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ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی، زیرا که می دانم 
خواهی آمد. من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را 
برای پارسی ها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر 

گرفته است رشک مبر...!!!
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خواهد بود

پزشکان و پرستاران نیروی هوایی 
در  بیمارستان های کالیفرنیا
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آزمون دریافت پروانه وکالت در 
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 افزون بربحران کرونا، ایران اکنون پاندمی هولناک معاهده 
بــا دولت چین را تجربه می کند. این زنگ خطر و خبر 
ناگوار، ما ایرانیان را در اندوه از دست دادن مام وطن در 
خود فرو برده و از سویی خشم ما را بر علیه دولت های 
میهن فروش ایران و اشــغال گرچین بر انگیخته است. 

دولت هایی که از خط قرمز مردم ایران عبور کرده اند! 
به نظر می رسد که رویای کسب قدرت و انباشت سرمایه 
در دو کشورسابقا سوسیالیستی روسیه و چین  به حدی 
رسیده است که آنان نیز همانند رقبا و همتایان غربی از 
نیاز های ملل خود و جهان فاصله گرفته و در حال تاخت 
و تاز هســتند. این رویکرد جهان گشایی ابر قدرت ها، 
زندگی مردم جهان را چنان مختل و دستخوش نوسانات 
اقتصادی و مالی کرده است که دیگر کسی از فردای خود 
خبر ندارد وقادر به تشخیص تفاوت بین نیازهای اساسی 
)غذا، مســکن، کار، رابطه ...( و خواسته هایش )داشتن 

اجناس لوکس و غیرضروری( نیست. 
سیستم های سرمایه داری درپی برداشت بی حد منابع و 
احداث کارخانه ها ونتیجتا تخریب کره زمین، همواره در 
حال تولید بی وقفه کاالهایی غالبا غیر ضروری و لوکس 

بوده و با تبلیغات پی در پی، آن ها را به نوعی نیاز برای 
انسان مدرن بدل کرده اند. با تمرکز ارزش ها بر مادیات، 
رقابت بین دولت ها برای دستیابی به بازار مصرف کننده  
نیز افزایش یافته است. این گونه نظام ارزشی و رویکرد 
رقابتی، موجب دور افتادن انسان ها از یکدیگر در جنگل 
بقای ســرمایه داری و رواج تجارت غیر اخالقی نظیر 
کالهبرداری، اختالس رشوه، دزدی و ... شده است. افراد 
جامعه نیز برای پیشبرد اهداف چنین نظام هایی، رفته رفته 
به آدم های آهنی و ربات مبدل شــده که هر روزه مسیر 
از پیش تعیین شده ای را مکررا پیموده و نتیجتا از خود 
بیگانه شــده اند. از آنجا که هویت و توانایی های انسان 
در همزیستی متقابل و برخورد و تعامل با دیگران شکل 
گرفته و شــناخته می شــود، به دلیل عدم فرصت های 
مناســب و ضروری برای ایجاد روابط وهمیاری، انسان 
امروزی دچار بحران هویت و گم گشتگی شده است. در 
این جوامع افراد برای امرار معاش غالبا وادار به پذیرش 

احکام و ارزش های نظام می شوند.

دیگر بس است! 
معاهده ننگین بین ایران و چین

هفته مراسم سوکواری یهودیان 
یکشنبه 26 جوالی تا 5 شنبه 30 جوالی 2020

بزرگترین گردهمآیي ایرانیان یهودي در سراسر جهان

ادامه در صفحه 4

روز »تیشعا به آو« یعني روز نهم ماه آو در تقویم عبري براي یهودیان روز شوم و نامبارکي 
است. چرا که در این روز دو بار در طول تاریخ، بیتالمقدس یهود، شهر اورشلیم و کشور 
یهود تخریب و یهودیان به اسارت و بردگي و بندگي برده شده و در نهایت در سراسر 
جهان آواره و پراکنده شدند و استقالل و حاکمیت ملي خود را بر سرزمین یهود 

از دست دادند . 
در این روز شــوم ، یهودیان باورمند به نمادها و ارزشهاي ملي در درازاي 2000 
سال گذشته  به روزه داري و نیایش و تاکید بر بازگشت و تجدید بناي بیتالمقدس 
یهود و آرزوي ظهور هر چه زودتر مســیح نجات دهنده که جهان را به صلح و 

برابري برساند را مینمایند. پایههاي جنبش ناسیونالیستي ملت یهود قدمتي 2700 
ساله دارد که به آن صیونیزم )در عربي صهیونیزم( میگویند.

در هفته ای که به این روز ختم می شــود ، بر اســاس یك ســنت هزاران ساله،  
یهودیان ایراني به زیارت آرامگاههاي درگذشتگان خود میروند و براي روان آنها 

طلب آرامش مي کنند.
هفته ای که در پیش داریم که  آغاز آن یکشــنبه 26 جوالی اســت و روز نهم آو 
، 5 شــنبه 30 جوالی 2020 آخر آن ااســت ، هفته ای است که امسال ، یهودیان 

ایرانی به این کار مبادرت می کنند. 
ادامه در صفحه 2

 پیرایه شبان
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پویا. پختیاری و منوچهر

با توجه به این که امروزه بخش بزرگي از ایرانیان یهودي در لســآنجلس زندگي 
میکنند و آرامگاه اکثر درگذشتگان ایشــان نیز در ایدن مموریال پارک که واقع 
در شمال »سن فرناندو ولي« است جاي گرفتهاست، در این هفته و به ویژه روز 
5 شــنبه 30 جوالی جمعیت انبوهي که بنا بر آمارهاي غیر رسمي بیش از سي 
هــزار نفر را در بر میگیرد، به این مکان میروند و در این گردهمآیي های ملي و 

خانوادگي شرکت میکنند.
برای آگاهی بیشــتر در مورد این مراســم  و با توجه به تجربه سالیان گذشته، با 
»شــان صداقتي« فرد نیکوکاري که تمامي تجربه و تبحر  خود  در زمینه امالک  
را در 30 سال گذشته براي رفاه حال بازماندگان یهودیان ایراني درگذشته صرف 

نموده، به گفتگو نشستیم. ایشان اظهارات و توصه های زیر را نمودند.
1-با توجه به شــیوع ویروس کرونا و دستورات پزشکی و بهداشتی ، از عموم 
زیارت کنندگان درخواست می کنند فاصله های الزم را با یکدیگر حفظ کنند و 

حتما«ماسك بر چهره داشته باشند. 

2- توجه داشته باشند که خیابانهای آرامگاه در این هفته از سوی پلیس راهنمایی 
یك طرفه می شوند، در نتیجه مراعات مقررات راهنمایی و رانندگی الزامی است.

3- به توصیه مشاوران و افسران پلیس به دقت توجه کنند. 
آقای شــان صداقتی در چند سال گذشته ،  در یك حرکتي ملي و مذهبي اقدام 
به انتشــار نیایشهاي ویژه سوکواران به زبان عبري و با دبیرههاي فارسي، عبري 
و انگلیســي نمودهاند و هرساله آن را به رایگان و در ایدن مموریال شخصا« در 
دسترس عالقمندان قرار می دهند. الزم به یادآوری است که در همه حال برای 

راهنمایی های بیشتر نیز می توانید با تلفن ایشان به شماره 4040 326 818
تماس بگیرید

خبرگزاري ایرانشــهر پیشــتر با این چهره ایراني یهودي فعال در سازمان ایدن 
مموریال پارک گفتگویي داشته اســت که بخشهایي از آن در  صفحات داخلي 

این شماره بازنشر گردیده است، 

سهراب پورناظری آهنگساز کردایرانی اهل  کرمانشاه ) پسر پسرعموی شهرام ناظری( 
پستی درباره اهمیت زبان پارسی در اینستاگرام گذاشت. .

سپس او در پست جدیدی  این چنین نوشت 
تا توانی پا منه اندر فراق….»هه ر بژی ایران«

من ُکردِ کرمانشاه هستم نه »کورد« و به ریشه ام افتخار میکنم ریشه من در خاک شاه بزرگ 
»خسرو پرویز« ساسانی است و من میراث دار »ایران کهنم« و هر ُکردی در هر نقطه از 

جهان »ایرانیست« چه در عراق و سوریه و ترکیه و چه در سایر نقاط کره خاک.
من و هم ریشه های آگاهم تا آخرین نفس از »ایران« و فرهنگش پاسداری خواهیم کرد 
به زبان پارسی عشق میورزیم و سپاس می گوییم خدای را که بزرگ ترین لطفش را به ما 

ارزانی داشت و ما را در این فرهنگ به دنیا آورد.
به زبان ُکردی افتخار میکنم که میراث دار زبان پارسی میانه و پارسی باستان است.

هم ریشه های غیور ُکرد بیاییم پیشبرندگان سیاست های جدایی طلبانه انگلیس و امریکا و 
اسراییل نباشیم.

به اندازه کافی در این چند صد سال میانمان فاصله افکندند.
ایرانمان را تنها نگذاریم..

باید توجه داشــت که شــهرام ناظری دایی او به خاطر خوانــدن ترانه ای که یکی از 

شــعرهایش  این بود » من اهل کرمانشاه هستم و فارسی نمی دانم« مورد غضب رژیم 
جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت.

سابقه: شهرام ناظری در سال 13۹3 کنسرتی  به همراه گروه فردوسی در کرمانشاه اجرا 
کرد که در آن قطعات کردی بسیاری را اجرا کرد اما پس از پایان کنسرت برخی از رسانه ها 
اجرای قطعات کردی به ویژه قطعه ای که به فارســی می شد من کرمانشاهی ام فارسی 
نمی دانم او را مخالف وحدت و همبستگِی میهنِی ایرانیان نامیدند. ناظری در واکنش به 
این ها گفت: این انگ ها به من نمی چسبد، من فرزند کرد هستم که فارسی نمی دانم. اما به 
زبان کردی جان من به فدای تو که فارس هستی، اتفاقاً این شعر مخالف قومیت هاست و 

می گوید جان من فدای تو که فارس هستی.« 
در این میان حتی اگر ادعاهای سهراب پور ناظری در مورد زبان پارسی و ایران دوستی او 
را بپذیریم جای شگفتی است که او از سرکوب ملت ایران و باالخص  سرکوب کردهای 
ایرانی در تمامی چهل سال گذشته توسط رژیم مالها سخنی به میان نیاورده است. او 
ترفند رژیم جمهوری اسالمی در سرکوب اقوام مختلف ایرانی و سپس واکنش طبیعی 
آنها را به عنوان تجزیه طلبی به بقیه ملت ایران ارائه می دهد. نباید فراموش کنیم تنها راه 

ماندگاری رژیم فقاهتی استبدادی مالها تفرقه در میان ایرانیان است. 

پست  سهراب پورناظری  درباره اهمیت زبان پارسی
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در کانون خبر:

مدارس 31 کانتی به صورت آنالین خواهد بود

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا امروز در کنفرانس خبری خود، 
راهنمای بازگشایی مدارس را اعالم نمود. 31 کانتی که بیش از 70 
درصد جمعیت کالیفرنیا را دارند، آموزش را آنالین برگزار خواهند 
نمود و از آموزش حضوری خبری نخواهد بود. این کانتی ها در 14 
روز گذشته، با افزایش شمار مبتالیان روبرو بوده اند و کانتی های 
دیگر با فاصله اجتماعی و استفاده از ماسك می توانند بازگشایی 

شوند. 

ایالت کالیفرنیا دارای 1037 اداره آموزش منطقه ای است که در آغاز 
هفته و پیش از آن که فرماندار کنفرانس خبری داشته باشد، لوس 
آنجلس، النگ بیچ، سن دیه گو، سن فرانسیسکو و اوکلند اعالم 
کــرده بودند که مدارس را آنالین برگزار خواهند نمود. با این که 
ارنج کانتی اریك حرکت سیاسی، بازگشایی و نپوشیدن ماسك 
در مدارس اعالم نموده بود، لیکن آناهایم و سانتاآنا نیز آنالین را 

برگزیده اند و ارواین گزینش را به عهده خانواده ها گذاشته است.

آزمون دریافت پروانه وکالت در کالیفرنیا اکتبر 
برگزار می شود

دیوان عالی قضایی کالیفرنیا برنامه آزمون پروانه وکالت را 
این گونه اعالم کرد : چون دانشــجویان رشــته حقوق که 
دوره تحصیلی خــود را به پایان برده اند و باید از نوامبر به 
بازپرداخت وام دانشجویی بپردازند و بدون پروانه وکالت 
نمی توانند کار مناســب و پردرآمد پیدا کنند، دیوان عالی 

قضایی کالیفرنیا 2 گزینه را به آنها داده است:
شــرکت در آزمون ماه اکتبر به صورت مجازی و دریافت 
پروانه کار و یا دریافت پروانه کار موقت وکالت و کار زیر 

نظر یك وکیل دارای پورانه کار. 

پزشکان و پرستاران نیروی هوایی در
 بیمارستان های کالیفرنیا 

بنابر درخواست ایالت کالیفرنیا، دولت فدرال تیم های پزشکی 
نظامی را به کالیفرنیا فرستاده است تا بتوانند در دوران ویروس 
کرونا، در بیمارستان هایی که تخت دارند، لیکن با کمبود کادر 

پزشکی روبرو هستند، بیمارستان ها را یاری نمایند. 
تیم پزشکان، پرستاران و دیگر کارشناسان مراقبت های بهداشتی 
نظامی، از روز چهارشنبه وارد کالیفرنیا شده اند نیروی هوایی، 

160 نفر را برای بخش مراقبت های ویژه فرســتاده که شماری 
دیگر نیز در روز پنجشــنبه و تا پایان هفته بر اســاس شــمار 
تخت های خالی، از کادر پزشــکی نظامی تامین خواهد شد. تا 
کنون 8 بیمارستان در ایالت کالیفرنیا از کمك کادرهای پزشکی 

نیروی هوایی برخودار شده اند. 

بیکاری در کالیفرنیا 14/9 درصد است

گرچه ایالت کالیفرنیا اعالم کرد کــه از ماه می تا نیمه ماه 
جون، 558200 شــغل را به بازار کار افزوده است و میزان 
بیکاری را از 16/4 درصد به 14/۹ درصد کاهش داده است 

ولی پاسخگوی نیاز به کار پس از   COVID19  نیست.
2۹2500 شــغل جدیــد در بیمارســتان ها و دیگر مراکز 
بهداشتی و مراقبت از کهنســاالن بوده است و تا هنگامی 
که محدودیت ها ایالت برای بازگشایی باقی بماند، از میزان 

تقاضاهای بیمه بیکاری کاســته نخواهد شــد و برخی از 
کانتی ها با مشکل بیشتری در زمینه بیکاری روبرو خواهند  
بــود. اداره پرداخت بیمه بیــکاری در کالیفرنیا در آخرین 
گزارش خود، شمار درخواســت کنندگان برای هفته دوم 
جــوالی را 287732 نفر اعالم نموده که نســبت به هفته 

نخست، 22۹41 نفر افزایش را نشان می دهد. 

یک روز تاریخی برای دانشجویان التین تبار

دانشــگاه های UC در کالیفرنیا امروز اعالم کردند که در پاییز 
امسال، رنگین ترین و فراگیرترین ترکیب نژادی و تباری را در 
دانشــگاه ها خواهند داشت و برای نخستین بار، التین تبارها با 
36 درصد دانشجو، در باالترین ترکیب نژادی و تباری هستند 
و پس از التین تبارها، آســیایی تبارها با 35 درصد در رتبه دوم 

هستند، سفیدپوست ها 21 درصد و دانشجویان سیاهپوست، 5 
درصد از 11۹054 نفر سال جاری را تشکیل می دهند. 

ناگفته نماند که 44 درصد دانشجویان پذیرفته شده از خانواده های 
کم درآمد هستند و 45 درصد دانشجویان جدید، نخستین فرد 

خانواده هستند که وارد دوره 4 ساله دانشگاه می شوند. 

