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 پاسخ به سومین خشکســالی در کالیفرنیا ،کمیسیون منابع آب در ایالت
کالیفرنیا برای پیشگیری از هدر رفتن آب در دوران خشکسالی در نشستی
تصمیم گرفتند که در پاسخ به درخواست گوین نیوسام ،مقررات تازهای را
برای مصرف آب در تابستان اعلام کردند.
بر مبنای این مقررات ،آبیاری چمنهــا در برابر و یا پیرامون مراکز صنعتی
و بازرگانی که جنبه زیبایی آفرینی دارد ،نباید آبیاری شــود و از چمن های

مصنوعی استفاده خواهد شد.
در این برآورد گفته شده اســت که متوقف کردن ابیاری چمنیهای زیبایی
آفرین می تواند بین  ۱۵۶۰۰۰تا  ۲۶۰۰۰۰اکر را از آبیاری پیشگیری نماید
که برابر با مصرف آب سالانه  ۷۸۰۰۰۰خانوار است.
این برنامه و مقررات ،زیر برنامه سطح  ۲آبیاری و ذخیره آب است و میتواند
تا  ۲۰درصد از ذخیره آب را فراهم سازد.
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الیحه استخراج نفت در کرانه های
هانتینگتون بیچ کنار گذاشته شد
قانون گذاران کالیفرنیا در کمیته ســنای ایالت ،لایحه  SB953در مورد
پایان دادن به اســتخراج نفت در کرانههای اقیانــوس در  ۳پایانه نفتی
در هانتینگتون بیچ را بدون موفقیت ،به ســبب هراس از فشار اتحادیه
کارگران و مالکان شرکتهای نفتی در دوران گران شدن نفت خام کنار
گذاشــتند تا بار دیگر در شرایط مناسب ،پس از چانهزنی و میانهروی،
به مجلس بازگردانند.
این لایحه پس از نشــت نفت در کرانههای هانتینگتون بیچ طرح شد تا
بتواند به اســتخراج نفت در  ۳پایانه نفتی را که در قلمرو ایالت هستند،
پایان دهد ،گرچــه  ۲۳پایانه نفتی در قلمرو فــدرال به کار خود ادامه
میداد.
ناگفته نماند که قرارداد این  ۳پایانه در ســال  ۲۰۲۴پایان میپذیرد و تا
آن هنگام میتوانند لایحه را برای پیشگیری از تجدید قرارداد بار دیگر
طرح نمایند.

منتهای زیادی

پاسخی مودبانه به پیر خراسانی در باره اصغر فرهادی و شهره آغداشلو
عالی جناب مســتطاب ،حضرت پیرخراســانی فعلی و جوان خراسانی
سالهای دور...
جواب سراسر لطف و محبت ولغز و کنایه شما دریافت شد و من تا آنجا که
ادب و احترام اجازه میدهد به آنها پاسخ میدهم .اول اینکه این اینجانب
(یعنی خود من) هیچگاه در علم و دانش شــما شک نکرده و به آن احترام
گذاشتهام و نمیدانم منظور شما از کلاس و اول ،دوم و سوم چیست.
دوم اینکه تعبیر شــما از طفره رفتن و دو دوزه بــازی من منصفانه به نظر
م فرسایی کرده
نمیرسد ،من با همان دانش و فهم و شعوری که داشته ام قل 
ع های دیگر میگذارید ،از این بنده
ام و حالا اگر شما آنرا به حساب موضو 
حقیر (بنده حقیر یعنی خود من) کاری ساخته نیست.
در باره اصغر فرهادی نوشته بودم که قصد داوری ندارم چونکه جریان را
به درستی نمیدانم ولی میدانم اطاق فکری جمهوری اسلامی وهم چنین
برخی از هم میهنان گرامی (قربونشون برم)از روی حسادت یا رقابت  ،ید
طولایی در ترور شخصیت افراد مطرح دارند.
حالا اگر اصغر فرهادی گناهکار باشد ،باید شما را یاد آهنگ معروف یکی
از زنــده یاد ها ،به احتمال قوی مرضیه ،یا الهــه ،یا دلکش ،یا پروین،یا
یاسمین ،یا پوران ،یا هایده ،یا مهستی و یا سوسن بیندازم ،که میخواند.
من فاسدم! (عاشقم) و گناهکار
آیا همه شما بیگناهید
آنچه آیا همه شما سربراهید؟
آری جناب پیرخراســانی اگر شما انسانی شــریف و صادق و درست کار
و عابد و پرهیزکار هســتید ،میتوانید در این مورد میتوانیددر این موارد
داوری کنید .ولی من که با دیدن یک پلیس یا وکیل ویک روحانی شریف
ی لرزد  ،به گور بابای بزرگوارم میخندم که در مورد
و درستکار ریشهام م 
کارهای غیر اخلاقی وخلاف شــرع و بزه کاری های دیگران اظهار نظر یا
قضاوتی کنم!

انتخابات شهرداری لوس آنجلس
در دور مقدماتی که  ۷جون برگزار
میشود به مرحله حساس خود
نزدیکتر میشود
ریچارد ریوردان یکی از شهرداران پیشین لوس آنجلس که یک میلیاردر
است ،پشتیبانی خود را از ریک کاروسو ،میلیاردر جمهوریخواه و نامزد
انتخاباتی شهرداری اعلام نمود.
در حالی که شماری از نامزدهای دموکرات در رقابت با یکدیگر ،رایها
را تقســیم خواهند نمود و هیچ یک به رای لازم نخواهند رسد در جبهه
جمهوریخواهان تمرکز بیشــتری برای گزینش ریک کاروســو به چشم
میخورد.
ریک کاروسو در دیدار با ریچارد ریوردان  ۹۲ساله ،او را الگوی خود
خطاب کرد و آن را در توئیت خود منتشر کرد.
ناگفته نماند که این روزها ،تبلیغات پســتی که روانه خانهها می شود به
گونهای طراحی شده که هر فردی را میتواند به اشتباه بیاندازد.

محاکمه یکی از مخالفان سقط جنین به سبب مزاحمت به یک پزشک

منتهای زیادی

فرمودهاید که ما (یعنی خود شــما و دیگر هم میهنان) کسانی را مثل شهره
آغداشــلو و اصغر فرهادی را به اینجا رساندهایم .با تمام احترامی که برای
سن و سال و دانش و معلومات وریخت و قیافه شما قائلم باید بنویسم که
هنرمندان نویسندگان ،شاعران و بطور کلی افراد مطرح جامعه هیچ دینی به
من و شما و دیگراننداشته و ندارند .اگر اصغر فرهادی و یا شهره آغداشلو
به این مقام ومنزلت رسیدهاند ،به برکت استعداد ،کوشش ،علاقه پشتکار و
همچنین شــرایط مناسب بوده است وبس( شاید هم کمی پارتی بازی) ،نه
مهر و محبت و حمایت و بزرگواری شما و من و دیگران!
اگر کســانی برای کنســرت گوگوش هزار دلار پول بی زبان را با دل و جان
میپردازند ،بخاطر این اســت که در گوگوش هنرو استعدادی دیدهاند که
ارزش چنین بهای گزافــی را دارد و گرنه صدقه ندادهاند و طلبی هم از او
ندارند .
هنر یک کالا است که هنرمند در برابردستمزد به هنردوست یا بیننده و شنونده
عرضه میکند و اگر شــما برای نمونه یک اتوموبیل دست دوم میخرید،
معادل ارزش آن پرداخت میکنید و معامله به پایان میرسد ،نه شما چیزی
به فروشــنده بدهکار هســتید و نه او به شــما .بازهم بنویسم که این قبیل
فرمایشها را فقط به حساب منتهای کمی زیادی میتوان گذاشت و بس.

توضیح تصویر

کاریکاتوری است شهره آغداشلو در عهد جوانی و پیش از اینکه بینی خود
ی رحم بسپارد کشیده شده است
را به دست جراح ب 
شهره آغداشلو در شــروع کار با دماغ مادرزادی خود در فیلمها ظاهر شد
که شباهت عصبی به دماغ کارل مالدن هنرپیشه امریکایی داشت ،البته کمی
جمع و جور تر! و اگر این کار را نکرده بوده شــاید در فیلمهای امریکایی
نقش دختر  ،خواهــر کوچکتر ،مادر و یا مادربــزرگ کارل مالدن را به او
میدادند ولی چه میشود کرد که فرصت از دست رفت.
اصل ًا بما چه؟ از قدیم گفته صلاح «بینی» خویش «بانوان» دانند!
کورش سلیمانی (زم)

Kourosh454@gmail.com

Iranian InformationCenter

08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

یکی از مخالفان سقط جنین که به سبب مزاحمت به یک پزشک و حمله به
کلینیک او و کارکنانش از سوی دادستان شهر سانفرانسیسکو مورد محاکمه
قرار میگرفت در دادگاه اعلام کرد که مقصر نیست.
او که آرون جاناتان هورلــی ( )Aaron Jonathan Hurleyنام دارد و ۳۹
ساله اســت از مخالفان جدی سقط جنین اســت و با این که ساکن لوس
انجلس اســت به پزشک و کلینیک او در ســن فرانسیسکو یورش برده و

مزاحم کارکنان شده است.
دادســتان کل سن فرانسیسکو گفت :اشتباه نکنید ،هر کسی که به هر دلیلی
تهدید و مزاحمت ایجاد نماید و در کار پزشــکانی که به وظیفه خود عمل
کنند که مورد پشتیبانی قانون اساسی کالیفرنیا قرار گرفته ،باید پاسخگوی
رفتار و عملکرد خود باشند .ناگفته نماند که سقط جنین در کالیفرنیا هنوز
قانونی و مورد پشتیبانی است.

