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در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

 ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی، زیرا که
 می دانم خواهی آمد. من کوروش پسر کمبوجیه که
 این امپراتوری را برای پارسی ها بنا کردم تو به این
!!!...پاره خاک که پیکر مرا در بر گرفته است رشک مبر

رایگان
FREE

317317

424-385 -2981
  مشاوره اولیه رایگان

کامیار روحانی

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

در صفحات دیگر:

مناخم بگین و تبلیغات 
جمهوری اسالمی

کورش سلیمانی )زم( صفحه ۲

تورم، کمبود نان، جنگ در اروپا : 
بحران سرمایه گذاری

نویسنده: آنجلو طالبی
صفحه 7
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Sam Yebri

علی شمخانی با وقاحت بسیار، مردم را
 مسئول فروریزی متروپل معرفی کرد

علی شــمخانی، دبیر شــورای عالــی امنیت 
جمهوری اســلامی ایران، در مراسم حکومتی 
یادبود مقتولین ســاختمان متروپل در مسجد 
ولی عصر در تهران گفــت : » مردم آبادان در 

جریان فرو ریختن ســاختمان متروپل زیر دو 
آوار واقعی و روانی مانده اند. «

و در مورد این دو آوار اظهار داشــت: : »آوار 
ریزش ســاختمان که همه را مــات و مبهوت 
کــرد کــه چه شــد؟ 
آوار  و  شــد؟  چــرا 
شــده  هدایت  روانی 
رکس سازان  توســط 
ســلطنت طلب 
امتداد  و  خارج نشین 
دو  آن هــا،  داخلــی 
آواری بود که به شکل 
همزمان بر مردم آبادان 

وارد شد.«
و در نهایــت بــا این 
در  پاسخ  و  پرســش 
خود  ســخنرانی  طی 
موثــر  عوامــل  کــه 
در ریــزش متروپــل 
را »  ســازمان نظــام 
مهندســی، شــورای 
شهر و شهردار قلمداد 
گیری کرد که  نتیجه  و 
این ها را مردم انتخاب 
می کنند بنابراین مردم 

را مقصر این فروریزی معرفی کرد. 
علی شمخانی که یکی از بزرگ عاملان سرکوب 
ملت ایران است و از سوی امریکا تحریم شده 
است، علت اساسی ریزش متروپل را که نظام 

فقاهتی ضد بشــری جمهوری اســلامی است 
را نادیده گرفت و نگفت کــه به دلیل حضور 
و وجود نهاد شورای نگهبان و ایذا شوراهای 
نگهبــان کوچکتر در مــدارج مختلف زندگی 
سیاســی و اجتماعی مردم ایران سبب ساز و 
رقم زننده اکثریت مشــکلات بوجود آمده در 
۴۳ ســال گذشــته در حکومت رژیم فقاهتی 
هستند. این نهادها تصمیم گیرنده اصلی برای 
تصفیه کاندیداها برای دست یابی به هر مقامی 
در حکومت اســلامی ایران هستند. در نتیجه 
تمامــی انتخابات ها در جمهوری اســلامی، 
قلابی و غیر دموکراتیک هســتند. نشانه گیری 
خامنه ای و سیستم رهبری ایران به عنوان عامل 
اصلی فروریزی متروپل آبادان و پلاســکوی 
تهران و هر یک از بلایایی که بر ایران وارد می 
شود توسط مردم ایران ، کاملا صحیح و به جا 
است وبه همین دلیل خرد جمعی مردم ایران به 
درستی در تظاهرات خود در شهرهای مختلف 
ایران بدون این که هم آهنگی با یکدیگر داشته 
باشــند علیه خامنه ای و عوامل حکومتی اش 
شــعار می دهند و آنها را مســئول واقعی این 
بلایا معرفی می کنند. از ســوی دیگر، عوامل 
حکومتی و ایذا برخی از خبرگزاری های بین 
المللی تلاش دارند مقتولین فرو ریزی متروپل 
آبادان را جان باخته بنامند که هدفشــان سلب 
مسئولیت از دست اندرکاران سیاست گذاری 
های حکومت اســلامی در به قتل رساندن این 

افراد بی گناه است.

ایالت کالیفرنیا بالاترین ترکیب 
جمعیتی و نژادی آسیایی – لاتین تبار 

را در آمریکا دارد

چرا سطل های گردآوری پسماند 
مواد خوراکی هنوز

 توزیع کامل نشده است

نگاهی ژرف به تاثیر دوران برده داری 
بر سیاهپوستان آمریکایی در کالیفرنیا

 آخرین نظرسنجی ها در باره انتخابات 
برای شهردار لوس آنجلس

محدودیت آبیاری و استفاده از آب در 
جنوب کالیفرنیا

دستور قاضی دادگاه عالی کالیفرنیا 
برای توقف  سمپاشی گیاهان و 

درختان تا۲ ماه آینده 

چرا سطل های گردآوری پسماند 
مواد خوراکی هنوز توزیع

 کامل نشده است

7 جون روز انتخاباتی در سراسرکالیفرنیا

دوستان ایرانی آمریکایی گرامی در کالیفرنیا 
روز 7 جون 2022 آخرین مهلت برای رای 

دادن در انتخابات مقدماتی است 
اگر در منطقه وست وود و اطراف آن زندگی 
می کنید ) ناحیه شــماره  District 5(به سم 
یبــری )Sam Yebri( کــه نخســتین ایرانی 
آمریکایی است که برای انتخاب در این ناحیه 

