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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...!!!
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وام های کرونا 
SBA و PPP و EDD
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دریافت وام های بالعوض از سوی کانتی - ایالتی و فدرال 
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مسئول حفظ امنیت درون کشور با تروریست خون آشام!
هنوز یک سالی از زمستان بی بهار 1357 نگذشته است، نهضت های آزادی 
بخش درســت شده اند و باند منتظری، شــیخ اصلی تروریست های تازه 
نفس، موسس آن هستند. و محمد منتظری هم صاحب امر.  و البته پس از 
کشته شدن، اختیار امر در اختیار مهدی هاشمی و باند او افتاد که در مکرر 

گزارش های ساواک، نامش با تروریسم عجین شده بود.
 بعد از 63 کال عطای نهضت های آزادی بخش ) مروج تروریسم اسالمی( را 
به لقایش بخشیدند و 4 سالی از درگذشت شاه فقید و شروع جنگ نامقدس 
و خانمانســوز ایران و عراق می گذشت . چه صدام و چه خمینی ، به اسم 

اسالم و اهلل اکبر و قرآن ، به همدیگر موشک پرانی می کردند!
 در این ایام، اطالعات سپاه شکل گرفته بود و کاظمی مسئولیت آن را برعهده 
داشت. و قرارگاه رمضان درست شد که سپاه فعالیت مستقیما فعالیت برون 
مرزی را داشته باشد و گروهی هم از ُکردهای عراق بودند. گروه اول بارزانی 
ها، که سرسپردگی شــان را با سرکوب کردستان در همگامی با خلخالی و 
ســپاه در 1359 پس داده بودند و جنایتی در ُکردکشی نبود که قیاده موقت 

بارزانی ها علیه کردهای ایران انجام ندهند!
 احمد وحیدی که قائم مقام و معاون امنیت داخلی ســپاه بود به مسئولیت 
اطالعات سپاه رسید. البته در دوران محسن رضایی هم به تاسیس وزارت 
اطالعات کمک کرده بود و بسیاری از افرادی که از سپاه به وزارت اطالعات 

رفتند از همین خط و ربط بودند.
 فعالیت های برون مرزی سپاه در عراق و .. شروع شد. و پس از به قدرت 
رسیدن خامنه ای پس از مرگ خلیفه اول ) خمینی(، در سال 1369 )1990(

گروه تروریستی سپاه قدس شــکل گرفت و وحیدی فرمانده آن بود که تا 
آمدن خاتمــی در 1376 )1997( ادامه یافت. و این دورانی اســت که در 
آمریکا، بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا است و تصور باطل او این است 

که می توان با ُمالیان، رابطه برقرار کرد.
 از نظــر مطالعات امنیتی ، در ســالهای 1362 )1983(تا 1367)1988( در 
دورانی که مسئولیت اطالعات سپاه در اختیار  احمد وحیدی قرار داشت، 
چه جنایتی برون مرزی در خاورمیانه اتفاق افتاده که اثر انگشت و رد پایی از 
وحیدی وجود ندارد ؟ جنایاتی که حزب اهلل )Hezbollah( از  سپتامبر 1986 
در فرانسه انجام داد؟ ماجرای تروریستی و هواپیما ربایی حزب اهلل در یونان 

در 1985؟
 در سال 1364 هم که به دستور هاشمی رفسنجانی در ماجرای مک فارلین 

و ایران گیت، جزو مذاکره کننده ها بود؟ در وقایع لبنان، آیا احمد وحیدی، 
دســت آموز تفکر یک جانی بالفطره مانند احمد متوسلیان، نقش مخرب 

نداشت؟
از روزی که احمد وحیدی به فرماندهی گروه تروریستی سپاه قدس رسید 
) 73-1376( در کدام عملیات تروریســتی ناآگاه و یا بدون نقش بوده ؟ در 
ترور شاپور بختیار )1991( ؛ در واقعه انفجار مرکز یهودیان )AMIA( در 

بوئنوس آیرس )1994(حمله به سفارت اسرائیل و ... ؟
در دوران رابطه پنهان القاعده )Al-Qaida( و جمهوری اسالمی، شخص 
مســئول رابط کســی جز احمد وحیدی بود؟  در پاکستان و افغانستان چه 
شخصی با ایمان الظواهری دیدار می کرد؟ آیا کسی جز احمد وحیدی بود؟
 احمد وحیدی مدتها )1382-1384( معاون احمد شــمخانی ) با ســابقه 
تروریستی منصورون ( بود.  در ســالهای 1388 )2009(تا 1392 )2013(
در دوران احمدی نژاد ،  وزیر دفاع بوده که بیشترین کمک تدارکاتی برای 
عملیات تروریســتی برون مرزی سپاه قدس داشت، ]مانند عملیات 2009 
که در کالیفرنیا می خواســتند جمشید شــارمهد را ترور کنند ؛ یا در 2010 

در نیجر که راکت ایرانی به دســت آمد؛ 
یــا در 2011 که مامور ســپاه قدس می 

وزیر دفاع رئیسی و موج جدید تروریسم

امــروز در صحن مجلس مشــروعه، محمدرضا 
آشتیانی با سابقه حضور در ارتش خالفت اسالمی 
ُمالیان رای اعتمــاد گرفت. بر گردن وی دو مدال 
ایدئولوژیک هم آویخته اند :  ایثارگری و جانبازی. 
خبرگــزاری ها هم گــزارش دادند که ســرتیپ 
محمدرضا قرایی آشــتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح در دفاع از برنامه هایش در جلسه 
علنی مجلس شورای اســالمی و در جریان رأی 
اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت، دهان گشود » به 
یقین خدمت در دولت والییانقالبی و مردمی مایه 
افتخار است«. سخنی که نشان از عدم دلبستگی به 
مام میهن دارد و برای او خدمتگزاری خامنه ای و 
اختاپوس مذهبی در ایران، بیشتر از ایران اهمیت 

دارد. 
خودش رســما گفت که در هماهنگی با ستادکل 
نیروهای مســلح قــرار دارد و گوش بــه فرمان 
فرماندهــی خامنــه ای و مواجهه با »دشــمنان و 

شرارت ها« است. 
بنــا به ذهنیت توهم آمیز و عجز مســلط بر کابینه 
رئیســی، خود را آمــاده »مقابله  بــا اغواگران و 
خنثی ســازی توطئه ها و تفرقه افکنــی  و نا امیدی 
دشمن در تبلیغات تهاجمی و فضای مجازی » می 
داند. کسی هم نمی داند، چه رابطه ای بین وزارت 

دفاع و فضای مجازی است؟ 
امیر آشــتیانی با نوعی غرور و ســخن بی ســند 
و مــدرک، به ســراغ : افزایش توان موشــکی ) 
بالستیک، کروز، پدافند هوایی، پهبادی(، سامانه  
فضایی، شناورها و تجهیزات رزم دریایی، افزایش 
تحرک و ارتقاء قدرت هــای زرهی و ضد زرهی 
واحدهای زمینی، جنگ الکترونیک، دفاع سایبری 
و هدف گذاری ها می رود. اما کســی نمیداند که 
عدم توقف برنامه موشــکی ایران، نه راهی برای 

