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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:
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کامیار روحانی

دستگیری باند تبهکار قاچاقچی ایرانی در هندوستان

ایرانشهر - احمدآباد ، هندوستان - 19 سپتامبر مقامات هندی گفتند یک قایق 
ایرانی با هفت خدمه و یک محمولــه بزرگ هروئین در عملیاتی که به طور 
مشترک توسط نیروهای دولتی ضدتروریسم و   گارد ساحلی انجام شد ، در 

آبهای هند در سواحل گجرات دستگیر شدند .
این قایق ، که در عملیات شنبه شب ۱۸ سپتامبربه وقت محلی توقیف شد ، 

حدود 30 تا 50 کیلوگرم کاالی قاچاق حمل می کرد که ارزش آن در بازارهای 
بین المللی حدود 150 تا 250 کرور روپیه اســت ) حدود۲٫۱۷5٫۰۰۰ دالر 
تا ۳٫۶۲5٫۰۰۰ دالر(  ، اما مقامات اظهار داشتند که پس از بررسی های الزم 

مقدار دقیق مواد مخدر موجود در این قایق  مشخص خواهد شد. 
مقامات گفتند که 7 خدمه ، که همگی اتباع ایرانی هستند ، دستگیر شده اند

مرکز ملی مقابله با تروریسم 
آمریکا و تهدیدات ایران

 U.S. Senate[ امروز در کمیته امنیت داخلی سنا 
Committee on Homeland Security[ ، مدیر 
 National[ مرکز ملی مقابله با تروریســم آمریکا
Counterterrorism Center Office[ ســخنان 

مهمی را ارائه کرد.
 خانم ابیزیــد ]Christine Sandra Abizaid [با 
اشاره به تالش های جمهوری اسالمی برای انجام 
یک » عملیات علیه افراد و ســازمان ها در داخل 
خاک آمریکا«، گفت: با توجه به تالش ایران برای 
انتقام کشــته شدن قاسم ســلیمانی، مقابله با این 
تهدیدها اهمیت بیشــتری پیدا کرده است. و نیز 
گروه تروریستی حزب اهلل لبنان و یا القاعده توانایی 
باالیی برای انجام حمله در داخل آمریکا دارند  و 
حسن نصراهلل »با در نظر گرفتن احتمال انتقام گیری 
آمریــکا در صــورت حمله این گــروه، در حال 
تعدیل دیدگاه های حزب اهلل درباره ایاالت متحده به 

عنوان یکی از دشمنان اصلی این گروه است.«.  
 بیست سال پس از حادثه تروریستی 11 سپتامبر 
و شکل گیری مثلث شوم همکاری سپاه پاسداران 
و القاعده و حزب اهلل، هنوز تهدیدهای سازمان ها و 
 foreign terrorist[ نهادهای تروریستی خارجی
organizations, FTOs[ علیه امنیت ملی آمریکا 
وجود دارد. تالش های رژیــم ُمالیان در تهران 

برای اقدامات تروریســتی به دور از چشمان مرکز 
ضدتروریسم ملی ]NCTC[ - حداقل در 15 سال 
 ،]FBI[ اف بــی آی ،]CIA[ اخیر - ســی آی ای
امنیت داخلی ]DHS[ نبوده و نیست. همواره جنگ 
علیه تروریســم و حذف تروریست های مشهور 
خاورمیانــه ] افرادی مانند عماد مغنیه،  ابومصعب 
زرقاوی، قاسم ســلیمانی، بن الدن و .. [، از مهم 
ترین ماموریت های جامعه اطالعاتی امنیتی آمریکا 
بوده و هست و شاید کمی خاورمیانه را آرام تر کرد. 
 مهم ترین کشور حامی تروریسم در جهان، یعنی 
رژیم مالیان در تهران، همواره در صدد گسترش و 
 ]terrorist threats[ توسعه تهدیدهای تروریستی
و نزاع و تخریب بوده و هســت. همیشه ایران در 

ادامه مطلب در صفحه 4

عرفان قانعی فرد ] تحلیلگر خارومیانه؛
]EQfard@ -مرکز ضد تروریسم 

جانشینی اریک گارستی و
 مشکل بی خانمان ها

جریمه انضباطی
 9 مامور پلیس اوکلند

86 میلیون دالر از صندوق های 
خصوصی ضبط شده است

رشد فزاینده قیمت مسکن
 در جنوب کالیفرنیا کند شد

الیحه تبدیل خانه های مسکونی یک طبقه
 به خانه های چند واحدی به امضا رسید

واکسیناسیون اجباری کارکنان 
فرودگاه سن فرانسیسکو 

استراتژی آتش نشان ها به حفظ 
درخت های کهنسال سکویا انجامید

 خبری در راه است  
چهارم اکتبر 2021  از  سوی اکثر رسانه های ایرانی برونمرزی اعالم می شود

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

صهیونیزم و کم لطفی دکتر هازلی

اول اینکه این بخش سوم از نوشته هایی است که اینجانب )یعنی خود من( 
در باره دکتر هازلی می نویسم و کسی چه می داند شاید بخش چهارم را هم 

اضافه کنم.
دوم اینکه – دکتر هازلی همان حرف های درست یا غلطی که از عهد بوق 
علیه یهودیان گفته شــده تکرار می کند و به آنچه که در حال حاضر دور و 
برش می گذرد التفاتی ندارد و آنها را زیر سبیلی رد می کند، برای نمونه به 
تهدید طالبان که بعضی از رهبران آن خراســان و بلوچستان را جزو قلمرو 
خود می دانند اشاره ای ندارد ولی مرتب در این بوق می دمد که ایهالناس، 
هماناست که عنقریب، صهیونیزم ملعون و اسرائیل نقشه های شیطانی خود 
را عملــی کنند و بخش هایی از ایران را جدا نمایند، و یا اینکه دکتر هازلی 
حرف هایی را که از رجب طیب اردوغان، رهبر ترکیه شنیده است، به روی 

مبارکش نمی آورد.
ســوم اینکه – دکتر هازلی از یک مصاحبه محمدرضا شاه پهلوی با مایک 
واالس، خبرنگار صاحب نام شبکه سی بی اس CBS استفاده  می کند و از 

نفوذ صهیونیزم در رسانه های امریکا داد سخن می دهد. 
جالب اینجاســت که همین کلیپ ویدئویی با زیرنویس فارســی در  یکی 
از شــبکه های مذهبی ضد اســرائیلی  ترو نیــوز True News در ایالت 
فلوریدای امریکا قرار دارد پخش شده و به احتمال قوی ترجمه و زیرنویس 
آن در جمهوری اسالمی صورت گرفته و دست بر قضا امید دانا هم در یکی 
از برنامه هایش آنرا پخش کرده است و حاال این موضوع پیش می آید که چرا 
دکتر هازلی ویدئویی را که از طرف اطاق فکری جمهوری اسالمی ترجمه و 

تدارک دیده شده است، پخش و به آن استناد می کند. 
البته در این ویدئو به دو رسانه مهم امریکا نیویورک تایمز و واشنگتن پست 

