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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با توجه به محکومیت حمید نوری
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حکم محکومیت و اشد مجازات برای هیئت مرگ شامل
ابراهیم رئیسی ،حسینعلی نیری ،مرتضی اشراقی و
مصطفی پور محمدی پیش بینی می شود

تلاش برای خاموش کردن

آتشسوزی  Yosemiteادامه دارد

قربانیان خشونت ناشی از
اسلحه ،می توانند از تولید
کنندگان اسلحه شکایت و
تقاضای غرامت نمایند
اعلام ورشکستگی نماینده
پیشین کنگره
پیشنهاد یک پزشک کالیفرنیایی
برای ایجاد کلینیک شناور
در خلیج مکزیک

حذف نام یکی از هواداران نازی
ها از کتابخانه دانشگاه فرزنو

احتمال افزایش مبلغ چک های
تامین اجتماعی

جستجو برای یافتن یکی از
دزدان از 7 - Eleven

Beverly
Hills
Financial
Beverly Hills
Financial
Planners
Planners
LLC LLC
اعلام حکم اشــد مجازات دادگاه ســوئد علیه حمید
نــوری مبنی بر این کــه او در جنایت علیه بشــریت
مشارکت داشته است دریچه ای نوین را برای ایرانیان
دادخواه گشــوده اســت .حمید نوری ،از یک سو به
مراتب دون پایه تر از هیات  4نفره ای اســت که روح
اللــه خمینی  ،جانی بالفطره و ضــد ایرانی کبیر برای
قصابی فرزندان ایران انتخاب کرده بود و از سوی دیگر
در دادگاه منکر مشارکت در این قتل ها شد ولی با این
همه از سوی دادگاه به اشد مجازات محکوم شد .اینک
حکم اشد مجازات در مورد هیئت مرگ شامل ابراهیم
رئیسی ،حسینعلی نیری ،مرتضی اشراقی و مصطفی

پورمحمدی نیز با توجه به اعترافات صریح هر یک از
این چهار تن که به این جــرم خود معترف بوده و در
رسانه ها با بوق و کرنا آن را به عنوان مزیتی برای خود
RIA, RIA,
MBA MBA
قائل بوده اند ،خودبخود جاری اســت و ملت ایران و
همه جهانيان آنان را به عنــوان قاتلان و جانیان علیه
بشریت شناســایی کرده و می کنند .باید توجه داشت
دوران
ﻣﺎﻟﯽ را
ﻫﺎی
ﻣﺎ
دوران
ﻣﺎﻟﯽدررا در
ﺣﻞ ﻫﺎی
راه ﺣﻞﻣﺎ راه
که صدور چنین حکمــی را باید مدیون پیگیری ایرج
داﻧﯿﻢ
مصداقی و یارانش دانســت که جنبش دادخواهی را ﺳﺨﺖ ﻣﯽ
داﻧﯿﻢ
ﺳﺨﺖ ﻣﯽ
برای ایرانیان مقتول و خانواده های آنها به راه انداخته
اند و کمک های درخشــانی به دادگستری سوئد برای
گشایش این پرونده جنایی و تکمیل آن انجام دادند.
Think
about
Income
Think
about
Income
for Life for Life

Angelo
Talebi
Angelo
Talebi

توییترایرجمصداقی،
او و وکالی شاکیان را
در زمان خواندن حکم
محکومیتحمیدنوری
نشان می دهد

بزرگداشت عباس پهلوان نویسنده وروزنامه نگار
در کتابخانه عمومی وست وود لس آنجلس
در یک اقدام ابتکاری انجمن شــعر پارسی لس
انجلــس از عباس پهلوان با حضــور خود اودر
کتابخانه عمومی وســت وود لس آنحلس تقدیر
می کند .دراین اطلاعیه که از سوی رامین نادری،
مسئول بخش بزرگســالان کتابخانه عمومی لس
انجلس به دفتر ایرانشهر ارسال شده ،امده است
که این گرد هم ایی حضوری پس ازدو سال ونیم
وقفه به خاطر شیوع کرونا به تاریخ پنجشنبه 28
جولای صورت مــی گیرد .متن کامل اطلاعیه به
فارسی وانگلیسی به شرح زیر است:
مثل ًا خاطرات
همراه با عباس پهلوان
انجمن شعر پارسی لس آنجلس
پنجشنبه 28 ،جولای  5:30 ،2022بعد از ظهر
گردهمایی حضوری در کتابخانه شعبه وست وود
1246 Glendon Ave, Los Angeles, CA 90024
عباس پهلوان ،نویسنده و روزنامه نگار با سابقه و
سردبیر مجله فردوسی امروز است .نتیجه تلاش
عباس پهلوان به عنوان سردبیر ایجاد کارزاری در
مجله های گوناگون بوده است برای گفتگو میان

گروه هــای مختلف از
سیاســیون و منتقدان
تا ادیبان و شــاعران.
به بهانه انتشــار کتاب
“مثلا خاطرات” میزبان
عبــاس پهلــوان در
انجمن شــعر پارسی
لــس آنجلس خواهیم
بــود .ایــن برنامــه
رونمایــی و امضــای
کتــاب ،بــه صورت
حضوری و در شــعبه
وســت وود کتابخانه
برگزار خواهد شد.
لطف ًا توجه داشته باشــید که پوشیدن ماسک در
ساختمان کتابخانه الزامی است.
شــرکت در این برنامه کتابخانــه همگانی لس
آنجلــس برای همــگان آزاد و رایگان اســت.
سپاسگزار خواهم شد اگر علاقمندی خود برای
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ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ

ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
رﯾﺰیرﯾﺰی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﯿﺶ ﭘﯿﺶ

