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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:

276276

یارب مرا یاری بده،
 سروده ی سیمین بهبهانی

کورش سلیمانی )زم(

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 4

»شوالیه تاریکی« ؛ وزیر اطالعات
 پیشنهادی رئیسی به مجلس

] EQFard@ عرفان قانعی فرد ] تویتر

بی هیچ مقدمه ای باید گفت که سیداســماعیل 
خطیب، انســانی خرافی و متعصب است و اهل 
موهومات. نزد خامنه ای و فاضل لنکرانی، مکارم 
شیرازی و مجتبی تهرانی همان ایدئولوژی شیعه 
گری افراطی را آموخته. به تروریســم اسالمی 
باور دارد اما بنا به ادبیات مرســوم در جمهوری 
اســالمی، آن را  راه آرمان و جهاد و شهادت می 
نامد! خطیب در کجای درس خارج فقه، درباره 
امنیت و اطالعات، مطالعات و تخصصی داشته؟ 
هیچ! امروز او مالی هشــتمی است که شاید بر 
کرسی  سکانداری  وزارت اطالعات جمهوری 

اسالمی ایران »واجا« تکیه زند.   
در ســخنرانی های بی مقدمه و موخره منطقی او، 
همیشــه خود را ســرباز » مداوم در راه والیت و 
شهادت«، و همیشه آماده »فداکاری و جان نثاری 
بــرای پیروزی«  می نامــد و دم از روحیه انقالبی 
گری و فرهنگ عاشورایی و خمینی چی گری می 
زند.  در افکار او، خمینی و خمیسنیم و اختاپوس 
مذهبی ریشــه دوانیده در کالبد ایران هم جایگاه 
خاصی دارد و حتی نظام خالفت اسالمی بر آمده 
از بلــوای 1357 را هم  نظام مقدس می داند.و از 
نگاه منحط و تنگ نظرانه او، چهار گوشه گیتی هم  
در پی دشــمنی ها، به انحراف کشاندن و عملیات 
روانی و بسیج رسانه ها علیه ساختار والیت فقییه 

هستند.
خطیب در اطالعات عملیات سپاه از سال ۱۳5۹، 
وارد قصه توحش خلق جنایت ها شد. زمانی که 
خلخالی در کردســتان ، به فرمان خمینی در حال 
اعدام بود و سپاه هم با گروه قیاده موقت ) ادریس 
و مســعود بارزانی هم پیمان جمهوری اسالمی( 
در حال سرکوب و کشــتار کردهای ایران بودند. 
خودش همه کردها را دشــمن می دانست و گروه 
ها و سازمان های سیاسی محلی و منطقه ای را هم  
فتنه گروهک ها نامید . دشمن خونی ابوالحسن بنی 
صدر شــد و در زمان جنگ ایران و عراق، کامال 
مبرهن اســت که در شبستان های مخوف مساجد 

شکایت مادر زن کوبی برایانت از 
دخترش برای حقوق پرداخت نشده

 
تجاوز یک ورزشکار بیس بال به 

یک زن یا رابطه تفاهمی 

خطر بزرگ افزایش مبتالیان
 و بستری شدگان گونه دلتای کرونا

 
مقصر اصلی آتش سوزی

 Dixie کیست؟

گوین نیوسام به کالیفرنیایی 
ها می گوید تنها نگران پرسش 

نخست باشید

تالش برای خاموش کردن آتش 
از زمین و هوا 

هشدار درباره پشه ناقل بیماری
 ویروس نیل غربی در کالیفرنیا

انفجار ناشی از مواد آتش بازی، 
نتیجه اشتباه محاسبه ماموران بمب یاب بود

بافت جمعیتی کالیفرنیا در سرشماری 2020

انتشار آخرین گزارش سرشماری ۲۰۲۰، ترکیب نژادی و تباری را در آمریکا 
و ایالت های آن نشان می دهد که می تواند نقش اساسی در کاهش منطقه های 
تقسیم بندی سیاسی و شمار نمایندگان خواهد داشت و چشم انداز سیاسی 

آمریکا و ایالت هایش را برای ۱۰ سال آینده رقم خواهد زد. 
برای نمونه التین تبارها که در آمریکا ۱۸/۷ درصد بافت جمعیتی را تشکیل 
می دهند در کالیفرذنیا ۳۹/4 درصد است که بزرگترین تبار را دارد و بیشتر 

به حزب دموکرات رای می دهند و جمهوریخواهان در تالش هستند آنان را 
جذب نمایند. این کاهش جمعیتی در بخشی و افزایش آن در بخشی دیگر، 
بافت جمعیتی و گزینش نمایندگان کنگــره را جا به جا می کند برای نمونه 
منطقه ۲5 کالیفرنیا که نماینده آن مایک گارسیا از حزب جمهوریخواه است 
و یا منطقه 45 کالیفرنیا که نماینده آن کیتی پورتر از حزب دموکرات اســت 

می تواند تغییر نماید. 

حمید نوری) عباسی( در چنگال عدالت بین المللی 
شادباش به ایرج مصداقی و همه دست اندرکاران  جنبش دادخواهی ایرانیان - 

از این پس، روز ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۱۰ اگست ۲۰۲۱ روز آغاز دادگاه رسیدگی به جنایت های 
حمید نوری و آمران و همکارانش در کشتار ۶۷ در تقویم هایی که از سوی شرکت کتاب  منتشر می 

شود به عنوان روز جنبش دادخواهی ایرانیان ثبت می شود. 

http://e-frt.com/
https://www.heidarilawgroup.com/
www.mesrianilaw.com
www.RHMFirm.com
https://atlantapcc.com/
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تصویر هفته:                                                             کورش سلیمانی                                                    

به بهانه شعر معروف »یارب مرا یاری بده«، سروده ی سیمین 
بهبهانی و قشقرقی که شاعره زود رنج بخاطر یک دلشکستگی 

ناقابل راه انداخت که هنوز هم که هنوز است، ادامه دارد. 
شعری از دیوان ناقص کورش سلیمانی 

تا او بداند حال من!
یارب تو دلداری بده ، تا خوب آزارش کنم
دلدادگی کوفتش کنم, از عشق بیزارش کنم

زجرش دهم بی حد و مر، خلق خدا سازم خبر
تا شاعری آزاده را ،آگه ز اخبارش کنم

تا او بداند حال من، حال من و امثال من
واقف به اسرارش کنم ، از خواب بیدارش کنم

وصفی کنم از پا به سر از دلبر هم چون قمر
خورشید تابان خوانمش، در جمع اقمارش کنم

گوید مرا بس کن دگر، این مهمالت آخر پسر
تا حرف من باور کند، ابرام و اصرارش کنم
دانم که دارد این بال، صد عشوه و ناز و ادا
صبر و تحمل الجرم، با ناز و اطوارش کنم

از عقده های بس کهن، صد نکته و صدها سخن
چیزی نخواهم گفت و من، در سینه انبارش کنم

خواهم که دلدارم شود، شمع شب تارم شود
وقتی که او شد یار من، صد حیله در کارش کنم

دیگر نگویم ای عزیز، پیشم بیا، سیت دان پلیز
وقتی که خواهانش شوم، با اخم احضارش کنم

ایراد می گیرم از او، از روی او، از موی او
حسنش گذارم زیر پا، عیبش نمودارش کنم

وقتی که می پوشد لباس، هی انتقاد بی اساس
از نقش ناهنجار کت، از طرح شلوارش کنم
خواهم که سازم برمال، اسرار و عیب آن بال

موضوع طنز و مضحکه در کوی بازارش کنم
گر من کنم کاری خطار، او پرسدم آخر چرا؟

فی الفور گویم چمچرا، نیش و لغز بارش کنم
از کله شب تا سحر، بر او زنم توپ و تشر

خردش کنم، خوارش کنم، زجرش دهم، زارش کنم
گیرم وکیلی ناقال، یک پاچه تنبان به پا

از خانه بیرونش کنم، تارش کنم، مارش کنم
بی اعتنا بر حال او، گیرم نگاری چون هلو

با غصه همدم سازمش، از رشک بیمارش کنم
گیرم ز او دایم تقاص، بر طبق قانون قصاص

با اتهام بی اساس، اعدام و سنگسارش کنم
وقتی که گوید: ای هوار، با خشم گویم زهرمار
تا زهر چشم گیرم از او، تهدید و اخطارش کنم

از زندگی سیرش کنم، همواره دلگیرش کنم
تا این دل آزرده را، راضی ز آزارش کنم

گویم به او حاال بخور! عاشق کش لوس و ننر
الفاظ ناجوری چنین ،هی دم به دم بارش کنم

وقتی که بعد از زاریش، افتاد خوب دوزاری اش!
از مهر لبریزش کنم، از عشق سرشارش کنم

البته با شرطی چنین، جان و دل و ایمان و دین 
از هر چه دارم بی  یقین، دربست ایثارش کنم

روزی اگر جان شما! یادش رود عهد و وفا
آنها که کردم پیش از این، آغاز و تکرارش کنم.!

