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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کورش سلیمانی (زم)
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پرزیدنت بایدن حمله به رشدی را
محکوم و با آرمان های وی اعلام
«همبستگی»کرد

دومین تلاش برای بازخوانی جورج
گسکون دادستان کل لوس آنجلس
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رونمایی از کتاب

روایت ماندگاری،
خانم هما سرشار
 ۱۱و  ۱۸سپتامبر
جزییات در صفحه4

اظهار شادمانی همسر سابق سلمان رشدی از بهبودی او
Beverly
Hills
Financial
Beverly Hills
Financial
Planners
Planners
LLC LLC

کانتی بی نتیجه ماند

Angelo
Talebi
Angelo
Talebi
RIA, RIA,
MBA MBA

لایحه  SB364برای توزیع کارت

اعتباری خوراک برای دانش آموزان
 12-Kتصویب نشد

دوران
ﻣﺎﻟﯽ را
ﻫﺎی
دوران
ﻣﺎﻟﯽدررا در
ﺣﻞ ﻫﺎی
ﻣﺎ راه ﺣﻞﻣﺎ راه
داﻧﯿﻢ
ﺳﺨﺖ ﻣﯽ
داﻧﯿﻢ
ﺳﺨﺖ ﻣﯽ

تقلب در حساب های بیمه و

محکومیت به زندان برای جراح

Think
about
Income
Think
about
Income
for Life for Life

بورلی هیلز

 60درصدکالیفرنیاییها،

اﻟﻌﻤﺮ
ﻣﺎدام
درآﻣﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ
درآﻣﺪ
رﯾﺰی ﺑﺮای

با انتخاب دوباره بایدن مخالف هستند
مقررات تازه برای به کار گرفتن
تکنولوژیهای جدید نظارت و

ردگیری در پلیس لوس انجلس

ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
پادما لاکشــمی ،مجری و داور برنامه تلویزیونی
«سرآشپز برتر» ،از اینکه همسر سابقش ،نویسنده
ســلمان رشــدی ،پس از ضربات چاقو در یک
سخنرانی هفته گذشته در شمال ایالت نیویورک ،در
مسیر بهبودی است« ،نگرانی اش رفع شده است.
پادما لاکشــمی که خود نویسنده است «نویسنده

ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ

کتاب ،عشــق ،از دست دادن و آنچه ما خوردیم»
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
رﯾﺰیرﯾﺰی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
یکشنبه  14آگست در توییتی نوشت که او از اینکهﭘﯿﺶ ﭘﯿﺶ
(capital
)gains
ﺳﻮد
اﻓﺰاﯾﺶ
در حال پشــت سر گذاشــتن کابوس جمعه ( 12راﻫﮑﺎرﻫﺎی
(capital
ﺑﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ)gains
ﺳﻮد ﺑﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺎﻟﯿﺎتﻣﺎﻟﯿﺎت
راﻫﮑﺎرﻫﺎی
آگست ) اســت که در طی آن رشدی در مؤسسه
 ،Chautauquaیک مرکز
ادامه مطلب در صفحه 2
آموزشــی غیرانتفاعــی ،

WWW.BHFPINVEST.COM
WWW.BHFPINVEST.COM

داریوش کمپل دانش ،ستاره «پاپ آیدل و وست اند»،
در سن  41سالگی درگذشت
داریوش کمپل دانــش ،خواننده ،بازیگر و تهیه
کننده فیلم ،که دو دهه پیش در برنامه استعدادیابی
 ITVو  Pop Idolبه شــهرت رســید ،در سن 41
سالگی درگذشت.
داریــوش کمپل پس از ویل یانگ و گرت گیتس
اســکاتلندی در سال  2002در برنامه پاپ آیدل
( )Pop Idolبه مقام ســوم این مسابقات دست
یافــت .در اواخر همان ســال ،بــا تک آهنگ
« »Color blindبــه رتبه یک جدول تک آهنگ
های بریتانیا رسید و آلبوم او با نام « »Dive Inدر ادای احترام از سوی طرفداران وی
رده ده آلبــوم برتر جدول آلبوم های بریتانیا قرار و افراد معروفی بویژه «ســایمون
کول» تهیه کننده و داور برنامه Pop
گرفت.
 Idolنیز صورت گرفته است.
پس از این موفقیت ،کمپل به ستاره برنامه « وست
اند» West Endتبدیل شد و جایزه اولیویه  Guysسایمون درباره داریوش کمپل می
گوید« :برای اولین بار بیش از 20
 and Dollsرا به خود اختصاص داد.
درحال حاضر ،علت مرگ وی مشخص نیست و سال پیش داریوش را در تلویزیون
خانواده وی می گویند که جسد وی در آپارتمانش دیدم و با او آشنا شدم .او هنرمندی
کاریزماتیک و شوخ طبع بود .مرگ
در آمریکا پیدا شده است .
این هنرمند جوان ،بسیار غم انگیز است و خود را
این خانواده در بیانیه ای درگذشت داریوش کمپل در غم خانواده و دوستان وی شریک می دانم».
دانش را اعلام کردند و گفتند« :جســد داریوش داریوش کمپل دانش در سال  1980در گلاسکو
در پنج شنبه  11آگوست در اتاق آپارتمانش در از مادری اســکاتلندی و پــدری ایرانی متولد
روچستر ،مینهسوتا ،در رختخواب کشف شد که شد و ادبیات و فلسفه انگلیســی را در دانشگاه
بعد از ظهر همان روز ،مرگ وی از سوی پزشکی ادینبورگ خواند .اما او توجه خود را به ســتاره
شــدن معطوف کرد و برای اولین بار توجه دیگر
قانونی محلی مورد تأیید قرار گرفت.
اداره پلیس محلی تایید کرد که علت مرگ ناگهانی هنرمندان پاپ از جمله  ،بریتنی اسپیرز را به خود
داریوش در حال حاضر مشخص نیست و تاکنون جلب کرد و در برنامه او بــا عنوان Baby One

هیچ نشانه مشکوکی مشاهده نشده
و در حال بررســی می باشــد .از
شــما می خواهیم در حالی که ما
با از دســت دادن غم انگیز پسر و
برادرمــان کنار می آییــم ،در این
زمان به خواســته های مــا برای
حفظ حریم خصوصی مان احترام
بگذارید».

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

Over
Over4040
Years
Yearsofof
Experience
Experience

310-205-9000
310-205-9000

کردیت مالیاتی برای حفظ کارمندان
در دوران کرونا
Employee Retention Credit
Up to $10,000.00 per employer for 2020
and 26,000 per employee for 2021

424-385-2981

 More Timeهمکاری کرد.
داریوش کمپل علاوه بر موسیقی در زمینه سینما
و فیلم ســازی نیز فعالیت داشت و تاکنون تهیه
کنندگی چند فیلم را بر
عهده گرفته بود.
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تصویر هفته:

کورش سلیمانی (زم)
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ادامه مطلب « اظهار شادمانی همسر سابق سلمان رشدی از بهبودی او »
ظفر رشــدی ،پسر نویسنده ( از همسر نخســتش لوارد) ،در بیانیهای روز
دچار جراحات جدی شد« ،احساس آرامش میکند».
یکشنبه  13آگست به آسوشیتدپرس گفت« :اگرچه جراحات تغییر دهنده
لاکشمی 51 ،ساله ،در توییت خود نوشت« :نگران و عاجز از گفتن چیزی زندگی او شدید است ،اما شوخ طبعی معمولی او دست نخورده باقی مانده
هستم ،خوشــحالم که بالاخره اکنون می تواند بازدم کند و به امید بهبودی است .او در این بیانیه از پشتیبانی علاقمندان به پدرش ،سپاسگزاری کرد.
سریع او هستم».
هادی مطر 24 ،ساله ،از شهر فیرویو ،نیوجرسی ،روز شنبه به اتهام اقدام به
لاکشمی از سال  2004تا  2007همسر سلمان رشدی و چهارمین و آخرین قتل و حمله در آنچه که یک دادســتان آن را «یک حمله هدفمند ،غیرقابل
همسر کاتب «آیات شیطانی» بوده است .رشدی رمان سال  2001خود را با تحریک و از پیش برنامه ریزی شده» خواند ،خود را در محضر دادگاه بی
نام «خشم» به او تقدیم کرد و شخصیتی را که در کتاب آفرید و الگو برداری گناه اعلام کرد.
کرد پس از ازدواج با او بود.
پیش از لاکشمی ،رشدی  75ساله با کلاریسا لوارد ،ماریان ویگینز و الیزابت
وست ازدواج کرده بود.