گشایش مراکز آزمایش کرونا در کانتی لوس انجلس

با افزایش شمار مبتالیان در کانتی لوس آنجلس، 6 مرکز آزمایش 
جدید که در مناطق زندگی التین تبارها و سیاهپوستان خواهد بود 
به مراکز آزمایش کرونا افزوده می شوند تا 10370 آزمایش روزانه 

بیشتر را انجام دهند. 
 Montebello، Southgate، Azuza، مراکــز ایــن 
Panorama City، Comp Ton و Dawney خواهند 

بود. 
این مراکز با بودجه 4 میلیون دالری، توان بیشتر به کانتی لوس آنجلس 
در رویارویی با بیماری کرونا می دهد. ناگفته نماند که در مقایسه 
آماری مبتالیان و مرگ و میر، التین تبارها 45 درصد، 26 درصد 
سفیدپوستان، 16 درصد آسیایی تبارها و 11 درصد سیاهپوستان و 

یك درصد را بومیان و دیگر نژادها تشکیل می دهند. 
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ادامه خبر اول: » دیگر بس است!«  

حکومت ایران به دلیل عدم قابلیت ش در تولید کاالها و ناتوانی در بخش مدیریت 
و فساد تنها به منابع و سرمایه های اصلی ایران یعنی نفت و گاز و غیره، اتکا داشته و 
با رویکرد انزوا طلبی، ایران را ازداشتن ارتباط سالم با دیگر کشورها باز داشته است  
ونیز با دادن یارانــه به ایرانیان، آنان را به تابعیت از احکام نظام و پیروی از قوانین 
واپس گرایانه وادار کرده اســت. و بر خالف جوامع دموکراتیك که به اعتراض 
ملت هایشان اهمیت داده و از آن  بعنوان فیدبك و بازخورد برای اصالح جامعه 
اســتفاده می کنند، در حکومت دیکتاتوری و یك ســویه نگر ایران، با این نوع 

اعتراضات غالبا با سرکوب برخورد می شود.
تکرار تجربه ســرکوب سبب شده است که بســیاری ازایرانیان دچار نوعی بی 
تفاوتی و بی اعتنایی ناشــی از درماندگی و »ناتوانی آموخته شده« شوند و باور 
کنند که در سرنوشت خود و ایران تاثیری ندارند. از سوی دیگر حکومت ایران 
با ســابقه چهل سال غارت و سرکوب و اجحاف ودروغ و قتل و وعده های تو 
خالی، دستش کامال باز شــده بطوریکه ایرانیان از آن سلب اعتماد کرده و کلیه 
وعده ها، گفتگو ها، سخنان، آداب، راهکارها و رفتار های سردمداران این نظام 

را به سخره و مضحکه می گیرند.
 این حکومت با قساوت تمام از فرصت تحریم اقتصادی توسط امریکا و اجبار 
در خانــه ماندن ایرانیان در زمــان کرونا، به نفع خود اســتفاده کرده وموضوع 
معاهــده با چین را دقیقا در زمانی مطــرح می کند که عرصه زندگی را به مردم 
تنگ کرده است با این امید که ایرانیان ناگزیر به پذیرش هر نوع کمك از جمله 

اشغال ایران توسط چین شوند. 
تاریخ تکرار میشود: همان ترفند صدقه ی »آب و برق مجانی« و وعده شکوفایی 

اقتصاد، این بار صدقه پکن!
در واقع حکومت ایران دانســته یا ندانسته در بازی تقســیم اراضی منطقه بین 
کفتارهای سیاســی دنیا - که زوزه شــان مو بر اندام ساکنین آن راست می کند، 
همــکاری کرده و برای بقای خــود، راه را برای عرصه تاخت و تاز آنان هموار 

کرده است. 
در رابطه با اشغال ایران توسط چین، یکی از روزنامه های ایران وابسته به رژیم، 
برای ترغیب و فریب بیشــتر مردم، از تلفیق شــیر، نماد پرچم سابق ایران و از 
اژدها، ســمبلی ملی در چین، طرح و مطالبی اراِئه داده اســت.  این رژیم، چهل 
سال پیش نماد شیررا که ســمبل کهن ایرانیان است از پرچم ایران حذف کرده 
بود،  حال تالش می کند که در جان شــیر ُمثله شده ایرانیان، روح خبیث اشغال 
گــری را بدمــد و آن را در کنار اژدهای چینی قرار دهــد و این تلفیق نامبارک 
و تنفر بر انگیز را رمانتیك ســازی کرده و به ملت با مدارا و حرف شــنو ایران 
تحمیل کند. اژدها در فرهنگ چینی ســمبلی زیباست که شوربختانه با استفاده 
ابزاری و طمع گرایی دولت چین، ارزش  سمبلییك و مفهوم نمادین خود را از 
دست داده اســت و حال برای ایرانیان به منزله اژدهایی است که با آتش دمنده 
و میل ســیری ناپذیر خود به منابع ســرزمین ما چشم دوخته و سعی در بلعیدن 

هستی ایران دارد.
تکلیف ما ایرانیان  با حکومت ایران که همیشــه خودسرانه و سرکوبگرانه عمل 
کرده است، بسیار روشن است. اما دولت چین که به منظور گسترش امپراطوری 
اقتصادی خود  بدون در نظر گرفتن اخالق تجارت و با آگاهی تمام از نارضایتی 
ایرانیان از دولت غیر مشــروع ایران و سو استفاده از موقعیت کرونایی و در بند 
بــودن ایرانیان در خانه و قادر نبودن بــه اعتراض، فریبکارانه چنین معاهد ه ای 

را  تدوین کرده، می باید چند نکته مهم را یادآور شد.
 نخســت اینکه توصیه می شود پیش از کشور گشــایی، چین مروری به تاریخ 
سلسله های امپراطوری گذشته خود  و دیگر ملل بیاندازد و علت سقوط اصلی 
آنــان را  که عمدتا زیاده خواهی و آزمندی و ســتم و خودبینی بوده، به خوبی 
مرور کند. افزون براین، دولــت چین باید بداند که تصرف و تخلیه منابع ایران 
به منزله کشــیدن حیات از شریان های سرزمین مادری و نیاکان ماست.  دولت 
چین تا کنون با حمایت از رژیم ایران صدمات فراوانی به ایرانیان و حقوق بشر 
وارد کرده اســت. در سالیان اخیر چین در بســیاری از کشورها از جمله ایتالیا، 
سریالنکا، کشــورهای افریقایی و غیره، سرمایه گذاری کرده و افراد متخصص 
خود را بدون قشــون کشی به این مناطق روانه کرده است. این قرارداد ننگین با 
وجود اعزام لشکر و قشون به ایران نه تنها توهین به ملت ایران، بلکه داللت بر 

تبدیل کردن ایران به پایگاهی نظامی برای چین دارد. 
 صفحــات تاریخ ایران به وضوح نشــان می دهد که آرکی تایپ )ســرنمون( 
سلحشور در روان جمعی ایرانیان بسیار فعال است و با وجود همه سرخوردگی 
های  چهل سال گذشته به موقع شعله ور خواهد شد. تاریخ نشان داده است که 
سلحشورِ دروِن ایرانیان برای حفظ مرزهای کشور تا حد جانفشانی متعهد بوده 
است. در واقع حکومت ایران با واقف بودن به این موضوع و تبعیض و تحریك 
وسرکوب اقوام ترک و بلوچ و کرد ودر خوزستان و غیره و ناگزیر کردن برخی 
از آنان به جدایی از ایران، باقی ایرانیان را از خطر تجزیه همواره ترسانده و خود 
را ظاهــرا مدافع یکپارچگی ایرانیان قلمداد کرده اســت تا بتواند به  بقای خود 
ادامه بدهد. عالوه بر این، در چهل سال گذشته سنگ فلسطینیان را بر سینه زده 
و با شــعارهایی که تماما به گفته شــان به »فلسطین اشغالی« اشاره میکند اذهان 
ایرانیان را منحرف کرده و با دخالت بی جا در بین اســراییلیان و فلســطینیان نه 
تنها مسئله موجود بین آن ها را وخیم تر کرده بلکه بخش عظیم ثروت مملکت، 
در حالیکه خود ملت ایران نگران نان شــب بــوده اند، را در این راه بر باد داده 
اســت. و حال با یك سویه نگری و رویکردی حق به جانب و خودشیفته که از 
ویژگی های سردمداران بی کفایت این نظام است، پیشکش کردن ایران به چین 
را موجه دانســته و اعتراض ایرانیان به موضوع  »ایران اشــغالی« توسط چین را 

سرکوب می کند.
 در رابطــه با مقوله میهن دوســتی، دولت چین باید بدانــد که هم آن گونه که 
چینیــان در ادوارمختلــف  »دیوار چین« را برای حفاظــت از مرزهای چین بنا 
نهادند که از عجایب هفتگانه جهان به شمار می رود، ما ایرانیان نیز از هم اکنون 
دیوارهای مجازی و ســربه فلك کشــیده ای  که از عجیب ترین عجایب است 
در قلب و روح  و روان خود و به دور مرزهای ســرزمین مقدس ایران بنا نهاده 
ایم ودر میان آن برای بقای ایران ایســتادگی می کنیم وبه چین »نه« می گوییم. 
ایران ســرزمین اجدادی ما دارای فرهنگی غنی و کهن اســت. هر یك از اجداد 
مــا در درازای تاریخ  نــه تنها در پهنه جغرافیایی آن، بلکه در گســتره ی عالم 
خیال، با ســرودن اشعارو به جا آوردن آیین ها  و جشن ها از این مادر مشترک 
تقدیر به عمل آورده اســت... چو ایران نباشد تن من مباد...ای خطه ایران مهین 
ای وطن من    ....دو باره می ســازمت وطن... اگرچه صد ســاله که مرده ام به 
گور خود خواهم ایســتاد تا که بردرم قلــب اهرمن ز نعره آنچنان خویش... ترا 
ای کهن بوم و بر دوســت دارم.....ای ایران ای مرز پرگهر...با این همه عشق  و 
حدیث دلدادگی به مام وطن، پاســخ و واکنش ایرانیان به اشــغال گران را خود 

حدس بزنید!
مهم ترین هشــدار به دولت چین این اســت که زیان های مادی و معنوی که 
درآینده از اشــغال ایران متحمل خواهید شد، ننگ و شرمی را که ملت بی گناه 
چین از این اشغال میبایست بر دوش بکشد و تنفرایجاد شده از سوی ایرانیان و 
جهانیان نســبت به چین که تا قرن ها باقی خواهد ماند،  به مراتب سهمگین تر 

خواهد بود تا بهره برداری بیست و پنج سال آنان از خاک ایران. 
ما بطور شــفاف به شما دولت چین می گوییم که تهی کردن خاک ایران از کلیه 
منابع که چیزی جز اسکلت و شبحی از ایران برای نسل های آینده  ما باقی نمی 

گذارد را نمی پذیریم. ما خواهان صلح هســتیم. اما شما با این قراداد ننگین که 
به منزله تجاوز به ایران محســوب می شود نشان داده اید که از خرد کهن چین 
فاصله گرفته اید، از دموکراســی ونیازهای مردم چین و جهان فاصله گرفته اید. 
ازحکمــت و تعالیم بزرگانی چون بودا، دائو و کنفســیوس که چین مادربه دنیا 

اهدا کرده، دور شده اید.  
آنچه را بر خود نمی پسندی به دیگران تحمیل نکن- کنفسیوس

در درازای تاریخ، ایران همواره مورد توجه و تهاجم اقوام مختلف قرار گرفته و 
خواندن تاریخ مربوط به آن در هر یك از ما نه تنها احســاس انزجار و نگرانی، 
بلکه حس ضرورت نگهداری و حفظ فرهنگ و ارزشــهای بالنده و مرز و بوم 
آن را ایجاد می کند. کتاب جامع التواریخ یکی از منابع به جا مانده اســت که به 
حمله یکی از این اقوام مهاجم یعنی مغول ها، چگونگی زمامداری و سلطه آنان 
بر ایرانیان پرداخته اســت و با مرور آن می توان به تشــابهات وضعیت هولناک 
زیست ایرانیان در آن دوره و وضعیت اسف بار زندگی ایرانیان تحت حکومت 
فعلی پی برد. میدانیم که سرانجام مغول ها دربرابر فرهنگ ایرانی به زانو درآمده، 
درآن مضمحل شــده و فرهنگ خود را از یاد بردنــد. نظام تحمیلی جمهوری 
اسالمی نیز با وجود فرهنگ سازی سرسام آور خود در چهل سال گذشته، قادر 
به تحمیل خود به ایرانیان نشده است و در واقع مانند مغول ها در فرهنگ اصیل 
ایرانی واز ســوی دیگر در منجالبی از گرانی، فقر، فساد، فحشا، سقوط اخالقی 
که خود مسبب آن بوده است گم شده ، به آخر خط رسیده و برای ادامه حیات 

خود مذبوحانه به چین متوسل شده است.

تصاویر اشــغال احتمالی چین به بهانه رونــق اقتصادی ایران  نیز بهتر از دوران 
ســلطه مغول نیســت: ورود چینیان و ارتش آنان به ایــران و ایجاد پایگاه های 
نظامی چین در ایران، خریداری عده ای وطن فروش ایرانی و به خدمت گرفتن 
آنان، ایجاد روابط خویشاوندی با ایرانیان به منظور مستحکم کردن جایگاه خود، 
پیشرفت خزنده وار سیستم چینی و اجاره و غارت باقی منابع و اماکن ایران، پیدا 
شدن سر و کله چینیان در دســتگاههای دولتی، برقراری حقوق کاپیتوالسیون، 
برپایــی کارخانجات و تخریب طبیعت ایران، تبدیل کــردن زندگی ایرانیان به 
زندگی برده وار ماشینی برای دریافت دستمزد، ایجاد جو ترس همانند وضعیت 
کره شمالی برای کنترل هر چه بیشتر ایرانیان و مهم تر از همه از بین بردن آداب 

و رسوم ملی ایران.

جالب اینســت که برای خواباندن سر و صدای مردم ایران به اشغال گری چین، 
وزیــر امور خارجه نظام ایران اظهارکرده اســت که یــك وجب از خاک ایران 
را به چین نخواهند داد. این اظهاریه مردم فریبانه، داســتانی از شــاهنامه را  به 
ذهن متبادر می کند...ما ایرانیان بمانند ســایر ملل، گنجینه های ارزشــمندی از 
خــرد نیاکان و فرهنگ خود برای رهایی از بند دیوهای ) اژدها( زمانه داریم که 
نمونه خوب آن، شاهنامه، سفر قهرمانی و عبور رستم از هفت خوان ) موانع( و 
رویارویی با اکوان دیو اســت. اکوان دیو، دیوی شرور بود که به شکل گورخر 
در میان گله ظاهر می شــد و به گله های کیخســرو زیان می رساند. کیخسرو، 
رســتم را نزد خود فرا می خواند و از او یاری می جوید...رستم با اکوان دیو به 

نبرد تن به تن می پردازد... 

در این نبرد رستم رفته رفته خسته شده و به خواب ]غفلت[ 
فرو می رود و دیو از این فرصت استفاده کرده و رستم را 
با زمین و خاک زیر پایش ] اشغالگری و تصاحب از نوع 
استعمار نوین و ریشه کن کردن فرهنگ ساکنین اصلی[ 

به هوا بلند می کند. 

رستم، پهلوان و تهمتن است و به زور و بازوی خود تکیه می کند. اما فردوسی 
به او یادآور می شــود که گزینه های دیگر را نیز در نظر بگیرد و به فریبکاری 

اکوان دیو در لباس میش و گورخر]حکومت های ریاکار[ آگاه شود...

ببین ای خردمند روشن روان       که چون باید او را ستودن توان...
بدانست رستم که آن نیست گور        ابا او کنون چاره باید نه زور    

چاره اندیشــی یا ســکوت و بی اعتنایی....این ها نیز یادآور نبرد دیگری است 
که در کتاب گیتا ) بهاواد گیتا( هندوان آمده اســت. این کتاب، تعالیم کریشنا به 
منظور دریافت معرفت و آگاهی از طریق شــناخت، یوگای عشق، یوگای عمل 

و... را در بر می گیرد.

