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در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

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...!!!

رایگان
FREE

در صفحات دیگر:

277277

خزعلی خوش خنده و خلیلی اخمو
کورش سلیمانی )زم(

در صفحه 2

وام های کرونا 
SBA و PPP و EDD
شخصی - بیزینسی 

دریافت وام های بالعوض از سوی کانتی - ایالتی و فدرال 
دریافت کمک از سازمان کار و خدمات اجتماعی 

424-385 -2981
  مشاوره اولیه رایگان

کامیار روحانی

ادامه مطلب در صفحه 8

تا فاصله ۱۰۰۰ فوتی  مدارس ، چادرنشینی و کمپینگ ممنوع 

جو بوسکانیو، عضو شورای شهر لوس آنجلس از شورا درخواست نمود 
تا مقرراتی را تصویــب و به اجرا بگذارد که تا فاصلــه ۱۰۰۰ فوتی، هیچ 
کس اجازه نداشته باشد چادر بر پا کند، این مقررات می تواند پیاده روهای 
کنار مدارس را با اعالم منطقه »چادرنشــینی و کمپینگ ممنوع« از حضور 

بی خانمان ها پاک نمایــد تا دانش آموزان اداره آموزش لوس آنجلس بزرگ 
با آرامش بیشتری به مدرسه بروند و خانواده ها نیز کمی اطمینان خاطر پیدا 

کنند و موضوع ایمنی بهداشتی و امنیت منطقه تا اندازه ای تامین شود.

چالش های امنیتی رئیسی و 
ُمالی هشتم وزارت اطالعات او

]@ EQFard:عرفان قانعی فرد ] تویتر
در این چند روز، کابینه ابراهیم رئیســی پس از 8 
ســال دوران مشــهور به اعتدال به قدرت خواهد 
رسید. یکی از وزارتخانه های مهم این کابینه هم، 
واجا است ]وزارت اطالعات جمهوری اسالمی[. 
تا امروز 7 ُمال بر این کرسی واجا ]MOIS[ نشسته 
اند که از خلق هر نوع جنایت و توحشــی، عتاب 

نداشته اند.
از خودکشی دســته جمعی ایرانیان در زمستان بی 
بهــار 1357، و حمله خمینی و تروریســت های 
شــرکت کننده در جنایت و مکافــات بلوای 57، 
دیگر سرنوشت مرگ و زندگی ملت فراموش شده 
ایران و تاریخ و فرهنگ ملتی بزرگ در بند ُمالیان 
باورمند به تروریســم اســالمی  گرفتار آمده. بنام 
خدا در نــوروز 58 پایه های اولین و خونریزترین 

و فاسدترین حکومت اهلل بر زمین ریخته شده و نظم 
ارتجاعی، واپس گرا، سخیف و وحشیانه ای قوام 
گرفته. مجموعه ای نازیبا و وحشتناک و بی قواره با 

توهمی نامفهوم به اسم اسالم ناب محمدی! 
عمامه به ســرهای قدرت طلب، لمپن، غارتگر، 
بی رحم، سفســطه گر، متعصب، شیاد، کینه توز 
و مخرب بجای مانده از دوران های شــوم صفویه 
و قاجاریه نقشــی ویرانگر را در انحطاط و نابودی 
جامعه ســرخورده و زخم خورده ایرانی در این 4 
دهه شوم ایفا کرده اند. زلزله ای ویرانگر که حتی 
کل منطقه را به ویرانی سوق داده. خوی خلیفه اول 
)خمینی( و دوم )خامنه ای( در ســاختار خالفت 
اسالمی والیت فقیه، کمترین تفاوتی با ماهیتی پلید 
ســالطین خونریز صفویه و یا بی کفایت قاجاریه 

نداشته و ندارند.

تا فاصله ۱۰۰۰ فوتی  مدارس، 
چادرنشینی و کمپینگ ممنوع 

برگه های رای برای برکناری گوین 
نیوسام فرستاده شد

برق ۳۹۰۰۰ مشترک در ۱۶ کانتی 
شمال کالیفرنیا فردا شب قطع می شود. 

مردی که 2 بطری کوکتل مولوتوف 
به اداره پلیس برده بود ، محکوم شد

شکایت از بازیکن بیس بال داجرز، 
برای خشونت در رابطه جنسی

مناظره جمهوریخواهان بدون 
حضور لری ادلر

۳۲55 دانش آموز مبتال به کرونا 
در لوس انجلس 

طرح جدید برای پلیس
UC دانشگاه های 

منتشر شد
حکم میکنم: 

رضاخان
نویسنده : آرمان مستوفی
به مناسبت سدمین سالگرد 
کودتای سوم اسفند 1299

شرکت کتاب

http://e-frt.com/
https://www.heidarilawgroup.com/
www.RHMFirm.com
https://atlantapcc.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112767
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تصویر هفته:                                                             کورش سلیمانی                                                    

خزعلی خوش خنده و خلیلی اخمو

هیچکس در خواب خوش نمی دید که روزی روزگاری مهدی خزعلی خنده رو و 
خلیلی اخمو گفتگو یا مناظره ای داشته باشند و با نهایت ادب و احترام با یکدیگر 
تبادل نظر نمایند )البته تا حد ممکن( و این موضوع در میان ایرانیان برونمرزی و 

فکر می کنم ایرانیان درونمرزی، بسیار عجیب و باور نکردنی به نظر می رسد. 
اول اینکه من به هیچوجه قصد اظهار نظر و جهت گیری درباره عقاید و باورهای 
این دو بزرگوار را ندارم، اصال به من مربوط نیست! ولی موضوع مهم بردباری و 
احترام متقابل، مناظره کنندگان است به یکدیگر است و حتا اگر به ظاهر هم باشد 

هیچ اشکالی ندارد. 
دوم اینکه مهدی خزعلی دارای رتبه دکترا است و اگر اینجانب )اینجانب یعنی خود 
من( فقط او را مهدی خزعلی خشــک و خالی معرفی کردم,  بدانید که بهیچوجه 
قصد بی احترامی و دست کم گرفتن دانش و مدرک تحصیلی او را نداشته ام. فقط 
و فقــط بر این باورم که در این مناظره ها باید القاب و عناوین )عناوین یعنی جمع 
عنوان و القاب هم فکر می کنم میشه جمع لقب ها( و مدارک تحصیلی و مدال های 
جنگی و غیرو را کنار گذاشت تا طرفین در کمال مساوات با یکدیگر گفت گویی 
داشته باشند و شنونده و یا بیننده و خواننده بخاطر مدرک تحصیلی و با رتبه نظامی 
و یا مقام مذهبی یک شخص کفه قضاوت خود را در باره نظریه های او سنگین تر 

نکند و دچار اشتباهی نشود. 
سوم اینکه مهدی خزعلی استعداد فوق العاده ای در خارج شدن از خط است و اگر 
راننده قطار بود بارها و بارها از ریل خارج می شد و می بایست با هزاران مکافات 

او را دوباره به دلیل برگرداند. 
چهــارم اینکه در ابتدا فکر می کردیم که در این برنامه زمان و حقوق مســاوی به 
طرفین داده می شــود تا نظریات خود را نکته به نکته مو به مو بیان کنند و در واقع 

حکم یک دادگاه کوچک و جمع و جور داشته باشد. 
که رئیس دادگاه با رعایت اصولی محکمه را اداره می کند ولی متاسفانه در این جا 
رئیس دادگاه، هم حکم قاضی را داشت و هم حکم دادستان! و این همان روشی 

است که در دادگاه های جمهوری اسالمی به ان عمل می شود. 
پنجم اینکه چون فکر می کردم مدت مدیدیه که کســی از شهرام همایون صاحب 
تلویزیون کانال یک و مجری برنامه تعریف و تمجیدی نکرده. به حکم وجدان )که 
گاهی وقت ها ناراحتی و دردسر برایم درست می کند!( باید بنویسیم که این برنامه 
هر چند بدون عیب و اشکال نیست ولی می تواند سرآغازی برای تبادل نظر و گفت 
و گو و مناظره بین نظرهای متفاوت و متضاد باشد و بدون مجادله و محافشه! کار 
به پایان برسد. البته اگر گاهی وقت ها یکی از طرفین منازعه کمی صدایی بلند کند، 

طبیعی بنظر می رسد و از هم میهنان گرامی چنین انتظارهایی را می توان داشت. 
ششم اینکه اداره کردن چنین برنامه هایی کار همه کس نیست و شهرام همایون در 