با یک دنیا و نصفی تشکر از ناصر رستگار نژاد
»آتالنتا – فوریه ۲۰۰۳«

در کانون خبر:

شکایت مادر زن کوبی برایانت از دخترش برای حقوق پرداخت نشده
ونسا برایانت، همسر بازیکن تیم لیکرز که جان خود را در سقوط هلی کوپتر 
در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۰ از دست داده بود، با مادر خود برای شکایت و تقاضای 
دســتمزد به توافق رسید خانم ســوفیا اربیتالین، مادر ونسا در ۱5 دسامبر 
۲۰۲۰ به دادگاه ارنج کانتی شــکایت کرد که به عنوان دســتیار و کمک در 
بزرگ کردن نوه های خود، حقوقی را که به او قول داده شده بود را دریافت 

نکرده است. 
ونسا برایانت پس از آگاهی از این شکایت، مادرش را به اخاذی از ثروت 
۶۰۰ میلیون دالری کوبی متهم کرد و مادرش در پاسخ گفت من چیزی جز 
حقوق عقب افتاده خود نمی خواهم گرچه به میزان توافق برای بستن پرونده 
اشاره ای نشده است. اما ونسا از شرکت هلی کوپتر و خلبان آن برای کشته 

شدن همسر و دخترش شکایت و تقاضای غرامت نموده است. 

تجاوز یک ورزشکار بیس بال به یک زن یا رابطه تفاهمی 
وکالی ترور بائــر، بازیکن تیم بیس بال داجرز که از روز ۲ جوالی به اتهام 
تجاوز به زور لواط گونه به یک زن، برای مدتی از بازی کنار گذاشــته شده 
اســت، پیامک های آن زن و بازیکن تیم بیس بال داجرز و دیگران را منتشر 

کردند. 
وکالی بائر، توانســته اند به دادگاه مدارکی ارائه نمایند که رابطه جنســی بر 

اساس تمایل هر دو نفر بوده است و زور در کار نبوده است. 
آن زن نیز در شکایت خود اعالم نموده است که برای رابطه جنسی به خانه 
بائر رفته ولی بائر گلوی او را فشرده و با خشونت فراتر از خواست او، دست 
به تجاوز زده است. اعالم نشــده است که وکالی بائر چند پیامک را با چه 

محتوایی به دادگاه ارائه نموده اند. 

خطر بزرگ افزایش مبتالیان و بستری شدگان گونه دلتای کرونا

افزایش مبتالیان و بســتری شــدگان گونه دلتای کرونا در کالیفرنیا، خطر 
بزرگی را برای پاییز و زمســتان کالیفرنیا به همراه خواهد داشت و با وجود 
هشدارهای مسئوالن ایالتی ، کانتی ها و شهرها، بار دیگر کالیفرنیا با کمبود 

تخت بیمارستانی روبرو خواهد شد. 
در لوس انجلس کانتی شــمار بستریان در ۲4 جوالی ۷45 نفر بوده و روز 

یکشنبه به ۱5۰۳ نفر رسیده است.
ارنج کانتی نیز از ۲۱۵ نفر به 45۳ نفر ، ســن دیه گو نیز از ۲۳۹ نفر به 4۸4 

نفر رســیده است و ریورساید کانتی، سن برناردینو کانتی و ونچورا کانتی 
شرایط مشابهی دارند. 

همین روند در شــمال کالیفرنیا و مرکز کالیفرنیا دیده می شود و خبر بد این 
که، افزایش به دو مورد پیوند دارد: 

۱ – گونه دلتای ویروس کرونا
۲ – مبتالیان واکسینه نشده ها هستند

کورش سلیمانی )زم(
Kourosh454@gmail.com

مقصر اصلی آتش سوزی Dixie کیست؟

 آتش سوزی Dixie که اکنون بیش از 4۸۰۰۰۰ اکر در 4 کانتی را به کام خود 
کشیده است و مقصر اصلی می تواند شرکت PG&E باشد

این شرکت که در سال ۲۰۱۸ پس از آتش سوزی بزرگ Paradise به سبب 
ترمیم و تعویض نکردن ترانســفورماتورهای فرسوده مقصر شناخته شده 
بود، قرار بود به گستره ۱۰ مایل خطوط انتقال برق را از زیر زمین بگذرانند 

تا در فضای جنگل به آتش ســوزی یاری ندهند و در جوالی سال گذشته 
این تقاضا تصویب شده و قرار بود در ماه اکتبر ۲۰۲۰ آن را انجام دهند که 
کوتاهی و غفلت آنها موجب این آتش ســوزی در اثر جرقه های آنها شده 
اســت و بیش از 4۰۰ خانه و ساختمان خاکستر شده اند و این تهدید برای 

خانه ها و ساختمان  های دیگر ادامه دارد. 

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

گوین نیوسام به کالیفرنیایی ها می گوید
 تنها نگران پرسش نخست باشید

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا که در انتخابات ویژه 
برای بازخوانی خود، ممکن اســت برکنار شود، به 
مردم کالیفرنیا تنها یک راهنمایی کرده است، به پرسش 
نخست تمرکز و دقت نمایید و نیازی نیست به پرسش 
دوم نگاه کنید. زیرا تنها پاسخ به پرسخ نخست است 
که با پاسخ نه، ماندگاری او را در فرمانداری تضمین 

خواهد کرد.

یک بنیاد غیرانتفاعی انتخابات در کالیفرنیا می گوید 
گر چه تمرکز بر پرســش نخست و پاسخ نه می تواند 
به سود گوین نیوســام و دموکرات ها باشد اما نباید 
رای دهندگان را برای پرســش و پاســخ دوم، بدون 
راهنمایــی رها کرد. ناگفته نمانــد که دومین مناظره 
بین کاندیداهای جمهوریخواه، در این هفته رسانه ای 

خواهد شد. 

تالش برای خاموش کردن آتش از زمین و هوا

پاک شدن آسمان از دودهای غلیظ، این فرصت را به 
آتش نشــان ها می دهد که از راه آسمان به تالش برای 
خاموش کردن Dixie، بزرگترین آتش ســوزی سال 

جاری بپردازند. 
این آتش سوزی که در هوای خشک و همراهی بادهای 
پرشــتاب، روز چهارشنبه گذشته شهر تاریخی گرین 
ویل را نابود و خاکســتر کرد و تا امروز نابودی ۶۲۷ 
خانه و ســاختمان را به همراه داشته و هنوز ۱4۰۰۰ 

ساختمان را در آستانه نابودی قرار داده است، تا امروز 
به ۶5۷ مایل مربع گسترش یافته که در مقایسه، ۲ برابر 

شهر نیویورک است. 
پس از آن که شــرکت PG&E اعالم نمود که در این 
آتش سوزی، دستگاه های فرســوده این شرکت نیز 
نقش داشته، قاضی دســتور داد تا روز ۱۶ آگوست، 

جزئیات بیشتری از گزارش به او برسد.

