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 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
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دانشجوی پزشکی 13 ساله آمریکایی یاد و خاطره
 مهسا امینی را گرامی داشت

آلنا آنالی مک کوارتر، دانشجوی 13 ساله دانشگاه ایالتی آریزونا، در مراسم اهدای جوایز 
»گریو«با بریدن موهایش یاد و خاطره مهســا امینی را گرامی داشــت و گفت: مهسا 

امینی، من صدای تو هستم و هرگز فراموشت نخواهم کرد.
آلنا با تشویق مادری که از رویاهای او حمایت می کرد، از هر انتظاری که هر کسی می 
توانست از او داشته باشد، فراتر رفته است. او فقط به آینده خود فکر نمی کند، بلکه به 

آینده دخترانی که هماننداو هستند می نگرد. 
 آلنا وقتی در مراسم جوایز گریو بر روی صحنه رفت،کاری را انجام داد که شایداغلب 

بزرگترها فراموش کنند انجام دهند: قدردانی از لحظه. 
او در مقابل بسیاری از بزرگان دانش و هنر، از این فرصت طالیی بدست آمده استفاده 

کرد و پس از بریدن موهای خود، به قتل مهسا امینی توسط نیروهای پلیس جمهوری 
اسالمی اشاره کرد و گفت :  مهسا امینی من صدای تو هستم و قول میدهم که راه تو 

را ادامه دهم و هرگز فراموشت نخواهم کرد.
 الزم به ذکر است، جوایز » گریو« جوایز ملی ساالنه ای است که برندگان آن عالوه بر 
جامعه آمریکایی آفریقایی تبار از افراد موفق آمریکایی در زمینه های مختلف آموزش، 

تجارت، هنر، فرهنگ، سیاست و ورزش برگزیده می شوند. 
ترجمه گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر

منبع: سایت گریو

پاسخ دندان شکن بازیکن تیم ملی فوتبال آمریکا به خبرنگار 
ناشناس شبکه پرس تی وی جمهوری اسالمی ایران

دو روز پیش از مسابقه تیم های ملی فوتبال امریکا و ایران 
، خبرنگار شبکه پرس تی وی پس از آنکه به تایلر آدامز، 
بازیکــن تیم ملی فوتبال آمریکا، آموزش می دهد چطور 
واژه »ایران« را تلفظ کند، از او می پرسد آیا از نمایندگی 
کشوری که علیه سیاه پوســتان تبعیض قائل می شود، 

احساس خوبی دارد؟
خبرنگار ناشــناس مانده پرس تی وی در نشست خبری 
سرمربی تیم ملی آمریکا پس از آنکه تایلر آدامز، کاپیتان 
تیم ملی فوتبال این کشــور نام ایران را اشتباه تلفظ می 
کند، از او می پرسد: در ابتدا، شما می گویید از مردم ایران 
حمایت می کنید اما نام کشورمان را اشتباه تلفظ می کنید. 
نام کشور ما »ای ران« است نه »آی َرن«. لطفاً - یک بار 
برای همیشه - بیایید این معضل را حل کنیم. دوماً، آیا 
از این که نماینده کشوری هستید که علیه سیاه پوستان 
تبعیــض گســترده ای درون مرزهایش قائل می شــود، 
احساس خوبی دارید؟ ما در سالیان اخیر شاهد جنبش 

»جان سیاه پوستان مهم است« بوده ایم. آیا در حالی که 
در آمریکا این میزان از تبعیض علیه سیاه پوستان اعمال 

می شود، احساس خوشایندی دارید؟
 

کاپیتان تیم ملی آمریکا در پاسخ می گوید: درباره تلفظ 
نادرســت نام کشــور ایران پوزش می خواهم. بله... الزم 
به ذکر اســت که هر کجا بروید، تبعیــض وجود دارد و 
می دانید، چیزی که من به خصوص در ســالیان اخیر از 
زندگی در کشورهای خارجی و از مقوله اجبار به پذیرش 
ســایر فرهنگ ها آموخته ام این است که ما در آمریکا هر 
روز در حــال بهبود این وضع هســتیم. می دانید، من با 
ریشه های واضح و میراث یک آمریکایِی آفریقایی تبار در 
خانواده ای سفیدپوست بزرگ شدم. پس با فرهنگ های 
مختلــف روبرو بوده ام. برای من بســیار آســان بود که 
فرهنگ های مختلف را بپذیرم. اما همه این ســهولت را 
تجربه نمی کنند؛ پس انجام آن به وضوح به زمان بیشتری 
نیاز دارد و از طریق آموزش میســر می شود - همان طور 
که شما تلفظ کشورتان را به من آموزش دادید. پس، بله، 
این یک فرایند اســت و باور دارم آنچه از اهمیت زیادی 
برخوردار اســت، مشاهده این پیشرفت است. در این جا 
کاپیتان تیم ملی فوتبال امریکا به موضوع بسیار مهمی 
اشاره می کند که تفاوت عمده بین دو تفکر است. تفکر 
امریکایــی که در یک چهار چوب انســانی و غیر مقدس 
تعریف می شود و هر لحظه تالش می کند خود را بهتر 
کند و بهبود بخشد و تفکر جمهوری اسالمی  که  یک از 
یک تفکر مقدس ) بنا به تعریف خودشــان ( سرچشمه 
مــی گیرد که هیچگاه نه می خواهد و نه می تواند خود 
را بهبود بخشد و هم چنان در جهل مرکب باقی مانده و 

باقی میماند. 

 موضوع » فلســفه ی دین« بررسی 
باورهــا و عقاید نهفتــه در دین از 
دیدگاهی فلســفی است. دیدگاهی 
که از طریق اندیشه و نقد، سعی در 
شــناخت واقعیات در جهان دارد. » 
فلسفه ی دین« تاریخ دین و توصیف 
و توجیه دین نیســت. بلکه هستی 
شناسی دین را با نگرشی خردورز و 
علمی همراه با نقد مورد بررسی قرار 
می دهد و به دنبال نفی و ســتیز با 
دین نیســت. کتاب حاضر از نگاهی 
دیگر به فلســفه دین می پردازد و 
با دیدگاهی نقاد و متأثراز پیشرفت 
های علــوم طبیعی در زندگی امروز 
بشر و بهره مند شدن فلسفه از آن، 
ســعی در شناخت عوامل ساختاری 

از انتشارات شرکت کتاب در فلسفه دین دارد.
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چرا آمریکا اعتراضات مردم ایران را نادیده می گیرد؟
فرانسین پروس رئیس سابق مرکز پن)قلم( و عضو آکادمی هنر و ادبیات 
آمریکا در مقاله ای » عدم اطمینان از تشکیل ایران جدید« و »ناامیدی 
از توافق هسته ای برجام« را از عوامل نادیده گرفتن ایاالت متحده آمریکا 
نسبت به اعتراضات مردمی ایران عنوان کرد. وی در این مقاله تأکید می 
کند که خیزش سراسری مردم ایران، هر انسانی فارغ از جنسیت بویژه 
حامیان حقوق بشــر در سراسر جهان را باید نگران کند؟ چراکه حجاب 

تنها یک نماد برای خیزش سراسری و انقالب مردم ایران است.
فرانسین پروس در مقاله خود می نویسد: 

پس از گذشــت 2 ماه از قتل مهسا امینی، اعتراضات مردمی در سراسر 
ایران علیرغم  واکنش وحشــیانه رژیم جمهوری اسالمی به شدت باال 
گرفته است. طی این مدت، بیش از 400 نفر کشته و تعداد نامعلومی از 
روزنامه نگاران، دانشجویان و دیگر معترضین زندانی و یا ناپدید شده اند. 
صدها نفر نیز با گلوله های پالستیکی و فلزی)ساچمه ای( مجروح شده و 
یا بینایی خود را از دست داده اند. ورزشکاران محبوب و معترض ایرانی 
از جمله ووریا غفوری ستاره فوتبال و الناز رکابی قهرمان کوهنوردی به 

دلیل اعتراض بازداشت شدند.
سپاه پاسداران جمهوری اسالمی کودکان و نوجوانان را مورد هدف قرار 
داده است، بطوری که طی 2 ماه اخیر حداقل 58 کودک و نوجوان کشته 
شده اند که پنج نفر از آنها طی هفته اخیر جان خود را از دست دادند. به 
نظر می رسد رژیم جمهوری اسالمی معتقد است که ترور فرزندان خود 
را مؤثرترین راه برای نگه داشتن مخالفان و معترضین در خانه می داند.

 
پوشش خبری خیزش سراسری مردم ایران در رسانه های آمریکایی کم 
و بیش بطور پراکنده صورت گرفته اســت. به عنوان مثال، مقاله ای در 
24 نوامبر در نیویورک تایمز با عنوان »ایاالت متحده وارد دوره جدیدی 
از رویارویی مستقیم با ایران شد« مشخص می کند که این رویارویی ها 

بیشتر از اعتراضات فعلی به برنامه هسته ای ایران مربوط می شود، و سیاستمداران آمریکایی 
عمدتاً در این میان سکوت اختیار کرده اند.