اداره آنها تجربه و تبحر ویژه ای دارد. 
هفتم اینکه درست نمی دانم این برنامه را می توان محکمه یا داوری نامید ولی اگر 
اینطور باشــد همین محکمه ها و داوری ها پایه تابع قوانین و شرایطی باشنُد برای 
نمونه طرفین مقابله می توانند وکیل داشته باشند و یا شاهدی به دادگاه بیاورند و از 
طرف دیگر بخواهند که مدارک و اسنادی را که درخواست شده، بدون غرولند و 

اخم و تخم روی میز بگذارد. 
هشتم اینکه دادگاه غافل گیری یا و سورپرایز! جایز نیست. طرفین منازعه باید از 
حضور شاهد و یا شاکی و یا مدرک قبل از جلسه، آگاهی داشته باشند و در برنامه 
آخر مهدی خزعلی گناه بی آبی ایران را به گردن اسرائیل می انداخت، ذکر خیری 
از نیک آهنگ کوثر، کارتونیست صاحب نام و متخصص آب، پیش آمد و شهرام 
همایون هم او را روی خط آورد بدون اینکه نظر یا اجازه مهدی خزعلی را پرسیده 

باشد، این موضوع عادالنه و منصفانه بنظر نمی رسید. 
هشتم اینکه، زمان مساوی به دو نظریه داده نشد و یا به عبارتی پنجاه، پنجاه نبود 
و چون نیک آهنگ کوثــر حرف های خزعلی را رد می کرد که به نفع خلیلی تمام 
می شود و خود شهرام همایون هم خزعلی را می کوبید و خلیلی هم حرف خود را 
می زد این  مسابقه یک نفر در مقابل سه نفر مبارزه می کرد. یعنی خزعلی می بایست 

سه برابر خلیلی زمان داشته باشد. 
نهم اینکه نیک آهنگ کوثر هم که هشدارهایش در مورد خطر بی آبی و انتقادهایش 
از عملکرد رژیم نادیده گرفته شــده بود،  عقده هایش را سر خزعلی خالی کرد و 
خزعلی هم مثل طفالن مظلوم مسلم! به حرف های او گوش می داد و عکس العملی 

هم نشان می داد
دهم اینکه بی احترامی و توهین و بی احترامی به پیروان مذهب کســانی را که در 
جمهوری اسالمی نقش و سهمی داشته اند، می تواند توهین آمز و ناگوار باشد و 

شاید اگر کس دیگر بجز مهدی خزعلی بود برنامه را با آرامش به پایان نمی برد. 
و حاال این بزرگوار )یعنی همون مهدی خزعلــی( این صبر و بردباری را از کجا 

آورده موضوعی است که تا بحال به عقل جن هم نرسیده است. 
یازدهم اینکه یک موضوع مهم دیگری هم بود ولی چون یادم نمی آید از نوشتن 

آن معذورم، می بخشید. 

و امانصیحت هفته
اگر روزی روزگاری به مجلســی دعوت شــدید و در میان حضار شخص زشت 
و بی ریخت و قواره ای را مشــاهده فرمودید، هیچگاه در مورد کم لطفی خداوند 
در آفرینش او با شــخص دیگری سر گفت و گو را باز نکنید. چرا که ممکن است 
که طرفی که شما بدگویی اش را می کنید نسبت خویشآوندی و حتا دوقلو بودن با 

شخصی را داشته باشد که با قیافه هاج و واج به حرف های شما گوش می دهد!

در کانون خبر:

برگه های رای برای برکناری گوین نیوسام فرستاده شد

در چند روز آینــده ۲۲ میلیون رای دهنده کالیفرنیــا، برگه های رای 
انتخابات ویژه، بــرای بازخوانی و برکناری گوین نیوســام فرماندار 
کالیفرنیا را دریافت می نمایند. در حالی که 4۱ نامزد تالش دارند برای 
خود تبلیغ نمایند و ۲۰ نامزد جمهوریخواه در میان آنها هستند، گوین 
نیوسام از کالیفرنیایي ها درخواست نموده است که تنها پرسش نخست 

را با عالمت زدن NO پاسخ دهند تا نیازی برای پاسخ دادن به پرسش 
دوم نباشد. 

انتخابات ۱4 سپتامبر است و برگه های رای را می توان زودتر فرستاد. 
جری براون فرماندار پیشین کالیفرنیا نیز از مردم خواست که تنها پاسخ 

No را انتخاب کنند و فرماندار را تغییر ندهند. 

برق ۳۹۰۰۰ مشترک در ۱۶ کانتی شمال کالیفرنیا فردا شب قطع می شود. 

بادهای پرشتاب در شــمال کالیفرنیا که از نیمروز دوشنبه آغاز 
می شــود و شــرکت برق PG&E در منطقه ای که آتش سوزی 
Dixie رو به گسترش اســت، برای پیشگیری از خطر احتمالی 
بیشتر، شبکه برق را از مدار خارج خواهد نمود. بنابر درخواست 
دموکرات های کنگره، پنتاگون اطالعات ماهواره ای خود را برای 

وضعیت آب هوا در اختیار کالیفرنیا خواهد گذاشت. 

شــتاب باد از ســاعت ۳ پس از نیمروز به ۳5 مایل در ساعت 
رســیده و دمای هوا باالی ۹۰ درجه در برخی نقاط بوده است 
و جرقه های سیم های برق رســانی که در ۱۳ جوالی شاهد آن 
بوده ایم می تواند تکرار شــود و آتش سوزی Dixie را که اکنون 
از 5۶۹۷۰۷ اکر گذشــته و تنها ۳۱ درصد مهار شده است را از 

گسترش باز دارد. 

کورش سلیمانی )زم(
Kourosh454@gmail.com

مردی که 2 بطری کوکتل مولوتوف به اداره پلیس برده بود ، محکوم شد

مرد ۲۹ ساله ای به نام زاخاری الکساندر کاراس، از ساکنان سن دیه گو 
به ســبب بردن ۲ بطری آتش زای کوکتل مولوتوف به اداره پلیس منطقه 
La Mesa در دادگاه فــدرال به ۳۳ ماه زندان و پرداخت ۲5۰۰۰۰ دالر 

جریمه محکوم شد. 
او در ۳۱ ماه می ۲۰۲۰ در دوران اعتراض های مدنی پیرامون کشته شدن 

جورج فلوید در ایالت مینه سوتا به دست پلیس، همراه با تظاهرات وارد 
منطقه و اداره پلیس شــده و با در دست داشــتن ۲ بطری حاوی بنزین 
کوکتل مولوتوف وارد اداره پلیس شــده بود که دستگیر شده و دادگاهی 

شده است.

https://shop.ketab.com/
https://shop.ketab.com/
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در کانون خبر:
 اطالعیه 

آخرین مجموعه اشعار » منوچهرکوهن «  با عنوان » سرزمین من ... بانوی 
من «  در 240 صفحه و شــامل 6 بخش اشعارملی ... میهنی، اجتماعی، 
عاشقانه ها، دلتنگی ها، و اشعارقومی - خانوادگی که دربرگیرنده آخرین 

سروده های معروف شاعر و همچنین
شامل تعدادی از نقد و بررسی از اساتید دانشگاهی و بزرگان ادب پارسی 
براشعاِر شاعرمیباشد، درلوس آنجلس به چاپ رسید است. اشعاری ازاین 
کتاب در اکثر رسانه های گروهی واجتماعی همچون فیس بوک، یوتیوب، 
رادیو و برخی تلویزیونهای ایرانی، توسط بهترین گویندگان و برنامه سازان 

همچون استاد » فریدون فرح اندوز« و زنده یاد » سعید قائم مقامی«
دکلمه شده است اکنون دردسترس همه فرهیخته گان عالقمند قراردارد.

برای تهیه این کتاب میتوانید به سایت آمازون، سایت شرکت کتاب، گالری 
»عشق« و 

کتابفروشی های )کتاب سرا و کلبه کتاب( در وست وود لوس آنجلس 
مراجعه، و یا با تلفن

818-406-2626
تماس حاصل فرمائید.

