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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:

28728

جهان پهلوان تختی نامدار و 
اشتباهات تاریخی زمامداران وقت  

کورش سلیمانی )توماج( آتالنتا

صفحه 2

وام های کرونا 
SBA و PPP و EDD
شخصی - بیزینسی 

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

424-385 -2981
  مشاوره اولیه رایگان

کامیار روحانی

مایک فوئر، از ۲ برابر شدن اعضای 
شورای شهر پشتیبانی کرد

لغو شمار باالیی از پرواز های 
هواپیمایی امریکن ایرالین

دیوان عالی قضایی امریکا، به شکایت 
یک مرد تراجنسیتی علیه بیمارستان 

کاتولیک ها رسیدگی نخواهد کرد

بیش از یک میلیون چک کمکی به 
کالیفرنیایی ها رسید

رئیس دفتر مارک ریدلی تامس به جای 
او برای اداره منطقه برگزیده شد

برچیدن چادر بی خانمان های سربازان 
پیشین آمریکا، در پیرامون بیمارستان 

VA لوس آنجلس
 

رییس آتش نشانی لوس انجلس در 
دوران تحقیق ، به اطالعات دسترسی 

داشته است 

شرکت PG&E و بیش از ۱ میلیارد 
Dixie دالر خسارت برای آتش سوزی

۶ نماینده دموکرات به طرح و 
بسته اقتصادی بایدن رای منفی دادند

باالخره مجلس نماینــدگان امریکا پس از ماهها 
بحث و بررســی طــرح اقتصادی جــو بایدن با 
بودجه ای برابــر با ۲/۱ تریلیون دالر را تصویب 
کرد. ۶ نماینده دموکرات به بســته اقتصادی ۲/۱ 
تریلیون دالری پرزیدنت بایدن رای منفی دادند 
در  حالی  که ۱۳ عضو حزب جمهوری خواه رای 
مثبت دادند که در نهایت بســته اقتصادی با ۲۲۸ 
رای موافق در برابر ۲۰۶ رای مخالف، تصویب 

شد. 
این طرح به طور عمده بر بازسازی زیرساخت های 
آمریکا مانند جاده ها و شبکه حمل و نقل، اینترنت 

پرسرعت و آب و جایگزین کردن انرژی فسیلی 
تمرکز دارد.

نام های  این ۶ نماینده عضو حزب دموکرات به 
شرح زیر است.  

Rep. Jamaal Bowman of New York •
Rep. Cori Bush of Missouri •

 Rep. Alexandria Ocasio-Cortez of New •
York

Rep. Ilhan Omar of Minnesota •
Rep. Ayanna Pressley of Massachusetts •

Rep. Rashida Tlaib of Michigan •
شایان توجه اســت که از این شش نماینده که به 
گروه پیشــرو تعلق دارند ۳ نفرشان مسلمانند و 
درگذشــته مواضعی به نفع حکومت جمهوری 
اســالمی ایران اتخاذ کرده انــد و در برابر، برای 
نمونه  هرگز سرکوب زنان را در آن کشور محکوم 
نکرده اند. خانم ایلحان یکی از این ۶ نفر ، الیحه 
ای در مجلس پیشــنهاد کرد که از ورود رهبران 
کشــورهایی که حقوق زنان را پایمال می کنند به 
آمریکا جلوگیری شود ولی نام رهبران و مقامات 

جمهوری اسالمی را مطرح نکرد.  

شرکت کتاب در این هفته، کتاب انوسی، مهم ترین اثر تاریخی 
_ ادبی یهودیان ایران را منتشر و روانه بازار نشر کرد.

به گزارش خبرگزاری ایرانشهر، کتاب انوسی، روایت تاریخی 
از زندگی یهودیان ایران در دوران ســه پادشاه صفوی، شاه 
عباس یکم، شاه صفی  و شاه  عباس دوم است که بابایی بن 
لطف کاشانی در حدود سیصد و پنجاه سال پیش آن را به زبان 
فارسی و خط عبری به نظم درآورده است. امیرعلی فالحیان، 
پژوهشگر تاریخ ادیان این کتاب را با مقایسه پنج نسخه خطی 
متفاوت، مورد تصحیح و پژوهش قــرارداده و آن را به خط 

فارسی برگردانده است.
 بیژن خلیلی، مدیر شرکت کتاب با بیان اهمیت این کتاب در 
حوزه تاریخ و فرهنگ یهودیان ایران گفت: سال هاســت که 
پژوهشــگران و عالقمندان تاریخ ایران و بخصوص تاریخ 
یهودیان ایران منتظر این رویداد بودند و اکنون افتخار داریم 
که این  متن برجســته تاریخی را با فرم و محتوایی درخور به 

مخاطبان تقدیم کنیم.
 خلیلی درباره محتوای این کتاب گفت: کتاب انوسی وقایعی 
را درباره جامعه یهود ایران در زمان صفویه بازگو می کند که 
به طور مشخص در هیچ اثر تاریخی  دیگری نیامده است، اما 
کلیات وقایع و جزئیات برخی رخدادها را می توان در ســایر 

متون تاریخی این عصر مشاهده کرد.
 وی افزود: برخی از پژوهشگران صحت و سندیت تاریخی 
این وقایع را اثبات کرده اند و مصّحح کتاب نیز در دیباچه این 
موارد را بررســی کرده و به وضعیت یهودیان ایران و به طور 
خاص شــهر کاشــان به عنوان زادگاه بابایی بن لطف در  آن 

دوران پرداخته است.
 مدیر شــرکت کتاب اهمیت کتاب انوســی  را فراتر از سند 
تاریخی خاص یهودیان ایران دانست و گفت: این کتاب، هم 
اطالعات جزئی و دقیقی درباره شخصیت های مهمی مانند سه 
شاه صفوی، شیخ بهایی، محمدبیگ اعتمادالدوله وزیر اعظم 
شاه عباس دوم، فیض کاشانی و برخی کارکنان دربار صفوی 
دارد و هم داده های قابــل توجهی برای پژوهش های مرتبط 
با تاریخ اجتماعی ایــران، گویش  پژوهی، ادیان و مذاهب، و 
تاریخ محلی شهرهایی  مانند اصفهان، کاشان، همدان، شیراز، 
الر، یزد، قم، خوانسار، گلپایگان و چند شهر دیگر ارائه داده 

است.
 وی ادبیات کتاب انوسی را بســیار روان و خوانا و متفاوت 
بــا ادبیات پر تکّلف عصر صفوی ارزیابی کــرد و افزود: در 

تدوین و طراحــی کتاب نیز با افــزود نواژه نامه های عبری و 
فارسی و اعالم و توضیح مطالب و وقایعی که نیازمند معرفی 
یا وضوح بیشتربوده اند تالش شده است تا مخاطبان در هر سن 
و باهر سطح دانش بتوانند به آسانی با کتاب ارتباط برقرار کنند.
 وی افــزود: کتاب را به گونة مصور چاپ کرده ایم و مرتبط با 
محتوای فصل ها ازتصاویری استفاده کردیم که برای درک بیشتر 
و تصّور فضایی که رخدادهای کتاب در آن می گذرد یاری گر 

خوانندگان باشد. 
 وی افــزود: برخی از این تصاویر، نقاشــی هایی با مضامین 
توراتی است که درنسخه های خطی سایر آثار منظوم فارسیهود 
و به احتمال زیاد، از ســوی هنرمندان یهودی در ســده های 
گذشته کشیده شده و برای نخستین بار درکتاب انوسی منتشر 

شده است.
مدیر انتشارات شرکت کتاب در پایان یادآور شد: با توجه به 
این که هدف مصحح و ناشــر، توزیع و انتشار گسترده کتاب 
و دسترسی آســان و بدون محدودیت زمانی و مکانی عموم 
عالقمندان و پژوهشگران به این اثر تاریخی است، همزمان با 
انتشار نسخه کالسیک ) کاغذی(، نسخه آنالین آن نیز باقیمت 
مناســب تر از طریق گوگل پلی در اختیار جهانیان قرار گرفته 

است.
 کتاب انوسی در 4۶4 صفحه، با شمارگان 1000 نسخه و قیمت 
۵۰ دالرمنتشر شده است. عالقمندان می توانند برای تهیه این 
کتاب با شــماره3104777477 تماس بگیرند و یا در سایت 

شرکت کتاب به نشانیwww.ketab.com سفارش دهند.