کاندید شده است، رای دهید.

https://www.heidarilawgroup.com/
https://www.yadidi.com/farsi.html
https://shop.ketab.com/
https://www.bhfpinvest.com/
https://www.elistforsenate.com/
https://samforla.com/
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تصویر هفته:                                                     کورش سلیمانی )زم(                     در کانون خبر:

کورش سلیمانی )زم(
Kourosh454@gmail.com

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

مناخم بگین و تبلیغات جمهوری اسالمی
حرف های محرمانه ای با خوانندگان ایرانشهر

حدود سی سال پیش در شــهر آتلانتا ماهنامه ای منتشر شد و حسن بزرگ 
آن بود که به هیچ مرام و مکتب و مســلک و فرقه و ایل و قبیله ای وابســته 
نبود و روش آزاد و مســتقل خود را مدت زیــادی ادامه داد تا اینکه یکی 
از نویســندگان یکریز و یکدم دم از عشق و محبت و بردباری و هم زیستی 
مســالمت آمیز که دست بر قضا این مرام با دیانت بهایی هم خوانی داشت 
و خلاصه اینکه این ماهنامه بعنوان ارگان رسمی بهائیت اسم اش سر زبانها 

افتاد. 

بهر روی چون نمی خواســتم ایرانشهر بخاطر نوشته های من بعنوان ارگان 
رسمی یهودیان شناخته شود مدتی دست به عصا راه رفتم تا اینکه تبلیغات 
ناروا و مغرضانه و خطرناک جمهوری اســلامی علیه یهودیان و اسرائیل و 
صهیونیسم باعث شد که خون جلوی چشــمم را بگیرد و قلم را بردارم و 

حقایق را آنگونه که هست و بوده بیان کنم. 

هر چند که هم میهنان یهودی من را از جامعه خود طرد کرده اند و مصرانه از 
من می خواهند که به دین اسلام تعبیر مذهب دهم! ، باری در باره بی طرف 
بودن مرام هفته نامه ایرانشهر با سردبیر آن که گمان می کنم بیژن خلیلی باشد 
حرف زدم و ایشان تقصیر تبلیغ ها و نوشــته هایی را که در باره یهودیان و 
اسرائیل منتشر می شود به گردن خود یهودیان کالیفرنیا می اندازند که اخبار 
خود را در اختیار او می گذارند وگرنه از هر جا گزارشــی یا تبلیغی برسد با 

رعایت عدالت و بی طرفی به رشته تحریر در خواهد آمد. 

یکی از یهودیان مومن و صهیونیســت  دو آتشه ای که به هیچ وجه مهرش 
به دل جمهوری اسلامی نیفتاده، نخست وزیر از دنیا رفته ی اسرائیل مناخم 

بگین است. 

بی جهــت نبود که چندی بعــد از روی کار آمدن آیت الله خمینی شــعار 
معروف »مرگ بر ســه مفسدین، کارتر و سادات و بگین« سر زبانها افتاد و 
البته دلخوری رژیم از سادات این بود که با اسرائیل پیمان صلح بسته بود. 

آری اسرائیل و مصر بعد از قرن ها دشمنی، نفرت و کینه را کنار گذاشتند و 
جنگ را به پایان رساندند. 

و ای کاش آنوقت که بخشــی از ایران از تصــرف ارتش عراق بیرون آمده 
بود و صدام امیدی به پیروزی نداشــت و با قبــول پرداخت پنجاه میلیارد 
دلار خسارت به ایران حرف از آشتی می زد، آیت الله خمینی مثل سادات 
و بگین جانب صلح را می گرفتند و جان یک میلیون و نیم ســرباز ایرانی و 

عراقی از کف نمی رفت و هزاران نفر زخمی بر جای نمی ماند. 

 صلح با مصر

مناخم بگین در سال ۱۹۷۷ بعد از هفت هشت بار ناکامی پی در پی سرانجام 
به مقام نخســت وزیری رســید و چند ماهی بعــد از آن تصمیم گرفت که 
مصیبت هایی را که مصری ها در زمان فراعنه سر برده های قوم بنی اسرائیل 

آورده اند به دست فراموشی بسپارد با مصر به آشتی برسد. 

نام نیکلای چائوچسکو رهبر رومانی بعنوان میانجی سر زبان ها افتاد ولی 
این را بدانید که مناخم بگین از رابطه دوســتی محمد رضاشــاه پهلوی و 
انورسادات آگاه بود و در مسافرت های شاه به خارج با او تماس می گرفت 

تا او از نفوذ خود برای آشتی بین مصر و اسرائیل استفاده کند. 