اشاره می شود که اربابان این جراید صهیونیست هستند. 
باید خدمت دکتر هازلی با نهایت ادب بنویســم که اعتبار یک نشــریه را 
خوانندگان آن رقم می زنند نه پول و ســرمایه، یک رسانه وقتی اعتبار پیدا 
می کند که اعتماد خوانندگان را جلب کند و در مورد واشنگتن پست رسانه ای 
است) گمان می کنم توی شهر واشنگتن چاپ میشه( که در افشای کارهای 
غیرقانونی ریچارد نیکســون نقش بزرگی داشــت و سرانجام به استعفای 
رئیس جمهور انجامید. آیا رســانه هایی که در جمهوری اســالمی منتشر 
می شــوند، می توانند کارهای ناجــور و زد و بندها و دغلبازی ها را مطرح 

کنند. بخصوص رسانه هایی که ضداسرائیل و ضدصهیونیست هستند. 
پنجم اینکه – دوره جنگ ویتنــام فرماندهان بلندپایه ارتش آمریکا به این 
نتیجه رسیده بودند که ادامه جنگ بی فایده است ولی ریچارد نیکسون که 
ســودای انتخاب مجدد را در دوره بعدی ریاست جمهوری داشت. تاثیر 
عقب نشینی را به مصلحت خود نمی دانست و ادامه جنگ موجب تلفات 
جانی و مالی بسیار شد تا اینکه ارزیابی فرماندهان به بیرون درز کرد و خانم 
کاترین مئیر گراهام که صاحب و در عین حال صاحب اختیار رســانه بود 

تصمیم به انتشار آن گرفت.  
ولی از طرف »پنتاگون« )گمونم میشه وزارت دفاع امریکا( مورد تهدید قرار 

گرفت 
که به اتهام انتشــار اسرار نظامی کتف بسته تحویل مقامات قضائی خواهد 

شد.
و سرانجام هم همینطور شــد ولی دیوان عالی امریکا حق را به این بانوی 
مسئول داد که رسالت مطبوعاتی اش را فراموش نکرده بود و بعد از آن بیشتر 

رسانه های امریکا این خبر را منتشر کردند. 
ششــم اینکه –  محض گل روی دکتر هازلی باید بنویسم که مایک واالس 
صهیونیست سخن شاه را بدون سانسور منعکس کرد. شما کدامین رسانه 

غیرصهیونیستی را می شناسید که چنین خدمت بزرگی را کرده باشد. 
هفتم اینکه – اگر دکتر هازلی از یکی از رســانه هایی که صاحب آن یهودی 
است و دست بر قضا استرالیایی هم می باشد )همون کشوری که دکتر هازلی 
در آن رحل اقامت افکنده اســت( نامی می بردند و صد انتقاد و بدو بیراه و 
فحش نثار آن می کردند، من دست ایشــان را دورا دور می بوسیدم )شاید 
لپ های ایشــان را هم ماچ میکردم( چرا که روبرت مرداک ،صاحب شبکه 
فاکس نیوز یک یهودی استرالیایی است )صهیونیست بودنش را نمی دانم( 
و رسانه اش به بلندگوی تبلیغاتی دونالد ترامپ و جمهوری خواهان تبدیل 
شــد و موجب دو دستگی و اختالف و جنگ و ستیز بین قشرهای متفاوت 
جامعــه گردید و نتیجه مصیبت بار آن حمله به کنگره امریکا بود، حاال اگر 

جناب هازلی با این صهیونیست موافق هستند یا نه، من نمی دانم.
هشتم اینکه – حساب شماره ها از دستم رفت و بدرود تا شماره بعدی 

و اما نصیحت هفته 
اگر شــما دختر و یا پسری دارید و در این عهد زمان که جوان ها تن به ازدواج نمی دهند، 
حرف ازدواج فرزند شــما پیش می آید و رویای دیرینه شــما کــم کم، به واقعیت تبدیل 
می شود، بدانید و آگاه باشید که برای مراسم عقد و ازدواج خرج زیاد و کمرشکنی نکنید، 
چرا امکان دارد مدت کمی قبل از ازدواج کاسه کوزه ها بهم بخورد کار به جدایی بکشد. 

آنگاه شما می مانید و پشیمانی و حسرت و صدهزار بدو و بیراه که نثار خودتان می کنید. 

در کانون خبر:

کورش سلیمانی )توماج( آتالنتا
Kourosh454@gmail.com

86 میلیون دالر از صندوق های خصوصی ضبط شده است

FBI در چند ماه گذشــته شماری از صندوق های نگهداری پول و دیگر 
کاالهای باارزش را که در یک مرکز خصوصی در بورلی هیلز و وودلند 
هیلز نگهداری می شود، با حکم دادستانی باز کرده و ۸۶ میلیون دالر را 
ضبط کرده و در پاســخ قاضی می گوید: سگ های ویژه از اسکناس ها، 

بوی مواد مخدر را بوییده اند. 
 FBI به دادگاه شــکایت کرده اند و FBI صاحبان  صندوق خصوصی از

می گوید ماه ها شاهد این بوده که پول، جواهر و سکه در این صندوق ها 
به امانت گذاشــته شده است و با حکم دادســتان فدرال به گشودن این 
صندوق های امانت و ضبط موجودی اقدام نموده اســت و در برخی از 
این صندوق ها بوی مواد مخدر، شامه تیز سگ ها را تحریک کرده است. 
تاکنــون ۶۶ نفر از ۳۰۰ نفری که موجودی صندوق آنها ضبط شــده به 

دادگاه شکایت کرده اند. 

رشد فزاینده قیمت مسکن در جنوب کالیفرنیا کند شد

۶ کانتی جنوب کالیفرنیا که با بهــای میانگین خانه های باالی ۶۸۰۰۰۰ 
دالر روبــرو بودند از پایان ماه گذشــته گزارش ها نشــان می دهد که با 
کاهش یک دهم درصدی روبرو شده اند و گر چه این کاهش اندک است 
اما با آغــاز روند تبدیل خانه های تک واحدی به چند واحدی می تواند 
با کاهش بیشتر نیز روبرو شود. در ۶ ماه نخست سال ۲۰۲۱، کانتی های 
جنوب کالیفرنیا از ۳/5 درصد تا ۱4 درصد روبرو بوده اند که این روند 

به کندی خواهد گرایید. 