احیای مهم ترین سند تاریخی یهودیان ایران،
 کتاب انوسی منتشر شد
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تصویر هفته:                                              کورش سلیمانی )توماج( آتالنتا                            

جهان پهلوان تختی نامدار و اشتباهات تاریخی زمامداران وقت  

وقتی حدود پنجاه و دو ســال پیش، در یک زمستان سرد، خبر خودکشیغالمرضا 

تختی در ایران پیچید، کســی نبود که آهی نکشــد و با تاسف سریتکون ندهد و 

بعدش هم این خودکشی را به حســاب بعضی از کارهای ساواکنگذارد… و اگر 

واقعیت ماجرای سینما رکس آبادان بعد از مدت کوتاهیبرمال شد، خودکشی این 

قهرمان نامدار مدت زیادی زیر پرده ای از شک و بدبینی و ابهام باقی ماند و کسی 

هم در صدد پرده برداری از آنچه گذشــتهبود برنیامد. حتی وقتی که خبرنگاران 

انقالب زده با ارتشبد نعمت اهلل نصیریرییس ساواک در دوره سلطنت شاه سابق که 

با سر و صورت کتک خورده و باندپیچی شده اش مصاحبه می کردند، جواب او 

را که می گفت، »تختیدرســاواک پرنده ندارد« جدی نگرفتند و عوامل جمهوری 

اســالمی هم پروندهای در اداره ها و شــبکه های ساواک از این قهرمان ملی پیدا 

نکردند. 

سازمانهای سیاسی مبارز داخل و خارج کشور پیش از انقالب اسالمی ، تختی را 

به عنوان یک مبارز و مخالف با رژیم پهلوی معرفی کردند و از او پوسترها چاپ 

و در وصف مبارزه و تسلیم ناپذیری او شعرها سرودند و البته تختی علیرغم وجه 

مشترک هاییکه با برادر کوچک شاه داشت، اختالفی هم پیدا کرد و وجه مشترک 

او همانا»غالمرضا« بود که اسم کوچک هر دو بود و اختالف هم وقتی شروع شد 

کهدر یک مراسم ورزشی، شــاهپور غالمرضا پهلوی وارد سالن شد و بی سر و 

صدا روی صندلی خودش در جایگاه مخصوص جای گرفت و وقتی که تختیپا به 

میدان گذاشت، شور و اشتیاق مردم اوج گرفت و خالصه تماشاچیان درنشان دادن 

عشق و عالقه و محبت خود به این پهلوان نامی سنگ تمامگذاشتند و این موضوع 

باعث تحقیر و دلخوری شاهپور غالمرضا شد و اینیکی از مواردی بود که به شایعه 

سازی دامن می زد، در حالی که به شهادتمحمد علی فردین که دوست نزدیک و 

همدوره و همسفر او در بسیاری ازمسابقات داخلی و جهانی بود، غالمرضا تختی 

از مدتها پیش به فکرخودکشی افتاده بود و این موضوع را با فردین مطرح کرده بود 

و فردین هم کهخود یک انسان متدین بود، خودکشی را خالف دستورات اسالم 

می دانست و سعی در منصرف کردن دوست دیرینش از این کار داشت که به نتیجه 

اینرسید. 

تختی در یک هتل خودکشــی کرد و فردین هم مخارج کفن و دفن او را پرداخت 

و در غم او گریست ولی معلوم نیست که چرا فردین واقعیت مرگ تختی را درآن 

زمان برمال نکرد و بیشــتر از سی ســال طول کشید تا فردین با اشاره بهخودکشی 

تختی، غیرمستقیم ســاواک را بیگناه معرفی کرد. البته یکی ازاشتباهات بزرگ و 

تاسف بار  رژیم پهلوی این بود که خبر درگذشت تختی، کهکشوری را تکان داد، 

در رادیو و تلویزیون منعکس نکرد و این موضوع درنشریات روز به چاپ رسید و 

برای آن در همان روز »فوق العاده« هم چاپکردند. حتی در قسمت اخبار ورزشی 

رادیو هم اشاره ای به آن نشد و همینموضوع به بدبینی و شایعه سازی دامن زد و 

ساواک هم در صدد تکذیب اینشایعات برنیامد و بزرگترین وسیله تبلیغات را برای 

مدت زیادی در دســتمخالفان خود گذاشت. شاید ماجرای شاهپور غالمرضا در 

بی اعتنایی تاسفبار مسؤوالن رادیو و تلویزیون و دولت به درگذشت نامدارترین 

و محبوب ترینقهرمان ملی ایران بی تاثیر نبود. به هر حال همین اشتباهات و شایعه 

ســازی و شایعه پراکنی و نادیده گرفتن آنها،تاثیر خودش را داشت و اندک اندک 

جمعشد و سرانجام آن چیزی شــد که فکر می کنم خود شما کمابیش در جریان 

آنبوده و هستید. 

مقاله:

کورش سلیمانی )توماج( آتالنتا
Kourosh454@gmail.com

مایک فوئر، از 2 برابر شدن اعضای شورای شهر پشتیبانی کرد

مایک فوئر، دادســتان کل شهر لوس آنجلس از ۲ برابر شدن شمار اعضای 
شورای شهر در سال ۲۰۲۲ پشتیبانی کرد او که نامزد رقابت های دستیابی به 
مقام شهرداری لوس آنجلس است، در یک تصمیم شتابزده و فوری اعالم 
کرد که به جای انتظار برای ســال ۲۰۲4 و پس از آن، می توان درخواست 
دو برابر شــدن و افزایش شمار اعضای شــورای شهر لوس آنجلس را در 
انتخاب سال ۲۰۲۲ به رای مردم گذاشت و بر این اساس نقشه بخش بندی 

حوزه های مسئولیت اعضای شورای شهر تغییر یابد. 
ناگفتــه نماند برای این که موضوع تغییر و افزایش در برگه های رای ۲۰۲۲ 
قرار بگیرد، نیاز به گردآوری ۳۲۰۰۰۰ امضا از لوس آنجلســی های دارای 

رای است. 

لغو شمار باالیی از پرواز های هواپیمایی امریکن ایرالین

لغو ۱۸۰۰ پرواز هواپیمایی آمریکن ایرالین در امریکا در روز گذشته، ۲۸ 
پرواز لوس آنجلس را نیز لغو نمود. 

