ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که
میدانم خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که
این امپراتوری را برای پارسیها بنا کردم تو به این
!!!...پاره خاک که پیکر مرا در بر گرفتهاست رشک مبر
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در صفحات دیگر:

مفهوممخالفسخنانجوزفبورلدرموردلغوتحریمنفتیایران

پیر خراسانی و
شیرین عبادی :

کورش سلیمانی (زم) صفحه ۲
کالیفرنیا سومین سال پی در
پی خشکسالی را آغاز می کند
محدودیت قانونی برای هزینه
سقط جنین در کالیفرنیا
گردآوری کمک مالی
برای انتخابات شهرداری
گزارش محرمانه دفتر اریک
گارستی در مورد مزاحمت جنسی
درکالیفرنیابندگی
غیراختیاری ممنوع می شود
آیا ایالت کالیفرنیا خواهد توانست با
گونه  2.BAنیز مقابله کند؟
اعتصابکارکنان
سوپر مارکت های زنجیره ای
اعتصابکارکنانپالایشگاChevron
گزینش قاضی زن لاتین تبار
برای دیوان عالی قضایی

خبرگزاریها گزارش دادند که جوزف بورل ،مسئول
سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا میگوید روســیه
میخواســت از لغو تحریم نفتی ایران جلوگیری کند
«زیرا اگر ایران تولید خود را از سر بگیرد ،نفت بیشتری
وارد بازار میشود و این به نفع روسیه نیست».
«جوزپ بــورل در پارلمان اروپا گفت :دو هفته پیش
به نظر میرسید که توافق با ایران حاصل شده است.
«بعد روسیه وارد شد و در حال مانعتراشی بود» زیرا
مسکو بهدنبال کسب امتیاز از غرب بهدلیل جنگ خود
در اوکراین است.
سرگئی لاوروف ،وزیر خارجه روسیه ،روز  ۱۴اسفند
از آمریکا خواسته بود تضمین کتبی بدهد که تحریمهای
غرب علیه آن کشــور بهدلیل تجاوز به اوکراین ،روی
همکاریهای اقتصادی و نظامی مسکو و تهران تاثیر
نخواهد گذاشت.
او پس از مدتی اعلام کرد که مســکو در این زمینه از
آمریکا تضمین گرفته اســت .مقامهــای آمریکایی با
تقبیح اقدام روســیه در مانعتراشــی بر سر راه احیای
برجام ،تاکید کردند که تحولات اوکراین و برجام ربطی
به هم ندارند.
آژانس بینالمللی انــرژی اخیرا اعلام کرد تحریمهای
غرب میتواند تولید و صادرات نفت روســیه را ۳۰

درصــد کاهش دهد .ایران و ونزوئلا ،در صورت رفع
تحریمهــای آمریکا قادر به افزایش روزانه بیش از دو
میلیون بشکه نفت طی ماههای آینده هستند.
ایران همچنین  ۱۱۰میلیون بشکه نفت بیمشتری انبار
شده در تاسیسات خشکی و تانکرهای لنگر انداخته در
خلیج فارس دارد که میتواند به ســرعت راهی بازار
شده و بخشی از افت صادرات نفت روسیه را جبران
کند».
با توجه بــه این که مقامات مذاکــره کننده جمهوری
اسلامی ایران از این مخالفت روسیه با برداشتن تحریم
های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی مطلع بودند
لکن نه به روسیه اعتراض کرده اند و نه افکار عمومی
ملت ایران را از این موضوع با خبر کرده اند .هم چنین
مقامات جمهوری اســلامی ایران از زمان افشــاگری
جوزف بــورل ،آن را تکذیب نکرده اند ،بنابراین می
توان نتیجه گرفت که اظهارات او عین حقیقت است.
فقط همین خبر به خودی خود نشان می دهد که دولت
جمهوری اسلامی و در راس آن رهبر خود خوانده اش
علی خامنه ای تا به چه حد ضد منافع ملی ایران هستند
و تا به چه حد سرســپرده دولــت تبهکار و جنایتکار
روسیه.

متن کامل پیام مکتوب جو بایدن و همسرش

ketab1@ketab.com

وام های کرونا

یاری بالعوض از سوی دولت
هم برای مستاجران و هم صاحبخانه ها
یاری بالعوض از سوی دولت برای کسانی که
تاخیر در پرداخت وام خانه خود داشته اند

424-385 -2981
«من و جیل ،برای همه کســانی که امروز نــوروز را در ایالات متحده و
سراسر جهان  -از جمله در ایران و سراسر خاورمیانه ،در آسیای میانه و
جنوبی ،در قفقاز و در اروپا  -جشن میگیرند ،بهترینها را آرزو داریم.
مناســبت نوروز خانواده و دوســتان را سر یک ســفره گرد هم میآورد
تا قدردان عزیزانمان باشــیم ،موهبتهایمان را برشماریم ،وعدههای
غذایی و هدایایی را به اشــتراک بگذاریم ،بر سالی که گذشته است تامل
کنیم و به پیشواز فرارسیدن بهار و فرصتهای فصلی تازه برویم.

روح آغازهای نو و ســرور نوروز ،در سفره هفتسین خود ما در کاخ
ِ
ســفید بازتاب یافته و نشانگر امیدهایمان برای ســال نو است .این به
رســمیت شناختن و تجلیل از فرهنگها و دوستیهای پویای بسیاری از
جوامع دیاسپورایی ما در آمریکا است که هر روز خدمات خارقالعادهای
ارائه میدهند و اساس ملت ما را استحکام میبخشند.
به همه کسانی که [نوروز را] جشن میگیرند :عید شما مبارک! نوروز را
به شما شادباش میگوییم».

Iranian Infor mationCenter
(818) 9 - 08 08 08
08Global.net

مشاوره اولیه رایگان
کامیار روحانی
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کورش سلیمانی (زم)

تصویر هفته:

مقاله:

پیر خراسانی و شیرین عبادی :
طنزپرداز شیرین قلم جناب
پیر خراسانی ،مطلب شما
در بــاره شــیرین عبــادی
دریافت شــد و حــالا لازم
میدانم به حکم مختصری
وجدان ،که البتــه کمی از
آن برایم باقیمانده است !
موضوعهایی را که به باور
اینجانب چندان درســت
از آب درنمیآید ،با کمال
احتیاط و احترام به آگاهی
شما و دیگران برسانم!
اول اینکه ســبک نگارش
شــما با تسلط و بهر ه گیری
از فرهنــگ و نوشــتار و
گویش دوره قاجار ،بقدری
جالــب و ماهرانــه بود که
من در یــک دم فکر کردم
همــراه ناصرالدین شــاه
مرحوم ،در شمسالعماره
در کنــار باغچههــای زیبا
ب نماهــای دلفریــب
وآ 
مشــغول قدم زدن و گوش
دادن به خاطرات ســلطان
صاحب قران،ظل السلطان،
ناصرالدین شاه به دیار فرنگ هستم و یکباره وحشتی عظیم سراپای وجودم را فرا گرفت,
چرا که یک لحظه بفکر افتادم که نکند خود من همان ملیجک معروف باشم و از آن خبری
نداشتهام!
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در کالیفرنیا بندگی غیراختیاری ممنوع می شود

قانونگذاران ایالت کالیفرنیا در تلاش هستند که بندگی و خدمت غیراختیاری
را که گونه از بردهداری به حســاب میآید و شوربختانه در قانون اساسی
امریکا نیز از آن محافظت شده است را از قوانین ایالتی حذف بنماید.
در صورت موفقیت قانون گذاران ،ایالت کالیفرنیا آخرین ایالتی خواهد بود
که این ماده را از قانون اساسی ایالت حذف کرده است .کلرادو و نخستین
ایالتی بود که در سال  ،۲۰۱۸این بخش از قانون را که ادامه بردهداری است
حذف کرد و در ســال  ۲۰۲۰نیز ایالتهای یوتا و نبراسکا با تکیه بر رای
مردم آن را حذف کردند.
ناگفته نماند که گر چه قانون اساسی آمریکا ،بردهداری را لغو و ممنوع کرده،
اما از این گونه بندگی و خدمتکاری غیراختیاری که به جای مجازات در برابر
جرم نشسته ،پشتیبانی نموده است.

