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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ایالتکالیفرنیادرخطخطرناک
افزایشبیماریکرونا
برایترمیمخانههاینزدیکفرودگاه
 40هزاردالر پرداختخواهدشد

اختالفنظرقانونگذاراندموکرات
کالیفرنیاودولتجوبایدندرباره
بودجهترنپرشتاب

دادستانفدرالآمریکاپرونده

پژوهشگرچینیتبارراپسگرفت

ایالتکالیفرنیا،یکروز
پرمبتالیدیگرراپشتسرگذاشت
بازخوانیبرایبرکناریگویننیوسام
در ۵۰-۵۰قرارگرفتهاست.
آتشسوزیبزرگکالیفرنیا
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برنامه صبحگاهی رادیو  ۶۷۰ای ام
یک آکادمی آموزشی
صفحه ۲

راستی آزمایی از ادعاهای
وزارت اطالعات جمهوری اسالمی
عرفان قانعی فرد پژوهشــگر تاریخ
در یــک توئیــت وزارت اطالعات
جمهوری اسالمی را به چالش کشید
ادعــای وزارت اطالعــات که در
رســانه های گوناگون رژیم والیت
فقیه بازتاب داده شده است:
مدیــرکل ضد جاسوســی وزارت
اطالعات :شــبک ه عوامل موســاد
در مرز غرب ایران بازداشــت شده
و افراد بازداشــت شــده ،محموله
ســنگین ســاح و مهمات داشت ه و
قصد بهره برداری از این تجهیزات
در جریان اغتشاشات شهری و ترور
داشتند! با وینچستر و نارنجک ،برای
به آشوب
کشیدن اعتراضات
در کدام نقطه از مرز غرب؟
موســاد ،چرا باید سالح وارد کند،
وقتی که در تهران به سالح دسترسی
دارد؟
اغتشاشات یا اعتراضات؟ کدام یک؟
چرا موساد تائید نکرده؟
چرا یک جنبش اجتماعی را به کمک
عوامل خود مــی خواهید به خارج
وابسته کنید؟
این چندمین حلقه جاسوسی است
که گرفته اید؟

وقتــی شــبکه
عوامل شــما در
خارج از کشور
در لباس حقوق
بشــر ،خبرنگار
مســتقل ،استاد
و ...اذهــان را
منحــرف مــی
کنند ،شــما چه
ســند و مدرکی
دارید؟
کدام ســازمان
جا سو ســی
اســت که آنقدر
دیوانه و ناشــی
باشد که عوامل
مسلح به داخل
ا عتر ا ضــا ت
بفرستد؟
وزیر اطالعات آخوند علوی که هیچ
دانش و علمی جز
رنگ پاشی و تروریسم ندارد!
واجا با نفوذ بر رســانه های فارسی
خارج از کشور توسط عوامل خود،
سعی در تاثیر بر افکا ر عمومی دارد
ن نوع نــگاه بیات شــده و وهم
ایــ 

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

آلود به #اعتراضات_سراســری در
این چند روز  ،توســط چه عواملی
یا کسانی به موســاد و استخبارات
مربوط دانسته شد!؟
دســتاورد علوی (وزیــر واجا) جز
شکست چیست؟

انتشار ترجمه فارسی «کتاب دموکراسی »
نوشته کاندولیزا رایس سقوط رژیم ُمالیان ،حتمی است

ترجمه فارســی کتاب دموکراســی [مردم ســاالری]
نوشــته خانم دکتر کاندولیزا رایــس[Condoleezza
 ]Riceوزیر ســابق امور خارجه آمریکا به زودی با
حمایت بنیاد ایران دوست در  486صفحه ،در اختیار
هم میهنان داخل و خارج از کشور قرار می گیرد.
در پشــت جلــد کتــاب دموکراســی [ِ]Democracy
نوشــته ای کوتــاه از کوفــی عنــان [Kofi Atta
 ،]Annanدبیرکل ســابق ســازمان ملل آمده است که
نوشــته :کاندولیزا رایس در این کتاب ،برای سفر به
دموکراسی های سراســر جهان ،نقش یک راهنمای
زیرک ،ماهر و کاربلد را دارد که با دانش و نگاه دقیق
و چشــمان تیزبینش به ارزیابی و سنجش چالش های
پیش روی رژیم های حاکم نشســته است .امروزه این
کتاب ،کمک مسلم برای دوباره مطرح کردن گفت و
شنودها درباره دموکراسی است.
از چهــره های ایرانی ،دو جملــه کوتاه و معروف از

شــهبانو فرح پهلوی « شــرایط کنونی ایــران  ،تلخ و
ناگواراست .فقر ،دروغ ،تحریم ،بیداد و تبعیض ،فساد
افسار گسیخته و ستمگری نیز بر کشور حکمفرماست.
مــردم ایــران پس از تحمل چهل و دو ســال «دروغ و
فریــب» ،امــروز علیه ظلم و ســتم به پا خاســتهاند و
بســیاری فریاد «رضاشــاه روحت شــاد» میزنند..
عاقبت نور بر تاریکی پیروز است .اعتراضات مردم
ایران نمایشی باشکوه از همبستگی ملی ،و نمونه ای
از دادخواهی تاریخی ایرانیان در آن ســرزمین کهن
است» بر پشت جلد کتاب نقش بسته است .
این کتاب توســط آقای عرفان قانعی فرد  ،پژوهشگر
تاریخ خاورمیانه به فارسی ترجمه شده است.این کتاب
مهم و خواندنی با پیشــگفتار خانم دکتر رایس ،در 11
فصل در در تابســتان امسال توسط انتشارات شرکت
کتاب به زبان فارسی در اختیار عالقمندان قرار خواهد
گرفت  .عالوه بر بررسی اهمیت دموکراسی ،جامعه

مدنی ،تجربه رســیدن به دموکراسی در کشورهای
آمریــکا و اروپا و بــه روایتهای تاریخــی زیبایی از
فروپاشی خودکامگان ناباب در تاریخ معاصر جهان
مانند کشورهای روسیه ،اوکراین ،کنیا ،کلمبیا ،بهار
عربی ،خاورمیانه ،چین و  ...اشاراتی رفته است.
درفصل هفتم این کتاب  ،نویســنده سقوط قطعی رژیم
مالیان را پیش بینی می کند.
پروژه انتشار این کتاب و نیز مستند «وحشت بزرگ»
با حمایت و همکاری بنیاد ایران دوست [Irandoust
 ]foundationو شــعار «برای ایجاد همبســتگی بین
ایرانیــان» صورت می گیرد و برای عالقمندان داخل
ایــران و بخاطر حمایت ها از جنبش های سراســری
مــردم ایــران ،به صــورت رایــگان در شــبکه های
اجتماعی قرار خواهد گرفت.
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کورش سلیمانی

تصویر هفته:

ملک حسین
گردن اونهایی که میگن ،ولی ملک حســین در دوران چهل و شــش ساله

سلطنت خودش حدود چهل بار با ســران اسرائیل مالقات داشت و مهم

ترین آن وقتی بود که پادشــاه اردن قبل از وقوع جنگ اکتبر سال  ۱۹۷۳با

هلیکوپتر خودش پیش گلدامایر ،نخســت وزیر اسرائیل رفت تا او را از
حمله مصر و ســوریه با خبر کند ،ولی گلدامایر نمیخواست شروع کننده

جنگ باشد و موشه دایان هم فکر نمیکرد که اعراب جنگ دوبارهای را با
اسرائیل شروع کنند.

ملک حسین در سال  ۱۹۵۱و زمانی که  ۱۵سال داشت همراه پدر بزرگش
هلل به مسجد االقصی رفته بود که یک جوان فلسطینی ،بدون اطالع
ملک عبدا

قبلی! خودش را به نزدیکی آنها رساند و پادشاه اردن را کشت.

و حاال طبق معمول سنواتی ،سلطنت به پسر او طالل میرسید ولی او هم

از نظر مغزی چندان سالم به نظر نمیرسید ،پس بنابر این مدتی صبر کردند
و طبق تقویم عربی وقتی حسین  ۱۸ساله شد او را در سال  ۱۹۵۳به تخت
سلطنترساندند.