در یك صحنه نبرد، آرجونا ) ســرداری رشید( در میان یك صف ایستاده و در 
برابر او صف دشمن، وی با نظری متوجه می شود که برخی از آنان ) دشمنان( 
آشــنایان او هستند. پاهایش سست می شود و از کریشنا دلیل این سستی را می 
پرســد. آرجونا رفته رفته می آموزد که برای پیروزی در نبرد بیرونی، نخســت 
می بایســت به نبرد درونی پرداخت. اما این آشنایان که آرجونا با دیدن آنان بی 
اختیار می شــود که و چه چیزهایی هستند؟ آیا این آشنایان بازدارنده حرکت و 
ایجــاد تغییر چیزی جز ذهنیات و افکار ما هســتند...یا ترس ها و »ناتوانی های 

آموخته شده« بر اثر سرکوب... عادت به بی تفاوتی و سکوت کردن ها... تحمل 
بیش از حد ستم ...محق ندانستن خود برای گرفتن آزادی ...پرداختن مدام به نان 
و غم نان و بســنده کردن و ترویج فرهنگ »آب و برق مجانی« و ندیدن تصویر 

بزرگ تر زندگی...

با این آگاهی...

 ازخود و ما می پرســم که... آیا برای نجات مادر و سرزمین مشترک مان ایران 
و جهان از بند این زاهدان ریاکار و اژدهایان همیشــه حریص و گورخر نماهای 
سیاســی که  زندگی ما را به بازی گرفته اند، شــاهنامه وار و خردمندانه چاره 
جویــی کرده ایم؟ آیا با آرکی تایپ سلحشــور درون، همزمان که آماده نبردی 
جدید می شویم ارتباط درست داریم: چه برنامه ای برای حفظ مرزهای شخصی 

و جمعی داریم؟

و اینکه ریشــه هــای تاریخی ترس و مدارای بیش از حد مــا ایرانیان از حمله 
مهاجمان در روان شــخصی و جمعی هر یك از ما چیست...چگونه با این ترس 

روبرو بشویم.  

و اینکه تا به کجای زمان می خواهیم چشــم برحقایق ببندیم و بازیچه ی بازی 
های سیاســی ابرقدرت ها و حکام ستمگر شویم. چگونه می توانیم ایران را از 
این گردونه باطل رها سازیم. و به آنان بگوییم که ایران و من و ما نیز حق حیات 

داریم و با شما برابریم.  

و همچنان بپرسیم که آنان از زندگی چه می خواهند و هدف شان از زد وبندهای 
سیاسی چیست و آیا از نیاز های ما انسان ها مطلع هستند.

و بپرســیم آیا آسیب پذیری انســان در برابر یك ویروس نامریی کرونا شما را 
بیدار نکرده است!

ما می توانیم .... 

به آنان هشــدار دهیم  ... چنانچه به ما گوش ندهید، ناگزیر به پیوستن به ملت 
چین و هنگ کنك و دیگر ملل خواهیم شــد و حســاب خود را از شــما جدا 
خواهیم کرد. زیرا ما دارای بزرگترین قدرت، قدرت خرید هســتیم و با تحریم 
کاالهایتان همه کاخ های اقتصادی  شما یك شبه فرو خواهند ریخت. دیگرنمی 
توانید ما راخاموش کنید. ما نگران فرزندان ایران زمین و دیگر ملل هســتیم. ما 
شــهروندان ایران این حق را داریم و اگر الزم باشــد با توسل به سازمان ملل و 
چنانچه این سازمان نیز نتواند نقش اساسی ایفا کند با تشکل سازمان های دیگر، 
گروهی را از سوی ملت ایران برای نظارت به منابع و در آمد و چگونگی تقسیم 

آن به ایران روانه کنیم.

و به آنان بگوییم .... قوانین وایســم ها و دو قطبی کردن جهان به ابر قدرت ها 
و دولت های دســت نشانده و به ملت های توانگر و وابسته ی فقیر، دیگر کار 
ســاز نیســت ...که روح جهان در اثر این جنگ های سرد و گرم شما و هراس 
مدام ما، در ســرگردانی بی سابقه بسر می برد...که زمین و آسمان و ککهشان ها 
همانی هســتند که به یاد داریم اما با  وجود این همه نعمت و فراوانی درهستی، 
بیش از هر زمان تنها وگرســنه و در رنج هستیم. چرا این همه منابع زمین مادر 
را که برای سازندگی و حیات است تبدیل به ابزارو سالح آهنین برای تهدید و 
کشتار وبازی های جاه طلبانه خود کرده اید؟ یك بازی که در گذشته های دور 
در تاریِخ دشــمنی و ناامنی انســان آغاز شد و بیهوده و نسنجیده ادامه پیدا کرد! 
ما انســان ها به بن بست رسیده ایم. آیا در بین شما دولت مردان و دولت زنان 
دنیا کســانی هستند که مایل به یك بازبینی کلی تاریخی باشد، به کل خلقت، به 
کل حیات و سرنوشــت جامعه بشری و به دور از محبوبیت طلبی های متعارف 
رهبران سیاســی و جمع آوری هواخواهان، به این اصل مهم بپردازد که از کجا 
آمده ایم، چه می کنیم، به کجا میرویم و بشــر را با خود به کدام ســو می بریم: 

سازندگی یا ورطه نابودی!

 زمان آن فرا رســیده است که به شما نشــان دهیم  ...هر نقطه از ایران و وجود 
ایرانی را که لمس میکنی درد آلود اســت. ایرانیان اعم از کودکان و بزرگساالن، 
در چهل ســال گذشته ،هر روزه ترامای شخصی و جمعی را تحت سلطه رژیم 
دیکتاتوری ایران تجربه کرده اند. ترامایی که به ســالیان متمادی درمان و ترمیم 
و دلجویی نیاز دارد! و حال تحمیل یك ترامای دیگر توســط تسلط چین ! این 
باور نکردنی ســت!  این بی عدالتی ست!  جهان نباید سکوت کند. پژواک این 
ناله ها و دردها به همه دنیا اصابت خواهد کرد و چون آواری بر ســر همه فرو 
خواهد ریخت. ما همه از یك مادر هستی به دنیا آمده ایم. گاه از سایه های روان 
جمعــی ما، دولت های دیکتاتور به وجود می آینــد و ما نیاز داریم که با یاری 

یکدیگر به این سایه ها، نور آگاهی بتابانیم. 

 ما می بایســت به  آزمندان اقتصادی تفهیم کنیم ....آسایش خیال و شان انسان 
ایرانی و انســان و طبیعت بس مهم تر از بنجل ها و کاالهای لوکس و شــیك 
مارک دار بر تن، جت های جنگنده وهولناک هوایی، برتری طلبی، پاره آهن ها 
و چرخ دنده های ماشین شماست ...که تن های خسته ودر بند ما پس ازگذاراز 
مســیرطوالنی، ناهموار و نفس گیر ناآگاهی تاریخی تا به اینجا رسیده است وبه 

تن پوش آزادی و سقِف آرامش و قوِت طبیعی و دوستِی بین ملل نیازدارد.

و از آنان بخواهیم که ...با ما ساکنین کره زمین، افراد جامعه، اعم از سیاه و سفید 
و زرد و ... گفتگــو کنیــد. ما نه تنها خواهان بر طرف کردن نیازها ی خود بلکه 
دیگران و ســایر ملل هستیم. ما انســان هایی جهانی شده ایم: ما در یك آن  با 
دیدن گرفتاری فردی در فالن دهکده کوچك و دور افتاده دنیا در شــبکه های 
اجتماعی متاثر می شــویم. ما دیگر نمی توانیــم در حباب برتری مالی، نژادی، 
مذهبی، قومی، جنسی، فرهنگی و جغرافیایی خود زندگی کنیم و به فکر یکدیگر 
نباشــیم. ما می خواهیم آگاهی های به دســت آمده از باستان تا کنون و روش 
های هم زیستی مسالمت آمیز و همدلی و شفقت با همنوعان خود را به مرحله 
عمل در بیاوریم و تنها در کتاب ها و فیلم ها به آن نپردازیم. با ما ارتباط برقرار 

کنید. ما را بشنوید.  

مــا با صدای بلند به رهبرچین و رهبران جهان می گوییم که دیگر بس اســت! 
واقعا بس است. 

پیرایه شبان        
لس انجلس، کالیفرنیا
جوالی 2020
iranianlivesmatter@gmail.com

دیگر بس است!
معاهده ننگین بین ایران و چین

 پیرایه شبان
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افزایش پر شتاب بیماری در لوس انجلس و ارنج کانتی

رونــد افزایش مبتالیان به بیمــاری کرونا در لوس انجلس 
کانتی و ارنج کانتی از روز دوشنبه تا پایان چهارشنبه نشان 
می دهــد که این دو کانتی نه تنها با شــمار مبتالیان فزاینده 
روبرو بوده اند، بلکه شــمار بستری شدگان نیز یك جهش 
31 درصدی نســبت به 3 هفته گذشته داشته است و کانتی 
لوس انجلس در این هفته، هر روز شــمار مبتالیان را باالی 

2100 نفر گزارش کرده است و در زمینه بستری شدگان و 
گروه سنی، جوانان 40-18 سال نیز به طور فزاینده ای، مبتال 

و بستری شده اند. 
ارنج کانتی نیز تنها برای روز ســه شــنبه 722 نفر بستری 
شده را گزارش نموده که نگرانی پژوهشگران بهداشت در 

دانشگاه UC Irvine را برانگیخته است. 

برداشتن مجسمه یک پدر مقدس از شهر ونچورا

شورای شهر ونچورا پس از نشست مجازی بیش از 100 نفر و 
شنیدن دیدگاه های انان، با رای 0-6 تصمیم گرفت که مجسمه 
برنزی پدر مقدس جونیپرو ســرا ، نخستین مسیونر اسپانیایی 
کاتولیك در کالیفرنیا را به ســبب همکاری و پیروی از دستور 
استعمارگران از میدان برابر شهرداری و مجسمه چوبی او را از 
درون ساختمان شهرداری بردارد و به انبار بفرستد تا آن را در 

آینده به یکی از صومعه ها بفرستند. 

جونیپرو سرا نخســتین مسیونر اســپانیایی بود که در دوران 
استعمار به منطقه Baja California آمده و همراه با دیگران 
به گسترش مسیحیت از سن دیه گو تا سن فرانسیسکو پرداخته 
و با استعمارگرانی که به آزار سرخپوستان بومی می پرداخته و 
از آنها کار اجباری می کشیدند همکاری نموده است. در سپتامبر 

سال 1۹88، پاپ جان پل دوم، جای او را در بهشت خواند.

آتش سوزی در ناو نیروی دریایی امریکا
 در سن دیه گو

آتش ســوزی در ناو نیروی دریایی امریکا در سن دیه گو 
برای سومین روز ادامه یافت و هلی کوپترهای آتش نشانی 
از هوا و قایق های آتش نشــانی بــر روی آب ها،  تالش 
کردند تا آتــش را خاموش نمایند و ســخنگوی نیروی 
دریایی، از پیشــرفت در مرحله خاموش کردن ســخن 
می گوید، لیکــن با بیم از این که این ناو بزرگ در آبهای 
اقیانوس فرو برود، نیروی دریایی نســبت به تخلیه یك 
میلیون گالن سوخت موجود در مخزن ها اقدام کرد و این 

مواد نفت و بنزین بر روی آب ها شناور شدند. 
گارد ســاحالی آمریکا برای پاکسازی آب ها و پیشگیری 
از آلودگی بیشــتر، گروهی از کارکنان و کارشناسان را به 

کار گرفته است. 
اعالم شــده است که در این آتش سوزی 36 دریانورد و 
23 نفر غیرنظامی بســتری شده بودند که 5 نفر مرخص 

شده اند. 

در کانون خبر:

50 هزار نفر از التین تبارها و سیاهپوست  ها در 
آموزش آنالین  مشارکت  نکردند

در حالی که دولت فدرال تالش دارد با فشار مالی، ایالت ها 
را ناگزیر به بازگشایی حضوری نماید و در ایالت کالیفرنیا 
اداره آموزش لوس آنجلس و بسیاری از اداره های آموزش، 
تنها از بازگشایی مدارس در 18 آگوست به صورت آنالین 
خبــر داده اند، گزارش تحلیلی اداره آموزش لوس آنجلس 
نشــان می دهد که بیش از 50 هزار نفــر از دانش آموزان 
دبیرستانی التین تبار و سیاهپوست که در مناطق کم درآمد 
زندگی می کنند، در دوران 16 ماه مارچ تا 22 ماه می 2020 
که مدارس به صورت آنالین برگزار شده است، در کالس 
آنالین حضور نیافته اند و دلیل آن، نداشتن امکان دستیابی به 
اینترنت، کامپیوتر و برقرارنبودن نظم از سوی مدارس بوده 
اســت. و اداره آموزش لوس آنجلس در نظر دارد، امکان 
بیشــتری را فرام نماید و میزان مشارکت را از 67 درصد 

افزایش دهد.

در ســال گذشــته ملت ایران با انواع بالیای طبیعی و بالیای وارد شــده از سوی نظام فقاهتی استبدادی 
جمهوری اسالمی ایران روبرو بوده است. بالیای طبیعی شامل زلزله، سیل، ریز گردها و کرونا و  بالیای 
ساخته و پرداخته نظام جمهوری اسالمی شامل ساقط شدن هواپیمای اوکراینی ، زیر دست و پا رفتن مردم 
در ازدحام در کرمان در عزاداری حکومتی برای قاسم سلیمانی تروریست ضد ایرانی و شیوع دادن کرونا 
با عدم شــفافیت در مورد آن و بسیاری موارد دیگر روبرو بوده است ولیکن در میانه این همه غوغا نظام 

فقاهتی قوانین شدید و غالظی نیز علیه اقلیت های مذهبی ایران بدون سر  صدا به تصویب رسانده است.
 یکی از این قوانین علیه دیانا مســیحی و نوکیشان مسیحی  در سکوت کامل خبری است. نظام فقاهتی 

جمهوری اسالمی ایران هر نوع آموزش های مسیحیت از طریق مجازی و دیجیتال را غیر قانونی اعالم کرده 
است. از این به بعد نه فقط مدرسین تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند بلکه کسانی که در کالسهای مجازی 
شرکت می کنند و یا حتی مطلبی را در این زمینه ها می خوانند و حتی کسانی که این خبر را نیز می خوانند 
می توانند تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند. قانون گذاران جمهوری فقاهتی حداقل 5 سال زندان برای این 

افراد در نظر گرفته اند که می تواند تا حکم اعدام نیز شامل حال متخلفان از این قانون را شامل شود. 
جامعه بین المللی باید علیه این ظلم و ستم های شبه قانونی علیه اقلیت های مذهبی و نژادی ایران موضع 

جدی بگیرد و این نظام ضد بشری را تا اعاده حقوق این اقلیت ها منزوی نماید.

موج جدید تصویب قوانین  جدید ضد مسیحییان و 
مسیحیت در جمهوری اسالمی 
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در کانون خبر:

لوس انجلسی ها ممکن است دوباره خانه نشین شوند

اریك گارستی شــهردار لوس آنجلس با توجه به افزایش 
شــمار مبتالیان و روند فزاینده هشدار داده است که ممکن 
است شهر لوس آنجلس یکی از بزرگترین شهرهایی باشد 
که برای بار دوم، به روند محدودیت کامل و در خانه نشینی 

پناه می آورد.
افزایش بسیار زیاد مبتالیان  در صنعت دوخت و دوز پوشاک 
در دان تاون که بیشترین شمار کارکنان را التین تبارهای کم 
درآمد تشــکیل می دهند، از نشانه های روشن بازگشایی در 

زمان نامناسب و زودهنگام است. 
دکتر کریستن بینینز ، رئیس دپارتمان بیماری های واگیردار 
و بیولوژیك در دانشگاه UC سن فرانسیسکو در این زمینه 
اشاره کرده است که بار دیگر، می خواهم تاکید کنم که این 
یك مجازات نیســت، ما در شرایطی هستیم که در آغاز این 
همه گیری بسیار خوب عمل کردیم و می توانستیم پیشگیری 
کنیم اما این بدان معنا نیســت که بــا تجربه بد بفهمیم که 

ویروس جایی برای رفتن ندارد. 