می  ایران  رژیم 
گشــاید و نه به 

منتشر شد
حکم میکنم: 

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

شرکت کتاب

جوزف کندی بزرگترین فرزند رابرت 
کندی، امکان بخشودگی و آزادی، 

قاتل پدرش را محکوم کرد 

با گسترش آتش سوزی کالدور، 
تخلیه اجباری در جنوب تاهو به 

اجرا گذاشته شد

مخالفت یکی از فرماندهان آتش 
نشانی با واکسیناسیون اجباری

دسترسی اداره آتش نشانی کالیفرنیا 
به ماهواره های اطالعاتی پنتاگون 

اتاق خالی هتل ها و بی خانمان ها 
در پیاده روها

مخالفان گوین نیوسام او را 
مسئول افزایش جرم می دانند

لری الدر نامزد انتخابات 
برای فرمانداری:من طرفدار 
سفیدهای نژادپرست نیستم

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                                                    

زبلی های مهدی خزعلی 
مهدی خزعلی تورات را تحریف شــده می داند ولی آنجایی که 
برایش صرف داشــته باشد به آن اســتناد می کند چرا که  معتقد 
اســت یهودیان به آنچه که تحریف شــده اعتقاد دارند و منشه 
امیر هم سعی بسیار دارد که وارد گفتگوهای مذهبی نشود و در 
دام خزعلی نیفتد و از دین اســالم و یا مسلمانان انتقادی نکند و 
از طرفی خود منشــه امیر بعضی از نکته ها و انتقادهای درست 

خزعلی را نمی پذیرد.
مشکل منشه امیر اینست که یا نمی خواهد و یا نمی تواند به برخی 
نکته های تحریف شده خزعلی بپردازد، برای نمونه در ماجرای 
استر و خشایارشاه که هر ســاله با برگزاری جشن »پوریم« ذکر 
خیری از آن می شود، منشــه امیر بند را آب می دهد و می گوید 
این یک »افســانه« است که البته و صدالبته درست است، یعنی 
واقعیت ندارد و چیزی جز خیالبافی نویسنده یا نویسندگان کتاب 
مقدس نیســت ولی منشه امیر آن را به عنوان دروغ و یا حقیقت 

تحریف شده روی میز می گذارد و بحث ناتمام می ماند.
به هر روی اگر افتخاری دســت دهد که مــن با مهدی خزعلی 
مناظره ای داشته باشم، از دور او را در آغوش می کشیدم و بسیار 
مودبانه به او میگفتم آقای خزعلی گرامی، گفته شما درباره جعلی 
بودن تورات کاماًل درســت است، زیرا تورات چیزی نیست به 
غیــر از فکرهای عجیب و غریب و برخی زیان بار و برخی مفید 
خاخام های محترم که خود آن را نوشــته و به حســاب خدایی 

گذاشته اند که روحش از این ماجرا خبری ندارد. 
و باز هم ادامه می دادم که آقای خزعلی گرامی ،  دست کم هفتاد 
درصد از قرآن کریم دین مبین اسالم  شما از همین تورات جعلی 
و تحریف شده یهودیان کپی و یا جعل  شده است ، پس بنابراین 
قرآن شــما که از یک کتاب جعلی جعل شده است، نمی تواند 
اصالت داشــته باشــد واز طرف خدایی که گاهــی خودش را 
یهوه می خوانده و حاال اهلل نامیده می شود، برای راهنمایی بشر و 
اشــخاصی  بویژه مانند منشه امیر و شما از آسمان به زمین نازل 

شده باشد.
 دیگر اینکه دولت صهیونیستی اسرائیل از همان ابتدا دین را از 
سیاست و دولت کنار گذاشته  و به همین جهت در علم و صنعت 
و موارد دیگر پیشــرفت های شایانی داشــته است و حاال بدون 
اینکه قصد بی ادبی داشته باشم میتوانم بپرسم  که جناب خزعلی 
، شما که همیشه همه چیز را می دانید، ممکن است بفرمائید، دلیل 
عقب ماندگی کشورهای با قوانین اسالمی چیست و چرا خداوند 
بخشــاینده مهربان آنها را هنوز نبخشیده و حکومت هایی مثل 

طالبان و جمهوری اسالمی را برای آن ها مقرر فرموده است ؟

در کانون خبر:

ادامه مطلب »مسئول حفظ امنیت درون کشور با تروریست خون آشام!«

مخالفت یکی از فرماندهان آتش نشانی با واکسیناسیون اجباری

پس از آن که شورای شــهر لوس آنجلس تصویب کرد که تمامی کارکنان 
شهرداری باید واکسینه شوند، یکی از فرماندهان آتش نشانی لوس آنجلس 
که ۳۱ سال پیشــینه کار دارد، ویدئویی را منتشــر کرد که در آن کاله، نام 
آتش نشــانی لوس آنجلس LAFD نشان داده می شود و نسبت به سیاست 
واکسینه شــدن انتقاد می کند و می گوید بسیاری از همکاران من نیز چنین 
عقیده ای دارند. او می گوید این یک موضوع سیاسی نیست بلکه موضوع 

انتخاب است. 
اداره آتش نشــانی لوس آنجلس ۳۳5۰ نفر مامــور دارد که 5۰ درصد آن 
واکسینه شده اند. این فرمانده که کاپیتان کریستیان گرانوچی نام دارد 5۲ ساله 

است و می گوید ماموران و خانواده ها از اخراج و بیکاری هراس دارند.
کورش سلیمانی )زم(
Kourosh454@gmail.com

خواســت در رستورانی ، سفیر عربستان ســعودی را بکشد ؛ یا 2011 در 
کراچی پاکستان که مامور ایرانی دیپلمات عربستان سعودی را کشت! یا در 
2012 در دهلی نو هند که مامور سپاه قصد بمب گذاری داشت تا دیپلمات 
اسرائیلی کشته شــود؛ یا 2012 در ترکیه که 4 سپاهی به اسرائیلی ها حمله 
کردند؛ یا در 2012 که در صوفیای بلغارســتان مامور سپاه دستگیر شد که 
می خواست علیه کنیســه یهودیان کار تروریستی انجام دهد؛ یا 2012 در 
بانکوک تایلند که 3 سپاهی می خواستند به دیپلمات های اسرائیلی حمله 
کنند؛ یا در 2012 در نایروبی کنیا که 2 مامور سپاه قدس دستگیر شدند که 
برنامه برای طراحی بمب گذاری داشتند  و مواد منفجره به دست آمد؛ یا در 
2013  در نپال یک مامور ایرانی دســتگیر شد که سفارت اسرائیل را تحت 
نظر داشــت؛ یا در 2013 که در نیجریه 3 مامور ایرانی قصد داشــتند که به 
توریست های اسرائیلی و آمریکایی حمله کنند؛ 2013 در بوسنی و ...[ در 

کدام یک از این عملیات، وحیدی مطلع نبوده؟
 جال چنین فردی با سوابق تروریســتی بر کرسی وزارت کشور تکیه می 
زند؟ گرچه می توان پرسید که کدام وزیر کشور در فعالیت های تروریستی 