آیا ایالت کالیفرنیا خواهد توانست با گونه  2.BAنیز مقابله کند؟

تا آنجا که حافظه من یاری میکند (حافظه من خیلی خوبه فقط کمی ضعیفه) شما بر اساس
شایعهای که باره پشت صحنه بودن دستهای جمهوری اسلامی برای ربودن جایزه نوبل
(نه دزدیدن ،بلکه برنده شدن) از طرف خانم شیرین عبادی ،قلم بدست گرفته و سعی کرده
اید که اعتبار و افتخار این جایزه بزرگ بینالمللی را زیر سوال ببرید.
من درست نمیدانم استفاده از واژه «شایعه» در مطلب به خاطر طنز بوده است یا اینکه این
موضوع به طور جدی یک شایعه بوده است.
جناب پیر خراسانی ،ورای اختلافهایی که شما و من با هم داریم وجه مشترک بزرگ ما دو
نفر در این است که هیچ کدام واقعیتها را به درستی نمیدانیم و فکر نمیکنم شما بتوانید
برای ثابت کردن ادعای خود مدرکی ،شــاهدی ،نامه سفید امضایی ارائه کنید و من هم به
همان چیزهایی استناد کردهام که شنیدهام.
یک پرسش گنده ُمنده از شما و دیگران چرا ما ایرانیهای محترم از موفقیت دیگر هممیهنان
خوشحال نمیشویم و کمی بر خود نمیبالیم ،چرا درکم اهمیت دادن مقام ومنزلت و اعتبار
آنها سنگ تمام میگذاریم
چرا به جای تشویق و دلگرمی  ,موجب دلسردی و شرمندگی آنها وسبب طرد شدن آنها
از جامعه میشویم
چرا وقتی شهره آغداشلو نامزد جایزه اسکار میشود ،این مهمترین جایزه سینمایی را که به
خاطر آنکه نصیب چارلی چاپلین نشده بیاعتبار جلوه میدهیم.
چرا وقتی اصغر فرهادی ،دو ســال پی در پی برنده بهترین فیلم خارجی میشود ما بدون
ارائه کوچکترین مدرک و سندی بر اساس یک تحلیل ،چنین کاری را نشانه زد و بند سران
ت اندرکاران اسکار می دانیم.
جمهوری اسلامی با دس 
باری  ،هم میهنان محترم ما ,اسم شریفشان به «نخبه کشی» بدجوری در رفته است و شاید
زیاد هم در این مورد بیراه نگفته باشند.
...بله ،حالا به احترام شــما فرض کنیم که جمهوری اسلامی خودش دست بکار شده و
شیرین عبادی را به شهرت رسانده و جایزه نوبل را با دادن رشوههای کلان برای این بانوی
حقوقدان جور کرده است.
و حالا پیر خراســانی محترم ،اگر خود شما! مسئول و مجری طرح اطاق فکری جمهوری
اسلامی بودی  ،چه میکردی؟ آیا هر انسان نالایق و بیسواد و بیفهم و بیشعور و پخمه و
ی گماشتی؟ یا اینکه دنبال یک انسان عاقل وبالغ و فهمیده
الدنگی را برای این سمت مهم م 
و باسواد و با شعور و با فرهنگ میگشتی تا آبروی خودت و جمهوری اسلامی و ایران را
در مجامع بینالمللی نبرد.
پس بنابر این میتوان نتیجه گرفت که شیرین عبادی دارای صلاحیت و مدارک کافی برای
این کار بوده است.
و دیگر اینکه جناب پیرخراسانی ،من از موضوعهای پشت پرده چیزی نشنیدهام ولی این
شاید اولین بار است که موضوع صلاحیت نداشتن یک برنده جایزه نوبل مطرح میشود،
آنهم از طرف هم میهنان محترم برنده جایزه نوبل و باز هم با تمام احترامی که برای شــما
قائل هستم باید بنویسم که گردانندگان جوایز نوبل با سالها تجربه در کار و با اعتباری که
کسب کردهاند بخوبی میدانند که چه کسی را که شایسته آن بدانند و انتخاب و معرفی کنند.
و باز هم در نهایت احترام باید بنویسم که فکر نمیکنم گردانندگان جایزه نوبل که میلیونها
ک زده باشند که با رشوه و یا
دلار جایزه و دستخوش میدهند ،آنقدر بدبخت و فقیر و فل 
زد و بند  ،شخصی را بناحق به عرش اعلا برسانند.
این را هم فراموش نکنیم که موفقیت یک زن در یک کشور مذهبی و مردسالار بسیار مشکل
تراز مرد ها است  ،پس بنابراین بانوان موفق ،شایسته تقدیر بیشتری هستند ،نه تحقیر.
جناب پیر خراسانی بزرگوار ،اتهام در هر زمان وهر مکان و از طرف هر کسی باشد کاری
اســت قهرآمیز و ظالمانه موجب سرشکستگی و خفت و خواری و نشانی است از ترور
شــخصیت ،یعنی تلاشی برای نابودی و بیاعتبار کردن شخص و طرد او از جامعه  ،واین
را بدانید که هیچکس مثل خود من چنین موضوع تلخی را تجربه نکرده است .بله  ،بخود
من اتهامهای زیادی زده شــده ولی درد بزرگ من اینجا بود که همه اتهامها درست از آب
در آمد و برای من راه گریزی وجود نداشت ،ولی اتهام ناروا ،آنهم بر اساس شایعه کاری
است ناصواب و ظلمی است بیحساب و خلاف انصاف و عدالت و چنین حرفهایی از
این قبیل.
در مورد کم لطفی خانم عبادی در محکوم کردن و ظلم و جنایاتی که در بعضی از کشورها
صورت گرفته ،باید بنویسم که نکته شما درست به نظر میرسد ولی علت آن را نمیدانم،
شاید بهتر اســت از خود ایشان بپرسید و دیگر اینکه این بانوی محترم عدالت اسلامی را
همپایه حقوق بشر دانسته بود (یا یک همچنین چیزی) که البته وصدالبته مورد انتقاد سفت
و سخت بســیاری قرار گرفت که فکر میکنم به سمع مبارکتان رسیده باشد ،علت را هم
نمیدانم  ،فقط موضوعی را که میدانم این اســت که آنهایی که در خاک پر گهر ایران ،در
زیر تیغ جمهوری اســلامی زندگی میکنند  ،شرایط متفاوتی با آنهایی دارند که در خاک
پرگهر کشــورهای دیگر ،زیر تیغ خداوندان قدرت زندگی نمی کنند و در کمال آزادی و
امنیت بسر میبرند.
با احترام خیلی بیشتر از حد معمول