سرانجام با یخ شدن آبها و ایجاد ارتباط، مناخم بگین دعوت نامه ای برای 
سادات فرستاد و او هم در سال ۱۹۷۸ در سفر رسمی به اورشلیم در پارلمان 

اسرائیل سخنرانی کرد. 

ملاقات بعدی ســادات و بگین ۱۲ ماه بعد از ســفر او به اسرائیل در کمپ 
دیوید ایالت مریلند، در آمریکا با حضور و میانجیگری جیمی کارتر صورت 
گرفت و خلاصه که این دو سیزده چهارده روز توی سرو کله هم زدند تا به 
توافق رسیدند و ســرانجام عهدنامه صلح بین این دو کشور در کاخ سفید 
امضا شد و اسرائیل صحرای سینا را که در جنگ شش روزه تصرف کرده و 
به مصر پس داد و مصر هم قرار شد در کانال سوئز و تنگه تیران به اسرائیل 

اجازه کشتی رانی را بدهد. 

در اکتبر ۱۹۸۱ هنگامی که انورسادات در سالروز پیروزی مصر در عبور از 
کانال سوئز در جنگ اکتبر ۷۳ شرکت کرده بود اما به ضرب گلوله فردی از 
افراد گروه اخوان المسلمین در سن ۶۳ سالگی به قتل رسید، مناخم بگین 
هم در سال ۱۹۸۳ در سن ۶۸ سالگی سیاست را کنار گذاشت و ۹ سال بعد 

چشم از جهان فرو بست. 

ناگفته نماند که بگین و ســادات هر دو موفق به دریافت جایزه صلح نوبل 
شدند و مناخم بگین کوچکترین ناخونکی به یک میلیون دلار باد آورده نزد 
و در همــان آپارتمان یک اطاقه خود به ســادگی زندگی کرد و حتی محل 

سکونت او در اورشلیم هدیه طرفدارانش بود. 

و ناگفته ای دیگر، در مذاکرات صلح بین این دو رهبر، مناخم بگین خواست 
که نوار غزه را به مصر بدهد ولی سادات قبول نکرد و دلیل این کار هم چه 

می توانست باشد ،هر چه فکر کردم عقلم به جایی قد نداد. 

ایالت کالیفرنیا باالترین ترکیب جمعیتی 
و نژادی آسیایی – التین تبار را در آمریکا دارد

بر اساس اخرین سرشــماری در کالیفرنیا، ۳۹ درصد جمعیت را لاتین 
تبارها و ۱۵ درصد را آسیایی تبارها تشکیل داده اند و در این میان بیش 
از ۲۵۰۰۰۰ آمیزه ای از لاتین و اســیایی تبار هســتند که در اثر ازدواج 
بین اســیایی ها و لاتین تبارها، به دنیا آمده اند و ایالت کالیفرنیا بالاترین 
جمعیت ترکیبی آسیایی – لاتین را دارد. ایالت هاوایی با ۶۰ هزار نفر در 

رده دوم و ایالت تگزاس با ۵۵ هزار هزار نفر در رده ســوم است. ایالت 
نیویورک چهارم و ایالت فلوریدا پنجم اســت. ایالت های واشــنگتن، 

نیوجرسی، آریزونا، ایلی نوی و نوادا از ششم تا دهم هستند. 
در کانتــی لوس آنجلــس، این آمیزه نژادی و رشــد ترکیبی ، در منطقه 

الحمرا و سن گابریل بیشتر دیده می شود. 

ارتقا مقام اسقف کلیسای سن دیه گو به کاردینال

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان، اسقف رابرت مک الروی  را که 
اسقف کلیسا های سن دیه گو است و همواره با اسقف های محافظه کار در 
مبارزه و بحث و جدل بوده را به عنوان یکی از ۲۱ کاردینال خود برگزید. 

آیین رسمی انتصاب به مقام کاردینالی، در روز ۲۷ آگوست در میدان سن 
پیتر در واتیکان رم برگزار می شود اسقف رابرت مک ال روی یکی از نادر 

اسقف های کاتولیک است که از حق سقط جنین پشتیبانی می کند و به شدت 
اسقف های محافظه کار را که از کارزار علیه سیاستمداران کاتولیک پشتیبانی 

می کنند را مورد انتقاد قرار داده است. 
او با تصمیم اسقف کلیساهای سن فرانسیسکو که نانسی پلوسی را به سبب 

باور به حق سقط جنین از مراسم کلیسا محروم کرده، مخالف است. 

https://www.imperialagent.com/
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کتاب  شاه کشتار نکرد
انتشارات کانال یک، چاپ شرکت کتاب