نقش مستقیم و غیر مستقیم نداشته اند؟ علی اکبر محتشمی پور؟ عبداهلل نوری؟ 
علی محمد بشــارتی ؟سید مصطفی تاجزاده؟ ســید عبدالواحد موسوی 
الری؟  مصطفی پور محمدی؟ کامران دانشجو؟ صادق محصولی؟ مصطفی 
محمدنجــار ؟ عبدالرضا رحمانی فضلی؟ کدام یک گوش به فرمان ســپاه 

قدس و مجری تروریسم اسالمی نبوده اند؟
 حال قرار است که نیروی انتظامی جمهوری اسالمی )ناجا( } از سال ۱۳۷۰ 
مجموعه شــهربانی، ژاندارمری و کمیته انقالب اسالمی است { در اختیار 
یک تروریست قرار بگیرد که توسط وزارت کشور نظارت می شود. بماند 
که گروهی مامور، جلوی دوربین به کذا می نشــینند و بنا به ماموریت می 

گویند که سپاه نقشی در سرکوب ندارد !
 آیا یک تروریست اســالمی می تواند شیخ پلیس های ایران باشد؟ احمد 
وحیدی چه سابقه درخشان و قابل تامل دارد؟ هیچ! پس به قدرت رسیدن 
یک تروریست در کابینه رئیسی، چه پیامی دارد ؟ چه امنیتی را می تواند در 

کشور برقرار کند؟؟

جوزف کندی بزرگترین فرزند رابرت کندی،
 امکان بخشودگی و آزادی، قاتل پدرش را محکوم کرد

جوزف کندی نماینده پیشین کنگره امریکا و بزرگترین فرزند رابرت کندی، 
با انتشار بیانیه ای، امکان بخشودگی و آزادی سیرهان سیرهان، قاتل پدرش 

را محکوم کرد. 
او در بیانیه اش نوشــت که ۲ نفر از کمیسیون ۱۸ نفری بخشودگی، خطای 
بزرگی را در مورد ســیرهان ســیرهان انجام دادند و نام او را در لیســت 
بخشودگی قرار دادند. من از تفاوت اندیشه و دیدگاه افراد در مورد بخشش 
یک قاتل و مجازات اعدام آگاه هســتم و این موضوع در میان خواهران و 
برادران من نیز دیده می شود. اما احساسات واقعیت عملکرد یک قاتل را 

عوض نمی کند و در تاریخ می ماند. او ابراز امیدواری کرد که فرماندار در 
نهایت راه درستی را انتخاب کند. 

ناگفته نماند که سیرهان سیرهان که اکنون ۷۷ ساله است بنابر نظر کمیسیون 
بخشــودگی خطری برای جامعه محسوب نمی شود و در بیش از ۳۰ دوره 

آموزشی و بازپروری شرکت نموده است. 
از ۹ فرزند رابرت کندی، ۲ نفر از بخشودگی حمایت می کنند. 

با گسترش آتش سوزی کالدور، تخلیه اجباری در جنوب تاهو به اجرا گذاشته شد
آتش ســوزی کالدور که در چند روز گذشته به سبب بادهای پرشتاب، به 
سوی مراکز تفریحی تاهو حرکت می نماید، مناطقی را در جنوب تاهو، در 
الدورادو کانتی در مرز بین دو ایالت کالیفرنیا و نوادا را هدف قرار داده است 
و منطقه جنوبی لیک تاهو را تا کرانه های نزدیک به تاهوما در بخش غربی 

در بر گرفته است. 
اداره هواشناســی ملی آمریکا، با انتشار هشدار پرچم قرمز، از ساعت ۱۱ 
بامداد امروز تا ۱۱ بامداد فردا، از ساکنان منطقه خواست که خانه های خود 

را ترک نمایند. 
اکنون ســرعت باد ۳5 مایل در ساعت است و تاکنون ۱۷۷۲6۰ اکر، طعمه 

آتش شده و 4۷۲ خانه مسکونی نابود گشته 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

دسترسی اداره آتش نشانی کالیفرنیا 
به ماهواره های اطالعاتی پنتاگون 

ادم شیف نماینده کنگره آمریکا از کالیفرنیا اعالم کرد 
که با توجه به افزایش آتش سوزی ها، پنتاگون موافقت 
کرده است تا دسترسی اداره آتش نشانی کالیفرنیا به 
ماهواره های اطالعاتی پنتاگون تمدید شود که تا ۳۰ 
سپتامبر قرار بود پایان بپذیرد، اما شرایط فوق العاده 

در کالیفرنیا آن را ناممکن می داند. 
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در نامه ای به و بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا این درخواست را طرح نموده 

بود که اکنون موافقــت وزارت دفاع آمریکا را برای 
تمدید به همراه دارد. 

ناگفته نماند که تــالش نمایندگان کالیفرنیا در کنگره 
آمریکا این است که این دسترسی را با توافق با دولت 

فدرال، از سوی پنتاگون همیشگی بنمایند. 
اکنون با گسترش آتش ســوزی کالدر تمامی تمرکز 
برای پیشگیری از بزرگ شدن این آتش سوزی است.

انتخابات 14 سپتامبر و کمک های مالی به گوین نیوسام

پشتیبانان مالی گوین نیوسام برای پیشگیری از شکست 
او در انتخابات در 5 ماه گذشته، 54 میلیون دالر کمک 
مالی نموده اند که در مقایســه با 5۰/۲ میلیون دالری 
که در ســال ۲۰۱۸ بــرای کارزار انتخابات او کمک 

کرده اند، بیشتر است. 
در میان کمک هــای مالی می توان به ۳ میلیون دالر از 
ســوی مدیر عامل نت فلیکــس، اتحادیه آموزگاران 

کالیفرنیا ۱/۸ میلیون دالر و اتحادیه بین المللی کارکنان 
بخش خدمات، 5/5 میلیون دالر بوده اســت و بخش 
بزرگ کمک های مالی، از سوی کمک های کوچک و 
فردی دموکرات های مخالف بازخوانی بوده اســت. 
ناگفته نماند که هیچ کمک فردی نمی تواند از ۳۲4۰۰ 
دالر بیشتر باشــد و کمک اتحادیه ها به عنوان کمک 

اعضا تلقی می شود. 