جو بایدن در سخنرانی 21 سپتامبر خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با »مردان و 
زنان شجاع ایرانی که در حال حاضر برای تامین حقوق اولیه خود تظاهرات می کنند« اعالم 
همبستگی کرد که این ابراز همدردی جوبایدن در مقابل سخنرانی طوالنی او درباره اوکراین 
، گرسنگی جهان و »شرایط اقلیمی و آب و هوا« بسیار ناچیز بود. در واقع آنقدر از سخنرانی او 
به اوکراین اختصاص داده شده بود که می توان گفت اگر بخش کوچکی از حمایت اقتصادی، 
نظامی و سیاسی که به اوکراین تخصیص داده است را به مردم ایران که برای کسب »حقوق 

اولیه شان« می جنگند، اختصاص می داد، ماجرا بسیار متفاوت رقم می خورد. 
 البته بعید اســت این اتفاق بیفتد. روایت ایران بسیار ســاده تر از اوکراین است: کشوری با 
مردمی شــجاع که تهاجم خارجی را دفع می کند و مــورد تهاجم یک قدرت خارجی قرار 
نمی گیرد، هرچند حمله نظامی رژیم به اســتان های کرد نشین یک تهاجم خصمانه است. 
شاید عجیب به نظر برسد که از تالش  برای سرنگونی رژیمی که دهه هاست »شیطان سازی 
می کند«، فاصله بگیریم، اما گویا ایاالت متحده در حال حاضر از تشــکیل یک ایران جدید 

نامطمئن است و ترجیح می دهد با جمهوری اسالمی بازی امن تری را بکند. 
 

یکی دیگر از جنبه های بی میلی و ســکوت ایاالت متحده شاید »ناامیدی از مذاکره بر سر 
توافق هسته ای« با جمهوری اسالمی ایران باشد. گفته می شود که باراک اوباما از اعتراضات 
مردمی در ایران در سال 2009 حمایت نکرد، تصمیمی که بعدها خود آن را اشتباه خواند، 
برای اینکه مبادا این اعتراضات را به سازمان سیا نسبت دهند، خودداری کرد. همانطور که 
بســیاری از ما می دانیم، درســال 1953، سازمان سیا نقشه ای برای سرنگونی نخست وزیر 

ایران محمد مصدق - که صنعت نفت ایران را ملی کرده بود - طراحی کرد و شــاه ایران را 
جایگزین او کرد. در حالی که می توان پیامدهای آن و استقرار حکومت جمهوری اسالمی 

را تا به امروز مشاهده کرد. 
با مشــاهده کلیپ های ویدیویی زنان شجاع ایرانی که دراعتراض به اینکه یک عمر به آنها 
گفته شده است چگونه لباس بپوشند ، روسری های خود را سوزانده و موهای خود را کوتاه 
می کنند و فریاد می زنند: »زن، زندگی، آزادی«، می توان اینگونه نتیجه گرفت که راهبری 
این اعتراضات را زنان شجاع ایرانی در دست گرفته اند. در حالی که بسیاری در آمریکا بطور 
پنهان و یا آشــکارا معتقدند در حال حاضر حقوق زنان زیرمجموعه ناچیزی از حقوق بشر 

است.
 در واقع خیزش سراسری مردم ایران، هر انسانی فارغ از جنسیت بویژه حامیان حقوق بشر 
در سراسر جهان را باید نگران کند؟ زیرا حجاب تنها یک نماد و عامل این اعتراضات و انقالب 

مردم ایران است.
 حتی زبانی که ما برای توصیف اعتراضات مردم ایران استفاده می کنیم گویاست. اگر زنان 
رهبری این خیزش را در دست نگرفته بودند، شاید کمتر تمایل داشتیم که وضعیت کنونی 
را قیام یا خیزش مردمی ، و یا »انقالب بنامیم«. مردم ایران بهتر از ما می دانند برای کمک 
چه کاری می توان انجام داد، اما کمترین کاری که می توانیم انجام دهیم این است که از آنچه 

در حال رخ دادن است آگاه باشیم و آن را حمایت کنیم.
 

ترجمه: گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/nov/29/iran-protests-us-media-
coverage-mahsa-amini

ایالت جورجیا و انتخابات سرنوشت ساز

ایالت جورجیا معموال روی نقشــه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، با رنگ 
قرمز مشخص می شد ،چونکه مردم این ایالت بیشتر با جمهوری خواهان نرد 
عشــق می بازند و با دمکرات ها میانه خوبی ندارنــد. پس بنابر این نامزدهای 
ریاســت جمهوری خواه می دانســتند که مردم ایالت جنوبــی امریکا به طور 

»ندید« به آنها رای خواهند داد.

امــا از دو ســال پیش این ایالت ، مهر خــود را از دل جمهوریخواهان بیرون 
کشــید برای دمکرات ها چشــم و ابرو نازک می کرد و در انتخابات گذشته و 
ترامپ و بایدن،  بیشتر آرا به نفع بایدن به صندوق ها ریخته شد و ترامپ هم 
چاره کار را در این دید که از فرماندار جمهوریخواه این ایالت »برایان کمپ« 
بخواهــد که در رای گیری تجدید نظر کند و اوضاع را به نفع او بچرخاند که 

فرماندار زیر بار نرفت.

بعد از چندی ترامپ از »رفسبرگر« وزیر داخله ایالت خواست که آرا بیشتری 
برایــش جمــع و جور کند که او هم دســت رد به ســینه اش زد و حاال هم 
رئیس جمهور سابق درگیر کارهای غیرقانونی است که خواب در چشم ترش 

شکسته است.

و اما موضوع جالب نامزدی هرشــال واکر فوتبالیست بلند آوازه جورجیا برای 
مقام سناتوری جمهوری خواه این ایالت، در سنای آمریکاست.

هرشال واکر همیشــه از اهمیت خانواده حرف زده و مخالف سرسخت سقط 
جنین اســت ولی جالب اینجاســت که هیچ یک از فرزندانش را سرپرســتی 
نکرده و زن هایی هم به دادگاه شــکایت کرده اند که فوتبالیست معروف آنها 
را وادار به ســقط جنین نموده است و همچنین چندین تقلب و دروغ های او 

برای همگان عیان گشته است.

حاال همه اینها به درک، این سیاســتمدار تازه کار از نظر عقل، هوش و سواد 
و طریقه حرف زدن درســت ، مثل یک پسربچه ده یازده ساله است و با این 
ویژه گی ها، شاید با رای جمهوری خواهان راهی مجلس سنا شود، این را هم 
بگویم که نامبرده )یعنی هرشــال واکر(به توصیه ترامپ وارد کارزار سیاسی 
شــد و حاال اگر شما هم اهل دعا و ثنا هستید، برای کشور آمریکا، بخصوص 
ایالت جورجیا دعا کنید که ســایه چنین آدم شیاد  پخمه ای را از سر همه ما 

کم کند. تا پایش به سنا باز نشود.

آمین یا رب العالمین

https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/nov/29/iran-protests-us-media-coverage-mahsa-amini
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/nov/29/iran-protests-us-media-coverage-mahsa-amini
https://www.tickettailor.com/events/pawcla/802499
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  در کانون خبر:

هیالری کلینتون: مردم ایران به رهبری دختران و زنان فریاد می زنند 
»دیگر بس است!«

هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه پیشین ایاالت متحده در گردهمایی کمپین» 
چشــم ها بسوی ایران« ضمن به رسمیت شناختن خیزش سراسری مردم ایران، 

قتل مهسا امینی را جرقه یک انقالب به رهبری دختران و زنان ایران دانست.
وی در این گردهمایی با اعالم حمایت از مبارزات مردم ایران، اظهار داشت: افتخار 
دارم که از زنان دالور ایران حمایت می کنم و برای به رســمیت شــناختن این 
موضوع که قتل »مهســا امینی« به دســت پلیس رژیم جمهوری اسالمی، جرقه 
انقالبی را زده است که در آن مردم ایران به رهبری دختران و زنان فریاد می زنند 

»دیگر بس است! ما این سرکوب و فشار را دیگر تحمل نخواهیم کرد.« 
او در این مراســم تأکید کرد : من این جا ایستاده ام که یاد مهسا و بیش از 400 
نفر از مردم ایران که در اعتراض به مرگ او و برای آزادی خود کشــته شده اند را 
گرامی بدارم  و به یاد دهها هزار نفری که دستگیر شده اند بگویم که مبارزه آنها 

مبارزه ما نیز هست.  
هیــالری کلینتون در ادامه خاطر نشــان کرد: کمپین هنری چند رســانه ای » 
چشمها بسوی ایران« قصد دارد هم راستا با سازمان ملل متحد، اطمینان حاصل 
کند که جامعه جهانی ســرکوب وحشیانه زنان و دختران ایرانی را فراموش نکند 

یا نادیده نگیرد. 
وی در پایان ســخنان خود از مطبوعات جهان خواســت که به پوشــش سلسله 
حوادث وحشتناک در داخل ایران ادامه دهند و از این رویدادها بی تفاوت نگذرند. 