مثبت و منفیهای میرحسین موسوی و همسر
میرحسین موســوی در ابتدای انقلاب سمت نخستوزیری
داشت بعد از چندی ستاره بختش افول کرد و از سیاست کنار
گذاشته شد ولی ناگهان به دلیلهایی که کسی نمیداند هوس
مقام والای ریاســت جمهوری به ســرش زد و خود را نامزد
کرد و در مناظره معروف با احمدی نژاد شــرکت جســت و
چندین و چند بار از او «بگم ،بگم» شــنید ولی چیزی نشنید.
بهر روی موسوی در خواب سحرگاهیاش نمیدید که ناگهان
این همه طرفدار پیدا کند و احتمال ًا غافلگیر شد و به خودش
گفت «عجب غلطی کردهام ،حالا با اینها چه بکنم»

حمله به برنده جایزه بوکر به طور گســترده در دنیای غرب محکوم شــد،
جایی که رشــدی پس از چندین دهه پشت سر گذاشتن تهدیدات به مرگ
و جایزه  3میلیون دلاری برای سرش برای نوشتن کتاب «آیات شیطانی» به
دنبال پناهندگی بوده است .این کتاب در بیش از  12کشور اسلامی ممنوع
شد و رشدی  9سال را تحت برنامه حفاظتی دولت بریتانیا مخفی شد ،پس
از آن که خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران فتوایی علیه او صادر
کرد  -فرمانی پرمخاطب که رشدی را به خاطر توهین به اسلام محکوم می
کرد و دستور قتل او را صادر کرده بود.

به گزارش آسوشیتدپرس ،پس از حمله وحشیانه روز جمعه ،رشدی شنبه
 13آگست از دستگاه تنفس مصنوعی خارج شد و توانست صحبت کند و
شوخی کند .اما آندره ویلی ،کارگزار ادبی هشدار داد که اگر چه «وضعیت
سلامتی رشدی در مسیر درستی قرار گرفته است » ،ولی بهبودی او فرآیندی
طولانی خواهد بود.
نویســنده «کودکان نیمهشب» پس از آن که حمله به کبدش آسیب رساند،
اعصاب بازو قطع شــد و چشم زخمی شد ،همچنان در وضعیت بحرانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه «قاطعانه و جدی» هرگونه
ارتباط جمهوری اسلامی با چاقوکشی را تکذیب کرد .در عوض ،نویسنده
قرار دارد که ویلی گفت احتمال ًا آن را (چشم ) از دست خواهد داد.
و حامیانش را مقصر این حمله دانست.

رنگ موسیقی فراتر از مرزها ،جشن موسیقی ایرانی در لس آنجلس

بله درســت حالت ماهیگیری را داشــت به قصد صید چند
ماهی کوچک توری میاندازد بعد یک نهنگ سرو کلهاش در
تور پیدا میشود که اندازهاش از قایق بزرگتر است.
به هر روی میر حســین موســوی در انتخابــات بازنده اعلام
شــد و به جای رفتن به کاخ ریاست جمهوری رهسپار حبس
خانگــی گردید ،که تا به حال به آن ادامــه میدهد و احمدی
نژاد هم خوش و شادان به ریاست خود ادامه داد.
میرحسین موسوی با فتوای ترور سلمان رشدی موافق بود و
حالا هم سخن از «دوره طلایی امام» میزند که برای بسیاری
قابل هضم نیست.
خانم زهرا رهنورد (همســر ایشــان) هم در ابتــدای انقلاب
به مبارزه بــا آزادی زنان پرداخت و آنرا توطئه امپریالیســم
خواند.
و حــالا بعد از این همــه بدگویی ضرری نــدارد که در باره
نکتههای مثبت این ذوج والامقام اندکی قلم فرسایی کنیم.

رنگ موسیقی فراتر از مرزها ،جشن موسیقی ایرانی ،با هنرمندی هنرجویان
بنیاد موسیقی دیهیمی «بیوند ِویژن» در روز یکشنبه  21آگوست از ساعت 2
تا  4بعدازظهر در سالن کنفرانس «مارک تاپر» واقع در کتابخانه مرکزی لس
آنجلس برگزار می گردد.
شهر لسآنجلس بهعنوان شــهری پرجنب و جوش و رنگارنگ ،بیش از
چهار دهه است که قلب تپنده موسیقی ایرانی می باشد.
ما به همراه شما ،میراث موسیقی خود را با اجرای هنرجویان بنیاد موسیقی
دیهیمی «بیوند ِویژن» جشن خواهیم گرفت.

213-573-9635
میر حســین موســوی بعد از اعتراض به نتیجــه انتخابات به
هوادارانش قول داد که رای آنها را فراموش نخواهد کرد و تا
به حال با بیش از ده یازده ســال حبس خانگی به پیمان خود
وفادار بوده و به قول معروف عهد «نشکسته» است.
اگــر میخواهید بدانید حبس خانگی چه مصیبتی اســت ،به
شما پیشــنهاد میکنم یکی دو روز در منزل اطراق بفرمایید و
از خانه بیرون نیایید ،آنوقت گوشی دست تان خواهد آمد که
میرحســین و موسوی و زهرا رهنورد برای پایبند بود به تعهد
خودشان تا بحال چه کشیدهاند.
توضیــح کارتون پایین صفحه اینســت کــه در دوره جنبش
ســبز ،برنده انتخابات (میرحسین موســوی) دست عروس
خانم (مقام ریاســت جمهوری ) را گرفتــه و آماده به حجله
بردن است که ناگهان عاقد مربوطه خطبه به نام احمدی نژاد
میخواند و عروس را به نکاح او درمیآورد.
کورش سلیمانی (زم)

Kourosh454@gmail.com

این مراسم به دو زبان فارسی و انگلیسی در کتابخانه مرکزی لس آنجلس به
آدرس زیر برگزار می گردد:
630 W 5th St, Los Angeles, CA 90071
بلیت این جشــن رایگان می باشد ولی تهیه و همراه داشتن آن الزامیست.
برای تهیه بلیت  ،می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید.
bit.ly/colorofmusic
برای اطلاعات بیشتر نیز می توانید به آدرس persian@lapl.org :ایمیل
بزنید.
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در کانون خبر:

پرزیدنت بایدن حمله به رشدی را محکوم
و با آرمان های وی اعالم «همبستگی» کرد

پرزیدنــت بایــدن در بیانیهای که
دیروز در کاخ ســفید منتشر کرد ،
گفت« :ســلمان رشدی  -با بینش
خود نسبت به انسانیت و حس بی
نظیری که در نوشته هایش متبلور
اســت  ،با جســارت و شجاعتی
بی نظیر برای آرمان های اساسی
و جهانی بشریت ایستادگی کرده
است».
رئیس جمهور آمریکا در این بیانیه
اظهار داشــت« :من و همســرم
(جیل) از حمله وحشــیانه دیروز
به ســلمان رشــدی در نیویورک
شــوکه و متأسف شــدیم .از این
رو ،ما به همراه همه آمریکاییان و
مردم سراسر جهان برای سلامتی و
بهبودی او دعا می کنیم».
وی افزود « :من از نخستین کسانی
که شجاعت به خرج دادند و برای
دستگیری مهاجم به وی وارد عمل
شدند ،سپاسگزارم».

شیطانی»تهدید
سلمان رشدی نویسنده رمان «آیات شیطانی» که تهدید رهبر و بنیانگذار به مرگ شد و بسیاری از مسلمانان این کتاب را که توالی رویایی بر اساس
جمهوری اســلامی ایران در دهه  1980را به دنبال داشت ،پس از اصابت زندگی محمد پیامبر بوده ،توهین آمیز خواندند.
چاقو به گردن و شــکمش در روز جمعه ( 12آگست) قبل از سخنرانی در
مؤسسه چاتوکوا( ، ) Chautauquaبه بیمارستان منتقل شد و تحت عمل کتاب سلمان رشدی در ایران ممنوع می باشد ،جایی که رهبر و بنیانگذار
جراحی قرار گرفت.
جمهوری اســلامی ایران ،روحالله خمینی در سال  1989فتوای قتل این
نماینده سلمان رشدی ،اندرو ویلی ،گفت که این نویسنده در عصر جمعه نویسنده را صادر کرد و خواستار مرگ وی شد.
زیر دستگاه تنفس مصنوعی قرار گرفته و کبدش آسیب دیده و عصب بازو
و چشــمش نیز قطع شده است که احتمالا بینایی اش را از دست خواهد جو بایدن در این بیانیه همچنین گفت « :او نظرات و عقایدش را بدون هیچ
داد.
ترسی منتشر کرده که این خود ،نشان دهنده حضور او و نشر عقایدش در
امروز 14 ،آگست  ،پزشکان او را از دستگاه تنفس مصنوعی خارج کرده یک جامعه آزاد و باز است ».رئیس جمهور ایالات متحده افزود « :امروز
اند.
در همبستگی با سلمان رشدی و همه کسانی که از آزادی بیان دفاع میکنند،
تعهد خود را عمیقا نسبت به ارزش های آمریکایی تأیید می کنم» .
«هادی مطر»  24ســاله ،فرد دستگیر شده که متهم به اقدام قتل و حمله به
ســلمان رشدی می باشد ،در دادگاهی در نیویورک ادعای بی گناهی کرده این حادثه در حالی رخ داده است که گمان میرود ایالات متحده به احیای
است .وکیل وی در نیوجرسی ،از طرف او در روز شنبه در جلسه رسیدگی برجام با جمهوری اســلامی ایران نزدیک اســت و از سوی دیگر ،در این
به اتهامات وارده به متهم ،شرکت کرد.
بحبوحه خبری که در هفته جاری منتشر شده ،وزارت دادگستری آمریکا
شهردار «علی تحفه» به آسوشیتدپرس گفت که مطر از پدر و مادری لبنانی یک عامل حکومت جمهوری اسلامی ایران را به دست داشتن در طرحی
در یک روستای مرزی جنوب لبنان بنام «یارون » متولد شده که تولد او یک مشــکوک به قتل جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق دولت ترامپ متهم
دهه پس ازآن بود که سلمان رشدی ،نویسنده هندی الاصل با انتشار «آیات کرده است.
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در کانون خبر:

یکشنبه ۱۱ ،سپتامبر و یکشنبه  ۱۸سپتامبر فرهنگی خانم سرشــار مینشینیم .هر دو
 ،۲۰۲۲بههمت «بنیــاد کیمیا» ،در دو برنامهٔ برنامــه با کتابخوانی نویســنده و امضای
مستقل ،رونمایی از کتاب جدید هما سرشار ،کتاب برای عالقهمنــدان همراه خواهد بود.
روایت مانــدگاری ،را جشــن میگیریم و روایــت مانــدگاری گزیــدهٔ یادداشــتها و
در محضر پژوهشگران و نویســندگان ،به گفتارهــای رادیویی هما سرشــار ،در ادامهٔ در
بازخوانی این کتاب ،نکوداشت حرمت کلمه کوچهپسکوچههای غربت است؛ روایت زندگی
و مرور بیش از چهار دهه تال 
ش و دســتاورد ما و تاریخ اجتماعی زمانهمان ،از نگاه پرسشها

و دریافتهای یک روزنامهنگار کنجکاو ،آگاه و
باتجربه.
ثبت روایتهای متکثــر از تاریخ اجتماعی هر
دوران ،در جامعــهای مانند ایران ،که ســاخت
قدرت کلماتش را آزاد نمیگذارد و تاریخش را با
تالشهای سازمانیافته مخدوش میکند ،ارزش
افزوده دارد .حضور معنادار شــما این ارزش را
تبیین و کامل میکند.

روند برنامه و عناوین گفتارها:
ی هیلتون ،سالن ویلشیر
یکشنبه  ۱۱سپتامبر ۴ ،تا  ۷بعد از ظهر؛ هتل بورل 
 ۴:۰۰تا  ۴:۳۰پذیرایی و امضای کتاب
 ۴:۳۰تا  ۶:۰۰سخنرانی:
 ۴:۰۰تا  ۴:۳۰پذیرایی و امضای کتاب
دکتر پرسیس کریم:
 ۴:۳۰تا  ۶:۰۰سخنرانی
 The Possibility of Digital Archives: Journalism and Socialدکتر تورج دریایی :چه کســی داســتان ما را روایت خواهد کرد؟ حافظ ٔه
 Media as Tools for Excavating and Sharing a History ofتاریخی شهر فرشتگان
مهرانگیز کار  :ترویج گفتمان حقوق بشری در نشریات برونمرزی
Iranian Americans
دکتر احمد کریمی ّ
حکاک :ماهیت ماندگاری و روایتهای آن
دکتر ماندانا زندیان :مطبوعات و حافظ ٔه جمعی ما ،بازخوانی یک روایت
دکتر عباس میالنی :هما سرشار و ایرانیت مبرم زمان ما
علیرضا میبدی :باشه و پوپک
دکتر فرزانه میالنی :روایت ماندگاری و ماندگاری روایت
هما سرشار :کتابخوانی
دکتر مهدی آقازمانی :هما سرشار ،روزنامهنگاری که تسلیم رسانه نشد هر دو برنامه ساعت  ۴:۳۰با معرفی کوتاه خانم سرشار و بنیاد کیمیا باز ،و به
نخستین سخنران سپرده میشوند .دکتر هومن سرشار میزبان برنامههاست.
شهره آغداشلو :دوست خوب من
دکتر پرسیس کریم به انگلیسی صحبت خواهد کرد .باقی گفتارها به زبان
هما سرشار :کتابخوانی
فارسی است.
یکشنبه  ۱۸سپتامبر ۴ ،تا  ۷بعد از ظهر؛ مرکز ایرانشناسی ساموئل
جردن ،دانشگاه ارواین

 ۶:۰۰تا  :۷:۰۰پذیرایی و امضای کتاب

«پوستر برنامه کار کورش بیگپور است»

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  - 328آدینه  19آگست 2022

در کانون خبر:

دومین تالش برای بازخوانی جورج گسکون
دادستان کل لوس آنجلس کانتی بی نتیجه ماند

اداره نظارت بــر انتخابات اعلام نمود که شــمار
امضاهای قابل تایید برای برکناری جورج گسکون
کافی نبوده اســت و این درخواست برای برکناری
نمیتواند در برگههای رای در ماه نوامبر قرار گیرد.
برای این منظور نیاز به گرداوری  ۵۶۶۸۵۷امضای
معتبر مورد نیاز است که نمایانگر  ۱۰درصد جمعیت
کانتی میباشد.
از میان امضاهــای گردآوری شــده در حدود ۲۷

درصد یعنی  ۱۹۵۷۸۳امضا تایید نشده و از سوی
کســانی بوده که برگه نام نویســی برای شرکت در
انتخابات آنها کامل نبوده است.
این دومین تلاش مخالفان او بوده که نتوانســتهاند
برگه رای خــود را در انتخابــات نوامبر علیه او به
کار بگیرنــد .گفته میشــود کــه  ۴۳۵۹۳امضا در
درخواستها  ۲بار عرضه شده بوده است.

تقلب در حساب های بیمه و محکومیت
به زندان برای جراح بورلی هیلز

میلیون دلاری در صورتحسابهای بیمه هستند به
جــرم خود اقرار کردند تــا از دوران زندان کمتری
برخوردار شــوند .بنابر اســناد دادســتانی آنها با
اســتخدام افرادی برای بیماریابی ،در مراکز ترک
اعتیاد ،این بیمــاران را مــورد آزمایشهای گران
قیمت غیر ضروری و حتی جراحی برای قرار دادن
 Naltrexoneدر بــدن آنها بــرای کاهش تمایل به
الکل و مواد مخدر استفاده میکردند.

یک جراح و دوست دختر او به تقلب میلیونها دلار
در صورت حســاب بیمهها اعتراف کردند .که اگر
محکوم شوند تا  ۱۰سال زندان همراه با بازگرداندن
پولها در انتظارشان است.
دکتر رندی روزن  ،صاحب مرکز جراحی Wellness
 Waveدر بورلی هیلز و دوست دخترش لیزا ویس
مانوس  ،صاحب لابراتورهای سم زدایی لوتوس
،در شــهر لوس آلامیتوس که متهم به تقلب ۶۷۶
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الیحه  SB364برای توزیع کارت اعتباری خوراک
برای دانش آموزان  12-Kتصویب نشد

لایحه  SB364برای توزیع کارت اعتباری خوراک برای
دانش آموزان  12-Kبرای دوران تعطیل تابستانی مدارس
از تصویب نگذشت .اما در برابر آن طرح خوراک رایگان
برای همه دانش آموزان به اجرا درخواهد آمد.
این لایحه که از ســوی نانسی اسکینر ،سناتور دموکرات
از برکلی کالیفرنیا ارائه شــده بــود تا کارتهایی همانند
کارتهای خوراک ایالتی ( )EBTبا موجودی  ۳۶۵دلار
بین دانشآموزان خانوادههای کم درآمد توزیع شود تا در

تابستان که مدارس بسته است بتوانند خوراک تهیه نمایند،
تایید نشد .در بیش از  ۱۵درصد خانوارهای کالیفرنیایی،
کــودکان از نظر مــواد خوراکی روزانه تامین نیســتند و
این لایحه میتوانست بخشــی از مشکل مواد خوراکی
خانوادههای کم درآمد برای کودکان را تامین نماید.
از سوی دیگر اعلام شده است که از سال تحصیلی ۲۰۲۳
–  ۲۰۲۲همه دانش آموزان میتوانند از خوارک رایگان
در مدارس بهرهمند شوند

اداره آب منطقه لوس آنجلس بزرگ از مردم
خواست برای  ۱۵روزچمن ها را آبیاری نکنند

کلورادو را به جنوب کالیفرنیا میرساند .شهرهایی که این
ترکیدگی را تجربه کردهاند گلندل ،فوت هیل ،کرسنتاولی
هستند.
از سوی دیگر از این شهرها خواسته شده در مصرف آب
صرفهجویی نمایند بورلی هیلــز ،بربنک ،گلندل ،لانگ
بیچ ،پاسادنا ،تورنس ،در جنوب کالیفرنیا و سن مارینو
و سن فرانسیسکو در شمال کالیفرنیا.