درست یکسال قبل از سلطنت او سرهنگ جمال عبدالناصر ،ملک فاروق

 ،پادشاه مصر و برادر همسر اول پادشاه ایران (ملکه فوزیه) را از سلطنت
خلع کرده بود و بر این باور بود که رژیم ســلطنتی باید از کشورهای منطقه
برچیده شود بخصوص که ملک حسین را یک رهبر دست نشانده انگلیس
و ارتجاعی میپنداشت.

از طرفی فلسطینیها هم آبشــان با ملک حسین به یک جوی نمیرفت و

درصدد سرنگون کردن رژیم او بودند و چند بار هم نقشه کشتن او را کشیده

بودند که اســرائیل او را از این جریان ها اگاه کرد و ملک حسین جان سالم
بدر برد.

در سال  ۱۹۶۵یاسر عرفات رهبر سازمان آزادیبخش فلسطین  PLOموی

دماغ دیگری برای پادشــاه جوان اردن شده بود ،چونکه حملههای PLO

به اســرائیل ،حملههای متقابل این کشــور را به دنبال داشت و برای اردن
بیدرد سر نبود .بخصوص که در یکی از حملههای تالفی جویانه اسرائیل

به رهبری اریل شارون بیش از  ۶۰نفر کشته شده بودند و اوضاع را پیچیده
و وخیم نشان میداد.

کار به اینجا تمام نشد .فلسطینی ها که حدود سه پنجم جمعیت اردن هاشمی

را تشکیل میدادند برای حکومت تره خورد نمیکردند .و با اسلحه خود در
خیابانها به رفت و آمد میپرداختند و این موضوع به مذاق خود مردم اردن
هم خوش نمیآمد.

حاال این ها کم بود که کماندوهای فلسطینی (اگر غلط نکنم به رهبری جرج

حبش در ســپتامبر  ۱۹۷۰سه هواپیما را که عازم نیویورک و لندن بودند در

آســمان ربودند و آنها را در صحرای خشک و بیآب علف اردن به زمین
نشاندند و وقتی به درخواست و تهدیدهای آنها توجهی نشد  ،مسافران را

پیاده و دو هواپیماها را با مواد منفجره به آسمان فرستادند.
اینجا بود که دیگر کاسه صبر پادشاه و اردنیها لبریز شد.

نیروهای ارتش اردن به پایگاههای فلســطینیها حمله بردند و بسیاری از

فلســطینیها در این نبرد کشته شدند و به همین خاطر آنرا «سپتامبر سیاه»
نام نهادند.

گروهی از کماندوهای فلسطینی سازمان خود را «سپتامبر سیاه» نام نهادند و با
رخنه در دهکده المپیک  ۱۹۷۲در مونیخ اقدام به گروگان گیری ورزشکاران
اسرائیلی نمودند که به کشته شدن  ۱۱ورزشکار اسرائیلی منجر شد.

ملک حسین بعد از مصر با اسرائیل از در صلح درآمد و در سال  ۱۹۹۹در
اثر بیماری سرطان در سن  ۶۳سالگی درگذشت.

و اما نصیحت هفته

اگر با دوستی یا خویشاوندی رابطه نزدیکی دارید و از قضای روزگار بین

زن و شوهر اختالفی افتاد .شما خودتان را بیخودی سبک ننمایید و طرف
کسی را نگیرید و یا با طرف دیگر در نیفتید .چه بسا که بعد از چندی رابطه

دوباره جوش می خورد و آنها دوباره از اول عاشق و کشته مرده هم شوند
و آنوقت شما در نهایت بوری و کنفی ،روی دیدن و جرات نزدیک شدن
به خانه آنها را ندارید.

کورش سلیمانی (زم)

Kourosh454@gmail.com

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 274 JULY ,30 , 2021

مقاله:

لوموند :یک انقالب واقعی کلیت نظام ایران را نشانه گرفته است

“استفن دودوآنون :حکومت اسالمی ایران در برابر تظاهرات اعتراضی که
در این کشور ابعاد ملی یافته کام ً
ال غافلگیر شده است.
روزنامۀ معتبر لوموند چاپ پاریس در شمارۀ امروز خود مصاحبه ای با یک
پژوهشگر فرانسوی به نام “استفن دودوآنون” که به تازگی از ایران بازگشته
دربارۀ ماهیت تحــوالت و اعتراض های جاری ایران انجام داده اســت.
پژوهشگر فرانسوی گفته است که حکومت اسالمی ایران در برابر تظاهرات
اعتراضی که در این کشور ابعاد ملی یافته کام ً
ال غافلگیر شده است.
.به گفتۀ “اســتفن دودوآنون” آنچه در ایران امروز می گذرد یک انقالب
به معنای حقیقی کلمه اســت .نویسندۀ فرانسوی یادآور شده است که این
انقالب ریشه در اعتراض های پراکنده ای دارد که علیه فقر و فاجعۀ زیست
محیطی طی سال های گذشــته به طور دائم در جریان بوده است .او گفته
است  :بی دلیل نیســت که این تظاهرات و اعتراض ها عمدت ًا در مناطق و
شهرهای حاشیۀ کویر ایران روی می داد“ .استفن دودوآنون” سپس تصریح
کرده است  :آنچه اکنون در جریان است کام ً
ال متفاوت است .رویدادهای
جاری ایران یک انقالب بزرگ ملی است که در بیش از چهل شهر این کشور
به طور همزمان جریان دارد و مســتقیم ًا و به طور رادیکال رأس حکومت
اسالمی ایران را نشانه گرفته است .به گفتۀ پژوهشگر فرانسوی این ویژگی
نقطۀ تمایز انقالب جاری ایران در قیاس با جنبش سبز است.
« استفن دودوآنون” با اشاره به شعارهای جوانان در دفاع از رضا شاه آنهم
در شهرهای مذهبی مشهد و قم می گوید  :این قبیل شعارها بیش و پیش از
هر چیز نشانۀ انزجار عمومی از نظام حاکم و مخالفت مردم نه فقط با کلیت
جمهوری اسالمی ،بلکه حتا با خود اسالم است.
به گفتۀ پژوهشــگر فرانسوی ،توده های اصلی انقالب حاضر در ایران را
مردم پابرهنۀ محالت و مناطق فقیرنشــین تشکیل می دهند و در این معنا
می توان گفت که جمهوری اسالمی ایران دچار یک فروپاشی اجتماعی و
ایدئولوژیک شده است.

“اســتفن دودوآنون” در ادامه افزوده اســت که بدون شک انقالب جاری
جمهوری اسالمی ایران را به خطر انداخته است .جامعه شناس فرانسوی
تصریح کرده است که در قیاس با جنبش سبز اینبار کلیه اظهارات مقامات
رژیم نشــان می دهد که اردوی ترس تغییر کرده اســت :آنکه می ترســد
حکومت است ،نه مردم.
“اســتفن دودوآنون” می افزاید در قیاس با جنبش سبز که عمدت ًا در تهران
متمرکز بود و به همین خاطر ســرکوب آن برای حاکمان ایران آســان بود،
انقالب جاری ایران سراســری ،ســریع و رادیکال و به همین دلیل مهار و
سرکوب آن دشوار و پرمخاطره است“ .استفن دودوآنون” افزوده است که
شواهد نشان می دهد که این انقالب شکاف و اختالفات درونی قدرت را
تشدید کرده است.
پژوهشگر فرانسوی افزوده اســت که بارزترین مشخصۀ انقالب جاری
ایران بی بهرگی آن از ســاختار رهبری اســت ،هر چند رهبران ایران می
کوشند آن را همانند گذشته به قدرت های خارجی نسبت بدهند .اما ،این
قبیل اتهامات به گفتۀ “استفن دودوآنون” نشان دهندۀ آن است که حکومت
کام ً
ال نســبت به مطالبات مردم ناشــنوا و ناتوان است و قدرت واکنش آن
بسیار ضعیف است.
پژوهشــگر فرانســوی در ادامه افزوده اســت که زمین لرزۀ کرمانشاه در
پدیداری زلزلۀ سیاسی حاضر در ایران بی نقش نبوده است .این زمین لرزه
بــه خودآگاهی مردم ایران از دامنۀ فســاد و دزدی و ناکارآمدی در درون
قدرت جمهوری اسالمی ایران کمک کرد .این زمین لرزه به گفتۀ جامعه
شناس فرانسوی به مردم ایران فهماند که در برابر رژیم حاکم هم سرنوشت
هستند.
“استفن دودوآنون” در پایان تأکید کرده است که انقالب مردم ایران نه این یا
آن فرد بلکه کلیت نظام اسالمی ایران را هدف گرفته است.