دراتش سوزی ناو هواپیمابر لینکلن۹ 
نفر دریانورد مجروح شدند

نیروی دریایی آمریکا اعالم کرد که در اتش ســوزی روز ســه شنبه بر 
ناو هواپیمابر لینکلن 9 نفر دریانورد مجروح شــده اند. این ناو هواپیمابر 
که در 30 مایلی ســن دیه گو بر آب های جنوب کالیفرنیا شــناور است، 
بیدرنگ خاموش شــده و 3 نفر از مجروحان اسیب جزئی داشته اند و ۶ 

نفر دیگر دچار کم ابی شده اند. 
ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن در آبهای منطقه ســن دیه گو خواهد ماند 

و هنــوز برنامه ای برای بازگردادن این ناو به پایگاه اصلی وجود ندارد. 
نیروی دریایی از آگاهی بیشــتر در مورد دریانــوردان مجروح، تاکنون 

خودداری کرده است. 

https://pandorarugs.com/
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  در کانون خبر:

213-573-9635

کارن بس ، شهردار انتخابی ، رییس دفتر خود را برگزید
کارن بس شهردار آینده لوس آنجلس که قرار است کار خود را به طور رسمی از 12 
دسامبر آغاز نماید، مدیر اجرایی المپیک 2028 لوس آنجلس، کریس تامپسون را به 

عنوان رئیس دفتر خود انتخاب کرد تا تیم کارکنان خود را برگزیند. 
با توجه به این که در هفته گذشــته، کارن بس، از کارکنان دفتر اریک گارســتی 

درخواست کرد تا ماه آپریل 2023 به کار خود ادامه دهند. 
کریس تامپسون، رهبری تیم انتقالی را آغاز می نماید و به عنوان کسی که در بخش 
خصوصی در شرکت برق ادیسون در جنوب کالیفرنیا کار کرده و از نظر کارسیاسی، 
در دفتر ســناتور دایان فاین استاین کار کرده و از نظر مدیریت توانایی سازمان دهی 

برای المپیک 28 را نشان داده، می تواند گزینه مناسبی برای کار باشد. 

تا موافقت با افزایش حقوق برای همه ، اعتصاب ادامه خواهد داشت

با اعتصاب تاریخی کارکنان، استادان و دانشجویان دکترا و پسادکتر که دانشگاه های 
UC را از کار انداخته بود و اعتصاب 48000 نفر با اتحاد خود، درخواســت حقوق 
و درآمد بیشــتر شده بودند، هیئت مدیره دانشگاه های UC با پژوهشگران و اعضای 
هیئت علمی پســادکترا به توافق بر سر میزان پرداختی رسید، اما این 12000 نفر 

اعالم کردند در پشتیبانی از 3۶000 نفر دیگر، بر سر کار خود حاضر نخواهند شد. 
بر اساس این توافق با دانشجویان و هیئت علمی پسادکترا، 20 تا 23 درصد افزایش 
حقوق )حداکثر تا 1200 دالر( تا اکتبر 2023 به آنها می رسد و در به این شکل 5۷ 
در صدافزایش حقوق در 5 ســال خواهد بود و از سوی دیگر یک افزایش ساالنه ۷/2 

درصد و 3 درصد برای 2024 تا 202۷ خواهد بود.
4 هفته نیز به مرخصی خانوادگی افزوده می شود که با حقوقی خواهد بود. 

میــزان کمک هزینه برای نگهداری از کودکان از 2500 دالر به 2800 دالر افزایش 
خواهد یافت. 

انتخابات
بــا این که از انتخابات میان دوره ای 8 نوامبر، نزدیک به یکماه  می گذرد و هنوز 
نتیجه نهایی شــماری از الیحه های به رای گذاشته شــده روشن نیست، از هم 
اکنون شــماری جدیــدی از الیحه ها را برای افزودن متممی به قانون اساســی 

کالیفرنیا برای آموزش عالی است. 
گــر چه هنوز زبان نگارش بیانیه توجیهــی این الیحه به تصویب اداره نظارت بر 
انتخابات نرســیده، اما پیشــگفتار الیحه نشــان می دهد که بر اساس این متمم 
قانونی نخواهند توانســت، به موجب سیاســت ورزی ها، مذهب، قوانین محلی، 
شهری و ایالتی آموزش عالی برای هر فردی را انکار نمایند و او را محروم کنند. 

http://www.manzarkia.com/
https://akattorneyatlaw.com/
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ســازمان اطالعات و امنیت هر کشور نهادی است بسیار پر اهمیت که اگر درست عمل کند   در کانون خبر:
اهمیت آن دو چندان می شود.

در مورد سازمان اطالعات و امنیت کشور، ایران )ساواک( دیدگاههای مختلفی وجود داشته 
و دارد که باید هم چنان مورد داوری و پژوهش قرار گیرد.

مرتضی موسوی به هزینه دولت شاهنشاهی ایران دوره های تخصصی خود را در دستگاههای 
اطالعاتی مهم دنیا شــامل CIA آمریکا، MI6 انگلســتان، موساد اســرائیل گذرانده و نیز 
تحصیالت خود را در دانشــکده ضد اطالعات ارتش شاهنشاهی و مرکز آموزشی ساواک به 

پایان رسانده است. 
مرتضی موســوی یکی از افرادی اســت که با نگارش این کتاب که حاصل ۷0 ساله تجربه و 
بیش از 22 ســال خدمت در ساواک اســت. توانسته است اطالعات مفید و جامعی در مورد 
عملکرد ســاواک بویژه در باره  اقدامات ساواک در مورد مسائل ضد جاسوسی و برون مرزی 
را در اختیار  نســل امروز و فــردای ایران قرار دهد.  او  بر بســیاری از ناگفته ها، نادیده ها، 

ناشنیده ها و ناخوانده ها در مورد ساواک را با نوشتن این کتاب پرتو افکنی کرده است.
» ناشر«

 310.477 7477

منتشـر شـد

در کوچه پس کوچه های غربت  )۲ جلدی(
هما  سرشار

در پشت جلد کتاب می خوانید: ... هرچند غربت امروز با غربت ده سال پیش زمین تا آسمان 
فرق کرده است. هرچندغربت آنقدر پریده رنگ به نظر می رسد که شاید روزی با سازش و 
حل شدن اشتباه شود، هرچند که من غریبه، پس از یک سفر چند روزه، در نهایت شگفتی 
حس می کنم دلم برای خانه ام در لس آنجلس تنگ شده است نه برای خانه ام در تهران، 
ولی با سماجت یقه غربت را رها نمی کنم. انگار می ترسم خود را گم کنم، می ترسم بخشی 
از وجودم را از دست بدهم، می ترسم بی هویت شوم، به همین دلیل درحالی که امروز با 
تمام کوچه پس کوچه های شهر لس آنجلس آشنا هستم و در مقابل کوچه دوران کودکی یا 

نوجوانی خود را به سختی به یاد 
می آورم. باز هم اینجا را غربت 
و آنجا را خانه می نامم و دل را 
به این باور می سپارم که از خانه 

دورم...

مرکز پخش و فروش
شرکت کتاب

روایت ماندگاری )۲ جلدی(
هما  سرشار

ردپای ملت ها واقوام را می توان در گورســتان هایی که سده ها پس از حضورشان در خطه ای 
کشف می شود، پیدا کرد و به شناختی هرچند ناکامل از آنان دست یافت. سال ها بعد، هنگامی 
که رهگذری کنجکاو پایش به شهر فرشتگان برسد و به دیدار هر یک از گورستان های این شهر 
برود، خواهد فهمید که در اواخر قرن بیستم واوایل قرن بیست و یکم، مهاجرانی در این شهر 
زندگی می کردند که در میان شان شمار زیادی هنرمند، فرهنگی، دانشگاهی، نخبه، کوشنده 
سیاسی و مبارز خستگی ناپذیر جالی وطن کرده یا از زندان جمهوری اسالمی گریخته بودند که 
شمع وجود تنی چند از آنان زود خاموش شد. سنگ نوشته های آرامگاه ابدی هر یک از اینان در 
گورستان های لس آنجلس، برلین، پاریس، لندن و شهرهای دیگر راویان کوچ بزرگ تاریخی اند و 

چندان زیاد که شمارش همگی کار 
آسانی نخواهد بود. نام هر یک از 
این بزرگان در خاک غربت خفته، 
به یاد آن رهگذر می آورد که بر 
ســر این قوم مهاجر چه رفت و 

روایت ماندگاری شان چه بود.

مرکز پخش و فروش
شرکت کتاب

جریمه ۹00000 دالری برای حقوق های پرداخت نشده
  کارکنان روز مزد

 Shine N Brite مایکل ضرابی مالک، جایگاه شستشوی اتوموبیل در اینگل وود که
Ca wash نام دارد از ســوی اداره کار کالیفرنیا به ســبب پرداخت کمتر از میزان 
حداقل دســتمزد، جریمه شــده و باید 900000 دالر به کارکنان خود بابت حقوق 
پرداخت نشده، بپردازد و به برخی از کارکنان در دوران کرونا نیز پرداخت نشده بود. 
در سه سال تا پایان سال 2021 به کارکنانی که بیشترشان مهاجر بودند و روزانه بین 
8 تا 10 ســاعت کار می کردند، دستمزد قطعی ۷0 دالر در روز را می پرداخته که بر 
اســاس محاسبه در حدود ۷ دالر برای هر ساعت می شده است، در حالی که در این 

دوران 3 ساله، حداقل دستمزد بین 10.50 تا 13 دالر بوده است. 
از ایــن جریمه 900 صــد هزار دالری، به هر یک از کارکنــان بین 15۷۶۶ دالر تا 

9224۶ دالر خواهد رسید. 