کورش سلیمانی (زم)

gmail.com@Kourosh454

نمونهگیری از فاضلاب و پســماندهای آب در  ۶کانتی در  ۱۵روز گذشته
در کانتیهای سن دیه گو ،کونتر کوستا ،فرزنو ،مانوری ،سانتاکروز و سن
بنیتو نشان میدهد که گونه  2.BAکه از زیر مجموعه آومیکرون است بنابر
گزارش  CDCدوبرابر شده است.
بنابر گفتــه دکتر باربارا فرر ،بــا این که لوس آنجلس کانتــی در میان این
نمونهگیریها نبوده ،اما پیشــنهاد میشود که نوبت سوم واکسن را به ویژه

کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان شیروخورشید ایران
سال نو مبارک

با وجود اینکه هنوز ما تلویزیون کانون را براه نیانداختیم ولی در قســمت

برنامه ها در شبکه یک و دو حدود چهل کانال تلویزیونی کارتون زنده برای
نوروز کودکان ایرانی بصورت  ۲۴ساعته برنامه های متنوع پخش میکند .
هم میهنان گرامی ،

پشــتیبانی و تبلیغ شــما از کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان

شیروخورشید ایران در گسترش برنامه های پیشرفته آینده ما برای کودکان
را سرعت میبخشــد و ما میتوانیم پر قدرت تر و سریعتر برنامه ها و پروژه

های خود را گســترش دهیم  .این یک فعالیت همگانی و مردمی است. .
کار و تلاش و برنامه ریزی و ســختیهای آن از ما تبلیغ و پشــتیبانی از شما

khorshidak.org

کهنســالان تزریق نمایند زیرا لوس آنجلس کانتــی دارای  ۱/۴میلیون نفر
کهنسالی است که در این کانتی هستند  ۹۰درصد  ۲نوبت واکسن را تزریق
نمودهاند اما میزان  ۶۵درصد آنان نوبت سوم را نیز دریافت نموده اند.
بنابر گزارش  CDCدر فوریه  ۲۰۲۲هنگامی که گونه آومیکرون شناسایی
شده ،میزان بستری شدگان از  ۷۱درصد به  ۵۴درصد کاهش یافته است.
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کالیفرنیا سومین سال پی در پی
خشکسالی را آغاز می کند

گرچه در ماه دسامبر میزانی از بارش برف بر کوهستانهای شمال کالیفرنیا
همراه با بارندگی پراکنده ،نشانههای امیدواری و خوشبینی را برای باران
و برف بیشتر را رقم زد ،اما بنابر اعلام اداره اب برای کشاورزی که امروز
منتشر شد نشان میدهد که ایالت کالیفرنیا میتواند میزان بسیار اندکی را
برای آبیاری کشتزارها و باغهای میوه فراهم سازد زیرا ذخایر آبگیرها،
بسیار پایینتر از حد نرمال و مورد نیاز است.
در این میان هنوز صرفهجویی و مصرف کمتر آب از سوی گوین نیوسام
برای شهروندان اعلام نشده و به نظر میرسد که هر منطقهای در کالیفرنیا
بنابر نیاز و ذخیره آبگیرهای خــود میزان صرفهجویی را از داوطلبانه به
الزامی تغییر دهد.

محدودیت قانونی برای هزینه
سقط جنین در کالیفرنیا
قانونگذاران کالیفرنیا تصویب کردند که ســقط جنین برای کســانی که
بیمه شــخصی دارند ،ارزانتر شــود و ایالت کالیفرنیا چهارمین ایالتی
اســت که به شــرکتهای بیمه اجازه نخواهد داد هزینه را به سبب این
عمل جراحی بالا ببرند.
در شرایطی که شماری ایالت ها ،سقط جنین را از نظر قانونی مشکلتر
میکنند و دیوان عالی در تابستان امسال در مورد لغو قانون سقط جنین
که در سال  ۱۹۷۳زیر عنوان  Roe.V.Wadeتصویب و قانونی شده،
تصمیــم خواهد گرفت و ایالت کالیفرنیا در برابــر اینها به ایالتی بدل
خواهد شــد تا پناهگاهی شــود برای ســقط جنین ،در ایالت کالیفرنیا
شــرکتهای بیمه برای ســقط جنین تا  ۵۴۳دلار برای ســهم بیمار به
هزینههــای متعارف  ۸۸۷دلار میافزایند ،ایــن لایحه جدید که در هر
دو مجلس کالیفرنیا تصویب شــده ،از افزایش هزینه بیماران پیشگیری
مینماید

کتاب شاه کشتار نکرد
انتشارات کانال یک ،چاپ شرکت کتاب
دکتر صادق زیبا کالم

گردآوری کمک مالی برای
انتخابات شهرداری
انتخابات شهرداری لوس آنجلس مرحله دشوار مالی را میگذراند ،در این
انتخابات ریک کاروسو میلیاردر معروف ،میلیونها دلار برای آگهیهای
تلویزیونی و رادیویی هزینه میکند و در برابر آن کارن بس نماینده لوس
آنجلس در کنگره امریکا و نامزد شهرداری لوس آنجلس برای سال ،۲۰۲۲
چشم به کمک مالی دموکرات های هالیوود دوخته است.
 J.J.Abramsکارگــردان و تهیه کننده هالیوود و همســرش Katie Ac
 grathهر یک  ۱۲۵۰۰۰دلار به کارزار انتخاباتی کارن بس کمک کردهاند.
از سوی دیگر جفری کتزن برگ  Katzenbergبنیانگذار ،Dream Works
پذیرفته است که  ۲۵۰۰۰۰دلار کمک نماید.
در انتخابات مرحله نخست که در  ۷جون برگزار میشود ،هر یک از نامزدها
تلاش دارند با در نظر گرفتن جمعیت لاتین تبارها و هدف قرار دادن انها،
شانس خود را برای گزینش در دور نخست افزایش دهند.