310-477-7477

کمتر رویداد مهم سیاسی را 
معاصر  تاریخ  در  می تــوان 
ایران ســراغ گرفــت که به 
مورد  اسلامی  انقلاب  اندازه 
تحریف قرار گرفته باشــد. 
چه از سوی موافقین و چه از 
سوی مخالفین آن. موافقین، 
بعد  که  ایدئولوژیکی  لباس 
را  انقلاب حاکــم گردید  از 
بر تــن آن کرده اند و به جای 
واقعیت هــای انقلاب صرفًا 
باورهای ایدئولوژیک شــان 
را تبلیغ می کننــد. در نقطه 
مقابل، مخالفین انقلاب قرار 
گســترده ای  دارنــد. صف 

از ایرانیان که بواسطه کدورت شــان 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 ۳۷ سال سلطنتش 
بالاخص رفتار وی در دوران انقلاب می باشــد. ج.ا او را دیکتاتوری وابسته به 
غرب و مزدوری بیش نمی داند که نه تنها هیچ گامی در جهت پیشرفت و ترقی 
کشورش برنداشت بلکه وقتی هم که با اعتراضات مردمش روبرو شد تا آنجا که 
می توانست به دستور اربابانش یعنی غربی ها در برابر مردم ایستاد و کشتار نمود. 
و زمانی هم که دید ســرکوب دیگر فایده ایی ندارد از کشور گریخت. مخالفین 
انقلاب برعکس او را رهبری وطن پرســت، مستقل و ترقی خواه می دانند که تا 
می توانست به کشــورش خدمت کرد. و وقتی هم که با مخالفت آنان )از روی 
ناآگاهی و توطئه غربی ها( روبرو شد، حاضر به کشتار مردمش نشده و از قدرت 
کناره گیری می نماید. کتاب ســعی کرده در ورای حب و بعض ها و تئوری های 
توطئه رایج میان ایرانی ها، نگاه واقع بینانه تری 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 کرده اند.

  در کانون خبر:

خبری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

بنیانگذار و مدیر مسئول: بیژن خلیلی
طراحی و نشر: شرکت کتاب

)رویدادها: مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا )08 ایرانیان

www.iranshahrnewsagency.com
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نگاهی ژرف به تاثیر دوران 
برده داری بر سیاهپوستان 

آمریکایی در کالیفرنیا
نخســتین گزارش کار گروه پرداخت غرامت به خانواده های برده های 

سیاه پوست در امریکا در کالیفرنیا منتشر شد. 
این گزارش که امروز چهارشنبه منتشر شده است نگاهی ژرف به تاثیر 
دوران برده داری بر سیاهپوستان امریکایی در کالیفرنیا دارد و بی تردید 

نگاه کلی آن بر سیاهپوستان در کل آمریکا بوده است. 
در این گزارش به ارزیابی آسیب های وارد شده بر زندگی سیاهپوستان 
ناشی از سیاست های قضایی، نژادپرستی، طرد گسترده سیاهپوستان از 

امکان زندگی بهتر مورد بررسی قرار گرفته است. 
نویسندگان گزارش، به بیان ۱۵۰ سال زندگی آسیب خورده سیاهپوستان 
از سوی دولت های فدرال، ایالتی و محلی اشاره کرده اند ایالت کالیفرنیا 
نخستین ایالتی در امریکاســت که به این بررسی و ارزیابی پرداخته و 
از آسیب های جســمانی و روانی ناشــی از تبعیض در رفاه سیاسی – 

اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی سخن گفته است. 

 آخرین نظرسنجی ها در باره انتخابات برای شهردار لوس آنجلس

در آخرین نظرسنجی ها در باره انتخابات برای شهردار لوس آنجلس، ریک 
کاروسو ســرمایه دار لوس آنجلسی و کارن بس نماینده لوس آنجلس در 
کنگره آمریکا در خط پیشتاز رقابت ها هستند و کوین دلئون عضو شورای 
شــهر لوس آنجلس با فاصله بسیار در رده سوم است و جینا ویولا در رده 
۴ اســت. ۲ نفری که بیشــتری رای را بیاورند به درو نهایی رقابت ها در 
نوامبر ۲۰۲۲ راه می یابند. لوس آنجلس تایمز از کارن بس برای شهرداری 

پشتیبانی کرده است. 
در انتخابات برای دادســتان کل ریورساید کانتی، مرگ یک کودک ۷ ماهه 

به دست پدرش، از نظر تبلیغاتی برای دادستان کل کنونی ریورساید کانتی 
مشــکل آفرین شــده، زیرا معاون او با پذیرش تقاضای زندان کمتر برای 
متهم، راه او را برای آزاد بودن و شــکنجه فرزندش باز گذاشته و اگر او در 

زندان می بود، این قتل رخ نمی داد.
روزنامه لوس انجلس تایمز با انتشار لیست انتخابات، نام کاندیداهایی را 
که مورد پشتیبانی است اعلام نموده است که بیشترشان در خط میانه حزب 

دموکرات هستند. 