در کانون خبر:

برنامه صبحگاهی رادیو  ۶۷۰ای ام
یک آکادمی آموزشی
ایرانشــهر :برنامه صبحگاهی رادیو  ۶۷۰ای ام
که توسط ساسان کمالی  ،تقریبا از آغاز کار این
رادیو در سال  ،۲۰۰۰پایه گذاری شده است ،و
در حال حاضر خانم لیدا حنایی و حسین مجید
آن را به صورت مستمر همراهی می کنند برنامه
ای اســت شاد و سرگرم کننده و خبری ( سیاسی
 ،اجتماعی  ،فرهنگی ،هنری  ،ورزشی و….).
نکته بســیار مهمی که باید یادآوری کرد و شاید
از همه نکات مطرح در این برنامه مهمتر است با
دانش ژرفی که مجریان برنامه دارند به صورت
روزمره و همراه با رویدادهایی که در سطح لس
انجلــس و یا جهان رخ می دهد این برنامه مانند
یک آکادمی آموزشی سطح آگاهی ها و اطالعات
عمومی شنوندگانش را باال می برد.
در هفته ای که گذشــت که هفته المپیک است و
طبیعتا بسیاری از خبرهای دیگر را تحت الشعاع
خود قرار داده اســت،
آگاهــی های بســیار
ارزنــده ای در ایــن
باره توســط مجریان
و شــنوندگان مطــرح
شــد که به جز گزارش
خبرهــای مربــوط به
قهرمانی در رشته های
مختلــف ورزشــی،
پرداختن این برنامه به
تاریخچه المپیک است
و حضور ایران در این
بازی ها بوده است که
به صورت مختصر این
جا آن را نقل می کنیم
 -۱پیــر دو کوبرتــن
بنیادگذار المپیک نوین
در  ( ۱۸۹۶طرح ایده
المپیک در )۱۸۹۴
 -۲او طــراح ارم
المپیک در  ۱۹۱۳می
باشد
 -۳پذیرش طرح برای
المپیــک  ۱۹۱۶ولــی به دلیــل رخ دادن جنگ
جهانی اول که تا  ۱۹۱۸ادامه داشــت  ،المپیک
ششم در سال  ۱۹۲۰برگزار شد و برای نخستین
بار این آرم مورد اســتفاده رسمی در بازی های
المپیک قرار گرفت
 ۵ -۴حلقه المپیک به معنای  ۵قاره شناخته شده

آن زمان ،آســیا  ،اروپــا ،آفریقا ،آمریکا و
اوقیانوسیه اند
 ۵ - ۴حلقه رنگین ( آبی  -مشــکی  -سرخ
در بــاال و در پایین زرد و ســبز ) به اضافه
رنگ سفید زمینه ،نماد رنگ بیرقهای ملی
کشورهاست  ،در زمان خلق این آرم توسط
کوبرتن ،بیرق هر یک از کشــورها حداقل
یک رنگ از این  ۶رنگ را دارا بوده است.
 -۵ایران برای نخستین بار در المپیک لندن
در ســال  ۱۹۴۸شــرکت نمود و نخستین
برنده مدال ایران در المپیک در رشته وزنه
برداری ،دسته پر وزن (  ۶۰کیلوگرم ) جعفر
سلماسی بود .الزم به یادآوری است فرزند
شادروان جعفر سلماسی به نام دکتر صادق
سلماسی فارغ التحصیل از دانشگاه پهلوی
شیراز و دارای بورد تخصصی پاتالوژی از

امریکا ،در شهر دالنو کالیفرنیا طبابت و زندگی
می کند.
 -۶نخســتین مدال طالی المپیک ایران توســط
امامعلی حبیبی در المپیک ملبورن اســترالیا در
سال  ۱۹۵۶به دست آمد .بعدها به حبیبی  ،لقب
شیر مازندران داده شد.

 -۷ایــران در مجمــوع در  ۱۸دوره بــازی های
المپیک شرکت داشــته و با احتساب این دوره
بازی های توکیو و تا کنــون که هنوز بازی ها به
اتمام نرســیده ،ورزشکاران ایرانی موفق شدند
تا در مجموع  ۷۱مدال برای کشورشان تصاحب
کنند ۲۳.مدال طال ۲۱ ،مدال نقره و  ۲۷مدال برنز
حاصل تالش  ۵۵ورزشکار ایرانی است.
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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

ایالــت کالیفرنیا در  ۱۴روز گذشــته بــا  ۱۱درصد
افزایش مرگ و میر و  ۲۳۲/۷درصد افزایش مبتالیان
روبرو بوده و شمار افزایش مبتالیان در  ۷روز گذشته
 ۵۳۰۹نفر است.
آمار مقایسهای مبتالیان برای  ۷روز گذشته برای هر
یکصد هزار نفر جمعیت  Lakeکانتی را با  ۲۹۶/۲نفر
در بــاالی جدول ،لوس آنجلس کانتی با  ۱۳۴/۵نفر

در رده سوم ،سن فرانسیسکو کانتی با  ۹۱نفر در رده
 ،۲۱ارنج کانتی با  ۷۷/۸نفر در رده  ،۲۷سن برناردینو
کانتی با  ۷۷نفر رده  ،۲۸قرار گرفتهاند.
در حالی که کالیفرنیا  ۶۰/۳درصد واکسینه دارد ،به
نظر میرسد که دستیابی به هدف  ۸۵درصد در آینده
نزدیک بسیار مشکل باشد.

تماس حاصل فرمائید.

برای ترمیم خانه های نزدیک فرودگاه
 40هزار دالر پرداخت خواهد شد

اداره فــدرال هوانوردی آمریکا ،توافــق کرد که ۲۰/۵
میلیون دالر به  ۱۳۰۰خانواده بپردازد تا خانههای خود
را به گونه ترمیم کنند که ضد صدا باشــد و صدای پرواز
هواپیماهایی که از  LAXپرواز میکنند ،آرامش آنها را
نابود نکند.
این خانهها در ال ســگاندو ( )El Segundoدر پیرامون
 LAXقرار دارند ،بخشــی نیز در اینگل وود و بخشی
دیگر در لوس انجلس هستند.
( FAAاداره هوانــوردی آمریکا) به ترتیب  ۶میلیون به
لوس آنجلس ۵ ،میلیون به ال ســگاندو و  ۹میلیون دالر
به محلههایی که در نظام شهربندی نیستند ولی در همین
منطقه قرار دارند پرداخت خواهد نمود.
در این تقسیمبندیها به هر خانوار  ۴۰هزار دالر خواهد
رسید.

اختالف نظر قانون گذاران دموکرات کالیفرنیا
و دولت جو بایدن درباره بودجه ترن پرشتاب

اختالف نظر قانون گذاران دموکرات کالیفرنیا و دولت
دموکرات جو بایدن بر ســر شیوه هزینه کردن بودجه
ترن پرشتاب به نامهنگاری رسید.
در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما ۹۲۹ ،میلیون
دالر برای کمک به راهاندازی ترن پرتاب کالیفرنیا در
بودجه گنجانده شد که در دوران دانالد ترامپ به سبب
اختالف نظــر دانالد ترامپ و گوین نیوســام ،دولت
فدرال از پرداخت این کمک خودداری کرد و با روی

کار امــدن دولت دموکرات جو بایدن ،بار دیگر ۹۲۹
میلیون دالر کمک به ایالت کالیفرنیا باز گردانده شد.
اختالف نظر کنونی در مورد این اســت که از چه نوع
ترن و  ۵لوکوموتیوی اســتفاده شــود و این تفاوت
دیدگاه بیــن قانونگذاران به رهبــری آنتونی رندون
و دیگر قانونگذاران دموکــرات در نامهای به دولت
فدرال نوشته است.