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

اتاق خصوصی در اختیار ایشان قرار می گیرد.
818-620-8187

275-272

شکایت از بازیکن بیس بال داجرز،
 برای خشونت در رابطه جنسی

ترور بائر )Trever Baur( بازیکن تیم بیس بال داجرز 
که با شــکایت زنی به اتهام رابطه جنســی به زور و 
خشونت در مرخصی اجباری به سر می برد و وکالی 
او با ارائه مدارک به دادگاه تالش دارند نشان دهند که 
این رابطه به خواست آن زن انجام شده است، اکنون 
با موضوع خشونت و ضرب و شتم نسبت به آن زن 
روبرو شده است، زیرا زن مورد اشاره در سال ۲۰۱۷ 
تالش کرده بود با نشان دادن تصاویر چهره خود که 

نشــان از جراحت دارد به پلیس، شکایت کند لیکن 
از ســوی پلیس به اتهام نوشیدن مشروب الکلی در 
زیر سن قانونی دستگیر شده است و پلیس نسبت به 

شکایت او اقدامی نکرده است. 
تروور بائر و وکالی او مدعی هســتند که این زن در 
فاصله سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ با ورزشکار رابطه جنسی 

داشته و این شکایت او جنبه اخاذی مالی دارد. 

مناظره جمهوریخواهان بدون حضور لری ادلر

در مناظره شب گذشته نامزدهای جمهوریخواه برای 
جایگزینی گوین نیوســام فرمانــدار کالیفرنیا، غایب 
اصلی نامزد پیشتاز جمهوریخواهان لری الدی، مجری 

و برنامه ساز محافظه کار رادیو بود. 
در مناظره شب گذشــته، تنها ۳ نفر از 4۶ نامزد برای 
جایگزینــی گوین نیوســام در ۱4 ســپتامبر حضور 

داشتند. در مناظره شب گذشته که در ساکرامنتو برگزار 
شد، هفت نفر دعوت شده بودند که تنها جان کاکس 
بازرگان و ســرمایه دار جمهوریخــواه، کوین فالکنر 
شهردار جمهوریخواه پیشین ســن دیه گو و نماینده 
مجلس نماینــدگان کالیفرنیا، کویــن کایلی حضور 

داشتند. 

۳2۵۵ دانش آموز مبتال به کرونا در لوس انجلس 

بازگشــایی مدارس در منطقه آموزشی لوس 
آنجلس که نزدیک بــه 45۰۰۰۰ دانش آموز 
دارد و همراه اســت با آزمایــش کرونا برای 
دانش آموزان و آموزگاران و کارکنان مدارس 
نشــان می دهد که ۳۲55 دانش آموز مبتال به 
کرونا بوده و نتیجه آزمایش مثبت داشته اند که 
۸ نفر در هر ۱۰۰۰ نفر است. این آمار در میان 

کارکنان ۶ نفر در ۱۰۰۰ نفر است. 
مسئوالن بهداشتی مدارس لوس آنجلس آن را 
نشانه ویروس دلتا برای کارکنان واکسینه نشده 
و دانش آموزانی که واکسینه نشده اند و در سن 
مورد نظر هستند و یا خانواده های آنها واکسینه 
نیستند و این دانش آموزان به عنوان ناقل نتیجه 

مثبت به کرونا دارند. 
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در کانون خبر:

مرزهای زمینی آمریکا با مکزیک و کانادا بسته شد

نویسنده: آزاده یگانه  

خامنــه ای، طرح و اجرای روش چاپیــدن و غارت مردم را که 
توسط »شورای نگهبان« به او داده می شود ، تایید و تصویب کرد.

خامنه ای نظارت بر ســازمانی را به نام »ســتاد اجرایی فرمان 
حضرت امام« برعهده دارد که میزان دارایی های این سازمان »بالغ 
بر ۹5 میلیارد دالر« تخمین زده می شود. این ستاد به یک بازوی 
عظیم اقتصادی تبدیل شده است و کنترل این امپراطوری عظیم 
اقتصادی تنها دست خامنه ای است . این رقم بر اساس تجزیه و 
تحلیل بیانیه های مقام های رسمی ستاد، آمار بورس اوراق بهادار 

تهران و وب سایت های شرکتی است.
درآمد ناشی از ستاد به خامنه ای استقالل مالی می بخشد تا او را 
هم از مجلس و هم از بودجه کل کشور بی نیاز کند. ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام«، »تقریباً در هر بخش از صنعت ایران سهام 
دارد، از فعالیت های بانکی و مالی، نفت و مخابرات گرفته تا تولید 
قرص های ضدبارداری و حتی پرورش شترمرغ.« راهی که ستاد 

این ثروت را از آن خود می کند مصادره امالک است.
 تحقیقات شش ماهه رویترز نشان می دهد که قدرت عظیم ستاد 
یادشده از طریق مصادره اموال بهاییان، تجار، یا ایرانیانی که در 

خارج از کشور
 زندگی می کنند به دست آمده اســت و امتیازی انحصاری برای 

مصادره اموال دارد .
ستاد در دادگاه های ایران ادعا می کند که این امالک متروکه هستند 
و ســپس امالک مصادره ای را یا در مزایده می فروشــد یا سعی 

می کند معادل قیمتش را از صاحبان اصلی امالک بگیرد.
»ستاد اجرایی فرمان حضرت امام« کارهای خود را »پشت پرده« 
انجام می دهد و نقش این ستاد در خرید و فروش ملک اکثراً پنهان 
اســت و در آگهی های مزایده نیز از آرم و نام کامل ستاد استفاده 
نمی شود. ســتاد اجرایی فرمان امام خمینی شبکه ای متشکل از 
۳۷ شــرکت  تجاری وابســته به خود  دارد که به طور مخفیانه به 

سرمایه گذاری  برای حکومت ایران اقدام می کنند.
»ستاد اجرایی فرمان امام خمینی« دو موسسه اصلی تابعه آن از 
طرف حکومت ایران در بسیاری از بخش های اقتصادی ایران و 
دیگر نقاط جهان مانند آفریقای جنوبی، کرواسی و امارات متحده 
عربی سرمایه گذاری کرده و توانسته است ساالنه میلیاردها دالر به 

حکومت ایران سود برساند. )۱(
در مــورد قراردهای ننگین با روســیه و چین نــوع دیگری از 

چپاولگری منابع ایران آغاز گردید .
رژیم جالد جمهوری اسالمی صدها هزار ایرانی را که طرفدار 
پیاده کردن سیستم کمونیســتی یا سوسیالیستی در ایران بودند، 
اعدام کرده است ، ولی امروزه می بینیم که خود رژیم به پا بوس 
رژیم های بلوکه شرق و بدون مذهب دنیا رفته است . در عمل 
شعار »نه شرقی ، نه غربی« جمهوری اسالمی ، تبدیل به شعار 
»نه غربی« شد . این خیانت آشکار جمهوری اسالمی به فهم و 
شعور مردم است . چرا رژیم جمهوری اسالمی نوکر صفتانه به 
شرق باج می دهد؟ بهره برداری بی بند و بار و وحشیانه از منابع 
کشور توسط روسیه و چین ضربه های هولناکی به مشاغل داخلی 
کشور زده است و هزاران نفر از صیادان ماهی کشورمان گرفته تا 
کسانی که می توانستند موجب رشد صنعتی ایران بشوند ، بیکار 
شده اند و جای آنها را چینی ها یی گرفته اند که جمهوری اسالمی 
برای آنها مسکن های جدید ساخته است. همچنانکه غرب به 
علت هر گونه بهره برداری سیاســی و یا اقتصــادی برای ایران 
خسارت اور اســت ، قرارداد های ننگین جمهوری اسالمی با 
شرق هم همان زیان و خسارت را برای مردم ایران دارد . اگر ذره 
ای شرف و درستکاری و حقیقت گویی در رژیم دزد جمهوری 
اسالمی وجود داشت زیر بار قراردادهای ننگین با روسیه و چین 
نمی رفت . خامنه ای و پیروان او نوکرهای چین و روسیه هستند 
. دیکتاتورها  مردم را به خاطر منافع شخصی خودشان به خاک 

سیاه می نشانند.

)۱( »بر گرفته از ویکی پدیا «

دولت آمریکا برای پیشگیری از گسترش بیماری کرونا از گونه 
دلتا، ورود از مرزهای کانادا و مکزیک را تا ۲۱ سپتامبر محدود 

و ممنوع کرد. 
بسیاری از شهروندان آمریکایی که برای سفرهای کوتاه و حتی 
کار و زندگی همواره در مرز ورودی مکزیک به کالیفرنیا در سن 
دیه گو در رفت و آمد هســتند نخواهند توانست برای سفرهای 
غیرضروری، وارد آمریکا شوند، حتی اگر کارت واکسیناسیون 

نیز همراه داشته باشند. 
این دستور از ســوی وزارت امنیت داخلی بر اساس مشاوره با 
کارشناسان بهداشت عمومی در کالیفرنیا گرفته شده است و از 

امروز به اجرا درخواهد آمد. 