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
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 24سال زندان برای آتش زدن
جنگل و کشته شدن  12نفر

فردی که در ســال  ۲۰۲۰با ایجاد آتشسوزی در  Big Surکالیفرنیا سبب
نابــودی  ۱۲۵۰۰۰اکر و کشــته شــدن  ۱۲نفر و مجروح شــدن ماموران
آتشنشانی شده بود به  ۲۴سال زندان محکوم شد.
ایوان گومز  ۳۱ساله افزون بر آتش سوزی متهم است که در جنگلهای ملی
در  Los Pardosبه کشت ماریوانا پرداخته و ۱۲راس از حیوانات را نابود
کرده  ،از سوی دادستان کل  Monterey Countyمورد تعقیب قانونی بوده
است.
آتشســوزی که در  ۳۱دسامبر سال  ،۲۰۲۰ســرانجام به کنترل درآمده و
خاموش شده است بنابر برآورد دادستان کل ۶۳ ،میلیون دلار خسارت به
بار آورده است.

الیحه افزایش میزان خسارت
پرداختی به اشتباههای پزشکی
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا ،امروز دوشنبه ،لایحه  AB35برای افزایش
میزان خسارت پرداختی به اشتباههای پزشکی را امضا کرد تا اجرایی شود.
این لایحه که اصلاح لایحهای است که در سال  ۱۹۷۵تصویب شده ،پس
از دهههــا ،از  ۲۵۰هزار دلار به  ۳۵۰هزار دلار از آغاز ژانویه  ۲۰۲۳تغییر
مییابد و در گذر زمان در  ۱۰سال به  ۷۵۰۰۰۰دلار میرسد.
در مورد اشــتباههای پزشکی که منجر به مرگ میشود ،بازماندگان از اول
ژانویــه  ،۲۰۲۳مبلغ  ۵۰۰هزار دلار دریافت مینمایند که در گذر زمان به
یک میلیون دلار نیز خواهد رسید و پس از یک افزایش ده ساله ،هر سال ۲
درصد به آن افزوده میشود.

انتخابات کالیفرنیا

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

انتخابات مقدماتی میان دورهای در کالیفرنیا روز  ۷جون برگزار میشود و
تاکنون باید همه کالیفرنیاییها پاکتهای رای را دریافت کرده باشــند اگر
تاکنون نامنویسی نکردهاید ،امروز آخرین روز برای نامنویسی است.
در انتخابــات شــهرداری لــوس انجلــس ریــک کاروســو در جبهه
جمهوریخواهان یکهتاز اســت و در جبهه دموکراتها هنوز کارن بس و
کوین دلئون ۲ ،دموکرات قدرتمند لوس آنجلس در برابر هم هستند و هنوز
هیچ یک ،به سود دیگری کنارهگیری نکرده است و در کنار آنها جینا وایولا
از کنشگران پیشرو نیز چشم به شهرداری لوس آنجلس دوخته است.
در انتخابات برای ریاســت شریف دپارتمان لوس آنجلس کانتی ،گر چه
الکس ویانوئهوا با انتقادهای بیشماری روبرو شده است ،اما دیگر نامزدها
نیز چهرهای شناخته شده نیستند.
در دیگــر بخشهای انتخابــات برای کالیفرنیا به نظر میرســد که گوین
نیوسام برای فرمانداری و الکس پدیا برای سنای آمریکا از مشکل کمتری
برخوردار باشند.

استعفای مالحت رفیعی از حزب دموکرات
شــب گذشته یکی از رهبران حزب دموکرات کالیفرنیا که نامش به تحقیق
 FBIدر مورد فروش پارکینگ استادیوم انجلز در آناهایم گره خورده بود،
استعفا داد.
ملاحــت رفیعی دبیر حزب دموکرات کالیفرنیا ،در نامهای که به روســای
حزب دموکرات ایالــت کالیفرنیا و کمیته ملی حزب دموکرات نوشــت
اســتعفای خود را این گونه اعلام کرد :جنجال بر سر نقش من ،اکنون یک
مانع بزرگ در راه من اســت و چون جامعه برای قضاوت در سیاســت،
عجله مینماید ،روندی که در سیاست بسیار رایج است ،از این روی برای
من روشن اســت که در حال حاضر ،بهترین عملکرد ،برای من و حزب
دموکرات ،کنارهگیری از سمتهایم میباشد.
ملاحت رفیعی در تحقیق  FBIکه از او به عنوان شاهد شماره یک نام برده
میشد در نامه خود اعلام کرده است که شاهد شماره یک در مورد فروش
پیشنهادی  ۳۲۰میلیون دلاری در مورد پارکینگ استادیوم بوده است.

تیراندازی در پایگاه  Palms 29تفنگداران دریایی آمریکا

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
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پس از شنیده شدن تیراندازی در پایگاه تفنگداران دریایی امریکا در پایگاه
تفنگداران دریایی امریکا در پایگاه  ،29Palmsپلیس نظامی اعلام کرد که
از ســاعت  ۹بامداد که یک تیرانداز در محل پایگاه فعال بوده ،این پایگاه
به طور موقت ،وارد شرایط ویژه تعطیلی شد و هیچ کس اجازه خروج از
محل خود را ندارد.

افســر نگهبان پلیس نظامی پایگاه جاناتان فورســت گفت این یک روند
جاری اســت و در چنین شرایطی همه در پایگاه باید در سرپناههای خود
باشــند و تا پایان یافتن آن ،همه باید در این شــرایط قرار بگیرند تا اعلام
نهایی به مفهوم پایان خطر اعلام شود.

این نسخه از ایرانشهر را می توانید هم در رایانه شخصی مطالعه کنید
و هم آن را چاپ نموده و بخوانید
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مقاله:

اقتصاد آمریکا و اوضاع بازار سهام

نویسنده :آنجلو طالبی

213-573-9635

بازار سهام آمریکا شاهد یک پدیده جدید و بسیار عجیب شده است.
منحصر وارد شدن در این سطح از شاخصها ،شما قیمت را قفل کرده به
این پدیده که باعث کاهش بســیار در سهام تکنولوژی بوده است  Digitalاین عبارت که از آن پایینتر نمیآید و فقط بالاتر میتواند برود.
 ،Advertisingاگهی و تبلیغ الکترونیکی بوده است.
اگر متوجه شده باشــید ،مخصوص ًا از زمان  19-Covidتا بحال ،تبلیغات بله! همچنین حســابهای با  Financial Engineeredو Made in U.S.A
سرســامآور از طریق ارتباطــات اجتماعی الکترونیکی ،کــه آن را دنیای وجود دارند.
مجازی نام میبرند ،بسیار افزایش پیدا کرده است و کمپانیهای نو و جدید
این نوع حسابها بجز این که یک سرمایه گذاری با رشد مطمئن میباشند،
شکوفا شدند مثل  Zoomو غیره.
میتوانند منافع بســیار مهم در زندگی بوجود آورند.Think Benefits ،
این پدیده در بازار سهام ثابت کرد که ارزش گذاری برای قیمت واقعی این ایــن منافع باعث آرامش خاطر و خواب بهتر و مواظبت از خود و خانواده
سهام Evaluation ،مبهم و گنک میباشد و قابل اعتماد نیستند.
میباشند مردم امریکا به این نتیجه رسیدهاند که دوست دارند با پول خود
آرامش خاطر و اوقات خوش و فراغت بوجود بیاورند ،مثل درآمد تضمین
اگر مردم فکر می کنند که شاخصها به جای اول خود به سرعت برمیگردند ،شده تا آخر عمر ،مثل تضمین اصل سرمایه ،مثل گذاشتن یک میراث مطمئن
شاید ،نا امید شوند ،چونکه بعضی از سهام باید  ۳یا  ۴برابر شوند تا به جای برای عزیزان و فرزندان خود.
اول خود که چند ماه پیش بود برگردند.
امیدوارم که این مقاله مورد قبول شما شده باشد و هر هفته سعی بر این است
در دفتر ما ،عقیده بر این اســت که موقعیت بســیار خوبی میباشد که در که شما را با وقایع اقتصادی دنیا و نه مسئله بلکه راه حلهایی مالی و مالیاتی
حسابهایی سرمایهگذاری شود که در غالب شاخصها حضور دارند و به مطلع بسازیم .هفته خوبی داشته باشید.