دادستان فدرال آمریکا پرونده
پژوهشگر چینی تبار را پس گرفت

خانمی برای مراقبت شبانه روزی از یک خانم
شــب گذشــته ،دادســتان فدرال در ســاکرامنتو با
درخواست رسمی از قاضی درخواست نمودند که
دادگاه مربوط به پژوهشگر چینی تبار دانشگاه دیویس
کالیفرنیا که متهم به تقلب در ویزای دانشجویی است،
را از بررسی خارج نماید و دادگاه تشکیل نشود.
هنوز روشن نیست که دادستان فدرال در ساکرامنتو،
چرا این درخواست را در شب پیش از محاکمه ارائه

داده و چرا چند روز پیش اقدام نکرده و ســبب پس
گرفتن شکایت و پرونده چه بوده است؟
سال گذشــته ،دکتر تنگ جووان پژوهشگر دانشگاه
 UC-Davisو  ۳همکار او عضویت در ارتش چین
دارند ،متهم بودهاند که در درخواست ویزای خود،
وابســتگی به ارتش چین را اعــام نکردهاند و این
تقلب محسوب میشود.

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:
این یادداشت در فضای مجازی منتشر شده و به علی مصفا نسبت داده شده است .ایرانشهر نمی تواند و نتوانسته است منبع و یا نویسنده این نوشتار را به طور قطع و
یقین اعالم کند ولی به سبب اهمیت مفادش ،آن را منتشر می کند

ِ
ِ
ِ
(همســر
معروف ســینما
هنرپیشــه
یادداشــتی احتماال از علی مصفا،
ِ
هنرمند مردمی :
لیالحاتمی) و
هممیهنان ارجمند ،اینقدر به آخوندها نگویید ”* :وطنفروش *”.
آخوندها دارند ســرزمینی که اشــغال کردندرا می فروشند نه سرزمیِن
خودشان را !!..خمینی همان روزی که پایش به ایران رسید ،خیلی علنی
غنائم اسالم است !!
گفت  :این مملکت از
ِ
یعنی ما اعراب  ،ایران را فتح کردیم و حاال همه چیزش برای ماست.
وطنفروش ماییم ،که این خاک را ،دو دستی تقدیم کردیم به یک مشت
ِ
اجداد خودشان را تمام کنند .
مسلمان بی پدر و مادر ،تا کار ناتما ِم
منابعمان را غارت کردند و ما خفه شدیم !
وطنفروش ماییم ،که تما ِم
ِ
ِ
م ِ مان کتک
دختران زیبای ایرانی را جلوی چش 
بیغیرت ماییم ،که زنان و
زدند ،اعدام کردند ،به فحشــا کشاندند ،به زبال ه گردی کشاندند و ما خفه
شدیم!
ِ
ِ
برومند این خاک را کُشتند و ما خفه شدیم!
پسران
بی غیرت ماییم ،که
ِ
مقابل رژیم
بیشــرف ماییم ،که بلوچســتان تا چندین روز یک تنــه در
ایستادگی کرد و تنهایشان گذاشتیم تا لَت و پار شوند!
این هاخوزستان را نابود
ِ
کردند! و هورالعظیم را خوشکاندند ،تا نفت مجانی به سوریه بدهند ،حتّی
مهم نیست!
اگر خوزستان نابودشودّ ،
بچههایشان فحش ندهید.
از این به بعد به آخوندها و ّ
فقط و فقط به خودمان فحش بدهیم ،چون هیچ کس به اندازه ی ما سزاوا ِر
این فحشها نیست .
ن فروش  ،ما هستیم *.
*بیغیرت و ترسو و وط 
این ها ِ
ِ
ناموس ایرانیاند!
دزد وطن و شرف و
ِ
!
کنند
می
مان
بیرون
خانه
از
و
فروشند
این ها همه چیزمان را می
ِ
علف هر ِز آخوند را از ریشه خشکاند  ،همین و بس . . . . .
فقط باید

در کانون خبر:

 ۲۹دانشگاه ایالتی کالیفرنیا (Cal
)states Universities
 ۲۹دانشــگاه ایالتی کالیفرنیــا کــه  Cal states Universitiesخوانده
میشوند ،واکسینه شدن را برای دانشجویان ،کادر آموزشی و کارکنان در
تمامی دانشگاهها اجباری نمودند و تنها دانشجویان و افرادی که گونهای از
فعالیت پزشکی و یا ممنوعیت مذهبی دارند میتوانند استثنا شوند.
دکتر جوزف کاســترو ،رئیس دانشــگاههای  USCگفت افزایش کنونی
 Covidو انتشار گونه دلتا ،نشان میدهد که تنها راه پیشگیری و تندرستی،
واکسینه بودن است و این تصمیم برای بهداشت بیشتر و بهتر گرفته شده
است و در ترم آموزشی پاییز ،ارائه کارت واکسن ضروری است.

دانشگاه های  UCو مشکل جای
دادن دانشجویان

مجموعه  ۹دانشگاه  UCکه در چند هفته گذشته از باالترین رکورد ثبتنام
و گونهگونی نژادی و فرهنگی و تباری یاد کرده اســت ،اکنون با مشــکل
جای دادن به
این دانشجویان جدید برای پاییز سال  ۲۰۲۱روبروشده است.
دانشگاههای  ۱۳۲۳۵۳ ،UCنفر را به عنوان دانشجوی جدید برای پاییز
پذیرفته اســت که  ۱۱درصد افزایش نسبت به سال گذشته دارد .در سال
جاری  ۷۱۰۰۰درخواســت دانشــجویی گذشــته دارد .در سال جاری
 ۷۱۰۰۰درخواســت دانشجویی رد شده اســت که  ۴۴۰۰۰نفر آنان از
کالیفرنیاهستند.
دانشــگاه های  UCکه در ســال  ۲۰۱۸-۱۹توانســته بود  ۷۳۰۰۰نفر را
نامنویسی کند برنامه ریزی نموده اســت که در سال  ۲۰۳۰به ۱۴۴۰۰۰
نفر برسد.

دادستان کل کالیفرنیا و اجرای مقررات جدید
رسیدگی به تیراندازی از سوی پلیس
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راب بونتا ،دادســتان کل کالیفرنیا ،مقررات جدیدی را در مورد بررســی
تیراندازی و مرگ به دســت پلیس را در دستور کار قرار داد و این بررسی،
مستقل از نیروهای پلیس خواهد بود تا بتواند پاسخگوی شهروندانی باشد
که دادخواه عزیزان خود هستند که قربانی تیراندازی از سوی پلیس شدهاند
و قانون به هر روی ،دست پلیس را در این اقدام باز گذاشته است.
ناگفته نماند که پس از کشته شدن جورج فلوید به دست پلیس در مینهسوتا،
اعتراضهای خیابانی در بســیاری از شــهرهای آمریکا شکل گرفت و در
همان زمان که راب بونتا عضو مجلس نمایندگان در کالیفرنیا بود ،این الیحه
را تسلیم مجلس کرد که پس از تصویب ،از اول جوالی  ۲۰۲۱اجرایی شد.

خرابکاری بر در خانه شهردار لس آنجلس
طی اعتراضات بر سر بی خانمان ها
خانه گتی ،اقامتگاه شهردار لس آنجلس در هنکاک پارک ،پنجشنبه شب
طی اعتراضی بر سر بحران بی خانمانی مورد تخریب قرار گرفت.
بنابر گزارش پلیس لس آنجلس ،در حدود ســاعت  11:45دقیق شــب
مأموران پلیس به ساختمان  600بلوار ایرواین جنوبی مراجعه کردند.
طبق گزارش پلیس ،تخریب ها شامل دیوار نویسی و شکستن پنجره می
شود.
هنوز خبری از انتشــار پیامی نیست و هیچ گونه دستگیری گزارش نشده
است.
دفتر اریک گارستی صبح جمعه بیانیه ای در این زمینه صادر کرد.
این حادثه در پی نهایی شدن فرمان همه جانبه برای محدودسازی کمپ
های خواب و بی خانمان ها در بخش های مشــخص شهر از جمله 500
پایــی مدارس ،مراکز نگهداری از کودک ،پارک ها و کتابخانه ها به وقوع
پیوست.
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ایالت کالیفرنیا ،یک روز
پر مبتالی دیگر را پشت سر گذاشت