اداره آب منطقه لوس آنجلس بزرگ ( MWD) tاز مردم
خواســت برای  ۱۵روز از  ۶ســپتامبر تا  ۲۰سپتامبر از
آبیاری چمنها خــودداری نموده و آب مصرفی روزانه
خود را کاهش دهند تا این اداره بتواند ترکیدگی لولههای
اصلــی آب را تعمیر و ترمیم نمایــد و در این دوران بر
اســاس برنامه ،به ترتیب جریان آب قطع خواهد شد تا
لولههای آماده ،جایگزین شود .این لولهها آب رودخانه
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بنگاه خبری ایرانشهروند

سرمقاله ایرانشهروند :فتواهای شیطانی!
در هفته ای که گذشت ،خبر تکان دهنده ترور سلمان
رشدی ،نویسنده بریتانیایی کتاب آیات شیطانی ،در
نیویورک ،آن هم بر روی سکوی سخنرانی و جلوی
چشم بهت زده حاضران با ضربات چاقو توسط یک
مرد جوان مسلمان ،همه ما را دچار شوک کرد ...
خوشبختانه به کوری چشم تروریست ها و هواداران
عقیدتی آنها ،ســلمان رشدی از این ترور جان سالم
به در برد و جشن افراطیون ،به خصوص جمهوری
اســلامیچیا رو عزا کرد ،هر چند که پزشــکان معالج
رشــدی اعلام کردند که احتمالا وی یکی از چشــم
هایش را از دست خواهد داد ولی قلم نوشتن و زبان
آزاد و تفکر زیبایش همچنان زنده و پویاست ...

جدا از این خبر و حواشــی آن مهمترین نکته ای که
به ذهن می رســد این اســت که تا به کی جهان آزاد
(اصطلاحی که کشــورهای غربی برای خودشان در
نظر گرفته اند) می خواهد به نام اســلام هراســی یا
دین ســتیزی با ســکوت مرگبار و حتی بی عملی و
انفعــال در برابر توحش مقدس عقب نشــینی کند؟
متاسفانه کشورهای غربی ،حتی با این تروریست ها و
حامیانشان مذاکره و معامله می کنند و فقط به محکوم
کــردن کلامی و ظاهری اکتفا می کننــد و راه را برای
جنایات بعدی باز می گذارند ...
مضحــک ترین بخش ماجرا اینه که دوســتان غربی
به فتواهای شــیطانی آیت الله های شــیعه و شیوخ

و مفتی های ســنی احترام می گذارند  ...مثلا فتوای
ممنوعیت ساخت ســلاح اتمی خامنه ای (که البت
هیچگاه و هیچ جایی ثبت رسمی نشده) رو به عنوان
تضمین جمهوری اســلامی برای نساختن بمب اتم
قبول می کنن  ...یا وقتی خمینی فتوای شیطانی قتل
سلمان رشدی رو صادر کرد ،یه چند وقتی ظاهرا با
جمهوری اسلامی قطع رابطه کردن و بعدش دوباره
رابطه عادی شد  ...الان هم مقامات رسمی عالی رتبه
بریتانیا سکوتی مرگبار را در قبال ترور سلمان رشدی
در پیش گرفته اند  ...چرا؟
زیرا  ...خودتان بخوانید حدیث مفصل از این مجمل
...

این هفته به دلیل حمله وحشــیانه یک مسلمان افراطی
(البته اگر هــر اعتقاد افراطی لعنتی دیگری هم باشــد
هیچ فرقی نمی کند) به ســلمان رشدی نویسنده بزرگ
بریتانیایــی که دقیقا حملــه به آزادی بیان و اندیشــه
محسوب می شود ،پاورقی نداریم و به جای آن بخشی
از کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی را بازخوانی می
کنیم تا دلیل این همه هجمه و حمله به این نویســنده را
درک کنیم و حداقل چند خطی از این شاهکار ادبی را
خوانده و به دیگران خواندنش را توصیه کنیم تا نباشند
مانند خمینی گور به گور شــده که نخوانده و ندانســته
فتوای قتل رشدی را صادر می کند یا قاتل و تروریست
هایی که آیات شیطانی را نخوانده و ندانسته می خواهند
نویســنده اش را بکشــند و همه دیگرانی که هنوز یاد
نگرفته اند که بیان و کتاب را با بیان و کتاب پاســخ می
دهند نه با چاقو ،تفنگ و بمب!
برگرفته از کتاب آیات شیطانی به قلم سلمان رشدی:
 ...چه کسی میتواند به این سئوال پاسخ دهد؟
شما که شــیطان را چیزی برای فریب و گمراهی انسان
ها میدانید به ما بگویید اگر شیطان بخواهد انسان ها را
گمراه کند و برایشان کتابی بنویسد آن کتاب را چگونه
خواهد نوشت؟
آیا میگوید  :من شــیطان هستم و این کتاب من است و
شما باید از آن پیروی کنید؟
و یا اینکه برای فریب شما میگوید من خدا هستم و این
کلام من است.
چگونه اســت که خدا بعد از  ۹هزار سال و با فرستادن
بیش از  124,000پیامبر به زمین هنوز نتوانســته صلح
و آرامش را فراهم کنــد؟ مگر آنکه اصلا هدفش ایجاد
آرامش نیست !!!!
مسلمانی به یک زرتشتی گفت  :چرا مسلمان نمیشوی؟
زرتشت گفت  :اگر خدا بخواهد میشوم!
مسلمان گفت  :خدا میخواهد ولی شیطان نمیگذارد!
زرتشتی گفت :چگونه اســت که شیطان از خدا قویتر
است !!!

فرستادن یک راهنما به زمین میتوانست صلح و آرامش
را به ارمغان آورد!
براستی اینها کلام شیطان برای نفاق و نابودی نیست؟
 در راه خدا جنگ کنید و اگر به دین شما روی نیاوردندبکشیدشان و مالک زنانشان در جنگ شوید!
 هر که با خدا نباشد گردنش را بزنید و انگشتانش را قطعکنید ،دستها و پاهایشان بر خلاف جهت بریده شوند!!!
 زنانی که از شــما نافرمانی دارند را با زدن تنبیه کنید وزنانی که به شما خیانت کرده اند را در زمین چال کنید و
با سنگ آنقدر بزنید تا کشته شوند ....
مگر شما مسلمانان نمیگویید باید تعقل کرد؟ مگر لازمه
تعقل شک و تردید نیست؟ پس چرا شک نمیکنید؟
میدانید چرا شک نمیکنید؟
چون شــیطان در کتاب قرآنش گفته شــک در دین از
گناهان کبیره است!!!
ی نداشت
هیچکس به اندازه شیطان از وجود خدا آگاه 
و هیچکس به اندازه شیطان به خدا نزدیک نبود و هیچ
کس به اندازه شــیطان به هوشمندی ،عظمت و قدرت
ی در آخر ،شیطان برای خدا تَ ِره
خدا ایمان نداشــت ول 
هم خُ رد نکرد و از اطاعت سر باز زد میدانید چرا؟
ِ
سخن
چون افسانه ی خدا و شیطان و کتابهای آسمانی
انسان اســت که با بی ِخ َردی شروع شد و با بی خردی
ادامه دارد!...
*********
در اسلام ،بسیاری از کارهای ناشایست مجاز هستند؛
فقط اسم آنها عوض شده است:
جنگ افروزی بد است،
اما «جهاد» خوب است!؛
قرآن :بقره ( ۱۹۱در مجمــوع  ۴۹آیه ی قتال و  ۲۹آیه
ی جهاد)
*********
دروغ بد است،
اما تقیه خوب است !
قرآن :آل عمران ۲۸؛ نحل ۱۰۶؛ غافر ۲۸
*********
دخالت در کار دیگران بد است،
اما امر به معرف و نهی از منکر خوب است!
قرآن :آل عمران ۱۱۰
*********
شکنجه بد است،
اما حد شرعی خوب است!
قرآن :نور ۲
*********