هشدار درباره پشه ناقل بیماری
 ویروس نیل غربی در کالیفرنیا

هشدار اداره های بهداشت عمومی لوس انجلس کانتی 
و ارنج کانتی مبنی بر مشاهده پشه ناقل بیماری ویروس 
نیل غربی اداره بهداشت عمومی لوس آنجلس کانتی 
از بستری شدن یک نفر در پایان ماه جوالی با تب زیاد 
بستری شده اســت که عامل آن گزیدگی با پشه ناقل 
ویروس نیل غربی بوده است اما مسئوالن اداره مبارزه 
با حشرات گزنده در ارنج کانتی اشاره کرده اند که در 

شهر فولرتون، وجود پشــه های ناقل را شناسایی و 
آزمایش کرده ند اما خوشبختانه هیچ فردی را که گزیده 

شده باشد، بستری نکرده اند. 
این پشه، بیماری را از راه انسان، اسب و پرونده ها در 
تابستان و پایز منتشر می نماید و تب، خارش، اسهال و 

درد مفاصل از نشانه های آن است. 
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در کانون خبر:

شرط شهروندی آمریکا  از استخدام در کانتی لوس انجلس  برداشته شد 
شــورای ناظران لوس انجلس کانتی تصمیم گرفت تا از بسیاری 
از مشــاغل، شرط شهروندی آمریکا را بردارد و به داشتن کارت 
اقامت بســنده کند و به این ترتیب مهاجرانی کــه هنوز پدوران 
شــهروندی و دریافت تابعیت را نگذرانده اند در صورت داشتن 
شرایط الزم و ضروری از لحاظ آموزش و تجربه می توانند برای 

این مشاغل اقدام نمایند. 
این تصمیم در نشست شب گذشته با رای تمامی اعضا به تصویب 

رسیده است. 
۳5 درصــد جمعیت لوس آنجلس کانتی را مهاجران تشــکیل 
می دهند و لوس آنجلس کانتی با داشتن ۱۱۰۰۰ کارمند می تواند 

به بسیاری از هدف های خود با این تصمیم نزدیک شود. 

پس از ورود پسماندهای آب به کرانه های ساحلی سانتامونیکا کار بازیافت 
آب آشــامیدنی از پســماندها در شرایط آغاز خشکســالی بسیار دشوار 

می نماید. زیرا ناتوانی این تصفیه خانه پاسخگوی نیازها نیست. 
گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا در ماه گذشــته از مردم درخواست نمود 
تــا داوطلبانه ۱5 درصــد در مصرف صرفه جویی نماینــد و ناتوانی این 
تصفیه خانه برای پاکسازی کامل پسماندها، که سبب تخلیه میلیون ها گالن 
آب به اقیانوس شــد، آب های این منطقه ساحلی را آلوده نموده است که 

می توانست برای آبیاری پارک ها و زمین های گلف مصرف شود.

ناکارایی تصفیه خانه آب از پسماندها 

به همراه دیگر ُمالها چگونه شمشیر به دست بوده و حکم صادر کرده اند. 
کشتار ۶7 تنها یک سرانگشت از تاریخ جنایت هاست که شاید روزگارانی 
برمال شــود و یا هرگز.  بســیاری از همکاران او در ان دوران، امروزه در 

شورای عالی امنیت ملی و در باند احمد  شمخانی هستند.
خطیب باورمند به تهاجم فرهنگی اســت. نگاهی جــزم باورانه و تهی 
از آگاهی.  ســال ۸۸ اعتراض های مردم و شعارشــان علیه اصل والیت 
فقیه و اســتبداد دینی را فتنه می داند و مرتبا در سخنانش دم از » جهاد، 
والیتمداری، شهادت و حرکت بسیجی و جهادی در مقابل نظام سلطه« 
می زند. او یک ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی تمام عیار است. به شدت 
به کوشش در زمینه توسعه تروریسم اسالمی  و بحران آفرینی باور دارد و 
ان را » ایستادگی در برابر توانمندی دشمن علیه ثبات نظام » می شناساند. 
از دید او و همفکرانــش، هر مخالف برانداز نظام خمینی و خامنه ای را 
باید بی هیچ کوتاهی قتل و عام کرد. خطیب در آبان 137۶ - دوران علی 
فالحیان در وزارت اطالعات - مدیــر کل اطالعات قم بود. ماجراهای 

کشمکش منتظری و خامنه ای هم که مورد توجه جامعه قرار گرفت. 
این ذهنیت توهم پرداز و نگاه وحشتناک ذهنی خطیب در سخنانش هست 
و نظام والیت فقیه را که » بر اســاس فرهنگ عاشورا برپا شده و با خون 
و شهادت بیمه شده »تبلیغ می کند.   از دید وی، سازمان های اطالعاتی 
امنیتی جهان ، کار و ســرگرمی دیگری ندارند جز اینکه بنشــینند و علیه 
حکومت فاشیستی ُمالیان، نقشه کشی و نفوذ کنند که وی آن را فتنه  می 

داند. در این زمینه کامال مشابه حیدر مصلحی است. 
اگر خطیب در مجلس رای بیاورد، اهل فرهنگ و ادب و هنر ایران ، روزگار 
تاریکی خواهند داشــت. او اهل قلم را سرباز در جهت نفوذ و گسترش 
فرهنگ غربی و دشــمن برانداز نظام اش می داند و در پی ترویج مداوم 
خرافات  و موهومات » فرهنگ عاشورایی، زینبی و سیدالساجدینی در 
میان خانواده ها و نسل جوان » است  . از دید او، نظامی ُمالیان در اقتصاد 
کشــور عاجز و فاسد نیســت، کار کار نفوذی ها و  توطئه های دشمن و 
تحریم است که فســاد را در کشور گسترش می دهند. اما خودش کسی 
است که چشمانی کور و گوش هایی کرد نسبت به مفاسد دارد.که یکی از 

نمونه های بارز آن هم اکبر طبری است .  
خطیب تا تیر ماه ســال ۹۸ رئیس مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضائیه 
بوده. طبق ســخن رئیســی با اصرار الریجانی از بیت خامنه ای به قوه 
قضائیه آمــده. که محمد باقر ذوالقدر -  نزدیک به باند الریجانی - هم از 
ســپاه همراه وی به قوه قضائیه رفت. اما در زمینه کشف تروریست های 
اسید پاش و یا آمر به معروف و ناهی از منکر چه کرده؟ با باند مخوف امام 
جمعه های مســاجد چه رفتاری داشته؟   رفتار او با معترضان در جنبش 
های سالهای 9۶ و 98 چه بوده؟ طبعا رابطه او با مجتبی خامنه ای هم قابل 

حدس و گمان است. 
خطیــب هر جنبش و حرکتی که در جهت مصالــح و منافع نظام والیت 
فقیه و مالیان نباشــد را باطل می داند. او که در محفل رئیسی و اژه ای و 
خامنه ای به این کرسی می نشیند، از هیچ دشمنی و شقاوتی فروگذاری 
نخواهد کرد . در اوهام خود،  با تمام توان می تواند هر اعتراض مردمی 

علیه شقاوت و نکبت و محنت استبداد دینی و نظام فرمانفرمایی ُمالیان را 
ســرکوب  کند. همه را مخل امنیت و ثبات رژیم می داند که می خواهند 

نظام را در درون مرزهای خودش بر اندازند!
خطیب در پی اباطیل و خیاالت »صدور انقالب و نظام« اســت،  از نگاه 
او ، کل منطقه خاورمیانه تحت امر ُمالیان هستند و جمهوری اسالمی هم 
یک ابرقدرت جهانی و  رسمی شده. آمریکا را نظام سلطه و دشمن ایران 
می داند. که » دشمن این عظمت را نمی تواند تحمل کند«. اما همان نظام 

او، در مدیریت کرونا، ناتوان ترین و حقیرترین در جهان بشری بود
از دید گاه خطیب ، ســازمان های تروریســتی مانند سپاه قدس و سپاه 
پاســداران و .. »مقدس و عزت دیــن و زینت » حکومت اند و همه این 
سربازان نظام ُمالیان را نیروهای مسلح کشور می داند که » دشمن اقتدار 
این نظام را مدیون نیروهای مســلح و اقتدار موشــکی مــی داند؛ برای 
همیــن، تمام هّم و غّم خود را بکار گرفته تا در جهت تضعیف نیرویهای 
مسلح جمهوری اســالمی ایران، قدم بردارد«. آیا با این تفکر امیدی به 
محدودســازی موشــکی، برجام 2 ، صلح و آرامش منطقه ای هست؟ 
وقتی کسی مانند خطیب که توسعه تروریسم اسالمی را » انقالبی گری و 
آرمانهای انقالب و والیت« می داند، آیا راهی جز تروریسم می شناسد؟ 
درنگاه  خاورمیانه و جهانی او یک روانپریش افراطی و تروریست است. 
او در اوهام، در پی خدشه وارد نشدن به چهره نظام ُمالیان و اقتدار نظام 
است و معتقد است ایران در سال 2٠3٠ گل و بلبل می شود. اما در عالم 
واقعیت، چهره اختاپوس مذهبی در ایران ترک برداشته و هر لحظه امکان 