آموزش درمدارس لوس انجلس امسال نیز
 آنالین خواهد بود

امروز آستین بیوتنر رئیس اداره آموزش لوس انجلس اعالم کرد 
که مدارس لوس انجلس در 18 آگوست درهای خود را به روی 
دانش آموزان باز نخواهند کرد و آموزش آنالین ادامه خواهد یافت. 
او در بیان این موضوع گفت: تصمیم بســیار دشواری است و در 
شرایطی که شمار مبتالیان بسیار فزاینده است، نمی توان جان نیم 

میلیون دانش آموز 75000 آموزگار و کارمند را به خطر انداخت.

همه ما می دانیم که مدرسه جای بهتری برای آموزش است لیکن 
در این شرایط برخالف مسیر باید گام برداریم و تا زمانی که نتوانیم 

ایمنی همه را تامین کنیم به روش آنالین ادامه خواهیم داد.
ناگفته نماند که اداره آموزش لوس آنجلس، دومین اداره آموزش 

بزرگ در آمریکا می باشد. 

احتمال زمین لرزه به شدت 7.5 ریشتر افزایش یافت
آخریــن مطالعه لرزه نگاری کالیفرنیا که در نشــریه جامعه 
لرزه نگاران امریکا امروز منتشر شده است نشان می دهد که 
 Ridgecrest زمین لرزه های پی در پی سال گذشته در
کالیفرنیا حکایت از افزایش احتمال زمین لرزه ای به شدت 
7.5 ریشتر را در گسل گارالک تا 2.3 درصد در 12 ماه آینده 
افزایش می دهد که در 160 مایلی صحرای موهاوی در شمال 

شرقی منطقه قرار دارد. 
از ســوی دیگر همیــن مطالعه از افزایــش احتمالی 1.15 
درصدی یك زمین لرزه شــدید باالی 7.5 ریشتر در گسل 
ســن آندریاس سخن گفته شده است که مرکز آن می تواند 
پیرامون Rigecrest در 125 مایلی شــمال شرقی لوس 
آنجلس باشد. کارشناســان فرزه نگاری می گویند مسئوالن 

ایالت باید آماده این رویداد باشند. 

افزایش مطالعات قومی و 
عدالت اجتماعی به درس های 

دانشگاهی در کالیفرنیا
هیئت امنای دانشگاه های Cal state که بزرگترین مجموعه 
دانشگاهی دولتی برای دوره 4 ساله لیسانس را تشکیل می دهند، 
در نشســت روز گذشــته خود، تصویب کردند که به دروس 
دوره لیســانس، مطالعات قومی و عدالت اجتماعی را به عنوان 
واحدهای ضروری بیافزایند. این تصمیم که در یك روند 3 ساله 
عملی خواهد شد، برای نخستین بار است که موجب تغییرات 
در واحدهای درسی در 40 سال گذشته می شود. همزمان، قانون 
گذاران در آستانه تصویب الیحه ای هستند که مطالعات قومی را 
بــه عنوان مطالعات عدالت اجتماعی قرار ندهند که در صورت 
تصویب و امضای فرماندار کالیفرنیا، موجب اعتراض کادر علمی 
و آکادمیك دانشگاه ها خواهد شد و پیشنهاد شده است، پیش از 
تصویب، قانون گذاران، الیحه خود را با اصالحات همراه سازند.
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منصوري غالمرضا 
این قاضی فاسد و جنایتکار در 30 خرداد 13۹۹ ) 
برابر با 1۹ جون 2020( در شهر بخارست پایتخت 

رومانی کشته شد. 
) علت مرگ تاکنون روشن نشده است(

ها مسئولیت 

۹ دادسراي کارکنان دولت - رئیس شعبه 
- سرپرســت دادسراي فرهنگ و رسانه تا 26فروردین۹2 13

- سرپرســت دادسراي ناحیه 3 تهران)دادسراي زمی نخواري( از فروردین 
13۹2 تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر

غالمرضا منصوري به عنوان بازپرس شــعبه ۹ دادســراي فرهنگ و رســانه 
مسئول بازداشــت روزنامه نگاران و فیلترینگ سای تهاي اینترنتی است. او 
در صدور حکم بازداشــت روزنامه نگاران و دســتگیري هاي گروهی )در 
مجموع بیش از 16 نفر( در بهمن ماه 13۹1 نقش داشــته اســت. شــاهدان 
عینــی به عدالت براي ایران گفته اند که تیم هاي جداگانه 8 تا 12 نفر هاي 

از ماموران وزارت اطالعات، از ساعت 7 عصر
یکشــنبه، هجوم هم زمان به دفتر چهــار روزنامه و یك هفت هنامه را آغاز 

کردند. در
روزنامــه اعتماد، که اولیــن روزنامه اي بود که مورد هجــوم قرار گرفت، 

امنیتی مأموران 
پس از بستن راه هاي ورودي و منع ورود و خروج، کارت هاي خبرنگاري 
و گوشــی هاي موبایــل کارکنان را جمــع کردند و از روزنامــه نگاران و 
تحریریــه تصویربــرداري کردند. پس از آن احکام بازداشــت را به رویت 
الیاس حضرتی، مدیر مســئول روزنامه، رسانده اند و افرادي را که قرار بود 
بازداشت شوند به دفتر مدیرمســئول فرا خواندند. مشابه همین عملیات در 

روزنامه هاي دیگر نیز انجام شــده است. در روزنامه بهار تیم
بازداشــت، کارت هاي خبرنگاري روزنامه نــگاران را جمع کرده، از آ نها 

تصویربرداري
کرده و کامپیوترها و لپ تاپ هاي موجود در تحریریه را به دقت بازرســی 
کرده اســت. یکی از شــاهدان عینی به عدالت براي ایــران گفت: »یکی از 
مأمورها گفت: گوشــی ها روي میز، کامپیوترها خاموش، جلوي هر کســی 
هم یه کارت شناســایی باشــه. بعد در همین حالت ازمــون فیلم گرفتند.« 
عملیات بازرســی و بازداشــت روزنامه نگاران در هــر روزنامه حدود دو 
تا ســه ســاعت به طول انجامیده اســت. پس از پایان عملیــات مأموران با 
بازداشــتی ها، به منظور تفتیش و ضبط وسایل شخصی شان، به منزل آن ها 
رفته اند. چندین شــاهد عینی تایید کرده اند در مواردي که حکم بازداشت 
ارائه شــده اســت، امضاي غالمرضا منصوري، بازپرس شــعبه ۹ دادسراي 

فرهنگ و رســانه، در پایین برگه بوده است.
غالمرضا منصوري همچنین در مهر 13۹1 ، دســتور توقیف روزنامه شرق و 

بازداشــت مدیرمسئول آن را به دلیل چاپ یك کاریکاتور داده بود.

سید محمدرضا موالی زاده
فرهنگ عمومی کشور دبیر شوراي 

او متولد سال 133۹ در خرمشهر است

ها مسئولیت 

- منشــی هیات رئیســه دائم مجلس شوراي 
اسالمی )سال سوم از دوره پنجم( درسال1377

- سفیر ایران در الجزایر
- نماینــده مردم اهواز خوزســتان در مجلس شــوراي اســالمی ایران )دو 

دوره( از 1371 تا 137۹
– مدیرکل سیاســی وزارت کشور از آبان 1384 تا اسفند 1385

- معــاون امــور مجلس، حقوقــی و بین الملل وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی از مهر 1387 تا آبان 13۹2

- معــاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی از آبان 
13۹2 تا مرداد 13۹4

- مشــاور وزیر ارشاد از خرداد 13۹5 تا تیر 13۹6
- دبیر شــوراي فرهنگ عمومی کشور از تیر 13۹6 تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر
ســید محمدرضا موالی زاده به عنوان مدیرکل سیاســی وزارت کشــور در 

حقوق نقض 
است. داشته  موثري  مشارکت  بهائی  شهروندان 

در 24 مرداد 1385 ، نامه اي از ســوي ســید محمدرضــا موالی زاده )و با 
امضاي او(، به معاونان سیاســی امنیتی استانداري هاي سراسر کشور ارسال 
شــده است. این نامه از معاونت هاي سیاســی امنیتی استانداري ها خواسته 
اســت تا »...با ظرافت و حساســیت رفتارهاي اجتماعــی آ نها )بهائیان( را 
کنتــرل و مدیریت... « کنند. در صدر این نامه همچنین آمده اســت: »تحت 
پوشــش فعالیت هاي اجتماعــی و اقتصادي اقدام به ترویــج و تبلیغ مرام 
بهائیــت می نمایند« چنین دســتورالعملی به تحدید، ســلب و نقض آزادي 
هاي فــردي و اجتماعــی بهائیان، مشــخصًا حق انتخاب شــغل و فعالیت 

است. منجر شده  اقتصادي 

محمد موحدي آزاد
قضات انتظامی  دادستان 

او متولد 133۹ در قم است و تحصیالت 
حوزوي در رشته فقه و اصول دارد

ها مسئولیت 
- رئیس دادگاه هاي انقالب اســالمی ورامین و پاکدشت

انقالب ورامین - سرپرست دادسراي 
انقالب استان تهران - معاون دادستان 

- ریاســت شعبه 20 دادگاه انقالب اسالمی تهران از 1370 تا 13۹4
- معاون قضائی رئیس کل دادگســتري استان تهران تا مرداد 13۹4

- دادستان ویژه دادگاه روحانیت تا مردادماه 13۹4
- ریاست شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر تهران از سال 1384 تا مردادماه 13۹4
- ریاست دادگاه انقالب اسالمی تهران از خردادماه 13۹0 تا 8 خرداد 13۹5

- دادستان انتظامی قضات از مردادماه 13۹4 تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر
1. نقض حقوق شهروندان بهائی

محمد موحدي آزاد در مقام رئیس شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر تهران با صدور احکام 
حبس براي شــهروندان بهائی به دلیل باور مذهبی آن ها، مرتکب نقض حقوق بشر 

شده است.
هفت مدیر جامعه بهائی به نام هاي فریبا کمال آبادي، مهوش ثابت، سعید رضایی،
بهروز توکلی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی و وحید تیزفهم در اردیبهشت

1387 بازداشت شدند و در شعبه 28 دادگاه انقالب به ریاست محمد مقیسه هر کدام 
به 20 سال حبس محکوم شدند. اتهامات آنها »جاسوسی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و 
را هاندازي و گسترش تشکیالت غیرقانونی« عنوان شد. احکام حبس این بازداشت 
شدگان در شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر به ریاست محمد موحدي آزاد به 10 سال حبس 

تغییر کرد.
فواد خانجانی، شهروند بهائی و دانشجوي محروم از تحصیل، پس از حوادث عاشوراي 
1388 بازداشــت شد و محمد مقیسه او را به چهار سال حبس تعزیري محکوم کرد. 
این حکم در شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر به ریاست محمد موحدي آزاد عیناً تأیید شد.

لوا خانجانی، خواهر فواد خانجانی، نیز به همراه همسرش، بابك مبشر، پس از حوادث 
عاشوراي 1388 بازداشت و در دادگاه انقالب به دو سال حبس تعزیري محکوم شد. 

این حکم نیز در دادگاه تجدیدنظر به ریاست محمد موحدي آزاد عیناً تأیید شد.
فاران حسامی، به اتهام »تدریس در دانشگاه آنالین بهائیان« به همراه همسرش، کامران 
رحیمیان، در شهریورماه 13۹0 دستگیر شدند و در دادگاه ابوالقاسم صلواتی به چهار 
سال حبس تعزیري محکوم شــدند. محمد موحدي آزاد این حکم صادرشده را در 

تابستان 13۹1 عیناً تأیید کرد.
ایقان شهیدي، دانشجوي محروم از تحصیل و از فعاالن احقاق حقوق شهروندي و حق 
تحصیل براي بهائیان، اســفندماه 1388 دستگیر شد و به اتهام »عضویت در گروهك 
غیرقانونی کمیته حق تحصیل«  »تبلیغ علیه نظام جمهوري اسالمی ایران« و »عضویت 
در جامعه بهائی« در دادگاه محمد مقیســه به 5 سال حبس تعزیري محکوم شد. این 

حکم را محمد موحدي آزاد در دادگاه تجدید نظر عینا تایید کرد.

2. تأیید احکام حبس بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات
ریاست جمهوري سال 1388 ، وکال و فعاالن سیاسی و مدنی

محمد موحدي آزاد به عنوان رئیس شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر با تایید احکام زندان براي 
بسیاري از بازداشت شدگان در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوري 

سال ، 1388 وکال و فعاالن سیاسی و مدنی مرتکب نقض حقوق بشر شده است.
از جمله احکام تأیید شده توسط موحدي آزاد می توان به صدور احکام زندان براي 
امیرخسرو دلیرثانی، بهاره هدایت، پیمان عارف، مسعود باباپور، ارسالن ابدي، مهدیه 
گلرو، ضیا نبوي میالد اسدي، امید کوکبی، محمدامین هادوي احمد زیدآبادي و محمد 

سی فزاده اشاره کرد.
محمد موحدي آزاد با اغتشاش خواندن اعتراضات شهروندان پس از انتخابات ریاست 
جمهوري سال 1388 ، اقدام دادگاه انقالب و به خصوص دو شعبه تجدیدنظر را در 
»جم عکردن آشو بهاي« پس از انتخابات ریاست جمهوري سال 1388 و »برگرداندن 
آرامش به شهر تهران به شدت تأثیرگذار« دانسته بود و از عملکرد  »دستگاه قضائی، 
وزارت اطالعات، سپاه و نیروي انتظامی« در برخورد و مقابله با »اغتشاشات و مخالن 

نظم و امنیت اجتماعی« حمایت کرده بود
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در کانون خبر:

استفاده از آرشیو پلیس در مورد کنگ ها ممنوع شد

حاویر بسرا دادستان کل کالیفرنیا، استفاده از ارشیو اطالعاتی 
پلیس لوس آنجلس در مورد گنگ ها را ممنوع کرد و دستیابی 

به آن را متوقف نمود. 
پس از آن که 3 افسر پلیس لوس آنجلس به سبب دستکاری 
در اطالعات مورد نیاز در مورد گنگ ها، متهم به اختالل در 
عدالت شــدند و قرار است محاکمه شوند، این تصمیم گام 

دیگری در این زمینه بود. 
3 نفر از افســران پلیس لوس آنجلس، از بخش سن فرناندو 

ولــی، هنگام گردآوری آگاهی در مورد گنگ ها، نام شــمار 
زیادی از نوجوانان رنگین پوســت را به آن افزوده بودند و 
با شــکایت مادر یکی از نوجوانان، این توطئه فاش شد و از 
 Cal Gang ســال 2016 تحقیق آغاز شد. این آرشیو که
نام دارد، مشــخصات نزدیك به 80000 نفر را دارد که گفته 
می شود، بسیاری از آنها ساختگی و یا دستکاری شده است. 
ACLU و 3 ســازمان دیگر حقوق مدنــی در نامه ای به 

حاویر بسرا این درخواست را نموده بودند. 