فاحشگی بد است،
اما صیغه متعه مجاز است!
قرآن :نساء ۲۴
*********
نگاه ابزاری به زن بد است،
اما زنان کشتزار شما هستند! و
هرگونه که میخواهید به کشتزار خود وارد شوید!
قرآن :بقره ۲۲۳
*********
زن و مرد برابرند،
اما مرد بر زن برتری دارد!
قرآن :نساء ۳۴
*********
همه انسان ها برابرند،
اما برده با مرد آزاد برابر نیست!
قرآن :نحل ۷۵
*********
تجاوز بد است،
اما تجاوز به زن شوهرداری که در
جنگ با کفار غنیمت گرفته شده ،مجاز است!
قرآن :نساء ۲۴
*********
غارت بد است،
اما غنیمت مجاز است!
قرآن :انفال ۴۱
*********
مثله کردن بد است،
اما قطع دست راست و پای چپ خوب است!
قرآن :مائده ۳۸
*********
باج گرفتن بد است،
اما خمس و جزیه خوب است!
قرآن :توبه ۲۹
*********
در دین هیچ اکراهی نیست،
ولی خروج از اسلام؛ سزایش مرگ است!
*********
خرد یارتان!
شهروند ایرانشهر :در کلیت ،اینکه این مزخرفات تقریبا
در همه ادیان وجود دارد شــکی نیست ولی مسلمانان
هم باید بیاموزند از انحرافات دین شان دوری گزینند،
همانگونه که پیروان ادیان دیگر باید این کار را بکنند ...

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از
شبکه های اجتماعی:

این برفها را به تو میفروشــم و صد تومان را
به عنوان قیمت آنها از تو میگیرم .تاجر راضی
شد و صیغه خواندند .تاجر پول داد و خواست
برود آقای مــلا گفت خوب حالا این برفها ِملک
شماست ،باید ببرید .تاجر هرچه خواست طفره
بزند ملا گفت :خیر من مال شما را در خانه نگاه
نمیدارم .تاجر آخر ش گفت جهنّم ،مبلغی هم
میدهیم این برف هــا را هم ببرند .چنین کرد و
رفت مدتی گذشت و تابســتان شد .روزی ملا
تاجر را احضار کرد گفت در معاملهای که من با
شما کردم ادعای غبن دارم .برفهای من بیشتر
از صد تومن میارزید فسخ کردم .برفهای مرا
پس داده پول خود را بگیر .هرچه تاجر التماس
کرد نپذیرفــت .آخر صد تومان دیگر هم تقدیم
کرد و ملا را راضی نمــود .تاجر در حضور ملا
سجده شکر کرد و گفت از آن شکر میکنم که نذر
من به محل واقعی یعنی به شقیترین مردم رسیده
است.
محمــد علی فروغی ،به
روزانه
های
ت
یادداشــ
ّ
کوشش ایرج افشار ،نشر علم،
*********
 10قرن خفه خون!
چقدر باید بگذرد تا #زن ،
سوراخ ِد ِریل شده ی روی دیوار فرض نشود ؟
ِ
چند قرن طول میکشد
اسم دوست # ،دستمالی نشود ؟
که به ِ
چقدر باید بگذرد که در مدرسه بدانند ،

خوب بودن دختر نوجوان ،
به بَرنداشتن #ابرو نیست ؟
چقدر طول میکشد که دختری ،
به #مادر هم جنسش دردش را بگوید ؟
چه زمانی #پریود
یک اتفاق طبیعی در بدن تلقّی می شود ،
نه یککلمه خنده دار ؟
در چه سال نوری ای
#گذشته ی یک زن نادیده گرفته میشود
و با او آینده ساخته میشود ؟
د که
چقدر طول می کش 
َد ِر ِ
ب دکترهای #بکارت دوزی ِگل گرفته شود ؟
چقدر باید خفه خون گرفت
تا بابت #سیگار و مشروب
به یک دختر نگویند #هرزه ؟
بــرد که به جای لِنگ و #چاک_
چقدر زمان می َ
سینه  ،افکا ِر زن به چشم بیاید ؟
چقدر باید پیش رود تا دختری ،
بهانه ی از اسب افتادن و
هزار کوفت و زهرمار دیگر نیاورد
برای از دست دادن #بکارتش ؟
آقای #زرین_کوب عزیز ،
ِ
کتاب جدیدت را بنویسی
زمان آن رسیده که
و به جای» #دو_قرن_سکوت « ،
نامش را « #ده_قرن_خفه_خون «بگذاری .

پاورقی :ویژه کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی

شما اعتقاد دارید که شیطان وجود دارد و وظیفه شیطان
حیله و فریب انسان هاست،
از کجا معلوم که شیطان پیامبران را فریب نداده باشد و
خود را جای خدا معرفی نکرده باشد؟
بعد از هزاران سال مشاهده میکنیم که انسان ها به اسم
دین کشتار میکنند سنگســار میکنند و کل کره زمین را
جنگ و نفرت فرا گرفته !؟
اگر خدا میخواســت که انســانها را هدایت کند تنها با

شقیترین مردم!
وقتی تاجری پسرش ناخوش شد همه قسم نذر
برای شــفای او کرد مثمر نشد .از جمله نذر کرد
که صد تومان به شــقیترین مردم بدهد .اتفاق ًا
پسر شــفا یافت و تاجر خواست نذر خود را ادا
کند .با دوستان خود مشورت کرد که شقیترین
مردم کیست بعد از فکرها گفتند کدخدای محله
چون مرد جابری است باید شقیترین مردم باشد
حاجی این را پسندید و صد تومان را برداشته نزد
کدخدا رفت و اظهار مطلب نمود .کدخدا گفت
راست اســت که من مرد شقی هستم ولی مطیع
کلانترم و او از من شقیتر است ،به او باید برسد
تاجر نزد کلانتر رفــت او محول به حاکم کرد و
قس علی هذا تا به شاه رسید .شاه گفت من خیلی
فراش شریعتم .باید این نذر به
شقی هستم ولی ّ
ّ
م ّلا برسد .تاجر نزد ملا رفت اظهار مطلب نمود.
جناب ملا تغیّر کرد که این چه تکلیفی اســت به
من میکنی؟ تاجر ترســید خواست برگردد .ملا
صدا کرد که بیا مومن! چون تو آدم خوبی هستی
و نذری کردهای و باید وفا کنی من کاری میکنم
که هم نذر تو ادا شود و هم صورت شرعی داشته
باشد.
فصل زمســتان بود مبلغی بــرف در خانه بود
گفت ما اســم این کار را معامله میگذاریم .من
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کشتی نوح و شگفتی های روایت نویسان !

️▪ کَشــتی نوح نام یک کشــتی در داســتانهای کتب مقدس در دینهای
ابراهیمی است.

برای تولید مثل هر گونه از موجودات ،شــما به حداقل  50حیوان نرو ماده نیازمندید و با فقط یک جفت نســل اون حیوانات از بین خواهد
رفت.

️▪ بنابراین داســتان ،نوح پیامبر به فرمان خدا این کشتی را ساخت و خود،
خانواده خود ،کسانی که به وی ایمان آورده بودند و نمونهای از هر حیوان
را از پیامدهای طوفان نوح نجات دهد.
️▪ این داســتان در بخشهای  ۶تا  ۹کتاب پیدایش ،اولین کتاب از تورات
یهودیــان ،کتاب مقدس مســیحیان و قرآن ســورههای  ۱۱و  ۷۱آمده و
نسخههای دیگری از آن نیز در دیگر منابع دیده میشود.
بد نیست این داستان را مرور کنیم ...
اطلاعات زیر طبق کتابهای تورات ،انجیل و قرآن است.
مدت ساخت کشتی  120 :سال
سن نوح زمان وقوع طوفان  :در  600سالگی
مدت بارندگی  40 :روز و  40شب .
مدت شناور بودن کشتی 1:سال و  2ماه و  27روز .
علت طوفان  :فساد روی زمین .
اندازه کشتی  :ارتفاع  13متر ،طول  137متر ،عرض  22متر .
ٌ
جنس کشتی  :چوب.
مسافرین :
 17هزار و  400عدد پرنده
 12هزار عدد خزنده
 9هزار عدد پستاندار
 5هزار عدد دوزیست
 2میلیون حشره
 7نفر انسان به اضافه خود نوح