سال گذشته، رشد بهای خانه در جنوب کالیفرنیا برای خانه های میانگین، 
۱۳/۹ درصد با افزایش همراه بوده اســت و حتی در برخی از مناطق به 
۲۰ درصد نیز رسیده اســت که می تواند همانند حباب با کاهش یکباره 
روبرو شود. پیش بینی شده اســت که افزایش تا سال ۲۰۲۲ در نهایت 
به ۲/۷ درصد برســد و دیگر شاهد ۱4/۶ درصد فاصله جوالی ۲۰۲۰ 

تا ۲۰۲۱ نباشیم. 

https://shop.ketab.com/
https://shop.ketab.com/
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جانشینی اریک گارستی و مشکل بی خانمان ها

گر چه مشکل بی خانمان ها نتوانســت در بازخوانی 
گوین نیوسام، نقش تعیین کننده بازی کند و مخالفان را 
ناامید نماید، اما در انتخابات ۲۰۲۲ برای کنگره امریکا 
از کالیفرنیا و انتخابات جانشینی شهردار لوس آنجلس 

نقش اساسی بازی کند. 
مایک فوئــر، دادســتان کل لوس آنجلــس و نامزد 
شهرداری لوس آنجلس، هنگام بازدید از محل های 
چادرنشــینی بی خانمان ها در غــرب لوس آنجلس، 
جایی که یکی از کهنه سربازان آمریکا کشته شده بود، 
با انتقاد روبرو شد و پرسش بسیاری این بودک برنامه 

او برای بی خانمان ها چیست؟
و یکی از بی خانمان ها که از کهنه سربازان است فریاد 
برآورد که برای کهنه ســربازان جنگ بی خانمان چه 

خواهید کرد؟
ناگفتــه نماند که چند ماه پیش، جو بوســکانیو عضو 
شورای شهر لوس آنجلس و یکی دیگر از نامزدهای 
شــهرداری لــوس آنجلــس در هنــگام بازدیــد از 
چادرنشین های لوس آنجلس، با زنی روبرو شد که با 

چاقو به او می خواست حمله کند. 

جریمه انضباطی 9 مامور پلیس اوکلند

۹ مامــور پلیس اوکلند به ســبب انتشــار مطالب و 
عکس های نژادپرســتانه و تجاوز و شــوخی های 
تحقیرآمیز جنســیتی، در شبکه های اجتماعی مورد 

جریمه انضباطی قرار گرفتند. 
پس از تحقیق و بررســی الزم و ضروری، شهردار 
و مســئول مدیریت شــهری، از یک گــروه تحقیق 
مستقل، تقاضای بررســی و گزارش نمودند و آنان 

پس از ضبط ۱4۰ تلفن ویژه کار، از افسران اوکلند 
و کارمندان شهر اوکلند، توانستند ۹ نفر از ماموران 
را شناســایی کنند که تصاویر و مطالب نادرســت 
و غیراخالقــی را بر روی شــبکه های اجتماعی به 
نمایش گذاشته اند. ۷ نفر از این ماموران تا ۲5 روز 
به مرخصی بدون حقوق فرســتاده شدند. ۲ نفر نیز 

به بخش دیگر منتقل شده اند. 

خانه هایی که در مناطق آتش سوزی های شمال کالیفرنیا قرار 
دارند، بیمه خود را از دست نخواهند داد

ریکاردو الرا، رئیس کمیسیون بیمه ایالت کالیفرنیا، 
اعــالم کرد کــه مالــکان خانه هایی کــه در مناطق 
آتش سوزی های شــمال کالیفرنیا قرار دارند، بیمه 

آتش سوزی خود را از دست نخواهند داد. 
۲۲ کانتی شــمال کالیفرنیا در این طرح کمیســیون 
بیمه ایالت کالیفرنیا قرار دارند و نگه داشــتن بیمه 
تضمین می شــود، در ایالت کالیفرنیا، قانون از این 
که شــرکت های بیمه بتوانند بیمه امالک در مناطق 

آســیب پذیر قطع کنند، پیشگیری می نماید. از ۲۳ 
جوالی تاکنون، گوین نیوســام فرمانــدار کالیفرنیا 
برای این مناطق، شــرایط اضطــراری اعالم نموده 
است و همانند ۲5۰۰۰ مالکی که در ۳ کانتی شمال 
کالیفرنیا از باطل شــدن بیمه آنها پیشــگیری شده 
است، این ۲۲ کانتی نیز در شمال کالیفرنیا بیمه آنها 

تضمین می شود. 
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این نسخه از ایرانشهر را می توانید هم در رایانه شخصی مطالعه کنید
 و هم آن را چاپ نموده و بخوانید
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مرزهای شــرقی و غربی خود در جهت حمایت از گروه های تروریستی 
بومی و قومی فعالیت داشته است. همچنین در تمام خاورمیانه با بیش از 
22 گروه تروریســتی ]terrorist groups[ رابطه ارگانیک را حفظ کرده و 

توسعه داده است. 
 مساله ایران و حزب اهلل ]Hizballah[ ، ایران و القاعده ]alQa‘ida[، و دیگر 
شرکای تروریستی ]terrorist partners[ چیز دور از ذهنی برای نهادهای 
 ]Director of National Intelligence[ جامعه اطالعاتی امنیتی آمریکا
نیست. و کامال مبرهن است که دولت جدید ابراهیم رئیسی و یا انتصاب 
های جدید افراد رادیکال و تندرو و دارای ســابقه تروریستی در مشاغل 
مختلف، نشــان از خلق موج جدید تروریسم  توسط جمهوری اسالمی 

در منطقه دارد. 
 گرچه در 5 سال اخیر چندین نفر از ایرانیان در داخل خاک آمریکا یا ایرانی 
آمریکایی دستگیر شده اند که یا در جهت ساخت شبکه عملیاتی و شبکه 
ســازی رسانه ای بودند و یا در راســتای منافع و مصالح رژیم ُمالیان در 
تهران فعالیت می کردند. گرچه هنوز برخی از نهادهای امنیتی در پی کشف 
ســلول ها خامــوش ]Dark/inactive cells[ مربوط به مامورانی امنیتی 

ایرانی در داخل خاک ایاالت متحده هستند. فعالیت های ضدجاسوسی 
نهادهای امنیتی ســپاه ]ســاس[ و وزارت اطالعات ]واجا / MOIS[ در 
داخل آمریکا، مانند روسیه و چین - شرکای بین المللی جمهوری اسالمی 
- نیســت و صرفا برخی از افراد در نهادهای رسانه ای و یا اندیشه ای در 
جهت ترویج و تبلیغ افکار حکومتی، یا قلم می زنند و یا در پشت صفحه 
تلویزیون ظاهر می شوند )که البته، درصد پایینی از آن توسط شبکه های 
اجتماعی ایرانیان شناخته شده است که بسیار ناچیز است( یا در مراکز به 
ظاهر مذهبی و خیریه مشــغول تبلیغ مذهبی انــد و یا در میان چهره های 

مخالف حکومت در حال اجرای سیاست های تهران هستند.
 پیام سخنان خانم ابیزید در سنای آمریکا این است که اگر ایران در داخل 
خاک آمریکا به دنبال ماجراجویی است، آن را با کمک همین سلول های 
خاموش و شرکای تروریســتی انجام خواهد داد که انجام آن  با توجه به 
انسجام و توانایی آمریکا ، غیر ممکن به نظر می رسد و اینکه ایران تهدید 
به ترور برخی چهره های نظامی و سیاسی از دولت آمریکا کرده هم بیشتر 

مصرف داخلی دارد و در عمل، محقق نخواهد شد. 