دیوان عالی قضایی کالیفرنیا، شکایت اداره آموزش ارنج کانتی 
علیه گوین نیوســام در مورد پوشــیدن اجباری ماسک را در 

مدارس رد کرد.
ماه گذشــته، هیئت مدیره اداره آموزش ارنج کانتی در نشست 
خود با رای ۰-4 به این نتیجه رسیده بود که پوشیدن ماسک در 
مدارس برای تندرســتی دانش آموزان زیان بار است و از این 

روی، از گوین نیوسام شکایت کرد و شکایت خود را با دیوان 
عالی قضایی کالیفرنیا طرح نمود که گوین نیوسام، طب قانون 
اساســی کالیفرنیا حق تصمیم گیری در مورد دانش آموزان در 
ارنج کانتی را ندارد و دیــوان عالی قضایی کالیفرنیا با رد این 

موضوع، اختیار قانونی را از آن فرماندار دانسته است. 

»ستاد اجرایی فرمان حضرت امام« مرکز بیشترین دزدی   ها و چپاول هاست

دیوان عالی قضایی کالیفرنیا پوشیدن ماسک در مدارس را رد نکرد

https://akattorneyatlaw.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx%3Fitem%3D100%26title%3Dcomprehensive%2520history%2520of%2520the%2520jews%2520of%2520iran%26author%3Dlevy%2C%2520habib
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=106415
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=118
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=4457
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112105
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در کانون خبر:

UC طرح جدید برای پلیس دانشگاه های
در راســتای همگامی با جامعه و درخواســت 
اصالح و بازنگری به ترکیب ســاختار پلیس، 
مایــکل دریــک )Michael Drake( رئیــس 
مجموعه دانشگاهی UC، از طرح خود در این 

زمینه رونمایی کرد. 
در این طرح پلیس دانشگاه های UC، شفافیت و 
کیفیت باالتر را در اولویت خود قرار می دهد و 
به سوی قضاوت های نژادپرستانه گام برنخواهد 
داشــت و تالش خواهد نمــود در همکاری با 
دانشجویان در راستای امنیت بیشتر برنامه ریزی 

نماید. 
مجموعه دانشــگاه های UC با ایــن طرح، در 
واقع درخواست برای منحل کردن اداره پلیس 
دانشگاه ها را رد کرده و اصالح و برنامه ریزی را 

جایگزین نموده است. 

برای پیشگیری از آتش سوزی، امروز
 برق ۵۱۰۰۰ مشترک قطع شد

آتش سوزی بزرگ Dixie که دو هفته پیش شهر 
تاریخی گرین ویل را خاکســتر کرد هم اکنون با 
پیوســتن آتش ســوزی کالدور به وسعت ۱۰۰ 
مایل، ۱۲۰۰ نفر دیگــر را از خانه های خود در 
مناطق جنگلی رانده است و بنابر گفته مسئوالن 
آتش نشانی 5۰ خانه طعمه آتش شده و ۲ نفر نیز 

در بیمارستان بستری شده اند. 
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا، برای جنگل های 

الدورادو شرایط ویژه اضطراری نمود. 
ناگفتــه نماند که آتش ســوزی های کوچک در 
کالیفرنیا که بــا گرمی هوا، خشــکی درختان، 
بادهای پرشتاب همراه است مجموعه بزرگی را 

در آتش سوزی های کالیفرنیا رقم می زند.

لری الدر، نامزد محافظه کار دست راستی
 و سیاهپوست در رقابت برای فرمانداری

لری الدر، نامزد محافظه کار دســت راستی و 
سیاهپوست با حضور در میان جمهوریخواهان 
سفیدپوســت ارنج کانتی سخن گفت و گوین 
نیوســام فرماندار کالیفرنیــا را متهم کرد که در 
مورد خشونت پلیس ها، دروغ می گوید و این که 
پلیس ها را به رفتاری نژادپرستانه متهم می کند، 

ساختگی است. 
نویســنده لوس آنجلس تایمز در گزارش خود 
از این ســخنرانی مــی گوید: گر چــه او یک 

محافظه کار سیاهپوســت است و می خواهد از 
این فرصت، میوه چینی نماید، اما او یک برتری 
طلب سفیدپوست در پوســت سیاه است و از 
نظر ایدئولوژی و فکــری در برنامه های خود 
برای شبکه Fox News نیز همواره چنین رفتار 
کرده است و اکنون در نامزدی برای فرمانداری 
کالیفرنیا نیز تالش دارد از جامعه سیاهپوستان 

کالیفرنیا به نفع خود بهره بگیرد. 



۶IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 277  AUGUST  ,20 , 2021 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  277  - آدینه 20 آگست  2021 

طنز و خبر:

طالبتم طالبی!

طالبان برگشتن به قدرت! این مهمترین خبر شوک آور این روزهاست ... 
خیلی سریع اتفاق افتاد ... آمریکا هنوز از افعانستان خارج نشده، طالبان 
اومدن جاشــونو گرفتن تا جاشون خالی نباشــه! ... در عرض چند روز 
افغانستان کنفیکون شــد رفت پی کارش ... همه کشورها از خود امریکا 
گرفته تا جمهوری اسالمی ایران و پاکستان و کشورهای عربی و اروپا و بقیه 
مدعی شدن که از سرعت پیشروی طالبان )اونم بدون زد و خورد و جنگ 
آنچنانی( شگفت زده شدن ... اما شهروند ایرانشهر از اینکه همه سیاسیون 

فکر می کنن مردم خرن و هیچی نمی فهمن شگفت زده شده ... 
یعنی فکر کردین یه مشــت طالب آدمکش بی ســواد که سالهاست توی 
سوالخ موش قایم شده بودن و حتی ریخت منحوس خیلی از رهبراشونم 
کسی تا حاال ندیده بوده به همین راحتی و بدون درد و خونریزی بیان و کل 
مملکت افغانســتان رو در عرض یه هفته زیر سیبیل امریکا و ناتو بگیرن و 
هیچکس هم جلوشون مقاومت نکنه و ... یعنی با امریکایی ها و بقیه قدرت 
های منطقه هماهنگ نبودن؟ یعنی همینجوری سرشــونو انداختن پایین و 
اومدن کابل رو گرفتن؟ ... یعنی اصال سازمان ملل و پاکستان و جمهوری 
اسالمی و قطر و عربستان و ترکیه و کلی کشور دیگه که همه توی این چند 

روز خفه خون گرفتن اصال از این ماجرا خبر نداشــتن یا نتونستن واکنش 
نشون بدن؟ ...

نه داداش خر خودتونین که هر غلطی دلتون بخواد با هر کشور و ملتی میکنین 
و خودتونو میزنین به خریت! بعدشم دایم باال منبر میرین که ما مدافع حقوق 
بشر هستیم و مردم و آزادی و دموکراسی برای ما مهم هستن! ... امریکا و 
بقیه کشورهای غربی توی همین ماجرای طالبان و افعانستان ثابت کردن که 
فقط و فقط منافع خودشون براشون مهمه و همه شعارهای انسان دوستی و 
حقوق بشــر و حقوق زنان و اقلیت ها به یه ور تخم مبارکشونم نیست! اینا 
خودشون خالق طالب )آخوند( و طالبان )آخوندها( و طالبی )آخوندیسم( 
بودن و االنم همشــون با هم ساخت و پاخت کردن و نشستن به ریش همه 

مون دارن میخندن! 
کال همه رفقا، امریکا، روسیه، چین و اروپا و بقیه طالب طالبی هستن و همه 
با هم دارن فریاد میزنن: طالبتم طالبی! طالبان هم به این دعوت لبیک گفتن 
و االن در خدمت ملت افغانستان هستن تا امارت اسالمی افغانستان در کنار 
جمهوری اسالمی ایران و ایشاال بزودی دولت و خالفت اسالمی عراق و 
شــام )داعش( تشکیل ایاالت متحده اسالمی )USI( در خاورمیانه رو بدن 

... برای شادی روح خاورمیانه همگی با هم: فاتحه مع الصلوات!