دمای انجماد آب  0 :درجه سانتیگراد
اکسیژن موجود در این ارتفاع  %73 :کمتر از اکسیژن سطح زمین.
بطور مثال یک ســال زندگی یک جفت شــیر در دمای منفــی  35درجه
سانتیگراد!
(این تعداد جاندار فقط شامل یک جفت از هر نوع جانداری هست که در -کشتی شناور روی آبهای منجمد!
تنفس  9هزار پستاندار در کنار هم با احتساب کمبود  %73اکسیژن در ایناون زمان میزیست)
ارتفاع نسبت به زمین تمام پستانداران و …)
از دمای آب و فشــار آب و مقدار نور و مخلوط آب شــور و شیرین همیک تصوری ذهنی از برخی حیوانات داخل کشتی
غــذای مصرفی برای یک جفت فیل در یک ســال  165 :تن غذا و  16تن بگذریم.
از بردن حیوانات از سرتاسر زمین به کشتی هم بگذریم.آب.
از جا دادن حیوانات در کشتی هم بگذریم.همچنین برای یک جفت زرافه  24 :تن غذا.
از درست رفتار نکردن حیوانات با هم هم بگذریم.یک جفت اسب آبی  29 :تن غذا.
مشکل پیش اومدن راجع به فضولاتشون هم بگذریم.
یک جفت شیر  7 :تن گوشت (گوشت هایی که تا یک سال فاسد نشن).
(این فقط بر فرض اینکه هیچکدوم تولید مثلی انجام ندن).
ســطح آب  6 :متر بالاتر از مرتفعترین بلنــدی روی زمین ( 6متر بالاتر از حالا بیاید بچههای خوبی باشــیم و فرض کنیم همه اینا شــدنی هست و
تمام گونههای زیستی اون موقع صحیح و سالم بعد از یک سال به خشکی
اورست)
رسیدند.
ارتفاع اورست  8 :کیلومتر و  848متر .
دمای هوا در این ارتفاع  :از منفی  35درجه ســانتیگراد تا منفی  14درجه
چه اتفاقی افتاده؟
سانتیگراد
گیاه خواران هیچ گیاهی برای خوردن ندارن و پیدا نمیکنند.دمای فریزر یخچال خونمون  :میانگین منفی  5درجه سانتیگراد
-گوشت خوارها هیچ حیوانی برای خوردن ندارند.

حالا نوح وظیف ٌه منقرض نشدن نسل انسان رو به عهده پسرانش میذاره .
حام و سام و یافث
و نتیجه کار این میشه :
اسم فرزندان حام  :کوش ،نمرود( ،جفتشون پسر)
اسم فرزندان سام  :عیلام ،آشور ،ارفکشاد ،لود ،آرام (همشون پسر)
️▪ اســم فرزندان یافث  :جومر ،ماجوج ،مادای ،یاوان ،توبال ،ماشک،
تیراس (همشون پسر)
خب فکر کنم نسل آدمی اینجا به بنبست میخوره،
مقایس ٌه اندازه کشتی نوح با باغوحش سندیگو در آمریکا.
باغ وحش  3 :هزار تا حیوون در  1800هکتار زمین و  500نفر کارمند.
کشتی نوح  50 :هزار تا حیوون در  1کشتی چوبی و  8نفر مراقب.
مقایس ٌه کشتی نوح با کشتی تایتانیک.
مدت شناور بودن
تایتانیک  :نهایتا یک هفته.
نوح 1 :سال و  2ماه و  27روز .
ابعاد :
کشتی تایتانیک  :ارتفاع  53متر ،طول  268متر ،عرض  28متر .
کشتی نوح  :ارتفاع  13متر ،طول  137متر ،عرض  22متر .
جنس کشتی :
تایتانیک  :فولاد
نوح  :چوب
تعداد مسافرین :
تایتانیک  3547 :نفر (انسان) و انبار تغذیهشون برای  2هفته.
نوح  50 :هزار حیوون 2 ،میلون حشــره 8 ،نفر انسان و انبار تغذیهای این
تعداد جانور.
ساخت تایتانیک :
توسط چندین هزار مهندس و تکنسین .نوح  :فقط خود نوح اونهم در 600
سالگی به همراه اعضای خانواده
واقعا این داستان رو مردم باور میکنن؟؟
️▪ اگر قرار به معجزه کردن بود که همه این مشکلات رو خدا با معجزه پوشش
بده چند تا جای سوال دارد :
️▪ -چه نیازی به کشتی بود؟
️▪ -نمیتونست از همون اول معجزه به کار ببره؟
️▪ -نمیتونست طراحی بهتری تدارک ببینه برای کشتن انسانهای مفسد؟؟؟
️▪ این همه معجزه برای پوشش دادن این همه اشکال؟
️▪ این همه مشکل!
️▪ این همه معجزه!
️▪ قلبشون رو از کار مینداختی راحتتر نبودی؟
️▪ یا اصلا چرا خلق کردی که بکشی؟؟؟؟؟
اندکی تفکر .....

چرا از شفافیت میترسیم؟
.1ژیژک داســتانی نقل میکند از دو دوستی که قرار بود یکی از آنها به منتشر نکرده ای که پیام ها به سمتت می آید که برادر عاقل باش،چرا

جایی در شوروی سفر کند.این دو با هم قرار گذاشتند که حتما دوستی اینا را نوشتی،چرا ساکت نمیشــی،چرا مینویسی،تو مریضی و دنبال

که به ســفر میرود از اوضاع و احوال آنجا بنویسد و به دوستش خبر دیده شدن هستی،تو چقدر ساده ای،تو چقدر نادونی و......معلوم

بدهد اوضاع چگونه است و اگر اوضاع بد بود با خودکار قرمز بنویسد .نیســت چرا مردم ما،بویژه تحصیل کرده های ما،این همه ترس دارند

این دوســت به ســفر می رود و پس از مدتی نامه ای به دوســتش می و در حالی که خودشــان وارد هیچ فعالیت نوشتاری یا گفتاری نمی
نویســد .او در نامه خود مینویسد اینجا همه چیز خوب و آرام است شوند چگونه این ترس را تجربه کرده اند مگر اینکه بگوییم خود آنها

و چیز بدی وجود ندارد و کلی از شــرایط خوب آنجا می نویسد ولی تولید کننده این ترس در جامعه هستند.
در آخر مینویســد اگر چه اینجا همه چیز خوب است تنها یک مشکل

وجود دارد و آن این اســت که خودکار قرمز نایاب اســت و خودکار  .3حــالا من دوســت دارم از این طرف به قضیه نــگاه کنم و از آنها
قرمز واسه خریدن نیســت .ژیژک در تحلیل این وضعیت میگوید به بپرســم اگر شــما هیچکدوم حاضر بــه گفتن چیزی نیســتید و اصلا

دلیل اختناق موجود نویســنده مجبور شده رمز بین خود و دوستش را دوســت ندارید دســت به نوشــتن یا گفتن هر گونه تحلیل از شرایط

موجود شــوید چرا از بد بودن شرایط می نالید و همه در خفا به زمین

تبدیل به جزیی از نامه کند.

و زمان لعنت می فرســتید .مگر این تغییر جز باید توســط شما انجام

 .2در جامعــه ما به نظر می رســد ما مجبوریم در مــورد هر چیزی با شــود،مگر جمعیتی غیر از این جمعیت در کشــور وجود دارد که آنها

رمــز وراز و در لفافه و پوشــیده در انواع و اشــکال بازی های زبانی باید شــرایط ما را تحلیل کنند و در صورت بد بودن شرایط آن را تغییر
ســخن بگوییم چون عمده مردم از شفافیت می ترسند.هنوز چیزی را دهند.مگر ایران مردمی غیر از شما دارد،مگر شما درس خوانده اید و

بیژن خلیلی

تحصیل کرده اید که به هم دیگه بگویید آهســته بیا و آهسته برو و فقط
حقوقتو بگیر؟ من واقعا نمیدانم مگر معنای زندگی جز حاصل فعالیت
های انســان است و مگر صرف خوردن و خوابیدن و محدود ماندن به
زندگی خانوادگی چقدر به زندگی ما معنا می دهد که خودمان را از هر
نــوع گونه فعالیت دیگر منع می کنیم و با ترس از آنها دور می مانیم.ما
بدون قحطی و کمبود خودکار قرمز خودمان همه خودکارهای قرمز را
از پیش شکسته ایم و از بین بردهایم.
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در کانون خبر:

طرح ضربتی برای پایان دادن
به نمایش تسخیر خیابانها

پلیس لوس انجلس طرح ضربتی خود را برای
پایان دادن بــه نمایش خیابانــی اتوموبیلها
موسوم به تسخیر خیابانها ،اعلام کرد.
به موجــب این طــرح ،اتوموبیلهایی که در
خیابانها برای این رفتار استفاده شوند ،برای
مدت  ۳۰روز توقیف خواهد شد و به زودی
شــاهد پایان این رفتار خطرناک خواهیم بود

که یکشــنبه شــب گذشته ،شــاهد بودیم که
این تســخیر خیابانــی در منطقــه Willow
 ،brookسبب کشته شدن یک نوجوان در اثر
تیراندازی پس از مسابقه سرعت اتوموبیلها
بود و یــا حمله به  Eleven-7هــا گونهای از
قدرتنمایــی گنگ هــا در خیابانها در نیمه
شب بود.