محدودیت آبیاری و استفاده از 
آب در جنوب کالیفرنیا

محدودیت آبیاری و اســتفاده از آب در جنوب کالیفرنیا از امروز اجرایی 
می شود و راهکار زیر برای صرفه جویی بیشتر ارائه شده است و بیشترین 
تاکید بر کاســتن از روزهای آبیاری چمن ها و گیاهان به یک یا ۲ روز در 

هفته است. 
۱ – درختان را در اولویت آبیاری قرار دهید. 

۲ – از آب های پســمانده که آب خاکســتری خوانده می شوند و از دوش 
گرفتن و از ماشــین های لباسشــویی بیرون می آیند برای گیاهان می توان 

استفاده کرد. 
۳ – نیازی به شستشوی اتوموبیل ندارید و اگر نیاز بود آن را هم می توان با 

آب پسماند ماشین لباسشویی، شست. 
۴ – هنگام دوش گرفتن مانند نظامی ها دوش بگیرید. ۳۰ ثانیه شستشو و 

یک دقیقه آب کشی نهایی.
۵ – در آب دادن چمن ها آن را به یک روز یا روز در هفته محدود کنید. 

اگر هر فــردی بتواند ۳۵ درصد در مصرف خــود صرفه جویی نماید، ۶ 
میلیــون نفری که در منطقــه مورد محدودیت در طــرح جنوب کالیفرنیا 
قراردارند و هر فردی از ۸۰ گلان آب بیشتر مصرف روزنامه نداشته باشد، 
می توان تابستان را با محدودیت گذراند و به پاییز رسید. مصرف عادی هر 

فردی روزانه ۱۲۵ گالن است. 

جناب آقای سیروس شرفشاهی 
بدینوسیله درگذشــت فرزند برومندتان را به 
شما ، همسر گرامی و کلیه خاندان شرفشاهی و 
خانواده های وابسته تسلیت می گویم و در این 
شرایط سخت آرزوی صبر و شکیبایی برای شما 

دارم
بیژن خلیلی  

http://mazganilaw.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113032
https://shop.ketab.com/
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  مقاله:

هشدار به خانواده ها در مورد مصرف مواد مخدر فرزندان نوجوان

 اداره آموزش لوس انجلس به خانواده ها هشدار داد تا بیشتر مراقب فرزندان 
نوجوان خود در مورد مصرف مواد مخدر باشــند این هشدار در پی آن که 
۳ نوجوان در ۲۵ ماه می به ســبب مصرف داروهای توهم زا و نشئه اور در 

ترکیب با فنتالین دچار بیهوشی شده بودند، صادر شده است. 
این ۳ نوجوان برای آن که قدرت مواد مخدر را افزایش دهند از ماده فنتالین 
نیز افزون بر اکستیســی خریداری شده از دستفروشان محلی استفاده کرده 

بودند و ماموران امداد این سه نوجوان را که دچار آسیب مغزی شده بودند، 
به بیمارستان رسانده اند. 

اداره آموزش لوس آنجلس به خانواده ها هشدار داده است که از دسترس 
قــرار دادن داروهای دیگــری که می تواند در ترکیب خطر آفرین باشــد، 

خودداری نمایند. 

 الکس پدیا در انتخابات مقدماتی میان دوره ای کالیفرنیا

در انتخابات مقدماتی میان دوره ای، الکس پدیا، سناتور انتصابی کالیفرنیا 
برای انتخابات ممکن است راه دشواری را در پیش نداشته باشد زیرا رقیب 
قدرتمند و پر پیشینه ای را در برابر خود ندارد. در انتخابات شهرداری لوس 
آنجلس، دموکرات ها رای را بین خود تقســیم خواهند کرد و یکی از آنها 
یعنی کارن بس، شانس بیشتری دارد تا یکی از ۲ نفری با رای بالا باشد که 
به دور نهایی در نوامبر راه می یابــد و از جبهه جمهوریخواهان این ریک 

کاروس خواهد بود که با او رقابت خواهد نمود، مگر این که این تقسیم رای 
در ۷ جون، او را به ۵۰ درصد برساند. 

در انتخابات شــهرداری لوس آنجلس موضوع راه و ترابری، حل مشکل 
بی خانمان ها، مدیریت قــدرت پلیس و بازگردادن امنیت به لوس آنجلس 
در نهایت پاکیزگی محیط زیســت برای رای دهندگان از اهمیت بیشــتری 

برخوردار خواهد بود. 

پرداخت 4 میلیون دالر به قربانی تیراندازی

پلیس راه کالیفرنیا با پرداخت ۴ میلیــون دلار به قربانی تیراندازی یکی از 
ماموران پیش از دادگاه توافق کرد. 