اتاق خالی هتل ها و بی خانمان ها در پیاده روها

در حالــی که ایالــت کالیفرنیا امکان بهــره گرفتن از 
اتاق هــای هتل هــا را در پــروژه Room key برای 
بی خانمان هــا در دوران کرونا فراهم نموده و پس از 
آن شماری را به مسکن دائمی منتقل نموده است، به 
سبب ناکارآیی سازمان های شــهرداری از یک سو و 
ســنت بی اعتنایی فرهنگی بی خانمان ها برای مسکن 
ثابت۷ بســیاری از این اتاق ها خالی مانده اســت و 

ایالت کالیفرنیا هزینه اجاره آن را پرداخته است. 
کانتی لوس آنجلس در این پروژه ۹۰۰۰ نفر را به اتاق 
هتل ها برای دوره کرونا منتقل نموده که بیش از ۲۰۰۰ 

نفر آنان اکنون در مسکن دائمی خود هستند. 
کانتی لوس انجلس تنها توانسته اند 4۲۰۰ اتاق را برای 
بیش از ۱5۰۰۰ بی خانمان، سازماندهی کند که بسیار 

کم است.
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کسی که رابرت کندی را ترور کرده در لیست بخشودگی

دیوان عالی قضایی کالیفرنیا :حکم اعدام در کالیفرنیا می ماند

سیرهان سیرهان، قاتل رابرت کندی، امروز برای شانزدهمین بار در برابر 
کمیته بخوشدگی قرار گرفت و برای نخستین بار است که دادستان کل لوس 
آنجلس کانتی اعتراضی برای بخشــودگی او ندارد زیرا جورج گسکون 
دادســتان کل لوس آنجلس کانتی، در راســتای اصالح نظام دادگستری 

است و اعتراضی ندارد. 
سرهان سرهان که فلسطینی تبار اســت هنگامی که ۲4 ساله بود در سال 
۱۹6۸، رابرت کندی را در هتل آمباسادور در ویلشیر بلوارد ترور کرد و از 

آن زمان در زندان به سر می برد. 
در آن دوران رابرت کندی نامزد ریاست جمهوری بود و ۲ ایالت کالیفرنیا 
و داکوتای جنوبی را برده بود و به سوی پیروزی به عنوان نامزد دموکرات ها 

برای ریاست جمهوری پیش می رفت. 
در جلسه بخشودگی، سیرهان در لیست بخشودگی قرار گرفته و کمیته 90 
روز وقت دارد آن را بررسی نماید و در صورت تایید برای گوین نیوسام 

فرستاده خواهد شد تا او تایید یا رد نماید. 

دیوان عالی قضایی کالیفرنیا، در بررســی قانــون حکم اعدام برای رد یا 
اصالح آن، که از سوی گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا ارائه شده بود، را 
رد کرد و حکم اعدام به عنوان باالترین حکم برای مجرمان، باقی گذاشت. 
دیوان عالی قضایی اعالم نمود که مدارک قانونی و پشتیبانی الزم و کافی 
برای اصالح و ترمیم وجود ندارد و نمی توان حبس ابد بدون بخشودگی 

را جایگزین حکم اعدام نمود. 
اگــر دیوان عالی قضایــی تصمیم به رد حکم اعــدام می گرفت، تمامی 
حکم های اعدام که تاکنون گرفته شده و هنوز اجرایی نشده، می توانست 
باطل و به حبس ابد بدون امکان بخشــودگی تبدیل شود. ناگفته نماند که 
متمم هایــی که از نظر تصمیم به صدور حکم اعــدام در گذر زمان به آن 
افزوده شــده اســت. برای صدور اعدام نباید هیچگونه تردیدی وجود 

نداشته باشد. 

پیشنهاد دموکراتهای کالیفرنیا به جوبایدن:
 پناهجویان افغان را به کالیفرنیا بفرستید

نمایندگان دموکرات کالیفرنیا در کنگره آمریکا به جو بایدن رئیس جمهور 
آمریکا پیشنهاد دادند مهاجران و پناهندگان افغانستان که ویزای ورود ویژه 

به آمریکا دریافت نموده اند را روانه کالیفرنیا کنید. 
بیش از نیمی از 5۳ نماینده کالیفرنیا در کنگره آمریکا در نامه ای به جو بایدن 
درخواست خود را مطرح کردند و گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا نیز اعالم 
کرد که با آغوش باز از پناهندگان افغان استقبال می کند، مردمی که در گذر 
سالهای زندگی، رنج های بسیاری برده اند، کالیفرنیا ایالت پناهجویان است 

و ما از آنها نگهداری خواهیم کرد. 
در این نامه به مسئولیت انسانی و اخالقی آمریکا در پناه دادن به کسانی که 
در افغانستان به ارتش آمریکا کمک کرده اند، اشاره شده است زیرا طالبان 
ممکن است روزنامه نگاران، کنشگران حقوق بشر و نمایندگان زن را هدف 

قرار دهد و کالیفرنیا می تواند خانه دوم آنها باشد.

بر اســاس آخرین اظهارنامه های مالیاتی که در کالیفرنیا ارائه شده است 
ایالت کالیفرنیــا چک های 6۰۰ دالری افراد و ۱۱۰۰ دالری خانواده های 
دارای فرزند زیر ۱۸ ســال را از ۱ ســپتامبر نخست برای آنها که حساب 
بانکی دریافت مســتقیم با کالیفرنیا دارند و سپس چک های کسانی را که 
مالیات خود را پیش از ۲۰ اگوست ارائه نموده اند از اول اکتبر بر اساس کد 

پستی آنان تا پایان دسامبر خواهد فرستاد

سه شماره آخر کد پستی بین ۰۰۱ تا ۰65 از 4 تا ۲۲ اکتبر
سه شماره آخر کد پستی بین ۰66 تا ۲۲۱ از ۱۸ اکتبر تا 5 نوامبر

سه شماره آخر کد پستی بین ۲۲۲ تا ۳۰۲ از ۱ نوامبر تا ۱۹ نوامبر
سه شماره آخر کد پستی بین ۳۰۳ تا 54۳ از ۱5 نوامبر تا ۳ دسامبر

سه شماره آخر کد پستی بین 544 تا ۷۰۹ از ۲۹ نوامبر تا ۱۷ دسامبر
سه شماره آخر کد پستی بین ۷۱۰ تا ۹۹۸ از ۱۳ دسامبر تا ۳۱ دسامبر

چک های ۶۰۰ تا ۱۱۰۰ دالری کالیفرنیا از هفته آینده فرستاده خواهد شد

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:

مخالفان گوین نیوسام او را مسئول افزایش جرم می دانند
با نزدیک شــدن به ۱4 ســپتامبر برای انتخابات ویژه 
برای برکناری گوین نیوســام، مخالفان و رقبای او، در 
پیام های انتخاباتی خود، او را مسئول افزایش جرم در 
کالیفرنیا خوانده اند و این در حالی است که کارشناسان 
و پژوهشگران می گویند افزایش جرم به ویژه در دوران 
کرونــا، عوامل گوناگونی دارد و به یک ایالت و یا یک 
شــهر محدود نمی شود و در تمامی آمریکا رو به رشد 

بوده است. 
پروفســور آرون چالفین، استاد رشــته جرم شناسی 
دانشگاه پنسیلوانیا می گوید: بسیاری از شهرهای بزرگ 
آمریکا، شــاهد افزایش جرم بوده اند. پروفسور آرون 
چالفین می افزاید گزارش ها نشــان می دهد که در سال 
۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میزان آدمکشــی در ۷5 درصد جرائم 
نقش داشته و در کالیفرنیا آدمکشی بیش از ۳۱ درصد 
افزایش داشته اســت و آمریکا با میانگین افزایش ۲5 

درصد روبرو بوده است.