ایالــت کالیفرنیا هم اکنون بــا  ۲۴۷/۲درصد افزایش
مبتالیان در  ۱۴روز گذشته و میانگین  ۵۸۰۸نفر افزایش
مبتال برای  ۷روز گذشته در شرایط خطر پیش میرود و
شمار واکسینه شدگان همچنان راکد مانده است.
مقایســه آماری برای هر یکصد هزار نفر جمعیت در
هفت روز گذشته ،همچنان  Lakeکانتی را ببا ۲۹۶/۲
نفر در باالی جدول ،لوس آنجلس کانتی را با  ۱۴۶نفر
در رده سوم ،ریورساید کانتی را با  ۱۰۲/۵نفر در رده
 ،۱۷سن فرانسیســکو کانتی را با  ۹۴/۸درصد در رده

 ،۲۳سن دیه گو کانتی را با  ۹۳/۳نفر در رده  ،۲۴ارنج
کانتی را با  ۹۱/۵نفر در رده  ۲۵و سن برناردینو کانتی
را با  ۸۶نفر در رده  ۲۶قرار داده است.
ناگفته نماند که افزون بر ادارهها و بیمارستانهای ایالت
کالیفرنیا که در آنها داشتن کارت واکسینه شدن اجباری
است در بیمارستانهای کهنه سربازان ( )VAکه زیر نظر
دولت فدرال و در ایالتهای گوناگون اســت ،اجبار
برای واکسینه بودن ،در دستور کار قرار گرفت.

آتش سوزی بزرگ کالیفرنیا
کاهش گرمای هوا از شب گذشته تا بامداد امروز ،کمک کوچکی به آتشنشانها در فرو نشاندن بزگترین آتشسوزی
امسال کالیفرنیا نموده است.

آتشسوزی  ،Dixieتاکنون  ۳۶ساختمان را نابود نموده است .این آتشسوزی که بیش از  ۳۲۵مایل مربع را تا بامداد

سه شنبه در بر گرفته است که  ۲۳درصد آن مهار شده است.

در این آتشسوزی بیش از  ۱۰۰۰۰خانه در  ۲کانتی  Butteو  Plumasمورد تهدید قرار گرفته که در  ۱۷۵مایلی سن

فرانسیسکو قرار دارند.

ناگفتــه نماند که در کالیفرنیا آتشســوزی  ۱۰۶ ، Tamarakمایل مربع را در منطقه جنــوب  Lake Tahoeدر مرز

کالیفرنیا و نوادا تا  ۵۴درصد مهار شده است.

بازخوانی برای برکناری گوین نیوسام
در  ۵۰-۵۰قرار گرفته است.
آخرین نظرسنجی کالیفرنیا نشــان میدهد که  ۴۷درصد مایل به برکناری
گوین نیوسام فرماندار دموکرات کالیفرنیا هستند ۵۰ ،درصد ماندگاری او
را خواهانند و موافقان و مخالفان تالش در جذب همان  ۳درصد هستند.
البته این نظر ســنجی در برگیرنده  ۶۰درصدی اســت که تصمیم خود را
گرفتهانــد و هنوز  ۴۰درصد رای دهندگان که رای خود را اعالم ننمودهاند
کسانی هستند که در  ۱۴سپتامبر ،رای آنها پراهمیت خواهد بود.
در میان نامزدهای جمهوریخواه ،لری الدر با  ۱۸درصد ،پیشــتاز است و
پس از او کوین فالکنر هر دو نفر  ۱۰درصد رای را دارند و کیت لین جنر،
 ۳درصدی است.
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طنز و خبر:

حکایات بازار بین الخبرین
اونترنت!

مجلس شورای اسالمی در راستای انجام منویات (شما بخون
هوســبازی ها) مقام بزمای والیت که سال نوی امسال فرمودن
فضای مجازی ول شــده و باس جمعش کرد ،طرح صیانت از
حقوق کاربران شبکه های مجازی رو توی صحن علنی مجلس
آوردن و می خوان بکنن توی ماتحت ملت!
طبق معمول برادران نماینده سپاهی مجلس به نام مردم و به کام
حکومت قانون می خوان تصویب کنن تا این تتمه باقیمونده از
اینترنت توی ایران هم به گا بره تا مردم نتونن با هم ارتباط داشته
باشــن و کثافتکاری های نظام رو نشه و راحتتر بشه هر چیز و
کسی رو سرکوب کرد.
به این ترتیب نظام مقدس می خواد به جای اینترنت ،اونترنت
رو به مردم تحمیل کنه یعنی اینترنتی که ول نیست و آقا دوسش
داره و اصلنم مهم نیســت که فیلترینگ باعث بدبخت شدن و
نابودی بیزنس های آنالین مردم بشه! به اونترنت خوش آمدید!

جوک های برگزیده
بازار بین الخبرین:

ولم کن مامان
– ولت کردم که اینطوری شدی !
مکالمه ای که ماهی یک بار بین تمام
مادران و فرزندان اتفاق میوفته
*********
میگن عطر ندید به طرفتون ،جدایی
میــاره .ولی در مــورد من عکس
جدایــی میاره .واســه هر کســی
عکسمو فرستادم ،رفت دیگه اصن
جوابمو نداد نامرد.
*********
کاری نداریم ک دوغا همش شــده
آب.
سوال من اینه ک اینا چطوری تخم
مرغا رو کوچیک کردن
*********
یادش بخیر ..
قب ً
ال زن ها ازخواب بیدار میشــدن
ڪتری رو میذاشتن رو گاز …
االن بیدار میشن ؛ گوشیشونو میذارن
تو شارژ ..
*********
از معــدود بچه هایی بودم که وقتی
ازم میپرسیدن میخوای در آینده چی
بشی؟ آروم لبخند میزدم و میگفتم
هیچی،نمیدونم.
و از معدود افرادی هستم که به اون
حرف کودکیم رسیدم!
*********
دنیای مجازی تو ایران ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ:
ﻧﻮﺩ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﻮشگلن ﻭ
ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ ﭘﺴﺮﺍ ﺧﻮﺵ ﻫﯿﮑﻠﻮ
ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪﻥ.
ﻭ ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﺗﻮﺭﯾﺴﺘﻦ
ﻭ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯿﺮﻥ…!
*********
ماره میره تو حمــوم زنانه ،زنها از
ترس جیغ میکشن!!
ماره می گه  :خواهرا نترسین« ،منم
کبرا»
*********
یکی میگفت :باید از کنار مشکالت
باســرعت عبور کنی و بگی“ :میگ
میگ”
اما نمیدونســت مشکالت نشستن
رومون میگن“ :انگوری انگوری”!
*********
از خاطرات یک داماد:
واال نمی دونم چه حکمتیه؟؟؟
قبل از اینکــه ازدواج کنی یه دختر

خوشکل پیدا نمی کنی بعد تو روز
عروسی دخترای خوشکل دسته به
دسته با نظم و ترتیب یک جا نشسته!
*********
ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺎﺩﺭ
ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﻧﻢ
ﮔﻔﺘﻢ :ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﻡ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ
ﮔﻔﺘﻢ :ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺍﻡ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﻮﺭ ﺍﺯ ﺳﻬﻢ ﻧﺎﻧﻢ
ﮔﻔﺘﻢ :ﮐﺠﺎ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ
ﮔﻔﺖ :ﺭﻭﯼ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ
ﮔﻔﺘﻢ :ﻟﯿﻮﺍﻥ ﭼﺎﯼ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ .
ﮔﻔﺖ :ﺍﯼ ﺧﺪﺍ ﺫﻟﯿﻠﺖ ﮐﻨﻪ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ﺍﻻﻍ،
ﺑﻤﯿﺮﯼ ﺭﺍﺣﺖ ﺷﻢ !
*********
یارو داشت از دیوار باال میرفت ،تا
دید منو گفت:
عموجان میشه کمک کنی گیر کردم!
گفــت :کمک میکنم ولی شــما که
عموی منــی چرا نمیدونــی اینجا
خونه ماست؟
*********
نیمه شــب از قلبم پرســیدم :چرا
اندکی خواب هم به چشــمان من
نمی آید
گفت :چــون بعدازظهــر مثل خر
خوابیدی!
الکی هم ادای عاشقارو درنیار!
واقعا از قلبم انتظار نداشتم
خیییلی بی تربیت شده…
*********
ﺗﻮ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺭﻓﺘﻢ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ  ،ﻭﻗﺘﯽ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ
ﺩﯾﺪﻡ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮐﻪ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ
ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺳﺮ ﺟﺎﯼ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ  :ﭼﺮﺍ ﺟﺎﯼ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﯽ ؟
ﮔﻔﺖ  :ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪﯼ
ﭼﻦ ﺭﻭﺯﻩ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺑﺎ ﻧﻮﻥ
ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻤﯿﺮﻡ
*********
تو گروه فامیلــی بچه ها گفتن بریم
این هفته پارک آبی.
من گفتم آبی و قرمزش فرقی نداره
من اول تاب سوار میشم
نمیدونم لفت دادم؟
یا انداختنم بیرون!
*********
من که خوابم میبره مامانم یه لحاف
کرسی  ۲۰۰کیلویو
از ارتفاع  ۲متری زارت میندازه روم
پشت بندشم بابام که مثال حواسش
نیست پامو لقد میکنه
بعد که من مثل جن زده ها از خواب