قاضی جدیدی برای پرونده حمله به شوهر نانسی پلوسی، انتخاب شد

با حضور دادستان و وکیل تسخیری دیوید د په په، در دادگاه عالی سن فرانسیسکو 
کانتی اعالم شد که قاضی استیفن مورفی، مسئول قضاوت در پرونده حمله به پائل 

پلوسی خواهد بود. 
قاضی لورتا جیورجی که به عنوان قاضی این پرونده در آغاز انتخاب شده بود به سبب 
این که اعالم کرده بود در زمان گذشته با دختر نانسی پلوسی همکاری داشته است، 
برای پیشگیری از تضاد منافع و نقض احتمالی عدالت، کنار گذاشته شد و دادستان و 

وکیل مدافع به این تغییر اعتراضی نداشتند. 

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در گفتگوی مجازی با رهبران شهرها و رهبران محلی 
در زمینه خدمات اجتماعی در مورد برنامه CARE COURT به اهمیت این برنامه 

اشاره کرد.
این برنامه، فردی را که به سبب درمان نشدن مشکل روانی، در شرایطی قرار داده که 
از مداوا می گریزد و در خیابان ها به صورت بی خانمان شرایط دهشتناکی را می گذراند 
با دستور قاضی دادگاه به بیمارســتان ها و مراکز درمانی روانی می فرستد تا درمان 
شوند. این برنامه یک دوره 24 ماهه است و با تمدید این برنامه تا اکتبر 2023، گوین 
نیوسام امیدوار است که شــمار باالیی از کسانی را که در این مرحله هستند، مداوا 

نموده و به جامعه بازگردند.
این برنامه در کانتی های گلن، ارنج، ریورساید، سن دیه گو، استانیسالس، تولوم و سن 

فرانسیسکو به کار گرفته خواهد شد.

CARE COURT گفتگوی مجازی گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در مورد برنامه

گزارش اداره آتش نشــانی لوس آنجلس کانتی، از سبب بستری شدن ۷ نفر از 
10 نفری که روز گذشــته در مدرسه راهنمایی در ون نایز در شرایط اضطراری 
به بیمارستان منتقل شده بودند، نگرانی بیشتری را در میان جامعه ایجاد کرده 

است.
گرچه این دانش آموزان نوجوان در زیر ســن قانونی 21 سال برای استفاده از 
مــاری وانا بودند، به ماری وانا در فرآورده های خوراکی دســت یافته و به طور 
گروهی آن را مصرف و زیاده روی کرده بودند و چون ماری وانا در فرآورده های 
خوردنــی، دیرتر از ماری وانای استنشــاقی تاثیر خود را نشــان می دهد، این 
نوجوانان راه زیاده روی را پیش گرفته بودند و همین سبب شده بود که با ظهور 
نشــانه های گوناگون به بیمارستان فرستاده شوند. این هشدار به افراد بزرگسال 

نیز داده شده است که همین مشکالت می تواند برای آنها نیز پیش آید.

-باال رفتن اضطراب و نگرانی
-فشار خون باال یا فشار خون پایین

-توهم و تهوع و استفراغ
-افزایش سرعت ضربان قلب

-سردرگمی و گیجی همراه با فراموشی
-حمله عصبی و دشواری در گفتگو

استفاده از ماری وانا زیر سن قانونی ۲1 سال

https://shop.ketab.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113540
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113519
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چکیــده کتاب / در باره نویســنده 
کتــاب» یهودیان ایــران« یکی از 
زیباترین و پیچیده ترین داســتان 
های ناگفته زمان ما را به تصویر می 
کشــد. جامعه غرب اغلب یهودیان 
در ایران را جامعه ای اســیر و تحت 
ســتم تصور می کنند که در داخل 
کشــور خود بیگانه انــد و در عین 
حــال از ترک آن نیز محروم شــده 
اند. کتاب »یهودیان ایران« مجموعه 
مصوری از ایران قرن بیســت و یک 
اســت که نمای منحصربه فردی از 
جامعه یهودیان دراین کشور را ارائه 
می  دهد و معموالً برای دنیای غرب 
ناشناخته است. حسن سربخشیان، 
عکاس خبری، دو ســال را در میان 
جوامع یهودی ایــران زندگی کرده 
و در دورهمی هــای خانوادگی آنها 
شــرکت کــرده اســت. او با کمک 
همکار روزنامه نگار خود بنام پروانه 
وحیدمنش - نحوه زندگی یهودیان را 
مستند کرده است. فراتر از رویارویی 
های شناخته شده منطقه ای، عکس 
هایی که سربخشیان گرفته، زندگی 
واقعی جامعه یهودیــان ایرانی را به 
تصویر کشیده اســت به طوری که 
آنها از نظــر تابعیت، ایرانی و از نظر 
مذهبی ، یهودی هستند. این مسأله 
نشــان از وفاداری آنها به کشورشان 
است حتی اگر کشورشان با سرزمین 
اجدادی آنها از نظر سیاسی در تضاد 
باشد. کتاب »یهودیان ایران« با بیش 
از یکصد عکس تمام رنگی، همراه با 
حاشیه نویسی بسیار و با مقدمه ای 
که توسط مورخ » لیور بی استرنفلد« 
نوشته شــده است، دیدگاه غربی ها 
را نسبت به این جامعه مذهبی زیر 

سوال می برد.

مجله فرهنگی ایرانشهرویژه نامه مهسا )ژینا( امینی  منتشر شد 

 چاپ آمریکا

هشدار برای کالیفرنیایی ها :
 گول تلفن های کمکی متقلب ها را نخورید 
ایالت کالیفرنیا هشــدار داد که شــماری از متقلب های حرفه ای از فرصت 
زمانی فرســتاده شدن کمک مالی ایالتی که در بین مردم به کمک هزینه 
بنزین و یا کمک هزینه تورم معروف اســت، بهره برده و به خانواده ها تلفن 
زده و تظاهــر می کنند که به عنوان مددکار می خواهند کمک کنند تا اگر 
کمک را دریافت نکرده اند، مشــکل را حل کنند تا چک آنها فرستاده شود، 
مردم نیز گول خورده و مشــخصات و شماره سوسیال سکیوریتی و دیگر 
شماره های درخواست شده مانند حساب بانکی را در اختیار قرار می دهند، 

به این امید که چک خود را دریافت نمایند. 
ایالــت کالیفرنیا اعالم کرد که این ایالــت و کارکنان بخش خزانه داری آن 

برای این موضوع با کسی تماس نمی گیرند.

رهبر و فرمانده بزرگ احساس خطر می کند . چرا که قدرت او در داخل  
به چالش جدی گرفته شده است. خماری کم کم غلبه خواهد کرد. 

 ســو ظن از عالیم خماری قدرت است.  خصوصا برای او که از گذشته،  
ســوظن و  دشــمنی بیمار گونه به جهان غرب دارد.  روانپزشــکان و 

روانشناسان دستشان از او کوتاه است ولی به خوبی می دانند که 
»  دشــمن پنداری«  به طور کلــی در اصل مبتنی بر نوعی خود بزرگ 
بینی بیمار گونه است. و خود بزرگ بینی او ثانویه به حس حقارتی است 

که ریشه ی ان در دوران کودکی و طلبگی ش نهفته است. 
 یاران و نخبگانِ سیاهی ش در  اطاق فتنه و فرمانِ  او، به زودی خواهند 
فهمید که  زمانه ، دگر گون شــده . آنها شــکافها و گسلهای های روی 

سازه های زندان بزرگ را می بینند.  
بــه زودی  همگی خواهند دید که اعضا و اســافل فرنکنشــتاین دچار  
پوسیدگی و انفکاک شــده و به زودی متالشی خواهد شد .  اینجاست 
که نخبگان ِ سیاهی و تکنوکراتهای فرصت طلبش،  بوی مرگ فرمانده 

فرانکنشتاین را برخالف زامبی های خیابانی استشمام می کنند. 
شــامه ی آنها که زمانــی بوی قدرت را به خوبی استشــمام می کرد ، 
همچنان کار می کند . الاقل تا حدی که بوی متالشــی شــدنِ  کالبدِ  
هیوال را حس  کنند. انها که تا گذشته ای نه چندان دور ،  خود جزیی 
از کلیت و کالبد عاریتی او بودند  و ذوب در قدرت ش ، حاال  راهی برای 
گریز از قلعه ی فرمانــده بزرگ  می جویند. زیرا که انها،  صدای ریزش 
دیوارهــای آپارتاید و نفرتِ  ایدیولوژیکی را که زمانی خود از معماران و 

عمله های  آن بودند را به خوبی می شنوند.

اندام و اســافل و مغزهای عاریتی نخبگان سیاهی ، از فرو ماندن در زیر 
آوار واهمه دارند. آنها به زودی  به دنبال  پای گریز ! خواهند رفت.  اما 
لشــکر قزلباش و ادمخوارهایش به جهت نداشتن تحلیل و هوش ذاتی، 

قربانی می شوند و از هم می پاشند . 
 لشــکریان ادمخوار و  کند ذهنش تا مدتهــا  خون خواهند ریخت ولی 

عاقبت  متوجه خواهند شد که 
  فرمانده فرتکنشتاین  زهوارش در رفته است. 

 فــرار تبــه کارانِ  متحدش از اطاق نخبگــی ،  عالمت خوبی برای فرا 
رســیدن  طلیعه ی پیروزی و گسســتن  زنجیرهای زندانیان ِ مخالفی 
است که زیر بار ایده  و ایدیدلوژی  فرمانده اندیشه خوار  نرفته اند. انان 

به زودی رها خواهند شد  
این خط و این  نشان! 

باالخره کسی می گریزد . و دومینوی قدرتش آوار خواهد شد . 