وزارت خارجه آمریکا نسبت به سفر به شماری
از ایالتهای مکزیک هشدار داد

در این هشدار به سفر کالیفرنیاییها از سن دیه گو
به شهر مرزی  Tijuanaو دیگر شهرهای کرانههای
ساحلی اشاره شده است که ممکن است قربلانی
آدم ربایی و ســرقت قرار بگیرند .آمریکا اشاره
کرده است که در ماه جولای  ۱/۵میلیارد دلار برای
تکنولوژی امنیتی در مرز مکزیک و ســن دیه گو
هزینه کرده است.
در این هشدار اشاره شده است در صورت سفر به

نظرسنجی مشترک دانشگاه برکلی و روزنامه لوس
انجلس تایمز نشــان میدهد که از هر  ۱۰نفر رای
دهنــده کالیفرنیایی ۶ ،نفر با انتخابب دوباره بایدن
مخالف هستند.
همین نظرسنجی نشان میدهد که  ۷۰درصد رای
دهندگان کالیفرنیا ،مخالف بازگشت دانالد ترامپ
به قدرت هستند .در حالی که همه تصور میکنند

کامالا هریس میتواند جایگزین خوبی برای بایدن
باشد ،این نظرســنجی حکایت از این دارد که اگر
بایــدن نخواهد خود را نامزد انتخابات بعدی کند،
کالیفرنیاییها گوین نیوســام و یا برنی ساندرز را
بــه عنوان نامزد مورد نظر خود دوســت دارند در
برگههــای رای ببینند و یا ترکیبی از نامزدی هر دو
نفر.

شکایت کسانی که در دوره نوجوانی در زندان نوجوانان
در لوس آنجلس کانتی مورد آزار جنسی قرار گرفتهاند

مکزیک ،از همراه داشتن جواهر و ساعت گرانبها
خودداری نمایید و هرگز به تنهایی سفر نکنید و
یا در کلوپهای شبانه و دانسینگها و کازینوها،
حضور به تنهایی خود داری کنید.
در این هشدار به کســانی که در کالیفرنیا کار می
کنند و محل ســکونت خود را شــهرهای مرزی
مکزیک به سبب ارزان بودن ،تغییر دادهاند اشاره
شده است.

مقررات تازه برای به کار گرفتن تکنولوژیهای جدید
نظارت و ردگیری در پلیس لوس انجلس

کمیســیون پلیس لوس آنجلس مقررات تازهای را برای
به کار گرفتن تکنولوژیهای جدید نظارت و ردگیری را
تصویب نمود که بر اساس آن اداره پلیس لوس آنجلس،
پیش از آن که هر گونه تکنولوژی در زمینههای پردازش
اطلاعات ،نظارت با دوربینهای مدار بســته و ضبط و
همانند آن را به کار بگیرد ،باید آن را با کمیسیون مطرح

 60درصد کالیفرنیایی ها،
با انتخاب دوباره بایدن مخالف هستند

نمایــد و در صورت تصویب و پذیرش اقدام به تهیه و
به کارگیری آن نماید.
کنشــگران حقوق مدنی با مخالفت بــا هر گونه ابزاری
برای مشاهده ،شــنود ،ردگیری و ضبط آگاهیها را از
جامعه ،نقض حقــوق مدنی آنهــا میدانند و مخالف
هستند.

 ۷۰نفر از کســانی کــه در دوره نوجوانی در زندان
نوجوانان در لوس آنجلس کانتی در فاصله سالهای
 ۱۹۸۵تا  ۲۰۱۹مورد آزار و یا دست درازی جنسی
قرار گرفتهاند ،شکایت کردند.
این شــکایت نشــان دهنده بیــش از  ۳دهه آزار و
سوء اســتفاده جنســی از این دختران نوجوان در
بازداشتگاهها و زندانها بوده است.

ناگفتــه نماند که در ایــن  ۳دهه ،کانتــی ناگزیر به
پرداخت توافقی غرامت شده است .پرونده شاکیان
را یکی از دادســتانهای پیشــین ارنــج کانتی در
موضوع آزار و دست درازی جنسی به عهده دارد.
به نظر میرســد که فرد سوء اســتفاده کننده از یک
زندان به زندان دیگر  ،مــی رفته و قربانیان تازهای
را مییافته است.
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران

 19آگست تا  25آگست (  28مرداد تا  4شهریور )
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است
آدینه  28مرداد |  19آگِ ست
 1325خورشیدی (1946میلادی)
زادروزمسعود بهنود؛ نویسنده وروزنامهنگار ایرانی
آثار مکتوب مسعود بهنود در شرکت کتاب موجود است
 1332خورشیدی ( 1953میلادی)
موفقیت سازمان سیای آمریكا در كودتا بر علیه دولت محمدمصدق
برای پی بردن به چرایی و چگونگی به ثمر رســیدن کودتــای  28مرداد ،کتاب
سوداگری با تاریخ نوشتهی محمد امینی در پاسخ به آسیب شناسی یک شکست
نوشته علی میرفطروس – جلد یکم از انتشارات شرکت کتاب را مطالعه بفرمایید
 1351خورشیدی (1973میلادی)
احمد زبیرم ،عضو شبكهی سیاهكل ،در زد و خورد با مأموران انتظامی كشته شد
 1357خورشیدی ( 1978میلادی)
حدود  400نفر از مردم آبادان در ســینما ركس این شــهر به آتش كشیده شدند.
آخوندها دولت را متهم كردند ،اما پس از انقلاب معلوم شد كه به دستور شخص
روح الله خمینی این كار انجام شده و رهبر کنونی نظام ،سیدعلی خامنهای نیز در
این جنایت دست داشته است.
 1385خورشیدی (2006میلادی)
درگذشت شعبان جعفری پس از مدتی بیماری در شهر لوسآنجلس امریكا.
 1393خورشیدی (2014میلادی)
درگذشت سیمین بهبهانی  -شاعر
شنبه  29مرداد ||  20آگِ ست
 1319خورشیدی (1940میلادی)
زادروز عارف عارفکیا ،خواننده و هنرمند
 1321خورشیدی (1942میلادی)
وینستون چرچیل ،نخستوزیرانگلستان برای شركت در «كنفرانس تهران» وارد
تهران شد
 1347خورشیدی (1968میلادی)
فرمان تشكیل فرهنگستان صادر شد.
 1387خورشیدی (2008میلادی)
درگذشــت تورج نگهبان ،شاعر و ترانهسرای با ذوق
ایرانی در بیمارستان تارزانای لوسآنجلس .وی متولد
هفتم اردیبهشت سال  1311در اهواز بود.
 1390خورشیدی (2011میلادی)
درگذشــت رضا بدیعی ،کارگردان ایرانی هالیوود در
بیمارستان یوســیالای در شهر لوسآنجلس در سن
81سالگی .وی به «پدرخوانده تلویزیون آمریکا» نیز
شهرت داشت.
یکشنبه  30مرداد ||  21آگِ ست
 1308خورشیدی (1929میلادی)
زادروز نجف دریابندری ،مترجم
 1314خورشیدی ( 1935میلادی)
تعیین نام خانوادگی برای عموم اجباری شد
 1336خورشیدی (1957میلادی)
كنگر ه فرهنگیان كشور گشایش یافت
دوشنبه  31مرداد ||  22آگِ ست
 1332خورشیدی (1953میلادی)
بازگشت محمد رضا شاه پهلوی به ایران
 1342خورشیدی (1963میلادی)
دانشسرای عالی به دانشگاه تربیت معلم تغییر نام داد
 1353خورشیدی (1974میلادی)
جمعیت كل كشور به 32میلیون و  300هزار و  810نفر برآورد شد
 1388خورشیدی (2009میلادی)
درگذشــت سید بزرگ محمودی (متولد  )1318مشهور به دکتر محمودی ،همسر
ایرانی بتی محمودی خالق رمان بدون دخترم هرگز
سه شنبه  1شهریور ||  23آگِ ست
 1296خورشیدی ( 1917میلادی)
تشكیل كمیت ه ایالتی حزب دمكرات در تبریز
 1303خورشیدی (1924میلادی)
زادروز دكتر محمد جعفر محجوب -ادیب ،پژوهنده و استاددانشگاه تهران
آثار زنده یاد دکتر محجوب در شرکت کتاب موجودند
 1307خورشیدی (1928میلادی)
حسین علاء ،وزیر مختار ایران در پاریس از تهران دستور گرفت كه پانزده نفر معلم
برای مدارس متوسط ه ایران استخدام كند
 1309خورشیدی (1930میلادی)