گر چه این شرکت مسافربری روز گذشته، هم کمبود کادر پرواز و هم شرایط 
بد آب و هوایی را علت این لغو پروازها اعالم نمود، با لغو ۲۵۰ پرواز دیگر 
در سطح کشــور که نزدیک به ۹ درصد آن به کالیفرنیا تعلق دارد و شرایط 
آب و هوایی لوس آنجلس و دیگر فرودگاه های کالیفرنیا مناسب پرواز است 
و دیگر شرکت های هواپیمایی به پرواز خود ادامه داده اند، موضوع کمبود 
کادر پرواز جدی تر به نظر می رســد ناگفته نماند که یک شرکت هواپیمایی 
دیگر به نام South west نیز هفته گذشــته ۲۰۰۰ پرواز خود را لغو نموده 

بود. 
بحث اصلی این است که اگر این روند ادامه یابد، بزرگترین مشکل فروش 
بلیت پروازهای هفته شــکرگزاری و تعطیالت کریسمس و سال نو خواهد 

بود. 

دیوان عالی قضایی امریکا، به شکایت یک مرد تراجنسیتی
 علیه بیمارستان کاتولیک ها رسیدگی نخواهد کرد

دیوان عالــی قضایی امریکا، امــروز اعالم کرد که به شــکایت یک مرد 
تراجنسیتی علیه بیمارستان کاتولیک ها در شمال کالیفرنیا رسیدگی نخواهد 
کرد و این موضوع در حیطه کار دادگاه پایین تر است، گر چه ۳ نفر از قضات 
عالی محافظه کار تمایل به بررسی و رسیدگی به پرونده را داشتند این پرونده 

بازگردانده شد. 
این مرد تراجنسیتی برای جراحی عقیم سازی خود به بیمارستان مرسی در 
ســاکرامنتو مراجعه نموده بود و آنها بر اساس باور مذهبی خود، از عمل 
جراحی خودداری نموده بودند و این مرد جراحی را در بیمارستانی دیگر 
انجام داده و سپس بر اساس قانون کالیفرنیا که نمی توان بر اساس جنسیت به 

کسی تبعیض قائل شد، از این بیمارستان شکایت کرده است. 

بیش از یک میلیون چک کمکی به کالیفرنیایی ها رسید

ایالت کالیفرنیا امروز در روز نخست نوامبر اعالم کرد که هفته گذشته یک 
میلیون چک برای کمــک دوم ایالت کالیفرنیا صادر کــرده که از امروز به 

کالیفرنیایی هایی، خواهد فرستاد. 
ارزش دالری این چک ها ۸۵۷ میلیون دالر است و بنابر اعالم اداره مالیات 

و خزانه داری کالیفرنیا ۷۵۰۰۰۰ چک کاغذی برای کسانی که رابطه مستقیم 
بانکی برای دریافت ندارند فرســتاده می شود و 4۰۰۰۰۰ نفر دیگر نیز این 
دریافت را به طور مستقیم در روز آدینه در حساب های بانکی خود دریافت 

نموده اند.
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غرقگی در برابر خمودگی

نام این احساس خمودگی است
برگرفته از فصلنامه ترجمان 

خمودگی فرزند وســطی و فراموش شــدۀ 

سالمت روان است:
قــلۀ  را  شــکوفایی  روان شناســی،  در 
خوشبختی  می دانند، جایی که بیشترین معنا 
را از زندگی مــان دریافــت می کنیــم. از آن 
سو، افســردگی درۀ تیره بختی است، جایی 
که احســاس ناامیدی و بی ارزشی می کنیم. 
خمودگی اما فرزند وســطی و فراموش شدۀ 
سالمت روان است که همه گیری کرونا باعث 
شده بیش از پیش به چشم بیاید. ویژگی بارز 
خمودگی این اســت که عالئم یک بیماری 
روانی را نــدارد، اما تأثیراتــش کمتر از آن 
نیست. آدام گرنت، در این یادداشت، راه های 

شناسایی این احساس و شیوۀ مقابله با آن را بازگو می کند.
آدام گرنــت، نیویورک تایمز— اوایل نمی فهمیــدم عالئمی که همه مان 
داشتیم نشــانۀ چه هستند. دوســتانم می گفتند تمرکزشان به هم ریخته 
اســت؛ همکارانم می گفتند، با اینکه واکســن در راه است، سال ۲۰۲۱ 
اصاًل برایشان هیجان انگیز نیست؛ یکی از اعضای خانواده ام از بس فیلم 
»گنجینۀ ملی« را دیده صحنه هایش را حفظ شده، ولی تا دیروقت بیدار 
می ماند تا باز هم تماشایش کند. خودم هم، به جای اینکه مطابق معمول 
سر ساعت شش صبح بیدار شوم، تا هفت در رختخواب می ماندم و ُوردز 

ویت فرندز بازی می کردم.
نه، فرســودگی۱ نبود، چون هنوز انرژی داشــتیم؛ افسردگی نبود، چون 
ناامید نبودیم. فقط احساس بی لذتی و بی هدفی می کردیم. از قرار معلوم، 

اسم این حالت خمودگی۲ است.
خمودگی یعنی احساس رکود و پوچی. انگار دارید به زور زندگی می کنید 
و چشــم اندازی به زندگی آینده تان ندارید. و شاید احساس غالب سال 

۲۰۲۱ همین باشد.
هم زمان با تالش پزشــکان برای درمان آثار طوالنی مدت جسمی کرونا، 
خیلی  از مردم مشــغول دست وپنجه نرم کردن با آثار طوالنی مدت روانی 
همه گیری کرونا هستند. وقتی ترس و سوگ شدید سال قبل فروکش کرد، 

خیلی از ما آمادگی چنین حالتی را نداشتیم.
آن اوایل، در روزهای پر از شک  و تردید همه گیری کرونا، احتماالً سیستم 
تشخیص خطر مغزتان -که آمیگدال نام دارد- در وضعیت قرمز »حمله یا 
گریز« بود. وقتی فهمیدید ماسک زدن به محافظت از ما کمک می کرده ولی 
شستن بسته های خریداری شده بی فایده بوده، احتماالً روال هایی را پیش 
گرفتید که به کاهش ترستان کمک می کرد. ولی همه گیری ادامه پیدا کرده 
است و وضعیت حاد دلهره به وضعیت مزمن خمودگی تبدیل شده است.
ما، در روان شناســی، ســالمت روان را طیفی می دانیم که از افسردگی تا 
شــکوفایی۳ امتداد دارد. شکوفایی قلۀ خوشبختی است. در آنجا قویًا 
احســاس معنا و برتری دارید و فکر می کنید برای دیگران مهم هســتید. 
افســردگی درۀ تیره بختی است. در آنجا احساس ناامیدی، تمام شدگی و 

بی ارزشی می کنید.
خمودگی فرزند وســطی و فراموش شدۀ ســالمت روان است. خأل بین 
افسردگی و شــکوفایی -یعنی نبود خوشبختی- اســت. در این حالت، 
کســی عالئم بیماری روانی ندارد، ولی مظهر سالمت روان هم نیست و 
با تمــام ظرفیت خود عمل نمی کند. خمودگی انگیزه را ضعیف می کند، 
تمرکز را به هم می زند و احتمال کمتر کارکردن را سه برابر بیشتر می کند. 
خمودگی از اختالل افســردگی عمده4 رایج تر است، و از برخی جهات 