آتش سوزی پرشتاب جنوب کالیفرنیا، 9۰۰ اکر را 
در خود گرفته و ۴ خانه نیز نابود شده است

آتش ســوزی جنوب کالیفرنیا در لیتل کریک در شمال 
فونتانا در ســن برناردینو کانتی که از نیمروز چهارشنبه 
آغاز شده بود، سبب شده که در کمتر از یک روز، ۱۰۰۰ 
خانــوار ناگزیر به تــرک خانه های خود شــوند و 6۰۰ 

ساختمان در معرض نابودی قرار بگیرد. 
بادهای خشــک و پرشــتاب، جنگی های ملی در سن 
برناردینــو را تهدیــد می نماید و گرمای هــوا باالی از 
۱۰۱ درجه به ۱۰4 رسیده و خشکی هوا، بوته زارها را 

شعله ور کرده است. 
منطقه ای که آتش ســوزی در آن شکل گرفته در شمال 

بزرگراه ۱5 و در دانکن کن یون پیش می رود. 
ناگفتــه نماند که از شــمال کالیفرنیا آتش ســوزی های 
بزرگ Dixie و Caldor که همواره رو به افزایش است 
دودهای غلیظ را روانه جنوب کالیفرنیا نموده و تنفس را 

دشوار نموده است. 

لری الدر نامزد انتخابات برای فرمانداری:
من طرفدار سفیدهای نژادپرست نیستم

تا روز ۱4 ســپتامبر برای انتخابات ویژه کالیفرنیا برای 
بازخوانی و برکناری گوین نیوســام کمتــر از ۱6 روز 
مانده است و هنوز رای دهندگان کالیفرنیا آگاهی کافی 
ندارند و اعتراض های قانونی برای توقف انتخابات نیز 

به جایی نخواهد رسید. 
برگه های رای پســتی برای مردم فرستاده شده است و 
تنها ۲ پرسش دارد: آیا می خواهید گوین نیوسام برکنار 
شود؟ و پرسش دوم این است که چه کسی را جانشین 

او می دانید؟

نام 46 نفر نیز در آن لیســت شده اســت که مردم تنها 
انگشت شماری از آنها را می شناسند. 

کارزار بازخوانی را کوین فالکنر شــهردار راست گرای 
پیشین ســن دیه گو آغاز کرد و جان کاکس سرمایه دار 
معروف هزینــه آن را پرداخت و اکنون نامزد پیشــتاز 
جمهوریخواهان برای جایگزینی لری الدر، برنامه ساز 
رادیویی راست گرا و سیاهپوست است که می گوید من 

چهره نژادپرستان سفید پوست نیستم. 
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طنز و خبر:

بعد از تحمل اوضاع وخیم اقتصادی و تحریم و اینا، شــهروند ایرانشــهر 
تصمیم گرفت تا بازار بین الخبرین رو که در رکورد و تورم به سر می برد رو 
به بخش خصوصی واگذار کنه و سهامشو تو بورس تهرون بکنه اندر پاچه 
ملت بنابراین شهروند ایرانشــهر مجبور شد برای ادامه بخش طنز خبری، 
درخواســت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بکنه که همون اول 
بسم اهلل به جرم حق گویی و خندوندن مردم و تشویش اذهان عمومی، مجوز 
نداده باطل شــد و ما هم مجبوریم از این هفته با مجوز خودمون تاســیس 
خبرگزاری شهروند ایرانشهرو به اطالع دوستان و آشنایان برسونیم و از االن 

فعالیتمونو کیلید بزنیم ...
آمریکا برگشته؟

چند ماه پیش که بایدن به قدرت رسید، با هیجان زیاد اعالم کرد که امریکا 
برگشته! همون موقع شهروند ایرانشهر از ایشون پرسید چجوری برگشته؟ 
طاقباز؟ به پشــت؟ دوال؟ به جلو؟ یا ... خالصه از ایشون پرسیدم باالخره 
تکلیف مارو معلوم کنین چه مدلی امریکا برگشته؟ ... اون زمان جواب ما 
رو کسی نداد ولی با گذشت زمان و دیدن این همه گند و کثافت، االن قشنگ 

فهمیدیم امریکا چجوری برگشته!

تو یکی از فیلم های خبری مربوط به شــلختگی و آشوب فرودگاه کابل یه 
صحنه ای بود که باس بهش جایزه اسکار بدن ... دو سه تا سرباز امریکایی 
داشتن با چنتا از بچه های طالبان کنار یه پست ایست بازرسی خوش و بش 
می کردن ... اینا تا همین چند وقت پیش داشــتن خرخره همو میجویدن 
اما حاال که امریکا برگشــته دیگه همه با هم دوســت شدن و فقط باس یه 
دشمن مشترکم داشته باشن تا دوستیشون مستحکم تر بشه و اونم که الحمداهلل 
موجوده! داعش و القاعده هم به لطف بازگشت امریکای بایدن به نظر میاد 
در حال بازگشتن هستن ... امریکا برگشته! ... راستی آخرین خبر پیش از 

چاپ این شماره ایرانشهر: 
دو حمله انتحاری و تیراندازی بیرون درهای ورودی پر از جمعیت فرودگاه 
بین المللی کابل ده ها کشــته و زخمی برجای گذاشــته است. خبرگزاری 
آسوشیتدپرس از کشته شدن حداقل 6۰ نفر خبر داده است! ستاد فرماندهی 
مرکزی آمریکا )سنتکام(  گفت ۱۲ نظامی آمریکایی کشته شده اند. سنتکام 

همچنین از زخمی شدن ۱۳ نیروی خود خبر داد!
آمریکا برگشته؟ با داعش و القاعده؟ ...   

حکایات بازار بین الخبرین

جوک های برگزیده بازار بین الخبرین:

از شبکه های اجتماعی:

مسلمان نیست کســی که روی مودم وایرلسش 
پســورد می گذار،در حالی که همسایه اش شب 

بدون اینترنت می خوابد!
*********

امروز به من ثابت شد که ۲۰۱۲دنیا تموم نمیشه
اخه یه چیپس خریدم انقضاشو نوشته بود ۲۰۱5

*********
بهش بگی دوسش داری

پرو میشه میره !
بهش بگی ازش بدت میاد

نا امید میشه و میره !
محبت کنی

خوشی میزنه زیر دلش و میره !
محبت نکنی

از یکی دیگه محبت میگیره و میره !
خالصه میره …

خودتو خسته نکن!!!
*********

خدایا به هر کس که دوســت میداری بیاموز که 
تابستان از زمستان گرم تر است

و به هر کس که بیشتر دوست میداری بفهمان که 
اودکلن کار حمام را نمیکند

 ********
نصیحت یه شوهر به زنش

هر وقت یه سوسک تو دستشویی دیدی با دمپایی 
فورا نکوب رو سرش…

بــی توجه از بغلش رد شــو… این کار از صدتا 
فحش براش بدتره

*********
دختره میره لوازم التحریری و میگه

آقا کارت پستال تو تنها عشق منی رو دارید؟…
مــرده میگه : بله داریم. میگــه : پس ۱۲تا بدید 