فروپاشی اش هست. 
از دیــد خطیب باید درقوه قضائیه و یا  وزارت اطالعات و یا بیت خامنه 
ای ســنگر گرفت که دشمن فتنه گر ایستاده! تحت تاثیر ادبیات و ذهنیت 
خامنه ای اســت.  و تصور دارد که از این سنگر های موهوم او می تواند 
» با مواضع محکم و عالمانه و هوشــیارانه و با بصیرت و والیتمداری در 
مقابل نفوذ، فتنه و توطئه ها« ایستادگی کند و یا با مقاومت »همه توطئه ها 
را بشــکند و بر آنها غلبه کند. و این ، نگاهی فراتر از پریشانی ذهنی دن 
کیشوت است! از دید او هر منتقد نظام یا خواهان براندازی، در پی رواج 
طعنه  و شایعات و اکاذیب و داســتان سرایی و جوسازی است و صرفا 
دستگاه تبلیغات اســالمی و رسانه های داخلی جمهوری اسالمی، واقع 

بین و راست گو هستند! 
خطیب در گفتارهایش دســت به جعل تاریخ هــم می زند. به کذب می 
گوید »قبل از انقالب حاکمان و مسوالن کشور وابسته به قدرتهای غرب و 
شرق بودند و فساد تمام دستگاه حاکمیتی کشور را فرا گرفته بود و علیرغم 
درآمدهای کالن هیچ امکانات و پیشــرفتی حاصل نمی شــد« و امروزه 
مورخ هم و جامعه ایران، قضاوت دیگری دارند. و از نگاه خطیب، خامنه 
ای یک رهبر فرزانه است اما شعارهای مردم جامعه ایران، گویای نکته ای 
غیر قابل انکار بود! ] ننگ ما ننگ ما، رهبر الدنگ ما، مرگ بر اصل والیت 

فقیه  و مرگ بر خامنه ای، خامنه ای قاتله، والیتش باطله و ....[

 Q Anon  پدری به سبب باور به
فرزندانش را کشت

مالک مدرسه موج سواری در کالیفرنیا به سبب کشتن دو فرزند خردسالش 
در کرانه ساحلی روزاریتو در مکزیک دستگیر شد. 

Anon Q او که متیو تیلر کولمن نام دارد و 4۰ ســاله است، به سبب باور به
و توهم به این که ژن شیطان در وجود فرزندانش رشد خواهند کرد، پسر ۲ 
ساله و دختر ۱۰ ماهه اش را با چاقو کشته و از سوی نماینده دفتر دادستان 
کل آمریکا در کالیفرنیا به عنوان متهم به قتل در کشــور مکزیک دســتگیر 
شــده و از سوی FBI به کالیفرنیا باز گردانده خواهد شد. این فرد در سانتا 
باربارای کالیفرنیا مدرسه موج سواری دارد و با شکایت همسرش از طریق 

تلفن همراهش ردیابی شده و دستگیر گردیده است. 

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:

حزب جمهوریخواه از هیچ یک
 از نامزدهای فرمانداری پشتیبانی نمی کند

در نزدیک به یکماه مانده به برگزاری انتخابات ویژه 
بــرای برکناری گوین نیوســام، روزنامه نــگاران، به 
بررسی چهره واقعی کسری الدر، چهره محافظه کاران 
دســت راســتی پرداختند و او که یک سیاهپوست و 
دست راســتی ســنتی در رادیوهای کالیفرنیاست و 
برنامه ساز و مجری است، باورهایش زیر پرسش قرار 

می گیرد، او حاضر به شرکت در مناظره نشده است. 
او گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی را یک حقه بازی 
می خوانــد، و به حق ســقط جنین زنان بــاور ندارد 
و مخالف آن اســت و آن را قتــل می خواند. او دود 
سیگار را برای دیگران خطرناک نمی داند و اعتراضی 
به توهم این که واکســن کرونا خطرناک و زاییده بیل 
گیت اســت در برنامه های خود ندارد. او مخالف ۱۲ 
هفته مرخصی بــدون حقوق برای افراد در شــرایط 

اضطراری خانواده است. 

مردی به جرم خود مبنی بر ساختن
 تابلوهای نقاشی تقلبی و فروش آن به گالری ها اقرار کرد

این مرد که جیســون آلن هرینگتون نام دارد و ۳۸ ساله 
اســت با کپی کردن تابلوهای هنرمند معروف دهه ۷۰ 
آمریــکا، بارکلی هندریکس نقاشــی های تقلبی را در 
۱5 مــورد به بهای ۱/۱ میلیون دالر بــه گالری دارها و 
کلکســیونرها فروخته است و در تمامی این مدت یک 
راز را با آنها در میان گذاشته است، پدربزرگش آنها را 
در یک فروش محلی در گاراژ خانه ای خریداری نموده 
و به او به ارث رسیده است. بسیاری از آثار هنرمند یاد 
شده، مردم سیاهپوست عادی را در لباس های مد روز 

با موهای وز کردن معروف آن دوران نشان می دهد.
 این فروشــنده کپی ســاز هنگامی که قصد خروج از 
مرز مکزیک در ســن دیه گو را داشته در ۲۱ ماه مارچ 

دستگیر شده است.

دستور ویژه گوین نیوسام 
برای واکسیناسیون اجباری آموزگاران و کارکنان 

دوشــنبه آینده ۱۶ آگوســت مدارس لوس آنجلس، 
دومین بزرگترین ناحیه آموزشــی آمریکا بازگشــایی 

می شود اما هنوز هزاران نفر، واکسینه نشده اند. 
افزون بر شــمار آموزگاران و کارکنان واکسینه نشده، 
اداره آمــوزش لوس آنجلــس ۲۰۰۰ آموزگار جدید 
نیاز دارد که هنوز نتوانســته به اســتخدام درآورد و به 
نظر می رســد که 4۷۹ کالس را آمــوزگاران موقت و 

جایگزین، آغاز خواهند کرد. 

آموزگارانی که گواهی موفقیت در آزمون آموزگاری را 
برای استخدام نداشته اند. 

بســیاری از کالس های بدون آموزگار در منطقه های 
زندگی رنگین پوستان کم درآمد است. 

اکنون باید با آغاز ســال تحصیلی، مشــاوره و روان 
درمانــی را به کالس ها افزود، زیرا یکســال در خانه 

ماندن، دانش آموزان را با مشکل روبرو نموده است. 

نزدیک به یکماه از آغاز آتش سوزی بزرگ Dixie می گذرد 
و این آتش سوزی تا 4۸۷۷۶4 اکر گسترش یافته و 4 کانتی 
را در شمال کالیفرنیا به آتش کشیده و تاکنون ۹۰۰ ساختمان 

مسکونی و تجاری را نابود کرده است. 
شــعله های آتش، دود غلیظ را تا ارتفاع 4۰۰۰۰ فوتی در 
آســمان گره زد و شرایط آب و هوایی ویژه ای را به منطقه 
کشاند. این فراز شدن آتش و دود به ارتفاع باال، همانند گرد 
باد سیاهی چرخیدن آغاز نمود و اکنون ۱۶۰۰۰ ساختمان 
مورد تهدیــدات و تنها میزان کنترل آتش ســوزی به ۲5 
درصد رســیده است و دمای هوا به ۱۰۰ درجه فارنهایت 
رســیده است. و هوای خشــک و باد با سرعت ۲۰ مایل 
در ساعت، نفس کشــیدن را برای آنانی که منطقه را ترک 

نکرده اند، ناشدنی نموده است. 