در کانون خبر:

پرداخت  700میلیون دالر به
قربانیان آزار جنسی پزشک زنان
دانشگاه UCLA

پرداخت غرامت توافقی دانشــگاه  UCLAبا زنان قربانی دســت
درازی جنسی پزشک زنان به  ۷۰۰میلیون دلار رسید .بنابر پذیرش
قربانیان و دانشگاه  ،UCLAقاضی دادگاه عالی لوس انجلس دستور
پرداخت  ۳۷۴/۴میلیون دلار به  ۳۱۲نفر از بیماران دکتر جیمز هیپس
( )James Heapsاز سالهای  ۱۹۸۳تا  ۲۰۱۸را صادر کرد که مورد
دست درازی و آزادجنســی این پزشک زنان در هنگام معاینه قرار
گرفته بودند.
افزون بلر این  ۲۴۳/۶میلیون دلار نیز به صورت توافقی به  ۲۰۰نفر
قربانیان دیگر در همین رابطه پرداخت شده بود و  ۷۳میلیون دلار نیز
در یک شکایت گروهی به صورت  Class Actionبه بیش از ۵۰۰۰
نفر قربانیان این پزشک پرداخت شده است و در یک مورد شکایت
شــخصی ۲/۲۵ ،میلیون دلار نیز یکی از قربانیان که مورد حمله و
آزار جنسی قرار گرفته بود ،پرداخت شده است.

استعفای شهردار آناهایم پس از افشای پرونده رشوه

هری سیدو ( )Harry Sidhuشــهردار جمهوریخواه آناهایم پس از اتهام او در استعفای خود نوشته است که منافع شهر بزرگ آناهایم بر هر خواستهای
 FBIدر مورد دریافت رشوه برای فروش پارکینگ استادیوم انجلز آناهایم ،اولویت دارد و او به همین سبب کنارهگیری مینماید.
از سمت خود کناره گیری کرد.
هری ســیدو به شاهد شــماره  ۲پرونده که از کارکنان شــهرداری آناهایم
در اعلام جرم  FBIآمده است که او افزون بر تلاش برای پنهان کردن مدارک است خواسته بود در پاسخ به هیئت زوری در مورد آگاهی از این موضوع
تلاش کرده است که آنها را نابود نماید .تا هیئت منصفه به آن دست نیابد .خودداری و انکار نماید.
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در کانون خبر:

دریافت غرامت از شبکه های اجتماعی
برای آسیب فرزندان زیر  18سال
بنابرلایحهایکهازتصویبمجلسنمایندگانکالیفرنیا
گذشته اســت ،پدر و مادرها حق خواهند داشت از
شــبکههای اجتماعی مجازی ماننــد  Instagramو
 TikTakبرای اعتیاد و آسیب پذیری فرزندان زیر ۱۸
سال خویش شکایت نمایند و  ۲۵۰۰۰دلار غرامت
دریافت کنند.
این لایحه شــامل شــبکههای فیلم و نمایش مانند
 NetFlixنمیشود و شــرکتهایی که بیش از ۱۰۰
میلیون دلار درآمد ناخالص در سال گذشته داشتهاند
هــدف این لایحه هســتند قانونگــذاران میگویند
شــبکههای اجتماعی و مجازی ماننــد  Tik Tokو
 Instagramکودکان و نوجوانان زیر  ۱۸ســال را از
نظر جســمانی ،روانی و احساسی آسیب میزنند و
خطرناک است.

اخبار انتخابات در کالیفرنیا
روز  ۷جــون انتخابات مقدماتی میــان دوره ای در
کالیفرنیا برگزار میشود.
شــما تا  ۲۳ماه می وقت داشتید که نام نویسی کنید
و میتوانیــد بــه www.registertovote.ca.gov
بروید و شرایط خود را بررسی نمایید و آگاهی بیشتر
بگیرید.
در انتخابات این دوره گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا
برای دور دوم فرمانداری خود را نامزد کرده است.
راب بونتا که برای دادســتانی کل ،از ســوی گوین
نیوسام ،انتخاب شده بود ،در این دوره وارد انتخابات
رسمی خود میشود.
در این انتخابات برای سناتور کالیفرنیا الکس پدیا در
 ۲بخش نامش امده است.
 – ۱رای برای ادامه دوره خود به جای کامالا هریس
 – ۲رای برای انتخابات دوره  ۶ساله به عنوان سناتور
ایالتکالیفرنیا

فشار خانوادهها به قانونگذاران برای
تامین امنیت کودکان در مدارس

فشــار خانوادهها به قانونگذاران برای تامین امنیت
کــودکان در مدارس ،پس از تیرانــدازی مرگبار در
دبســتانی در تگزاس ،در مناطــق پرخطر کالیفرنیا
افزایش یافته است.
سالهاســت که در مناطقی مانند کامپتون ،لین وود،
جنوب لوس آنجلس ،پومونا و دیگر شــهرهای کم
درآمد و محل زندگی گنگها ،دبیرســتانها حصار
فلزی دارد و بــا بهرهگرفتن از پلیس مدارس ،تلاش
شده اســت که از ورود نوجوانان با اسلحه و امکان

خشونت پیشگیری شود ،اکنون که تیراندازی مرگبار
در تگزاس ،به دبســتان رسیده است و دبستانها در
همین مناطق کم درآمد و خشونتبار حصار ندارد،
خانوادهها با حضور در برابر دبســتانها ،از مدیران
مدارس میخواهند صدای اعتراض و درخواســت
برای امنیت را از سوی آنان به مسئولان برسانند.
در آخرین نشســت اداره آمــوزش لوس آنجلس،
موضوع پلیس مدارس به بحث و گفتگو گذاشته شده
است.

دستگیری جوان  ۲۱سالهای در سن برناردینو
همراه با  17اسلحه مرگبار

پلیس ســن برناردینو اعلام کرد که در بازرسیهای
ترافیــک ،جــوان  ۲۱ســالهای را به نــام رابرت
اندرو مدینا دســتگیر کرده است که با یک کامیون
 ۱۷ ،U-Haulاســلحه مرگبــار و  ۱۸خشــاب با
ظرفیت بالای فشنگ را حمل می کرده است.
همه این اســلحهها ،غیرقانونی بــود و او با وثیقه
 ۵۰۰هزار دلاری در بازداشت مانده است.

پلیس اعلام کرده در یک بازرســی روزانه ترافیک
او را به ســبب همراه داشــتن یک اســلحه کمری
بازداشــت کرده و ســپس با بازرسی و جستجوی
 ،U-Haulموفــق به یافتن اســلحههای مرگبار در
یک کارتن شده است.
او که هم اکنون در بازداشــت به سر میبرد در ماه
جولای در برابر دادگاه قرار خواهد گرفت.
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برنامه برگی از کتاب را در کانال یوتیوب شرکت کتاب تماشا کنید و
اگر می خواهید که در جریان برنامه های بعدی و انتشار کتابهای
تازه قرار بگیرید  ،مشترک  Subscribeشوید.
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طنز و خبر:

بنگاه خبری ایرانشهروند

سرمقاله ایرانشهروند :سالم فرمانده!
ضمن تســلیت به بازماندگان فاجعه فروریختن ساختمان متروپل آبادان و
همه ملت ایران ،بخاطر استقبال امت شهید پرور عاشق ولایت ،متن کامل
نماهنگ سلام فرمانده ،ورژن ایرانشهروند ،برای اجرای ارکستر سمفونیک
تهران در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی ،آقا فرمانده کل قوا ،منتشر شد:
سلام فرمانده ،سلام از این نسل سوخته وامانده!
سـلام فرمانده ،سیدعلی یگان ویژه اش را فراخوانده!
سلام فرمانده!
بیا جون من بیا  ،بیا خودم باتومت میشم
گاز اشک آور ،افشانه فلفلت میشم
ابن ملجم ،شمر و یزیدت میشم
با همین مغز کوچیکم خودم دانش بنیانت میشم
بیا جون من بیا  ،بیا خودم تفنگت میشم
گلوله ات میشم گاهی تو سر و گاهی تو پای ملتت میشم
ابوسفیان ،عمروعاص و معاویه ات میشم
با همین قد کوچیکم ،خودم بازجو و شکنجه گرت میشم
سلام فرمانده ،سلام از این تورم تا دسته در ماتحت ملت جامانده!
سـلام فرمانده ،سیدعلی دسته خرهاشو فراخوانده!
سلام فرمانده!
نبین قدم کوچیکه ،پاش بیفته میزنم دهنتو سرویس میکنم
نبین قدم کوچیکه ،مثل پورپکان ،زود تند سریع انقلابی ،کارو تموم میکنم
نبین قدم کوچیکه ،از صف کالاهای اساسی ،بهت فحش میدم و سلام میکنم
نـبین کمه سنم ،تو فقط صدام بزن ببین چجوری پشتتو خالی میکنم

نبین کمه سنم ،با همین شستای کوچیکم همش بیلاخت میکنم
نبین کمه سنم ،توپ و تانک و فشفشه رو نثارت میکنم
همه رو فرو تو ماتحتت میکنم
سلام فرمانده ،سلام بی شرف بی ناموس وامانده!
سـلام فرمانده ،سیدعلی بسیج و سپاه شو فراخوانده!
سلام فرمانده!
عهد میبندم روزی سردار بچه کشت بشم عهد میبندم حاج قاسمت بشم
عهد میبندم مثل قالی باف و مثل لباس شخصی ها سگ نظامت بشم
عهد میبندم که میرینم به کارای این نظام
کاشکی مثل حاج قاسم من به چشم تو ،خایه مال بیام
من به چشم تو خایه مال بیام
هزارو صد و اندی ساله همه عالم اسگول شدند
غصه جلاداتو نخور آقا ،جلادات هزارو چهارصدی اند
سلام فرمانده ،سلام از این که سرش رفته و ته اش جامانده!
سـلام فرمانده ،سیدعلی همه لاشخورهاشو فراخوانده!
سلام فرمانده!
سلام وامانده!
سلام از ملت ایران غافل مانده!
سلام فرمانده!