لطفا..!!!
*********

سال ها برای برابری زنان و مردان تالش کردیم:
و باالخره توانســتیم حق مش کردن مو، سوراخ 
کردن گوش و برداشــتن ابرو را به آقایان تقدیم 

کنیم!
********

لذت بردن یعنی اینکه بری مهمونی، دخترشون 
برات شربت بیاره

آروم بگــی :خودتون درســت کردین؟؟ اونم با 
عشوه بگه : بله نوش جان

تو بگی : پس نمی خورم ، مرسی !
*********  

بابام خطاب به من: بــه خدا پولی که تو این ۲۰ 

ســال خرج تو کردم میدادم سکه میخریدم االن 
میلیاردر بودم و االن با این پول میتونستم یه پسر 
تحصیل کرده ی دانشمند همسن و سال تو واسه 

خودم بخرم و بهش افتخار کنم!
 *********

هر موقع بابام میگه بیا بشینیم دو کالم حرف بزنیم 
…

از نمره ۱۳ ای که اول دبستان دیکته گرفتم تا هفته 
پیش که با دختر تو خیابون منو دید هرکاِر خالفی 

که کردم میاد جلو چشام !!
*********  

آخرین مدل پیام عاشقانه سال۹۰:
در حد اوضاع اقتصادی کشور خرابتم 

*********  
همیشه یکی از سواالی ذهنیم این بود که :

چجوریه وقتی پسرا میرن حموم خوشگل میشن 
میان توی جمع …

ولی وقتی دخترا میرن حموم زشت میشن و سریع 
فرار میکنن و میرن تو اتاقشون که کسی نبینتشون 

؟؟
*********  

احتمال میدم ضرب المثل یک دست صدا نداره 
قبل از اختراع بشکن گفته شده باشه !

*********  
زندگی متأهلی یعنی

به همسرت مســیج بدی: ای عشــق، خداوند 
نگه دار تو باشد

اونوقت جواب بگیری:
یه بسته قارچ، آب لیمو، مرغ ، نون !

*********  
همه پسرا فکر می کنن بزرگترین آرزوی یه دختر 
پیدا کردن یه پســر رویایی هستش اما نمی دونن 
بزرگتریــن آرزوی یه دختر غــذا خوردن بدون 

چاق شدنه
*********  

پسر: عزیــــــــــــزم!!!
دختر: جووونـــــم!!!

پسر: گــــــــــِل من!!!
دختر: جانــــم؟؟

پسر: عشــــــقم!!!
دختر: جان؟؟؟

پسر: زندگـــی من!!!
دختر: بله؟؟؟

پسر: نفِس من!!!
دختر: زهـــرمار! بازم اسمم یادت رفته؟؟؟!!

*********  

یارو تو ژاپن راننده ی تاکسی میشه…
هرکی براش دست بلند میکنه

 میگه شوخی نکن دیگه…
 تورو االن رسوندم..!

*********  
این روزا عده ای یه جوری زیرآبی میرن که دلت 
میخواد بهشــون بگی :من نگاه نمیکنم بیا باال یه 

نفسی بکش الاقل خفه نشی!!!!
*********  

وقتی مو تو غذا باشه،فرقی نداره مژه ی دلبر باشه 
یا سیبیل اصغر آقا!

*********  
نظرتان در مورد این جمله چیست؟

مهرم حالل ، جونم آزاد!!!
الف( زیبا ترین جمله دنیاست

ب( با معنا ترین جمله دنیاست
ج( خوشحال کننده ترین جمله دنیاست
د( تخیلی ترین جمله عصر کنونی است

*********  
انواع عقیده در تولید :

امریکایی : هم خوب کار کنه هم با دوام باشه
انگلیسی : جنسش خوب باشه و مشتری راضی 

باشه
ایرانی : تا وقتی مشتری میخره سالم باشه بعد که 

خرید مهم نیست
چینی : فقط ایرانی بخره … !!!!

*********  
تــا حاال دقت کردین تو جاده هــای ایران وقتی 
قسمت انگلیســی تابلو اسم یک شــهر رو می 
خونین بهتر متوجه میشین تا فارسیش رو … !!!!

*********  
نشستیم با فک و فامیل اسم فامیل بازی میکنیم…

داییم میوه از *ی* نوشته »یه کیلو خیار..!!«
هیچ جوریم زیر بار نمیره که قبول نیست…

*********  
 کالغ اولی : غار

 کالغ دومی : غار ؟؟؟
کالغ اولی : په نه په هتل 5 ستاره!

 *********
غضنفر به دوست دخترش میگه میدونی  فرق تو 

با بز چیه؟
دوست دخترش قهر میکنه میره…

اونم داد میزنه بیا بابا …
فرقی  ندارین!!!
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ادامه مطلب صفحه اول »وزیر دفاع رئیسی و موج جدید تروریسم«:

منتشر شد
شرکت کتاب

خاِک محبوب من 
نوشا ذکایی

تلفن های دریافت سفارش:

(310)477-7477
(818)667-2667

ketab.com
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

حل مشکالت مردم ایران، کمکی خواهد کرد. ادعای برجام 2 هم ، شوخی 

با خرد مردم ایران بود وگرنه تروریسم و برنامه موشکی و حمایت از گروه 

های شیعه تروریست در منطقه، چیزی نیست که مورد غفلت اروپا و آمریکا 

باشد.

آشتیانی به دیپلماسی دفاعی و تحقق اهداف کالن امنیت و منافع ملی با دفاع 

همه جانبه اشــاره دارد اما هیچ برنامه مشخصی ندارد. ناگهان فکر واقعی 

خود و سیستم ُمالیان را عیان می سازد: »بازدارندگی فعال ؛ حمایت قاطع 

از محور مقاومت و امنیت پایدار منطقه ای و مقابله با تروریست و مداخله 

بیگانگان«.

وزیر پیشــنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مســلح افزود: تقویت شبکه 

هوشمند هدایت و راهبری همکاری های دفاعی و بین المللی و بهره گیری 

دیپلماتیک به منظور رفع گلوگاه های فناورانه و تسهیل فعالیت های صادراتی 

و تأمین نیازمندی های دفاعی و توسعه همکاری های اقتصادی و گسترش 

ســامانه اِشراف اطالعاتی به منظور رصد تحوالت محیطی و بین المللی و 

مشارکت در تصمیم سازی راهبردی و معاهدات دفاعی و نیز تعیین تکلیف 

حقوقی پرونده های بزرگ دعاوی خارجی و دریافت مطالبات حوزه دفاعی 

در دستور کار قرار دارد.

امیر آشــتیانی ادامه داد: خدمتگزاران شــما در نیروهای مسلح همواره در 

تمامی دوره ها و مقاطع زمانــی در صحنه های مقابله و مواجهه با فتنه ها و 

توطئه های دشــمنان داخلی و خارجی و تهدیدات متصور برای کشور و 

مخاطرات و بالیای طبیعی، حضور فعال، چشمگیر و هوشیارانه داشته اند و 

هر کجا دشمنان قصد توطئه، تجاوز و شیطنت داشته اند، به گونه ای با آن ها 

برخورد شده است که منصرف و سر شکسته صحنه را ترک کرده اند و این 

تجارب ارزشمند از سرمایه های مجموعه دفاعی کشور محسوب می شود.