آتش سوزی Dixie تا ارتفاع ۴0 هزار فوتی زبانه می کشد. 
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طنز و خبر:

خیاط در کوزه و بی بی سی و نوری!
االن بزرگترین سوال شما اینه: گوز به شقیقه چه ربطی داره؟ یعنی خیاط و 

کوزه و بی بی سی و نوری چه ربطی به هم دارن؟
االن بزرگترین جواب شــما اینه: ربط داره! محکم بگوزی شقیقه ات تیر 

میکشه! یعنی االن ربط اینا رو بهم بهتون میگم:
تــوی این هفته محاکمه حمید نوری )معروف به عباســی( یکی از عوامل 
جنایات دهه شصت جمهوری اســالمی به خصوص اعدام های سال ۶7 
)به دستور و فتوای خمینی( توی سوئد شروع شد و جیگر خیلیا حال اومد 
که یه آدمکش حرفه ای بعد سالها یقه اش گرفته شد و قراره اجدادشو بیارن 

جلو چشمش ... 
اما آقا نوری که خیاط توی کوزه افتاده اس خیلی شیک و مجلسی با نهایت 
کونده پررویی )مثه همه عناصر دیگه نظام( همه اتهاماتو تکذیب کرده و با 
لبخند )که آدم دلش می خواد فکشو خورد کنه!( آیه قرآن و حدیث میخونه 
و به خودش فوت میکنه ... غافل از اینکه از قدیم گفتن همین قرآن میزنه 
کمرتو نصف میکنه داداش، نشاشیدی که شب درازه و قراره تا آوریل سال 
دیگه بین دادگاه و بازداشــتگاه هی بری و بیای! درســته که هیچی نمیتونه 
اصلن بــا اون فجایعی که این آقا و هماکاراش انجــام دادن رو هیچ وقت 

جبران کنه ولی حداقلش اینه که اون اصل کاریا مثه رییسی رییس جمهور و 
بقیه حساب کار میاد دستشون که فراموش نکردیم، نبخشیدیم و دادخواهیم 

و باالخره کونتون میذاریم، شک نکن!
حاال قسمت مهم رابطه گوز با شقیقه: نمیدونم چرا وسط این همه فیک نیوز 
و جریانای تخمی اصلی رســانه ای گیر دادم به بی بی سی فارسی! شاید 
بخاطر این باشه که از خیلی وقتا پیش یعنی اوایل جنگ جهانی دوم )194٠( 
که رادیوشــون توی ایران جنجال و حاشیه درست می کرد تا کودتای 28 
مرداد و تا بلندگوی خمینی و به اصطالح انقالبیون 57 شدن تا بعد از انقالب 

و تا االن خوار ما رو گاییدن ...
این رســانه تخمی که اصن معلوم نیست از چه مرامی حمایت میکنه االن 
شده عینهو رسانه های جمهوری اسالمی! اگه شما تونستی االن یه خبر در 
مورد دادگاه حمید نوری توی هوم پیج )صفحه اول یا اصلی( وبسایت بی 
بی سی فارسی پیدا کنی، من شهروند ایرانشهر بهت جایزه میدم! همون روز 
اول دادگاه یارو یه چند ساعتی خبر روی صفحه اصلیشون بود ولی بعدش 

دگر هیچ، انگاری اصن یه همچین دادگاهی از اول نبوده و نیست ...
حاال ارتباطات گسترده بین گوز و شقیقه و خیاط و حمید نوری و کوزه و بی 

بی سی رو فهمیدین؟     

حکایات بازار بین الخبرین

جوک های برگزیده بازار بین الخبرین:

از شبکه های اجتماعی:

حیف نون لب دریا نشســته بــود, هی میگفت 
ماشاال ماشاال،

ازش پرسیدن چرا هی میگی ماشاال؟
میگه : پسرم نیم ســاعت رفته زیرآب هنوز باال 

نیامده!
*********

بچه بودم قرار بود عموم اینا بیان خونمون نذری 
داشتیم،

بابــام گفت: عموت که اومــد میری جلوش اگه 
شیرینی آورده بود، میگی عمو خودت شیرینی 
هستی، چرا شیرینی آوردی، اگه گل آورد، میگی 

عمو خودت گلی چرا گل آوردی…
منم گفتم باشه، خالصه!

عمو اومد و دیدم واسه نذری یه گوسفند آورده!
من بچه بودم میفهمی؟؟؟

بچهههههههههه!!!
*********

زندگی را از زودپز بیاموز
در حالیکه میسوزد

بیخیال نشسته و سوت میزند..!
*********

اوضــاع جوریه حداقــل باید 4 نفــره ازدواج 
کنیم…..

یــه نفر کار کنه برا اجاره خونه، ینفر برا خوراک، 
ینفر برا تفریح،ینفر هم پس انداز برا دوا، دکتر

*********
تو مترو دعوا شد، اون یکی گفت میزنم میکشمت 

دیه ت رو میدما!
اینوری گفت گــوه نخور، پول داشــتی با مترو 

نمیومدی!!!
مترو رفت رو  هوا از خنده : ((

*********
قدیما از پنج متری گربه رد میشدیم یجوری فرار 

میکرد که انگار سگ دیده!
حاال امروز به گربه غذا دادم یه جوری نگاهم کرد 
که انگار شیشلیک بی استخون سفارش داده بود 

براش کوبیده آورده باشم!!!

*********
یه موضوعی خیلی فکرم را مشغول کرده ...

چرا پلنگ صورتی داخل خیابان لخت قدم می 
زنه اما موقعه خواب لباس خواب میپوشه

اصن از خواب و خوراک افتادم!!!
*********

سوختن همیشه بخاطر داغ یک عزیز نیست
سوختن همیشه بخاطر خیانت یک رفیقنیست

عشقی  شکست  یک  بخاطر  همیشه  سوختن 
نیست….

شیر  آبی  رنگ  به  اعتماد  نتیجه  گاهی  سوختن 
توالت است !

بســتن  جابجــا  رو  رنگهــا  نامــردا 
سوختممممممممممممممممممم …!!!

*********
مناجات یه دختر با خدا:

اصال من به درک…
مامانم دلش داماد می خواد!!!

*********
رفتم ســوپر مارکت گفتم یه نوشابه زرد میخوام 
گفت داداش اینجا نمایشگاه کتابه، یه نگاه دور و 
ورم کردم گفتم نوشابه زرد اثر جالل آل احمدو 

میگم. خداروشکر نداشتن!!!
*********

میگن تو سال 1400 ویروس کرونا از بس مسئولین 
و مردم آزادش گذاشــتن  تو ترس رفته که نکنه 

توطئه ای در کاره.
*********

جدیدا هر چی فال میزنم میاد ســفری در پیش 
دارید با این وضعیت کرونا انگلیســی فکر کنم 

سفر آخرت باشه.
*********

اونقــدری که کرونا دغدغه برامــون ایجاد کرده 
روزگار نکرده االن چند مدته میخوام دســت تو 

دماغم کنم همش میگم ریسکه نکن.
*********

خوبه حاال یه عده قبال بهانه نداشــتن چی بگن 

برای چاقیشون از روزی کرونا اومده فقط میگن 
کرونا اومد خونه موندم چاق شدم

*********
یکی نیست بگه تو قبل کرونا مرغ رو نمیزاشتی 

سر سفره سالم بده میفرستادیش ته معده ات واهلل.
*********

االن ولی یه دغدغه ما کم شده دیگه راحت شدیم 
که هیچ کشوری االن بریم خوش نمیگذره خخخ.

*********
این قدری که تو این دوران کرونا نظریات تغذیه 
و پیشــگیری داده شــده تو کل صد ســال اخیر  

خبری نبوده.
*********

دقت کردین اخبار کال میگــه کرونا اوج گرفت 
ملت هم بی خیال تــو تفریحات جوج می زنند 

پس کیا دارند می میرند اینا که هم بیرونن.
*********

یادتونه قبــل کرونا هر چی می افتاد زمین با یک 
فوت ضد و عفونی میشد االن چی!

*********
این قدری که ســرماخوردگی زمستون ترس تو 

دلم مردم ایجاد کرد کرونا نکرد!
با هر آیتم سرماخوردگی یه عده تو خانواده هستن 

تز بدن نکنه کرونا گرفته.
*********

ترسناک ترین جمله سال 1400 میدونید چیه؟
نکته کرونا انگلیسی یا هندی گرفته!!!