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:

سالهاست میروم بر لب ساحل اما
ساحل هم میشکند میگوید من هم مثل تو ام.
لب به لب میخرد و گوید ز اسرار دلم
چه کسی میداند راز عالم در چیست؟
تا رسم هر که بگویم دل من او بگوید دل من
تا رسم بر لب ساحل ،
ساحلم میشکند میگوید من هم مثل تو ام
*********
خره پاي سفره عقد :با اجازه پدر خرم مادر خرم برادر وخواهر اي كره خرم
 ...بله
*********
ســلام  ،ببخشید این موقع شب اس ام اس دادم… یه سئوال مهم برام پیش
آمده:
ِ
جوجوی من…
چرا اگه به کسی بگن
پیشی من..
موشی… و ازین کلمه ها طرف خوشش میاد…
ّاما اگه بگن حیووون عصبی میشه…؟!
مـگـهجـفـتـشـونیـکـینـیـسـتـن….؟
*********
یارو میره هارد بخره میگه هارد640میخوام غضنفر هارد  500میاره
بهش میگه گفتم 640
میگه :ناراحت نباش جا وا می کنه !!!..
*********
کبوتر با کبوتر باز باران با ترانه میخورد بر بامش بیش برفش بیشــتر آمدی
جانم به قربانت ولی حالا چرا عاقل کند کاری که باز آید به کنعان غم مخور
خربزه با پوست موزو میندازی زمین هوا میره نمیدونی تا کجا
*********
غضنفر ميره رستوران ،گارسون ميخواد بزارتش سر كار ميگه :غذاي امروز
«كوجی پورو تياپوفو ســاخارينو گلاســه» با «ليمو» است! غضنفر ميگه :
«كوجی پورو تياپوفو ساخارينو گلاسه» با چي؟
*********
غضنفر داشــت با دخترش شبکه خارجی نگاه می کرد به دخترش گفت :
ببین بچه نصف توئه مثل بلبل اینگیلیســی صحبت میکنه بعد تو این همه
کلاس زبان میری هیچی بلد نیستی!
*********
پیامک قلمراد به نامزدش :تو خشگلی مثل پری/اما کثافت و خری /اگرچه
تو خیلی خری/همیشــه درقلب منی /دوســتت دارم کثافت /خاک تو سر
قیافت
*********
یه روز غضنفر پری دریایی میبینه میگه :چقدر خوشــگلی زنم میشی پری
میگه :من که آدم نیستم!غضنفر میگه :فکر کردی من آدمم!!!!
*********
چنگال چيست؟
وسيله اي بلاتكليف در سر سفره غضنفر اينا كه موقع آب خواستن آن را در
ران بغلدستي خود فرو مي كنند.
*********
متأسفانه یا خوشبختانه ،نگاه کردن به پر شدن دانلود از نگاه کردن به منظرهی
دشتهای پیچیده در باد لذیذتر است..
*********
وقتی یه زن میبینه که شوهرش داره زیکزاک تو حیاط میدوه باید چیکار کنه؟
هیچی  ،باید بهتر هدف بگیره و به شلیک کردن ادامه بده
*********
كم حجم ترن كتاب دنيا منتشر شد.
(آنچه غضنفر مي داند!)

اين كتاب فقط جلد دارد...
*********
به غضنفر میگن این خیابون کجا میره ؟ میگه من  40ســاله تو این خیابون
زندگی میکنم تا حالا ندیدم جایی بره
از غضنفر میپرسن :صورتی چه رنگیه؟ میگه :قرمز یواش!
*********
یارو داشته ماهی میگرفته ،یکی میپرسه :تا حالا چندتا ماهی گرفتی؟ یارو
میگه :این یکی رو که بگیرم ،با اون  19تائی که بعدا میخوام بگیرم میشه 20
تا
*********
برنده جایزه نوبل ادبیات در زمان تقدیم جایزه خود به همسرش گفت« :این
جایزه را به همسر عزیزم تقدیم می کنم که با نبودش باعث شد من بتوانم این
کتاب را تمام کنم !
*********
به یارو میگن چقدر لاغر شدی  ،میگه :نباید از ظاهر آدما قضاوت کرد
*********
ازبچه ميپرســن اون كدوم حيواني هست كه به ماگوشت شير ماست كفش
لباس ميده ميگه بابام
*********
قالیشویی برادران غضنفر:
با  %100تخفیف!
میان ,میبرن ,میشورن,
دیگه نمیارن!!
*********
غضنفر ميره خواٍستگاري عروسو نمي پسنده ميگن نظرت چيه ميگه يه دور
ميزنيمبرميگرديم
*********
يارو ميره حــرم امام تو بخش خانوما داد می زنه  :خانوما شــلوغ نكنيد!
حاجت ها قاطی می شه! من پارسال اومدم  ،حامله شدم!
*********
معلم از شــاگردش مي پرسه 5 + 5 :چند ميشه؟ شاگردش يه كم فكر ميكنه
ميگه  11معلم ميگه :احمق دســتتو از جيب شــلوارت در بيار  ،دوباره با
انگشت بشمار!
*********
سرهنگه داشته امتحان رانندگي مي گرفته .از يارو مي پرسه :اگه يه نفر وسط
خيابون بود ،بوق ميزني يا چراغ؟ طرف ميگه :برف پاك كن جناب سرهنگ!
سرهنگه كف مي كنه مي پرسه :يعني چي؟ يارو ميگه :يعني يا برو اين طرف
يا برو اون طرف
*********
يارو لنگ بوده با کشتي ميره سفر...وقتي برميگرده رفيقش ميگه خب سفر
خوش گذشــت؟؟ ميگه نه بابا همش استرس داشــتم هي مي گفتن لنگرو
بندازين تو آب
*********
از طرف مي پرسند چرا پرنده ها زمستان از شمال به جنوب پرواز مي کنن ؟
ميگه  :آخه من امتحان كردم .....پياده خيلي راهه
*********
عکاس ســر کلاس درس آمده بود تا از بچههــاى کلاس عکس يادگارى
بگيرد .معلم هم داشت همه بچهها را تشويق ميکرد که دور هم جمع شوند.
معلم گفت :ببينيد چقدر قشنگه که سالها بعد وقتى همهتون بزرگ شديد
بــه اين عکس نگاه کنيد و بگوئيد :اين احمده ،الان دکتره .يا اون مهرداده،
الان وکيله .يکى از بچهها از ته کلاس گفت :اين هم آقا معلمه ،الان مرده
*********
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توضیح لازم :مسئولیت آن چه در مقاله زیر آمده است صد در صد با نگارنده این سطور است .آقای بیژن خلیلی ،ایرانشهر و ایرانشهریان هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارند.
با مهر و احترام پیر خراسانی
منوره مونتریال!
از کشور زیبای کانادا – مدینه ّ

مواظب کوزه خودمان باشیم؟!