در ســال ۲۰۱۸ یکی از ماموران پلیس راه که با استفاده از اطلاعات اداره 
پلیس، همسر و معشــوقه اش را ردیابی کرده بود، به همسر و معشوقه اش 
حمله کرد و اداره پلیس راه، اقدام به ضبط اسلحه او کرد ولی پس از مدتی 

با نظر ۲ روانشناس، اسلحه را به او بازگرداند و سپس این مامور پلیس راه به 
محل کار معشوقه اش رفته و به هر دو نفر شلیک کرده و سپس خود را کشته 
اســت. همسر ۴۲ ســاله اش در همان جا می میرد و معشوقه زخمی شده، 
درمان شــده و از اداره پلیس راه شکایت می نماید که اگر اسلحه را به افسر 

یاد شده برد ویت باز نگردانده بودند، او دست به این تیراندازی نمی زد. 

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

دستور قاضی دادگاه عالی کالیفرنیا برای توقف  
سمپاشی گیاهان و درختان تا۲ ماه آینده

 این دستور پس از شکایت هواداران محیط زیست 
صادر شده است که در شکایت خود، اعلام کرده اند 
که اداره مواد خوراکی و کشاورزی ایالت کالیفرنیا، 
راهــکار اداره کیفیــت هوا و محیط زیســت را در 
سمپاشــی درخت ها در زمین هــای دولتی رعایت 
نکرده اســت و می باید شــرایط هر منطقه را پیش 
از سمپاشــی، مطالعه و به آگاهی مردم می رساند و 

موضوع آسیب های تنفسی و محیط زیست حشرات 
را رعایت نکرده است. 

ایــن سمپاشــی ها در ۲ ماه آینده بــا رعایت موارد 
بهداشتی ممکن است از سر گرفته شود. 

در ماه اکتبر سال گذشته، دادگاه استیناف کالیفرنیا نیز 
تایید کرده بود که ایالت کالیفرنیا مقررات و راهکار 

اداره محیط زیست ایالت را نقض کرده است. 

تهدید به تیراندازی در دبیرستانی در سانتا کالرا

 روز چهارشــنبه، دبیرســتانی در ســانتا کلارا، پس از 
دریافت پیامی مبنی بر تیرانــدازی احتمالی در محیط 
دبیرستان، با آگاهی رســانی به شریف دپارتمان لوس 
آنجلس کانتی و افزایش شــمار ماموران، مراسم پایان 
سال تحصیلی را امروز پنجشنبه در کالج کنیون برگزار 
نمــود و این تغییر را به آگاهی دانش آموزان رســاند و 

برخی از آزمون ها را نیز آنلاین برگزار نمود. 

این تهدید بر روی دیوار دستشویی ها، نوشته شده بود. 
ماموران نســبت به جدی بودن تهدیــد را با همکاری 
مسئولان دبیرستان مورد بررسی قرار می دهند و می گویند 
ممکن اســت با استفاده از شرایط ناشــی از کشتار در 
دبستانی در تگزاس، دانش آموزی تلاش کرده، ذهن ها 

را منحرف نماید. 

https://vgbailbonds.com/
https://shop.ketab.com/
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طنز و خبر:

بنگاه خبری ایرانشهروند
سرمقاله ایرانشهروند: اعالمیه راه حل نهایی!

آبادان ، خوزستان، ایران تسلیت ...
بازم گرونی، بازم فشــار تــورم، بازم حکومت بی لیاقت، بازم ســلاخی 
اقتصادی جای جراحی، بازم تصمیم احمقانه دولتی، بازم ملت گشــنه و 
سفره های کوچیکتر، بازم بالا رفتن دلار و گذشتن از سی هزار تومن، بازم 
صف، بازم کوپن، بازم آوار روی ســر مردم )این دفعه آبادان( ... برگشتن 
همه کثافتای چهل سال گذشته جمهوری اسلامی یهویی در عرض چند روز 
... دو هفته پیش آقایون دکترا، دکتر پورپکان شــیش کلاسه )ابی رییسی( 
و دکتر اقتصاد مقاربتی )نوع پیشرفته اقتصاد مقاومتی( نامزد ابدی ریاست 
جمهوری )محسن رضایی( تحت نظارت مهندس ناظر )مهندس ولی فقیه، 
مهندس حرفه ای انتخابات، اقتدار، اقتصاد، تحریم و راه های دور زدن آن، 
موشک، بمب اتمی، فرزندآوری و ...( یهویی تصمیم گرفتن شب بخوابن 
و صبح بلند شن و ارز ۴۲۰۰ تومنی واردات مواد غذایی و دارو رو حذف 
کنن تا دولت لعنتی پورپــکان بتونه توی هزینه هاش صرفه جویی بکنه و 
جلوی قاچاق رو بگیره ... یعنی وقتی یه لحظه فکر میکنی که پاره شــدن 
ملت برای خریدن نون خالی یه جور صرفه جویی توی هزینه های دولته، 
دلت می خواد ســرتو بکوبی به دیوار بتونی بلکه بشــه منطق این آقایون 
»اقتصاد مال خر اســت« رو بفهمی ... یه لحظــه دیگه فکر کن ارز خرید 
مایحتاج اولیه مردم رو قطع میکنن تا جلوی قاچاق مواد غذایی و دارو رو 
از ایران بگیرن. واقعا این بی شعورا فکر میکنن ما انقدر احمقیم که ندونیم 
برادرای قاچاقچی کیا هستن و کیا میتونن کانتینر کانتینر قاچاق کنن، قطعا 