یعنی خود عزرائیل بیاد این قدر ترس نداره.
*********

االن هر کی ماشــین می خره دیگه نمیشنوه مال 
خانــم دکتری بوده میگن مال معلمی اســت تو 

دوران کرونا جایی نرفته صفر صفره.
*********

اونقدری که اخبار گوش دادن االن دپرسم میکنه 
تو خونــه موندن نمیکنه هر کانالــی میزنی داره 

میگن وضعیت نسبت به دیروز بدتر شده.
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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

در کانون خبر:

بیداری
بیداری تنها نشریه ضد خرافات  بزبان فارسی 

در سراسر جهان پخش می شود
تماس برای اشتراک

858 - 335 6183
 bidari2@hotmail.com

ایالت کالیفرنیا همچنان در راستای نگران کننده افزایش ۶۰ درصدی است

دیوان عالی قضایی کالیفرنیا از گوین نیوسام پشتیبانی کرد 
دیوان عالی قضایی کالیفرنیا، از قدرت اضطراری برای صدور 

دستورهای ویژه از سوی فرماندار کالیفرنیا پشتیبانی نمود. 
دیوان عالی قضایی کالیفرنیا در نشســت خود اعالم نمود که 
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا می تواند در شرایط اضطراری 
از قدرت خود برای تغییر، اصالح مقررات اجرایی در دوران 
همه گیر شدن کرونا استفاده کند و یا مقررات جدیدی را وضع 

و به اجرا بگذارد. 
این دستور و تصمیم از ســوی دیوان عالی قضایی، پاسخی 
اســت. به اعتراض دو نفر از قانون گــذاران جمهوریخواه که 
درخواســت نموده بودند اختیار گوین نیوســام محدود شود 
زیرا او دستور داده بود که ۲۲ میلیون رای دهنده کالیفرنیایی، 
برگه های رای را پســتی دریافت نمایند و پاســخ دهند و در 

انتخابات ۳ نوامبر ۲۰۲۰ شرکت نمایند.

کانتی لــوس آنجلس بار دیگر پوشــیدن ماســک را در رســتوران ها، 
فروشگاه ها و فضای بســته اجباری نموده است و ارنج کانتی با افزایش 
۶۸5 نفر در شمار بستری شــدگان در هر روز وارد فاز خطرناک دیگری 

می شــود ناگفته نماند با گسترش گونه دلتای کرونا در آینده نزدیک، ارائه 
کارت گواهی واکسیناســیون برای ورود به شــرکت های غیردولتی نیز 

ضروری خواهد شد. 

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

https://www.sevmanagementconsulting.com/
https://www.imperialagent.com/
https://vgbailbonds.com/
https://ci.ovationtix.com/34367/production/1075988
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مقاله:

واقعیت و ایمان: به مناسبت عزاداری دهه محرم در دوران کرونا

پرسش  گری، شک کردن و تفکر مستقل سه شاهراه  اصلی حرکت به سوی 
حقیقت اســت. تاریخ علم به ما آموخت که حقیقت مطلق وجود ندارد و 

هیچکس دارای حقیقت مطلق نیست.
اماعده ای به نفع آنها نیســت که این حقیت روشــن را بپذیرند. از یک سو 
خود را متولیان حقیقت مطلق می شــمارند و از سوی دیگر پرسش  گری، 
شک کردن و تفکر مستقل را گناهی نابخشودی. آنها امر می کنند شک نکنید، 
پرسش نکنید و زیر پرســش نبرید، ما حقیقت مطلق را داریم، از ما تقلید 

کنید.
از آنهایی که این فرمان را می دهند، به هر کس که نپذیرد با ســالح تکفیر، 
تعزیر، اعدام و ترور پاسخ می دهند. انتظار دیگری از آنها نمی توان داشت. 
آنها در چرخه کار، تولید و خدمات نقشی ندارند. آنها زالووار، بر سر سفره 
و ُگرده ی زحمتکشان سراسر تاریخ نشسته بودند و حال هم نشسته اند و از 

عرق جبین زنان و مردان صبور و پرکار ما ارتزاق می کنند.
اما، پرســش و درد این است که چرا مردم واقعیت را نادیده می گیرند؟ چرا 
مردم خودشــان آزادانه فکر نمی کنند و از کسانی که هزار و چهارصد سال 
و بسیار ملموس تر چهل سال گذشته، جز دروغ، نکبت، بی کفایتی، جنگ، 
جهل و فقر کارنامه ای ندارند، پیروی و کسب تکلیف می کنند؟ چرا مومنان 
به توصیه »هیات مدیره مجمع انجمن های گروه پزشکی ایران«، که با علم 
ودانش و تجربه ســر و کار دارد، چشــم می بندند و از روحانیونی که هیچ 

شناختی از کرونا ندارند، کسب تکلیف می کنند؟

این پرسش پاسخ ساده و کوتاه ندارد. دالیل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 
و روانشناســی پیچده دارد. ولی، یکی از اصلی ترین علت افتادن در این 
چرخه ی باطل و ناتوانی از خروج از آن تعطیلی خرد، کوری چشم و کری 

گوش، با چیرگی ایمان است.
فرد مومــن، چه باورمند به یک مذهب و چــه باورمند به یک ایدئولوژی 
جزمی و تمامیت خواه، یا واقعیت را نمی بیند و یا فقط آن بخش واقعیت را 
می بیند که تاییدکننده ایمان اوست، ویا اگر دیگر واقعیت آنقدر آشکار باشد 

که نتوان انکار کرد، آنرا توجیه می کند.
اندیشــیدن و به ویژه اندیشیدن مستقل، یکی از دشوارترین کارکرد بشری 
است. پیروی کردن از دیگران و اندیشیدن را به دیگران واگذار کردن یکی 
از راحت ترین روش های زندگی است. مشکل از آنجا ژرف تر می شود که 
عده پر نفوس مقلدان نااندیشــنده، تعداد اندک اندیشگران را بر نمی تابند 
و آنها را اگر نابود نکنند، مجبور به مهاجرت و محکوم به خودسانسوری، 

خانه نشینی و سکوت می کنند.
ویروس با معاشرت و دیدار منتشر می شوند، ویروس کرونا کشنده است، 
بیمارستان ها پر است، آرامگاه های بی نهایت شلوغ، روحانیون و مداحان 
جیره خوار، این واقعیت آشــکار را انکار می کنند و دعوت به جمع شــدن 
می کنند و می گویند امام حسین از سرایت ویروس جلوگیری می کند و یا » 
ملت و کشور به این مجالس با برکت احتیاج دارد ». هیچ مومنی نیست این 

اظهارات را زیر پرسش ببرد.
هزار سال است که روحانیون شیعه با جزئیات باورنکردنی، جزئیاتی که اگر 
همه ی هفتاد و دو تن، شنود می شدند و تمام کربال، متر به متر زیر تلویزیون 
مدار بسته قرار داشت، نمی شد این جزئیات را ثبت و ضبط کرد، مردم به 
گریه وا می دارند. هیچ مومنی نیست بپرسد، هزار سال، سر و سینه و قمه و 
زنجیر زدن، چه فایده ای داشــت؟ جز فقر، جهل و پر شدن شکم و جیب 

روحانیون شیعه به قیمت فقر و گرسنگی اکثریت قریب به اتفاق مردم.
مومنی نیست که به قصه پردازی روحانیون شیعه و این بازسازی وقایع کربال 

شک کند. به ویژه اکنون که بسیاری رفتند و مناطق سرسبز کربال را دیدند، 
از روحانیون بپرسند، بیابان کنار شط فرات کجا بود؟ آیا شط فرات در بیابان 
جاری بود؟ محرم ۶2 که برابر با یکشنبه 10 مهر ۶0 است، آیا آن گرما، بی آبی 

و وصفی که شما از بیابان می کنید در کربال عملی بود؟
بدون پرسش به تاثیر سر و ســینه زدن و بدون پرسش در درستی جزئیاتی 
که روحانیون شیعه و مداحان مزدور از وقایع کربال شرح می دهند، پیروی 

کورکورانه ائامه دارد.
یــک زبانزد ایرانــی می گوید: »آدم عاقــل ازیک ســوراخ، دوبار گزیده 
نمی شــود.« ولی شیعیان ایران از یک سوراخ هزار و چهارصد سال گزیده 

می شوند. یحیی دولت آبادی نویسنده دوران مشروطیت می نویسد:
محرم 1310 )1271 شمسی( فرا می رسد، مردم به عادت دیرین به عزاداری 

می پردازند اجتماعات و مراودات بر زیادت می گردد.
اسباب انتشــار مرض وبا از هر طرف مهیا می شود. از روز دوم محرم، وبا 
طغیان می کند. هنوز به دهم نرسیده، روزی صدها از مردم هالک می گردند. 
وبــا روز به روز بر طغیان خــود می افزاید. اضطراب مــردم به حد کمال 

می رسد. هر کس بیشتر می ترسد، زودتر می میرد.
شماره مردگان در تهران به روزی 1500 نفر می رسد. اموات را در تابوت و 
تابوت را بر پشت االغ به قبرستان می برند و هیچ گونه تشریفات برای هیچ 
ُمرده ای از هر خانواده ای باشد، به جا نمی آورند. به این سادگی و آسانی باز 
یــک روز و دو روز، جنازه های عزیزان در برابر پدران و مادران و ارحام و 