حکایات بازار بین الخبرین

جوک های برگزیده بازار بین الخبرین:

از شبکه های اجتماعی:

دیــروز تو مهمونی بچه ی داییم تبلتشــو داد به 
مامانش گفت:

این بازی دیگه اکســپایر شده برو یه کرک نشده 
اش رو برام بریز...

*********
خدا به سر شاهده

منم تو ســنه همین که بودم چون بابام شــماره 
شناسنامش 215 بود فکر میکردم بابام 215 امین 

ادم روی زمینه…
پدربزرگمم شمارش 1 بود فکر میکردم حضرت 

آدمه!
*********

مردی خواست زن دوم دزدکی بگیرد
میره صحبتهایش رو میکنه میگه روز جمعه میام 

برا عقد
زن اولی میفهمه مرد شــب جمعه شــامش رو 

میخوره و میگیره میخوابه
صبح پا میشه بهترین لباسش رو می پوشه

بهترین عطرش رو میزنه
میخواد بره بیرون زنش بهش میگه کجا ؟
میگه من میخوام برم نماز جمعه دیر میام

زنش بهش میگه بیا بشین امروز دوشنبه است، من 
قرص خواب بهــت دادم چهار روزه خوابیدی، 
اگه دوباره تکرار کنی، قرصی بهت میدم که وقتی 

پا شدی روز قیامته !!!
*********

 خونه مادر بزرگم بودیم برق رفت بابام گفت برو 
ببین شاید فیوز پریده

مــادر بزرگم گفت نمیخواد بری بعد گوشیشــو 
برداشــت گفت نه برق محل رفته چون وای فای 

همسایه  هام خاموش شده!
برگای کل خانواده با هم ریخت!

*********
خوبیه دو قلو بودن اینه که میتوني اون یکي قلت 
رو بفرستي سر جلسه کنکور که بهتر بلده درسو؛ 
مــن یکي از دوســتام اینکارو کرد ولي ســریع 

فهمیدن،
البته اینکه خودش پسر بود و اون قلش دختر بود 

هم بي تاثیر نبود!!!
*********

رانی چیست؟
وقتی کوچه یا خیابانی بسته باشد همشهریان به 

هم میگن:
را نی عمو، نرو رانی....

*********
 وقتی عکسای زشت قدیمی تون رو نگاه میکنین، 

فکر نکنین االن خوشگلین
شما هنوز زشتین ، فقط وقتش نشده بفهمین!!!

*********
ماشین میزنه به جعفر پاش قطع میشه.
ـّه میـُبره. قاضي براش ۱۰۰ میلیون دی

صاحب ماشین میگه: مگه من میلیاردرم؟
جعفر میگه: پدرسگ په فکر کردي من هزار پا؟!.

*********
عارضم خدمتتون که :

دیدین گل به اون قشــنگی و خوش بویی؛ خار 
داره؟

تیز هم هس بدجور هم میره تو انگشت آدم؛
خب همه چیزای خوب؛خار دارن؛

از جمله “شوهر”
شوهر؛ هم خار داره که در اصطالح عامیانه آن را 
“خارشوَور” یا همون “خواهرشوهر” مینامند…..

تا کشفیات بعدی بای!
*********

یه بار عکســمو گذاشتم رو پروفایلم، یکی اومد 
پی وی گفت:

مسخره کردن ادمهای زشت کار خوبی نیست
لطفا عکس آن بدبخت را بردار!

*********
تا پارســال میگفتیم عید هامــون بوی عید های 

همیشگی رو نمیده،
االن دیگه خدارو شــکر به لطــف این ویروس 

اصال دیگه بو نمیده !
*********

هر کی واسه عید دیدنی زنگ  زد گفت میخوایم  
بیایم خونتون،

میگم بفرمایید از وقتی کرونا گرفتم  کسی پیشمون 
نیومده!

*********
روز تولدم نوبت رســید بــه کادوی بابام بازش 

کردم دیدم توش یه سوییچه
گفتم وای بابا اصال باورم نمیشــه که برام  ماشین 

خریدی!
گفت ماشین چیه بابا،

این سوییچ ماشین خودمونه
گذاشتم برات بعد تولد ببریش کارواش!!!

*********
پنجاه سال دیگه مردم نزدیک عید که بشه

می شــینن تو خونه و هی دستاشونو می شورن و 
می گن

ایــن از آداب و رســوم اجــدادی و کهــن ما 
ایرانی هاست

*********
هفت سین دخیای دم بخت

اولیش:
سایه ی آقامونه

دومییش:
سالمتی آقامونه

سومیش:
سانتافه ی آقامونه

چهارمیش:
سود سپرده ی بانکی اقامونه

پنجمیش:
سفر خارج ازکشوربااقامونه

ششمیش:
سرمایه آقامونه

هفتمیش:
سرقفلی مغازه ی آقامونه

*********
ســفره هفت سین ســال ۱4۰۰ رو کرونا برامون 

چیده:
سرماخوردگی سردرد سرگیجه سرفه سوزش گلو 

سینه پهلو و درنهایت سنگ قبر!
رحم اهلل من یقرآ الفاتحه مع الصلوات!!!

*********
مورد داشتیم پســره رفته تو خیابون با ماشین مردم 
عکس انداخته , نوشته منو ماشینه جدیدم یهویی!…

ماشین دزدی در اومده بنده خدااالن زندانه
برای آزادیش دعا کنید… 

*********
یادش بخیر پارسال این موقع یوم الشک بود

که چهارشنبه سوری این هفته است یا هفته بعد !
*********

بوی ویروس، بوی سیل
بوی ماسک رنگی

بوی تند آب و الکل وسط سفره عید
با اینا زمستونو سر میکنم!

*********
 به مامانم میگم یه شعر بگوحرف دلت باشه

میگــه: مثل یک رود که بــه دریاچه غم خواهد 
خورد

حالم از دیدن روی تو بهم خواهد خورد!
*********

یه ســری دیدم یه عده دور مصدوم جمع شدن 
گفتم برین کنار من پزشکم

رفتم باال سرش ملت گفتن چرا کاری نمیکنی
گفتم من فقط تا همین جاشو بلدم!

آمبوالنس که اومد اول منو بخاطر شدت جراحت 
رسوند بیمارستان !!!

*********
عمل دماغ دو مرحله داره:

مرحله اول خود پروسه جراحے و استراحت و 
چسب و ایناس

مرحلــه دوم پاک ڪردن و پــاره ڪردن تمام 
عڪس هاے قبل عمل !!!

*********
یه روز بابام اومد خونه دید من رو مبل نشستم

یکم نگاهم کرد بعد گفت زود باش
بگو ببینم دخترم کو؟!

هرچقدر توضیح دادم کــه بابا جان من دخترتم 
قبول نکرد

و گفت از خونه ى من برو بیرون، دختر من سبیل 
نداشت!

خب تقصیر من چیه که آرایشگاها تعطیله آخه !!!
*********

یارو عکس دونفره با عشــقش گذاشــته زیرش 
نوشته تو لب ترکن تا دنیا را برایت فتح کنم  ...

اســکندر مقدونی هم پیش عشقش از این غلطا 
نمیکرد !!!

*********
همه چی درست میشه، شاید
امروز نه ولی در نهایت میشه

تا دندون دارید بخندید
تا چشم دارید ببینید

تا گوش دارید گوش کنید
تا سالمید زندگی کنید

یادت باشه دنیا
منتظر هیچکس نمی مونه،

پس به لبخند زدن ادامه بده،
یه روزى زنــدگى از ناراحت کردنت خســته 

میشه!
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کتاب خاطرات جنجالی و بدون سانسور
 عباس پهلوان منتشر شد

»جلد دوم«
با یک تماس کتاب خود را سفارش دهید

310-477-7477

بیداری
بیداری تنها نشریه ضد خرافات  بزبان فارسی 

در سراسر جهان پخش می شود
تماس برای اشتراک

858 - 335 6183
 bidari2@hotmail.com

پشتیبانی از تالش های فرهنگی باارزش، در این روزهای پیچیده در فاصله 
و ایستایی به ویژه، جلوه ای از خویشکارِی ماست. 