گزارش محرمانه دفتر اریک گارستی در مورد مزاحمت جنسی

کمتر رویداد مهم سیاسی را
میتــوان در تاریخ معاصر
ایران ســراغ گرفــت که به
اندازه انقلاب اسلامی مورد
تحریف قرار گرفته باشــد.
چه از سوی موافقین و چه از
سوی مخالفین آن .موافقین،
لبــاس ایدئولوژیکی که بعد
از انقلاب حاکــم گردید را
بر تــن آن کردهاند و به جای
واقعیتهــای انقلاب صرف ًا
باورهای ایدئولوژیکشان را
تبلیغ میکنند .در نقطه مقابل،
مخالفین انقلاب قرار دارند.
صف گســتردهای از ایرانیان
که بواســطه کدورتشان از عملکرد نظام اسلامی بجز بغض و کینه هیچ روایت
دیگری از انقلاب ندارند .از جمله نکاتی که از جانب هر دو طرف مورد تحریف
قرار گرفته عملکرد محمدرضا شاه پهلوی در  ۳۷سال سلطنتش بالاخص رفتار
وی در دوران انقلاب میباشد .ج.ا او را دیکتاتوری وابسته به غرب و مزدوری
بیش نمیداند که نه تنها هیچ گامی در جهت پیشرفت و ترقی کشورش برنداشت
بلکه وقتی هم که با اعتراضات مردمش روبرو شد تا آنجا که میتوانست به دستور
اربابانش یعنی غربیها در برابر مردم ایســتاد و کشتار نمود .و زمانی هم که دید
سرکوب دیگر فایدهایی ندارد از کشور گریخت .مخالفین انقلاب برعکس او را
رهبری وطنپرست ،مستقل و ترقیخواه میدانند که تا میتوانست به کشورش
خدمــت کرد .و وقتی هم که با مخالفت آنان (از روی ناآگاهی و توطئه غربیها)
روبرو شد ،حاضر به کشتار مردمش نشده و از قدرت کنارهگیری مینماید .کتاب
سعی کرده در ورای حب و بعضها و تئوریهای توطئه رایج میان ایرانیها ،نگاه
واقعبینانهتری به محمدرضا شاه پهلوی انداخته و نشان دهد او نه اهریمنی بود که
ج.ا از وی ساخته ،و نه فرشته و بتی که مخالفین انقلاب از وی ترسیم کردهاند.

310-477-7477

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
دفتر اریک گارســتی شهردار لوس آنجلس اعلام کرد که گزارش محرمانه
در مورد مزاحمت جنسی ریک جیکوب مشاور شهردار را به کمیته روابط
خارجی سنای آمریکا برای ســناتورجمهوریخواه چاک گریزلی فرستاده
است تا روشن شــود آیا اریک گارستی شهردار لوس آنجلس در جریان
مزاحمت جنسی مشاور خود نسبت به همکاران بوده است یا نه.

ناگفته نماند با این که پرونده اریک گارستی که از سوی جو بایدن به عنوان
ســفیر آمریکا در هند معرفی شــده و در کمیته پس از بررسی و پرسش و
پاسخها تایید شده اســت هنوز در انتظار طرح در نشست عمومی سنای
آمریکا برای رای نهایی در انتظار است و ممکن است این گزارش پایانی
باشد برای این انتظار و طرح در مجلس.

نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
www.iranshahrnewsagency.com
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گزارش محرمانه کمیسیون بررسی
اتهام آگاهی اریک گارستی
گزارش محرمانه کمیسیون بررسی اتهام آگاهی اریک گارستی از موضوع

دست درازی جنسی مشاورش ریک جیکوب به یکی از همکاران ،که برای
کمیته سنای امریکا برای بررســی صلاحیت اریک گارستی شهردار لوس

آنجلس برای شغل سفارت آمریکا در هند فرستاده شده بود نه تنها روشن

کرده است که شهردار شاهد چنین دست درازی جنسی نبوده و اگاهی نیز

نداشته ،نشان داده است که مدرک و شاهدی بر این ادعا که ریک جیکوب
دســت درازی جنسی نسبت به یکی از همکاران مرد داشته نیز دیده نشده
است.

گرچه این گزارش همچنان محرمانه مانده اســت ،اما پذیرش آن از سوی

213-573-9635

کمیته سنای آمریکا و تایید نامزدی اریک گارستی ،خشم مامور شاکی پلیس

لوس آنجلس و وکیل مدافع او را برانگیخته است.

بیمه و هزینه کمتر برای سقط جنین در کالیفرنیا
در حالی که دیــوان عالی قضایی آمریکا در نظر دارد که قانون Roe vs
 Wadeرا مورد بازبینی و شــاید لغو قرار دهد ،ایالــت کالیفرنیا با این
قانون جدید ســقط جنین که به امضای فرماندار کالیفرنیا رسیده  ،آن را
برای دارندگان بیمه شخصی ،ارزانتر مینماید.
اگــر دیوان عالی قضایی امریکا که اکنون دارای یک اکثریت محافظهکار
و دست راستی است این قانون را لغو نماید ۲۶ ،ایالت آمریکا بیدرنگ
سقط جنین را ممنوع خواهند کرد.
ایالــت کالیفرنیا پیش از این اعلام نموده اســت که ایــن ایالت پذیرای
درخواســت آمریکاییان از ایالتهای ممنوعه برای اجرای سقط جنین
خواهد بود و خود را پناهگاهی برای آنان اعلام نموده است.

گزینش یک زن برای ریاست دانشگاه های  CSUدر  ۳۰سال گذشته

پس از استعفای جوزف کاسترو رییس دانشگاههای  ،USCجولین کوستر
رییس موقت مجموعه دانشگاهی  CSUبرگزیدند و او که  ۷۴ساله است از
روز اول ماه می  ۲۰۲۲این ســمت را به مدت یکسال خواهد داشت تا در
این دوره ،هیئت امنای دانشگاهها ،رییس دائمی دانشگاه ها را برگزینند .به

این ترتیب او نخســتین زنی خواهد بود که ریاست دانشگاههای  CSUرا
در  ۳۰سال گذشته و دومین زنی خواهد بود که این سمت را تاکنون داشته
است دانشگاه های  ۲۳ ،CSUدانشگاه در کالیفرنیا دارد و بزگترین مجموعه
دانشگاهی در امریکا به شمار میآید.
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اعتصاب کارکنان
سوپر مارکت های زنجیره ای
بیش از  ۴۷۰۰۰نفر از کارکنان فروشــگاههای زنجیره ای مواد
خوراکی و ســبزی و میوه در جنــوب کالیفرنیا و مرکز کالیفرنیا
برای اغاز اعتصاب از  ۲۷مارچ به رای گیری خواهند پرداخت
در این اعتصاب که در فروشگاههای رالف ،آلبرتسونز ،وانز و
پاویلیون انجام خواهد شد همه کارکنان از بخش گوشت و ماهی
تا داروخانه و ســبزی و میوه و حتی صندوق دارها نیز دست به
اعتصاب خواهند زد.
کارکنان که دوران  ۲ساله کرونا را بدون افزایش دستمزد پشت
ســر گذاشــه اند و اکنون مخارج بالاتر رفته است در حالی که
درخواست  ۵دلار افزایش برای هر ساعت کار را نمودهاند ،این
فروشــگاهها در برابر آنها افزایش  ۶۰سنت برای هر ساعت را
گذاردهاند.

اعتصاب کارکنان پاالیشگاه Chevron

بیش از  ۵۰۰نفر از کارکنان پالایشــگاه نفت  Chevronدر شهر
ریچموند در منطقه پیرامون ســن فرانسیسکو از ساعت ۱۲۰۱
شب گذشته به نشانه اعتراض به قرارداد پیشنهادی دست از کار
کشیدند.
قراردادی که شرکت آن را منصفانه میخواند و اتحادیه کارکنان
پس از ماهها مذاکره آن را نپذیرفته و در راســتای خواســتههای

کارکنان و تامیــن منافع آنان نمیداند .کارکنان درخواســت ۵
درصد افزایش دستمزد نمودهاند و شرکت شوران  ۲/۵درصد را
پذیرفته است در حالی این اعتراض آغاز میشود که بهای بنزین
معمولی در کالیفرنیا به بالای  ۶دلار در هر گالن رسیده و در برخی
از مناطق به  ۷دلار نزدیک میشود.