 محمد افتخار

» رهبر معظم !«

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113508
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=1
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گران ترین انتخابات شهرداری های آمریکا 
گرچه میزان پول سرمایه گذاری شده در انتخابات شهرداری لوس آنجلس، رکورد 
انتخابات شهرداری ها در آمریکا را شکست اما برای ریک کاروسو سرمایه گذار لوس 

آنجلسی پیروزی را به همراه نیاورد. 
کارن بس با 9 میلیون دالر گردآوری شــده از سوی مردم، انتخابات را با پیروزی 
خود نقش زد و بیش از 104 میلیون دالر ریک کاروسو از ثروت شخصی  نتوانست 

رای اکثریت را برای او رقم بزند. 
تــا پیش از این انتخابات مایکل بلومبرگ شــهردار نیویورک با هزینه کردن 102 

میلیون دالر رکورد باالترین را داشت. 
اگر درآمد اریک گارســتی شــهردار لوس آنجلس در سال گذشته 28382۷ دالر 
بوده، ریک کاروســو برای همین شغل 10484888۷ دالر هزینه کرده که برابر با 

حقوق 3۶۶ ساله یک شهردار است. 
ناگفته نماند که کارن بس ، شهردار انتخابی از کارکنان دفتر اریک گارستی خواسته 

است تا ماه آپریل سر کار خود بمانند

یک میلیارد دالر بودجه برای 
تبدیل کامیون ها از سوخت فسیلی 

به الکترونیکی
کمیسیون خدمات عمومی در کالیفرنیا، بودجه 1 میلیارد دالری برای پروژه تبدیل 
کامیون های سوخت فسیلی به کامیون هایی که با نیروی الکتریکی کار خواهند کرد 

را تصویب کرد. 
این بودجه در برگیرنده پروژه کامیون های سنگین و متوسط خواهد بود. 

این بودجه در یک دوره 5 ساله برای کاهش از آلودگی هوا با همکاری منابع پیشگیری 
از آلودگی هوا با کمیسیون زیر ساخت ها، انجام خواهد شد تا کامیون ها در این دوره 

بتوانند تبدیل به کار با نیروی الکترونیک شوند. 
ناگفته نماند که این بودجه که بین کامیون های ســنگین و متوسط خواه بود، پولی 
برای ســاختن دستگاه های شارژ خانگی باتری باقی نخواهد گذاشت و باید برای آن 

تصمیم دیگری گرفته شود. 

گوین نیوسام ، نامزد ریاست جمهوری در سال ۲0۲4 نخواهد بود
گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا، بار دیگر اعالم کرد که نامزد ریاســت جمهوری 
در ســال 2024 نخواهد بود و حتی اگر رئیس جمهور بایدن نخواهد خود را نامزد 

انتخابات برای دور دوم ریاست جمهوری بنماید. 
گوین نیوسام در گفتگو با نشریه پولوتیکو بار دیگر سخن خود را در مورد انتخابات 
2024 تکرار کرد اما در مورد ریاســت جمهوری ســال 2028 با احتیاط بیشتری 

سخن گفت و آن را رد یا تایید نکرد. 
به نظر می رسد این چهره محبوب دموکرات ها ترجیح می دهد در رقابت بین ترامپ 
و ِدسانتیز فرماندار فلوریدا، این دو جمهوریخواه را تنها بگذارد و وسوسه حضور در 

رقابت ریاست جمهوری را نداشته باشد. 

برای روشنگری تاریخ            برای آگاهی رسانی            برای رواداری و همبستگی
For Enlightment of 

History
For AwarenessFor Tolerance & 

Solidarity

سامانه : نه به یهود ستیزی

حاوی مقالات ، مطالب شنیداری و دیداری درباره کهنه ترین دگرستیزی در بشریت 
از یهودستیزی سنتی تا اسرائیل ستیزی 

Info@notoantisemitism.org برای همکاری و همیاری با ما تماس بگیرید

کارن بــس، آیین آغاز کار خود را در روز یکشــنبه 11 دســامبر در فضای باز برابر 
شهرداری لوس آنجلس برگزار می نماید تا همه بتوانند در آن شرکت نمایند و او کار 

خود را از دوشتبه 12 دسامبر آغاز نماید.
جشــن آیین آغاز به کار کارن بس، به عنوان نخستین زن شهردار در لوس آنجلس 
که روی پله های شــهرداری در خیابان اسپرینگ و روبروی Grand Park خواهد 
بود، همراه با موسیقی و نمایش های فرهنگی خواهد بود و حضور همگان در آن آزاد 

خواهد بود.
در این آیین، کارن بس، از طرح های خود سخن خواهد گفت و بخش رسمی سوگند 
در درون تاالر شهرداری خواهد بود و برای دعوت شدگان است و برای عموم نخواهد 

بود.
دکتر باربارا فرر، مدیر اجرایی بهداشت و تندرستی کانتی لوس آنجلس می گوید اگر 
شرایط باال رونده شمار مبتالیان ادامه یابد، بار دیگر برای پیشگیری انتقال ویروس 
بین مردم، پوشــیدن ماسک و دیگر مقررات دوران کرونا می تواند به میان مردم در 

لوس آنجلس کانتی باز گردد.
او در کنفرانس مطبوعاتی خود اشــاره کرد که کانتی لــوس آنجلس از حد پایین 
مبتالیان به ســوی حد متوسط شمار مبتالیان رسیده است و اکنون لوس آنجلس 

کانتی روزانه 2۷00 مبتال را در رکورد خود نشان می دهد و برای هر یکصد هزار نفر 
جمعیت در هفته 180 نفر گزارش شده است.

از سوی دیگر شمار کودکان مبتال به بیماری تنفسی RSV افزایش یافته و افزایش 
2/8 درصد مبتالیان کودک به کرونا از اکتبر تا نوامبر بسیار نگران کننده است.

کارن بس، آیین آغاز کار خود را در روز یکشنبه 11 دسامبر
 در فضای باز برابر شهرداری لوس آنجلس برگزار می نماید

www.NoToAntisemitism.org

https://shop.ketab.com/
http://notoantisemitism.org/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101952
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  شعر:

بیژن خلیلی

جام وارونه
نیمه ی شب است، به بالکن می روم.

صدای شادمانی وحس عجیب مردم به وقت پایاِن رقابِت جام جهانی برای ایران!
فریادهایی که این روزها زیاد شنیده ام.

حضور ماشین ها، بوق زنان به شوق، سراسر خیابان را گرفته است!
دوگانه ی عجیبی، که در تمام عمرم ندیدم و نخواهم دید.

اطمینان دارم که تا به حال، حداقل در کره ی زمین نیز،  کسی آن را 
تجربه نکرده است.

گمان نمی کنم حتی در کهکشانی دیگر!
کشوری را بتوان یافت، که مردمش، پس از بازنده 

شدِن تیم ملی اش، اینگونه خوشحالی سر دهند!
نظاره گرم بر هیاهوِی شورانگیزِ همبستگی!

تعداد ماشین ها و صدای شادمانی بیشتر می شود
دلم گرفته است!

جایی برای پرسش از خودم نیست!
زیرا می دانم! 

درد است، حزن است، چنان اندوهی که قلم 
هم توانایی بر ثبت آن  ندارد!

این غم در دلم جایی خوش کرده است! می گذارم بماند!
لحظه ای درنگ و تفکر ...  و باز قلم روی کاغذ 

می رقصد!
اندکی امید تا جایی در وطنم

کسی آن را بخواند که باید!
کسی که جبر است وباعث این هجوم بی تکرارِ خشم!

ای وای
اشک امانم نمی دهد!

دیگر این موسیقِی ماشین ها آزارم می دهد!
چرا خوشحالی!؟

مگر باختن شعفناک است!؟

فریادی در درونم شعله می کشد!
آه! سخت است هضم این تناقض ها!

به موازاِی رطوبِت چشمانم، می خندم از شکسِت تملق و ریا!
اشک همچنان جاریست!

قلم می ایستد!
تآمل!

آری! خرسندم! از این مردماِن متحد! 
که این شکست هم، برایشان پیروزیست!

کمی بر رنج خود فائق می شوم.
با دقت گوش می  سپارم به نجوای درونم!

آرام است! اما  استوار!
امشب ما نباخته ایم!

بازنده است، ارتش ریا!
و چه بسا نزدیک است، آن شب!

که،  گریه ها و خنده های از ســر شوِق این 
مردمان

به وقت ظفر!
طنین اندازیست، بر گوش جهانیان!

دستانمان در هم گره خورده ودر آغوش ایران 
با ُکرد و بلوچ و آذری و ...  رقصان، آواز آزادی سر 

دهیم، برای نامدارِ جهان!
ایران!

بامداد نهم آذر
با چشمانی گریان و لبانی خندان!

چمروش  09 / 09 / 1401  

خانه را از نو بسازیم         سعید شیرازی
من در پی ایرانم

بس خسته ز بیدادم ...
در فکر جهاني نو

این قصه شد ایمانم

روزي طلبم، کان روز
ني چون دی و نی امروز

از هم نگریزیم ما
نی در شب و نی در روز 

دست تو به دست من
جاني بدمد در من

از هیچ مترس اکنون
جان تو و جان من...!

نزدیک اگر آییم
آوازه یکی آریم

در گوش فلک پیچد
فریاد چو بر آریم ...