در کانون خبر:

شرکت آمازون ناگزیر به اجرای قانون جدید کار در کالیفرنیا می شود
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا با امضای الیحه AB701 شرکت بزرگ 
آمازون را در رعایت قانون کار زیر فشار قرار می دهد. کارگرانی که زیر 
فشار زمانی، ناگزیر به کار زیاد هستند بنابر این الیحه قانونی که از سوی 
لورنا گونزالس نماینده دموکرات خانه نمایندگان که هم وکیل است و از 
رهبران پیشین کارگران است نوشته شده است آمازون نخواهد توانست 
کارگــران را وادار نماید تا بری اخراج نشــدن از دستشــویی و امکان 

بهداشتی کمتری برخوردار شوند. 
شــرکت آمازون با به کار گرفتن سیســتم ریاضی و الگوریتم، شــمار 
دستشویی رفتن کارگران را بررسی می کند و کارگران برای پیشگیری از 
اخراج و رســاندن کاالها به خانه های مردم، بهداشت و تندرستی خود 
را به خطر می اندازند. بر اســاس این قانون، شرکت های بزرگ و انبارها 
همانند آمازون ۳۰ روز فرصت دارند تا میزان اجازه داده شده را منتشر 

نمایند. 

دادگاه استیناف منطقه ۹ به مسئوالن: پیش از پاکسازی منطقه،
 به فکر سرپناه برای بی خانمان ها باشید

دادگاه استیناف منطقه ۹ در سن فرانسیسکو دستور داد تا لوس آنجلس پیش از پاکسازی خیابان ها و جا به جایی بی خانمان ها، تا ماه اکتبر برای آنان سرپناه 
ایجاد نماید.

گر چه بازرگانان شــهر لوس آنجلس و مقامات شهرداری دستور دادگاه پیشین را نپذیرفته بودند، دادگاه استیناف موضوع درخواست شاکیان را کافی 
ندانست اما، تالش کرد تا با قدرتی که قانون به این دادگاه داده هم در راستای درخواست شاکیان برای پاکسازی پیاده روهای لوس آنجلس گام بردارد و 
هم از نظر قانونی به ناتوانی های جسمانی و روانی بی خانمان ها توجه نمایند و از مسئوالن بخواهد پیش از هر اقدامی، چاره ای برای سرپناه بی خانمان ها 

بیاندیشند. در نوشته ۳ قاضی دادگاه استیناف آمده است. باید از قدرت مطالق با اختیار قانونی بهره گرفت. 

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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خانم بهناز حسینی نویسنده این سامانه پژوهش های گسترده ای در باب اقلیت یهودی 
 1945  Jewish نه فقط در ایران بلکه در خاورمیانه دارند، ایشــان کتابی با عنــوان
 Diaspora afterبه زبان انگلیســی در سال ۲۰۲۰ توســط بنگاه انتشاراتی معتبر 
کمبریج منتشر نمودند که بســیار مورد استقبال قرار گرفته به نحوی که در آمازون در 
حال حاضر نایاب شده است. خانم بهناز حسینی به مناسبت سال نو یهودی مقاله ای 

در رادیو فردا نگاشته اند با عنوان:

 »چهل سال مهاجرت یهودیان از ایران« و معرفی
اشتباهی جشن پسح بجای رش هشانا

 که بســیار مقاله روشــنگرانه ای اســت که لینک آن را این جا می  گذارم که دوستان 

عالقمند آن را بخوانند البته اگر نخوانده باشند.

-https://www.radiofarda.com/a/iranian-jews-immigration-from-iran-in-the-last

html.31446358/years-40در پارگراف نخســت این مقاله خانم حسینی نوشته اند “این 

روزها یهودیان سراسر دنیا سال نو را جشن می گیرند؛ عیدی که بنابر باورهای مذهبی 

آنها با گرامیداشت روز آزادی قوم یهود از سلطه فرعون همراه است”. من پیشینه خانم 

حسینی را از نظر مذهبی نمی دانم ولی این مطلب متاسفانه به طور قطع و یقین از بیخ و 

بن اشتباه است. آزادی قوم یهود از اسارت و بردگی و بندگی مصریان و فرعون در بهار 

اتفاق افتاده است و پانزدهم ماه نخست از دوازده ماه ) یا سیزده ماه - سال های کبیسه( 

تقویم عبری اســت. نام این ماه در حال حاضر نیسان است و هر سال مقارن است با 

ماه فروردین در حالی که  سال نو یهودی از ماه هفتم تقویم عبری آغاز می شود نه از 

ماه اول که این خود یک اســتثنا نسبت به همه تقویم های جاری در جهان است. اول 

ســال نو عبری بر اســاس باورهای مذهبی یهودیان روز آفرینش انسان است و بنا به 

تعبیر نگارنده که در سال ۱۹۹۶ آن را در ایرانشهر قلمی کردم روز آفرینش خرد است 

یعنــی خداوند در 5 روز آفرینش همه چیز را آفرید که هیچ یک از خود آزادی عملی 

نداشتند ولی با آفرینش انسان ، خرد که آزادی عمل را به بار می آورد آفریده شد. الزم 

به یادآوری است که نام ماه های تقویم عبری فعلی از تقویم سریانی - بابلی از دوران 

اسارت پس از تسخیر اورشلیم و ویرانی بیت المقدس توسط بخت النصر گرفته شده 

است. بر اساس تورات  ماههای تقویم عبری نامی نداشته اند و بر اساس شماره اعداد 

نام گذاری می شده اند.

بی بی سی فارسی مطلبی را در سامانه خود قرار داده است با عنوان:

 روایت پرماجرای یک لوح اساطیری:
 »رویای گیلگمش« به عراق باز می گردد

و اشتباه لپی بی بی سی

 که موضوعی است بسیار جالب و خواندنی و البته عبرت انگیز که ماه در زیر ابر نمی 
ماند و باالخره مال ســرقت شده به صاحبان اصلی آن بر می  گردد و باز هم نشانه آن 
اســت که آمریکایی که ما در آن زندگی می کنیم با همه تبلیغات دروغین جبهه اتحاد 
نامقدس چپ و اســالم گراها، هم چنان مهد آزادی و دموکراسی و  عدالت خواهی 

است. 
این هم لینک مقاله اما باید توجه داشــت که در پایان مقاله نویسنده و یا مترجم مقاله،  

اشتباه لپی بدی کرده است 
https:www.bbc.com/persian/arts58664924-.amp

پاراگراف  مربوطه را با هم بخوانیم او افزود: »بازگشــت این اثر به محل اولیه آن یک 
پیروزی بزرگ برای کسانی است که میراث ملت ها را مثله می کنند و سپس عواید آن 
را برای ترویج خشــونت و تامین تروریسم به کار می برند.« که قاعدتا” به جای» یک 