گزینش قاضی زن التین تبار برای دیوان عالی قضایی

پاتریشیا گوئره رو ،که  ۵۰ساله و قاضی دادگاه استیناف در سن کرده و اکنون به عنــوان قاضی در دیوان عالی قضایی کالیفرنیا
دیه گو اســت با رای  ۳-۰به عنــوان قاضی دیوان عالی قضایی خدمت خواهد کرد و مراسم سوگند او را گوین نیوسام فرماندار
کالیفرنیا برگزیده شد.
کالیفرنیا برگزار خواهد نمود.
او که یک لاتین تبار اســت در یک خانواده مهاجر و کشاورز در
امپریال ولی بزرگ شده است و تاکنون به عنوان دادستان ،قاضی او مورد پشتیبانی راب بونتا ،دادستان کل کالیفرنیا و تانی کانتیل
دادگاه عالی و قاضی دادگاه اســتیناف منطقه  ۴کالیفرنیا خدمت رییس دیوان عالی کالیفرنیا است.
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مقاله:

 41مامور اداره شریف دپارتمان از گنگ ها هستند

در نامهای که بازرس کل لــوس انجلس کانتی مکس هانتس
من به الکس ویانوئه وا نوشــته ،اعلام نموده است که  ۱۱نفر
از ماموران شریف دپارتمان در پاسگاه شرق لوس آنجلس از
دردان گنگ ها هستند و  ۳۰نفر از ماموران شریف دپارتمان در
پاسگاه کامپتون ،از جلادان گنگها هستند که حکم مرگ را به
اجرا درمیآوردهاند.
او این لیست  ۴۱نفره را از روی تحقیقی که شریف دپارتمان

انجام داده تهیه کرده اســت و این لیست میتواند با توجه به
نامهایی که از منابع دیگر تهیه شده است.
دفتر الکس ویانوئهوا گفته اســت که این نامه و این گردآوری
لیست را بازرس کل و دفترش برنامهریزی و تهیه کردهاند تا در
انتخابات مقدماتی  ۷جون در لوس آنجلس علیه الکس ویانوئه
وا استفاده نمایند.

پرداخت  400دالر برای جبران هزینه گرانی بنزین

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا طرح باز گرداندن مالیات بر
بنزین را به دارندگان اتوموبیل اعلام کرد.
در طرح گوین نیوســام به هر فردی که اتوموبیل به نام او ثبت
شــده باشــد ۴۰۰ ،دلار از درامد اضافی ایالت کالیفرنیا برای
جبران هزینه گرانی بنزین پرداخت خواهد شد.
این طرح گوین نیوسام  ۱۱میلیارد دلار هزینه خواهد داشت که
 ۷۵۰میلیــون دلار آن برای کاهش هزینه بلیت اتوبوس و مترو

خواهد بود .این طرح باید به تصویب قانونگذاران کالیفرنیا نیز
برسد .طرح پرداخت چک  ۴۰۰دلاری برای هر اتوموبیل ،یک
سقف  ۸۰۰دلاری دارد و در نهایت به  ۲اتوموبیل که بنام فردی
ثبت شده خواهد رسید.
ناگفتــه نماند که بهای هر گالن بنزین در کالیفرنیا که اکنون به ۶
دلار رسیده ،افزایش  ۱دلار برای هر گالن را در یکماه و افزایش
 ۲دلار در یکسال را شاهد بوده است.

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 308 MARCH ,25 , 2022

خوانندگان محترم ایرانشهر:

شرابخانه فاضلی جایزه ويژهای برای خوانندگان ایرانشهر در نظر گرفته که
در یک کوپُن در اختیار ایرانشهر قرار داده شده است .
خواهشمند است اگر می خواهید از این جایزه که فقط تا اول ماه می 2022
برای دریافت آن فرصت دارید استفاده کنید فقط کافیست به شراب خانه
فاضلی تلفن کنید ،ثبت نام کنید تا در قرعه کشی شرکت داده شوید.
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در کانون خبر:

در دوران کرونا هزاران نفر
شهرهای بزرگ را ترک کردند

انتشارات لیست خروج ساکنان از شهرهای بزرگ امریکا
در سال نخســت کرونا ،نشان میدهد که لوس انجلس
 ۱۷۶۰۰۰نفر از جمعیت خود را به سبب جابه جایی و
مهاجرت به شهرهای دیگر از دست داده است.
در همین لیست ســن فرانسیسکو  ۱۱۶۰۰۰را از دست
داده است .و سن هوزه نیز از شهرهایی است که بیش از
 ۱۰۰۰۰نفر را از دست داده است.

ناگفته نماند که شهر نیویورک  ۳۲۸۰۰۰نفر را از دست
داده و در بالای جدول است و شیکاگو ،بوستون ،میامی
و واشنگتن نیز دهها هزار نفر را از دست دادهاند.
اما دالاس  ۹۷۰۰۰نفر را جذب کرده و فینیکس ۷۸۰۰۰
نفر و هوستون  ۶۹۰۰۰نفر را به جمعیت خود افزودهاند.
این لیست از سوی مرکز سرشماری آمریکا منتشر شده
است.

تمدید دریافت کمک مالی
برای پرداخت اجاره بهای عقب افتاده

با نزدیک شــدن به روز  ۳۱مارچ ،قانونگذاران مهلت
درخواست کمک مالی برای پرداخت اجاره بهای عقب
افتاده را یک ماه دیگر تمدید کردند.
طرح کمک مالی ایالــت کالیفرنیا که از محل میلیاردها
دلار کمک دولت فدرال برای پرداخت اجاره کســانی
که در دوران کرونا نتوانسته اند اجاره خود را بپردازند،
تامین میشود در  ۳۱مارچ  ۲۰۲۲پس از یکدوره  ۲ساله
به پایان می رســید و چون هنوز  ۲۷۵۶۰۰درخواست
رسیدگی نشــده در اداره مســکن کالیفرنیا باقی مانده
است قانونگذاران نه تنها تاریخ درخواست را تا پایان
ماه آپریل تمدید کردنــد ،افزون بر آن مقررات صدور

حکم تخلیه را نیز تا  ۳ماه دیگر متوقف کردهاند تا اجاره
بهای عقب افتاده به مالکان برسد و افراد کم درآمدی که
هنوز نتوانستهاند این مشکل را پاسخگو شوند ،به جمع
بیخانمانها افزوده نشوند.
برای دریافت این کمــک مالی در لوس آنجلس کانتی
برای هر فرد درامد سالیانه  ۶۶۲۵۰دلار و  ۱۰۲۲۰۰دلار
درآمد سالیانه برای خانواده  ۴نفری تعیین شده بود.
برگههای مورد نیاز برای دریافت این کمک ،برگههای
مالیاتــی  ۲۰۲۰و یــا  1099Gو  W2که نشــان دهنده
بیکاری و درآمد کم باشد و یا دریافت کننده CalFresh،
 Calworksباشند.