زیبا همه گل هاییم
ما دانه ازین خاکیم

از ساقه ی ما پیداست
 یک ریشه  در آن داریم 

در لهجه و گفت ما
از جمع تفرق ها

فرقی ظریف باشد
آن نقطه ی عطف ما

تو حرف مرا دانی
از غصه تو می دانی

این قصه قدیمي شد
از خانه چه مي خواني...؟

  در کانون خبر:

کالیفرنیایی ها باالترین میزان مالیات ایالتی را می پردازند
بر اساس گزارش Intuit Turbo Tax کالیفرنیا بیشترین میزان مالیات بر درآمد را 

دریافت می نماید. 
مالیات بر درآمد ایالتی، در کالیفرنیا 13/3 درصد اســت و آن را کســانی پرداخت 
می کنند که درآمد ســالیانه باالی 1 میلیون دالر دارند و کســانی که زیر 1 میلیون 

درآمد دارند 12/3 درصد مالیات ایالتی می پردازند. 
10 ایالت آمریکا بر اساس مالیات بردرآمد ایالتی باال به این شرح هستند. 

1 – کالیفرنیا 13/3
2 – هاوایی 11 درصد

3 – نیوجرسی 10/۷5 درصد
4 – ارگان 9/9 درصد 
5 – مینه سوتا 9/85

۶ – واشنگتن دی سی 8/95
۷ – نیویورک 8/82
8 – ورمانت 8/۷5

9 – آیووا 8/53
10 – ویسکانسین ۷/۶5

ناگفته نماند که ایالت های آالســکا، فلوریدا، نــوادا، داکوتای جنوبی، تگزاس، ته نه 
سی، واشنگتن و وایومینگ از ساکنان خود، مالیات بردرآمد ایالتی برای حقوق خود 

نمی پردازند. 

دشواری ویژه در توزیع آب در 
منطقه مرکزی  کانیفرنیا 

اداره نظــارت بــر توزیع آب در 1۷ ایالت آمریکا، اعــالم کرد که کالیفرنیا 
با شــرایط بسیار دشوار در اســتفاده از اب به ویژه در آب منطقه مرکزی 
کالیفرنیا در ســال 2023 روبرو خواهد شد و ناگزیر به کاهش در مصرف و 

سهم آب خواهد شد. 
ایــن منطقه که به آبیــاری بخش صنعتی و کشــاورزی اختصاص دارد با 
کمبود آب ناشــی از بارندگی به میزان کم و افزایش دمای هوا، اگر شرایط 
همین گونه ادامه یابد از فوریه 2023 به ســبب کمبود آب ذخیره شده در 

منابع آب در منطقه مرکزی با مشکل روبرو می شود. 
گزارش شــده اســت از 414 آژانس آب منطقه ای در کالیفرنیا، 82 درصد 
گزارش کرده اند که با کمبود آب روبر نخواهند بود و داوطلبانه باید مصرف 
را کاهش دهند. از سوی دیگر 18 درصد دیگر که در برگیرنده منطقه های 

بزرگ شهری هستند با ۶3 درصد کاهش آب روبرو هستند. 

https://ch1.cc/
https://ch1.cc/
https://vgbailbonds.com/
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  در کانون خبر:

استفاده از روبات ها برای حمله در سن فرانسیسکو

شورای ناظران سن فرانسیسکو کانتی با رای 3-8 موافقت 
کرد تا نیروهای پلیس بتوانند از روبات هایی که از راه دور 
کنترل و فعال می شــوند در شرایط اضطراری برای حمله 

استفاده کنند. 
این روبات های مرگ زا در شرایطی بسیار اندوهناک و دو 
دستگی آشکار در کانتی لیبرال سن فرانسیسکو رای آورد. 

در مورد استفاده از این روبات ها، هواداران آزادی های مدنی 
مخالفان جدی بودند و اعضای کمیسیون نظارت بر رفتار و 
عملکرد پلیس نیز مخالف بودند و اظهار داشتند که پلیس 
بدون این روبات های مرگبار نیز عملکردی خشن و تند با 
اقلیت هــای کم درآمد و فقیر جامعه دارد و نباید آنها را با 

روبات های کنترل از راه دور و مرگبار مسلح کرد. 

13 نفر قربانی تجاوز از راه آشنایی
 بر شبکه های اجتماعی

مرد 21 ساله لوس آنجلسی، مایکل واتسون جونیور، متهم است 
کــه 13 نفری را که به آنها تجاوز کرده، بر روی شــبکه مجازی 
اینســتاگرام هدف قرار داده است و پلیس از مردم برای یافتن او 

کمک خواسته است. 
بر اســاس نمونه های DNA گرفته شده از 13 قربانی که 4 نفر 
آنان زیر سن 18 سال هستند، تمامی شواهد به او نشانه می رود 
که قربانیان خود را از شــرق لوس آنجلس و اینگل وود انتخاب 

می کرده است. 
او نخستین قربانی خود را در فوریه 2021 در شهر وال نات مورد 

تجاوز قرار داده و آشنایی بر روی اینستاگرام بوده است. 
او پس از تجاوز درخواست پول نموده و قربانی را تهدید به انتشار 

تصاویر برهنه اش بر شبکه های مجازی نموده است. 
مایکل واتســون به 1۶ فقره جرم جنایی متهم است که 3 فقره 

تجاوز، یک فقره حمله جنسی به کودک زیر 14 سال است.

درخواست نشست ویژه 
برای رسیدگی به بهای بنزین

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیــا از قانون گذاران، 
درخواست نشســت ویژه برای رســیدگی به بهای 
بنزین کرد تا به ســودجویی شــرکت هایی نفتی و 
پاالیشــگاه ها رسیدگی شــود. در این نشست ویژه 
که روز 5 دسامبر تشکیل خواهد شد، او درخواست 
جریمه ویژه برای کســانی خواهد کرد که از فرصت 

بهره برده و بهای بنزین را باال می برند. 
او در درخواست خود نوشته است از آگوست 2022 
تــا اکتبــر 2022 باالترین بهای بهــای بنزین را با 
افزایــش بی رویه تجربه کردند و این ســودجویی از 
افزایش ۶4 ســنت برای هر گالن آغاز و در 3 اکتبر 
2022 شــاهد افزایــش 2/۶1 دالر در مقایســه با 

میانگین قیمت بنزین در آمریکا بوده ایم. 
در نتیجه این ســودجویی پاالیشگاه های شل 9/45 
میلیارد دالر برای سه ماهه سوم سال و اگزان 19/۷ 

میلیارد دالر برای همان دوره 3 ماه سود برده اند. 

افزایش حقوق کارکنان اداره آب و برق لوس انجلس 
اریک گارســتی که آخرین روزهای کار خود را به عنوان شهردار 
لوس آنجلس می گذارند و تیم کارن بس شــهردار انتخابی آینده 
و تیم دفتر اریکا گارستی در دوران انتقالی به سر می برند، اریک 
گارستی بسته پیشنهادی برای افزایش حقوق دپارتمان آب و برق 
لوس انجلس را که با رای 0-11 شــورای شهر پذیرفته و تصویب 
شده است را وارد مرحله نهایی اجرایی نمود و بر اساس آن، نزدیک 
به 10000 نفر کارکنان عضو اتحادیه نزدیک به 10 درصد افزایش 
حقوق برای افزایش هزینه زندگی را دریافت خواهند نمود که تا 

اکتبر 2025 به 24 درصد خواهد رسید. 
بیش از 800 نفر از کارکنان بخش آب و برق بین 20 تا 41 درصد 

افزون بر دیگران دریافت خواهند نمود.

توافق آموزگاران ناحیه آموزشی
 کووینا ولی و لغو اعتصاب

 اتحادیه آموزگاران ناحیه آموزشی کووینا ولی در آخرین 
دقایق شب گذشته با توافق با مسئوالن اداره آموزش بر سر 
دستمزد اعالم کردند اعتصابی که قرار بود از بامداد روز اول 
دسامبر آغاز شود، انجام نخواهد شد و با حضور در مدارس، 

آموزش 13400 دانش آموز را ادامه خواهند داد. 
یکی از مــوارد توفق شــده، تامین بیمــه درمانی برای 

آموزگاران کنون و آموزگاران آینده است. زیرا اداره آموزش 
می خواست آموزگاران، خودشان حق بیمه با بپردازند و این 
موضوع هزینه زیادی را بردرامد آموزگاران تحمیل می کرد. 
موضوع دیگری که توافق شــده است، بهره وری از کمک 
ایالت از بودجه اضطراری کرونا است که به صورت کاهش 

از مالیات ایالتی خواهد بود. 

فرمانده پیشین شریف دپارتمان سن دیه گو کانتی ، 
معامله اسلحه غیر قانونی

و دریافت رشوه از فروشندگان ماری وانا
یکی از فرماندهان پیشین شریف دپارتمان سن دیه گو کانتی که 
به ســبب معامله غیرقانونی اسلحه دوران 2 سال زندان فدرال را 
می گذارند و از اول ژانویه 2023 قرار بود آزاد شود، در یک پرونده 
فساد دیگر نامش مطرح شده و با حکم جدید قاضی، دوران زندان 

بیشتری در انتظار اوست. 
مامور شــریف دپارتمان پیشین مارکو گارمو نام دارد و در پرونده 
دیگری روشن شــد که او از آگاهی های خود استفاده می کرده و 
به مالکان فروشگاه های ماری وانا اطالع می داده که قرار است آن 

شب، فروشگاه آن ها از سوی شــریف دپارتمان مورد حمله قرار 
بگیرد و مالکان فروشگاه های ماری وانا، به سرعت قفسه ها را خالی 
می کردند و ماموران دســت خالی باز می گشتند و در برابر آن او 
ماهیانه بین 5000 دالر تا 8500 دالر رشوه دریافت می کرد. در 
پنجمین خبررســانی، ماموران که با قفسه های خالی روبرو شده 
بودند محل جا به جایــی را یافتند این فرمانده که خود را نامزد 
ریاســت شریف سن دیه گو کرده بود بنابر این فساد راهی زندان 
خواهد شد. مالکان فروشگاه های ماری وانا، از عراقی های مهاجر 

بوده اند. 