دوستان هنرمند ما، ناکتا پهلوان، علی عزیزیان، و افشین کتانچی با درایِت 
کارگردانِی »ژرژ چاربخش«، George Charbak()، بر مشکالت بیرون از 
شمار این دوران برای تمرکز و تمرین و اجرا پیروز شده اند تا نمایش »مرگ 
و دوشــیزه« را بر اســاس نمایش نامه ای به همین نام از »آریل دورفمان«، 

نویسنده آرژانتینی-شیلیایی، بر صحنه ببرند.
»مرگ و دوشــیزه« روایت روبه رو شدن یک انسان با ژرف ترین الیه های 
روان خویش اســت، زمانی که دست حادثه او را، که تجربه سنگین ترین 
خشونت ها را در زندان های سیاســی حکومت پیشین داشته، در آرامش 
ظاهرِی این روزهایش در خانه ای در کنار دریا با عامل شکنجه اش رو به رو 
می کند. متنی که ماننــد هر متن خالق خوب، ذهن خواننــده را در برابر 
پرسش های بسیار می نشــاند، بی آن که قصد تحمیل قضاوت نویسنده را 
داشته باشــد- دعوت به بازنگری روان شناختی- جامعه شناختی و فلسفِی 
روان انسان در برخورد فردی و اجتماعی با خشونت و آسیب های ماندگار 

آن. 
»مرگ و دوشــیزه« را »رومن پوالنسکی« نویســنده و کارگردان نام آشنای 
فرانسوی، در سال ۱۹۹۴م، در هیأت یک فیلم سینمایی جان داد، و این بار 
دوستان جوان ایرانی ما، اجرای زنده اش را به زبان فارسی بر صحنه تئاتر 

می برند.
هم زمانِی اجرای این اثر درخشــان، و تشکیل دادگاه های »حمید نوری«، 
دادیار سابق قوه قضایی جمهوری اسالمی و از عامالن کشتار تابستان ۶۷، در 
حضور بازماندگان آن خشونت از یادنرفتنی، پشتیبانی از این کار را به یک 

مسئولیت اخالقی تبدیل می کند.
اطالعات تهیه بلیط: 

)۲۶، ۲۷، ۲۸ و ۲۹ اوت، ساعت ۸ شب، در لس آنجلس(

https://ci.ovationtix.com/34367/pro-
duction/1075988

Phone: 707-365-5370
Odyssey Theatre , 

2055 S. Sepulveda Blvd.
 Los Angeles, CA 90064

پیام بنی کریمی

مقاله:

 نویسنده: آزاده یگانه 

 شــما که می خواهید و ترجیح می دهید که اینگونه باور کنید که می کنید ، 
فقط مسئول خودتان در باورهایتان هستید و هیچگونه حقی برای قبوالندن 
عقاید و اعتقادات خود را به دیگران ندارید.  باور هر کس فقط به شخص 
او  مربوط می شــود و امری بسیار خصوصی است و نباید جنبه عمومی و 
تبلیغاتی داشــته باشد . ممکن است که شما باور داری که مثال مسیح  خدا 
است و دیگری عقیده دارد که هر آنچه  در کتاب دینی او  آمده است وحی 
خدا به پیغمبرش بوده است و  توی هندوستان هم مردم گاو را می پرستند. 
آن دیگری هم باور دارد که خدایی جهان را خلق نکرده اســت و جهان از 
ازل تا ابد بوده اســت و خواهد بود .  شــما به هر چه که اعتقاد داری برای 
خودت حفظ کن چون اصل در انسانیت فرد است که در هیچ دین و مذهب 

و مســلک و مرام و سیاست خالصه نمی شود و هیچ چیز در این دنیا نمی 
تواند و نباید رنگ تقدس بگیرد . 

مقدس کردن هر چیز آن را از حیطــه انتقاد خارج می کند و این خطرناک 
ترین و مهلک ترین سمی است که به افکار مردم در طول قرنها تزریق شده 
اســت . تبلیغ هر گونه عقیده و مرام  و مذهب و دین به معنی ســلب تفکر 
نقادانه اســت که باعث پرورش شعور انسان می شود. اینگونه تبلیغات به 
اســم خدا و مذهب و دین و مرام قرن ها امتحان خود را پس داده اند و به 
جز جنگ و خونریزی و چپاول مردم حاصلی نداشته اند . دین و مذهب و 
مرام نباید در حکومت ها دخالت کنند چون تبدیل به حربه ای برای کسب 
قدرت و مشروعیت در حاکمیت می شوند . نباید گذاشت که هیچگونه و 
به هیچ وجه  تبلیغات عقیدتی به عنوان یک اهرم قدرت در راس حکومت 

ها قرار بگیرند .

اعتقاد و باور شخصی شما فقط به خودتان مربوط است و بس  

https://www.sevmanagementconsulting.com/
https://www.imperialagent.com/
https://vgbailbonds.com/
https://ci.ovationtix.com/34367/production/1075988
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ادامه مطلب صفحه اول »چالش های امنیتی رئیسی و ُمالی هشتم وزارت اطالعات او

منتشر شد

شرکت کتاب

سرزمین محبوب من 
نوشا ذکایی

اای ووزتتان ممم و ددم دالورش  

با یاد ساھھایی     اوواز وودم  

للل زننن                 
دوباره     زددیی     آغاز       یی وود      روزی    

دوباره     ییدده        باز      یی وود      روزی                
نننن            خاووش      یی وود      یببب    

ششاط و     ھھھهه     آغاز     یی وود     روزی  ششاط و     ھھھهه     آغاز     یی وود     روزی                              
شبههه    بایِی    شاننن     عالج      ووادد     دد    

دوباره   وو       وواز    یی وود      روزی                
ه    وواز   وود       سسس  ززز 

ّ
یباش     ّ   

ارزر       هههه      ببباز     یی وود         روزی                
دد   للل زننن اتت   و ششبسایی   رود    

ر     ز    نننیی    اوواز      یی وود       روزی                
    آتننن   ھھان سده ای   ھال  ای   خخخ!     آتننن   ھھان سده ای   ھال  ای   خخخ! 

بِت دلل،  باز    یی وود    روزی  ُُ
سسا                  

ااز   دار          وووور     یی ردد     «ووشا»    
ببدد    ققق،   ااااز    یی وود    روزی                

ووشا ذکایی                    
ووم رزرماه ۱۴۰۰ وورخددی                 

                     سس آججسس 
ketab.com

www.ketab.com

$ 25.00

حکومت آخوندی ثناخوان مرگ و دکان دار دین و خودشیفتگان باورمند 
به چماق تکفیر و مجهز به خرافات و موهومات، شــدند کابوس ملت بی 
پناه و ناامید ایران و موجب هراس همســایگان ایران زمین. و این خشکه 
مقدس های متظاهر به دین و عقب افتاده، برای خودشان دستگاه اطالعات 

و جاسوسی خلق کردند. 
هر کدام از دوران های ری شــهری، فالحیان، دری نجف آبادی، یونسی، 
اژه ای، مصلحی و علوی در واجا همراه با اعدام ، ترور، خفقان، سانسور 
و ســرکوب بوده است. هیچ کدام از این 7 ُمال هم سواد و دانش اطالعاتی 
امنیتی نداشتند.یکی به او، اجتهاد یک شبه داده و وزیر هم برای حکم قتل و 

جنایت، آماده خدمت به  ساختار خالفت اسالمی والیت فقیه. 
صرفا 1 وزیر واجا در زمان خمینی حضور داشته، و ان هم ری شهری است 
که معاونش فالحیان بود. گرچه ری شهری هم ُمالی جاسوس کابینه علی 
خامنه ای بود.  مابقی وزرا را شخص علی خامنه ای در این 32 سال تعیین 

کرده که اکثرا هم از مدرسه مخوف حقانی سربرآورده اند. 
حــوزه فعالیت واجا ، پــس از دوران جنــگ ایران و عــراق، آمیخته به 
تروریسمشــد و دوران علی فالحیان، به اوج رســید. ترورهای داخل و 
خارج از کشــور، برای صیانت از ساختار اختاپوس مذهبی ُمالیان شیعه ، 
به گوش هر که در عالم رســید.و جهانیان از فرهنگ اهریمنی و ظلمتکده 

جاهلیت رژیم ُمالهای چماقدار، جز آوای وحش نمی شنید. 
امروزه در مجلس مشروعه، صالحیت و کفایت وزیران بررسی می شود و 
یکی از آنان هم سید اسماعیل خطیب است. که درباره اش همین چند روز 