دانش آموزان ارنج کانتی بدون ماسک به مدرسه خواهند رفت
پس از آن که اداره آموزش لوس آنجلس و سن دیه گو اعالم 
کردند که مدارس را به صورت حضوری بازگشایی نخواهند 
کــرد و آموزش آنالین خواهد بود، اداره آموزش ارنج کانتی، 
روز گذشته تشکیل جلسه داد و با رای 4-1 تصمیم گرفت که 
مدارس ارنج کانتی را به صورت حضوری بازگشایی نماید و 

استفاده از ماسك و فاصله اجتماعی، اجباری نباشد. 
در حالی که این تصمیم گرفته می شــود که میزان مبتالیان و 
مرگ و میر در ارنج کانتی روبه افزایش است و با این که اداره 
آموزش ارنج کانتی می گوید که خــود را موظف به رعایت 
راهکارهای بهداشــت عمومی می داند لیکن در عمل با فشار 
سیاسی جامعه ای که به رعایت و پوشیدن ماسك باور ندارد، 

دانش اموزان را در معرض بیماری قرار خواهد داد. 

لوس انجلس در راستای تعطیل دوباره قرار دارد

اریك گارستی شهردار لوس انجلس، شب گذشته نسبت به 
افزایش شمار مبتالیان هشــدار داد و تهدید کرد که ممکن 
است بار دیگر به دوران محدودیت کامل بازگردیم. او اشاره 
کرد که اکنون در مرحله نارنجی هستیم و در صورت رعایت 

نکردن، ممکن است وارد مرحله قرمز شویم. 
اریك گارستی در همین سخنرانی، به موضوع درخواست های 
ارائه شده برای دریافت کمك به پرداخت اجاره اشاره کرد و 

گفت با این که ما نسبت به 150 هزار درخواست فکر کرده 
بودیم و در همین روز نخست بیش از 150 هزار درخواست 
دریافت نموده ایــم، لیکن تا پایان وقــت آدینه 17 جوالی 
می توانید پرسشنامه های خود را تکمیل نمایید. شهداری در 
مورد شیوه پرداخت و بخش بندی درخواست کنندگان اقدام 

خواهد کرد. 

پذیرش پرسشنامه برای کمک به اجاره نشین ها آغاز شد
شهر لوس انجلس از ســاعت 8 بامداد روزدوشنبه دریافت 
پرسشنامه برای درخواست کمك مالی پرداخت اجاره را آغاز 
کرد که در ســاعت 11:5۹ شــب آدینه 17 جوالی به پایان 

می رسد. 
ایــن برنامه کــه 103 میلیــون دالر بودجه آن اســت، به 
اجاره نشین هایی کمك می کند که در دوران Covid 19 درآمد 

خود را از دست داده اند. 
این برنامه که در ماه جون به تصویب رســیده است برآورد 
نموده که 50 هزار خانوار بتوانند از چك های کمکی تا 2000 
دالر برخوردار شوند. این کمك برای افراد مجرد 1000 دالر 
و خانواده ها 2000 دالر اســت و مستقیم به مالك پرداخت 
خواهد شد. در صورتی که شمار درخواست کنندگان بیش از 
میزان برآورد شده باشد، شهر لوس آنجلس از دولت فدرال 

درخواست کمك خواهد نمود.
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طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
قوه قضاییه و ضد اطالعات سپاه، بیشتر اخبار این هفته رو بین خودشون تقسیم کردن
تا در هیاهو و جنجال بوجود اومده، دالر راحت به 24000 تومن برسه و مجلس و

دولت هم با خیالي راحت بزنن همدیگه رو لت و پار کنن!

#اعدام_نکنید
این هشتگ توي هفته گذشته بیشترین استفاده رو بین ایراني ها و حتي غیرایراني ها

داشته و …
داستان از این قراره که قوه قضاییه و ضد اطالعات سپاه با کمك همدیگه پروژه

دستگیري، شکنجه، اعتراف گیري اجباري و دادگاه فرمایشي و حکم هاي نمایشي 
رو بعد از آبان خونین ۹8 کیلید زدن و االن سه جوان رو به جرم محاربه و افساد في
االرض و براندازي در ماجراهاي آبان ۹8 به اعدام محکوم کردن … ملت هم قاطي

کردن و با هشتگ #اعدام_نکنید از این ماجرا انتقاد مي کنن …
اما واقعا چرا جمهوري اسالمي این بچه ها رو نباس اعدام کنه؟ مگه این مادرقحبه 
هاي جنایتکار توي این چهل سال کم ترور و اعدام کردن؟ مگه توي این چهل سال 
غیر از ظلم و شکنجه و اعتراف اجباري گرفتن و جنایت کار دیگه ام کردن که االن 
مردم ازشون مي خوان که اعدام نکنن؟ این بي شرفا بازم اعدام مي کنن، بازم ترور 
میکنــن و بازم هرجور کثافتکاري دیگه ام شــده براي بقاي نظام لجن والیت فقیه 
میکنن پس زیاد خودتون رو اذیت نکنین! درضمن خدمت ملت شهید پرور ایران هم 
بگم که خیلي خوبه که توفان توییتري راه میندازین و توي هر سوالخ سمبه اینترنت 

هم هشتگ میزنین و انتقاد میکنین ولي یادتون باشه تنها راه جلوگیري کردن از این 
جنایت هاي رژیم، ســرنگوني اونه نه نشستن پاي اینترنت و هي چیزشعر گفتن و 
نوشتن! یادتون نره این جوونا که دارن اعدام میشن نماینده همه مردمي هستن که در 
آبان ۹8 به خیابونا اومدن، نماینده اون 1500 نفري هســتن که در جریان اعتراضات 
کشــته شدن. این بچه ها به جاي من و تو دارن اعدام میشن! جمهوري اسالمي هم 
که اوصوال اینجور چیزا تخمشــم نیست و به کثافتکاري هاش ادامه میده. اي ملت 

ایران، فقط با مبارزه و اعتراض سراسري میشه به این بدبختي ها پایان داد. والسالم
!

#اعدام_بکنید
بازم یه شوي تلویزیوني مضحك از صدا و سیماي میلي! این دفعه با شرکت یك

شکنجه گر و اعتراف گیر به عنوان مجري و یك روح اهلل به عنوان مدیر یك رسانه
ضد جمهوري اسالمي محکوم به اعدام! بله روح اهلل زم رو میگم، مدیر کانال خبري

آمدنیوز )یا صداي مردم( سابق …
بعضي وقتا یه دیوثي رو میبیني که با یه لبخند پیروزمندانه و تمسخرآمیز به تو یا یکي
دیگه نگاه میکنه! دلت مي خواد بزني سرشو بشکني یا حتي خفه اش کني! این دقیقا
همون حســیه که به اون مجري – بازپرس صدا و سیما – ضد اطالعات سپاه دارم! 
یــارو جاکش همچین لبخند میزد و با تحقیــر با این بنده خدا زم حرف میزد انگار 
باهاش مشکل شخصي داشــته و االن پوزه اشو به خاک مالیده و داره انتقام تجاوز 
به مادر و خواهرشــو از زم مي گیــره! یعني همون مادرقحبه اي که جلوي دوربین 

تلویزیون ژســت میگیره و هي زر مفت میزنه، نمي فهمه که بابا، ملت خر نیستن، 
االن حتي یه بچه دو ســاله هم میفهمه روح اهلل زم که توي کانال تلگرامي آمدنیوز 
فقط فحش خوار و مادر به جمهوري اسالمي نداده وقتي از ضداطالعات سپاه تشکر 
میکنه )بابت دســتگیري و به گا رفتنش!!!( و میگه گوه خوردم )همون اشتباه کردم( 
یعني بهش گفتن که بیا جلوي دوربین و اینا رو بگو تا بهت تخفیف مجازات بدیم 

یا حاال هر معامله دیگه اي …
فعال هم که به نظر میاد مالیدن در زم و به اعدام محکومش کردن، هرچند که ممکنه

بعد از فرجام خواهي اعدام تبدیل به حبس درازمدت بشه یا با لو دادن چند نفر از 
افــراد داخل نظام که باهاش همکاري میکردن، تخفیف بهتري بگیرن براش! به هر 
حال این هفته شاهد شوي تلویزیوني روح اهلل و تف تو روح از صدا و سیما بودیم!

سقوط مخفي
 توي این جار و جنجال هایي که نظام به راه انداخته و حواس مردم رو پرت کرده، 
خیلي بي سر و صدا ولي با سرعت سرسام آور، اقتصاد مملکت داره به گا میره و دالر 
از 24000 تومن گذشت و قیمتا هم هي داره باالتر میره و فشار تحریم بیشتر میشه 
و … این وسط هم که قالیباف دیوث و مجلس مسخره اش افتادن به جون روحاني 
پوفیوز و مي خوان استیضاحش کنن، البته آقا زد توي دهنشون و فعال ماجرا مختومه 

اس ولي این ماجراي بزن بزن مجلس و دولت ادامه داره …

جوك هاي برگزیده هفته:
یه وقت خر نشي االغ !

اوج نصحیت پسرا !!!
*********

به دوستم مي گم کیف پولت چقدر قشنگه
مي گه چرم مشهد عموم از آلمان برام آورده!

*********
وقتي پشت آیفون مي پرسي : کیه؟

۹5% مردم میگن باز کن % 5 باقیمونده هم میگن : منم
هیچکس جواب درست نمیده

*********
حیف نون چند متر دورتر از قبري گریه میکرد

ازش پرسیدند چرا نزدیکتر نمیري؟
گفت: مرحوم از فامیالي دورمون بود!

*********
االن که نه کولر روشنه نه بخاري

باباها نمیدونن باس دقیقن چکار کنن تو خونه؟
هي الکي راه میرن

و در کابینتا رو بازوبستە میکنن!
*********

معلم ریاضي : چرا ریاضي نخوندین؟
بچه ها : امتحان عربي داشتیم

معلم عربي : چرا عربي نخوندین؟
بچه ها : امتحان ریاضي داشتیم

و اینگونه بود که ما دیپلم گرفتیم
*********

همه از مرگ میترسن
من از این جمله که:

بسته اینترنت شما رو به پایان است
*********

جك و لطیفه هاي خنده دار.جوک خنده دار.جوک خنده دار باحال
یکي از بزرگترین شانس هایي که تو زندگیم آوردم
اینه که اونایي که ازم آدرس پرسیدنو دوباره ندیدم

*********
مامانم میگه پاشو برو نون بگیر!

میگم من امروز تولدمه نباید کار کنم!

میگم مامان شام چي داریم؟!
رفته زیر پتو میگه منم امروز زاییدم نباید کارکنم|:

خداییش قانع شدم!
*********

یه نونی هم هست به نام نون گندم
که هیچکی تاحاال نخورده فقط دست مردم دیدن

*********
توالت پارک بودم، رو درش نوشته بود سمت راست روببین

سمت راست نوشته بود سمت چپ رو ببین
سمت چپم نوشته بودسقف رو ببین

رو سقف هم نوشته بود موقع دستشویي هم میشه ورزش کرد!!…
یعني خالقیتش داغونم کرد

*********
نونوایي از جمعیت داره منفجر میشه یه یارو اومده میگه اینا همه توي صف هستن ؟

گفتم َپ نه َپ اینا اومدن شاطرو تشویق کنن
*********

آیا میدانید یکی از سرگرمی های مردم ایران اینه که وقتی از مطب و داروخونه میان
بیرون، حساب کنن این دکتره چقد روزی درآمد داره ؟

*********
آقا کیف پول من مثل پیازه

بازش که میکني گریت میگیره
*********

بابام با ماشین تصادف کرده
زنگ زده به من فحش میده

مي گم چي شده ؟ میگه تصادف کردم
مي گم چرا به من فحش مي دي:

میگه: وقتي تصادف کردم داشتم به تو فکر مي کردم
*********

توي رستوران، لیوان رو بر عکس گذاشته بودند روي میزحیف نون مي ره مي نشینه
سر میز، میگه: این چه لیوانیه که سر نداره؟! بر عکسش مي کنه، مي گه: چه جالب! ته

هم نداره!
*********

روغن نارگیل اگه خوب بود
موهاي خود نارگیل اونجوري نبود!

شبیه پشم گوسفنده واال

*********
رفتم دندونپزشکي به دکتره میگم آقاي دکتر این دندون عقلم کج دراومده … اومدم

حسابشو برسي!
دکتره میگه یعني میگي بکشمش؟!

پ نه پ ، گفتم دکتري ، یکم نصیحتش کني بلکه به راه راست هدایت شه!!!!
*********

اگه دیدي جواني بر درختي تکیه کرده بدان بنزین نداره سکته کرده
*********

تو زندگي مهمترین چیز اینه که:
شلوارتو خوب بکشي باال

چون به هر موفقیتي برسي میگن:
این هموني بود که نمیتونست شلوارشو بکشه باال

*********
آشنامون سگش گم شده،واسش یه میلیون مژدگوني گذاشته

اون وقت من به بابام میگم اگه من بچه بودم گم میشدم چي کار میکردي؟
برگشته میگه:خونمونو عوض میکردم که دیگه پیدا نشي

*********
تو الیق بهتر از مني..

ترجمه : عاشق یکي دیگه شدم
*********

رفته بودم مجلس عقد یکي از رفقام ،
خانواده ي داماد میگفتن:

نون و پنیر آوردیم ؛ دخترتونو بردیم!…
خانواده ي عروس با خوشحالي میگفتن:

نون و پنیر ارزوني تون ؛ ترشي چپوندیم بهتون
*********

دیروز داشتم غذا نذري پخش میکردم
یه پیرزنه اومد گفت: خیر از جوونیت ببیني یه غذا بده به من

گفتم : مادر جان غذا تموم شده
گفت : خدا بزنه تو کمرت و رفت…

*********
به مامان بزرگم مي گم یه جمله خبري بگو، مي گه: نوه م خنگه.
مي گم سوالي بگو، مي گه نوه م خنگ بود و من نمي دونستم؟

مي گم امري بگو، مي گه خنگیتو تابلو نکن!
مي گم میشه خنگ توشون نباشه؟ میگه اونوقت میشه نوه یکي دیگه نه نوه من!

از شبکه های اجتماعی
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طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

این هفته هم خبر زیاد بود اما …

چینی بندزن
کال از قبل کرونا پرزیدنت ترامپ برای سرویس کردن دهن چینیا راست کرده بود و 
االن دیگه داره فرو میکنه … رییس جمهور امریکا پارسال زمزمه می کرد که شرکتای 
امریکایی باهاس کارخونه هاشونو از چین بکشن بیرون و بیارن داخل امریکا و … 
کرونا که از چین اومد و بعدشم اتفاقات هنگ کنگ و تصویب قانون امنیت ملی برای 
هنگ کنگ توسط حزب کمونیست چین، به ترامپ بهانه داد تا نه تنها خودش بیوفته 
به جون چینیا که بریتانیا و استرالیا و کانادا و یواش یواش اتحادیه اروپا )توی سیاست 
و دنباله روی از امریکا معموال اروپاییا یه کم تاخیر دارن انگار که زیاد بهشون اسپری 
بی حسی زدن!( و حتی هندوستان رو هم انداخته به جون وینی پوه )خرس معروف 
کارتونی والت دیزنی که لقب رییس جمهور چین بین مردمه!(. خالصه چینی تنهایی 
حزب کمونیست چین نه تنها ترک برداشته بلکه شکسته و ترکیده و احتیاج به چینی 
بندزن داره. آقای خامنه ای خیلی دوس داره نقش چینی بندزن رو داشته باشه ولی 

ریده! آقا و چین هر دو دارن با هم به گا میرن!
نماز جمعه استانبولی

توی خبرا بود که اردوغان رییس جمهور ترکیه به آرزوش رسید و بعد اعالم تغییر 
کاربری ساختمون تاریخی ایاصوفیه اســتانبول از موزه به مسجد، جمعه گذشته 
توی نماز جمعه ایاصوفیه شــرکت کرد و قرآن خونــد و پای وضع مال )همون 
آخوند از نوع ســنی!( نشست … 86 سال پیش کمال آتاتورک، مسجد ایاصوفیه 
رو به موزه تبدیل کرد و حاال سلطان اردوغان پاشا اومده و به سبك امپراتورهای 
عثمانی دوباره مســجدش کرده و ریده به سکوالریسم و حکومت الییك ترکیه! 
اردوغان یه جورایی شبیه خامنه ایه، یکیشون می خواد امپراتوری عثمانی رو احیا 
کنه و اون یکی والیت صفویه! فقط یه اشــکال کوچولو دارن، هر دوشــون دارن 

ایران و ترکیه رو به 200-300 سال عقب تر بر می گردونن! خدا به خیر کنه!