درخواست توقف رسیدگی
به سمت سفارت اریک گارستی

جونی ارنست ،سناتور جمهوریخواه از آیووا درخواست
کرد که رســیدگی به تایید نامزدی اریک گارستی شهردار
لوس انجلس ،برای سمت سفیر آمریکا در هند ،متوقف
شود.
هفته گذشته در پی درخواست چاک گریزلی سناتور دیگر
جمهوریخواه از آیووا در مورد آگاهی داشتن گارستی از
موضوع دست درازی جنســی از سوی مشاورش ریک
جیکوب ،گزارش محرمانهای از سوی کمیسیون رسیدگی
به این اتهام در شــهرداری لوس آنجلس برای ســناتور
چاک گریزلی فرستاده شده بود که به نظر میرسید به این
موضوع پایان داد شــود ،اما پس از انتشار خبر ،از کمیته
بررسی صلاحیت مورد تایید قرار نگیرد تا در صحن سنای
مجلس ،رای گیری به عقب بیافتد و شــاید سناتور چاک
شومر ،رهبر اکثریت دموکرات در سنای آمریکا ،شیوه رای
گیری را عوض نماید.

اداره آموزش ارنج کانتی ،برای کودکان افغان،
در متل مدرسه دایر کرده است

پس از خروج نیروهای امریکا از افغانستان و به دست
گرفتن قدرت از ســوی طالبان در ماه آگوست ،۲۰۲۱
شماری از افغانستانیها که با نیروهای آمریکا همکاری
داشتند ،همراه با خانواده از بیم جان ،افغانستان را ترک
کرده و اکنون در آمریکا هســتند و شمار انان به بیش از
 ۷۵۰۰۰نفر میرســد در دسامبر  ،۲۰۲۱اداره آموزش
ارنــج کانتی آگاهی مییابد که فرزنــدان خانوادههایی

که در ارنج کانتی در متل ســکونت یافتهاند و به سبب
ندانســتن زبان ،نمیتوانند در مدارس عادی شــرکت
نمایند نیاز به محلی برای آمــوزش دارند و اکنون این
کودکان در کلاسهایی کــه اداره اموزش ارنج کانتی با
همکاری شــرکت گوگل در همان متلها برقرار کرده به
فراگیری آموزش با استفاده از کامپیوتر میپردازند.
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طنز و خبر:

بنگاه خبری ایرانشهروند

سرمقاله ایرانشهروند :راه تایپه از کی یف می گذرد؟ (قسمت آخر)
 ...عیدتون مبارک و شیرین کام باشید ...
میگن سیاست پدرمادر نداره و عروس هزار داماده  ...بالاخره انقدر جنگ جنگ
کردن تا شوخی شوخی جدی جدی روسیه ریخت اوکراین رو بگیره و تامام!
بنگاه خبری ایرانشهروند که کلا غیر از دنبال کردن مذاکرات سیاسی در همه جای
دنیا و فضولی توی اطلاعات (یه مدل جاسوســی مثبت) این و اون کار دیگه ای
نداره ،الان درست مثه ســایت ویکی لیکس (به فارسی :نشتی ویکی جون) می
خواد دست به افشاگری بزنه! ایرانشــهروند به مدارکی دست پیدا کرده که اصل
ماجراهای این چند وقتو لو میده ...
خلاصه قسمت های گذشته:
 ...متن کامل مکالمه تلفنی رییس جمهور سابق افغانستان و کاخ سفید ،درست
پیش از سقوط حکومت افغانستان با برنامه از پیش هماهنگ شده آمریکا و طالبان و
خروج دست پاچه و شلخته ارتش امریکا از اون کشور  ...مذاکرات احیای برجام،
چند روز بعد از ســقوط افغانستان به دست طالبان ،تکست بازی یه رابط از بیت
رهبری و یه رابط دیگه از موساد که به روابط پشت پرده و سیاست بازی جمهوری
اســلامی و قدرت های دیگه جهانی و منطقه اشــاره میکنن و بــه هم قول ادامه
همکاری و مدیریت جنــگ های زرگری بی پایان رو میدن  ...متن کامل مکالمه
اخیر تلفنی ابراهیم رییسی و ولادیمیر پوتین درست ساعاتی پس از شروع حمله
نظامی به اوکراین  ...یه جایی و یه موقعی از یه منبع مستقل غیرقابل تایید شنیدیم
که این داستان حمله روسیه به اوکراین از زمان انتخابات  2016ریاست جمهوری
امریکا شروع شده  ...بنگاه خبری ایرانشهروند به نوار مکالمات ضبط شده عید
دیدنی رهبران امریکا و روسیه و چین دست پیدا کرده  ...مکان :کاخ سفید ،زمان:
اول فروردین  ،1401پای ســفره هفت سین ،عید دیدنی آقاپوتین و آقاژی جین
پینگ از آقایون بایدن  ...جو عید دیدنی متشــنج بود و بایدن هی به پوتین فحش
خوارمادر میداد و ژی هم هی پادرمیونی می کرد تا عیدشون عزا نشه ...
و اینک ادامه ماجرا:
کلا به شکل عجیبی این راه تایپه به کی یف از تهرون خودمون میگذره حالا چرا؟
عاقــلان دانند  ...تازه بعضــی وقتام با خطاهای انســانی و حیوانی هواپیماهای
اوکراینی رو به نمایندگی از روسیه تو آسمون تهرون با موشک میزنن  ...اگرم از
آسمون چیزی رد نشه ،توی مذاکرات اتمی برجام از تایپه زر زدنو شروع میکنن
تا برسن به کی یف و تمومش کنن  ...بنگاه خبری ایرانشهروند در راستای وظیفه
مطبوعاتی و اخلاقی خودش دست به افشای یک سند فوق محرمانه میزنه که اخیرا
از منابع مهمی که همیشه می خوان ناشناس بمونن (که اگه گندش در اومد که خبر
دروغ بوده نشه یقه کسی رو گرفت) به دستمون رسیده ...
طبقه بندی :ابر فوق سری
تاریخ1/1/1401 :
شماره نامه**** :
موضوع :چه خاکی به سر برجام بریزیم؟