عامل پرخطرتری برای ابتال به بیماری روانی به شمار می رود.
اصطالح خمودگی را جامعه شناسی به نام کوری کیز ابداع کرد. او متوجه 
شد خیلی ها نه افسرده هستند نه در حال شکوفایی. تحقیقات او نشان داده 
است کســانی که بیش از همه احتمال دارد در دهۀ بعد به افسردگی عمده 
یا اختالالت اضطرابی مبتال شوند کسانی نیستند که از االن عالئم آن ها را 
دارند، بلکه کسانی اند که االن در حال خمودگی هستند. شواهدی که اخیراً 
از کادر درمان کرونا در ایتالیا به دست آمده است نیز نشان می دهد آن هایی 
که در بهار ۲۰۲۰ در حال خمودگی بودند سه برابر بیشتر از همکارانشان 

احتمال داشت به اختالل استرس پس از سانحه۵ مبتال شوند.
بخشــی از خطر به این دلیل اســت کــه وقتی خموده هســتید، متوجه 
تحلیل رفتن شادی و انگیزه تان نمی شــوید. نمی فهمید که دارید به غار 
تنهایی می خزید و نســبت به بی تفاوتی تان بی تفاوت هستید. وقتی رنج 

خود را تشخیص ندهید، به دنبال کمک هم نخواهید رفت.
حتی اگر خودتان هم احساس خمودگی نداشته نباشید، احتماالً کسی را 
می شناسید که چنین حالتی داشته باشد. شناخت این حالت می تواند به 

شما کمک کند تا به یاری او بشتابید.
نام گذاری این احساس

روان شناسان دریافته اند که یکی از بهترین راه ها برای مدیریت هیجاناْت 
نام گذاری آن هاست. بهار سال گذشته که به خاطر همه گیری کرونا اضطراب 
شــدیدی بر ما حاکم شــده بود، مقاله ای که ناراحتی جمعی مان را با نام 
سوگ توصیف کرده بود تبدیل به پربازدیدترین مطلب در تاریخ نشریۀ 
هاروارد بیزینس ریویو شد. هم زمان با ازدست دادن عزیزانمان، ما داغ دار 
ازدســت رفتن روال عادی زندگی نیز بودیم. »سوگ« کلمه ای آشنا برای 
توصیف تجربه ای بود که با آن ناآشنا بودیم. بیشتر ما، پیش از این، هیچ 
همه گیری جهانی ای را تجربه نکرده بودیم، ولی تجربۀ فقدان داشتیم. 
این نام گذاری به ما کمک کرد تا از تاب آوری گذشته مان درس بگیریم و به 

توانایی خودمان در مواجهه با سختی های کنونی باور پیدا کنیم.
هنوز بــرای درک علت خمودگی و نحوۀ درمــان آن راه زیادی در پیش 
داریم، ولی نام گذاری آن می تواند قدم اول باشد. این کار غبار را از فضا 
می زداید و به ما کمک می کند دیدی روشن نسبت به این پدیده پیدا کنیم. 
این کار به ما یادآوری می کند که تنها نیســتیم و خمودگی دردی رایج و 

مشترک است.
خمودگی می تواند پاسخی مناسب به ســؤال »حالت چطور است؟« نیز 

باشد.
تصور کنید، به جای گفتن »حالم عالی است!« یا »خوبم«، بگوییم »واقعیت 
این اســت که در حال خمودگی هستم«. این پاسخ می تواند نقطۀ مقابل 
خوبی برای مثبت گرایی -یعنی فشــار جامعه برای همیشــه حاِل خوبی 

داشتن- باشد و ناخوشایندی آن را به خوبی نشان دهد.

وقتی خمودگی را به دایرۀ واژگانتان اضافه می کنید، متوجه می شوید که در 
اطرافتان به وفور دیده می شود؛ وقتی در حال قدم زدن عصرگاهی هستید 
و احســاس ناامیدی می کنید، در صدای فرزندانتان وقتی از آن ها دربارۀ 
مدرسۀ آنالین سؤال می پرسید، و حتی در سریال »سیمپسون ها« وقتی 

یکی از شخصیت ها با بی تفاوتی می گوید »ای ...«۶.
تابستان گذشته، روزنامه نگاری به نام دافنه ِکی. لی توییتی منتشر کرد دربارۀ 
یک اصطالح چینی که ترجمۀ آن می شود »شب زنده دارِی انتقام جویانه«. 
او توضیح داد که منظور از این اصطالح این است که شب ها تا دیروقت 
بیدار بمانید تا آزادی ازدست رفته تان در طول روز را بازیابید. به نظر من، 
این کار بیشتر از آنکه تالفی ازدست دادن کنترل در طول روز باشد، نوعی 
مبارزه با خمودگی است. هدف از این کار جست وجوی خوشی در شبی 
دلگیر، جست وجوی ارتباط در اوج تنهایی، یا جست وجوی هدف و معنا 

به هنگام همه گیری طوالنی یک بیماری است.
پادزهر خمودگی

برای درمان خمودگی چه کاری می توانیم بکنیم؟ مفهومی به نام »غرقگی«۷ 
می تواند پادزهر خمودگی باشد. غرقگی حالتی گذراست که در آن جذب 
یک چالش جدی یا پیوندی موقت می شــوید به طوری که متوجه زمان، 
مکان و خودتان نمی شــوید. در روزهای اول همه گیری کرونا، غرقگی 
بهترین نشانۀ احساس خوشبختی افراد بود، نه چیزهایی مثل خوش بینی 
یا بهشیاری۸. کســانی که بیشتر غرق پروژه هایشــان می شدند کمتر به 
خمودگی دچار می شــدند و شــادکامی ای را که پیش از همه گیری کرونا 

داشتند حفظ می کردند.
انجام بازی کلمــات در اول صبح مرا به حالــت غرقگی می برد. گاهی 
فیلم دیدن زیاد در آخر شب هم چنین اثری دارد؛ آدم را وارد داستان فیلم 
می کند به طوری که احساس می کنید با شخصیت ها در ارتباطید و نگران 

حال و احوالشان هستید.
یافتن چالش های جدیــد، تجربیات لذت بخش و کارهای مهم، همگی، 
جزء راهکارهای مقابله با خمودگی به شمار می روند، ولی وقتی تمرکز 
نداشته باشــید، بعید اســت بتوانید غرقگی را تجربه کنید. این مشکلی 
اســت که قبل از همه گیری کرونا هم وجود داشت، یعنی وقتی آدم ها از 
روی عادت ایمیلشان را ۷4 بار در روز چک می کردند و هر ده دقیقه یک 
بار تمرکزشــان را از کاری به کاری دیگر معطوف می کردند. در سالی که 
گذشت، مشــکل دیگری که خیلی هایمان داشتیم این بود که فرزندانمان 
در خانــه، همکارانمان از اقصا نقاط جهــان و رئیس هایمان دم به دقیقه 

تمرکزمان را به هم می زدند و در کارمان وقفه ایجاد می کردند. ای ...!
توجِه تکه تکْه دشمِن جذب شدن به کار و موفقیت در آن است. از هر صد 
نفر، فقط دو یا سه نفر می توانند هم زمان رانندگی کنند و اطالعاتی را نیز 
به خاطر بســپرند، بدون آنکه عملکردشان حداقل در یکی از این کارها 
آسیب ببیند. این رایانه ها هستند که برای پردازش موازی ساخته شده اند. 