بازی 1۲ تیم کالج در بازی های حذفی فوتبال 
Rose Bowl در

 Rose برگزار کنندگان بازی های فوتبال در اســتادیوم
Bowl با مسئوالن برگزاری مسابقه های فوتبال کالج های 
امریکا به توافق رسیدند تا این مسابقه های از سال 2024 
با حضور 12 تیم در مرحله نهایی برگزار شود و در مرحله 
نهایی در ژانویه 2025 مسابقه بین 2 تیم برتر برای تعیین 

برنده فوتبال کالج ها برگزار شود. 

گرچه این موضوع هنوز به طور رســمی، رسانه ای نشده 
است اما یکی از مسئوالن که نخواسته نامش اعالم شود، 
خبر را در اختیار ESPN گذاشته است. زیرا تصویب نهایی 
بین Rose Bowl و CFP )هیئت برگزاری فوتبال کالج 

های امریکا( نیاز به نگارش مقررات دارند. 

http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/951


10IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 343  DECEMBER  ,2 , 2022 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  ۳۴۳  - آدینه   2  دسامبر  2022

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
۲ دسامبر تا  8 دسامبر ) 11 آذر تا 17 آذر (

مهرداد بحری 
نامی آشنا و مورد اعتماد در معاملات 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

 Bookkeeper/Accountant
 years experience needed. 5-3 with

If you know
Payrolls is a plus

Place of work
San Fernando Valley

Ketab1@ketab.com

جمعه 11 آذر     ۲ دسامبر

1300 خورشیدی ) 1921 میالدی(
درگذشت میرزا کوچک خان جنگلی، مبارز انقالب مشروطه و سردار جنبش جنگل

1302 خورشیدی ) 1923 میالدی(
زادروز جالل آل احمد، نویسنده معاصر

اکثر آثار جالل آل احمد در شرکت کتاب موجوداست
135۶ خورشیدی ) 19۷۷ میالدی(
زادروز ساالر عقیلی، خواننده سنتی 

کلیه آثار صوتی این هنرمند در شرکت کتاب موجوداست
13۶۷ خورشیدی ) 1988 میالدی(

درگذشت دکتر علی اکبر شهابی - نویسنده وپژوهشگر

شنبه 1۲ آذر     3 دسامبر

1284 خورشیدی ) 1905 میالدی(
زادروز غالمحســین صدیقی، استاد دانشگاه تهران و وزیر پست، تلگراف و تلفن )در 

دولت اول( و وزیر کشور )در دولت دوم( دکتر مصدق
1340 خورشیدی ) 19۶1 میالدی(
منع ورود طال به کشور تصویب شد

1345 خورشیدی ) 19۶۶ میالدی(
جمعیت کل کشور، بیست و پنج میلیون و هفتصد و هشتاد و نه هزار نفر اعالم شد

13۶3 خورشیدی ) 1984 میالدی(
درگذشت بهرام صادقی، نویسنده

13۷۷ خورشیدی ) 1998 میالدی(
قتل محمد مختاری، شاعر، منتقد )از سری قتل های زنجیره ای(

1391 خورشیدی ) 2012 میالدی(
درگذشت احسان نراقی، جامعه شناس و نویسنده ایرانی 

در سن 8۶ سالگی.
اکثر آثار احسان نراقی در شرکت کتاب موجود است

1398خورشیدی ) 2019 میالدی(
سالگرد درگذشــت نصرت کریمی هنرپیشه و کارگردان 
تئاتر و ســینما ) متولد اول دی مــاه 1303 تهران( در 

تهران

یکشنبه 13 آذر     4 دسامبر

1293 خورشیدی ) 1914 میالدی(
مجلس سوم شورای ملی توسط احمدشاه گشایش یافت.

13۶0 خورشیدی ) 1981 میالدی(
درگذشت جال اللدین تاج اصفهانی، استاد آواز )متولد 1282 در اصفهان(

دوشنبه 14 آذر     5 دسامبر

1304 خورشیدی ) 1925 میالدی(
زادروز مارکو گریگوریان، نقاش، هنرشناس و بازیگر ایرانی - ارمنی

1320 خورشیدی ) 1941 میالدی(
درگذشت میرزاطاهر تنکابنی - دانشمند معاصر

1333 خورشیدی ) 1954 میالدی(
احداث مسجد در محوطه دانشگاه تهران به دستور محمدرضاشاه پهلوی

133۷ خورشیدی ) 1958 میالدی(
تظاهرات مخالف با ایران در بغداد

1339 خورشیدی ) 19۶0 میالدی(
سرلشکر نعمت اهلل نصیری رئیس شهربانی شد

1349 خورشیدی ) 19۷0 میالدی(
امضای اسناد خط مرزی ایران و شوروی

135۶ خورشیدی ) 19۷۷ میالدی(
درگذشت دکتر منوچهر اقبال، نخست وزیر دوره پهلوی دوم.

13۶9 میالدی ) 1990 میالدی(
درگذشت دکتر غالمحسین یوسفی - پژوهشگر، ادیب، مؤلف و شاعر

آثار زنده یاد غالمحسین یوسفی در شرکت کتاب موجودند

سه شنبه 15 آذر     6 دسامبر

1340 خورشیدی) 19۶1 میالدی(
زادروز فرهاد ارژنگی نوازنده تار و آهنگساز

1352 خورشیدی ) 19۷3 میالدی(
درگذشت سناتور سیدمهدی فرخ - رجل سیاسی

135۷ خورشیدی ) 19۷8 میالدی(
درگذشت دکتر عیســی صدیق )صدیق اعلم(- مؤلف و 

استاد ممتاز دانشگاه
13۶9 خورشیدی ) 1990 میالدی(

درگذشت دکتر منوچهر جهانبگلو - پژوهشگر، نویسنده، نوازنده و موسیقیدان
13۷5 خورشیدی ) 199۶ میالدی(

درگذشت علی حاتمی، کارگردان و فیلمنامه نویس
1384 خورشیدی ) 2005 میالدی(

ســقوط هواپیمای ســی- 130 خط هوایی جمهوری 
اســالمی بدلیل بــی لیاقتی حکومــت، اندکی پس از 
برخاســتن از فرودگاه مهرآباد، کــه در این حادثه، 94 
نفرشامل نیروهای نظامی سپاه ) سرکوبگر( و ارتش ایران 

و خبرنگاران، کشته شدند.
1389 خورشیدی ) 2010 میالدی(

درگذشــت شمس الدین سادات آل احمد، فرزند سید احمد طالقانی. وی در تیرماه 
1308 در محله پاچنار تهران متولد شد و در خانواد های روحانی پرورش یافت.

وی یکــی از نویســندگان معاصر و برادر جالل آالحمد بــود. از آثار او مي توان به  » 
گاهواره«، »عقیقه«، »مجموعه قصه قدمایي«، »سیروســلوک«، »ازچشــم برادر« و 

»حدیث انقالب » اشاره کرد.
139۶ خورشیدی ) 201۷ میالدی(

درگذشــت مهین امیرمکری نویسنده و پژوهشگر  ) متولد ۷ فوریه 193۷( در ایالت 
ایلینوی - آمریکا ، کتاب نوروز به زبان فارسی و انگلیس از آثار برجسته اوست.

چهارشنبه 16 آذر     7 دسامبر

1315 خورشیدی ) 193۶ میالدی(
زادروز پرویز خائفی، شاعر

1332 خورشیدی ) 1953 میالدی(
کشته شدن سه دانشجو - مهدی شریعت رضوی، احمد قندچی، مصطفی بزر گنیا- و 
مجروح شــدن عد های از آنان در تظاهرات اعتراض آمیز دانشجویان دانشگاه تهران 
به مناسبت برقراری روابط بین ایران و انگلیس )این روز بعدها به عنوان روز دانشجو 

شناخته شد(
13۷2 خورشیدی ) 1993 میالدی(
درگذشت جواد معروفی، موسیقیدان

آثار زنده یاد اســتاد جواد معروفی به صورت سی دی و 
کتاب موجود است

درگذشت منوچهر نوذری، برنامه ساز رادیو در ایران
1400خورشیدی ) 2021میالدی(

 درگذشت شــاپور راسخ، جامعه شناس پیشگام، استاد 
پیشین دانشــگاه تهران و از مدیران سرشناس پیشین 

سازمان برنامه و بودجه، در سوئیس)زاده فروردین 1303 خورشیدی در تهران( 

پنجشنبه 17 آذر     8 دسامبر

12۶5 خورشیدی )188۶ میالدي(
زادروز محمدتقی بهار )ملک الشعرا(، شاعر، ادیب و سیاستمدار

آثار زنده یاد ملک الشعرا بهار در شرکت کتاب موجودند
1318 خورشیدی ) 1939 میالدی(

زادروز داریوش مهرجویی، فیلمساز و مترجم
آثار سینمایی داریوش مهر جویی در شرکت کتاب موجود است

1351 خورشیدی ) 19۷2 میالدی(
درگذشت هوشنگ پزشک نیا - نقاش
1353 خورشیدی ) 19۷4 میالدی(

درگذشــت علی منصور )منصورالملک( - سیاستمدار، وزیر، سفیرکبیر، استاندار 
و نخست وزیر

135۷ خورشیدی ) 19۷8 میالدی(
علی اصغر حاج سیدجوادی به اتهام اهانت به ارتش بازداشت شد.