کرونا کرونا
خــدا از این چینیای بی دین و ایمون نگــذزه! آخه دیوثا مگه قحطی اومده بود که 
خفاش و مورچه خور و هزار جور کثافت دیگه خوردین و همه مونو به گا دادین؟ 

مگه نمیتونستین جلوی واگیری به بقیه دنیا رو بگیرین؟ … و هزارتا سوال دیگه از 
حزب کمونیست چین … این کمونیستا خیلی شبیه آخوندان! منتها تو خریت! … 
این ویروس چینی لعنتی نمی خواد دست از سر ما ور داره و این وسط هم یه مشت 
خرافاتی مذهب زده یا بازیچه های سیاســیون هی دور هم جمع میشن و باز همه 
رو به گا میدن و کرونا بیشتر پخش میشه! نیگا کنین بعد اعتراضات آمریکا چجوری 
تعداد کرونایی ها باال رفت و بعد تجمعات مذهبی و عمومی توی ایران، کرونا خون 
به پا کرده … حاال وســط این خرتوخری و قتل عام کرونا باز یه مشت مذهبی بی 
شعور و آخوند خر اومدن میگن باس مراسم محرم انجام بشه! چرا این دوستان نمی 
فهمن، جمع شدن افراد دور هم ضریب واگیری کرونا رو چند برابر میکنه! واال اگه 
االن امام حسین هم بود بخاطر کرونا با یزید جنگ نمی کرد و میرفت قرنطینه! لعنتی 
هــا اگه جون خودتون براتون ارزش نداره مال ما ارزش داره، برو بتمرگ خونه ات 
و عبادت و عزاداری و هر غلط دیگه ای که می خوای تو خونه ات بکن! تا کی می 
خواید در برابر علم و دانش وایسین و حماقت های خودتونو به زور به بقیه تحمیل 

کنین؟ بس کنین!           

جوك های برگزیده هفته:
همیشه وقتی آیفون زنگ میزنه بابام به جای اینکه جواب آیفونو بده منو نگاه میکنه 

میگه کیه؟
*********

من نگویم که مرا ازقفس ازاد کنید
فقط قفس را مجهز به واي فاي کنید

)مرغ عشق سهراب سپهری(
*********

بابای دوســت دختر رفیقم زنگ زده بهش میگه دوست ندارم دخترم پیاده اینور 
اونور ببری. چقد میتونی پول بدی تا کمکت کنم ماشین بخری؟

بعد یه بار پدر زنم دوتا پاستیل برای بچم خرید هرجا میشینه میگه کمرم شکسته 
انقد خرج دومادم رو دادم.

*********
دختره اومد گفت ببخشید جزوه فالن درس رو دارید؟

گفتم برای کپی یا ازدواج؟
تو کیفش فکر کنم آجر بود خیلی درد داشت!

*********
هیچوقت با اونی ک وزنشو کم کرده وارد رابطه نشو

میدونی چرا؟
کســی که تونســته از نون خامه ای و ته دیگ ماکارونی بگذره از تو هم به راحتی 

میگذره.
*********

 میری دندون پزشــکی یه لوله میکنن تو دهنت معلوم نیست آب دهنتو دارن کجا 
دارن صادر میکنن

همین االن راننده تاکسی داشت میگفت
*********

 دماغمو عمل کردم بعد از عمل به دکتر گفتم با بقیه دماغم چیکار کردید؟
گفت یه بچه فیل خرطومش قطع شده بود پیوند زدیم به اون.

*********
چیزی که دخترا هیچوقت ندارن لباسه

چیزی هم که دخترا زیاد دارن بازم لباسه
*********

دوست دخترم بهم زنگ زده میگه اسکناس نو داری؟
میگم آره چقدی میخوای؟

میگه ده هزاری و پنج هزاری میخوام
گفتم دارم

میگه میشه برام کارت به کارت کنی؟
*********

اونقدري که خانما تو دستشویي به در و دیوار نگاه میکنن تا سوسك نباشــه اگه تو 
انتخاب شوهر انقد دقت میکردن بدبخت نمیشدن.

*********
 انقد مدرسه ها تعطیل بوده که به نظرم بعد باز شدن مدرسه ها باید آهنگ باز آمد 

بوی ماه مدرسه رو پخش کنن
البته بجز دماوند و فیروزکوه

*********
امروز توی خیابون پشت یه نیسان خوندم
با این همه دست انداز، نمیمونه پس انداز

راست مـــیگه خداییش
*********

 زانو زدم از دختره خواستگاری کنم حین زانو زدن گوزیدم
دختره گفت این چی بود؟

گفتم خواستگاریه دیگه، زنگ در خونتون بود
*********

دوستم رفته شمال عکس گذاشته وایساده بین 7-8 تا گاو
کپشن زده هیچکس توانایی درک احساس من رو نداره
باباش کامنت گذاشته حاال تو کدومی که درکت کنیم؟

*********
قبال موقع فروش ماشین میگفتن ماشین خانم دکتر بوده، میرفته مطب

حاال میگن ماشین یك خانم معلمه گاهی اوقات که مدرسه باز بوده میرفته کالس
*********

یکي از رسومات ازدواج تو ایران
دخترا: عوض کردن سیمکارت

پسرا: خرید گوشی دوسیمکارت
*********

بیسکویت تقلبی مادر به بازار اومده نخرین، مسمومه
وسطش عمه گذاشتن

*********
 برای استفاده از بسته نت شبانه بیدار موندی بعد میری بهش میگی از فکرت خوابم 

نمیبره؟!
ایرانسل بزنه به کمرت.

*********
فقط کافیه تو مترو یا اتوبوس جا گیرت بیاد و بشینی

دیگه از اونجا به بعد نفر اولی که میاد جلوت 87سالشه
بعدی ۹۹ساله س
بعدی با عصا میاد

نفر بعدی دوتا پا نداره و نمیدونی چطوری ایستاده اصال
*********

از پیرمردی پرسیدند: چگونه چهل سال بدون مشکل با همسرت گذروندی؟
او در جواب گفت: ما با هم در شب عروسی به یك اتفاق نظر رسیدیم و آن اینکه 
اگر من عصبانی شــدم او برای انجام یك کار بهتر به جای دعوا به آشپزخانه برود 
تا من آروم بشــم و اگر او عصبانی شد من به بالکن بروم و وارد خانه نشوم تا اون 

آروم بشه.
و االن من چهل ساله که در بالکن زندگی می کنم.

*********
ما مدرسه میرفتیم آلودگی نبود، دانشجو شدیم، مدارس و تعطیل میکردن دانشگاهارو 

نه، حاالم که کارمند شدیم دانشگاهارم تعطیل میکنن مارو نه
اینم شانس مایه

*********
 خوش بحالتون صداتون خوبه جا تایپ کردن ویس میدین

 من که به هرکی ویس میدم تا میشنوه میگه دیگه ویس نده کسی کنارمه
*********

یه خانومی تو مترو گوشیمو گرفت زنگ بزنه، گفتم حتما کار واجبه دادم زنگ بزنه
دیدم داره میگه مژگان جون خواستم تشکر کنم بابت سبزیا

*********
همسایمون سگش یه عطسه کرد

بردش دکتر ویزیتش شد ۹0 تومن
دوا و داروش هم شد 230 تومن

اونوقت من داشتم جون میدادم، بابام یه لگد بهم زد برگشتم به تنظیمات کارخانه 
درست مثل روز اول

*********
شــما هم هروقت میخواین شامپو بزنید باسن مبارک رو میگیرید زیر دوش تا آب 

هدر نره؟
یا من یه تنه دارم در صرفه جویی آب تالش میکنم.

*********
کیف پول پیرزن همسایه مونو زدن

میگه عیب نداره من گذشتم
امیدوارم خرج ایدز و اورژانس و تصادفش بشه.

*********
هوا سه نفرس:

من
آب دماغم

دستمال کاغذی
*********

باالخره فهمیدم چرا تو عکسا بد میفتم
بخاطر قیافمه.

*********
شما یادتون نمیاد

یه زمانی میرفتی مهمونی
برای اینکه نشون بدی با شخصیتی نباید موز برمیداشتی!

*********
حس خیلی خوبیه آدم یه نفرو داشته باشه که منتظرش باشه، من امروز تجربه کردم

تو دستشویی عمومی بودم یارو هی در میزد آقا منتظریما!!!
خیلی حس قشنگی بود!

از شبکه های اجتماعی:
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گفتگو و نقد و نظر:

احترام  و یاد کردن از رفتگان از سنت های ماست
شان صداقتی با گرامی داشت روز تیشعا به آو و خاطره تلخ تخریب بیت المقدس 
یهودیان در اورشلیم که امروزه به عنوان سنتی مهم برای گرامی داشت درگذشتگان در 
بین ایرانیان یهودی گرامی داشته می شود، یاد آور می شود که احترام به درگذشتگان و یاد 
آنها بخشی از آیین و باور قوم یهود است که مانند بسیاری دیگر آداب و سنن  پسندیده 

این قوم، مورد توجه جهانیان قرار گرفته است.
آقای صداقتی از همین رو پاره ای توضیحات در خصوص خدماتی که در راستای 
احترام به درگذشتگان و نیز برداشتن بار فشار و مسئولیت از دوش بازماندگان است 

ارایه کرده اند.
شان صداقتی در فرازی از گفته های خود متذکر می شود:

»یکی از باور های غلطی که ما داریم این است که خرید آرامگاه یعنی آماده شدن 
برای مرگ. در حالی که این یك تصور غلط است برای اینکه این ذهنیت را بر طرف 
کنم باید به قسمت های وسیعی از زمین هایی که حتی بیش از 30 سال قبل به فروش 
رفته اند و هنوز خالی هستند و صاحبان این زمین ها هنوز در سالمت کامل زندگی 
می کنند و لذت می برند، اشاره کنم. نکته مهم این است که یك رابطه مستقیم بین آرامش 
خاطر و طول عمر وجود دارد وقتی ما خیالمان از برنامه ها و کارهایمان در همه مراحل 
زندگی راحت باشد، طبیعی است که این آرامش خیال موجب طول عمر ما می شود. 
در حالی که همین نکته کافی است عزیزانی که 30 سال قبل زمین های مربوط به خود 
را خریده اند، قیمتی را پرداخته اند که شاید یك دهم اکنون باشد. این مسئله ایست که 
اگر امروز درباره آن اقدام کنیم مطمئنا سی سال بعد که به آن نگاه کنیم می بینیم چقدر 
جلو افتاده ایم. چه از لحاظ مالی  و چه از منظر آرامش درونی که به بقای عمر مان 

یاری رسانده است.«
شان صداقتی با برشمردن سه دلیل مذهبی، عاطفی و مالی اهمیت برنامه ریزی برای 

آینده را مورد توجه قرار داده و توضیح می دهد:
»از لحاظ مذهبی می دانیم که مراسم تدفین باید در شرایط خاصی که ادیان الهی اعالم 
نموده اند و در حداقل زمان ممکن انجام پذیرد، از لحاظ عاطفی هم این بسیار مهم است 
که ما برای بازماندگان خود آرامش خاطر فراهم آوریم و آنها بدانند که در چنان شرایطی 
نیاز نیست که با تصمیم گیری های عجوالنه و یا حتی دخالت اقوام دور یا نزدیك که 
طبیعی است هر کسی نظر و ایده خود را دارد، نگران برگزاری مراسمی شکوهمند و 
آبرومندانه باشند، و در نهایت هم وقتی می دانیم که از لحاظ مالی برایمان مقرون به 
صرفه است تا با برنامه ریزی درست، هزینه های خود را هم کاهش دهیم و هم از 
سرمایه گذاری خود سود ببریم، طبیعی است که باید با پرهیز از منفی بافی و باورهای 

خرافی اقدام به این مهم کنیم.«
شان صداقتی که سرآغاز کار خود را با سازمان ایدن مموریال پارک و خدمت رسانی 

به هموطنان آگاه و آینده نگر به حدود 23 سال قبل مرتبط می داند، می گوید:
»در جریان همکاری نزدیکی که با یکی از سازمان های غیر انتفاعی داشتم به طور 
مرتب در آن سال ها به آرامگاه های منطقه مراجعه می کردم و بار ها شاهد صحنه های 
رقت بار و اسفناکی بودم که پس از درگذشت یك عزیز ایرانی چگونه خانواده و یا 
بازماندگان او با مشکل مواجه شده، دچار سرگردانی  و انتظار می شدند و حتی تلفنی 
در آرامگاه در حال این در و آن در زدن برای قرض کردن پولی هستند که عزیز از 
دست رفته خود را به خاک بسپارند. این صحنه و درک سختی آن شرایط که هم برای 
بازماندگان دشوار بود و هم از احترام عزیز درگذشته می کاست باعث شد تا من به 
طور جدی به سراغ این موضوع بیایم و تالش کنم ذهنیت منفی و باور های خرافی را 
که چونان تار عنکبوت جلوی تفکر درست را گرفته و افق دید هموطنانمان را کوتاه و 

نادرست می کرد به مبارزه بطلبم.«
آقای صداقتی که نماینده فارسی زبان گروه آرامگاه های شرکت SCI با بیش از 1800 

آرامگاه در سراسر امریکای شمالی است، درباره خدمات شرکت متبوعش می گوید:

»باید ابتدا این نکته را به عزیزان یادآور شوم که من به عنوان نماینده رسمی این 
مجموعه فقط زمین های مربوط به همین مجموعه را به فروش می رسانم و خرید کردن 
از طریق اینجانب با خرید مستقیم از خود ایدن مموریال پارک تفاوتی در قیمت ندارد 
و تنها شما از امکانی که ما برایتان فراهم آورده ایم که با یك نماینده فارسی زبان و به 
راحتی و بدون پرداخت هزینه اضافی کار خود را به انجام برسانید، بهره می برید. در 
ادامه باید بگویم که خدمات ارزنده این موسسه، گستره متنوعی دارد که می توان از آن 
جمله به قابلیت خرید اقساطی، انتخاب محل)لوکیشن( مورد نظر، انتقال و جابجایی 
لوکیشن مورد نظر شما در هر زمان به هر یك از  آرامگاه های این شرکت در سراسر 
امریکا و کانادا، انتقال بدون هزینه و سهل الوصول پیکر عزیزان در صورت فوت در 
هر کجای دنیا، معافیت از پرداخت مالیات مستغالت )پراپرتی تکس( در خصوص 
زمین خریداری شده، قابلیت رشد سرمایه، قابلیت انتخاب مراسم و برنامه ریزی برای 

آن و... اشاره کرد.«
آقای صداقتی که دارای الیسنس ارائه خدمات بیمه عمر و سابقه فعالیت به عنوان 
یك مشاور مستغالت نیز هست با اشاره به اینکه هر دو فعالیت دیگر خود را به حال 
تعلیق در آورده و صددرصد وقت خود را مصروف یاری به خانواده های ایرانی برای 
داشتن امنیت در برنامه ریزی برای روزهای سخت درگذشت عزیزان کرده است، در 
پایان گفتگوی خود با ایرانشهر، خواستار تغییر دیدگاه های اجتماعی به موضوع شده 

و می افزاید:
»برخی قدر و ارزش وجودی خود را در حفظ و پاسداری از کیان خانواده نمی دانند، 
برای مثال می گویم که اگر یادگاه یك فرد محلی زیبا با منظره ای دلنشین و جلوه 
دوست داشتنی باشد، حتی در نبود او هم تبدیل به میعادگاهی برای گرد هم آمدن همه 
خانواده او خواهد بود تا در کنارش لحظات شاد خود را با هم قسمت کنند. بی انصافی 

است اگر چنین فرصت خوبی را از فرزندان و نوه های خود در آینده دریغ داریم.«

شان صداقتی، در گفتگو با ایرانشهر:
دریغنامه واگذاری ایران به چین :

ای دریغ از سرای من ایران
خجل و خسته گشته و ویران
آنچه کو بیشه گاه شیران بود

زادگاه اَبَر دلیران بود
رستمش بود و رخش و گرز گران
آرشش بود و َرعد ِ تیر و کمان

سروری بودش او به غرب و به شرق
مردمش در غرور و نعمت غرق
داشت از پهلوی دو شاه بزرگ

ملک و ملت از آندو شاد و سترگ
آنچه کو خاورِ میانه از آن
جایگاه ثبات و امن و امان
اینک آن سرزمین بالنده
هر زمان نکبتش فزاینده

شیخ و مال بزیر چنگ آورد
همه فرهنگ و فّر و دستاورد

گشته هستی ّ ملتی تاراج
همه بیگانگان ستانده خراج

از سویی گو هر شمالش رفت
آبی ژرف دیر سالش رفت
اینک ادبارسرزمین بگرفت

ملک ماارا سپاه چین بگرفت
کینهء ارتجاع سرخ و سیاه
بسته بر اعتالی ملت ، راه
هر که او گُرد و پاکباز آید

مام میهن بدو فراز آید
همتی تا که باز گردد خاک

نام ایران به »شاه« پاید پاک* ...