حتم ًا شــما هم میهنان عزیز در جریان هستید که در روزهای اخیر آقای
بیژن خلیلی و شــرکت کتاب دست به یک فعالیت فرهنگی بزرگ دیگر
زده اند و آن هم برگزاری «نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور» در دو
ّ
محل متفاوت در شهر لس آنجلس بوده است.
روز مختلف و دو
من ایــن ماجرا را هم در مصاحبه آقای شــهرام همایون با آقای خلیلی
در کانال یک و هم در نشــریه ایرانشــهر به دقّت دیدم ،خواندم و دنبال
کردم .متاســفانه این داستان هم مثل اکثر فعالیت های فرهنگی ،سیاسی
ما ایرانی ها حواشــی و تبعاتی به دنبال داشت که مهم ترین آن ها یکی
توییت های آقای سام رجبی ،دیگری گفته های آقای علی ابراهیم زاده
تاسف است.
و هم چنین گزارش کانال «کوچه» بود که واقع ًا باعث ّ
من اقدامات شــجاعانه آقایان سام رجبی و علی ابراهیم زاده در مقابل
پرویز پرســتوئی در مراســم نمایش فیلم در لس آنجلــس را در برنامه
تلویزیونــی خودم «فعل ًا در خدمتیم» در کانال یک ســتودم و رجبی را
«پهلوان ســام رجبی» خواندم .و در این جــا به عنوان یک پدر یا برادر
دلســوز و کســی که دل در گرو مهر مردم و میهنش دارد به این جوانان
توصیه مــی کنم با آرامش به گفتــه های آقای خلیلــی در کانال یک و
تعصب و تحریک دشمنان دوست نمای مغرض توجه
ایرانشــهر بدون ّ
کنید شاید لازم باشد در نظرات خود تجدید نظر کرده و به اشتباه خودتان
و سوء تفاهمات پیش آمده پی ببرید .که اگر از این مهم غفلت کنید آب
به آســیای دشــمن مردم و میهن مان یعنی رژیم پلید جمهوری افلاسی
ریخته اید! لازم می دانم در این جا به گوشه ای از این موارد اشاره کنم.
خلیلی بعد از توضیحاتی در مصاحبه فوق الذکر ،در ایرانشــهر شماره
 315بعد از شــرح گوشــه ای از چگونکی برگزاری این نمایشگاه می
نویسد:
آقای دکتر کریمی ّ
حکاک نخســتین ســــخنران برنامه بودند که پس از
اتمام ســخنرانی ایشــــان آقای روزبه از من درخواست کرد که سوالی
مطرح کند و ایشــان به دکتر کریمی حکاک با توجه به این که از اعضای
هیات مدیره نایاک بوده اند ،ایشــان را به همراهی با جمهوری اسلامی
متّهم کردند و آقای علی ابراهیم زاده به عنوان خونخواهی ایرانیان کشته
شده در آبان  ۹۸مطالب روزبه را ادامه دادند .آقای دکتر کریمی ّ
حکاک
با اعلام مخالفت با جمهوری اســلامی وهم چنین مخالفت با شــخص
خمینی و خامنــه ای اعلام کردند که نایاک را به عنوان لابی گر حکومت
جمهوری اسلامی نمی دانند( .کوتاه شده و نقل به مضمون)
خُ ب بی انصاف ها چرا به این پیر مرد فشار می آورید شاید دست شان
زیر ســنگ کس یا کسان یا جا یا جاهائی اســت .به نظر ما راه حل این
مشکل هم ساده است.
می گویند روزی همسایه م ّلانصرالدین به در خانه او آمد که رفیق باری
سنگین دارم که باید آن را به شهر ببرم .می شود خرت را دو سه ساعتی
متاسفانه خرم در خانه نیست ،از بد روزگار
به من قرض بدهی؟ م ّلا گفت ّ

همان وقت خر که در طویله بود شــروع به عرعر کردن کرد همســایه به
م ّلا گفت م ّلا جان چرا دروغ می گوئی خرت که در طویله اســت! م ّلا در
جوابــش گفت :رفیق تو حرف من پیر مرد ریش و موی ســفید را قبول
نداری و عرعر خر را قبول می کنی؟! لطف ًا شــما هم روزی از روزهای
آفتابــی لس آنجلس جناب دکتر را برای گردش علمی به دادگاهی ببرید
که آقای حســن داعی را بنا به شــکایت نایاک و تریتا پارســی محاکمه
کــرد و حکم قاضی آمریکائی مبنی بر لابی گری نایاک برای آخوند ها و
محکومیت تریتا و نایاک را نشان اش بدهید و به ایشان بگویید دکتر جان
شما حکم قاضی این دادگاه با ریش و موی سفید را قبول داری یا عرعر
خر آخوندها در طویله نایاک را؟!
خلیلی سپس ادامه می دهد.
خانــم لادن همایون صفت کوچکترین دخالتی در برگزاری این برنامه و
همچنین دعوت از نویســندگان نداشته اند .کانال کوچه ایشان را برگزار
کننده این نمایشــگاه اعلام کردند ،در حالی که در همه رســانه ها و هم
چنین نشــریه ایرانشهر ،به وضوح اعلام شده است که این شرکت کتاب
بوده اســت که برگزار کننده این نمایشــگاه بوده است و خانم همایون
صفت مکان معبد تندرستی خود را برای این کار فرهنگی به رایگان در
اختیار این نمایشــگاه گذاشــته بود .همچنین خانم لادن همایون صفت
این موضوع را به آقای علی ابراهیم زاده پس از اتمام نمایشــگاه ،تلفنی
یادآوری کرده اند ولی متاســفانه در هیچ کجا چــه در ویدیویی که در
شبکه های اجتماعی به پخش آن مبادرت کرده اند و چه در کانال کوچه
که از آن ها بخواهند خود را تصحیح کنند ،دیده نشده است.
به نظر نگارنده این مقاله احتمال ًا الآن خانم لادن باید پشت دست اش را
داغ کند که دیگر به هم میهنان خودش از این گونه لطف ها نکند!
خلیلی ادامه می دهد :از آقایان علی ابراهیم زاده ،ســام رجبی و کانال
کوچه انتظار می رود این اشــتباهات خود را بپذیرند و آن ها را اصلاح
کنند  ،تا آن کــه مابین جامعه ایرانی برای مبارزه با جمهوری اســلامی
تفرقه ای نباشد.
مرکز زرتشــتیان به من  ،بیژن خلیلی مدیر شرکت کتاب و برگزار کننده
این نمایشــــگاه اعلام کرد که به دلیل آن که کتاب های ناشــران ایرانی
خارج از کشور سیاســی و ضد جمهوری اسلامی است ،و این مغایر با
اساســنامه مرکز می باشــد که اعلام می کند ،مرکز یک نهاد غیر سیاسی
است ،نمی توانند این مکان را در اختیار ما بگذارند» با توجه به احترامی
که شــــرکت کتاب برای مرکز زرتشتیان که سالهاســت با آن همکاری
می کند قائل است .بلافاصله محل نمایشگاه را به نقطه دیگری در اورنج
کانتی منتقل نمود.
ضد جمهوری
باز ما باید فضولی کنیم که واحیراتا ،کتاب های سیاسی و ّ
اسلامی مغایر با اساسنامه مرکز زردشتیان ایران است؟! همان زردشتیانی
که  1400ســال است زیر ضربه اسلام عزیز بوده و هستند؟! البته حرحی

بــه ایــن بزرگــواران
نیست چون آدم دینی
چه مسلمان باشد ،چه
مسیحی یا یهودی و یا
پیرو ســایر ادیان مانند
گربه ای است که روی
دیــوار باریکی راه می
رود و بایــد مواظــب
باشــد که مبادا غفلت
کــرده ،ک ّله پا شــده و
سقوط کند!
ســپس خلیلی ادعایی
می کند کــه تقریب ًا همه
کســانی که دل در گرو
مهر میهن ســوخته مان دارند به درســتی آن واقف هستند به این شرح،
ایشان می نویسد:
برای یادآوری به این دوســــتان مبارز  ،لازم اســــت یادآوری شــود
که بیژن خلیلی در ســپتامبر  2011برای موفقیت آقای حســن داعی و
پرداخــت بخش کوچکــی از هزینه های حقوقی آقای حســــن داعی
یــک  fundraisingدر همین شهر بورلی هیلز انجام داد و پس از برنده
شــدن آقای داعی علیه نایاک یک ویژه نامه نشریه ایرانشهر به تاریخ 28
سپتامبر  2012منتشر کرد ،یعنی بسیار پیش از این که دیگرانی در رسانه
ها علم مخالفت با نایاک و وابســتگان به جمهوری اسلامی را به اهتزاز
درآورند.
اما داســتان کانال کوچه؟ به نظر من به این یکی دیگر هیچ ایرادی وارد
ّ
نیست .چرا؟ چون معمول ًا همه رسانه ها از انواع گوناگون مادر و پدرشان
معلوم اســت و نام سرپرست شان در شناسنامه ای بر پیشانی شان درج
شــده اســت .تقریب ًا همه می دانند که مثل ًا مدیر مســئول ایرانشهر بیژن
خلیلی اســت  ،صاحب کانال یک شهرام همایون و پایه گزار تلویزیون
پارس مهندس شــجره و هر کدام دیگر هم سرپرســتی نام آشنا دارند.
ولی این کانال کوچه پدر و مادر درست و حسابی ندارد کسی نمی داند
چه کسی او را پس انداخته ،چه کسی بزرگ و تربیت اش کرده و تحویل
جامعه داده است بنابر این به باور این پیر گردن شکسته که من باشم این
رســانه بو می دهد و بوی بدی هم می دهــد .این را در مذاکره تلفنی به
جدی نگرفت و به ریش تراشیده ام خندید!
خلیلی گفتم شاید حرفم را ّ
ولی خلیلی عزیز باز در این جا تاکید می کنم نباید انتظار داشت که کانال
کوچه برای ایران و ایرانی آبی بیاورد فقط باید مواظب باشیم کوزه مان
را نشکند؟!