انسان ها در پردازش نوبتی بهتر عمل می کنند.
نگذارید در کارتان وقفه ایجاد شود

این یعنی الزم اســت حدود مشخص کنیم. چند سال قبل، یکی از ۵۰۰ 
شرکت برتر آمریکا سیاست ســاده و جدیدی را در هند اعمال کرد: در 
روزهای سه شنبه، پنجشــنبه، و جمعه قبل از ظهر نباید هیچ وقفه ای در 
کار ایجاد می شد. وقتی خوِد مهندســان این حدود را اعمال می کردند، 
بهــره ورِی 4۷ درصد از آن ها باالتر از میانگین می رفت. ولی وقتی خوِد 
شــرکت این را به عنوان سیاســت رســمی اعمال می کرد، ۶۵ درصد از 
کارکنان بهره وری باالتر از میانگین به دست می آوردند. کاِر بیشتر صرفًا 
باعث بهترشدن عملکرد شغلی نمی شود؛ ما می دانیم که مهم ترین عامل 

برای لذت و انگیزش در زندگی روزمره داشتن احساس پیشرفت است.
گمان نمی کنم سه شنبه ها، پنجشنبه ها و جمعه ها قبل از ظهْر جادویی رخ 
دهد. درســی که از این ایدۀ ساده می توان گرفت این است که زماِن بدون 
وقفه گنجی است که باید از آن محافظت شود. این کار جلوی حواس پرتی 
را می گیرد و به ما اجازه می دهد تمرکز کنیم. تجاربی که همۀ حواس ما را 

درگیر می کنند به ما آرامش می دهند.
بر اهداف کوچک تمرکز کنید

همه گیری جهانی کرونا شکســت بزرگی بود. برای مبارزه با خمودگی، 
سعی کنید از پیروزی های کوچک شــروع کنید، مثاًل مجرم یک داستان 
پلیسی را شناســایی کنید یا بازی کلمات انجام دهید. یکی از آسان ترین 
راه های رســیدن به تجربۀ غرقگی انجام کاری اســت که سختِی آن با 
مهارت شما در یک سطح است: چالشی که باعث می شود مهارت هایتان 
را به کار بیندازید و عزمتان را جزم کنید. پس، روزانه وقتی را مشــخص 
کنید و بر چالشی که برایتان مهم است تمرکز کنید، پروژه ای جالب، هدفی 
ارزشمند، یا گفت وگویی سودمند. گاهی برای بازیابی انرژی و اشتیاقی که 

طی این ماه ها از دست داده اید تنها چند قدم کوچک الزم است.
خمودگی صرفًا در ذهن ما نیست، بلکه در موقعیت ما نیز وجود دارد. با 
معالجات جزئی نمی توانید یک فرهنگ بیمار را درمان کنید. ما در دنیایی 
زندگی می کنیم که مشکالت جسمی را عادی می انگارد  ولی به مشکالت 
سالمت روان انواع و اقسام انگ ها را می زند. اکنون که داریم وارد جهان 
پس از کرونا می شویم، وقتش است که در برداشت خود از سالمت روان 
و خوشــبختی هم بازنگری کنیم. »افسرده نبودن« به معنی مشکل نداشتن 
نیست. »فرسودگی نداشتن« هم به معنی پرانرژی بودن نیست. با اذعان به 
اینکه خیلی از ما در حال خمودگی هستیم، می توانیم شروع به حرف زدن 

کنیم تا ناامیدی را خاموش و راهمان را به بیرون این خأل باز کنیم.
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  در کانون خبر:

برای  دپارتمان  شریف  مامور  محاکمه 
تیراندازی و مرگ یک جوان آغاز شد

محاکمه مامور اداره شریف دپارتمان که با تیراندازی سبب مرگ یک جوان 
شده است وارد مرحله بعدی می شود این مامور که لوک لیو نام دارد. در 
فوریه ســال ۲۰۱۶ در پارکینگ پشت یک پمپ بنزین در آالندرا بلوارد 
در مرز شهرهای سریتوس و نورواک، جوانی را مشکوک به دزدیدن یک 
اتوموبیل، هدف گلوله قرار داده و فرانسیسکو گارسیا را کشته است. این 
تیراندازی که در دوران دادستان کل پیشین لوس انجلس کانتی، جکی لی 
سی روی داده و از سوی دادستان وقت، متهم به قتل شده است در دوران 
جورج گســکون محاکمه می شود و اگر محکوم شــود با ۱۱ سال زندان 
روبرو خواهد شــد. جرم او قتل غیرعمد طبقه بندی شده است و امروز 

دادگاه مراحل ابتدایی را آغاز نمود. 

اصالح ژن در توت فرنگی برای ماندگاری بیشتر

با همکاری یک شــرکت کشاورزی از آیداهو و شرکتی در کالیفرنیا برای 
اصالح ژن در توت فرنگی اقدام خواهد شد تا دوران ماندگاری و تازگی 
 J.R.simplot توت فرنگی را افزایش دهند. این ۲ شــرکت خصوصی
و Plant Sciences.INC در این طرح مشــترک از دانشی که در آیداهو 
سبب شد که ســیب زمینی های درشتتر و بهتر با اصالح ژنتیکی به بازار 
عرضه شود طرحی که برای رشد ســیب زمینی از تصویب اداره محیط 

زیســت آمریکا و اداره نظارت بر دارو و خوراک گذشته است و سالیانه 
۵۰۰ میلیون کیلوگرم ســیب زمینی را به بازار عرضه می کند، قرار است 

روی توت فرنگی نیز به همین تجربه بپردازند.
ناگفته نماند که در آمریکا سالیانه ۲/۲ میلیارد دالر توت فرنگی به فروش 
می رسد که بیشتر آن در کالیفرنیا تولید می شود و نزدیک به ۳۵ درصد آن 

در کشتزارها نابود می شود.
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در کانون خبر:

رئیس دفتر مارک ریدلی تامس به جای او برای اداره منطقه برگزیده شد

نوری مارتینز رئیس شــورای شــهر لوس آنجلس، رئیس 
دفتر مارک ریدلی تامس را به جای او برای اداره منطقه او 
برگزید تا در دوران ممنوعیت حضور مارک ریدلی تامس 
در نشست شرکت نماید و به مشکالت منطقه رسیدگی کند. 
کارلــی کاتونا، رئیــس دفتر مارک ریدلــی تامس، عضو 
شورای شــهر لوس آنجلس تلقی نخواهد شد و حق رای 

نیز نخواهد داشت. 

مارک ریدلی تامس عضو پرقدرت سیاهپوستان در شورای 
شهر است که از سوی دادستان فدرال به دریافت رشوه و 
ثبت نام فرزندش در دانشگاه USC و روانه کردن بودجه به 
سوی دانشکده مددکاری اجتماعی متهم شده و تا محاکمه 
و اعالم نتیجه در نشست های شورای شهر شرکت نخواهد 

کرد. او از استعفا خودداری کرده است.