اقارب بر زمین است و وسایل کفن و دفن آن ها فراهم نمی شود. 
نمونه دیگر از همان سوراخ گزیده شدن را زنده یاد احمد کسروی، که جان 
خود بر ســر افشاگری روحانیون شیعه گذاشــت، در کتاب »زندگانی من« 

نشان می دهد:
بیماری وبا که در ایران پیدا شد، در تبریز نیز کشتار بسیار کرد. از کوچه ها 

قرآن آویزان کردند تا هر کس از زیرش بگذرد در امان باشد.
در کوچه ها فرش گســتردند و نذرها کرده و روضه  خوانی ها بر پا کردند. 
یکروز پسر آیت اهلل تبریزی را سوار خر کرده، در کوچه های تبریز چرخاندند 
تا مردم دســت و دامنش را ببوســند و به وبا گرفتار نشوند! پسر، خود وبا 

گرفت وُمرد.
مردم بجای اینکه به عقاید خود شک کنند، گفتند: آقا بال را به تن فرزند خود 
پذیرفت، تا ما را نجات دهد! و به باورشان به خاندان آیت اهلل تبریزی صدها 

بار افزوده شد.
علم به ما کمک می کند تا بفهمیم که جهان چگونه است. علم به تنهایی در 
تنظیم کردار و رفتار ما و حل مشکل های انسان و جامعه، کافی نیست. ما به 
یک نظام ارزیابی و ارزش گذاری هم نیاز داریم. علم نمی تواند به ما بگوید 
که این ارزیابی و ارزش گذاری چگونه باید باشند. به زبان دیگر علم ما را 

وادار و ناگزیر به انجام دادن و ندادن این یا آن امر نمی کند.
انسان ها به تفاوت بین حقایق و ارزش ها، به تفاوت بین آنچه واقعیت است 
و آنچه ما انسان ها باید انجام دهیم، قرن ها پیش از این آگاه بوده اند. دیوید 
هیوم  در قرن هجدهم در مســئله ی معروف است-باید  تاکید می کند که ما 
نمی توانیم چه »باید«  کرد را از دانش ما به چه »اســت« اســتخراج کنیم. 
بســیاری از مردم فکر می کنند که علم می تواند به ما بگوید که چه کار باید 
بکنیم، هر کس عالم تر، داناتر به سعادت بشر. شوربختانه، این نظر درست 

نیست. 
فردی می داند که کرونا مســری است. کرونا پیر و جوان، مسلمان و کافر یا 
زن و مرد نمی شناسد. بیمارستان ها جا ندارند. کادر درمانی خسته و هالک 
شده اند. کرونا می کشد. ولی نظام ارزیابی و ارزش گذاری سالم، معقول و 
انسانی ندارد. با همه ی این »است ها« به »باید« پیوستن به هیئت و سینه زنی 

می رسد. 
عالوه بر مســئله ی است-باید که عام است ما در ایران با مشکل دیگری نیز 
روبرو هســتیم که این چالش را شدیدتر می کند. خمینی گربه را دم حجله 
کشت، با تمام توانش به جنگ علم، تخصص و دانشگاه رفت. در پیروانش 
بی اعتمادی به دانشمندان و کارشناسان ایجاد کرد. از اینرو است که مقلدی 
بجای پرسش از پزشکان از یک روحانی درباره کرونا کسب تکلیف می کند. 
ما راه داراز و ســختی در پیش داریم، نخست باید دست از تقلید و پیروی 

کورکورانه برداریم و خودمان بیندیشیم.
دوم، از انکار واقعیت دست بکشیم. وقتی واقعیت غیرقابل انکار شد، آنرا 

توجیه نکنیم.
خود را به یک نظام ارزیابی و ارزش گذاری مجهز کنیم که بیشترین سعادت 

را برای بیشترین مردم به ارمغان می آورد.
احد قربانی دهناری

۲۱ مرداد ۱4۰۰ - ۱۲ اوت ۲۰۲۱

فتوای آیت اهلل وحید خراسانی در تاکید 
بر اجرای مراسم عزاداری محرم در دوران کرونا

سینه زنی هیئتی به نام »علمدار مشهدالرضا« در مراسم شب اول محرم ۱۴۰۰، با نادیده گرفته پروتکل های کرونا، در فضای سربسته، تنگ 
هم و بدون ماسک.  مداح خطاب به انتظامات این مجلس دستور میدهد: »هرکس که گوشی موبایل در دست گرفت، از او گرفته شود، 

فرقی ندارد شخصی است یا خبرنگار.«

شرکت کتاب برگزار می کند  

رونمایی کتاب

سرزمین محبوب من 

و دیدار با شاعر

نوشا ذکایی 

زمان: یک شنبه ۲۹ اگست

 ساعت 5 الی 8 بعدازظهر

مکان: فلیم اینترنشنال در سانتا مونیکا 

Sunday
 August 29th 2021 
5.00 pm - 8.00 pm 

Flame Cultural Center 
11330 Santa Monica Blvd 

Los Angeles CA 90025
310 444 0045

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

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
13 جوالی تا  19 آگست ) 22 مرداد تا ۲8 مرداد (

آدینه ۲۲ مرداد     ۱۳ آِگست

1289 خورشیدی )191٠ میالدی(
خبر نخستین »کنگره ی آموزشی مدارس دخترانه ایران« درروزنامه  تایمز 

چاپ شد
13٠1 خورشیدی )1922 میالدی(

بانك »اســتقراضی« روس،  به وزارت دارایی ایران تحویل داده شد و نام 
»بانك ایران« بر آن نهاده شد

1313 خورشیدی )1934 میالدی(
زادروز ساسان سپنتا، موسیقی شناس و مؤلف

1347 خورشیدی )19۶8 میالدی(
زادروز سیامك گلشیری، نویسنده و مترجم

 آثار سیامک گلشیری در شرکت کتاب موجود است 
 1385 خورشیدی )2٠٠۶ میالدی(

درگذشــت  تقی حاج آخوندی مشــهور به نوذر پرنگ، غزلس را و شاعر 
بلندپایه معاصردر سن ۶9 سالگی در تهران.

وی در 2٠ اسفند 131۶ در تهران متولد شد و دو کتاب »فرصت درویشان« 
)13۶5( و»آن سوی باد« )1382( از آثار معروف و ماندگار اوست و منظومه 

»ساقی نامه« وی مشهوراست.
طبق وصیت او، پیکرش در قطعه هنرمندان گورستان بهشت زهرا در کنار 

علی تجویدی به خاك سپرده شد.
نوذر پرنگ در ســال 1385 به مدت ۶ ماه با شرکت کتاب در لوس آنجلس 

همکاری داشت. 
 کتاب شــعر با عنوان »آن سوی باد  - نوذر پرنگ« در شرکت کتاب موجود 

است 
1395 خورشیدی )2٠1۶ میالدی(

درگذشــت ضیاالدین جاوید٬ معمار و تصویرگر ایرانی در ۷۳ سالگی در 
تهران. او پس از دوره ای بیماری جمعه شــب٬ ۲۲ مرداد )۱۲ اگوست( در 
بیمارستان شــهدای تجریش درگذشــت. آقای جاوید در سال ۱۳۲۲ در 
همدان به دنیا آمد و در سال ۱۳۳۹ وارد دانشکده معماری و هنرهای زیبای 
دانشــگاه تهران شد. آقای جاوید عالوه بر کار هنری٬ در دانشگاه تدریس 
نیز می کرد و اســتادان رشته معماری دانشــگاه علم و صنعت بود.او که از 
شاگردان هوشنگ سیحون٬ معمار سرشناس ایرانی بود٬ عالقه فراوانی به 
ادبیات فارســی داشــت. همین عالقه او را به احمد شاملو٬ شاعر ایرانی 
نزدیک کرد. آقای جاوید چند آلبوم با شعرخوانی شاملو را طراحی کرد که 
می توان از این میان به غزلیات حافظ٬ غزلیات مولوی و شعرهای نیما اشاره 
کرد. طراحی روز جلد و تصویرسازی کتاب های ملکه سایه ها٬ دخترای ننه 
دریاو قصه هفت کالغون از آثار شاملو نیز از دیگری همکاری های این دو 

بود.