در کانون خبر:

شورای شهر آناهایم ،فروش پارکینگ استادیوم
 Anglesرا متوقف کرد

پــس از اســتعفای شــهردار آناهایم به ســبب
رســوایی در پرونده فروش پارکینگ استادیوم،
شورای شــهر آناهایم در نشســت شب گذشته
خود با اکثریت قاطع رای داد که قرارداد ســال
 ۲۰۲۰برای فــروش پارکینگ متوقف شــود و
پرونده را دادستان شهر پیگری نماید.
ناگفته نماند که شهر آناهایم مالک زمین استادیوم
است که در یک گستره  ۱۵۱اکری قرار دارد.
پس از اعــلام  FBIدر  ۷ماه می  ۲۰۲۲در مورد
فســاد و رشــوه در فروش پارکینگ ،شــهردار
آناهایم هری ســیدو اســتعفا داد و شورای شهر
نیز تروور انیــل  Trevor O’Neilرا به جای او
برگزیده است.

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا در واکنــش به تیراندازی
مرگبار در دبستانی در تگزاس واکنش نشان داد و در توئیت
خود نوشت:
اگر نتوانیم کودکان را ایمن نگه داریم ،پس ما کیستیم؟
این قابل پیشــگیری است .کشــور در برابر یک گزینه قرار
دارد و آن نیاز به قوانین تامین کننده امنیت اســت ،قوانینی
که فراگیر و عاقلانه باشد.
گوین نیوســام با انتقاد از بیعملی شماری از سیاستمداران
در برابر لابیهای هودار اســلحه ،به داشــتن قوانین جدی
اشــاره کرد .دکتر دارل میلر ،استاد حقوق دانشگاه دوک و
متخصــص در امور اصل دوم متمم قانون اساســی و دیگر
مقررات آزادی اســلحه در همین زمینه می گوید :هنگام آن
اســت که حلقههای نظارتی بر آزادی اسلحه تنگتر شود.
اگر تنها واکنش شما این باشد که در برابر این موضوع اراده
سیاسی کم است ،به جایی نخواهیم رسید.

هشدار به خانوادههای دارای اسلحه در کالیفرنیا

تیراندازی مرگبار در یک دبستان در تگزاس که
موضوع تلخ و خبری رسانههاســت ،مسئولیت
خانوادهها ،مدیران مدارس و نیروهای پلیس را
بیشتر مینماید.
امروز چهارشنبه در دبستان Edward Kimble
در ســاکرامنتو کالیفرنیــا ،در کشــور میــز یک
دانشآموز کلاس دوم ،یک اسلحه با خشاب پر

واکنش گوین نیوسام
به تیراندازی مرگبار در تگزاس

از گلوله یافته شد.
این موضوع با هشــیاری دیگــر دانشآموزان و
آگاهی رســاندن به مدیر و آموزگار ،پلیس را به
مدرسه کشانده است.
در بیانیــه اداره آموزش به کودکان تاکید شــده
است اگر چیزی میبینید ،چیزی بگویید.
See something, Say Something

بیل کازبی هنرمند سرشناس تلویزیونی آمریکا
به دادگاه فرا خوانده شد

بیــل کازبی هنرمند سرشــناس تلویزیونــی آمریکا که در
کهنسالی سال گذشته از زندان آزاد شده بود ،بار دیگر برای
پروندهای دیگر به دادگاه فرا خوانده شد تا به آخرین پرونده
شکایت از دست درازی جنسی او رسیدگی شود.
جودی هوت که در کالیفرنیا زندگی میکند ،شــکایت کرد
در میانــه دهه  ۱۹۷۰هنگامی که در عمارت پلی بوی Play
 Boyبوده و  ۱۶ســال داشته ،بیل کازبی به او دست درازی
جنسی کرده است .او میگوید در آن زمان به آنها گفته شده

که بگویند  ۱۹ساله هستند .او همراه با بیل کازبی به عمارت
پلی بوی رفته بود.
این شکایت پس از آن که شکایتها به دادگاه از سوی  ۸زن
علیه بیل کازبی  ۸۴ساله صورت گرفت طرح شده و اکنون
که خانم جودی هوت  ۶۴ساله است و در ریورساید زندگی
میکند در دادگاهی در ســانتامونیکا به پرونده شکایت او
رسیدگی خواهد شد .او در هنگام فیلمبرداری مورد حمله
قرار گرفته است.
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 27می تا  2جون (  6خرداد تا  12خرداد )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است
آدینه  6خرداد  27 /می
درگذشت ادیب نیشابوری -ادیب ،شاعر و مدرس
شیخ عبدالجواد ادیب نیشابوری ،فرزند ملا عباس ،در سال  ۱۲۸۱هجری
قمری در نیشــابور زاده شد .وی شــاعری خوش قریحه بود و درسرودن
شعرازسبک قاآنی پیروی میکرد .اما بعد ازمدتی به شیوه ترکستانی روی
آورد و ســرانجام خود صاحب سبکی ویژه شد .ازادیب نیشابوری علاوه
بردیوان اشــعار« ،بخشی ازشَ رح ُم َع َّلقات َســبعه و رسالهای درجمع بین
عروض عربی و فارسی» باقیست.
 1321خورشیدی( 1942میلادی)
انتشار روزنامه کیهان به صاحب امتیازی عبدالرحمن فرامرزی و مدیریت و
سردبیری دکتر مصطفی مصباحزاده.
 1325خورشیدی (1946میلادی)
تأسیس انجمن روزنامه نگاران
 1328خورشیدی (1949میلادی)
درگذشت علامه محمدقزوینی -ادیب ،پژوهشگرو مؤلف «بیست مقاله»
 1329خورشیدی (1950میلادی)
قتل احمد دهقان-مدیر نشریه تهران و نماینده مجلس شورای ملی و صاحب
تماشاخانه تهران به دست حسن جعفری کارمند شرکت نفت انگلستان.
 1339خورشیدی ( 1960میلادی)
زادروز مهرداد فلاح ،شاعر در لاهیجان
 1361خورشیدی( 1982میلادی)
درگذشــت وارطان هوانسیان از معماران و پیشــگامان معماری مدرن در
ایران؛ از آثار وی :ساختمان بانک ملی ایران در تهران (شعبه دانشگاه تهران)
 1389خورشیدی ( 2010میلادی)
درگذشت محمدرضا اعلامی کارگردان سينما.
اين کارگردان شــامگاه ششم خرداد ماه در سن  ۵۴سالگی به دليل عارضه
سکته قلبی در خانه اش به ديار باقی شتافت .او به عنوان کارگردان ساخت
فيلمهايی چون «نقطه ضعف»« ،ترنج»« ،شناســايی»« ،عشــق و مرگ»،
«افعی»« ،آشــوبگران»« ،ساقی»« ،آنســوی آيينه» و«رازها» را در پرونده
کاریاش ثبت کرده است.
 1398خورشیدی ( 2019میلادی)
درگذشــت پرویز بهرام در تهران ( متولد  ۱۳۱۲خورشیدی) دبلور(صدا
پیشه) سینما  ،تلویزیون و گوینده رادیو و هنرپیشه نمایشنامه های رادیویی.

شنبه  7خرداد  28 /می

1324خورشیدی ( 1945میلادی)
زادروز محمد بیابانی ،شاعر ،در بوشهر
1359خورشیدی ( 1980میلادی)
گشایش اولین دوره مجلس شورای اسلامی
 1383خورشیدی ( 2004میلادی)
وقوع زلزلهای به قدرت  6.4درجه ریشتر در استانهای تهران ،مازندران و
مناطق كوهستانی شمال ایران

یکشنبه  8خرداد  29 /می

 1336خورشیدی ( 1957میلادی)
زادروز محسن مخملباف ،نویسنده و فیلمساز ،در تهران
 1381خورشیدی ( 2002میلادی)
درگذشت حبیبالله كسمایی ،فیلمنامه نویس سینمای پیش از انقلاب ایران

دوشنبه  9خرداد  30 /می

 1286خورشیدی ( 1907میلادی)
انتشار اولین شــماره روزنامه صوراســرافیل با همكاری میرزاقاسم خان
تبریزی و میرزاجهانگیرخان شــیرازی ،با نویسندگی میرزا علی اكبر خان
قزوینی معروف به دخو (دهخدا)
1298خورشیدی ( 1909میلادی)
زادروز فریــدون توللــی ،شــاعر و
باستانشناس
 1303خورشیدی (1924میلادی)
درگذشــت دكترعلــی اكبرخــان ناظم
الاطباء ،پزشك و مؤلف «فرهنگ نفیسی»
 1314خورشیدی ( 1935میلادی)
زادروز بیژن مفیــد ،كارگردان و بازیگر
تئاتر
 1364خورشیدی ( 1985میلادی)
درگذشــت فریــدون توللی ،شــاعر و
باستانشناس
کتابهای فریدون توللی در شرکت کتاب
موجود است.