 گــردآوری چادرهای بی خانمان های ســربازان پیشــین 
آمریکا، در پیرامون بیمارستان VA لوس آنجلس در منطقه 
غرب بزرگراه 4۰۵ و ویلشیر، آغاز شد و بر اساس شمارش 
پیشین برای4۰  نفر از آنان در ماه نوامبر مسکن برای زندگی 

فراهم شده است. 
 VA امریکا و دیدار سال گذشته وزیر VA با یاری وزارت
دنیس مک دونو، قرار بر این شــده بود که بودجه ای برای 

خانه ســازی برای این گــروه از بی خانمان ها تهیه و جابه 
جایی آنانی که پیرامون بیمارستان هستند در ماه نوامبر انجام 
شود و خانه سازی برای دیگر بی خانمان ها سربازان پیشین 
آمریکا انجام شود و آنها به مرور منتقل شوند ماموران اداره 
شریف دپارتمان از روز دوشنبه گردآوری چادرها را آغاز 

کرده اند

برچیدن چادر بی خانمان های سربازان پیشین آمریکا، در 
رییس آتش نشانی لوس انجلس در دوران تحقیق ،پیرامون بیمارستان VA لوس آنجلس

 به اطالعات دسترسی داشته است 

یکی از روســای اداره آتش نشانی لوس آنجلس ، متهم 
شــد کــه در دوران تحقیق در مورد او بــه اطالعات و 

کامپیتورهای اداره آتش نشانی دسترسی داشته است. 
فرد ماتیس از روســای اداره آتش نشانی لوس آنجلس 
متهم اســت که در دوران عملیات فرو نشــاندن آتش 
ســوزی Palaside مشــروب الکلی نوشــیده بوده و 
شماری از ماموران علیه او شــهادت داده اند و گزارش 

این ماموران که در کامپیوترهای اداره آتش نشانی موجود 
است با دسترسی ماتیس به آن ها، می تواند در آینده مورد 

بهره برداری او برای انتقام جویی قرار گیرد. 
مایک فوئر دادســتان کل لوس انجلس،رسیدگی به این 
پرونده و شــکایت نمایندگان ماموران آتش نشانی را به 

یک دفتر حقوقی مستقل فرستاده است. 

شرکت PG&E با بیش از ۱ میلیارد دالر خسارت از 
ســوی دولت فدرال برای آتش سوزی Dixie روبرو 

می شود. 
 Dixie گر چه هنوز تحقیق در مورد علت آتش سوزی
از سوی دفتر دادستان کل آمریکا ادامه دارد، شرکت 
PG&E اعالم کرده اســت که در ۷ اکتبر از ســوی 
دادستانی کل آمریکا برای حضور در دادگاه و پذیرش 

۱/۱۵ میلیارد دالر خسارت ناشــی از آتش سوزی 
Dixie احضار شده اند. 

ناگفتــه نمانــد کــه آتش ســوزی Dixie، دومیــن 
آتش ســوزی بزرگ در تاریخ کالیفرنیاست که در آن 
۹۶۳۰۰۰ اکر ســوخته و خاکستر شــد و در ۵ کانتی 
کالیفرنیا ۱۳۰۰ ساختمان نابود شده است و شهر گرین 

دیل را به تمامی نابود کرده است. 

شرکت PG&E و بیش از ۱ میلیارد دالر خسارت
Dixie برای آتش سوزی 
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طنز و خبر:

سرمقاله خبرگزاری ایرانشهروند: منتقد خر است!

یکی از مهمترین خبرهای هفته ای که گذشــت، تودهنی محکم دیگری بر 
دهان یاوه گویان استکبار جهانی امریکا و رژیم صهیونیستی و کال بقیه دنیا 
بود که توسط نظام مقدس جمهوری اسالمی زده شد تا همه بدانند و بفهمند 
که تئوری »منتقد از حضرت آقا خر است!« همچنان از رئوس مهم دغدغه 
های مقام والیت فقیه می باشد و در راستای تامین منویات ایشان، هر آنکه 
لب بر نقد و پرســش بگشاید با ســیلی و تودهنی و لگد و جفتک و مشت 
و باتوم و اگر هم شــد با قمه و چاقو و اگه بازم الزم شد )که حتما میشه( با 
اســلحه جنگی و شلیک به سر و قلب )و گاهی به پا( منتقدها، آنها را مورد 

رافت و شفقت اسالمی قرار می دهند. 
بعضی وقتا نظام نمیتونه اون کارایی رو که گفتیم با منتقدا بکنه چون ممکنه 
یــارو تا دیروز خودی بوده باشــه و االن که لنگــش رو از گلیمش درازتر 
کرده فقط میتونیم بهش بگیم: خر اســت! درست مثه صافی گلپایگانی که 
خیر ســرش با بیش از یک قرن ســابقه )مثه اینکه صد و سه سالشه االن!( 

در مفتخوری، ببخشید، فقه و مرجع تقلیدی، چنان زدن تو دهنش که نادر 
تو دهن مهاراجه هندی نزد! صافی گلپایگانی که همراه با مکارم شــیرازی 
و نوری همدانی مثلث برمــودای حامی والیت آقا بودن و جز گرفتن پول 
و رانت خاصیت دیگه ای نداشــت، یه بار محض رضای خدا یه جمله به 
ســردار قالیباف فرمانده پادگان شورای پاسدارن، ببخشید، رییس مجلس 
شورای اسالمی گفت که باعث به گا رفتنش شد. صافی گلپایگانی که بعد 
از صدســالگی تازه یادش افتاده که مقام عظمای والیت رو نصیحت کنه، 
به قالیباف گفت تا خامنه ای بشنوه: ... باید با همه کشورها رابطه دوستانه 
داشــته باشیم و دشمنی ها را کنار بگذاریم تا وضع اقتصادی مردم هم بهتر 

شود ... 
خــدا روز بد نیاره براتون، برای صافی گلپایگانی که آورد ... ســگ های 
والیــت چنان پاچه مبارک مرجع تقلید مفنگــی رو گرفتن و از هم دریدن 
و بهش گفتن که خر می باشــد انگار پیرمرد بدبخت به خانواده مقام معظم 
رهبری تجاوز کرده یا زده خطوط قرمز رو خط خطی کرده ... خالصه همه 
این داســتانا رو گفتیم که بدونید هر کس از آقا انتقاد کند )چه سازنده و چه 

غیرسازنده( خر است!   

از شبکه های اجتماعی:

کاش میشد از بدنمون معذرت خواهی کنیم. مثال نون خامه ای که خوردیم بگیم 
ببخشید واقعا هوس کرده بودم خواهشا چاق نشو

اونم بگه نه گلم این حرفا چیه پیش میاد دیگه
*********

به شوهر عمم گفتم هندزفریمو ندیدي؟
گفت فکر کن ببین اگه هندزفري بودي کجا قایم میشدی

حاال میفهمم چرا عمم یه سال بعد ازدواجش افسردگي گرفت
*********

آهنگ غمگین میزارم … مامانم میگه : چت شده؟ ولت کرده خبر مرگش !؟
شاد میزارم ، میگه : ذلیل شده دوباره برگشت؟ !

اومدم نوحه گذاشتم در اومده میگه خاک بر سرت چه غلطی کردی که االن 
توبه کردی ؟

اوضاعی داریم بخدا
االن نوار خالی گوش میدم

*********
از جلوی پارک خونمون رد میشــدم دیدم یــه خارجی دپرس داره عکس 

میگیره !
رفتم جلو بهش گفــــــــتم :

can u speak english
انگار دنیارو بهش داده بودن !

با کلی شوق و ذوق گفت :
Yeeeeees , I caaaaaan

زدم رو شونــــــش گفتم :
. . . sorry, I can’t

*********
خارجکی یعنی چه؟

دختری هست که با جکی جان نسبت خواهری دارد!
اینو دیگه عمرا نمیدونستید!!!