کولبرا و قاچاقچی خرده فروشای مناطق مرزی نمیتونن باشن! 
ســپاه قاچاقچیان انقلاب اسلامی رو می خواین با حذف ارز ۴۲۰۰ تومنی 
مهــار کنین یا فقط می خواین قیمتا رو ببرین بــالا که مردم ایران رو همون 
برادرای قاچاقچی بیشتر بچاپن؟ خلاصه، توی هفته گذشته بعد از این همه 
دســته گل به آب دادن آقایون دولتیا و گند عظمــای آقایون رفقای دولتیا 
توی آبادان، آقایون )البت که خانوم ها که خانوم هستن و جلوتر از آقایون 
مبارزه میکنن( ملتیا ریختن تو خیابون و از شهرهای کوچیکی که اسمشون 
به گوشــتون نخورده تا محله هایی از جنوب شهر شهرهای بزرگ که قبلا 
پایگاه بسیجشون معروف بودن »همه با هم«  با شعار و بعضی وقتا حتی با 
فحش خوار و مادر به رهبر (مثلا توپ تانک فشفشه، رهبر ما فلان کشه!( به 
وضعیت خیلی تخمی موجود اعتراض و اعتصاب کردن و طبق معمول هم 
با گلوله و بزن بزن و باتوم و فحش خوار مادر باهاشــون با رافت و شفقت 

کاملا اسلامی برخورد ارشادی – امنیتی شده و داره میشه ...
بعضی کلمه و جمله ها هست که وقتی می خوای استفاده کنی میبینی قبل از 
تو یه کسایی استفاده کردن که دیگه اگه تو هم بخوای به کار ببری ممکنه تو 
رو هم به اون کســا وصل کنن و اونوقته که به گاو فنا رفتن رو میتونی حس 
کنی ... مثلا اصطلاح »راه حل نهایی«، خب متاسفانه قبلا هیتلر برای توجیه 
نابودی یهودیت ازش اســتفاده کرده و خامنه ای هم برای نابودی اسراییل 
)فاک! چه شباهت تخمی ایه!( ولی ایرانشهروندم به عنوان نفر سوم که هیچ 
شباهت ماهوی و غیر ماهوی به این دیوثای نامبرده نداره باس استفاده بشه 
که میشه، به امید اینکه واقعا راه حل نهایی باشه ... اما راه حل نهایی چیه؟

... از اینجــا به بعد مقاله خیلی جدیه و طنز منزی در کار نیســت و اصنم 
ایرانشهروند با کسی شوخی نداره و اعصاب مصابم همینطور!

اولا، قابل توجه همه کســایی که اسم خودشونو اپوزســیون یا برانداز یا 
مخالف یا مقابل جمهوری اسلامی گذاشتن، خیلی بی غیرتین! چرا؟ واس 
اینکه مردم از ســال ۱۳۹۶ تا الان توی شعارهاشون غیرمستقیم و مستقیم 
میگن که چی می خوان و کیو می خوان! ولی شــماها همگی خودتونو به 
کری و کوری و خریت عظما زدین! چرا؟ مرز عرا! واسه اینکه فکر میکنین 
اگه برین پشت سر اونی که مردم می خوان وایسین دیگه چیزی از آرزوی 

صاحب شدن حکومت ایران بعد جمهوری اسلامی براتون نمیمونه!
دوما، قابل توجه همه فعالین حقوق بشر و حشر و فمینیست و روشن فکر 
و بیدار و دموکراسی خواه و سبز و محیط زیست بقیه فعالین چیزای قشنگ 
قشنگ خارج از کشور که ۲۴ ساعته توی کانالای رادیو تلویزیونی ماهواره 
ای دارین با پروپاگاندای نظام ولایــت فقیه مثلا مبارزه میکنین، خیلی بی 
غیرتین! چرا؟ واسه اینکه فقط مثه جغد نشستین زل زدین به بدبختیای ملت 
ایران دارین توجه میکنین بدون اینکه کمک کنین صدای واقعی مردم به آخر 
خط رسیده ایران رو اصل کاری ها بشنون. فقط میشینین دور هم هی حرف 
بیخودی میزنین و جنایات جمهوری اسلامی رو محکوم میکنین؟ می خوام 
نکنین، مگه ۴۳ ساله محکوم کردین و اذهان عمومی غرب رو روشن کردین 
فایده ای کرده؟ اصن کدوم افکار عمومی؟! مثلا فکر کردین مردم آمریکا و 
اروپا تخمشون هســت که توی ایران و کشورای دیگه داره چی میگذره یا 
اصن خیلیاشون اسم کشور ما رو شنیدن و میدونن کجاست؟! واسه اینا می 
خواین محکوم کنین و بهشون بگید که چهل ساله جلوی حکومت آخوندا 

هیشکی هیچ غلطی نکرده و غیر از معامله باهاشون کار دیگه ای نکردن؟! به 
جای تلف وقت و انرژی به حرف مردم گوش بدین!