میپرم!
دوتائی با هم میخندن میگن :
پدر سوخته الکی خودشو به خواب
زده
*********
رفتم داروخانــه داروهامو گرفتم،
فروشنده میگه  :دویستی داری؟؟
منم دست کردم تو جیبم یه چسب
زخم دادم بهش
خیلی منتظر این لحظه بودم باالخره
انتقامموگرفتم!
*********
معلم به شــاگرد میگه با میاد جمله
بساز
شاگرد میگه  :حاال یارم میاد دلدارم
میاد
معلمم میگه  :حاال صفرت میدم بگو
ننت بیاد
*********
جدی پــول میدین عینــک آفتابی
میخرین؟ ؟ ؟
من با شــماره چشــم هفت به بابام
میگم پول بده عینــک طبی بخرم،
میگه پســرم این دنیا ارزش دیدن
نداره.
*********
ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺍﺯ ﺑﺪﻧﻤﻮﻥ ﻣﻌﺬﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ
ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺜﻼ ﻧﻮﻥ ﺧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺩﯾﻢ
ﺑﮕﯿﻢ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻫﻮﺱ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ
ﺧﻮﺍﻫﺸﺎ ﭼﺎق ﻧﺸﻮ!
ﺍﻭﻧﻢ ﺑﮕﻪ ﻧﻪ گلم ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﭼﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺎﺩ
دیگه ...
*********
به شــوهر عمم گفتــم هندزفريمو
نديدي؟
گفت فكر كن ببين اگــه هندزفري
بودي كجا قايم ميشدی
حاال ميفهمم چرا عمم يه سال بعد
ازدواجش افسردگي گرفت
*********
آهنگ غمگین میــزارم … مامانم
میگه  :چت شــده؟ ولت کرده خبر
مرگش !؟
شــاد میزارم  ،میگه  :ذلیل شــده
دوباره برگشت؟ !
اومدم نوحه گذاشتم در اومده میگه
خاک بر سرت چه غلطی کردی که
االن توبه کردی ؟
اوضاعی داریم بخدا!!!
االن نوار خالی گوش میدم!
*********
از جلوی پارک خونمون رد میشدم
دیدم یه خارجی دپرس داره عکس
میگیره !

رفتم جلو بهش گفــــــــتم :
can u speak english
انگار دنیارو بهش داده بودن !
با کلی شوق و ذوق گفت :
Yeeeeees , I caaaaaan
زدم رو شونــــــش گفتم :
. . . sorry, I can’t
*********
خارجکی یعنی چه؟
دختری هســت که بــا جکی جان
نسبت خواهری دارد!
اینو دیگه عمرا نمیدونستید!
*********
سکه شد ســه میلیون و صد آقایان
متاهل تو رفتارتون تجدید نظر کنید.
در ضمن میتونید از دستکش استفاده
کنید که دستاتون خراب نشه
*********
واقعا کالغ ها چه مالکی دارن برای
شوهر کردن؟!
فکرشوبکن،یکیمیادخاستگاریت
که نه قیافــه داره نه هیکل ،هم مثل
ذغال سیاهه هم دزده هم خبرچین
و…
*********
رفته بودم حموم
بابام اومده پشت در صدام میزنه
میگم بله
میگه حمومی
میگم نه اینجا لندنــه صدای منو از
رادیو بی بی سی دارید
میگــه در زدم بهت بگــم خانمت
اومده رفته سر گوشیت داره تلگرام
و الینت رو نگاه میکنه
لباس و حولت رو هم از پشــت در
بر میدارم که امشب تو لندن بمونی
تا بفهمی درست جواب پدرت رو
بدی!!!
*********
مراسم خواستگاری !!
پدر عروس  :آقا داماد چیکارن ؟
پدر داماد  :ایشون میتونن تو شرایط
فعلی کشور زنده بمونن !!!
هلل  ،مبارکه
پدر عروس  :هزار ماشاا
*********
امروز  10تا پســت عاشــقانه برای
شوهرم گذاشتم.
دیدم جواب داده  ” :عزیزم  ،ﺣﻘﻮﻗﻤﻮ
ﺑﮕﻴﺮﻡ چشم…! “
چقد باکماالت
چقد بافهم
چقد باشعور

از شبکه های اجتماعی:

مثه اینکه حاج آقا دکتر پاسدار کاندیدای ابدی ریاست جمهوری اسالمی،
محســن رضایی میرقاعد از دورانت جوانی تاکنون مشــکل کچی سگک
کمربند داشــته! وقتی این داداشــمون نمیتونه یه کمربند رو درست ببنده،
چجوری فرمانده سپاه توی دوران جنگ بوده و االن دبیرکل مجمع تشخیص
مصلحته و می خواد رییس جمهورم باشه؟!د
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در کانون خبر:

طرح پاکسازی پیاده رو ها
از چادر های بی خانمان ها
شــورای شــهر لوس آنجلس با رای  ۱۳-۲رای بر برچیدن چادرنشینی و
زندگی بیخانمان ها ،بر پیادهروها را اعالم کرد و آن را برای امضا و اجرایی
کردن این طرح به دفتر اریک گارستی شهردار لوس آنجلس فرستاد.
این که تا چه اندازه ،شــهر لوس آنجلس خواهد توانست با استفاده از زور
پلیس به پاکسازی خواهد پرداخت.
این مقررات ،از نشســتن ،خوابیدن و نگهداری امــوال در پیادهروها و در
کنار و درون پارکها و در کنار مکانهای عمومی مانند کتابخانهها پیشگیری
خواهد نمود.
شــورای شهر قول داده است ،همراهی مددکاران اجتماعی ،و کارشناسان
بیماریهــای روانی و بهداشــتی در هنگام ورود پلیس برای پاکســازی
پیادهروها صورت خواهد پذیرفت.
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کتاب خاطرات جنجالی و بدون سانسور
عباسپهلوانمنتشرشد
«جلد دوم»
با یک تماس کتاب خود را سفارش دهید

دادستان کل آمریکا تحقیق در
مورد سیاست تبعیضآمیز روسای
سفیدپوست ،اداره آتشنشانی را
آغاز کرد
دفتر دادستان کل آمریکا ،رهبران اتحادیههای آتشنشانهای التین تبار و
سیاهپوست را برای تحقیق بیشتر در مورد سیاست تبعیضآمیز فرماندهان و
روسای سفیدپوست ،اداره آتشنشانی فراخواند.
بنابر شکایت آتشنشانهای التین تبار و سیاهپوست ،رهبران سفیدپوست
و روســای آتشنشــانی لوس آنجلس ،در همکاری و ارتقاء ماموران ،به
صورت تبعیضآمیز و نژادپرستانه عمل کرده است ،در حالی که همه زنان
و مردان آتشنشان ،شایسته رشد دارند.
دفتر شهردار لوس آنجلس اعالم کرد که در این مورد بسیار نگران و حساس
است.
ناگفته نماند که این تحقیقها و بررسیها ،مانعی در راه فعالیت آتشنشانها
در کوشش آنها نخواهد بود.