از :یه بابایی تو یه کشوری
به :یه بابای دیگه تو یه کشور دیگه
با ســلام ،پیرو مذاکرات بی پرده پشت پرده ای که پیک نامه بر گروه مذاکره کننده
جمهوری اسلامی با آقایون آمریکا داشــته ،به آنها اطلاع داده که چون روسیه به
اوکراین عملیات ویژه نظامی (حالا چه فرقی با جنگ داره رو عاقلان دانند) کرده
و امریکا و متحداش هم روس ها رو تحریمیدن لذا برای احیای برجام خواســتن
که سپاه از لیست تروریستی دولت امریکا خارج بشه تا روسیه بتونه با جمهوری
اسلامی داد و ستد کنه و بعدش امریکاییا جواب دادن که اگه سپاه بیاد جلوی ملت
اعلام کنه که دیگه به جایی موشــک پرونی نمیکنه از لیست تروریستی خارجش
میکنه چون جین ســاکی پریروز گفت که بودن سپاه در لیست تروریستی دولت
امریکا ،امنیت امریکا رو بیشتر نکرده و بودجه سپاه رو هم بیشتر کرده پس روس
هــا میگن امریکا بیاد یه نامه کتبی به ما بده که همکاری های اتمی ما با جمهوری
اســلامی ربطی به تحریمای اوکراین نداره و جمهوری اســلامی هم گفته حالا که
آقامون پوتین نامه کتبی می خواد ،ما هم بازی! ما هم حاضریم به امریکا نامه کتبی
بدیم که علیه شون موشــک پرونی نمی کنیم چون تحریما ما رو قویتر کرده و به
قول ســخنگوی کاخ سفید بودجه سپاه رو بالا بردیم تا علیرغم میل باطنی مون از
لیست تروریستی بیایم بیرون و بشیم مثه حوثی های یمن که مورد لطف و مرحمت
آقابایدن قرار گرفتن یه سال پیش و یکی از سناتورهای دموکرات (حزب صاحاب
جمهوری اسلامی) هم این هفته گفت که اصن باس روابطمون با جمهوری اسلامی
رو عادی کنیم و ازشون یه دولت دوست امریکا بسازیم (مثه اینکه تا حالا دشمن
بودن مثلا!!!) و یه نماینده مجلس جمهوری اســلامی هم گفت ،دولت رییســی
مشغول تدارک برجام  2موشکی هستش!
امضا :ندارد!
 ...میدونم که نامه خیلی پیچیده و تخمی تخیلیه ولی باور کنین که اوضاع امروز
دنیا به همین خرتوخریه که میبینین  ...یه مشت سیاستمدار بی پدر و مادر افتادن
به جون دنیا و این وســط مردم عادی هستن که باس تاوون پس بدن  ...انقدر این
سیاســت بی شــرفه که ممکنه یهویی همین روزا خبر بیاد که امریکا و جمهوری
اسلامی نامزد کردن و قراره سفارت هاشونو بزودی بازگشایی کنن و اون موقع فقط
قیافه ملت ساده دل و اپوزیسیون ساده لوح ایران دیدنیه که بعد از چهل سال هنوز
نشستن تا امریکا واسه شون رژیم ایران رو برای بار چندم بعد از جنگ جهانی دوم
عوض کنه ولی زهی خیال باطل ،یادمون باشــه که اگر قرار بود امریکا جمهوری
اســلامی رو ســرنگون کنه ،هیچ وقت بوجود نمی اوردش و ازش حمایت نمی
کرد .درست مثه طالبان که امریکاییا زاییدنشون ،بزرگشون کردن ،زدن و بردنشون
و دوباره اوردنشــون تا در کنار فرزند ناخلف بزرگترش ،جمهوری اســلامی به
کثافتکاری هاشون در کنار امارت اسلامی ادامه بدن ...
 ...این قصه تامام نخواهد شد و فعلا ادامه دارد ...

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:
روزي افسر پليس راهنمايي ،ديد كه يك خودرو چراغ قرمزها رو رد مي كنه میگه دیروز رفتم حمام وتنم را شستم!
و اصل ًا عين خيالش هم نيست كه خلاف مي كنه .خودرو رو متوقف كرد و از میگن منظورمون (ط)دسته دار بود
راننده پرسيد« :چراپشت چراغ قرمز توقف نمي كني؟» راننده در حالي كه میگه اتفاقا با تی دسته دار تنمو شستم!!!
كاغذي رو كه در دست داشت نشون مي داد گفت« :جناب سروان تقصير *********
من نيســت .روي اين آدرس نوشته شده  :چراغ اول را رد مي كني ،چراغ له دوکتری چاوم پرسی چاوه کانم چیانه؟
دوم را هم رد مي كني و بعداز چراغ سوم مي پيچي دست راست »!....
وتی:دووری عه زیزانه نیسمان ئه و ده رمانه
*********
از چشم پزشکی پرسیدم مشکل چشمانم چیست؟
يه دفعه يه پســره داشته راه ميرفته ميخوره زمين هواااااااااا ميره نميدونی تا
گفت:دوری عزیزان است درمانی برای آن نداریم.
کجاااااااا ميره
*********
*********
حیف نون میمیره وصیت نامشو باز می کنن می بینن توش نوشته :بالاخره حق غضنفر رو میخورن.
مردم و از شر معمایی که یک عمر کلافم کرده بود راحت شدم ،اینکه :چرا میگه :عیبی نداره واگذارتون میکنم به کلید اسرار!...
*********
خواهر من دو تا برادر داره ولی من یکی!
به یکی میگن  :چرا حموم نمی رید ؟
*********
يک روز يه سوسک از سوراخ دستشويي مياد بيرون .از اون ميپرسند :چرا میگه  :آخه ما قرص چرک خشک کن می خوریم.
اومــدي بيرون؟ ميگه :به اميد يه هواي تازه تر ...گفتيم از رفتن و خونديم *********
نجار با موتور داشت ميرفت كه تصادف كرد و زخمي شد و گوشش كنده
از سفر!...
*********
شد .يك جراح گوش را پيوند زد و پس از يكماه وقتي باندها را باز كردند و
آوردم.
درد
را
سرشما
هايم
حرف
با
ببخشيد
اولي:
نجار به گوشش نگاه كرد ،گفت :اين گوش مال من نيست.
دومي :نه اختيار داريد .من حواسم از همان اول جاي ديگر بود!!
جراح پرسيد :چطور؟
*********
نجار گفت :مال من روش يه مداد بود!
شكارچي اول :خوب ،هندوستان كه بودي شكار ببر هم رفتي؟
*********
شكارچي دوم :البته ،روزي براي شكار ببر به جنگل رفتم.
یه پسره به باباش میگه  :پنکه خراب شده
شكارچي اول :شانس هم آوردي؟
بابــاش میگه  :خوب معلومه پنج نفری زیرش میخوابین  ،میخوای خراب
شكارچي دوم :بله ،با ببري روبرو نشدم!
نشه ؟!!
*********
*********
به غضنفر می گن مار باباتو نیش زد فوت کرد ،می گه :از پشت زدش؟ می
به غضنفر میگن چرا سیاه پوشیدی ؟
گن آره ،می گه ماره مقصره!!!
میگه مادرزنم مرده
*********
میگن پس چرا خونین مالی هستی ؟
معلم :رضاجان می تونی با حیدر یه جمله بسازی؟
رضا :بله آقا! رفتم در خونه ی حیدرِ ،هی در زدم ِهی در زدم ،حیدر اومد ،میگه آخه خیلی مقاومت میکرد!
*********
حیدر رو هم زدم!!
به غضنفر میگن امتحان رانندگی قبول شدی ؟ میگه معلوم نیست ماشینو زدم
*********
به یارو میگن با وطنم جمله بساز
تو دیوار  ،سروان رفته تو کما منتظرم برگرده ببینم چی میشه !
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران

 25مارچ تا  31مارچ (  5فروردین تا  11فروردین )
.استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است
آدینه  5فروردین  25مارچ