Over
Over4040
Years
Yearsofof
Experience
Experience

(capital
)gains
ﺳﻮد
اﻓﺰاﯾﺶ
راﻫﮑﺎرﻫﺎی
(capital
ﺑﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ)gains
ﺳﻮد ﺑﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺎﻟﯿﺎتﻣﺎﻟﯿﺎت
راﻫﮑﺎرﻫﺎی

WWW.BHFPINVEST.COM
WWW.BHFPINVEST.COM

310-205-9000
310-205-9000

وام های کرونا

یاری بالعوض از سوی دولت
هم برای مستاجران و هم صاحبخانه ها
یاری بالعوض از سوی دولت برای کسانی که
تاخیر در پرداخت وام خانه خود داشته اند

424-385 -2981
مشاوره اولیه رایگان
کامیار روحانی

شــرکت در این برنامه ( )RSVPرا در پیامی به
من persian@lapl.org ،تایید کنید .اگر شاعر
هستید و تمایل دارید شعر خود را در برنامه های
ما بخوانید ،لطفن با من تماس بگیرید.
برای برخورداری از امکانات فراهم شده توسط
قانون امریکاییان دارای معلولیت ( ،)ADAلطفا
 72ســاعت پیش از مراجعه خود با شماره تلفن
 2132287430تماس بگیرید.
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اﻟﻌﻤﺮ
ﻣﺎدام
درآﻣﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ
درآﻣﺪ
رﯾﺰی ﺑﺮای
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در کانون خبر:

شماری از شهرهای کالیفرنیا برای
پیشگیری از آلودگی محیط زیست،
درخواست نمودند که پمپ بنزین
جدید ساخته شود

گرچه این درخواست از شهر کوچکی به نام  Petalomaدر  Sonomaآغاز
شد ،آرام آرام به شهرهای جنوب کالیفرنیا رسیده است و موضوع پیشگیری
از ســاخت پمپ بنزینهای جدید برای کاســتن از گازهــای گلخانهای و
تشــویق مردم برای اســتفاده از اتوموبیلهای الکترونیکی به شورای شهر
لوس آنجلس نیز رسیده است.
 Paul Koretzنماینده شورای شهر لوس انجلس به این شورا درخواستی
ارائه نموده که در تابستان به بحث و رای گذاشته خواهد شد .مشاور دفتر
 Paul Koretzدر امور زیست محیطی میگوید در کنفرانسی که در کالیفرنیا
برگزار شده است ،کاستن از شــمار پمپ بنزینها مورد بحث قرار گرفته
است :اگر کره زمین در حال سوختن و آتشسوزی است ،از افزودن بنزین
به آن خودداری نمایید.
به نظر میرسد که این درخواست در شورای شهر با مخالفت روبرو شود.

آیت اهلل منتظری

«تابو» های اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی ما
آیت الله منتظری

من معنی «تابو» را درست نمیدونم ،ولی چون فکر کردم شما
میدونید ،این کلمه را به کار میبرم.
روشنفکران و نویســندگان و برنامهسازان رادیو و تلویزیونی
مــا فقط و فقط از مذهــب و روحانیون انتقــاد میکنند و اگر
کسی حرفی از مزیت مذهب یا بزرگواری روحانیون بزند ،به
حساب یک کفر نابخشودنی گذاشته میشود.
یکی از ایــن روحانیون ،آیتالله منتظری بــود که در ابتدای
انقــلاب با عنوان «ولــی فقیه» و بعد هم با انتقــاد از آیتالله
خمینی (ســه بار صلــوات) به خاطــر اعدامهــای مخالفان
جمهوری اســلامی ،منفور ،مغضوب و مطرود شــد و تا آخر
عمر به حالت حبس خانگی در قم زندگی کرد.
آیتالله منتظری همان کسی اســت که با مطرح کردن ولایت
فقیــه روحانیت را بر گرده مردم انقلاب زده ایران ســوار کرد
و البته کســی از یک روحانی چندان انتظار نداشت که به غیر
از پیاده کردن یک نظام اسلامی ،سودای دیگری داشته باشد،
ولــی همین مرد وقتــی فهمید که انقلاب به کــج راهه رفته و
اعدامها و بیعدالتیها خلاف عرف و عقاید اوســت ،لب به
اعتراض گشود و بابت آن هم هزینه گزافی پرداخت.
بی جهت نبود که مبتکر جمهوری اسلامی بعد از مرگ با عزت
و احترام به خاک ســپرده شد و چهارمیلیون نفر در آن مراسم
شرکت کردند.

پیشنهاد یک پزشک کالیفرنیایی
برای ایجاد کلینیک شناور در
خلیج مکزیک
دکتر مگ آتری ( ،)Meg Autryاســتاد دانشــگاه در سن فرانسیسکو و
پزشــک متخصص زنان و زایمان پیشنهاد کرده اســت که یک کلینیک
شــناور که بر آبهای خلیج مکزیک در آبهای فدرال روان باشد برپا
شــود تا در دسترسی ســاکنان ایالتهایی که در آنها سقط جنین ممنوع
است را فراهم نماید و نیازی به سفر آنان به ایالت کالیفرنیا نباشد.
ساکنان ایالتهای آلاباما ،می سی سی پی ،لوئیزیانا ،تگزاس و فلوریدا
کــه قوانین آنها ســقط جنین را ممنوع مینماید میتوانند در ســه ماهه
نخســت بارداری ،در این کلینیکهای شناور به جراحی و مراقبت پس
از جراحی بپردازند.

تالش آتشنشانها برای خاموش
کردن آتش سوزی Washburn
در  Yosemiteدر یک گستره
 ۲۳۴۰اکری ادامه دارد

تلاش آتشنشــانها برای خامــوش کردن آتش ســوزی  Washburnدر
 Yosemiteدر یک گستره  2700اکری ادامه دارد.
این آتشســوزی میتواند به نابودی  ۵۰۰درخت کهنســال  Sequoiaکه
 ۳۰۰۰سال عمر دارد و از نمادهای این پارک جنگلی است ،بیانجامد.
این آتشسوزی تا بامداد دوشنبه رو به افزایش بوده است ماموران با پاشیدن
آب به درختان تلاش دارند از گسترش آتشسوزی پیشگیری نمایند.