پیروزی بزرگ « باید نوشته می شد »یک شکست بزرگ« 

میز مطبوعات برنامه ای تصویری در تلویزیون اندیشه است. که کمی پیش از آغاز 
کرونا آن را بنیاد نهادم. هدف از میز مطبوعات نقد و بررســی رســانه های ایرانی 
خارج از ایران بود در برابر نقد و بررســی مطبوعات داخل ایران که از بی بی سی  
فارسی گرفته تا بســیارانی آن را به تناوب انجام می دهند ولی   نامی و عنوانی از 
رسانه های برونمرزی دیده نمی شود. گویا نیوز و مردم ریپورت در سامانه هایشان  
به گزیده مطالبی از هر یک از رسانه های برونمرزی  بسنده  می کنند ولیکن محتوای 
آنها را نمی کاوند و تفاوت میز مطبوعات پر همین است که قرار بوده و هست که این 
مهم را به عهده داشته باشد. برنامه افت و خیز بسیار داشته ولی با یاری فراوان رضا 
آزادی از هلند و هم چنین کورش سلیمانی از آتالنتا - جورجیای آمریکا جانی تازه 
گرفته است. از این شماره ایرانشهر، میز مطبوعات مکتوب را پیشکش هواداران و 

خوانندگان ایرانشهر می کنم.
بیژن خلیلی
24 سپتامبر 2021

میز مطبوعات

لی لی امیر ارجمند به عنوان
 یکی از ۱۰۰ قهرمان پنهان تاریخ سینما انتخاب شد 

و افاضات ناجوانمردانه ایران وایر در مورد او
 

این روزها نام خانم لیلی امیــر ارجمند به عنوان 
یکی از صد زنی که در تاریخ سینما  در جهان نقش 
به سزایی داشته اند در همه رسانه های فارسی به 

چشم می خورد. 
برای مثال به تیتر رادیو فردا توجه کنیم

پاراگراف نخســت مقاله به این ترتیب قلمی شده 
است.

ماهنامه بریتانیایی معتبر »سایت اندساند« در شماره 
ویژه تابستان ۲۰۲۱، لی لی امیر ارجمند، نخستین 
مدیــر و از بنیانگــذاران کانون پــرورش فکری 
کــودکان و نوجوانان ایران، را در فهرســت ۱۰۰ 
قهرمان پنهان ســینما قرار داد که در شــکل گیری 
تاریخ فیلمســازی نقش داشتند و اما نگارنده این 
ســطور که می خواهد بیشتر و بیشتر در مورد این 
قهرمان بداند در جستجوی اینترنتی خود به مقاله 

ای از ایران وایر به مدیریت مازیار بهاری برخورد که در ســال ۲۰۱5 نوشته شده و ح 
بزرگ نمایی از این خانم به راستی فرهیخته و قهرمان در این مقاله با شگفتی در پایان 

آن به این پاراگراف برخورد
یلی امیر ارجمند بعد از انقالب از ســوی تندروها به فساد متهم شد. مقاالت زیادی 
درباره فســاد او نوشته شــده و نحوه رفتار و نوع لباس پوشــیدن او در مهمانی های 
ســلطنتی نقد شده است. آن ها برای  اثبات درستی گفته های خود به  کتاب خاطرات 
تاج الملوک، مادر محمدرضا شاه و خاطرات فریده دیبا؛ مادر فرح اشاره می کنند. در 
بخشی از کتاب خاطرات ملکه مادر نوشته شده : » »اگر آدم ها در حضور هم معاشقه، 
مغازله و زناشویی کنند لذتش دوچندان می شود و خودش همیشه مجالس چند نفره 
راه می انداخت. شوهر لیلی امیرارجمند، حسینعلی امیرارجمند هر وقت مردی زنش را 
می بوسید، او مؤدبانه تشکر می کرد.« فریده دیبا هم می نویسد: » البته من از بی پروایی 
جنسی لیلی ناراضی بودم، به ویژه در مسافرت های نوشهر و کیش عادت داشت بدون 
هیچ پوششی وارد دریا شود و برایش اهمیتی نداشت که ده ها نفر نگهبان و گاردی ها 

دارند او را تماشا می کنند.«
شــگفتی نگارنده از آن است که چگونه ممکن است ایران وایر نقل قولی از دو  کتاب 
مجعول » خاطرات تاج الملوک ، ملکه مادر« و » خاطرات  فریده دیبا« را در این مقاله 

بدون هیچگونه توضیحی در خصوص این دو کتاب منتشر کند.

https://www.radiofarda.com/a/iranian-jews-immigration-from-iran-in-the-last-40-years/31446358.html
https://www.radiofarda.com/a/iranian-jews-immigration-from-iran-in-the-last-40-years/31446358.html
https://www.radiofarda.com/a/iranian-jews-immigration-from-iran-in-the-last-40-years/31446358.html
https://www.radiofarda.com/a/iranian-jews-immigration-from-iran-in-the-last-40-years/31446358.html
https://www.bbc.com/persian/arts-58664924.amp
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طنز و خبر:

حکایات بازار بین الخبرین

جوک های برگزیده خبرگزاری شهروند ایرانشهر:

از شبکه های اجتماعی:

خودجوش زدگی حاد!

آقایی که شــما باشی چند شب پیش نشســته بودیم با رفقا پای 
تلویزیون ... داشت اخبار طالبان افغانستان رو نشون میداد ... 
یه جمعیت پنجاه شصت نفری از زنای روبنده دار با پرچم های 
طالبان )ببخشید، امارت اسالمی( داشتن راهپیمایی خودجوش 
مردمی )!( می کــردن ... تا اینجاش ایرادی نداره و به جهنم که 
زناشون توی گونی سیب زمینی رفتن و یونیفورم طالبانی پوشیدن 
... مشکل از اونجایی شروع میشــه که خواهران طاهره طالبان 

شروع میکنن به شعار دادن:
ما به غیر از شــریعت اســالم چیزی نمی خواییم! ... ما امارت 
اســالمی مــی خواییــم! ... مرگ بــر دیموکراســی! مرگ بر 

دیموکراسی!!! ...
پای تلویزیون وقتی این شــعار آخریه رو شنیدیم، همگی با هم 
کلک و پر شــدیم و شهروند ایرانشهر رسما برای چند دقیقه ای 
خفه خون گرفت ... یکی از رفقا گفت: یعنی چی؟ اینا چی دارن 
میگن؟ اصن میفهمن چی دارن میگن؟ یکی دیگه از رفقا گفت: 

خب داداش من اگه اینا میفهمیدن که االن اینجا نبودن! 
گفتم: دوســتان عزیز، اتفاقا اینا خیلــی هم خوب میفهمن چی 
میگن و چه میکنن! رفقا گفتن: چطور؟! گفتم: سران طالبان بعد 
از سقوط بیست سال پیش توسط ارتش امریکا و متحداش به سه 
دسته تقسیم شدن ... دسته اول رفتن پاکستان قایم شدن ... دسته 
دوم رفتن قطر ســنگر گرفتن و دسته سوم هم اومدن جمهوری 
اسالمی پناهنده شدن که با خونواده ها و یار و قاراشون گروگان 
برادران آخوند شیعه شدن ... جمهوری اسالمی هم که یه گروه 