وی تصریح کرد: آمریکا به عنوان نماد پوشالی و استکباری قدرت و تمامی 

ایادی زخم خورده او از جمله رژیم صهیونیستی از سر استیصال و ترس، 

هر از گاهی رویاپردازی می کنند، اما خود  به درستی می دانند و تجربه کردند 

که ایران اســالمی با تأسی از عاشورا و آموزه های معرفتی و تبعیت محض 

از امام حاضر خود در عصر کنونی با عزم و اراده راســخ به دنبال گسترش 

عدالت، امنیت پایدار و احقاق حقوق مستضعفین و حمایت همه جانبه از 

مقاومت و حذف نظام سلطه و یکجانبه گرا در جهان است.

وزیر پیشــنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه ایران به 

دنبال ایجاد آرامش در منطقه است، تأکید کرد: آرامش و امنیت در منطقه با 

تعامل و همکاری تمام کشورهای منطقه به دست می آید.

یک ارتشی باورمند به تروریســم اسالمی، وقتی دهان باز می کند!، عیب 

و هنرش عیان می شــود. از 42 ســال قبل تا به امروز، بنا به کدام ســند و 

مدرک، رژیم ایران بجز دخالت، به دنبال آرامش در منطقه بوده؟ کدام نوع 

از مقاومت و بیداری اســالمی؟هرچه هســت ، تروریسم اسالمی و شبکه 

تروریســم بوده. و حذف نظام ســلطه در این ادبیات هم به معنی ضدیت 

با آمریکا و اسرائیل اســت و فاصله بیشتر گرفتن از جهان متمدن. به کدام 

نیروهای مسلح و قدرت منطقه ای فخر می فروشد؟ 

هراس امیر آشتیانی از ماجراجویی،  نابخردی و تهاجم چیست؟ در حمله 

احتمالی آمریکا و اسرائیل؟ چه توان و امکانی یا تأسیسات نظامی برای این 

پاسخ هست؟ با اغراق و ادعای بی سند، چه دفاعی را می توان داشت؟ پس 

از سخنرانی طوالنی و ســخنانی پراکنده ، خود را مطیع »فرامین حکیمانه 

امامین انقالب« می شناساند. اما نمی گوید که او سرباز ایدئولوژی ُخمینیسم 

است. و آشــتیانی همان کسی است که معتقد بود فعالیت های تروریستی 

قاسم سلیمانی، »نظام اسالمی را استحکام بخشید«!

البته ارتشــی باورمند به تروریسم اســالمی، در تاریخ معاصر ایران نقش 

مخربش در ســال ۱۳6۳ در کردســتان ایران - و تعامل وی با سازمان های 

سیاسی و مسلح - فراموش نمی شود. وانگهی، در روز جمعه ۲۰ دی ۱۳۹۸ 

توسط وزارت خزانه داری آمریکا به دلیل پیشبرد اهداف بی ثبات کننده رژیم 

در منطقه و جهان، تحریم  شده. تشدید فرقه گرایی؛ راه اندازی شبکه فعال 

تروریســم؛ تشکیل گروه های شیعه مسلح تروریستی در عراق و سوریه و 

... ؛ رادیکالیسم و... تنها، بخشی از رفتارهای بی ثبات کننده رژیم تهران 

در منطقه است. 

آمدن افرادی مانند آشتیانی، نشان بارزی از میل شدید دولت فعلی ابراهیم 

رئیسی به ترویج و توسعه تروریسم منطقه ای ]Terrorism[است. هرچند 

که کل این وزارتخانه و سازمان های وابسته به آن، از جمله نهادهایی است 

که به دلیل دخالت مستقیم در برنامه موشــکی و تروریسم رژیم ایران، از 

جانب ایاالت متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و شــورای امنیت مورد تحریم 

واقع شده  است. 

]EQFard@ :عرفان قانعی فرد ] تویتر

کتاب خاطرات جنجالی و بدون سانسور
 عباس پهلوان منتشر شد

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

310-477-7477

https://www.imperialagent.com/
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
https://vgbailbonds.com/
https://www.sevmanagementconsulting.com/
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
27 آگست تا  2 سپتامبر ) 5 شهریور تا ۱۱ شهریور (

آدینه 5 شهریور     27 آِگست

1309 خورشیدی )1930میالدی(
زادروز غالمرضا تختی - قهرمان کشتی ایران و جهان

1330 خورشیدی )1951میالدی(
مجله  »فروغ بانوان« به مدیریت عالیه حجتی منتشر شد

1339 خورشیدی )1960میالدی(
کناره گیری دکتر منوچهر اقبال از نخست وزیری

شریف امامی به فرمان شاه نخست وزیر شد
1342 خورشیدی )1963میالدی(

تشکیل کنگره »نهضت آزادزنان و آزاد مردان« توسط دولت
1347 خورشیدی )1968میالدی(

انتخاب خانم فرخ رو پارسا به عنوان اولین وزیر زن در ایران
1357 خورشیدی )1978(

سقوط دولت جمشید آموزگار و روی کار آمدن دولت شریف امامی
1377 خورشیدی )1998میالدی(

درگذشت فرهاد گرکانی - نویسنده در لوس آنجلس
درگذشت بونصر عضد معاون اتاق صنایع و معادن و ریاست هیأت مدیره بانك اعتبارات، 

در فرانسه - متولد سال 1291
1386 خورشیدی )1997میالدی(

درگذشت مارکو گریگوریان، نقاش, هنرشناس و بازیگر ایرانی - ارمنی
1395 خورشیدی )2016 میالدی

درگذشت داود رشیدی، بازیگر سینما، تاتر و تلویزیون بر اثر سکته قلبی. وی متولد 1312 
در تهران بود و در هنگام مرک 83 سال داشت. وی در سالهای اخیر به بیماری آلزایمر مبال 

شده بود.

شنبه ۶ شهریور     28 آِگست

1311 خورشیدی )1932میالدی(
درگذشت میرزا حسنخان مستوفی الممالك-ادیب و سیاستمدار

1355 خورشیدی )1976میالدی(
ترور سه تن از مستشاران آمریکایی در تهران، اوج گیری برخوردهای مسلحانه  گروه های 

چریکی با نیروهای انتظامی
1364 خورشیدی )1985میالدی(

درگذشت دکتر عباس آریانپور کاشانی - نویسنده و مترجم درکالیفرنیا - آمریکا 
1373 خورشیدی )1994میالدی(

درگذشت کمال الدین مستجاب الدعوه برنامه ساز رادیو 
کمال الدین مستجاب الدعوه در سال 1324 فعالیت خود را در رادیو آغاز کرد.