تیراندازی در  ۴فروشگاه  7 Elevenبه مرگ  ۲نفر انجامید

مســعود مصداقی یکی از زندانیان قزل حصار از شکنجههای
وحشــتناک زندانیان که به ابتکار و زیر نظر اسدالله لاجوردی
به زندانیان اعمال میشد سخن گفته و اضافه کرده است که از
طرف آیت الله منتظری عدهای مخفیانه برای تهیه گزارشی از
وضع زندانیان مشخص شده بودند و آیت الله منتظری بعد از
آگاهی از اوضاع ،نامهای به آیتالله خمینی میفرســتد و به
او میگوید« ،در زمان شــاه منحوس هم زندانیها را اینطور
شکنجه نمیکردند».
آیت الله منتظری نه تنها از کارهای رژیم انتقاد می کرد ،بلکه
حافظ حقوق اقلیتهای قومــی و مذهبی هم بود و از آزادی
و مســاوات برای کمونیســتها و بهاییها سخن میگفت و
از امکاناتی که داشــت برای کمک بــه خانوادههای زندانیان
سیاسی اســتفاده میکرد و خلاصه مطلب اینکه کمتر کسی از
روشنفکران و مبارزان سیاسی را دیدهام که ضمن انتقاد و بد و
بیراه به اربابان عمائم ،نیم نگاهی هم به روحانیون باوجدان و
با شرف انداخته باشند.
کورش سلیمانی (زم)

Kourosh454@gmail.com
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تیراندازی در  Eleven-7با هدف دزدی انجام شــده و بنابر گفته پلیس این صورت پذیرفته که قرار بود به مردم نوشیدنی خنک به رایگان داده شود.
یورشها با یکدیگر ارتباط داشته و در شهرهای  Brea، Santa Ana، Laهنوز خبری از دیگر مجروحان حادثه اعلام نشــده است و  ۲نفری که جان
 Habraو  Riversideانجــام شــده و در روز  Eleven Day 7 Nationalخود را از دست دادهاند ،یکی از کارکنان و دیگری از مشتریان بوده است.
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تالش برای خاموش کردن
آتشسوزی  Yosemiteادامه دارد
تلاش  ۷۰۰مامور آتشنشانی در پارک جنگلی  Yosemiteبه کنترل ۲۰
درصد انجامیده و هنوز آتش سوزی در  ۳۲۲۱اکر ادامه دارد.
تمامی تلاش آتشنشــانها پیشگیری از گســترش آتش و نابودی ۵۰۰
درخت کهنســال  Sequoiaبه ویژه درخت غول آســای  ۲۰۹فوتی با
عمر  ۳۰۰۰ســاله و معروف به  Grizzlyبوده است و اکنون توانستهاند
که این درخت حفظ کنند.
در آتش ســوزی ســال گذشــته  ۳تا  ۵درصد درختهای کهنسال به
سبب گرما و باد ،نابود شدند .امسال با بکار گرفتن آبفشانها ،پیرامون
درختان را مرطوب نمودند تا آتش نگیرند.

قربانیان خشونت ناشی از اسلحه ،می توانند
از تولید کنندگان اسلحه شکایت و تقاضای غرامت نمایند

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا امروز لایحه تصویب شده  AB1594را
امضا نمود تا قربانیان خشونت ناشی از به کارگیری اسلحه ،بتوانند از تولید قانــون گذاران میگوینــد این لایحه را در پیوند با نیاز به پوشــش امنیت
کنندگان اسلحه شکایت و تقاضای غرامت نمایند.
این لایحه در کمتر از یکماه گذشته تصمیم دیوان عالی قضایی آمریکا در شهروندان تصویب کردند که در راستای مشخص راب بونتا ،دادستان کل
آزادسازی حمل اسلحه بر اساس اصل دوم متمم قانون اساسی ،اجرایی کالیفرنیامیباشد.
میشود.

اعالم ورشکستگی نماینده پیشین کنگره
کیتی هیل ( )Katie Hillنماینده پیشین کنگره امریکا که در موضوع انتشار
عکسهای برهنه و همراه با رابطه جنسی او ،سبب از دست دادن نمایندگی
مجلس شد ،شکایت از رسانهها را نیز باخت و اکنون به سبب بدهکاری
ناشی از این شکایتها ،اعلام ورشکســتگی نموده است تا از پرداخت
بدهی خود به وکلا رهایی یابد.
او در جدال حقوقــی علیه دو روزنامهنگار و یک نشــریه که در بریتانیا
عکسهای برهنه او را منتشــر کرده بودند نتوانســت با استفاده از قانون
انتقامگیری پورنوگرافی در برابر اصل نخست متمم قانون اساسی (آزادی
بیان) پیروز شود.
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طنز و خبر:

بنگاه خبری ایرانشهروند
سرمقاله ایرانشهروند ، :حیوانات ،آمال ،حجاب و معامله؟
حسین طیبیفر ،جانشــین نماینده رهبر در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
گفت« :در سپاه پاســداران باید نیروهایی تربیت پیدا کنند تا بدون ترس و
واهمه دســت روی ماشه داشته باشند تا از دستاوردهای انقلاب اسلامی و
مبانی ارزشی و اعتقادی دفاع کنند... ».
یکی نیســت به این آدمخور بگه آخه دیوث پس تا حالا داشتین چه غلطی
می کردین؟ این همه نیروی ســرکوب آدمکش که به جون ملت انداختین
تربیت نشــده بودن؟ تربیت نشدن و دســت روی ماشه نبودن و اینجوری
مردم رو قتل عام کردن ،اگه دســت رو ماشه باشن چیکار می خوان بکنن؟
همچین از تربیت حیوانات وحشی برای پاچه گرفتن و دریدن بیشتر حرف
میزنه ،انگار تا حــالا این حیوانات اطلاعات – امنیتی با واهمه و ترس این
همه جنایت کردن .وزیر بی شــرف کشور روحانی بعد از آبان خونین 98
گفت :ما فقط به ســر و سینه شلیک نکردیم ،به کمر و پا هم شلیک کردیم!
احتمالا منظور نماینده خامنه ای توی سپاه هم همینه که نیروهایی تربیت کنن
که بدون واهمه فقط به قلب و مغز مردم شلیک کنن!
بر اســاس آمار و نظرســنجی که روزنامه دولتی ایران بــه نقل از وزارت
اطلاعات و صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر کرد ،حدود هفتاد درصد
مردم ایران به آینده امیدوارند ...
آره خب ،راست میگن که مردم به آینده امیدوارن ولی به کدوم آینده؟ قطعا
آینده ای که جمهوری اســلامی توش نابود شده و دیگه نیست! البته دیگه
همه میدونن که این نظر ســنجی های من دراوردی از بین مردم در نیومده
بلکه از اتاق های فکر و پای منقل میاد و مخترع این آمار ،آمال و آرزوهای
خودشو توی رویاهای بعد از دود تریاک تصور کرده و به شکل آمار و نظر
سنجی به خورد خلق الله میده ولی آخرش خودشونم میدونن که این خالی

بندی ها نمیتونه سقوط رو به تاخیر بندازه!
بیست و یکم تیرماه از سوی نظام جمهوری اسلامی ،روز حجاب و عفاف
نامیده شــد و همزمان زنان ایرانی به نشــانه اعتراض به حجاب اجباری،
کارزار حجاب بی حجاب را به راه انداختند ...
به اونایی که فکر میکنن اگه خانمی حجاب داشته باشه پس عفت و نجابت
هم داره پیشنهاد می کنم یه سر برن مشهد و قم دم حرم و تعداد روسپی های
صیغه ای محجبه رو بشــمارن البت اگه حساب از دستشون در نره! یاد یه
خاطره افتادم .وقتی خیلی جوون بودم ،دقیقا دهه هفتاد خورشیدی ،تلفنی
با یه دخترخانمی دوست شدم که بعدا فهمیدم از خونواده سپاهی و بسیجیه
و نفر سوم مسابقات قرآن کشوریه  ...خلاصه سرتو درد نیارم ،با این دختره
قرار گذاشتیم میدون فردوسی ،یه پارک کوچیک توی یه فرعی  ...دختره
محجبه سیبیل دار چادر چاقچوری اومد و فقط نیم ساعت بعد رفت واسه
زیر یه خم و دوخم و  ...خلاصه ،نفر سوم مسابقات قرآن کشوری و سمبل
زن محجبه عفیفه خانواده ســپاهی و بسیجی حشری وسط پارک ماجرا رو
گرفت دستش و از ارزش های حجاب اسلامی حسابی دفاع کرد ...
حمید نوری ،از اعضای ســابق ســپاه پاسداران و دســتیار دادیار زندان
گوهردشت در جریان اعدامهای زندانیان سیاسی در سال  ،۱۳۶۷در سوئد
به حبس ابد محکوم شد.
یه آدمکش دیگه توی اروپا محکوم شــد که باعث حوشحالیه اما از همین
الان نگران تعامل و تبانی اروپایی های کلاهبردار با جمهوری اسلامی هستیم
و منتظر اینکه برای آزادی یا تبادل حمید نوری با جمهوری اســلامی چه
برنامه و قانون جدیدی رو در حال اختراع هســتن  ...بر پدرمادر حامیان
مستقیم و غیر مستقیم تروریسم لعنت!

پاورقی :نمایشنامه دروغ های بزرگ! (قسمت پنجم)
این نمایشنامه مواضع رسمی خبرگزاری ایرانشهر را منعکس نمی کند و فقط
نظرات شخصی نویسنده است .هرگونه تشابه اسمی در این نمایشنامه اصلا
تصادفی نیست و شباهت به افراد حقیقی و حقوقی کاملا عمدی می باشد!
خلاصه قسمت های گذشته :جعفر ،مامور آقای رییس جون به ایشون زنگ
زد و گفت براش یه هنرپیشه حرفه ای توی یه کشوری پیدا کرده و شرکت
بازرگانی آقاشکارچی ،پســر رییس جون ،هم اونجا هواشو داره و  ...یه
ماموریت دیگه و جعفر با گروه مذاکره کننده کشــورهای پنج و ســه صدم
منهای دو و ســه دهم .اعضای این گروه :دکتــر پورپکان به عنوان رییس
گروه خاورمیانه ای مذاکره کننده ،رییس گروه جناح شرق دور آقای ژوژو
 ،رییس گروه جناح غربی مذاکره کننده دکتر واتسون و رییس کشور فدراتیو
یخ زده عالیجناب دمپایی! بین آقایون مذاکره چیا و جعفر بحث در گرفت و
رییس جون جعفر هم با زوم کال به جلسه پیوست و شروع کرد به کل کل با
عالیجناب دمپایی  ...ژوژو و دمپایی می خواستن تحریم سپاه رو لغو کنن و
به کار و کاسبی شون توی خاور میانه رو سر و سامون بدن ...
ادامه داستان:
عالیجناب دمپایی :گفتم راه بیا با ما وگرنه ...
جعفر و رییس جون همزمان :وگرنه چی؟
دمپایی :وگرنه  ...الان به بچه ها زنگ میزنم ببینی چی میشه ...
دمپایی مبایلشو ورداشت و به زبون کشور یخ زده یه چیزایی گفت و ...
گوشی جعفر زنگ خورد و بعد از جواب به طرف ،رو به مانیتور و تصویر
رییس جون گفت :دیوث کار خودشو کرد  ...به گاو فنا رفتیم!