زادروز علیاصغر حکمت نخســتین رئیس دانشگاه تهران ،وزیر
معارف ،اســتاد دانشــگاه و ادیب در شهر شــیراز (درگذشت3 :
شهریور)1359
 1291خورشیدی ( 1912میلادی)
درگذشتمیرزاابوالقاسممحمدنصیر(طرب)شاعروخوشنویس
 1326خورشیدی(1947میلادی)
اعدام قاضی محمد ،صدر قاضی ،و سیف قاضی از رهبران كُرد
 1334خورشیدی(1955میلادی)
زادروز شهلا شرکت ،روزنامهنگار فمینیست ایرانی و مدیر مسئول
ماهنامهزنان
1354خورشیدی(1975میلادی)
زادروزبهارسومخ،بازیگرایرانیتبارآمریکایی-یهودی
 1358خورشیدی ( 1979میلادی)
تغییر رژیم شاهنشاهی در ایران ،توسط روحالله خمینی که یک فرم
حکومتی جمهوری اسلامی آری یا نه را به رفراندم گذاشت.
 1358خورشیدی ( 1979میلادی)
اعلام برقراری نظام جمهوری اسلامی در ایران

 1278خورشیدی ( 1899میلادی)
انتشار نخستین شماره مجله «عالم نسوان» زیر نظر نوابه صفوی
 1324خورشیدی ( 1945میلادی)
زاد روز دکتر مسعود آذرنوش  -باستانشناس و رئیس پژوهشکده
باستان شناسی
 1330خورشیدی ( 1951میلادی)
انتصاب محمد حجازی (مطیع الدوله) ،نویســنده معروف ،به
ریاست اداره كل تبلیغات و انتشارات
آثار مکتوب محمد حجازی از سوی شرکت کتاب تجدید چاپ
شده اند و در شرکت کتاب موجودند
 1332خورشیدی ( 1953میلادی)
زادروز حسن میرعابدینی ،منتقد و پژوهشگر ادبیات
 1361خورشیدی ( 1982میلادی)
درگذشت استاد اسماعیل ادیب خوانساری ،خواننده و ردیفدان
(تولد  1280خورشیدی)
 1387خورشیدی ( 2008میلادی)
1399خورشیدی (2020میلادی)
درگذشت فریدون آدمیت ،دیپلمات برجسته و نویسنده و تاریخ
درگذشت فرزانه تاییدی بازیگر تئاتر و سینما در لندن
نگار سرشــناس در سن  87سالگی در تهران .از آثار او میتوان به
«فکر آزاد و مقدمه نهضت مشروطیت»« ،اندیشههای میرزا آقاخان
شنبه  6فروردین  26مارچ
کرمانی»« ،اندیشــههای میرزا فتحعلی آخوندزاده»« ،اندیشههای
طالبوف تبریزی»« ،اندیشــهی ترقی و حکومت قانون» و غیره نام
 1331خورشیدی ( 1952میلادی)
برد( .تولد 1299خورشیدی)
درگذشت قاسم غنی ،پژوهشگر ،مؤلف ،و مترجم در امریكا
آثار او در شرکت کتاب موجود است

یکشنبه  7فروردین  27مارچ

1323خورشیدی ( 1944میلادی)
زادروز خسرو شــکیبایی ،بازیگر
سینما و تئاتر
 1325خورشیدی ( 1946میلادی)
زادروز شاهین فرهت موسیقیدان
 1327خورشیدی ( 1948میلادی)
نخستین کلنگ ســاختمان آرامگاه
سعدی در شیراز به زمین زده شد.
 1341خورشیدی ( 1962میلادی)
درگذشت كاظمزاده ایرانشهر ،ادیب و روزنامه نگار ،در سوئیس
 1385خورشیدی ( 2006میلادی)
درگذشت منوچهر همایون پور آوازخوان و ردیفدان سالهای
دهه سی و چهل بر اثر عارضه قلبی در تهران در سن  82سالگی.

مهرداد بحری

نامی آشنا و مورد اعتماد در معاملات ملکی در
جنوبکالیفرنیا
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
CA DRE # 01035809

ZILLOW 5 STAR AGENT

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

پنجشنبه  11فروردین  31مارچ
 1256خورشیدی( 1877میلادی)
زادروز علامه محمد قزوینی ،ادیب ،مصحح و اســتاد دانشــگاه
ومؤلف«بیستمقاله»
 1301خورشیدی (1922میلادی)
شركتصدیقهدولتآبادی،بهعنواننخستینزنایرانیدركنگرهی
بینالمللیزناندربرلین
 1304خورشیدی (1925میلادی)
تصویب «قانون تبدیل بروج به ماههای فارسی» در مجلس شورای
ملی .بر اســاس این قانون در تقویم ایرانی نامهای ماههای سال به
نامهای کنونی تبدیل گردید و نامهایی چون حمل و ثور و جوزا و
 ...حوت جای خود را به فروردین و اردیبهشــت و خرداد و ...
اسفنددادند.

دوشنبه  8فروردین  28مارچ
 1340خورشیدی (  1961میلادی)
زادروز كورش همه خانی ،شاعر
 1343خورشیدی (  1964میلادی)
نخســتین انتصاب «زن» ایرانی به مقام مدیركلی :عفتالملوك
نحوی در وزارت آب و برق ،و عذرا ضیایی در وزارت آبادانی
و مسكن
 1348خورشیدی ( 1969میلادی)
درگذشت عبدالحسین سپنتا از پیشگامان سینمای ایران و سازنده
فیلم دختر لر

سه شنبه  9فروردین  29مارچ
 1360خورشیدی (1981میلادی)
درگذشت مهدی مصری  -بازیگر تئاتر و «سیاهباز» معروف
 1377خورشیدی (1998میلادی)
درگذشت «لرتا هایراپتیان» ،قدیمیترین زن بازیگر در تئاتر ایران
 1386خورشیدی ( 2007میلادی)
درگذشــت عزیزالله رفیعــی ،فیلمبردار و کارگــردان معروف
فیلمهای فارسی ،در سن  85سالگی در امریکا.

چهارشنبه  10فروردین  30مارچ
 1272خورشیدی ( 1893میلادی)
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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

Bookkeeper/Accountant
years experience needed. 5-3 with

If you know
Payrolls is a plus
Place of work
San Fernando Valley

ketab.com@Ketab1
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FREE

در جنوب کالیفرنیا
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نام بهترین شهرهای آمریکا و کالیفرنیا برای زندگی

نام بهترین شــهرهای آمریکا و کالیفرنیا برای زندگی کردن منتشر شد و
نشان میدهد که هر یک از این شهرها در کالیفرنیا چه رتبهای در آمریکا
دارنــد و در معیار کشــوری درکدام ردهبندی هســتند .برای این طبقه
بندی موضوع مدارس دولتی ،جرم و جنایت ،میزان بیکاری و شــرایط
اقتصادی در نظر گرفته شده است و آمارهای جمعیتی سرشماری سال
 ،۲۰۲۰آرشیو  FBIو اداره کار آمریکا و ایالت ها مرور شده است.
به ترتیب شهرهای کالیفرنیا این گونه ردهبندی شدهاند:

Iranian InformationCenter

08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

 – ۱برکلی (در رده  ۸آمریکا)
 – ۲ارواین (در رده  ۱۰آمریکا)
 – ۳سن فرانسیسکو (در رده  ۱۴آمریکا)
 – ۲۱لوس آنجلس (در رده  ۱۴۶آمریکا)
 – ۲۵ریورساید (در رده  ۱۹۲آمریکا)
از رده  ۲۵به بعد نام شهرهای کالیفرنیا در رده بندی امریکا جایی به خود
اختصاص ندادهاند.