قبل نوشتم.
https://news.gooya.com/08/2021/post54849-.php
»شوالیه تاریکی«؛ وزیر اطالعات پیشنهادی رئیسی به مجلسوزارت واجا 
ُمالیان به عنوان بخشــی از جامعه اطالعاتی جمهوری اسالمی با چالش 
های امنیتی وافری روبروســت و کار کابینه رئیسی هم حل مشکالت ایران 
و مردمان ایران نیست، بلکه هدف غائی حفظ ساختار قدرت به هر قیمتی 
است. کشور در حد بحران جدی است. ناامنی در کشور به اوج رسیده. در 
دوران وزیر قبلی، در روز روشن یا ترور شده یا خرابکاری و یا جاسوس 
های اجنبی هر کاری کرده اند از بردن سند تا عکاسی تا جمله پهبادی و ... 
در دوران دو وزیر قبلی هم در همه جا، گوش و موش کاشته اند و دیگر کار 
از کار گذشته!... هر حلقه ای را هم در اوهام دستگیر کردند، بی فایده بود. 
کار به جایی رســید که هر کدام از جنبش های مردمی داخلی علیه استبداد 
خامنه ای از 1388 تا 1400 را تمرکز امنیتی چند نهاد اطالعاتی و سرویس 
 CIA,  ،جاسوسی خارجی نامیدند ! ]رئاسة االستخبارات العامة السعودیه

Mossad ,MI۶ و ... [
در این ســالها، ضعف اطالعاتی و نادانی دستگاه جاسوسی ُمالیان مورد 
مضحکه و مسخره ســازمان های اطالعاتی جاسوسی جهان قرار گرفت. 
کاری نمی دانند اال تروریســم و خون ریختن  یا تملق خامنه ای را گفتن. 

آش آنقدر شــور شد که از یک ســو ُمالی جاسوس چهارم ]علی یونسی[ 
علنا آمد و گفت: موســاد همه جا گرفته و مراقب جان تان باشید! و ُمالی 
جاســوس هفتم ] محمود علوی[ مشغول فیلم سازی و سریال های تخیلی 
بود و آمد و با خیالبافی ساده لوحانه گفت: چرا کار اطالعاتی بلد نباشم، من 

نقاشی بلدم و آب و رنگ را با هم قاطی کرده ام!
و امروز هم در مجلس شورای اسالمی، به بررسی سابقه ُمالیی خامف بی 
اعتبار، بی تجربه، ضعیف و نادان به نام سید اسماعیل خطیب نشسته اند. 
گرچه قرار است که خود رئیسی هم با عقب افتادگی ذهنی فاجعه آمیزش در 
مجلس بنشیند و با هاله تقدس جعلی اش، نمایندگان را مرعوب سازد تا که 

میر غضب دراز ریش، بدون سردرد سرگرم کار خویش باشد. 
و اگر ســید اسماعیل خطیب همان ُمالی جاســوس هشتم باشد ، کابوس 
سنگینی برای اهل سیاست و فرهنگ ایران است. این چماقدار موذی، شوم 
و بی شرم در پی توسعه تروریســم و اختناق و سانسور خواهد رفت تا با 
یاســای چنگیزی، به مانند رئیسی ، پیام آور پریشانی و ناامنی و انحطاط و 

نابودی ویرانگری باشد. 
سید اسماعیل خطیب با ذهنیت توهم پرور، خودش را متفکر و هوشمند می 
داند اما مرزهای ایران و تهدید ها را هم نمی شناسد. مشابه ادبیات خامنه 
ای، دشمن دشمن خواهد کرد اما او اهل شیطان و شیطانک گفتن هم هست. 
و بانی متملق آمیز و جزم باورانه معتقد است که حمله خمینی و ُمالیان در 

بلوای 57، »اعجاز نور خورشید امام« بوده! 
خطیب نزدیک به حلقه تروریسم چپ است و ایامی هم که در دوران مالی 
جاسوس دوم )فالحیان( در قم بود، کارنامه اش را همگان می دانند! دست 
پرورده مکتب علی فالحیان اســت و جز خون ریختن و پاســبانی والیت 
فقیه، کاری دگر نمی داند. و این شیوه چیدمان، خود حکایت از آماده شدن 
ُمالیان برای دوران انتقال قدرت و جانشــینی خامنه ای اســت که گروهی 
شمشیر به دست، بر راس امور قرار بگیرند تا مبادا، کسی ساز مخالف بزند. 
خطیب و رئیســی کاری به مصالح و منافع ملی ایــران ندارند و ماموریت 
شان، حذف تهدید داخلی و خارجی و ایجاد اغتشاش و آشوب منطقه ای 
اســت . چه بسا با امدن او، پیش بینی و تحلیل اکثر سازمان های اطالعاتی 
  ]Terrorism[ و جاسوســی جهان آن چنین باشد که موج جدید تروریسم
دوباره به راه خواهد افتاد! مهم ترین چالش امنیتی خطیب و رئیسی، جنبش 

های داخلی مردم ایران است وگرنه، کاری به نفوذ اجنبی در ایران ندارند!
طبعا افرادی مانند دیوید بارنئا ]David Barnea[ مدیرموســاد و یا ویلیام 
برنــز ]William  Burns[ مدیر ســی آی ای و یا خالــد الحمیدان ]رئیس 
االستخبارات العامة الســعودیة[، نیک می دانند که کل نظام ُمالها ، در پی 
توســعه برنامه های هسته ای ، موشــکی ، پهبادی و تروریسم و ایجاد بی 
ثباتی و آشوب منطقه ای هستند و بس... چون دست پرورده خمینیسم اند 

و خمینیسم انبانی است از رذالت ها که تروریسم جزیی از ان است. 

https://zoom.us/j/92251632121?pwd=UU5TbTdXR3JaWlEyWHJjb1pIN0xiQT09&utm_source=Community&utm_campaign=46ff36cadc-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_10_05_43_COPY_150&utm_medium=email&utm_term=0_112ae81d3e-46ff36cadc-292002389&mc_cid=46ff36cadc&mc_eid=6cd4a02135#success
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
20 آگست تا  26 آگست ) 29 مرداد تا 4 شهریور (

آدینه 2۹ مرداد     2۰ آِگست

1319 خورشیدی )1940میالدی(
زادروز عارف عارفک یا، خواننده و هنرمند 

1321 خورشیدی )1942میالدی(
وینستون چرچیل، نخست وزیرانگلستان برای شرکت در »کنفرانس تهران« 

وارد تهران شد
1347 خورشیدی )19۶8میالدی(

فرمان تشکیل فرهنگستان صادر شد.
1387 خورشیدی )2008میالدی(

درگذشــت تورج نگهبان، شاعر و ترانه سرای با ذوق ایرانی در بیمارستان 
تارزانای لوس آنجلس. وی متولد هفتم اردیبهشــت سال 1311 در اهواز 

بود. 
1390 خورشیدی )2011میالدی(

درگذشت رضا بدیعی، کارگردان ایرانی هالیوود در بیمارستان یوسی ال ای 
در شــهر لوس آنجلس در سن 81ســالگی. وی به »پدرخوانده تلویزیون 

آمریکا« نیز شهرت داشت.

شنبه ۳۰ مرداد     2۱ آِگست

1308 خورشیدی )1929میالدی(
زادروز نجف دریابندری، مترجم

1314 خورشیدی )1935 میالدی(
تعیین نام خانوادگی برای عموم اجباری شد

133۶ خورشیدی )1957میالدی(
کنگره  فرهنگیان کشور گشایش یافت

یکشنبه ۳۱ مرداد     22 آِگست

1332 خورشیدی )1953میالدی(
بازگشت محمد رضا شاه پهلوی به ایران 

1342 خورشیدی )19۶3میالدی(
دانشسرای عالی به دانشگاه تربیت معلم تغییر نام داد

1353 خورشیدی )1974میالدی(
جمعیت کل کشور به 32میلیون و 300 هزار و 810 نفر برآورد شد

1388 خورشیدی )2009میالدی(
درگذشــت سید بزرگ محمودی )متولد 1318( مشهور به دکتر محمودی، 

همسر ایرانی بتی محمودی خالق رمان بدون دخترم هرگز 

دوشنبه ۰۱ شهریور     2۳ آِگست

129۶ خورشیدی )1917 میالدی(
تشکیل کمیته  ایالتی حزب دمکرات در تبریز

1303 خورشیدی )1924میالدی(
زادروز دکتر محمد جعفر محجوب- ادیب، پژوهنده و استاددانشگاه تهران