محبوبه   مهراردشیر )حسینپور(
لس آنجلس
2020/۹/7

* پاک نه فقط به معنای پاکیزه و تمیز  ) در مقابل ادبار و آلودگی و کثافت ( میباشد 
بلکه مفهوم کامل ، یکسره و درست را نیز در بر دارد .
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آدینه  27 تیر   |   17 جوالی
1228 خورشیدی)184۹ میالدی(

قتل سید علی محمد باب توسط حکومت قاجار با فتوای روحانیون شیعه 
1275 خورشیدی)18۹6 میالدی(

قتل میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی توسط محمدعلی میرزا ولیعهد قاجار با آمریت 
روحانیون شیعه 

1305 خورشیدی)1۹26 میالدی(
خودکشی محمدولی خان تنکابنی )سپهساالر(، از رجال سیاسی دوران قاجار و از فاتحان 

اصلی تهران در دوره مشروطیت 
134۹ خورشیدی )1۹70 میالدی(

امیرعباس هویدا دوهزارمین روز نخست وزیری خود را جشن گرفت
1367 خورشیدی )1۹88 میالدی(

درگذشت مهندس حسین کردبچه –روزنامه نگار و مترجم
پذیرش قطعنامه ی 5۹8 شورای امنیت از سوی جمهوری اسالمی

1370 خورشیدی)1۹۹1 میالدی( 
درگذشت اسداهلل حجازی، نوازنده تار

1371 خورشیدی )1۹۹2 میالدی(
درگذشت حسینعلی مالح، موسیقیدان، پژوهشگر و نوازنده ویولون. )تولد 1300 خورشیدی(

1386 خورشیدی )2007( میالدی
درگذشت کارو دردریان، شاعر، نویسنده و مترجم و برادر مرحوم ویگن خواننده معروف 

در امریکا، در سن 7۹ سالگی.

شنبه 28 تیر  |   18 جوالی

1306 خورشیدی )1۹27 میالدی(
زادروز سیمین بهبهانی، شاعر

شرکت کتاب ناشر تمامی آثار سیمین بهبهانی در خارج از ایران است.
1341 خورشیدی )1۹62 میالدی(

امیراسداهلل علم از طرف شاه حکم نخست وزیری گرفت
135۹ خورشیدی)1۹80 میالدی(

درگذشت استاد جالل الدین همایی، ادیب، شاعر و استاد ادبیات دانشگاه تهران و دارالفنون و 
عضو فرهنگستان ایران. )تولد 13 دی 1278 خورشیدی(.

1367 خورشیدی )1۹88 میالدی(
قطع ارتباط زندان های جمهوری اسالمی با دنیای خارج، و شروع کشتارهای دسته جمعی 

زندانیان سیاسی، که تا سه ماه هر روزه ادامه داشت.
1380 خورشیدی )2001 میالدی(

درگذشت منصور واالمقام، بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر ایران )تولد 1315خورشیدی(
1387 خورشیدی )2008 میالدی(

درگذشت خسرو شکیبایی، بازیگر سرشناس تاتر، سینما و تلویزیون در سن 64 سالگی بر 
اثر سکته قلبی در بیمارستان پارسیان تهران. 

یکشنبه 29 تیر     19 جوالی
1287 خورشیدی ) 1۹08 میالدی(

سفر سیدحسن تقی زاده- )مدیر روزنامه حب اللمتین( ومیرزاعلی اکبرخان دهخدا، به اروپا
1300 خورشیدی ) 1۹21 میالدی(

زادروزاستاد جلیل شهناز - موسیقیدان و نوازنده
1333 خورشیدی ) 1۹54 میالدی(

درگذشت رضا محجوبی -موسیقیدان و نوازنده )تولد 1277 خورشیدی(
1370 خورشیدی) 1۹۹1 میالدی(

درگذشت ایرج جهانشاهی قاجار،مترجم، معلم، نویسنده، مترجم و یکی از نامداران ویراستاری 
ادبیات کودك و نوجوان بود. جهانشاهی بنیانگذار و مدیر مسوول مجله های کمك آموزش 
پیك بود که در سال 1353 جایزه جهانی گسترش فرهنگی را به خود اختصاص دادند. او 
نخستین کتاب فارسی اول دبستان را به همکاری عباس سیاحی نوشت که تا چند سال پیش 
تدریس می شد. به عالوه، در زمینه  آموزش بزرگساالن و انتشار کتابهای ویژه نوسوادان، 

خدمات شایانی به آموزش و پرورش ایران کرد. )متولدسال1305خورشیدی(

دوشنبه 30 تیر     20 جوالی
1331 خورشیدی ) 1۹52 میالدی(

قیام معروف به 30 تیر به رهبری آیت اهلل کاشانی
1373 خورشیدی ) 1۹۹4 میالدی(

درگذشت مهندس مهدی بازرگان سیاستمدار و نخست وزیر دولت موقت پس ازپیروزی 
انقالب در اتریش.

مهدی بازرگان )1373-1286( نخست وزیر دولت موقت -بعد از انقالب اسالمی. وی در 
کنار محمود طالقانی و یداهلل سحابی، یکی از سه بنیانگذار نهضت آزادی ایران وهمچنین از 

موسسین انجمن اسالمی دانشجویان در دانشکده فنی دانشگاه تهران بود.
با پیروزی انقالب، خمینی حکم نخست وزیری دولت موقت را به نام او صادر کرد. او 
به مدت ۹ ماه ) 275 روز( سمت نخست وزیری موقت را بر عهده داشت. پس ازاشغال 
سفارت آمریکا توسط دانشجویان در 13 آبان وی و دولت او به طور کامل استعفا کردند. 
بازرگان در سال 1286 و در میان دوران مشروطه، در خانواده ای مذهبی در آذربایجان متولد 
شد. پدرش، حاج عباسقلی تبریزی، پس از چندی درتهران مقیم شد و به عنوان یکی از 

تاجران سرشناس بازار تهران مطرح گردید.
کتاب انقالب ایران در دو حرکت، نوشته مهدی بازرگان و سایر آثار او و یا درباره او در 

شرکت کتاب موجود است

سه شنبه 31 تیر  |   21 جوالی
1312 خورشیدی ) 1۹33 میالدی(

درگذشت ملك المورخین- مورخ و مؤلف قسمتی از ناسخ التواریخ و نو ه محمدتقی خان 
لسان الملك، ناشر روزنامه های آینه غیبت نما، وطن و آزاد در دوران مشروطیت.

1334 خورشیدی ) 1۹55 میالدی(
درگذشت احمدقوام )قوام السلطنه( - سیاستمدار )قوام السلطنه در دوران مشروطیت مجموعًا 

5 بار نخست وزیر بود(
136۹ خورشیدی ) 1۹۹0 میالدی(

درگذشت زین العابدین رهنما –نویسنده و مترجم
آثار این نویسنده در شرکت کتاب موجودند

1371 خورشیدی) 1۹۹2 میالدی(
درگذشت نظام فاطمی، ادیب، ترانه سرا و فیلمساز )تولد 10 آذر 1302 خورشیدی(

1387 خورشیدی ) 2008 میالدی(
درگذشت ابوطالب طالبی، کشتی گیر ایرانی و دارنده  مدال برنز رقابتهای کشتی آزاد بازیهای 

المپیك تابستانی 1۹68 مکزیکوسیتی

چهارشنبه 1 مرداد   |  22 جوالی
1310 خورشیدی ) 1۹31 میالدی(

چاپ نشریه »دختران ایران« توسط زندخت شیرازی
136۹ خورشیدی ) 1۹80 میالدی(

درگذشت ملکه صبا، )ملك ه حکمت شعار-برومند(، از خوانندگان انجمن موسیقی ملی  
)تولد 12۹6 خورشیدی(

1383 خورشیدی ) 2004 میالدی(
درگذشــت استاد محمد پورثانی طنزنویس و فکاهی نویس نشریات توفیق، فکاهیون، 

کاریکاتور، ترقی، اطالعات هفتگی و... در تهران

پنجشنبه 2 مرداد  |   23 جوالی
1288 خورشیدی ) 1۹0۹ میالدی(

انتشار نخستین شماره روزنامه » ایران نو » ارگان حزب دموکرات
1333 خورشیدی ) 1۹54 میالدی(
زادروز منیرو روان یپور، نویسنده

کتابهای منیرو روانی پور در شرکت کتاب موجود هستند
1351 خورشیدی ) 1۹72 میالدی(

زادروز شقایق فراهانی، بازیگر و هنرپیشه
1363 خورشیدی ) 1۹84 میالدی(

زادروز پگاه آهنگرانی، بازیگر و هنرپیشه
136۹ خورشیدی ) 1۹۹0 میالدی(

درگذشت مرتضی ن یداوود، آهنگساز، نوازند ه تار، و کاشف هنرمندانی چون قمرالملوک 
وزیری، ملوک ضرابی و غالمحسین بنان

137۹ خورشیدی ) 2000 میالدی(
درگذشت احمد شاملو، شاعر معاصر ایران، در فردیس کرج احمد شاملو )زاده 21 آذر، 
1304 در تهران؛ 12 دسامبر1۹25 ، در خانه شماره 134 خیابان صفی علیشاه( شاعر، نویسنده، 
فرهنگ نویس، ادیب و مترجم ایرانی است. آرامگاه او در امامزاده طاهر کرج واقع است. 
تخلص او در شعر الف. بامداد بود. شهرت اصلی شاملو به خاطر شعرهای اوست که شامل 
اشعار نو و برخی قالبهای کهن نظیر قصیده و نیز ترانه های عامیانه است. شاملو تحت تأثیر نیما 
یوشیج، به شعر نو )که بعدها شعرنیمایی هم نامیده شد( روی آورد، اما برای اولین بار درشعر  
»تا شکوفه سرخ یك پیراهن » که درسال 132۹ با نام »شعر سفید غفران« منتشر شد . وزن 
را رها کرد و به صورت پیشرو سبك جدیدی را در شعر معاصر فارسی گسترش داد. از این 

سبك به شعرسپید یا شعرمنثور یا شعر شاملویی یاد کرده اند.
شرکت کتاب ویژه نامه ایرانشهر در رثای احمد شاملو در سال 2001 منتشر کرده است و

هم چنین آثار او در شرکت کتاب موجود هستند

آدینه 3 مرداد    |  24 جوالی
1300 خورشیدی ) 1۹21 میالدی(

کلنل محمد تقی پسیان کلیه  امور خراسان را زیر سلطه گرفت.
1361 خورشیدی ) 1۹82 میالدی(

درگذشت دکتر حمید عنایت، مترجم و استاد علوم سیاسی و حقوق بین الملل دانشگاه 
تهران.

شنبه 4 مرداد  |   25 جوالی
1288 خورشیدی ) 1۹0۹ میالدی(

احمد شاه قاجار در اندرون دربار به تخت سلطنت نشست
1315 خورشیدی ) 1۹36 میالدی(

زادروز منوچهر نیستانی، شاعر در کرمان
1323 خورشیدی ) 1۹44 میالدی(

درگذشت رضاشاه پهلوی در ژوهانسبورگ )افریقای جنوبی(. رضا شاه در سال 1256 
خورشیدی در آالشت مازندران زاده شد.

رضا که کودکی یتیم بود دوران خردسالی را در فقر گذراند. از نوجوانی به نظام پیوست و 
مدارج ترقی را طی نمود. در روز سوم اسفند سال 12۹۹ ، کودتایی را ترتیب داد. در نتیجه 
این کودتا، نیروهای قزاق به فرماندهی رضا خان تهران را اشغال نمودند. رضا خان ابتدا در 
مقام وزیر جنگ، بسیاری از ناآرامی ها وراهزنی ها را از بین برد. در سوم آبان 1302 رضاخان 
با فرمان احمدشاه قاجار به نخست وزیری منصوب شد وابتدا تالشی در جهت جمهوری 

خواهی نمود. ولی در سال 1304 به پادشاهی رسید.
شرکت کتاب سفرنامه رضا شاه پهلوی به خوزستان و مازندران با ویراستاری هارون وهومن 

را در سال 2007 میالدی منتشر کرده است
1347 خورشیدی ) 1۹68 میالدی(

زادروز یاسمین اعتماد امینی همسر شاهزاده رضا پهلوی، دارای مدرک لیسانس علوم سیاسی 
و دکترای وکالت از دانشگاه جرج واشینگتن در آمریکا و دارای 3 دختر به نا مهای نور، ایمان 
و فرح و همچنین بنیانگذار و اداره کننده بنیاد خیریه ای به نام »فرزندان ایران«  است که به 

کودکان بیمار ایرانی کمك و یاری می رساند. 
1383 خورشیدی) 2004 میالدی(

درگذشت حسین پناهی شاعر

 یکشنبه 5 مرداد   |  26 جوالی
ـ عملیات مرصاد در جنگ ایران و عراق  1367

1358  برپایی نخستین نمازجمعه ایران به اقامت آیت اهلل طالقانی
روز ملی »کرمانشاه گهواره تمدن«

1286 خورشیدی ) 1۹07 میالدی(
شیخ فض الهلل نوری و سید احمد طباطبایی علیه مشروطه به تمام علمای روحانی در همه 

شهرها تلگراف کردند و خواستار برهم زدن مجلس شورای ملی شدند.
1356 خورشیدی ) 1۹77 میالدی(

زادروز مهدی مهدوی کیا بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس و تیم ملی ایران بوده است، او در 

سال 2003 از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان بازیکن برتر فوتبال آسیا شناخته شد.
135۹ خورشیدی ) 1۹80 میالدی(

درگذشت محمدرضاشاه پهلوی محمدرضا شاه در چهارم آبان ماه 12۹8 خورشیدی در تهران 
به دنیا آمد و در قاهره پایتخت مصر به علت ابتال به بیماری سرطان درگذشت.

وی تحصیالت مقدماتی را در تهران و تحصیالت متوسطه را در سوئیس به اتمام رساند و 
دربازگشت به ایران با درجه ستوان دوم از دانشکده افسری

فارغ التحصیل شد. محمد رضا شاه در شهریور 1320 پس از کناره گیری رضاشاه از سلطنت 
و خروج او از ایران به سلطنت رسید.