جدید ســنی مذهب گیرش اومده بود که بتونــه بندازه به جون 
امریکایی ها تو افغانستان حسابی به طالبان رسیدگی کرد و با این 
تیــر دو هدف زد، یکی اینکه دیگه طالبان تو ایران بمب گذاری 
و فعالیت تروریستی نمی کردن و دومی اینکه هر جا جمهوری 
اسالمی می خواست طالبان براش فعالیت تروریستی می کرد ... 
یه معامله پایاپای که امروز دارن نتیجه اشو میبینن و لذتشو میبرن، 

همین!
یکی از دوستان گفت: پس یعنی این طالبان دارن درسایی که تو 
بیست سال گذشته از برادرای جمهوری اسالمی شون یاد گرفتن 

رو پس میدن، درسته؟
گفتم: دقیقا، برا همین هم هست که خواهران طالب میگن مرگ 
بر دیموکراسی، چون طالبان توی ایران یاد گرفتن که بزرگترین 
دشــمن حکومتای دینی و ایدئولوگ همانا دموکراسی هستش 
و بس ... ضمنا از جمهوری اســالمی هم یاد گرفتن که بهترین 
راه مبارزه با دموکراسی، استفاده از خود دموکراسیه! طراحی و 
اجرای حرکت های خودجوش مردمی بهترین روش دموکراتیک 
برای نابودی دموکراسیه! کاری که چهل ساله جمهوری اسالمی 
با سازمان دادن حرکت های خودجوش حاد مردمی با اسم مردم 
ولی علیه مردم داره اســتفاده میکنه ... طالبانم با تمام بضاعتش 
داره همون روش های جمهوری اســالمی رو تقلید میکنه ولی 
واقعــا فعال زورشــون همینقده و به امید کمک برادرای شــیعه 
جمهوری اسالمی و برادرهای سنی شون پاکستان و قطر هستن 
و از همه مهمتر حمایت های پدرانه آقا آمریکا که خودش طالبان 
رو اول زایید، بعد زد گایید و سر آخر زیر جنگ باهاشون دوقلو 

زایید!  

فکر می کني خیلی زرنگی؟
زرنگ استکانه کـه از همه لب گرفته
زرنگ آفتابس کـه مال همه رو دیده

زرنگ قاشقه کـه تو دهن همه گذاشته
زرنگ لحافه کـه رو همه خوابیده

زرنگ موشه کـه کرایه خونه نمیده
زرنگ زنبوره کـــه عنشو کیلو پونصدهزار 

تومن میفروشن
زرنگ سماوره کـه دست بـه کمر ایستاده و 

همه آبشو می خورند
زرنگ پمپ بنزینه کـه تو همه ریخته و پولشم 

گرفته
آره عزیزم اینجوریاس!!!

*********
دولتمردان عزیز !!!

نظــر بــه موفقیــت روز افزون دشــمن در 
جبهه بدنــام کردن دولتمردان ! خوشــنام ! 
وزحمتکش نظر تان را به چند پیشنهاد جلب 

می نمایم .
1- از آنجا که این فرزندان خدوم تمام وقت 
و پتانسیل خود را در راه خدمت به این ملت 

غیور مصرف می نمایند پیشنهاد میشود:
الف(  بودجه کشــور را بطور کامال عادالنه 
! بین اعضای کابینه تقســیم نمایید تا اوال : 
دولتمردان نیازشان به این چندر غاز ) 3000 
میلیارد تومان ( مرتفع وعالوه بر فراغت بال 
از  نیاز های معیشــتی ، بــه اعتالی فرهنگ 
واالی ساده زیســتی پرداخته و ثانیا : مورد 
هجمه رســانه های بیگانــه !!!!!!) داخلی و 
درونــی و گاهی هم بیرونی ( قرار نگرفته که 
متهم به خدای ناکرده اختالس از شبکه بانکی 

گردند .
ب(   چنانچه امکانات فوق تکافوی نیاز های 
زحمتکشان کابینه را نداد ، چنانکه شاعر می 

فرماید:
کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما ؟

میتوانید از طرق دیگر این نیازهای اساسی را 
تامین نمایید مثال : استقراض یا فروش اوراق 
قرضه که در این راســتا فروش بخشهایی از 
دریای خزر  که بال اســتفاده مانده ودر روی 
نقشه هم دیگر کسی سراغ آنها را نمی گیرد ، 

میتواند کار ساز باشد.
2- برای مقابله با دشــمنان یاوه گو پیشنهاد 
میشــود که با لطایف الحیل آنها را به داخل 
کشور فرا خوانده و در یک اقدام کامال انقالبی 
آنها را برای دریافت وام به بانکها فرســتاد 
برای بهتر اجرا کردن این عملیات میتوان از 
دختران ایرانی که در کشورهای حوزه خلیج 
فارس برای دریافت پول اقدام به تن فروشی 
میکننــد!!!!!! نیز به عنوان عروس اســتفاده 
کرد و دشــمن را برای دریافت وام ازدواج 
به بانکها فرستاد تا پوزه آنها به خاک مذلت 

ماالنده شود.
ادامه پیشــنهادات  اگر زنــده بودیم  و خدا 

خواست بزودی ....
*********

بـــه یارو میگن : میتونى نقش یوسف رو 
بازى کنى؟

میگه واهلل همه چیو بلدم فقط میترســم نتونم 
روى زولیخارو زمین بندازم!!!

*********
بابام زنگ زده میگه: این اهنگهای شجریان 

کجای کامپیوتره؟!

گفتم: بابا مــای کامپیوتر رو باز کن یه درایو 

E هست بـه اسم

بابام گفت: خوب دیدم! گفتم: خب حاال برو 

برین توش!!!

گفت: میرینم تو هفت جد و آبادت توله سگ 

مگه من باهات شوخی دارم!!!

*********

 یه جــوری از دالل بازی شــکایت داری و 

متعجبی کـــه انگار چهل ساله تو سوییس 

زندگی می کردی و سال 1400 اومدی ایران! 

آقا همین آفتابه کـه تو دسشویی تونه حداقل 

پنج تا دالل از کنارش مایه دار شدن تا رسیده 

تو مستراح شـــما یه گوشه نشسته و نگاتون 

میکنه!!!

********* 

دختره تو جلســه خواستگاری باد معده اش 

خارج میشه!

داماد از بس میخنده قند میپره تو گلوش می 

افته میمیره!

رو سنگ قبرش می نویســند: بادی وزید و 

گلی پرپر شد!

 *********

عروسه رفته تو گوشــی مادرشوهرش اسم 

خودشو همراه اول ذخیره کرده.

حاال هر روز بهش پیامک میده کـه با عروس 

خود مهربان باشید و بـه او نیکی کنید باشد 

کـــه رستگار شــوید و عذاب الهی شامل 

حالتان نشود ...

یه دقیقه سکوت واسه خالقیتش!!!