سه شنبه  10خرداد  31 /می

 1290خورشیدی ( 1911میلادی)
تصویب قانون طبابت و نظام پزشكی در مجلس
 1348خورشیدی (1969میلادی)
درگذشت دكتر حسن ارسنجانی  -وزیر پیشین كشاورزی و مجری لایحه ی
اصلاحات ارضی -روزنامه نگار و وكیل دادگستری
 1380خورشیدی ( 2001میلادی)
درگذشت شاهزاده لیلا پهلوی ،در لندن
 1381خورشیدی( 2002میلادی)
درگذشت حبیبالله کسمایی فیلمنامه نویس
 1383خورشیدی ( 2004میلادی)
درگذشت حسین ملك ،جامعه شناس ،محقق ،اندیشمند فلسفه و نویسنده
در سن  83سالگی در پاریس
 1385خورشیدی ( 2006میلادی)
درگذشــت محمود اعتمادزاده (م.به آذین) مترجم و شاعر نامدار ایرانی.
متولد  1293خورشــیدی در شــهر رشــت .یكی از معروف ترین آثار او
ترجمه «دون آرام» اثر میخائیل شولوخوف.
به آذین در عرصه نمایشنامه نویسی هم قلم آزمود .نمایشنامه كاوه ()۱۳۵۵
گویای حدیثی باستانی با بیان و شگردهای هنری معاصر است.
آثار بسیاری از نویســندگان بزرگ جهان (بالزاك ،رومن رولان ،شكسپیر،
شــولوخف…) را به فارسی شــيوائی ترجمه كرد .وسواسش در انتخاب
آثــار ،و روانی و دقت ترجمههایش ،به او جای ویژهای در میان مترجمان
مشهور ایران داده است.
کتابهای اعتمادزاده (به آذین ) در شرکت کتاب موجود است.

 1389خورشیدی ( 2010میلادی)
آندره آرزومانيان نوازنده برجسته پيانو که از بيماری سرطان استخوان رنج
میبرد در سن  ۵۶سالگی ،در تهران درگذشت.
آندره آرزومانيان نوازنده «پيانو» و سازنده موسيقی متن فيلمهای «سيمرغ»
اکبر صادقی«،ماهی» کامپوزيا پرتويی« ،شنگول و منگول» پرويز صبری،
«رانده شــده» جهانگير جهانگيری« ،سکوت» علی سجادحسينی« ،علی
و غول جنگل» بيژن بیرنگ و مســعود رسام« ،خانواده کوچک ما» شاپور
قريب« ،از بلور خون» جمشيد عندليبی« ،بیتو هرگز» هوشنگ درويشپور،
بود.
آقای آرزومانيان علاوه بر نوازندگی در ســاخت موسيقی فيلم هم تا سال
 ۱۳۸۷خورشــيدی فعال بود،او کار خود را از ســالهای پس از انقلاب
اســلامی آغاز کرده بــود و از جمله درخشــانترين کارهايش در عرصه
نوازندگی میتوان به آلبوم پاييز طلايی اثر فريبرز لاچينی اشاره کرد.
 1390خورشیدی ( 2011میلادی)
درگذشــت عزتالله ســحابی (متولد  ،۱۳۰۹تهران  ۱۰ -خرداد ،۱۳۹۰
تهران) سیاســتمدار ایرانی ،روزنامه نگار ،اقتصاددان ،فعال ملی مذهبی،
رهبر شورای فعالان ملی مذهبی ایران ،عضو شورای انقلاب ،رئیس ستاد
بسیج اقتصادی كشور ،عضو شورای بازنگری در قانون اساسی جمهوری
اسلامی ،نماینده مردم تهران در اولین مجلس خبرگان قانون اساسی و دوره
اول مجلس شورای اسلامی
او همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت مهدی بازرگان بود که
پس از استعفای دولت بازرگان در موقعیت اپوزیسیون قرار گرفت.
وی فرزند یدالله ســحابی از بنیانگذاران نهضــت آزادی ایران و پدر هاله
سحابی از فعالان حقوق زنان و زندانی سیاسی بود.
او یکی از زندانیان سیاسی سرشناس ایران بود که بیش از  ۱۲سال از عمر
خود را در زندانهای حکومت پهلوی و  ۳ســال را در جمهوری اســلامی
ســپری کرد و در ســالهای اخیر نیز به دلیل حمایت از جنبش سبز تحت
بازجویی قرار گرفت.
او مدیر مســئول نشــریه ایران فردا بود که پس از دستگیری توسط دادگاه
انقلاب و توقیف نشریه ایران فردا به عضویت افتخاری انجمن قلم آمریکا
درآمد .عزتالله ســحابی در بامداد  ۱۰خرداد  ۱۳۹۰در بیمارستان مدرس
تهران و پس از  ۶۰سال فعالیت سیاسی درگذشت.
لازم بیاد آوری است او یکی از نخستین کسان در انکار هولوکاست در ایران
است.

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

چهارشنبه  11خرداد  1 /جون

 1303خورشیدی ( 1924میلادی)
انتشار روزنامهی اتحاد اسلام -در تهران -به مدیریت شیخ حسین لنكرانی
 1314خورشیدی ( 1935میلادی)
تصویب اساسنام ه نخستین فرهنگستان ایران به وسیل ه هئیت وزیران
 1319خورشیدی ( 1940میلادی)
زادروز علیمحمد حق شناس ،زبان شناس و پژوهشگر
 1361خورشیدی ( 1982میلادی)
درگذشت سیدحسین میرخانی ،خوشنویس ونوازنده کمانچه
 1383خورشیدی ( 2004میلادی)
درگذشت حسین ملك مؤلف ،متفكر و پژوهشگر مسایل ایران در پاریس
درگذشــت پروین ســلیمانی بازیگر
پیشکســوت ســینمای ایران به دلیل
عارضه تنفسی و ایست قلبی در تهران.
وی متولد سال  1301در تهران بود.
 1390خورشیدی ( 2011میلادی)
درگذشت هاله سحابی ،دختر عزتالله
سحابی ،یک روز بعد از درگذشت پدر
خــود و در پی حمله ماموران امنیتی به
مراسم تشییع جنازه او در لواسان.
خانم سحابی به دنبال برخورد نیروهای
امنیتی با حاضران در مراسم تشییع جنازه
بیهوش شد و تلاشهای پزشکی برای
نجات جان وی بینتیجه ماند.
 1399خورشیدی ( 2020میلادی)
درگذشــت حسن توفیق ،کاریکاتوریست و مدیر مسئول نشریه توفیق در
تهران در سن  ۹۵سالگی

پنجشنبه  12خرداد  2 /جون

 1349خورشیدی ( 1970میلادی)
درگذشت آیتالله حاج سیدمحسن طباطبایی حكیم -پیشوای شیعیان جهان
 1368خورشیدی ( 1989میلادی)
درگذشت عبدالله باقری  -استاد تذهیب
 1375خورشیدی ( 1996میلادی)
درگذشت فریدون قوانلو  -فیلمبردار سینمای ایران
درگذشت حسن شجاعی خواننده کوچه و بازار.
 1398خورشیدی ( 2019میلادی)
درگذشت مرتضی کلانتریان مترجم در سن  ۸۷سالگی درتهران
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آینده جهان زیبای ما بعد از کرونا چیست؟

برنامه تحلیلی میز مطبوعات را در

از دید استاد علوم سیاسی و رییس سابق دانشگاه هاروارد ،خواندنی است
پس از فراگیری بیماری کرونا ،اهل تفکر و اندیشه درباره آینده

سرزمینهای دیگر به ویژه آفریقا .خاور نزدیک و میانه ،مانند

گمانهزنیهــا و تصویرســازیهای جالبی را منتشــر کردند.

 -به طور کلی افزایش خطر جنگ و درگیری از جمله نشانههای

کردهاند و شماری دیگر بانگاه و نگرشهایی خطکشیشده و

اما بعد از کرونا و با ادامه شــرایط ناگــوار اقتصادی و کاهش

دنیا بعد از انتشــار و فروکش نسبی این بیماری ،پیشبینیها،

شماری از آنها با نگاهی دینی و الهی ،آینده دنیا را پیشبینی

پاکستان و همسایگان و...

این نوع تغییر هســتند که قبل از کرونا نیز قابل مشاهده بودند،

ایدئولوژیکی ،اما همه این نگاهها در این باور با هم مشــترکند
ِ
جهان پس از کرونا به
که تصویری ملمــوس و قابل اعتنایی از

سناریو افزایش بیشتری یافته است.

جهان در آســتانه تغییرات عظیمی است .هرچه زمان گذشت،

سه -نظم جدید چینی

دست نمیتوان داد .در اولین روزهای شیوع کرونا گفته میشد

ما بــه کرونا و پیآمدهایش خو گرفتیم و بتدریج از شــمار این
نگاههای افراطی به دنیای پس از کرونا کاســته شد .حالا گفته
میشــود تا رســیدن آینده ،نمیتوان به هیچ تصور درست و

دقیقی از آینده این جهان پرآشــوب رسید .بنابراین هر تلاشی
جهت پیشبینی جهــان و ژئوپلیتیک آینده پس از این پاندمی

کرونا ،بایستی با تحلیل و بررسی گزارههای مختلف ،گسترده

و جهان شــمول انجام گیرد و با پیشبینی سناریوهای گوناگون

و مختلف به دست آید.