در سال 1327 سرپرست نمایش های رادیو شد و در سال 1334 عهده دار برنامه »بانوان« 
گردید و پس از آن نیز در زمره گویندگان رادیو قرار گرفت. وی طی سفرهای زیادی که به 
خارج از کشور داشت به مطالعه پیرامون رادیو پرداخت و در سال 1338 به ریاست اداره 
انتشارات و رادیو شهرستان ها منصوب گردید. در سال 1345 جمعیت »همبستگان ادب 
و هنر« را که یک تشــکل هنری – صنفی بود، تشکیل داد. هدف آن بدست آوردن حقوق 

صنفی و اجتماعی ادبا و هنرمندان ایران بود.
او با همکاری خانم فروزنده اربابی  هر روز صبح جمعه با برنامه شما و رادیو به خانه های 
ایرانیان می آمد که برای سال ها از پرطرفدارترین برنامه های رادیو به شمار می رفت. یکی از 
بخش های اصلی برنامه شما و رادیو مسابقه هوش بود که توسط شادروان مستجاب الدعوه 
به نحو بسیار زیبایی ارائه می شد که هنوز پس از گذشت قریب به 4 دهه در ذهن شنوندگان 

آن حک شده است.
بلیط های بخت آزمایی که دولت ها در همــه جای جهان برای کارهای عام المنفعه از آن 
بهره می برند، در ایران پیش از انقالب نیز مرسوم بود. برنامه پخش زنده رادیویی آن توسط 

شادروان مستجاب الدعوه به نحو بی نظیر و جالبی اجرا می شد
و توانسته بود به انجام این امر خیر به بهترین نحوی یاری برساند.

1377 خورشیدی )1998میالدی(
درگذشت ارتشــبد حســن طوفانیان معاون وزارت جنگ در آخرین سال های سلطنت 

خاندان پهلوی در آمریکا.
1389 خورشیدی )2010میالدی(

درگذشت علی بهزادی، روزنامه نگار پیشکسوت ایرانی،در سن ۸5سالگی

یکشنبه 7 شهریور     29 آِگست

1288 خورشیدی )1909میالدی(
انتخاب محمدحسین میرزا )برادر 9 ساله  سلطان احمدشاه( به ولیعهدی

1304 خورشیدی )1925میالدی(
درگذشت سیدمحمدرضا مساوات، نماینده  مجلس و مدیر روزنامه »مساوات«

1344 خورشیدی )1965میالدی(
درگذشت موسی معروفی، موسیقیدان

1349 خورشیدی )1970میالدی(
گشایش »جشن هنر« شیراز

1357 خورشیدی )1978میالدی(
در پی اعالم فضای باز سیاسی، 14 حزب سیاسی از جمله حزب پان ایرانیست )پزشکپور(، 

حزب زحمتکشان )بقایی(، جبهه ملی و... اعالم موجودیت کردند
جبهه ی ملی طی اعالمیه یی خواستار اجرای12 مورد اصالح فوری از جمله انحالل ساواك 

و آزادی قلم و بیان شد
1384 خورشیدی )2005میالدی(

درگذشت داوود رمزی، روزنامه نگار، شاعر و نویسنده در لوس آنجلس
1397 خورشیدی )2018 میالدی(

درگذشــت هادی شفاییه  در شــهر کلمبوس ایالت اوهایو در ایاالت متحده)متولد تبریز 
۱۳۰۲( به دلیل نارسایی قلبی. هادی شفاییه بنیانگذار درس عکاسی در تلویزیون ایران در 
دهه چهل خورشیدی و استاد دروس عکاسی در دانشکده هنرهای زیبا پیش از انقالب و 

استاد عکاسی دوره لیسانس دانشکده هنرهای زیبا پس از انقالب

دوشنبه 8 شهریور     3۰ آِگست

1360 خورشیدی )1981میالدی(
انفجار دفتر نخست وزیری ایران به وسیله سازمان مجاهدین خلق و کشته شدن محمدعلی 

رجایی و محمدجواد باهنر، رئیس جمهور و نخست وزیر جمهوری اسالمی 
1368 خورشیدی )1989میالدی(

درگذشت منوچهر محجوبی، نویسنده و روزنامه نگار درانگلستان.
1383 خورشیدی )2004(

درگذشت عصمت باقرپور )دلکش( خواننده- در سن 80 سالگی درتهران

سه شنبه 9 شهریور     3۱ آِگست

1347 خورشیدی )1968(
درگذشت صمد بهرنگی، نویسنده ) زاده 2 تیر 1318(

  آثار این نویسنده در شرکت کتاب موجود است 
1385خورشیدی )2006 میالدی(

درگذشــت دکتر کمال الدین جناب، استاد برجسته و ممتاز فیزیک و اولین محقق فیزیک 
هسته ای ایران در سن 98سالگی.

چهارشنبه ۱۰ شهریور     ۱ سپتامبر

1341 خورشیدی )1962میالدی( 
زمین لرزه در بوئین زهرا 

در حدود ســاعت ۱۱شامگاه، زمینل رزهای شهرســتان بوئین زهرا را لرزاند. بزرگی این 
زمین لرزه 7/2 ریشتر بود که موجب مرگ حدود ۲۰ هزار نفر شد. در این زمین لرزه بسیاری 
از آثار و مکانهای قدیمی و تاریخی شهرستان بویین زهرا از جمله قلعه باستانی رودک از 

بین رفت.
1347 خورشیدی )1968میالدی(

وقوع زمین لرزه فردوس با حدود ۱۰۰۰۰ کشته 
1399 خورشیدی )2020میالدی(

درگذشت مسعود مهرابی ) متولد ۱۳۳۳ خورشیدی( 
روزنامه نگار ، نویسنده ، کاریکاتوریست و مدیر و صاحب امتیاز مجله فیلم. کتاب مرجع 

تاریخ سینمای ایران از آغاز نا سال ۱۳5۷ از تالیفات اوست.

پنجشنبه ۱۱ شهریور     2 سپتامبر

1383 خورشیدی )2004میالدی(
درگذشت عصمت باقرپور بابلی، مشهور به دلکش خواننده و بازیگر

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

بیداری
بیداری تنها نشریه ضد خرافات  بزبان فارسی 

در سراسر جهان پخش می شود
تماس برای اشتراک

858 - 335 6183
 bidari2@hotmail.com

پیام بنی کریمی

https://baranrugservices.com/
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باد پرشتاب، آتش سوزی کالدور را گسترده تر کرد

باد پرشتاب، آتش ســوزی کالدور را از جنوب لیک تاهو، به گستره ۱4 
مایل رســانده و به مراکز تفرحی در پارک های جنگلی نزدیک می شود، 
پارک هایی که تعطیل هســتند و تا تعطیلی پایــان هفته روز کارگر نیز باز 

نخواهد شد. 
آتش سوزی کالدور تاکنون ۱۳۹۰۰ اکر را نابود کرده و تنها ۱۲ درصد آن 

مهار شده است. 

آتش سوزی Dixie که نزدیک به ۸۰۰ هزار اکر را بلعیده است تاکنون 45 
درصد مهار شده است. 

ناگفته نماند که ۳4 آتش ســوزی جدید به آتش سوزی های بزرگ افزوده 
شــد و ۱۳4۰۰ مامور آتش نشان، با بزرگترین آتش سوزی های کالیفرنیا 

دست و پنجه نرم می کنند تا از گسترش آن پیشگیری نمایند. 

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