فرگشت شترمرغ به شتر!
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در کانون خبر:

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

کتاب خاطرات جنجالی و بدون سانسور
 عباس پهلوان منتشر شد

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

310-477-7477

واکسیناسیون اجباری کارکنان فرودگاه سن فرانسیسکو
فرودگاه ســن فرانسیســکو نخســتین فرودگاهی اســت که از کارکنان 

درخواست واکسینه شدن دارد. 
این درخواست فرودگاه در شرایط نزدیک شدن به تعطیالت بزرگ و فصل 
سفرها، می تواند شرایط مسافران را به دوران پیش از کرونا بازگرداند و در 
حالی که مسافران نیاز به ارائه برگ واکسیناسیون و یا آزمایش منفی کرونا 
دارند، این روش می تواند کمک کند تا در محیطی ایمن از نظر بهداشتی 

رفت و آمد شود. 
فرودگاه ســن فرانسیسکو این دســتور را نه تنها برای کارکنان خود و یا 
کارکنان شــرکت های هواپیمایی، بلکه برای فروشگاه های اجاره ای و یا 
رســتوران های فرودگاه و دیگر طرف های قرارداد اجباری نموده است. 

تنها کسانی که مشکل پزشکی دارند از آن معاف خواهند بود. 

استراتژی آتش نشان ها به حفظ درخت های کهنسال سکویا انجامید
آتش نشان های کالیفرنیا با استفاده از روش پوشاندن 
ورقه های آلومینیومی بر اندام درختان از ســوختن 
آنها پیشــگیری کردند، روشی که برای محافظت از 

ساختمان ها استفاده می شود. 
به یاد داشــته باشیم که آتش ســوزی KNP در سال 
۲۰۱۹، 4۸۹ اکر از منطقه جنگلی شرمن را نابود کرد 
و بســیاری از درخت های سکویا در آن بخش نابود 

شدند. 
روش پوشــاندن درخت هــا بــا ورقه هــای نازک 
آلومینیومــی بــه نگهداشــت درختــان تاریخی و 

غول آسای سکویا کمک بزرگی کرده است. 

کالیفرنیا ایالت آزادی بیشتر برای سقط جنین

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا 2 قانون را امضا نمود که برخالف ایالت 
تگزاس، از حریم خصوصی کلینیک های ســقط جنین و مراجعه کنندگان 
حمایــت می کند و ایالت کالیفرنیا را به عنوان ایالــت آزادی برای زنان در 

تصمیم به تولید فرزند معرفی می نماید. 
یکی از این قوانین فیلمبــرداری از  مردم را تا فاصله 100 فوتی کلینیک ها 

ممنوع می کند. 
در قانونی دیگر، کســانی که اطالعات مردم و کلینیک های سقط جنین را 
منتشر نمایند می توانند تا یکســال زندان و تا 10 هزار دالر جریمه نقدی را 
بپردازند. پیش از این چنین قانونی وجود داشت اما با گسترش شبکه های 

اجتماعی، این قانون گسترده تر و فراگیرتر شده است. 

https://www.imperialagent.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112760
https://vgbailbonds.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112662
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
24 سپتامبر تا  30 سپتامبر ) 2 مهر تا 8 مهر (

آدینه 2 مهر     24 سپتامبر

1310 خورشیدى ) 1931 میالدى(
زادروز منوچهر آتشى، شاعر

مجموعه اشعار منوچهر آتشى در شرکت کتاب موجود است
1320 خورشیدى ) 1941 میالدى (

تأسیس مجدد اداره کل امنیه مملکتى به ریاست سرتیپ فضل اهلل زاهدى
138۶ خورشیدى ) 2007 میالدى(

درگذشت حسین ابراهیمى )الوند(، مترجم قصه هاى بچه هاو مسئول خانه ترجمه کودکان 
و نوجوانان در ایران،  در سن 5۶ سالگى.

138۶ خورشیدى ) 2007 میالدى(
درگذشت جلیل بزرگمهر، وکیل مدافع دکتر مصدق در سن 95 سالگى در تهران. وى در 
دادگاه نظامى بعد از کودتاى 28 مرداد 1332 وکیل مدافع دکتر مصدق بود برخالف انتظار 

حکومت وقت صمیمانه در دفاع از دکتر مصدق کوشید.

شنبه 3 مهر     25 سپتامبر

1303 خورشیدى ) 1924 میالدى(
» ستاره ى جهان « درگذشت میرزاحسین خان صبا- مدیر روزنامه

1304 خورشیدى ) 1925 میالدى(
درگذشت میرزامحمدعلى معروف به حاجى سیاح - جهانگرد و مؤلف دوکتاب خاطرات 

حاج سیاح و سفرنامه ى حاج سیاح
کتاب سفرنامه ي حاج سیاح در شرکت کتاب موجود است.

کتاب خاطرات حاج سیاح نسخه چاپ شرکت کتاب در خارج از ایران بدون سانسور زیر 
چاپ است و بزودى منتشر مى شود

1307 خورشیدى ) 1928 میالدى(
زادروز حسن کسائى،  نوازنده  نى و موسیقیدان ایرانى

1313 خورشیدى ) 1934 میالدى(
گشایش دانشکده فنى توسط فروغى رییس الوزرا

1347 خورشیدى ) 19۶8 میالدى(
ورود محمد رضا شاه و شهبانوفرح پهلوى به شوروى

1348 خورشیدى ) 19۶9 میالدى(
درگذشت لطفعلى صورتگر - شاعر،  مترجم و استاد دانشگاه

1357 خورشیدى ) 1978 میالدى(
انحالل حزب رستاخیز و اعالم فضاى باز سیاسى

محاصره منزل آیت اهلل خمینى در نجف توسط ارتش عراق و آغاز اعتصاب کارگران نفت، 
مخابرات و نهادهاى دیگر دولتى و خصوصى و دستگیرى و انتقال رحي معلى خرم 

)سرمایه دار( از پاکستان به زندان تهران
1387 خورشیدى ) 2008 میالدى(

درگذشت اسداهلل مروتى، رییس هیئت مدیره رادیو صداى ایران و فعال سیاسى درشهر 
لوس آنجلس بر اثر بیمارى در امریکا.