138۶ خورشیدی ) 200۷ میالدی(
درگذشت گرشا رئوفی بازیگر پیشکسوت سینما در سن ۷4 سالگی بر اثر نارسایی 

کلیه درتهران

https://baranrugservices.com/
https://aminvali.com/
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طنز و خبر:

بنگاه خبری ایرانشهروند
#زن_زندگی_آزادی #انقالب_ملی_ایران #مهسا_امینی

در این توفان جنایت های جمهوری شیطانی اسالمی، طنزنوشته ها از زهر تلخ تر است

سرمقاله ایرانشهروند: هورااااا ... تیمشون باخت!

برای  هفته دیگری که با ادامه انقالب ملی ایران و جنایات جمهوری شیطانی اسالمی 
گذشت ...

گل!!! وقتــی تیم ملی فوتبال امریکا به تیم جمهوری اســالمی گل زد، عربده های 
شادی به هوا رفت و رقص و پایکوبی آغاز شد ... البت نه برای طرفدارای امریکا بلکه 
برای ایرانیا! برای شــاید اولین بار در تاریخ فوتبال دنیا، ملت ایران حرکتی زدن که 
نه تنها برگای بنده ریخته بلکه پشم و پیله ی همه دنیا ریخته! بله، مردم ایران بعد 
از برد امریکا جلوی تیم جمهوری اسالمی، ریختن بیرون و بزن و برقص ... باورتون 
میشه؟ یعنی این والیت وقیح چه بالیی سر مردم ایران اورده که اینطوری از باخت 
تیمشون )تیم جمهوری اسالمی( جلوی یه کشور دیگه خوشحال میشن ... این یعنی 
دیگه حکومت و هر چیزی که مربوط به اون بشه حتی تیم ملی مصادره شده توی 
جام جهانی رو مردم نمی خوان ... این یعنی اینکه آقای ولی وقیح که این همه خرج 
کردی و زور زدی تا تیم فوتبالت جلوی شــیطان بزرگ حماســه بسازه برات، کور 
خوندی و از باختت به امریکا، مردم خوشحال شدن ... چون نقشه قدیمیت شکست 
خورده و هیشکی دیگه امریکا رو دژمن نمیدونه و تو رو دشمن میدونن ... چون دیگه 
نمیتونی آدماتو )البت اگه آدم حساب بشن( بریزی بیرون تا شادی کنن و جای ملت 
واقعی نشونشون بدی و کال پیام ملت به جمهوری اسالمی بعد از باخت به امریکا این 

بود: جمهوری اسالمی تیمتو وردار و برو ... به درک! 
پیروزی نزدیک است

زن زندگی آزادی
پاینده باد ایران

استوری هفته: دست بوس فارس! 
اسناد و مدارک هک شده از خبرگزاری فارس بمب خبری هفته گذشته بود ... از کلی 
فایل صوتی جلسات محرمانه فرمانده های سپاه و بسیج گرفته تا بولتن ها و بخش 
نامه های خیلی محرمانه و ... تصاویر دوربین های مدار بسته ساختمون خبرگزاری 
فارس ... وسط این اطالعات، فیلم دوربین مدار بسته از یکی از بچه های حزب الهی 
فعال خبرگزاری فارس خیلی طرفدار پیدا کرد ... بله، دوست ارزشی ما در حال خود 

ارضایی الیو پای فیلم سوپر جلوی دوربین مدار بسته!
... خبرگزاری فارس نسبت به انتشار ویدیو خود ارضایی یکی از خبرنگاران خود در 
محل کار نیز واکنش نشان داده و آن را »اقدامات سخیف و دروغین، ترور شخصیت 

و تهدید خبرنگاران« خوانده است ...
ســپس نوبت نماینده ارزشی مجلس رسید که تمام قد از خبرنگار دست به معامله 

فارس دفاع کنه و دقیقا همون دست آلوده به آلت یارو رو ببوسه!
... علی خضریان، نماینده تهران در جلسه علنی چهارشنبه مجلس در تذکری درباره 
هک خبرگزاری فارس توسط گروه بلک ریوارد و افشای رسوایی جنسی خبرنگارشان 
گفت: در اتفاقات اخیر جریان ضدانقالب نتوانست اکثریت جامعه ایران عزیز را با خود 
همراه کند و فضا را به سمت ایجاد چالش جدیدی ببرد لذا این جریان همچون دهه 
۶0 به ســمت ترور رفته است؛ یکی از ترورهای اخیر، ترور رسانه ای خبرنگار فارس 
اســت. به همه جامعه خبرنگاری کشور و جبهه فرهنگی انقالب اسالمی خدا قوت 

می گویم که زحمت می کشد و آبروی خود را برای حفظ نظام و انقالب به میدان 
آورده اند. دستان همه خبرنگارانی را می  بوسم که برای حفظ انقالب اسالمی زحمت 

می کشند ... اونم چه زحمتی! ببوس حالشو ببر! 
... دیگه حرفی برای گفتن ندارم ...  

این همون آقای نماینده دست بوس خبرنگار دست به کار خبرگزاری فارسه!

یادداشت کوتاه: شبکه خبری فارسی خارج از کشور، 
شما دیگه چرا؟

تــوی این هفتاد و چند روزی که از انقالب ملی ایرانیان میگذره والحق واالنصاف 
همکارای تلویزیونی ما کوالک کردن و تا جایی که امکاناتشون اجازه میداده اخبار 
انقالب رو پوشش دادن و خارج از کشورم خبرنگاراشون رو سریع فرستادن هر جا 
که تجمع اعتراضی یا برنامه ای بوده برای تهیه گزارش ... دست گلتون درد نکنه 
امــا یکی دوتا انتقاد داریم که اولیش اینه که چرا در نماهای نزدیک از تجمعات و 
در هنگام مصاحبه ها، هر پرچمی رو میبینیم که جلوی دوربین تکون بدن غیر از 
پرچم سه رنگ و شیر و خورشید ایران! یعنی انقدر پرچمای اجق و وجق با طرح 
و رنگای پرت و پال دیدیم که واقعا یادمون رفته که این اعتراض ها مال همه ملت 
ایرانه و نه یه عده بچه محل تجزیه طلب که می خوان شهر و دهاتشونو جمهوری 

فالن و دولت بهمان بکنن! شبکه خبری فارسی خارج از کشور عزیز، پافشاری به 
نمایش این عالیم تفرقه افکن و مصاحبه با یه مشت آدم معلوم الحال تجزیه-فرصت 
طلب نه تنها به انقالب ملت ایران کمکی نمیکنه بلکه اول اعتبار شــبکه خبری 
خودتونو زیر ســوال میبره و دوم این که اتحاد ما مردم رو به باد فنا میده ... انتقاد 
دیگه اینه که تروریست های رفیق سابق و دشمن فعلی جمهوری اسالمی یعنی 
مجاهدیــن خلق که هیچ پایگاه مردمی هم ندارنــد و اگر خدای نکرده به قدرت 
برســند احتماال از همتای اسالمی خودشــون بدترن، یه چیزی تو مایه های کره 
شــمالی، حق ندارن از این فرصت انقالب ملی ایران سو استفاده کنن و خودشونو 
وارد جریان خیزش مردمی بکنن و اونم مثه چیزای دیگه به لجن بکشن بنابراین 

نباید به شنیده شدن صدای این تروریست ها کمک کرد، لطفا!  

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

343343
نه به یهودستیزی

از کانال یک

4 بعدازظهر
روزهای دوشنبه

SOLAR ENERGY
نصب سوالر - مسکونی و تجاری 
تایید شده از سوی ایالت کالیفرنیا 

۲6 در صد کردیت مالیاتی 
بدون پیش پرداخت  - مشاوره و برآورد رایگان 

بازرسی رایگان از پشت بام و 
مقاومت آن برای سالهای آینده در برابر باران 

424 - 385 - 2981

با این تصمیم دیوان عالی قضایی، پرونده اختالف کلیســای Calvary در سن 
هوزه با کانتی ســنتاکالرا بسته شد و این کلیسا نباید جریمه 200000 دالری 

دوران کرونا را مبنی بر سرپیچی از دستور دادگاه بپردازد.
کلیسا و مبلغان مذهبی آن به سبب سرپیچی از دستور ایالت در سال های 2020 

و 2021 برای مقررات ویژه کرونا مسئول شناخته شده بودند.

این پرونده نخست در دادگاه کانتی و سپس در دادگاه استیناف منطقه ۶ مطرح 
شــده و جریمه 200 هزاردالری تایید شــده بود و اکنــون دیوان عالی قضایی 

کالیفرنیا، با رد جریمه پرونده را بست.

دیوان عالی قضایی کالیفرنیا اجازه داد که کلیسای سن هوزه،
 جریمه ۲00000 دالری دوران کرونا را نپردازد

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