*********
سکه شد دوازده میلیون و صد! آقایان متاهل تو رفتارتون تجدید نظر کنید.

در ضمن میتونید از دستکش استفاده کنید که دستاتون خراب نشه!!!
*********

واقعا کالغ ها چه مالکی دارن برای شوهر کردن؟!
فکرشو بکن، یکی میاد خواستگاریت

که نه قیافه داره نه هیکل، هم مثل ذغال سیاهه هم دزده هم خبرچین و …
*********

رفته بودم حموم
بابام اومده پشت در صدام میزنه

میگم بله
میگه حمومی

میگم نه اینجا لندنه صدای منو از رادیو بی بی سی دارید
میگه در زدم بهت بگم خانمت اومده رفته سر گوشیت داره تلگرام و الینت 

رو نگاه میکنه!
لباس و حولت رو هم از پشــت در بر میدارم که امشــب تو لندن بمونی تا 

بفهمی درست جواب پدرت رو بدی!!!
*********

مراسم خواستگاری !!
پدر عروس : آقا داماد چیکارن ؟

پدر داماد : ایشون میتونن تو شرایط فعلی کشور زنده بمونن !!!
پدر عروس : هزار ماشااهلل ، مبارکه

*********
امروز 10 تا پست عاشقانه برای شوهرم گذاشتم.

دیدم جواب داده : عزیزم ، حقوقمو بگیرم چشم…! 
چقد باکماالت

چقد بافهم
چقد باشعور

*********
چهارستون بدنم میلرزه وقتی مادرم یه غذای جدید تو اینترنت پیدا میکنه!

غذاهایی که چهل ســاله بلدید یکی در میون بدمزه میشــه اون وقت باید 
غذاهای جدید هم آزمایش کنید و ما هم بخوریم!

*********
میگن تو ژاپن بعد کالس چهارم شغل آینده بچه معلوم میشه دیگه تو همین 

زمینه درس میخونه ...
معلم کالس چهارم ما هم همش به ما میگفت شما حمال میشید!!!

جوک های برگزیده خبرگزاری ایرانشهروند:
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BeguMagu.com | Begu@BeguMagu.com 
فضایی دیگر برای آزادی بیان و قلم درآتالنتا

 شبکه جهانی زوم
Meeting ID  835  2645  1143    Password  86 25 60 

 https://us02web.zoom.us/j/83526451143?
pwd=cjgrdm1WcjZJelVNeVpReC9zUnlqZz09
یک  شنبه - هفتم نوامبر- 6 تا 8  شب - همین امسال

  نظرخواهی از شما – سانسور– سازمانهای اجتماعی وسیاسی - ترور شخصیت  
موفقیت جهانی کانون - عملکرد هییت مدیره  - بودجه ساختمان کانون   

سمپاشی - ماجرای پرچم - سپاس و قدردانی و گله های بسیار! 
  تماس موقت، کورش سلیمانی ، فقط  ایمیل ، تکست و واتزاپ

 Begu@beguMagu.com 

(404) 444 – 8666
  بله، حتا شما! هم می  توانید میزبان وهمکار»کلوپ بگو مگو« باشید  

 به همه فرصت مساوی ، بدون در نظرگرفتن نژاد ، دین ،مذهب 
 سابقه ، تحصیالت ، ریخت و قیافه وفهم وشعورداده می شود

213-573-9635

آیا سیاهپوستان لوس انجلس ، یک کرسی نمایندگی در کنگره را از دست می دهند؟

در صورت پیروزی کارن بس نماینده کنگره آمریکا از لوس آنجلس، که خود 
را نامزد شهرداری لوس آنجلس کرده است، کرسی نمایندگی سیاهپوستان 
از غرب لوس آنجلس ممکن است پس از این دارای نماینده سیاهپوست 
نباشد و این اقلیت نژادی، یک کرسی نمایندگی خود را در کنگره از دست 

بدهد. 

هــم اکنون کارن بس و ماکســین واترز ۲ بانوی سیاهپوســت هســتند که 
آفریقایی تباران آمریکا در لوس آنجلس را در کنگره نمایندگی می کنند و با 
توجه به بافت جمعیتی منطقه ای که کارن بس نمایندگی آن را دارد، ممکن 
اســت در انتخابات بعدی، یک سیاهپوست نتواند از همان منطقه انتخاب 

شود و خانم ماکسین واترز در کنگره تنها خواهد ماند. 

دانشجویان بی خانمان کالج النگ بیچ
 در پارکینگ خواهند خوابید

کالج شهر النگ بیچ برای حل موقت مشکل دانشجویان بی خانمان اعالم 
کرد که این دانشــجویان می توانند از این پس در اتوموبیل های خود که در 

پارکینگ کالج پارک کرده اند، بخوابند. 
دکتــر مایک مونوز، رئیس کالج النگ بیچ با اعالم این موضوع بیان کرد که 
دست کم ۷۰ دانشجو در این کالج هستند که جایی برای خوابیدن ندارند و 

شب را در اتوموبیل خود به صبح می رسانند. 
این برنامه که با عنوان Safe Parking Program از ســاعت ۱۰ شب تا ۷ 
بامداد هر ۷ روز هفته به اجرا درمی آید، این امکان در پارکینگ سرپوشیده 
خواهــد بود که امکان دستشــویی و توالت و بهره بــرداری از اینترنت را 

داراست. 

در کانون خبر:

راب بونتا دادستان کل کالیفرنیا در مورد خوراکی ها و شیرینی های تقلبی 
بسته بندی شده مواد مخدر برای کودکان و نوجوانان هشدار داد

این مواد خوراکی که به صورت آنالین در کالیفرنیا و بدون پروانه به فروش 
می رســد، به صورت خوراکی  ها و شیرینی های میان وعده برای کودکان 
و نوجوانان بسته بندی شده اســت و دارای میزانی از مواد عصاره ماری 
 THC اســت و دارای مواد شیمیایی خطرناک است و میزان )THC( وانا
موجود در این مواد به ظاهر خوراکی، چندین برابر میزان قانونی حتی برای 

 THC بزرگساالن است. برای نمونه یکی از بسته ها دارای ۶۰۰ میلی گرم
است و حد قانونی این ماده در کالیفرنیا برای هر بسته ۱۰۰ میلی گرم است. 
این مواد خوراکی در بسته بندی های به ظاهر همانند Oreos، Doritos و 

Sour Patch Kids بسته بندی شده که واقعی نیست.
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
5 نوامبر تا  11 نوامبر ) 14 آبان تا 20 آبان (

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

جمعه ۱4 آبان     5 نوامبر

1328 خورشیدی )1949 میالدی(
ترور عبدالحسین هژیر نخست وزیر ایران 

13۵7 خورشیدی )1978 میالدی(
استعفای جعفر شریف امامی نخست وزیر از سمت خود

13۵9 خورشیدی )1980 میالدی(
زادروز شیال خداداد هنرپیشه 

137۶ خورشیدی )1997 میالدی(
درگذشت علی تابش، گوینده رادیو، کمدین و بازیگر )زاده ۱۳۰4(

1380خورشیدی )200۱ میالدی(
درگذشت ارتشبد غالمرضا ازهاری نخست وزیر ایران

1384 خورشیدی )200۵ میالدی(
درگذشت نعمت اهلل آغاســی -خواننده- به علت سکته قلبی و مغزی در ۶۶ 

سالگی، در گوهردشت کرج

شنبه ۱5 آبان     6 نوامبر

1298 خورشیدی )1919 میالدی(
زادروز علی تجویدی آهنگساز و نوازنده ویولون )درگذشته ۱۳۸4(

131۵ خورشیدی )193۶ میالدی(
زادروز واروژان هاخواندیان، موسیقی دان

13۵4 خورشیدی )197۵ میالدی(
 زادروز  شهرزاد ســپانلو، خواننده پاپ  مقیم 

لوس آنجلس 
13۵7 خورشیدی )1978 میالدی(

تشــکیل دولت نظامی به ریاســت ارتشــبد 
غالمرضا ازهاری

13۵8 خورشیدی )1979 میالدی(
استعفای دولت موقت مهدی بازرگان 

137۶ خورشیدی )1997 میالدی(
درگذشت جهانگیر فروهر هنرپیشه )زاده ۱۲۹۹(

1387 خورشیدی )2008 میالدی(
در گذشت خاطره پروانه، بر اثر  ایست قلبی در بیمارستانی در تهران. وی 
دختر »پروانه« خواننده  عصر قاجار و به ویژه ناصری بود. او متولد ســال 
1309 بود. وی در سال 133۶ به طور حرفه ای کار خود را با ارکستر استاد 