رییس جون :چی شده جعفر؟
ج :ارتش دمپایی اومده تا مرز ولایت ولاد اینا!
رییس جون رو به دمپایی :ای قاتل دیوانه ،ای آدمکش حرومزاده ،ای فلان
فلان شده ،ای ...
دمپایی در حالی که داشــت آخرین جرعه های ودکا سگی شو مینوشید با
خونسری به رییس جون گفت :انقدر جیغ و داد نکن و فحشم نده ،همش
خودتی و جد و آبادت! زیادی سر و صدا کنی ،یه کاری می کنم مجبور شی
التماس کنی!
رییس جون :جعفــر ،من دیگه تحمل این لنگه کفش درب داغونو ندارم.
معلوم نیست مسته هوشیاره چیه؟
عالیجناب دمپایی :فلان خل خودتی ،هر چی باشــم از توی چت بهترم،
همچین آچمزت کنم نفهمی از کجا خوردی ...
رییس جون که یهویی یادش اومد که کجاســت و چی داره میگه گفت :تو
دمپایی که هیچی ،گالش هم نیستی  ...مثلا غیر از نیروهای نظامی و تجاوز
به اینور و اونور کار دیگه ای هم بلدی؟
دمپایی :آره که بلدم ،یه دقیقه صبر کن!
دوباره دمپایی با موبایش حرف زد و ...
تلفن جعفر باز زنگ خورد :الو سلام  ...چی شده؟  ...بازم به گاو فنا؟ ...
اوکی بای!
جعفر :آقایون رهبرا ،پروژه مبارزه با تغییرات اقلیمی به گاو فنا رفت!
****پایان قسمت پنجم****

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:
یک شــب رفته بودم خونه خالــم  ،اومده میگه
چیزی لازم نداری؟ میگم نه ولی ای کاش مسواکم
هم آورده بودم .برگشته میگه ِد َنــه ِد خاله جون
این که ناراحتی نداره ما این جا یک مسواک داریم
مخصوص مهمون الان بهت میدم باهاش بزن !!!
*********
افسر :خانم شما با ســرعت غیر مجاز رانندگی
میکردید
خواهش میکنم بزارید برم ،من معلم هستم الان
کلاسم دیر میشه
افســر :معلم؟ یه عمر منتظر این روز بودم ،حالا
شــروع کن هزار بار بنویس «من دیگه با سرعت
غیر مجاز رنندگی نمیکنم».
*********
زن :دیشب خواب دیدم برام یه انگشتر با نگین
الماس خریدی
شوهر :آره اتفاقا منم خواب دیدم بابات پولشو
داد
*********
غضنفر تو تابســتون پتو میندازه روش ،میپرسن
مگه خری ؟ میگه  :مگه از زیر پتو هم معلومه ؟
*********
یه روز یه خالی بند میرسه به اون یکی میگه :رفتم
شکار
هفت تا خرگوش گرفتم پنج تا آهو و سه تا شیر
یارو گفت فقط همین!
گفت :مگه با یه تیر بیشتر از اینم میشه زد!
یارو گفت :اوه تازه تفنگم داشتی

*********
غضنفر میــره دزدی تفنگو میذاره پشــت گردن
طرف
میگه تکون بخوری با لگد می زنم تو سرت !!!
*********
*ديشــب يه پشه نيشم زد ،پاشدم دنبالش كردم.
بالاخــره گوشــه اطــاق خفتش كــردم ،اومدم
بكشــمش يهوگفت  :بابا ! راست ميگفت ،من
باباش بودم .آخه خون من تورگاش بود ! تا صبح
تو بغل هم گريه كرديم  .دســت نوشته هايي از
رمان غضنفر..
*********
بچه :مامان اون آقاهه رو ببین کچله  -مامان :هیس
میفهمه  -بچه :ااااا یعنی تا حالا نفهمیده
*********
ِ
دوســت عزیزی که ســعی داری با دهن بســته
خمیازه بکشی…
چه کاریه واقع ًا ؟ ! جاش ســوراخای دماغت باز
می شه خوب…
*********
غضنفر به نامزدش میگه عزیزم 4شنبه به 4شنبه
دیره بیا 2شنبه به 2شنبه همدیگه رو ببینیم !!
*********
یارو رفت تو جنگل داد زد من شــیر می خورم
خرس می خورم ببر می خورم برگشــت دید یه
شیر پشته سرشه گفت :بعضی وقتها شکر زیادی
هم می خورم.
*********

عوارض جانبی بعد از یك شكست عشقی چیه؟
در آوردن گوشی از حالت سایلنت!
نبردن گوشی به دستشویی و حمام!
از رمز درآوردن اینباکس گوشی!
پاک کردن آثار جرم!
خواب راحت...
زندگی راحت...
آرامش همراه با گریه!
تموم نشدن شارژ ایرانسل بعد  6ساعت!
*********
هر روز تنگ غروب تو سربازی
صفا داره لب مرز تیر اندازی
تا چهل چراغ پادگان روشن میشه
سر دیگ عدسی غوغا میشه
توی دیگ عدس  ،افتاده یک مگس
بخورم  ،نخورم گرسنه می مونم
قدر آش ننم رو حالا می دونم
*********
به غضنفر میگن با ســوئیس جمله بســاز میگه
من دیگه برای شــما جمله نمیسازم.میگن چرا؟
میگه:شــما از ســاده بودن من ســوئیس تیفاده
میکنید.
*********
چند روز كه بيكارم هروز تا ســاعت 12ميخوابم
امروز مامانم ميگه پســر لااقل موقع خواب اين
پهلو اون پهلو شو
زخم بستر نگيرى.
*********
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در کانون خبر:

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در سفر به واشنگتن ،
فرمانداران جمهوریخواه را مورد حمله قرار داد

او که در مراسم دریافت جایزه آموزشی برای ایالت کالیفرنیا
در واشنگتن حضور داشت در سخنان خود اشاره کرد که او از
محافظهکاران که هر حقی را لغو و محدود میکنند ،انتقاد دارد
و از حزب خود یعنی دموکراتها که در این جدال فرهنگی با
قدرت تمام نمیجنگند ،دلگیر است.
او در سخنان خود با اشاره به آنچه در ایالتی چون فلوریدا روی
میدهد خطاب به دموکراتها گفت :اگر شما نمیخواهید ،من
انجام خواهم داد.
به نظر میرسد که او سخن هفته گذشته خود را مبنی بر شرکت
نکردن در انتخابات ریاست جمهوری را کنار گذاشته و وارد
گود انتخابات خواهد شد.

برنامه تحلیلی میز مطبوعات را در

کانال یوتیوب شرکت کتاب تماشا کنید
و اگر می خواهید که در جریان برنامه

های بعدی قرار بگیرید  ،مشــترک

حذف نام یکی از هواداران نازی ها
از کتابخانه دانشگاه فرزنو

رئیس هیئت امنای دانشــگاه ایالتی فرزنو اعلام کرد که این
هیئت مدیره در نشست خود رای داده است که نام هنری مدن
( )Henry Maddenرا از روی کتابخانه بردارند و نام دیگری
برگزیند.
مبنای باورهای هنری مدن به نازیها که همواره آن را آشکارا
بیان کرده بود ،ســبب شــد که در ماه می درخواستی برای
بررسی و تغییر نام تصویب شود.
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 Subscribeشوید .

هنری مدن ،از سال  ۱۹۴۹تا  ۱۹۷۹ریاست کتابخانه دانشگاه
فرزنو را داشته و در ســال  ۱۹۸۲درگذشته است و دو سال
پس از آن هیئت مدیره دانشــگاه تصمیم گرفته که کتابخانه
دانشگاه را به نام او سکه بزند واین تصمیم که همراه با اهدای
ک مالی بوده در پاکتی در بســته برای  ۲۵ســال باید نگه
کم 
داشته میشد .ناگفته نماند که هنری مدن هرگز باورهای خود
به نازیها را پنهان نکرده بود.

احتمال افزایش مبلغ چک های تامین اجتماعی

کارشناسان اقتصادی مستقل در بررسی خود اعلام کردند که
چک های بازنشســتگی که از سوی سازمان تامین اجتماعی
( )Social Securityصادر میشــود در سال آینده اگر تورم
کاهش نیابد ،ناگزیر با افزایش پرداخت  ۱۰/۵درصدی باید
پاسخگوی نیاز مردم باشد.
اکنون تورم در  ۹/۱درصد اســت و اگــر چننین پیش برود،
هزیننه زندگی با افزایش  ۱۰/۵درصدی روبرو خواهد شــد

حمله ضربتی به یک خانه و
ضبطیکمیلیونقرصفنتالین
روز پنجشــنبه  ،FBIاعلام کرد که دریک برنامه ضربتی،
در هفته گذشــته ،بزرگترین میزان مــواد مخدر را در یک
خانه در اینگل وود یافته و ضبط کردهاست.
در این عملیات که در روز  ۵جولای انجام شده ،بستههایی
که دارای یک میلیون قرص فنتالین بوده ،کشــف و ضبط
شده است.
ماموران بر این باور هســتند که خانــهای که مورد یورش
ضربتی قرار گرفته ،محلی برای نگهداری و توزیع فنتالین
بوده است.
گفته میشود که بهای فروش این مواد در خیابان بین  ۱۵تا
 ۲۰میلیون دلار ارزش فروش داشته است.

5

که اداره تامین اجتماعی ناگزیر به افزایش همان ۱۰/۵
درصدی و بیشتر خواهد شد.
از سوی دیگر بخش  Bبیمه مدیکر نیز افزایش مییابد
که جبران آن برای سالمندان دشوار میشود.
صندوق تامین اجتماعی پیش بینی شده بود که در سال
 ۲۰۳۵تهی شود و با این نیاز به افزایش پرداخت ،این
موضوع زودتر روی خواهد داد.

213-573-9635

Iranian InformationCenter
(818) 9 - 08 08 08

08Global.net
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در کانون خبر:

چرا اینگونه از موی زنان  ،ارشاد می ترسد؟
چرا اینگونه از موی زنان  ،ارشاد می ترسد؟

از این موی رها گشته به دست باد می ترسد؟

لباس تیره در بر کن ،لباس قهوه ای  ،مشکی

چرا؟ چونکه طرف از رنگ های شاد می ترسد

کند نابود آثار تمدن های پیشین را

از آنچه آورد تاریخ را در یاد می ترسد

به یاسوج از نماد آریو برزن و شمشیرش

و در ساری هم از سرباز قوم ماد می ترسد

چنان چون طالبان که می هراسیدند از بودا

رفیق ما هم از سنگ و گچ و فولاد می ترسد

فقط باید ببوسی دست و گویی بل  ،بله قربان

از اندیشه ،از استدلال  ،از استعداد می ترسد

بزن خود را به آن راه و بگو چیزی نفهمیدم
هم از سرخی گل ترسد ،هم از سبزی برگ آن

که او از هر که دو هزاری اش افتاد می ترسد
از آن سروی که محکم جای خود استاد ،می ترسد