کتاب سه رادمرد بزرگ در مورد ارتشبد خاتم، پروفسور یحيى عدل، سرلشکرسرودى، 
نوشته شادروان اسداهلل مروتى در شرکت کتاب موجوداست

یکشنبه 4 مهر     26 سپتامبر

1333 خورشیدى ) 1954 میالدى(
کشف چاپخانه و مرکز انتشارات مخفى حزب )منحله ى( توده در داودیه

13۶0 خورشیدى ) 1981 میالدى(
درگذشت مسعود فرزاد- نویسنده، شاعر، مترجم و ادیب

13۶1 خورشیدى ) 1982 میالدى(
درگذشت رضا مافى - خوشنویس
13۶3 خورشیدى ) 1984 میالدى(

درگذشت محمود تفضلى -نویسنده، مترجم و پژوهنده
1370 خورشیدى ) 1991 میالدى(

درگذشت بهزاد باشى، نویسنده، مترجم و مورخ موسیقى
درگذشت پرویز شهنواز، روزنامه نگار و برنامه ساز تلویزیون درشهر لس آنجلس امریکا

دوشنبه 5 مهر     27 سپتامبر

1257 خورشیدى ) 1878 میالدى(
زادروز سیدحسن تقي زاده، پژوهشگر، روزنامه نگار، سیاستمدار

آثار تقى زاده منجمله خاطرات او با عنوان -زندگانى توفانى حسن تقى زاده- درشرکت 
کتاب موجود است

132۶ خورشیدى ) 1947 میالدى(
درگذشت عالمتاج قائم مقامى )ژاله(، فمنیست، شاعر

1388 خورشیدى ) 2009 میالدى(
درگذشت عباس بلوكى فر، هنرمند، نقاش قهوه خانه

سه شنبه 6 مهر     28 سپتامبر

1349 خورشیدى ) 1970 میالدى(
برکنارى سپهبد محسن مبصر از ریاست شهربانى کل کشور

135۶ خورشیدى ) 1977 میالدى(
درگذشت حسین ناصحى، موسیقیدان

138۶ خورشیدى ) 2007 میالدى(
درگذشت حمید شیرزادگان، ستاره فوتبال ایران در دهه 40 ، به علت بیمارى سرطان، در 

بیمارستان آپادانا در تهران.
1397 خورشیدی )۲۰۱۸ میالدی(

درگذشــت لطف اهلل حی در لس آنجلس - نماینده  ایرانیان یهودی در دوره مجلس شورای 
ملی سالهای 134۶ تا 1354 )متولد 1917 میالدی(

چهارشنبه 7 مهر     2۹ سپتامبر

1288 خورشیدى ) 1909 میالدى(
انتشار روزنامه »شرق« به مدیریت آقا سید ضیاءالدین به دو زبان فارسی و فرانسه

1308 خورشیدى ) 1929 میالدى(
زادروز حشمت جزنى، شاعر و مترجم

1320 خورشیدى ) 1941 میالدى(
تشکیل جلسه مؤسسان حزب کمونیست و انتخاب کمیته مرکزى به ریاست سلیمان محسن 

اسکندرى
1322 خورشیدى ) 1943 میالدى(

سیدضیاالدین طباطبايى )عامل کودتاى سوم حوت 1299 و ناشر روزنامه هاى برق، شرق 
و رعد( پس از22 سال زندگى در تبعید )فلسطین( به یران بازگشت

کتاب سید ضیا مرد اول یا دوم کودتا به قلم دکتر صدرالدین الهى از انتشارات شرکت کتاب
1324 خورشیدى ) 1945 میالدى(

لغو امتیاز روزنامه »مرد امروز« توســط شــورای عالی فرهنگ بــه دلیل عدم صالحیت 
محمدمسعود براي روزنامه نگاری!
1333 خورشیدى ) 1954 میالدى(

آغاز محاکمات ســیدعلى شایگان، ســیداحمد رضوى و سیدحسین فاطمى در دادگاه 
شماره یك دادرسى ارتش

138۶ خورشیدى ) 2007 میالدى(
درگذشت حمید قنبرى، پیشکسوت عرصه تئاتر، سینما و دوبله ایران، در سن83 سالگى 
و به دلیل عوارض ناشى از سکته ى قلبى در تهران. این هنرپیشه پیشکسوت تئاتر دهه 
20 ، از سال 1320 کار فیلم را شروع کرد و در حدود 1۶ فیلم سینمايى و در بیش از 80 
تئاتر به ایفاى نقش پرداخت)ایشان ازپیش پرده خوانان پیشکسوت در تئاتر ایران است( . 
وى متولد 2۶ فروردین 1303 در تهران در محله  آبشــار بود. او در کار دوبله شــخصیت 
کمدی »جری لوییس«  را به صورت صدایی ماندگار در اذهان بوجودآورد. او از نخستین 

کسانی بود که موسیقي پاپ را در ایران اجرا کرد .
1399 خورشیدى ) 2020 میالدى(

درگذشت عباس جوانمرد کارگردان تئاتر در تورنتو کانادا ) متولد ۱۳۰۷(

پنجشنبه 8 مهر     3۰ سپتامبر

12۶9 خورشیدى ) 1890 میالدى(
زادروز احمد کسروى، تاریخنویس، زبانشناس وپژوهشگر 

برجسته ایرانى
کتا بهاى شادروان کسروى منجمله شیعى گرى با ویراستارى 
و افزوده  هاى محمد امینى از انتشــارات شرکت کتاب در 

کتابفروشى شرکت کتاب موجود است
130۶ خورشیدى ) 1927 میالدى(

تأسیس مدرسه عالى حقوق و علوم سیاسى به ریاست میرزاعلى اکبرخان دهخدا
1310 خورشیدى ) 1931 میالدى(

تأسیس مدرسه عالى مهندسى
1380 خورشیدى ) 2001 میالدى(

درگذشت مهین دیهیم، بازیگرسینما، تتاتروتلویزیون ایرانى. )زادروز 1304(
1388 خورشیدى ) 2009 میالدى(

ثبت جهانى نوروز به عنوان میراث غیر ملموس جهانى، توسط سازمان علمى وفرهنگى 
سازمان ملل متحد

1399 خورشیدى ) 2020 میالدى(
درگذشــت منوچهر آشتیانی مترجم و پژوهشــگر و از اعضای سابق حزب توده  )متولد 
۱۳۰۹ در سنگلج ( در تهران . او خواهرزاده نیما یوشیج و از نوادگان میرزاحسن آشتیانی، 

از روحانیون سرشناس دوره قاجار، بود.

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

858-320-0013
858-320-0013

 bidari2@hotmail.com

پیام بنی کریمی

https://baranrugservices.com/
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

مایک منشوری - مشاور بیمه
282282

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

کوین د لئون نامزد شهرداری لوس انجلس شد

کوین د لئون، عضو شــورای شهر لوس آنجلس نیز وارد گود رقابت 
انتخابات برای شــهرداری لوس آنجلس شــد تــا جایگزین اریک 

گارستی شود.
کوین د لئون که یک دموکرات قدرتمند و التین تبار اســت، ۱۲ سال 
در ســنای کالیفرنیا بوده و ســپس تالش کرد در رقابت های ســنای 
آمریکا از ایالت کالیفرنیا شــرکت نماید که شکســت خورد و سپس 
به عضویت شــورای شهر لوس آنجلس درآمد و اکنون به عنوان یک 

التین تبار که زبان اســپانیایی را به خوبی و روان صحبت می کند، با 
توجه بــه انبوه و تراکم جمعیتی التین تبارها در شــهر لوس آنجلس 
بــه رقابت برای شــهرداری لوس انجلس خواهــد پرداخت تاکنون 
دادســتان کل لوس انجلس مایک فوئر و جو بوســکانیو عضو دیگر 
شــورای شــهر خود را نامزد رقابت کرده اند. در بیرون از دایره این 

گروه، جسکا الل و مل ویلسون نیز وارد رقابت ها شده اند.

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