صبا آغاز کرد. 
1387 خورشیدی )2008 میالدی(

درگذشت اقدس خاوری، خواننده، ردیف دان و سرپرست گروه یاران

یکشنبه ۱6 آبان     7 نوامبر

 
12۶۶ خورشیدی )1887 میالدی(

زادروز محمد تفی )ملک الشعرای (بهار ، شاعر، ادیب ، نویسنده ، روزنامه 
نگار و سیاستمدار 

 دیوان کامل ملک الشعرای بهار در شرکت کتاب موجود است  
1310 خورشیدی )1931 میالدی(

زادروز عبدالعلی دستغیب، منتقد و مترجم
1317 خورشیدی )1938 میالدی(

زادروز هوشنگ ظریف، نوازنده ی تار
1372 خورشیدی )1993 میالدی(

درگذشت جواد معروفی، موسیقیدان
 آثار مکتوب و موسیقی استاد در شرکت کتاب موجود است. کتاب هفت 
اثر برگزیده از استاد جواد معروفی تنظیم از سوسن کوشادپور از انتشارات 

شرکت کتاب

دوشنبه ۱7 آبان     8 نوامبر

13۵7 خورشیدی )1978 میالدی(
زادروز علی کریمی، فوتبالیست ایرانی

137۶ خورشیدی )1997 میالدی(
درگذشت  سید محمدعلی جمالزاده، نویسنده و مترجم  

 اکثر کتاب ها و هم چنین کتابهای گویای محمد علی جمال زاده  در شرکت 
کتاب موجود است.

1388 خورشیدی )2009 میالدی(
درگذشت امیر قویدل کارگردان سینما و تلویزیون

1394 خورشیدی )201۵ میالذی(

درگذشت تیمسار سپهبد شــاپور )عبداهلل( آذر برزین، در جنوب کالیفرنیا، 
وی نخســتین فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران پس از پیروزی انقالبیون 

در زمستان 13۵7.

سه شنبه ۱8 آبان     9 نوامبر

12۵۶ خورشیدی )1877 میالدی(
زادروز  اقبال الهوری، اندیشمند و شاعر پاکستانی که به زبان فارسی شعر 

می سرود
  دیوان اشعار اقبال الهوری در شرکت کتاب موجود است 

1323خورشیدی )1944 میالدی(
 کناره گیرِی محمد ساعد مراغه ای از نخست وزیری

 دکتر صدرالدین الهی در کتاب سیدضیا )از انتشارات شرکت کتاب( فصلی 
را به محمد ساعد مراغه ای که شامل مصاحبه با او نیز می شود، اختصاص 

داده است.
1344خورشیدی )19۶۵ میالدی(

 اعدام بهمن قشقایی در فارس
13۵4 خورشیدی )197۵ میالدی(

تبدیل زندان معروف فلك االفالك به موزه مردم شناسی 
1382 خورشیدی )2003 میالدی(

درگذشت استاد عبداهلل طالع همدانی – شاعر 
1388 خورشیدی )2009 میالدی(

مهدی ســحابی، مترجم و نقاش ایرانی در 
سن ۶۶ سالگی بر اثر ایست قلبی در فرانسه 

درگذشت.
ســحابی از پرکارترین مترجمان آثار ادبی 
در ایران بود کــه کار ترجمه را از اوایل دهه 
۱۳۶۰ بعد از مدت ها روزنامه نگاری شروع 
کــرد. در مجموعه آثار او بیشــتر از 4۰ اثر 

ترجمه و تالیف دیده می شود.
ســحابی همچنین دو اثر از سلمان رشدی با 
نام های »شــرم« و »بچه های نیمه شب« به 
فارسی ترجمه کرده است که کتاب نخست، 
در دوره  پنجم کتاب سال جمهوری اسالمی 

ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوان کتاب سال برگزیده شد.
139۵ خورشیدی )201۶ میالدی(

درگذشت توران میرهادی، اســتاد ادبیات کودکان، نویسنده و متخصص 
آموزش و پرورش و از بنبان گذاران شورای کتاب کودک و فرهنگنامه کودک 

و نوجوان به دلیل سکته مغزی در سن 89 سالگی.

چهارشنبه ۱9 آبان     ۱0 نوامبر

1333 خورشیدى ) 19۵4 میالدى(
اعدام دکتر حسین فاطمى وزیر امورخارجه در میدان تیر لشکر 2 زرهى 

13۵0 خورشیدى ) 1971 میالدى(
زادروز نیكى کریمى، بازیگر، کارگردان، نویسنده و مترجم

فیلمهاى نیكى کریمى در مرکز موســیقى و فیلم ایران وابسته به شرکت 
کتاب موجودند.

1388 خورشیدى ) 2009 میالدى(
قتــل دکتر رامیــن پوراندرجانى، پزشــك زندان کهریزك توســط رژیم 

جمهورى اسالمى

پنجشنبه 20 آبان     ۱۱ نوامبر

133۶ خورشیدى ) 19۵7 میالدى(
امضاى موافق تنامه مرزى و مالى بین ایران و شوروى

1342 خورشیدى ) 19۶3 میالدى(
درگذشت سیدمحمد بهبهانى - مرجع تقلید شیعیان

137۵ خورشیدى ) 199۶ میالدى(
قتل دکتر غفار حسینى، نویسنده و مترجم )از سری قتلهاى زنجیره اى(

1388 خورشیدى ) 2009 میالدى(
اعدام احسان فتاحیان کوشنده سیاسى کرد توسط رژیم جمهورى اسالمى

1391 خورشیدی )2012 میالدی(
درگذشت ساموئل رهبر پژوهشــگر پرآوازه ایران در زمینه هموگلوبین و 
فرایند پیوند قندها به این مولکول می باشد. وی متولد 22 اردیبهشت 1308 

در شهر همدان بود.
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رایگان

FREE
در جنوب کالیفرنیا

مایک منشوری - مشاور بیمه
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Iranian InformationCenter
08Global.net
(818) 9 - 08 08 08

بارش برف بر کوهپایه  های Mammoth و آغاز فصل اسکی

بارش برف بر کوهستان های Mammoth در شمال کالیفرنیا، آغاز فصل 
اسکی را به ۲ هفته پیش از برنامه ریزی کشاند. 

با این که این کوهســتان و دامنه هایش که یکی از گســتره های اسکی در 
شمال کالیفرنیاست و بر اساس برنامه ریزی ها، می بایست از ۱۳ نوامبر بر 
روی گردشگران و اسکی بازان، بازگشایی می شد، از ۲۹ اکتبر یعنی آدینه 

آینــده و در تعطیالت پایان هفته هالووین با بارش بیش از ۲ فوت برف، 
این امکان را فراهم نموده است. 

اداره هواشناسی آمریکا، پیش بینی کرده است که روز یکشنبه این هفته، 
بارش برف بر کوه های Sierra Nevada که کوهستان Mammoth در آن 

بخش قرار دارد می تواند به ۱ تا ۲ فوت برف تازه نیز دست یابد.
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