نه تنها از زبان سرخ و از سر های سبز ما

از آن دیگی که بوی قورمه سبزی داد می ترسد

زمانی می هراسید از تجمع های میلیونی

ولی امروزه روز ،از تک تک افراد می ترسد

کسی که منطق او داد و فریاد است و فحا شی

برای چه خودش از واژه ی فریاد می ترسد؟

بزن بر فرق ما تا می توانی تیشه ی خود را

عزیزم ،کوه کی از تیشه ی فرهاد می ترسد؟

گذشت آن دوره ای که می رمید آهو ز صیادان

کنون از سایه ی خود نیز هر صیاد می ترسد

کبوتر می کند پرواز هم بال پرستو ها

و جغد از اینکه رفته هیبتش بر باد می ترسد

زمانی می رمید از چوب و باتوم آنکه می فهمید

ولی حالا چماق از کله ی پر باد می ترسد

ندارد ماهی آزاد خوف از تور ماهیگیر

کنون قلاب و تور از ماهی آزاد می ترسد

نمی ترسد دگر شمشاد از داس و تبر زیرا

که امروزه تبر از قامت شمشاد می ترسد

بلی جانم ،گذشت آن دوره و امروزه لولو هم

چنین از بچه های این خراب آباد می ترسد

خدایا می شود روزی رسد گویند ای هالو

ببین وارونه شد ،مادر زن از داماد می ترسد

بخند ای هموطن ،قهقه بزن  ،این خنده ها خاری ست

به چشم آنکه از این قلب های شاد می ترسد.
هالو

شرکت کتاب در راستای احقاق حقوق زنان روز جنبش
حجاب بی حجاب را در تقویم های ساالنه خود ثبت کرد

دولت جمهوری ننگین دامن اسلامی مبارزه جدیدی را
علیه زنان ایرانی با اعلام  21تیر ماه به عنوان روز حجاب
و عفاف آغاز کرده است و در برابر ایرانیان از مرد و زن
با اعلام این روز به عنــوان « روز حجاب بی حجاب»
مخالفت آشکار خود را با حکومت اسلامی و ولی فقیه
آن ابراز کردند.

به همین مناســبت شرکت کتاب که هر ساله تقویم های
ایرانی و معادل میلادی آن را در خارج از کشــور و در
سطح وسیع چاپ و منتشر می کند این روز را در راستای
احقاق حق زنان به عنــوان «روز حجاب بی حجاب»
ثبت می کند.

مجله ماهانه جدول منتشر شد  -چاپ آمریکا
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 15جوالی تا  21جوالی (  24تیر تا  30تیر )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است
آدینه  24تیر |  15جوالی
 1253خورشیدی ( 1874میلادی)
انتشــار نخســتین روزنام ه ایران به نام «كاغذ اخبار» توســط میرزاصالح شیرازی (ازاین
روزنامه تنها یك نسخه در موز ه بریتانیا موجود است)
 1365خورشیدی (1986میلادی)
درگذشت دكتر مهدی حمیدی شیرازی -شاعر  ،نویسنده ،مترجم و استاد دانشگاه تهران
(تولد  1293خورشیدی در شیراز)
آثار دکتر مهدی حمیدی شیرازی در شرکت کتاب موجود است
 1385خورشیدی ( 2006میلادی)
درگذشت علیرضا شاپور شهبازی ،نویسنده ،استاد دانشگاه ،ایران شناس وباستان شناس
دوران هخامنشی در سن  65سالگی به علت ابتلا به بیماری سرطان معده درایالت اورگان
امریكا
وی مؤسس بنیاد پژوهشی هخامنشی در سال  )1973(1352بود و تا سال  1978این بنیاد
را اداره كرد.
پیكر او در كنار آرامگاه حافظ در شیراز به خاك سپرده شد.
 1388خورشیدی ( 2009میلادی)
درگذشــت عبدی یمینی ،آهنگساز ،تنظیم کننده و نوازنده نامدار وبرجسته ایرانی در پی
سانحه سقوط هواپیمای مسافربری مسیر تهران-ایروان( .زادروز )۱۳۳۲
 1394خورشیدی ( 2015میلادی)
درگذشت منصور نریمان (اسکندر ابراهیمی زنجانی) نوازنده سرشناس ایرانی بربط (عود)
در سن هشتاد سالگی به دلیل عارضه ریوی در تهران.

شنبه  25تیر |  16جوالی
 1346خورشیدی ( 1967میلادی)
زادروز مهرداد آسمانی ،خواننده ،آهنگساز و تنظیم کنندهی ایرانی مقیم لوسآنجلس
 1385خورشیدی ( 2006میلادی)
درگذشت سودابه اسکویی ،بازیگر و کارگردان تئاتر (تولد  14مهر  1329خورشیدی)
 1388خورشیدی ( 2009میلادی)
درگذشــت اســماعیل فصیح ،رمان نویس و مترجم ایرانی عصر روز پنجشنبه  25تیرماه
به دلیل مشــکلات عروقی و مغزی در بیمارســتان شــرکت نفت تهران .وی متولد دوم
اسفند 1313در تهران بود.
آثار این نویسنده در شرکت کتاب موجودند.