امیدهای بازیابی و بهبود نیافته اقتصاد جهان احتمال وقوع این

امکان نگاه کنیم:

یک -پایان نظم لیبرال جهانی
به بــاور جوزف نای ،کرونا باعث خواهد شــد که نظم لیبرال
دموکراتــی که پس از جنــگ جهانی دوم با قدرت شــگرف
آمریکا و بهیاری تاســیس نظام اداری سیاســی سازمان ملل

متحد در جهان بنیان نهاده شــد ،در ســالهای آینده کم کم به
پایان راه برسد .نظم مدرنی وابســته به نهادها و سازمانهای

بینالمللی بود که سبب شده بود تا لیبرالیسم اقتصادی و آزادی

تجاری و مالی در سطحی وسیع و بینالمللی ،البته بنفع جهان

سرمایهداری ،در دستور کار غرب قرار گیرد.

جوزف نــای میگوید کــه« :البته این نظــم آمریکایی ،پیش

از پیدایــش پاندمــی کرونــا با ظهــور غول منســجم چین و
دگرگونگیهــای اتحــاد جماهیر شــوروی ســابق و رشــد
سیاستهای پوپولیستی در دموکراســیهای غربی به چالش

کشیده شده وپایههای نامحکمش لرزیده بود .کرونا باعث شد
مقاومت ایالات متحده آمریکا در هم شکســته شود و نهادها و
سازمانهای سرمایه داری بینالمللی نیز اهمیت و ارزش خود
را از دســت بدهند و رشد جریان ملیگرایی در غرب جلوهای
دیگر از این تغییر شود ».درحقیقت کرونا با تضعیف موقعیت

و جایگاه آمریکا در نظام بینالملل در جهت پایان بخشیدن به

نظم لیبرال جهانی این ابر قدرت سرعت بخشید.

و فاصلهاش را با اقتصادهای نوظهوری مانند برزیل و هند نیز

افزایش خواهد داد .رفتارهای اخیر چین حکایت از این دارد

که آگاهانه دنبــال جایگاهی بالاتر در مدیریت جهان میگردد
فرامنطقهای ،حتی در اروپا و آمریکای لاتین اســت .به گفته

اثر شیوع کرونا ضعیف شــدهاند ،این فرصت به دست چین
و شــرکتهای زیرک چینی آمده تا در سازمانها و نهادهای
بینالمللی نقش اقتصادی سیاســی بیشتر و مهمتری بر عهده
بگیرند.

نظم جدید سبز
چهار-
ِ
البتــه تمامی ســناریوهای آینــدهنگرانه ،منفی نیســتند .این

موضوعات که در ســالهای اخیر افکار عمومی کشــورهای
دموکراتیک به مسایلی چون تغییرات اقلیمی و آب و هوایی و

حفاظت از محیط زیست اهمیت بیشتری قایل میشوند و حتی

ســاختار دولتی خود را برای حفاظت از چنین مسایلی تغییر

میدهند ،نشانههایی امیدوار کننده درباره آینده هستند .البته،
قبل از بحران انتشــار کرونا نیز پیشبینی میشد تا سال ۲۰۳۰

ممکن است شاهد استقرار یک دستور کار جامع بینالمللی با

هدف توجه به مسایل زیست محیطی باشیم .اما به نظر میرسد
که پاندمی کرونا ،درک و فهم انسان را از وجود ارتباط مستقیم
ن و وضعیت محیط زیستی دنیا را بیشتر کرده،
میان سلامت انسا 

این موضوع را تسریع خواهد کرد .مثلا توجه به این که بودجه

 ۷۰۰میلیارد دلاری وزارت دفاع آمریکا نتوانست از این کشور
در برابر ویروس کرونا محافظت کند .زیرا مرگ و میر کرونایی
آمریکا بیش از تلفات این کشــور در کل جنگهایش از ســال

 ۱۹۴۵تاکنون بوده اســت .شــاید این توجه باعث شود زمینه
برای ظهور سیاستهایی مانند «سیاست سبز» و توجه بیشتر به

مسایل زیست محیطی و بهداشتی فراهم شود.

دو -تراژدی ظهور اقتدارگرایی

 -دیگر هیچ کشوری بهتنهایی نمیتواند

این ماجرا یک بار دیگر هم در دهه ســی میلادی به دلیل شیوع

آینده مبهم جهان در دو دهه ۲۰۲۰،و  ۲۰۳۰و مســایلی چون

بیکاری جهانــی و افزایش نابرابریهای طبقاتی و اجتماعی و
ِ
بروز مشــکلات اجتماعی و اقتصادی در کشــورهای مختلف

افزایش قدرت چین ،افزایش پوپولیســم و ایجاد شــکاف در

اردوگاه اتحادیــه اروپــا در فضای عمومــی مدیریت جهان

رخداده بود و زمینه برای ظهور اقتدارگرایان مانند اکنون فراهم

تغییراتی ایجاد میکند و این انگاره را که دیگر هیچ کشوری به

روند را تکرار کرده و باعث ظهور سیاستمدارانی خواهد شد

کرد .این امر میتواند از یک ســو باعث همکاریهای جدی

شده بود .حالا به نظر میرسد پیدایش و فراگیری کرونا همان
که میخواهند با انواع سیاســتهای ملی گرایانه پوپولیســتی
قدرت دلخواه را در دســت بگیرند .طلیعههای این شرایط را

نیز در ماههای اخیر شاهد بودهایم مانند:

 -رشد و افزایش سیاستهای ملیگرایانه و البته افزایش تقاضا

و انتظار عمومی برای نوعی حمایتگرایی از اقتصاد دولتی،
 افزایش تعرفههای کالاهای وارداتی مختلف، -سیاستهای سخت گیران ه مهاجرتی،

 -افزایــش دخالتهای نظامی دولتهــای مقتدر ثروتمند در

 Subscribeشوید .

 ۲۰۲۰از آمریکا و اقتصاد رو به زوالش سبقت خواهد گرفت

جهان در دو ده2۰۲۱ ،و  ۲۰۳۰ارائه داده که زمینههای مختلف

به روشــنی ترسیم کرده است .با هم و بهزبانی ساده بهاین پنج

های بعدی قرار بگیرید  ،مشــترک

کرده اســت .با ادامه این روند احتمالن چین در اواسط دهه

استاد جوزف نای ،با توجه به اینکه دموکراسیهای غربی در

پایان محتمل بر پاندمی کرونا و تاثیراتش در دو ده ســال آتی

و اگر می خواهید که در جریان برنامه

جمله آمریکا و اتحادیه اروپا (اســتعمارگران سابق) را بیشتر

به گزارش «ســرویس ترجمه شفقنا» جوزف نای ،استاد علوم

و جالبی را شــامل میشود .این چهره دانشگاهی معروف پنج

کانال یوتیوب شرکت کتاب تماشا کنید

شیوع کرونا فاصله اقتصادی میان چین و رقبای این کشور از

و با طرحهایی مانند «یک کمربند ،یک راه» دنبال تاثیرگذاری

سیاسی دانشگاه هاروارد پنج پیشبینی محتمل در مورد آینده

9

تنهایی نمیتواند مشــکلات جهان را حل کند ،تقویت خواهد

آمریکا و چین در مســایلی مانند مقابله با شــیوع بیماریهای
اپیدمیک و تغییرات اقلیمی شود و همچنین این احتمال وجود

دارد کــه اوضاع بدتر از قبل شــود .نابــودی برخی نهادها و

موسسات بین المللی پیشبینی دیگری است که احتمال زیادی
دارد که به وقوع بپیوندد.

امیر اسماعیل سندوزی
بهار2022
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در جنوب کالیفرنیا
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پاسخ گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا به فرماندار تگزاس

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در پاسخ به گرگ ابت فرماندار تگزاس
که طرح کالیرنیا برای کنترل اســلحه ،بیمصرف خواند ،پاســخ داد و
افزود که من چند لایحه دیگر برای کنترل اسلحه را در ماه آینده پس از
تصویب مجلس ،امضا و اجرایی خواهم کرد.
گرگ آبت که در کنفرانس مطبوعاتی پس از تیراندازی در دبســتانی در
تگزاس سخن میگفت با اشاره به کالیفرنیا از ناکارآیی این قوانین سخن
گفت.
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گوین نیوســام در پاســخ به او اشاره کرده اســت که به تارنمای قتل با
اسلحه اگر بروید نشان میدهد که قتل با اسلحه در سال  ۲۰۲۰در ایالت
تگزاس ۶۷ ،درصد بالاتر از کالیفرنیا بوده است.
و همین آمار نشــان میدهد که بیشترین اسلحه را در بین مردم تگزاس
میتوان یافت در حالی که کالیفرنیا در رده چهارم است.
گوین نیوسام در سخنان خود اشاره کرد که از جولای  ۲۰۲۳در کالیفرنیا
داشتن اسلحهای که شماره سریال ندارد ،جرم خواهد بود.