انتشار روزنامهی «ایران آزاد» به مدیریت ضیاءالواعظین
 1311خورشیدی (1932میلادی)
زادروز محمد زنگنه  -نقاش و مدرس نگارگری
 1314خورشیدی (1935میلادی)
دانشگاه جنگ تأسیس شد
 1327خورشیدی (1948میلادی)
زادروز بیژن كارگر مقدم ،داستاننویس برون مرزی
 1333خورشیدی (1954میلادی)
زادروز گوهر خیراندیش ،بازیگر
 1355خورشیدی (1976میلادی)
سه كنگره از سوی كنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی درشهرهای مختلف
امریكا برگزارشد
کتاب جنبش دانشــجویی کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (2
جلدی) نوشته حمید شوکت از انتشارات شرکت کتاب بهترین ماخذ و مرجع برای
مطالعه بروی این جنبش دانشجویی و تاثیر آن بر تحولات ایران در دوران سلسله
پهلوی و سقوط آن میباشد
1356خورشیدی (1977میلادی)
یك گروه  13نفری از دانشجویان ایرانی با شعار مخالفت با استبداد  ،سفارت ایران
در لاهه را اشغال كردند
 1357خورشیدی (1978میلادی)
درگذشت محمدپروین گنابادی -نویسنده و پژوهنده
 1369خورشیدی (1990میلادی)
درگذشت دكتر پرویز ناتل خانلری -پژوهشگر ،نویسنده ،شاعر و روزنامهنگار.
آثار دکتر پرویز ناتل خانلری در شــرکت کتاب موجود اســت ،دیوان حافظ دو
جلدی از زمره تالیفات اوست
 1389خورشیدی ( 2010میلادی)
درگذشــت مهین شهابی ،بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون ایران که مدتها به
دلیل ابتلا به تومور مغزی در بیمارستان پارس تهران بستری بود.
 1399خورشیدی (2020میلادی)
برای نخستین بار در چنین روزی در ســال  2020از سوی ائتلاف جهانی « افراد
قبلا مسلمان» این روز به نام «روز ارتداد» نام گرفت .هدف این ائتلاف جلوگیری
از خشونت علیه کسانی است که به هر دلیلی دین اسلام ،پیامبر آن و کتاب قرآن و
خدا را قبول ندارند.

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

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

چهارشنبه  2شهریور ||  24آگِ ست
 1300خورشیدی (1921میلادی)
انتشار روزنام ه «طوفان» به مدیریت محمد فرخی یزدی وسردبیری موسویزاده
یزدی در تهران
 1327خورشیدی (1948میلادی)
انتخاب عباس خلیلی مدیر روزنامهی«اقدام» به نیابت ریاســت عمومی نشــریه
«اتحاد اسلام»
پنجشنبه  4شهریور ||  25آگِ ست
1313خورشیدی (1934میلادی)
زادروز آخوند اکبر هاشــمی بَهرمانی (هاشمی رفســنجانی) ،از اعضای شورای
انقلاب اسلامی ،شریک جرم در به قتل رساندن محافظان شاه فقید ،رییس مجلس
شــورای اسلامی ،رییس جمهور ،رییس مجلس خبرگان رهبری و رییس مجلس
تشخیص مصلحت نظام و یکی از متهمان اصلی انفجار مرکز یهودیان در بونئوس
آیرس آرژانتین و تحت تعقیب پلیس بین الملل
 1317خورشیدی (1938میلادی)
درگذشت نصرالله خان مینباشیان ،موسیقیدان
 1320خورشیدی ( 1941میلادی)
اشغال ایران توسط قوای متفقین
 1324خورشیدی (1945میلادی)
در پی رد اعتبارنامه و توقیف روزنامه «آژیر» ،سیدجعفر پیشهوری وارد تبریز شد
و با صدور بیانیهیی ،خودمختاری آذربایجان را اعلام كرد
 1332خورشیدی (1953میلادی)
دو شــبكهی «خانهی صلح» و «سازمان جوانان» وابســته به حزب تودهی ایران
كشف و متلاشی شد
 1356خورشیدی (1977میلادی)
تولد مهدیآقازمانی  -روزنامه نگار و نویسنده ایرانیآمریکایی
 1359خورشیدی (1980میلادی)
درگذشــت علیاصغر حكمت  -ادیب ،پژوهنده و سیاستمدار و نخستین رئیس
دانشگاه تهران
 1377خورشیدی (1998میلادی)
قتل پیروز دوانی ،ناشــر و فعال سیاسی ،به وسیلهی
قاتلان «قتلهای زنجیرهای»
1398خورشیدی (2019میلادی)
درگذشت داریوش اسدزاده ،بازیگر پیشکسوت تئاتر،
ســینما و تلویزیون ایران در سن  ۹۶سالگی ( متولد
 ۱۳۰۲کرمانشاه).

Bookkeeper/Accountant
years experience needed. 5-3 with

If you know
Payrolls is a plus
Place of work
San Fernando Valley

Ketab1@ketab.com

10

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  - 328آدینه  19آگست 2022

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 328 AUGUST ,19 , 2022

در کانون خبر:

محکومیت میچل انگلندر،عضو پیشین
شورای شهر لوس انجلس ،به  ۱۴ماه زندان

میچل انگلندر  ،عضو پیشین شورای شهر لوس انجلس،
به  ۱۴ماه زندان و پرداخت  ۷۹۸۳۰دلار جریمه به سبب
دریافت رشوه محکوم شد.
انگلندر ۵ ،ســال پیش در ســفری بــه لاس وگاس در
همراهی با یک بازرگان و سرمایهگذار ،از هتل رایگان،
صرف شام و نوشیدنیهای الکلی برخوردار شد ،یک
پاکت پول نقد دریافت نمود که در آن  ۱۰۰۰۰دلار پول

نقد قرار داشت.
این سفر او که به یک محاکمه انجامید ،انگلندر را ناگزیر
کرد برای کم شدن دوران زندان ،جرم خود را بپذیرد.
ناگفته نماند که  ۱۴ماه زندان را برای او دادگاه تعیین کرده
و جریمه  ۷۹۸۳۰دلار را کمیته اخلاقی ناظر بر عملکرد
کارکنان شهرداری.
او از در سال  ۲۰۱۸شغل خود را رها کرده است.

کالیفرنیایی ها به سبب گرانی مسکن،
برای زندگی به مکزیک می روند

آخرین مطالعه بر میزان اجــاره بها در کالیفرنیا و
مشــکلات اقتصادی که تارنمای Los Angeles
 Almanacآمده است نشان میدهد که بالا رفتن
بهای خانهها ،بالا رفتن بهــای اجاره را به همراه
داشــته و همین موضوع سبب شده که شماری از
ساکنان جنوب کالیفرنیا روانه زندگی در ان سوی
مرز جنوبی کالیفرنیا شــوند و در مکزیک زندگی
کنند.

برای نمونه اگر خانهای یا آپارتمانی را در سن دیه
گو میتوان بــالای  ۲۶۰۰دلار در ماه اجاره کرد،
با  ۳۰مایــل رانندگی در  Rosaritoمیتوان خانه
بهتری را در کنار ساحل با  ۶۵۰دلار اجاره کرد.
بسیاری با این تدبیر و حتی در گرانی بنزین حاضر
هستند در آن سوی مرز در مکزیک زندگی کنند و
در این سوی مرز کار کنند.

SOLAR ENERGY

جشن رادیو همراه

310-441-5111

نصب سوالر  -مسکونی و تجاری
تایید شده از سوی ایالت کالیفرنیا
 26در صد کردیت مالیاتی
بدون پیش پرداخت  -مشاوره و برآورد رایگان
بازرسی رایگان از پشت بام و
مقاومت آن برای سالهای آینده در برابر باران

424 - 385 - 2981

نه به یهودستیزی

328

از کانال یک

 6بعدازظهر
روزهای دوشنبه

رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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فروش بلیتهای سالیانه دیسنی لند آغاز شد

تفریحگاه دیسنی لند اعلام کرد که از پنجشنبه ،فروش بلیتهای سالیانه بلیت  ۵۹۹ Enchantدلار
را که  Magic Keyنام دارد و از آگوســت  ۲۰۱۱به ســبب بالا گرفتن بلیت  ۴۴۹ Imagineدلار که ویژه ساکنان کالیفرنیا میباشد
بیماری کرونا متوقف کرده بود ،آغاز کرد.
هر  ۴نوع بلیت دارای تخفیفهای ویژه در درون تفریحگاه است و هیچ
این بلیتها در  4دسته بندی با بهای متفاوت عرضه میشود.
یک از بلیتها برای همه  ۳۶۵روز نیســت و از  ۲۱دسامبر ،اول ژآنویه
بلیت  ۱۵۹۹ Inspireدلار
محدودیت دارند.
بلیت  ۱۰۹۹ Believeدلار
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