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

دوشنبه  27تیر |  18جوالی
 1228خورشیدی( 1849میلادی)
قتل سید علی محمد باب توسط حکومت قاجار با فتوای روحانیون شیعه
 1275خورشیدی( 1896میلادی)
قتل میرزا آقاخان کرمانی و شــیخ احمد روحی توسط محمدعلی میرزا ولیعهد قاجار با
آمریت روحانیون شیعه
 1305خورشیدی( 1926میلادی)
خودکشی محمدولی خان تنکابنی (سپهسالار) ،از رجال سیاسی دوران قاجار و از فاتحان
اصلی تهران در دوره مشروطیت
 1349خورشیدی ( 1970میلادی)
امیرعباس هویدا دوهزارمین روز نخستوزیری خود را جشن گرفت
 1367خورشیدی ( 1988میلادی)

درگذشت مهندس حسین كردبچه –روزنامهنگار و مترجم
پذیرش قطعنامهی  598شورای امنیت از سوی جمهوری اسلامی
 1370خورشیدی( 1991میلادی)
درگذشت اسدالله حجازی ،نوازنده تار
 1371خورشیدی ( 1992میلادی)
درگذشت حســینعلی ملاح ،موســیقیدان ،پژوهشــگر و نوازنده ویولون( .تولد 1300
خورشیدی)
 1386خورشیدی ( )2007میلادی
درگذشت کارو دردریان ،شاعر ،نویسنده و مترجم و برادر مرحوم ویگن خواننده معروف
در امریکا ،در سن  79سالگی.

سه شنبه  28تیر |  19جوالی
 1306خورشیدی ( 1927میلادی)
زادروز سیمین بهبهانی ،شاعر
شرکت کتاب ناشر تمامی آثار ســیمین بهبهانی در خارج از
ایران است.
 1341خورشیدی ( 1962میلادی)
امیراسدالله علم از طرف شاه حكم نخستوزیری گرفت
 1359خورشیدی( 1980میلادی)
درگذشت استاد جلالالدین همایی ،ادیب ،شاعر و استاد ادبیات دانشگاه تهران و دارالفنون
و عضو فرهنگستان ایران( .تولد  13دی  1278خورشیدی).
 1367خورشیدی ( 1988میلادی)
قطع ارتباط زندانهای جمهوری اسلامی با دنیای خارج ،و شروع كشتارهای دستهجمعی
زندانیان سیاسی ،كه تا سه ماه هر روزه ادامه داشت.
 1380خورشیدی ( 2001میلادی)
درگذشت منصور والامقام ،بازیگر سینما ،تلویزیون و تئاتر ایران (تولد 1315خورشیدی)
 1387خورشیدی ( 2008میلادی)
درگذشت خسرو شکیبایی ،بازیگر سرشناس تاتر ،سینما و تلویزیون در سن  64سالگی بر
اثر سکته قلبی در بیمارستان پارسیان تهران.

مهرداد بحری

نامی آشنا و مورد اعتماد در معاملات ملکی در
جنوبکالیفرنیا
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
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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

چهارشنبه  29تیر |  20جوالی
 1287خورشيدى (  1908ميلادى)
سفر سيدحسن تقیزاده( -مدير روزنامه حب لالمتين) وميرزاعلیاكبرخان دهخدا ،به اروپا
 1300خورشيدى (  1921ميلادى)
زادروزاستاد جليل شهناز  -موسيقيدان و نوازنده
 1333خورشيدى (  1954ميلادى)
درگذشت رضا محجوبى -موسيقيدان و نوازنده (تولد  1277خورشيدى)
 1370خورشيدى(  1991ميلادى)
درگذشت ايرج جهانشــاهى قاجار،مترجم ،معلم ،نويسنده ،مترجم و يكى از نامداران
ويراســتارى ادبيات كودك و نوجوان بود .جهانشاهى بنيانگذار و مدير مسوول مجلههاى
كمك آموزش پيك بود كه در ســال  1353جايزه جهانى گســترش فرهنگى را به خود
اختصاص دادند .او نخســتين كتاب فارسى اول دبستان را به همكارى عباس سياحى
نوشــت كه تا چند سال پيش تدريس میشــد .به علاوه ،در زمينه آموزش بزرگسالان و
انتشــار كتابهاى ويژه نوســوادان ،خدمات شــايانى به آموزش و پــرورش ايران كرد.
(متولدسال1305خورشيدى)

پنجشنبه  30تیر |  21جوالی
 1331خورشيدى (  1952ميلادى)
قيام معروف به  30تير به رهبرى آيت الله كاشانى
 1373خورشيدى (  1994ميلادى)
درگذشت مهندس مهدى بازرگان سياستمدار و نخست وزير
دولت موقت پس ازپيروزى انقلاب در اتريش.
مهدى بــازرگان ( )1286-1373نخســت وزير دولت موقت
بعــد از انقلاب اســلامى .وى در كنار محمــود طالقانى ويدالله سحابى ،يكى از سه بنيانگذار نهضت آزادى ايران
وهمچنين از موسسين انجمن اسلامى دانشجويان در دانشكده
فنى دانشگاه تهران بود.
با پيروزى انقلاب ،خمينى حكم نخست وزيرى دولت موقت را به نام او صادر كرد .او
به مدت  9ماه (  275روز) ســمت نخست 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 انقلاب ايران در دو حركت ،نوشــته مهدى بازرگان و ساير آثار او و يا درباره او در
شركت كتاب موجود است

Bookkeeper/Accountant
years experience needed. 5-3 with

If you know
Payrolls is a plus
Place of work
San Fernando Valley
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جستجو برای یافتن یکی از دزدان از 7 - Eleven

مسئولان ادارههای پلیسی که دزدی در 7 Elevenآن شهرها روی داده،
اعلام کردند که در جستجوی مردی هستند که در این 7 Elevenها حضور
داشــته ،دزدی که به فاصله  ۵ساعت در  ۶شعبه در جنوب کالیفرنیا در
دوربینها ،تصویر او ضبط شدهاست .در این دزدها  ۲نفر کشته و  ۴نفر
مجروح شدهاند.

Iranian InformationCenter

08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

به سبب دزدی برنامهریزی شــده در این چند شهر ،پلیس از شعبههای
لوس آنجلس درخواست نمود که شب را بسته باشند.
پلیس با انتشــار تصویر دوربینهای مدار بسته که نشان دهنده پوشاک
تیره و همانند و کلاههای رنگی تیره که بخشــی از صورت را میپوشاند
تقاضای شناسایی نموده است.