شنبه ۲۳ مرداد     ۱۴ آِگست

13٠٠ خورشیدی )1921 میالدی(
کمیته  انقالب ایران با امضای میرزاکوچك خان جنگلی وحیدرعمواوغلی، 

اعالمیه  تشکیل حکومت جمهوری شوروی را در رشت منتشر کرد
13٠8 خورشیدی )1929 میالدی(

دولت ایران، دولت نجد و حجاز )عربستان سعودی( را به رسمیت شناخت
1323 خورشیدی )1944 میالدی(

زادروز علی حاتمی، کارگــردان و فیلمنامه نویس 
ایرانی

1325 خورشیدی )194۶ میالدی(
زادروز بابك بیات، آهنگساز

137۶ خورشیدی )1997 میالدی(
درگذشت  ناصر فرهنگ فر، نوازنده تنبک

1387 خورشیدی )2٠٠8 میالدی(
درگذشت مهرداد فخیمی، فیلمبردار صاحب نام سینمای ایران بر اثر بیماری. 
وی اولین کار خود را با فیلم »غریبه و مه« از بهرام بیضایی شروع کرد. وی 
تحصیالت خودرا در رشــته فیلمبرداری در آلمان به اتمام رســانیده بود. 
از فیلم هایی که او فیلمبرداری آن را برعهده داشــته می توان به »مسافران«، 

»کمال الملک«،»هزاردستان«، »ناخدا خورشید« و... را نام برد.

یکشنبه ۲۴ مرداد     ۱5 آِگست

1337خورشیدی ) میالدی 1958(
زادروز  حمید متبسم، آهنگساز و نوازنده ی تار و سه تار

138۶خورشیدی ) میالدی 2٠٠7(
درگذشــت الهه )بهار غالمحسین(، بر اثر ســرطان در سن 73 سالگی در 
بیمارســتان پارســیان در تهران. او کار خود را با خواندن تصنیف هایي از 

شیدا، عارف، درویش خان و علی تقی وزیری آغاز نمود.
1395 خورشیدی )2٠1۶ میالدی(

درگذشت رضا ســپهداری، نگارگر و فعال هنری فرهنگی در کالیفرنیای 
امریکا.

دوشنبه ۲5 مرداد     ۱6 آِگست

1328 خورشیدی )1949 میالدی(
محمود نامجو، رکورد وزنه برداری جهان را شکســت و »آقای دنیا« لقب 

گرفت
1332 خورشیدی )1953 میالدی(

در اثر تظاهرات ضد حکومت شاه، محمد رضا  شاه پهلوی همراه با خانواده 
ایران را ترك کرد.

1351 خورشیدی )1972 میالدی(
زادروز لونا شاد - گوینده تلویزیون صدای آمریکا و بازیگر سینما

1358 خورشیدی )1979 میالدی(
زادروز  رضا صادقی - خواننده موسیقی پاپ 

1373 خورشیدی )1994 میالدی(
درگذشت  احمد فردید )احمد مهینی یزدی( - فیلسوف معاصر که مورخین 
معتقدند که لفظ »غرب زدگی« را او نخستین بار به کار برد1383 خورشیدی 

)2٠٠4 میالدی(
قتل عاطفه رجبی ســهاله )زاده ۱۳۶۶مشــهد- اعدام شــده در ۲5 مرداد 
۱۳۸۳نکا( دختر دانش آموز ۱۶ ساله ای بود که توسط دادگاه به اتهام جریجه 
دار کردن عفت عمومی توسط قاضی حاج رضایی )رییس دادگستری نکا( 
به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او توسط دیوان عالی کشور در یک هفته 
تایید شد. قاضی حاج رضایی طناب دار را شخصًا به گردن وی انداخت و 

او را در میدان شهر نکا بدار آویخت.
1397 خورشیدی )2٠18میالدی(

درگذشت بهرام نمازی در تهران  از کوشندگان سیاسی و از اعضای حزب 
ملت ایران و مخالف حکومت استبدادی جمهوری اسالمی. متولد)15 آبان  

1315 در شیراز(
سه شنبه ۲6 مرداد     ۱7 آِگست

1319خورشیدی )194٠ میالدی(
درگذشت عزت اهلل انتظامی بازیگر عرصه تئاتر ، سینما و تلویزیون در سن ۹4 

سالگی ) متولد ۳۱ خرداد ۱۳۰۳ محله سنگلج تهران (
1399 خورشید )2٠2٠ میالدی(

درگذشــت بهمن مفید بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون در تهران ) متولد 
)۱۳۲۱

چهارشنبه ۲7 مرداد     ۱8 آِگست

1319خورشیدی )194٠ میالدی(
کمال الملك نقاش معاصر در سن 93 سالگی در نیشابور 

درگذشت 
1337 خورشیدی )1958میالدی(

زادروز حسام الدین سراج، هنرمند آواز وآهنگساز
  آثار این هنرمند در مرکز موسیقی و فیلم ایران وابسته به 

شرکت کتاب موجود است 
134٠خورشیدی )19۶1 میالدی(

زادروز علی رضا پنجه ای، شاعر
1355 خورشیدی )197۶میالدی(

سازمان تربیت بدنی منحل شد
1381 خورشیدی )2٠٠2میالدی(

درگذشت جواد حدیدی، نویسنده و پژوهشگر و عضو دائمی فرهنگستان 
ایران

138۶ خورشیدی )2٠٠7میالدی(
درگذشت احمد شهیدی، آخرین بازمانده نسل اول روزنامه نگاران مدرن 

ایران. او خبرنگاری را از سال 1313 آغاز کرد.
1389 خورشیدی )2٠1٠میالدی(

درگذشــت مســعود برزین در تهران. وی از روزنامه نگاران و کارشناسان 
روابط عمومی دوران پهلوی دوم بود. وی در دولت شاپور بختیار، آخرین 
دولت حکومت پهلوی، مدتی ریاســت رادیو و تلویزیون ملی را به عهده 
داشــت و قبل از آن مســئوول روابط عمومی دفتر فــرح پهلوی و روابط 
عمومی شرکت نفت در آبادان بود. وی همچنین از بنیانگذاران سندیکای 

نویسندگان و خبرنگاران ایران محسوب مي شد.

پنجشنبه ۲8 مرداد     ۱۹ آِگست

1325 خورشیدی )194۶میالدی(
زادروزمسعود بهنود؛ نویسنده وروزنامه نگار ایرانی

1332 خورشیدی )1953 میالدی(
موفقیت سازمان سیای آمریکا در کودتا بر علیه دولت محمد مصدق

1351 خورشیدی )1973میالدی(
احمد زبیرم، عضو شبکه ی ســیاهکل، در زد و خورد با مأموران انتظامی 

کشته شد
1357 خورشیدی )1978 میالدی(

حدود 4٠٠ نفر از مردم آبادان در ســینما رکس این شــهر به آتش کشیده 
شــدند. آخوندها دولت را متهم کردند، اما پس از انقالب معلوم شــد که 
به دســتور شــخص روح اهلل خمینی این کار انجام شده و رهبر کنونی نظام، 

سیدعلی خامنه ای نیز در این جنایت دست داشته است.
1385 خورشیدی )2٠٠۶میالدی(

درگذشت شعبان جعفری پس از مدتی بیماری در شهر لوس آنجلس امریکا.
1393 خورشیدی )2٠14میالدی(
درگذشت سیمین بهبهانی - شاعر

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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ارزیابی روانی از یک متهم به قتل
قاضی فدرال در سن فرانسیسکو دستور ارزیابی روانی 
مجدد از یک فرد را که در سال ۲۰۱5 به سبب قتل متهم 

شده است را صادر نمود.
او کــه هوزه گارســیا زاراتــه نــام دارد و یک مهاجر 
مکزیکی اســت و پرونده او از سال ۲۰۱۷ به صورت 
باز و بدون پایان مانده اســت و در مورد سالمت روان 
او، پرسش های زیادی برای قاضی مطرح بوده، اکنون 
بــا رای قاضی، یک ارزیابی روانــی در باره او انجام 
خواهد شد. او بنابر نظر وکیل خودش، اعالم نموده که 

بیگناه است و به قتل اقرار نکرده است. 
او در زندگــی 5 بار از آمریکا اخراج شــده و در اول 
جوالی ۲۰۱5 در سن فرانسیسکو به زنی ۳۲ ساله در 

بندرگاه شلیک کرده و او را به قتل رسانده است. 

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