دستگیری جکسون هیز ،بازیکن تیم
بسکتبال پلیکان نیواورلئان
جکســون هیز ( )Jackson Hayesبازیکن تیم بسکتبال پلیکان
نیواورلئان به سبب درگیری با پلیس لوس آنجلس دستگیر شد.

پس از دریافت یک تلفن به سبب خشونت خانگی ،پلیس لوس

آنجلس به خانهای در توپنگا رفت و تالش کرد از ورود جکسون
هیز بازیکن  ۲۱ساله به خانه مورد اشاره پیشگیری کند اما او به

مدت  ۲/۵دقیقه با پلیس درگیر شد که مامور پلیس و جکسون هر
دو مجروح شدند.

دوربین نصب شــده بر سینه مامور پلیس ،این درگیری را ضبط

کرده و اداره پلیس لوس انجلس بررســی را بــر آن آغاز کرده

است .جکسون اعالم کرده است که بر اثر فشار و ضربه پلیس به
گردنش آسیب دیده است.

بیداری

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

858 - 335 6183
bidari2@hotmail.com

310-477-7477
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 30جوالی تا  5آگست (  8مرداد تا  14مرداد )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه  8مرداد  30جوالی
 1329خورشيدى (  1950ميالدى)
زادروز رضا جواليى ،نويسنده ،در تهران
 1358خورشيدى (  1979ميالدى)
زادروز محسن چاووشى ،خواننده ،آهنگساز ،ترانه سرا ،نوازنده و تنظيم كننده
 1380خورشيدى (  2001ميالدى)
درگذشت اميرحسين آريانپور ،نويسنده ،فرهنگنويس ،مترجم( .زاده  8اسفند)1303
 1385خورشيدى (  2006ميالدى)
درگذشت مشكوك اكبر محمدى دانشجويى كه در جريان جنبش دانشجويى سال 1378
دستگير شد ،و بعد از  8روز اعتصاب غذا در زندان اوين درگذشت.
شــركت كتاب ،كتاب انديشــه و تازيانه (خاطرات اكبر محمدى از زندان) را به سفارش
تلفنى خود او كه با بيژن خليلى مدير شركت كتاب گفتگو كرد و با همكارى خانم نسرين
محمدى (خواهر آن روانشاد) و با همكارى مراد معلم در سال  2006در سالگرد درگذشت
او منتشر كرد.
خانم نسرين محمدى اين كتاب را به زبان انگليسى در اوائل سال  2013منتشر كرد كه در
شركت كتاب موجود است
 1387خورشيدى (  2008ميالدى)
درگذشــت نامى پتگر ،نقاش معروف ايرانى و فرزندعلى اصغر پتگر ،نقاش و اســتاد
نقاشى بر اثر ســكته قلبى در آتليه شــخصى خود .وى متولد ســال  1324در شهر
نوشهربود.
 1390خورشيدى (  2011ميالدى)
درگذشت مهدى سيدحسينى ،وى روزنامه نگار مجله جوانان و روزنامه اطالعات بود و
چند سالى نيز با مجله جوانان لوس آنجلس همكارى مى كرد .وى به دنبال يك بيمارى
طوالنى دربيمارستانى در شهر لوس آنجلس كاليفرنيا درگذشت

شنبه  09مرداد  31جوالی

 1288خورشيدى (  1909ميالدى)
هلل نورى ،به جرم مخالفت و كارشــكنى در انقالب مشروطيت ،در ميدان «
شــيخ فضل ا
توپخانه « تهران اعدام شد
 1381خورشيدى (  2002ميالدى)
درگذشت مصطفى رحيمى ،حقوقدان ،پژوهشگر و مترجم
 1389خورشيدى (  2010ميالدى)
درگذشت محمد نورى خواننده پيشكسوت به دليل بيمارى و وخامت وضعيت جسمانى
دربيمارستانى در تهران .اين خواننده پيشكسوت متولد  1308و
فارغالتحصيل از هنرستان تئاتر ،زبان و ادبيات انگليسى از دانشگاه تهران ومبانى تئاتر
از دانشــكده علوم اجتماعى بود .او بيش از  300قطعه آوازى اجرا كرده است وبا ترانه «
گل مريم چشــماتو واکن منو نگاه کن «  « ،شکوفه در شکوفه « « ،چراغی در افق « « ،در
ماه ماندگار» و « وطن» ....به خوبی او را ميشناســيم و تنها خواننده ايرانى است كه كار
ترجمه و داستان نويسى هم داشته است و به گفته خودش در نگين،سخن ،تكاپو ،آدينه،
دنياى سخن ،سپيد و سياه ترجمه و حرفهايى داشته است كه مطرح كرده است و ترجمه
هاى در سالهاى دور داشته است.
آثار شادروان محمد نورى در شركت كتاب موجود هستند

یکشنبه  10مرداد  1آگِ ست

 1307خورشیدی ( 1928میالدی)
زادروز ابراهیم قنبری مهر ،استاد ساخت و مرمت ساز
 1319خورشیدی ( 1940میالدی)
زادروز محمود دولت آبادی ،قصه نویس ،متولد شهرســتان سبزوار .آثار او به این شرح
هستند :الیههای بیابانی ،کارنامه سپنج (نمایشنامه) ،سفر ،آوسنه بابا سبحان ،گاوارهبان،
جای خالی سلوچ ،عقیل -عقیل ،از خم چنبر ،کلیدر ،روزگار سپری شده مردم سالخورده،
ِ
زوال کلنل (نوشتهشده در
اتوبوس ،ســلوک ،آن مادیان سرخ یال ،طریق بسمل شــدن،
سالهای ابتدایی دهه  ۱۹۸۰میالدی -به زبان فارسی منتشر نشده است) ،تنگنا ،باشبیرو،
ققنوس ،ناگریزی و گزینش هنرمند ،موقعیت کلی هنر و ادبیات کنونی ،دیدار بلوچ ،ما نیز
مردمی هستیم ،هجرت سلیمان ،مرد ،آهوی بخت من گزل ،روز و شب یوسف ،آن مادیان
سرخیال ،ته شب ،رد ،گفت و گزار سپنج ،نون نوشتن من و آن ِدیگران
شماری از آثار محمود دولت آبادی در شرکت کتاب موجودند
 1323خورشیدی ( 1944میالدی)
زادروز محمد سریر ،آهنگساز ،و شاگرد حشمت سنجری
 1330خورشیدی ( 1951میالدی)
زادروز محمود نیكبخت ،منتقد و پژوهشگر
 1341خورشیدی ( 1962میالدی)
زادروز مسعود لواسانی روزنامه نگار و وبالگ نویس
 1372خورشیدی ( 1993میالدی)
درگذشت پرویز خطیبی ،روزنامهنگار ،طنزپرداز ،برنامهساز
رادیو وتلویزیون ،و نمایشنامهنویس
شــرکت کتاب کاملترین نســخه خاطرات او را با عنوان
«خاطراتی از هنرمندان» منتشر کرده است.

دوشنبه  11مرداد  2آگِ ست
 1305خورشیدی ( 1926میالدی)
زادروز محمد زهری ،شاعر
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشــت هوشنگ شهابی ،شاعر ،آهنگساز ،ترانهســرا و مترجم و همسر خانم مهین
شهابی ،هنرمند پیشكسوت تئاتر و سینما در لندن.
 1398خورشیدی ( 2019میالدی)
درگذشت شیرین فامیلی روزنامه نگار (همکار رادیو فردا) مقیم آلمان در برلین بدلیل ابتال
به بیماری سرطان

سه شنبه  12مرداد  3آگِ ست
 1285خورشیدی ( 1906میالدی)
صدورفرمان مشروطیت در ایران ،توسط مظفرالدین شاه پنجمین شاه قاجار

چهارشنبه  13مرداد  4آگِ ست
 1285خورشيدى (  1906ميالدى)
صدورفرمان مشروطيت در ايران ،توسط مظفرالدين شاه پنجمين شاه قاجار