حوادث مهم دوران ســلطنت او: آذربایجان به آغوش میهن بازگشت ) 1325 (، دو بار 
مورد سوء قصد قرار گرفت ) 1327 و 1344(،  کودتای 28 مرداد ) 1332 (، انقالب سفید 
)بهمن 1341 (، برگزاری جش نهای 2500 ساله شاهنشاهی ) 1350 (، تغییر تقویم هجری 

خورشیدی به  تقویم شاهنشاهی )2535=1355(
کتا بهای ماموریت برای وطنم، انقالب سفید، بسوی تمدن بزرگ و پاسخ به تاریخ، محمدرضا 

شاه پهلوی در شرکت کتاب موجود هستند

دوشنبه 6 مرداد    |   27 جوالی
زادروزها

 1322 - ریچارد رایت، نوازنده، خواننده و آهنگساز گروه پینك فلوید
132۹ - شهیار قنبری، شاعر، ترانه سرا، آهنگساز، نمایش نامه نویس، مجری تلویزیونی و 

رادیویی، فیلم ساز، آوازخوان، روزنامه نگار، برنامه ساز رادیو و تلویزیون و آوازخوان ایرانی
1338 - سانجی دات، بازیگر هندی

1345 - امید سلطانی، خواننده ی اهل ایران
1350 - منصور جعفری، خواننده، آهنگساز و بازیگر اهل ایران

1351 - امین زندگانی، بازیگر ایرانی سینما و تلویزیون
132۹ خورشیدی ) 1۹50 میالدی(

زادروز شهیار قنبری، شاعر، ترانه سرا، آهنگساز، نمایشنامه نویس، مجری تلویزیونی و رادیویی، 
فیلمساز، آوازخوان، روزنامه نگار، برنامه ساز رادیو و تلویزیون

آثار شهیار قنبری در شرکت کتاب موجود هستند
1340 خورشیدی ) 1۹61 میالدی(

درگذشت صدیقه دولت آبادی، روزنامه نگار، نویسنده و فمینیست
1374 خورشیدی ) 1۹۹5 میالدی(

درگذشت اکبر محسنی، نوازنده تار، عود و ویولون، آهنگساز و سازنده » الهه ناز«
138۹ خورشیدی ) 2010 میالدی(

درگذشت بهمن محصص پیشکسوت نقاشی و مجسمه سازی ایران در رم ایتالیا ودر سن 
7۹ سالگی. بهمن محصص،هنرمند پیشکسوت هنرهای تجسمی، از نخبگان هنری معاصر 

ایران بود. بهمن محصص متولد ۹ اسفند 1310 در شهر رشت بود.
وی از هنرمندانی است که در جریان ملی شدن صنعت نفت ایران در کشور زندگی می کرد. 
محصص در 1333 به اروپا سفر کرده و در ایتالیا ساکن شد و در آکادمی  هنر »رم«  مدتي 
نزد » فروچپو فراتزی » به آموختن هنر مشغول شد. حاصل این دوره  از زندگی محصص 
چندین نمایشگاه گروهی و انفرادی در داخل و خارج ایتالیا و شرکت در نمایشگاه هایی چون 

بینال )دوساالنه ( ونیز، سائو پائولو و پاریس بود

.سه شنبه 7 مرداد   |   28 جوالی

1320 خورشیدی ) 1۹41 میالدی(
زادروز مسعود کیمیایی، کارگردان و فیلمنامه نویس ایرانی

13۹1 خورشیدی ) 2012 میالدی(
درگذشت ایرن زازیانس، بازیگر سینمای ایران بر اثر سرطان در سن 85 سالگی درتهران. ایرن 
در حدود 30 فیلم سینمایی بازی کرد که از بین آنها می توان به خداحافظ رفیق، محلل، بلوچ 

و موسرخه اشاره کرد.
13۹8 خورشیدی )201۹ میالدی(

درگذشت اصغر قندچی )زاده 1307، تهران(  کارآفرین ایرانی و پدر صنعت کامیون سازی و 
مؤسس اولین و بزرگترین کارخانه تریلر و کامیون ساخت ایران بدون مونتاژ خارجی به نام 

ایران کاوه )سایپا دیزل( و از بنیانگذاران صنعت تولید خودروهای تجاری در ایران

چهارشنبه 8  مرداد  |    29 جوالی

132۹ خورشیدی ) 1۹50 میالدی(
زادروز رضا جوالیی، نویسنده، در تهران

1358 خورشیدی ) 1۹7۹ میالدی(
زادروز محسن چاووشی، خواننده، آهنگساز، ترانه سرا، نوازنده و تنظیم کننده

1380 خورشیدی ) 2001 میالدی(
درگذشت امیرحسین آریانپور، نویسنده، فرهنگ نویس، مترجم. )زاده 8 اسفند1303(

1385 خورشیدی ) 2006 میالدی(
درگذشت مشکوک اکبر محمدی دانشجویی که در جریان جنبش دانشجویی سال 1378 

دستگیر شد، و بعد از 8 روز اعتصاب غذا در زندان اوین درگذشت.
شرکت کتاب، کتاب اندیشه و تازیانه )خاطرات اکبر محمدی از زندان( را به سفارش تلفنی 
خود او که با بیژن خلیلی مدیر شرکت کتاب گفتگو کرد و با همکاری خانم نسرین محمدی 
)خواهر آن روانشاد( و با همکاری مراد معلم در سال 2006 در سالگرد درگذشت او منتشر 

کرد.
خانم نسرین محمدی این کتاب را به زبان انگلیسی در اوائل  سال 2013 منتشر کرد که در 

شرکت کتاب موجود است
1387 خورشیدی ) 2008 میالدی(

درگذشت نامی پتگر، نقاش معروف ایرانی و فرزندعلی اصغر پتگر، نقاش و استاد نقاشی بر 
اثر سکته قلبی در آتلیه شخصی خود. وی متولد سال 1324 در شهر نوشهربود.

13۹0 خورشیدی ) 2011 میالدی(
درگذشت مهدی سیدحسینی، وی روزنامه نگار مجله جوانان و روزنامه اطالعات بود و چند 
سالی نیز با مجله جوانان لوس آنجلس همکاری می کرد. وی به دنبال یك بیماری طوالنی 

دربیمارستانی در شهر لوس آنجلس کالیفرنیا درگذشت
 

پنجشنبه  9  مرداد    |  30 جوالی

1288 خورشیدی ) 1۹0۹ میالدی(
شــیخ فضل اهلل نوری، به جرم مخالفت و کارشکنی در انقالب مشروطیت، در میدان  » 

توپخانه » تهران اعدام شد 
1381 خورشیدی ) 2002 میالدی(

درگذشت مصطفی رحیمی، حقوقدان، پژوهشگر و مترجم
138۹ خورشیدی ) 2010 میالدی(

درگذشت محمد نوری خواننده پیشکسوت به دلیل بیماری و وخامت وضعیت جسمانی 
دربیمارستانی در تهران. این خواننده پیشکسوت متولد 1308 و

فارغ التحصیل از هنرستان تئاتر، زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران ومبانی تئاتر از 
دانشکده علوم اجتماعی بود. او بیش از 300 قطعه آوازی اجرا کرده است  وبا ترانه » گل مریم 
چشماتو واکن منو نگاه کن » ، » شکوفه در شکوفه »، » چراغی در افق »، » در ماه ماندگار« 
و » وطن«.... به خوبی او را میشناسیم و  تنها خواننده ایرانی است که کار ترجمه و داستان 
نویسی هم داشته است و به گفته خودش در نگین،سخن، تکاپو، آدینه، دنیای سخن، سپید 
و سیاه ترجمه و حرفهایی داشته است که مطرح کرده است و ترجمه های در سالهای دور 

داشته است.
آثار شادروان محمد نوری در شرکت کتاب موجود هستند

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
17 جوالی تا 30 جوالی )27 تیر تا 9 مرداد(

روز  هژدهم ژوییه، یك سده و دوسال از زادروز نلسون ماندال می گذرد. او، دهه 
ها در زندان آپارتاید به سر برد و دوست داشتنی ترین زندانی سیاسی سده بیستم و 

سپس یك رهبر سیاسی بی مانند و پیام آور صلح و دوستی در جهان شد.
هفت ســال پس از زاده شدن نلسون ماندال، در همین روز در سال 1۹25، کتاب 

»نبرد من« )Main Kampf( که رودالف هیتلر به دستیاری هرمان هس در زندان 
لندزبرگ نوشته بود، به چاپ رسید.

یکی نماد بهترین های انسانیت شد و دیگری نماد پلیدترین.    
محمد امینی،  ژوییه 2020
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در کانون خبر:

مدارس ابتدایی ممکن است در پارکها تشکیل شود
دکتر باربارا فرر، مســئول اداره بهداشت عمومی کانتی 
لوس آنجلس، بر اســاس سخنان گوین نیوسام فرماندار 
کالیفرنیا در مورد بسته بودن مدارس به صورت حضوری 
و امکان برگزاری آن در شرایط خاص، اعالم کرد که در 
نشســت خود با روسای اداره های آموزش به این نتیجه 
رسیده اند که ممکن اســت برخی از مداری ابتدایی در 
صورت داشــتن فضای باز مناسب و کافی، به صورت 
حضوری در فضای بیرون از کالس و در حیاط مدرسه 
با رعایت فاصله اجتماعی 6 فوت برگزار شود و دانش 
آموزان کالس سوم و باالتر باید از ماسك استفاده کنند. 

هنوز روشن نیســت هنگامی که کودکان در فضای باز 
به آموزش می پردازند در صــورت تغییر آب و هوا آیا 
کودکان به کالس های در بسته خواهند رفت یا نه و دیگر 
این که دانش آموزان کالس ها چگونه در یك فضای باز 
همراه با کالس های دیگر خواهند بود و ممکن است از 

پارک ها استفاده شود. 

جریمه نپوشیدن ماسک در شماری از شهرهای کالیفرنیا
شورای شهر گلندل تصویب کرد که افراد در صورت نپوشیدن 
ماسك، برای بار نخست 400 دالر، برای بار دوم 1000 دالر و 
برای بار سوم 2000 دالر جریمه شوند. البته کودکان زیر 2 سال 

و افرادی که مشکل تنفسی دارند، استثناء هستند. 
گردهم آیی هــا تنها برای افراد خانواده و با فاصله 30 فوت در 
فضای باز خواهد بود و همراه داشتن ماسك برای پوشیدن آن 

در صورت نیاز اجباری است. 
ناگفته نماند که شهر کوستامیسا در ارنج کانتی نیز از هفته گذشته 
100 دالر جریمه برای نپوشیدن ماسك را اعالم نموده است. 

بورلــی هیلز نیز جریمــه 100، 200 و 500 دالری را به اجرا 
گذاشته است. ســانتامونیکا نیز جریمه های 100، 250 و 500 
دالری را اعمال می نماید شهرهای هالیوود غربی، 300 دالر، من 
هتن بیچ از 100 تا 350 دالر و ارواین نیز جریمه 500 دالری 

را برای نپوشیدن ماسك اجرا می کنند. 

کاهش بودجه پلیس لس انجلس

مایکل مور، رئیس پلیــس لس انجلس که اکنون با کاهش 
بودجه 150 میلیون دالری روبروست در نشستی با مسئوالن 
اداره پلیس لس آنجلس به رایزنی در مورد چگونگی قطع 
برخی برنامه ها پرداخت تا بتوانند تغییرات جدید را بدون آنکه 
لطمه ای به ماموریت اصلی پلیس، یعنی مبارزه با جرم و جنایت 

بخوردف طراحی نمایند. 
رئیس پلیس لس آنجلس، با در نظر گرفتن این کاهش بودجه، 

فرصتی به دست آورده است که شماری از افراد را که مشکل 
و خطای انضباطی دارند، برکنار نماید. 

پس از ماجرای قتل جورج فلوید به دست پلیس در مینه سوتا، 
و فشار اجتماعی و تظاهرات علیه پلیس در شهرهای سراسر 
آمریکا، موضوع نظارت بیشتر بر رفتار پلیس و کاهش بودجه 

پلیس به صورت موضوع اصلی درآمده است. 

کمک مالی 1/22 میلیارد دالری لوس آنجلس کانتی

هیئت مدیره ناظران لوس آنجلس کانتی در نشست روز گذشته 
خود، بســته مالی 1/22 میلیارد دالری را تصویب کردند که از 
ایــن بودجه 656 میلیون دالر بــرای آزمایش کرونا و پیگیری 
شرایط  مبتالیان پس از بهبودی خواهد بود در این بودجه بخش 

بندی های هزینه از این قرار است. 
200 میلیون دالر کمك مالی برای ساکنان به صورت پرداخت 

اجاره، خوراک و نگهداری از کودکان

160 میلیون دالر برای کمك به صاحبان مشاغل کوچك
150 میلیون دالر برای لوازم مورد نیاز کارکنان بخش اضطراری

100 میلیون دالر برای پرداخت اجاره در سطح کانتی
43 میلیون دالر برای تهیه خرید امکانات پوشش بهداشتی

12 میلیون دالر برای یاری و بازگشایی مراکز خدمات بهداشتی
6 میلیون دالر برای خدمات پشتیبانی دپارتمان بهداشت عمومی
3 میلیون دالر برای امکانات خدمات بهداشتی اداره های آموزشی

هالیوود در یک گسل زمین لرزه بزرگ قرار دارد
اداره لرزه نگاری ایالت کالیفرنیا در نامه ای به بخش توسعه شهرداری لوس آنجلس 
اعالم کردند که شواهد و مدارک محکمی وجود دارد که حکایت از وجود گسل 
زمین لرزه در منطقه ای از هالیوود دارد که آســمان خراش های 35 و 46 طبقه قرار 

است در آن منطقه بنا شود. 
 Capital Record این دو آسمان خراش در 2 سوی ساختمان معروف هالیوود
قرار است بنا شود و در نزدیکی آن 2 ساختمان 11 طبقه مسکونی برای سالمندان 

کم درآمد وجود دارد. 
کارشناسان لرزه نگاری ایالت کالیفرنیا از سال 2014 به این منطقه و گسل زمین لرزه 
اشاره کرده اند و اکنون مطالعه آنها، شواهد قوی تری دارد. در این منطقه 2 آسمان 

خراش در طرح ساخت و توسعه با هزینه 1 میلیارد دالری است. 

شکایت از گوین نیوسام به خاطر دستور در خانه ماندن
پس از ان که گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا اعالم کرد، کانتی هایی که شمار مبتالیان 
و مرگ و میر در آنها به سبب ویروس کرونا رو به افزایش است، نمی توانند مدارس 
را به صورت حضوری بازگشایی کنند و آموزش باید به صورت آنالین باشد، مرکز 
آزادی های آمریکا، همراه با رهبری حزب جمهوریخواه در کالیفرنیا از گوین نیوسام 

به خاطر عملکرد و تصمیم هایش در دوران کرونا به دادگاه شکایت کرد. 
این شکایت را این مرکز به نمایندگی از مردم به دادگاه ارائه کرده است، مردمی که به 
سبب دستور در خانه ماندن، مراسم ازدواج، مراسم پایان سال تحصیلی نداشته اند و 
یا از این که او 75 میلیون دالر برای کمك به خانواده های مهاجر غیرقانونی در دوران 
کرونا اختصاص داده، در مخالفت با او هستند. و تعطیل مدارس را یك گام سیاسی 

از سوی نیوسام می دانند.
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17 ایالت و منطقه DC از دولت ترامپ برای مقررات ویزای 
دانشجویی شکایت کردند.

 حاویر بسرا دادستان کل ایالت کالیفرنیا و دادستان های کل 16 ایالت و DC در یك 
شکایت گروهی، دولت دانالد ترامپ را به خاطر تصمیم در مورد ویزای دانشجویان 

خارجی به دادگاه خواندند. 
این شــکایت که وزارت داخلی و مهاجرت آمریکا را مستقیم هدف قرار داده از 
ســوی دادستان کل ماساچوست، مائورا هیلی رهبری می شود و آغازگر آن حاویر 

بســرا بوده است، در این شکایت امده است که تصمیم دولت ترامپ برای این که 
دانشجویان خارجی به کشورشان بازگردند و در آنجا بمانندف نه تنها به دانشجویان، 

بلکه خانواده های آنها نیز آسیب می رساند. 
100 نفر از نمایندگان دموکرات کنگره نیز همین موضوع را به وزارت داخلی آمریکا 

نوشته اند. نوشته اند، 17 ایالت یاد شده، همگی دموکرات هستند. 