آثار زنده یاد دکتر محجوب در شرکت کتاب موجودند 
1307 خورشیدی )1928میالدی(

حسین عالء، وزیر مختار ایران در پاریس از تهران دستور گرفت که پانزده 
نفر معلم برای مدارس متوسطه  ایران استخدام کند

1309 خورشیدی )1930میالدی(
انتشار روزنامه ی »ایران آزاد« به مدیریت ضیاءالواعظین

1311 خورشیدی )1932میالدی(
زادروز محمد زنگنه - نقاش و مدرس نگارگری

1314 خورشیدی )1935میالدی(
دانشگاه جنگ تأسیس شد 

1327 خورشیدی )1948میالدی(
زادروز بیژن کارگر مقدم، داستان نویس برون مرزی

1333 خورشیدی )1954میالدی(
زادروز  گوهر خیراندیش، بازیگر 
1355 خورشیدی )197۶میالدی(

سه کنگره از سوی کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی درشهرهای 
مختلف امریکا برگزارشد

 کتاب جنبش دانشجویی 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 تحوالت ایران 

در دوران سلسله پهلوی و سقوط آن می باشد
135۶خورشیدی )1977میالدی(

یك گروه 13 نفری از دانشجویان ایرانی با شعار مخالفت با استبداد ، سفارت 
ایران در الهه را اشغال کردند

1357 خورشیدی )1978میالدی(
درگذشت محمدپروین گنابادی- نویسنده و پژوهنده

13۶9 خورشیدی )1990میالدی(
درگذشــت دکتر پرویز ناتل خانلری- پژوهشــگر، نویســنده، شــاعر و 

روزنامه نگار.
  آثار دکتر پرویز ناتل خانلری در شرکت کتاب موجود است، دیوان حافظ 

دو جلدی از زمره تالیفات اوست
1389 خورشیدی )2010 میالدی(

درگذشــت مهین شهابی، بازیگر پیشکسوت ســینما و تلویزیون ایران که 
مدتها به دلیل ابتال به تومور مغزی در بیمارستان پارس تهران بستری بود.

1399 خورشیدی )2020میالدی(
برای نخســتین بار در چنین روزی در سال 2020 از سوی ائتالف جهانی » 

افراد قبال مسلمان« این روز به نام »روز ارتداد« نام گرفت. هدف این ائتالف 
جلوگیری از خشونت علیه کسانی است که به هر دلیلی دین اسالم، پیامبر آن 

و کتاب قرآن و خدا را قبول ندارند.

سه شنبه ۰2 شهریور     24 آِگست

1300 خورشیدی )1921میالدی(
انتشــار روزنامه  »طوفان« بــه مدیریت محمد فرخی یزدی وســردبیری 

موسوی زاده یزدی در تهران
1327 خورشیدی )1948میالدی(

انتخــاب عباس خلیلی مدیر روزنامه ی»اقدام« به نیابت ریاســت عمومی 
نشریه »اتحاد اسالم«

چهارشنبه ۰۳ شهریور     2۵ آِگست

1313خورشیدی )1934میالدی(
زادروز آخوند اکبر هاشــمی بَهرمانی )هاشمی رفســنجانی(، از اعضای 
شورای انقالب اسالمی، شریک جرم در به قتل رساندن محافظان شاه فقید، 
رییس مجلس شــورای اســالمی، رییس جمهور، رییس مجلس خبرگان 
رهبری و رییس مجلس تشــخیص مصلحت نظام و یکی از متهمان اصلی 
انفجار مرکز یهودیان در بونئوس آیرس آرژانتین و تحت تعقیب پلیس بین 

الملل   
1317 خورشیدی )1938میالدی(

درگذشت نصراهلل خان مین باشیان، موسیقیدان
1320 خورشیدی )1941 میالدی(

اشغال ایران توسط قوای متفقین 
1324 خورشیدی )1945میالدی(

در پی رد اعتبارنامه و توقیف روزنامه »آژیر«، ســیدجعفر پیشه وری وارد 
تبریز شد و با صدور بیانیه یی، خودمختاری آذربایجان را اعالم کرد

1332 خورشیدی )1953میالدی(
دو شــبکه ی »خانه ی صلح« و »ســازمان جوانان« وابسته به حزب توده ی 

ایران کشف و متالشی شد
135۶ خورشیدی )1977میالدی(

تولد مهدی آقازمانی - روزنامه نگار و نویسنده ایرانی آمریکایی
1359 خورشیدی )1980میالدی(

درگذشــت علی اصغر حکمت - ادیب، پژوهنده و سیاستمدار و نخستین 
رئیس دانشگاه تهران

1377 خورشیدی )1998میالدی(
قتل پیروز دوانی، ناشــر و فعال سیاســی، به وســیله ی قاتالن »قتل های 

زنجیره ای«
1398خورشیدی )2019میالدی(

درگذشت داریوش اسدزاده، بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون 
ایران  در سن ۹۶ سالگی ) متولد ۱۳۰۲ کرمانشاه(.

پنجشنبه ۰4 شهریور     2۶ آِگست

1313 خورشیدی )1934میالدی(
زادروز محمد اسماعیلی، نوازنده تنبک 

1315 خورشیدی )193۶میالدی(
زادروز مرتضی ممیز، طراح گرافیک )درگذشت  ۱۳۸۴(

1317 خورشیدی )1938میالدی(
گشایش راه آهن سراسری ایران

 1339خورشیدی )19۶0میالدی(
زادروز اکبر عبدی، بازیگر سینما و تلویزیون 

134۶ خورشیدی )19۶7میالدی(
درگذشت سیدفخرالدین شادمان- نویسنده و حقوقدان

1350 خورشیدی )1971میالدی(
درگذشت علی اکبر فیاض، استاد ادبیات فارسی و مصحح تاریخ بیهقی 

  کتاب تاریخ بیهقی تصحیح شادروان فیاض در شرکت کتاب موجود است 
1358 خورشیدی )1979میالدی(

ترور حاج مهدی عراقی و فرزندش حسام توسط گروه فرقان
1359 خورشیدی )1980میالدی(

صدور حکم نخست وزیری رجائی توسط بنی صدر
13۶9 خورشیدی )1990میالدی(

درگذشت مهدی اخوان ثالث، شاعر
  آثار مهدی اخوان ثالث این شاعر برجسته معاصر ایران 

در شرکت کتاب موجود است 
137۶ خورشیدی )1997میالدی(

درگذشت بیژن نجدی -نویسنده و شاعر گیالنی
1388 خورشیدی )2009میالدی(

درگذشت همایون صنعتی، بنیانگذار انتشارات فرانکلین 
درتهران.

چاپ سوم این مجموعه با تجدید 
نظر و افزوده ها منتشر شد با تلفن 
به  را  آقای شان صداقتی آن  به 
رایگان از ایشــان دریافت کنید 

مهرداد بحری 
نامی آشنا و مورد اعتماد در معامالت ملکی 

در جنوب کالیفرنیا
با همراهی یک تیم مجهز و حرفه ای که شما 
را در تمامی مراحل خرید و فروش ملک از 

آغاز تا پایان ، پشتیبانی  می کند 

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

CA DRE # 01035809
ZILLOW 5 STAR AGENT

https://baranrugservices.com/
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20 درصد دانشجویان دانشگاه های   CSU  در درس اصلی رد شده اند

دانشــگاه های CSU که بزرگترین نظام دانشگاهی در 
آمریکا می باشــند، در آخرین نتیجه آزمون ها نشــان 
داده اند که دســت کم ۲۰ درصد دانشــجویان در این 
دانشگاه های کالیفرنیا در درس های اصلی مانند زبان 
انگلیسی، شیمی، حســاب و تاریخ آمریکا در فصل 
تحصیلی گذشته نمره مردودی گرفته اند و باید در نظام 
آموزشی بازبینی و اصالح و شیوه تدریس نیز بازنگری 

شود. 
دانشگاه های CSU که ۲۳ دانشگاه را در زیر مجموعه 
خود دارد کــه Calstate خوانده می شــوند، در یک 
نمونه گیری از دانشــگاه ایالتی لوس آنجلس، فرزنو و 
ساکرامنتو دریافته اســت که 45۳ نفر مردودی در این 
رشته های مهم داشته اســت و این مردودی ها از میان 

۶۸۹ مردودی در تمامی ایالت بوده است. 

http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38835&Status=2
www.cbsautobody.com
https://benjipersonalinjury.com/
http://08global.net/