پنجشنبه  14مرداد  5آگِ ست
 1285خورشیدی (1906میالدی)
سالگرد انقالب مشروطیت
کتابچه قانون اساسی مشروطیت در شرکت کتاب موجود است
 1310خورشیدی ( 1931میالدی)
زادروز جالل ستاری ،مترجم
 1315خورشیدی ( 1936میالدی)
درگذشت شیخ خزعل ،از حاکمان پیشین خوزستان (زاده )۱۲۴۲
 1338خورشیدی ( 1959میالدی)
درگذشت قمرالملوك وزیری هنرمندآوازه خوان
قمرالملوک در تاکســتان قزوین زاده شد .هنگام تولد پدر
نداشت و در  ۱۸ماهگی مادرش هم مرد و از این زمان تحت
سرپرستی مادربزرگش که روضهخوان زنانه حرم ناصرالدین
شــاه بود قرار گرفت .او در جایی گفتهاســت« :من مدیون
تربیت اولیه خودم هستم .چرا که همان پامنبری کردنها به
من جرأت خوانندگی داد».
در جوانی پس از آشنائـی با استاد مرتضی نیداود با ردیف
موســیقی ملی آشنا شد و راهش را برای کسب تجربیات از استادان دیگر هموار ساخت.
کار پیشرفت قمر در مدتی کوتاه به آنجا رسید که کمپانی «هیز ماسترز ویس» به خاطر ضبط
صدای او دســتگاه صفحه پر کنی به تهران آورد .بعد از آن کمپانی «پولیفون» هم آمد .به
گفته ساسان سپنتا  ۲۰۰صفحه از قمر ضبط شده است.
قمر نخستین کنسرت خود را در سال  ۱۳۰۳برگزار کرد .روز بعد نظمیه از او تعهد گرفت
که بیحجاب کنســرت ندهد .قمر عواید کنسرت را به امورخیریه اختصاص داد .قمر در
سفر خراسان در مشهد کنسرت داد و عواید آن را صرف آرامگاه فردوسی نمود .در همدان
در سال  ۱۳۱۰کنسرت داد و ترانههایی از عارف خواند .وقتی نیرالدوله والی خراسان چند
گلدان نقره به او هدیه کرد آن را به عارف پیشکش نمود .با این که عارف مورد غضب والی
و دستگاه رضاشاه بود .در سال  ۱۳۰۸به نفع شیر و خورشید سرخ کنسرت داد و عواید آن
به بچههای یتیم اختصاص داده شد.
گشایش رادیو ایران در سال  ۱۳۱۹صدای قمر را به عموم مردم رساند .عارف قزوینی و
ایرجمیرزا و تیمورتاش وزیر دربار ،شیفته او شده بودند .با اینهمه قمر از گردآوری زر و
سیم پرهیز میکرد و درآمدهای بزرگ و هدایای گران را به فقرا و محتاجان میداد.
قمرالملوک وزیری در تاریخ  ۱۴مرداد  ۱۳۳۸در شــمیران ،در فقر و تنگدستی مطلق به
سکته مغزی درگذشت .وی در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپرده شدهاست.
آثار قمرالملوک وزیری در مرکزموسیقی و فیلم ایران وابسته به شرکت کتاب موجود است
1359خورشیدی (1980میالدی)
زادروز ترانه مکرم ،ترانهسرا
1362خورشیدی (1983میالدی)
زادروزلیال اوتادی ،بازیگر سینما و تلویزیون
1378خورشیدی (1999میالدی)
درگذشت پرویز شاپور ،طنزپرداز
 1378خورشیدی (1999میالدی)
درگذشت نورالدین کیانوری ،دبیر کل حزب توده ایران از سال ۱۳۵۷تا سال ۱۳۶۲
کتاب خاطرات نورالدین کیانوری در شرکت کتاب موجود است

مقاله:

تلخ ترین برد المپیک توکیو

در ایــن روزهــا
شــاهد مهمتریــن
رخداد ورزشــی در
دنیا هســتیم  .همه
کشورها نمایندگان
ورزشــی خود را به
توکیو فرســتاده اند
تا عالوه بــر رقابت
های ورزشی  ،پیام
صلح و دوستی بین
کشورها را گسترش
دهنــد  .مردم هم در
تمام دنیا دنبال کننده
ایــن رخــداد مهم
ورزشی هستند  .با
اشتیاق ورزشکاران
کشورشان را تشویق
می کنند و با پیروزی ورزشکارانشــان خوشحال و از باختشان غمگین می
شوند .
اما این رقابت ها برای کشورم ایران به شکلی دیگر پیش می رود  .کشوری
که مذهب را با سیاســت مخلوط کرده و همین فاجعــه ایدئولوژیک را به
ورزشش کشانده اســت  .در ظاهر مثل بقیه کشورها  ،نمایندگانی را برای
رقابت به المپیک اعزام کرده اســت  .اولین مدال کاروان ورزشی ایران را
جواد فروغی در رشــته تیراندازی کسب کرد  .دقت کنید  ،در کشوری که
وزیرش بعد از کشــتن  1500نفر در  2روز گفته است  :فقط به سر شلیک
نکردیم  ،به پا هم زدیم  ،در رشته تیراندازی مدال طال کسب کرد .
الزم به ذکر می بینم که بگویم گذشته جواد فروغی در هاله ای از ابهام است
و در شبکه های اجتماعی این موضوع دست به دست می شود که او زمانی

به عنــوان مستشــار در
سوریه علیه مردم مبارزه
کــرده اســت  .یعنی با
اهداف زنــده و متحرک
تمرین تیرانــدازی کرده
است .
در آن سو  ،اولین دختر
مدال آور ایران در رشته
تکواندو با تیم پناهندگان
در روز اول بــازی خود
مقابل دوســتش از ایران
مبــارزه کرد  .او با چشــمانی گریان حریفش  ،دوســتش و هموطنش را
شکست داد  .گزارشگر تلویزیون ایران عالوه بر اینکه حتی یکبار هم اسم
او را نگفت  ،او را بی وطن خواند .کیمیا را آلت دست بیگانگان خواند و از
هیچ توهینی به او دریغ نکرد .
در عوض کیمیا بعد از برد با چهره ای غمگین ،دوست شکست خورده اش
را بغل کرد ،به سراغ مربی سابقش رفت و با او هم خوش و بش کرد .
کیمیا علیزاده پناهنده ایرانی بی وطن نیست  .به قول گلشیفته فراهانی ،دیگر
پناهنده ایرانی و بازیگر مشهور سینما :ما سرزمین یکدیگریم .کیمیا در قلب
تمامی ایرانی هاست .
سیاستی که رژیم جمهوری اسالمی در پیش گرفته به خوبی در مبارزه کیمیا
علیزاده مشهود بود  .دو ایرانی  ،دو دوست  ،دو همبازی در بزرگترین اتفاق
ورزشی دنیا روبروی هم قرار گرفتند  .یکی اسیر در ایران و دیگری فراری
ولی رها .
وقتــی که در بازی به هم ضربه می زدند  ،انــگار تمام وجود ما ضربه می
خورد .فرقی نمی کرد که چه کســی ضربه می زد و چه کســی ضربه می
خورد .بعد از بازی و دیدن چهره غمگین کیمیا هیچ شــادی ای نداشتیم.
تمامی ما ایرانیان این مسابقه را باختیم .
مزدک بختیاری
فعال سیاسی
BAKHTIARI.MAZDAK@GMAIL.COM

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
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نظر و افزوده ها منتشر شد با تلفن
به آقای شان صداقتی آن را به
رایگان از ایشــان دریافت کنید
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هشدار مرکز ملی سونامی در آمریکا به شناگران کرانههای جنوب کالیفرنیا

مرکز ملی هشــدار دهنده ســونامی در آمریکا ،پــس از زمینلرزه  ۸/۲در کرانههــای بندری خودداری نمایند .زیرا امکان موجهای قدرتمند و
ریشــتری در کرانههای آالسکا در شب گذشته ،به شــناگران کرانههای کوبنده بسیار زیاد است.
جنوب کالیفرنیا هشدار داد.
اداره هواشناسی ملی آمریکا نیز هشدار داده است که بهترین تصمیم این
گر چه در این هشدار آمده است که خطر سونامی برای کرانههای ساحلی است که از شنا کردن در کرانه بنادر در جنوب کالیفرنیا خودداری نمایید.
در جنوب کالیفرنیا وجود ندارد ،لیکن اشــاره شده است که از شنا کردن
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