سوما، قابل توجه آقایون کارشناسا، کارشناس تقلبیا، تحلیل گرا و سردبیرا 
و مدیر نویســندگان واقعی و رانتی و فیک نیوزای داخل و خارج از کشور 
که از صبح کله ســحر تا بوق سگ نصفه شب میشــینین دور هم و از لزوم 
حمایت خیزش های مردمی و اتحاد و همبستگی ملت ایران حرف میزنین و 
میگین این مبارزه های مردمی بدون رهبری و خودجوش باعث امیدواریه و 
بالاخره یه روزی پیروز میشه! خیلی بی غیرتین! چرا؟ تمرگیدید در جاهای 
گرم و نرم و امن و ملت گشــنه و به تنگ اومده ایران رو تحریک میکنین که 
بدون هدف و سازماندهی برن وسط خیابون تا ببندنشون به گلوله و شماها 
بیاین توی رسانه هاتون بشینین و اشــک تمساح براشون بریزین؟ نه خیر 
آقاجان، اگه از قصد صدای مردمو نمیشنوین و اقرار نمیکنین که اونا باس 

چیکار کنن که قطعا پیروز بشن پس لطفا خفه شید!
چهارما، قابل توجه بقیه دوســتان داخل و خارج از کشور که از ته دل می 
خوان شاهد تغییر جمهوری اسلامی به یک حکومت ایرانی مقبول اکثریت 
مردم باشــن! باس فقط به حرف مردم گوش بدیم ... شــعارها رو گوش 
میدین؟ اسم شخص یا اشخاص خاصی دایم توی همه اعتراض ها، توی 
همه شــهرها، بین همه مردم ایران )بدون این که زبان مادریشــون فارسی 
باشه یا نباشه!!!( از ۱۳۹۶ تا الان تکرار نشده آیا؟ شنیدین این اسم ها رو؟ 
میدونین چی میگن؟ میفهمین؟ ملــت به روان بنیان گذار ایران نوین، رضا 
شاه کبیر درود میفرستن! خاندان پهلوی محبوبترین شخصیت ها بین مردم 
هســتن بدون تردید! و ... این مردم برای موفق شــدن توی اعتراض ها و 
خیابون اومدنا احتیاج به رهبر و سازمانده دارن، کسی که همه دورش حلقه 
بزنن، یکی که مردم بخوانش! ایرانشهروند این شخصیت رو میشناسه و به 
عنوان راه حل نهایی جایگزینی رژیم اسلامی و یگانه راه نجات ملت ایران 

معرفی میکنه: 
شاهزاده رضا پهلوی )رضا شاه دوم وارث قانونی تاج و تخت پهلوی(!

پنجما، قابل توجه همه سیاست بازا، سیاست مدارا، لابی گرا، ارباب رسانه 
و خلاصه هر کسی که میتونه مثه سال ۱۳۵۷ که همه تون دست به دست هم 
دادین و خمینی رو تا دســته در پاچه ملت گول خورده ایران کردین، بیاین 
و خودتونو از خریت بیارین بیرون و کمک کنید تا شاهزاده رضا پهلوی رو 
به عنوان رهبر خیــزش مردم ایران به دنیا و به خصوص حامیان آمریکایی 
)مخصوصا دموکرات های پیشــرو چپ که مادر جمهوری اسلامی و بقیه 
گروه های افراطی مسلمون هســتن!( و اروپایی جمهوری اسلامی معرفی 
کنیم. مگه خمینی ســال ۵۷ چجوری شــد رهبر انقلاب اسلامی؟ خودش 
به خودش گفت امام؟ خودش واســه خودش اعلامیه می داد و بی بی سی 
پخش مــی کرد؟ خودش عکس خودش رو تو مــاه دید؟ خودش انقلاب 
کرد؟ خودش همه نیروهای چپ مارکسیســت تا راست ملی و مذهبی رو 
دور خودش جمع کرد؟ خودش رفت فرانســه؟ خودش اومد ایران؟ )مگه 
گور مرگش تبعید نبود؟( خودش ارتش رو برگردوند به پادگانا؟ خودش به 
امریکا گفت اولین کشوری باش که انقلاب اسلامی رو به رسمیت میشناسه؟ 
آن حضرت )!!!( تنها کاری که خودش کرد نامه بازی با جیمی کارتر بود و 
قول و قرار با همون لعنتی هایی که الان اسمشونو گذاشتین جامعه جهانی 
)فقط قســمت غربی جهان( و هی به گوش های کر و چشم های کورشون 
می خواین نمایش بدین که جمهوری اســلامی بد است! به جامعه جهانی 
آمریکایی که خودش چهل ساله اینارو تا الان تحت کنترل خودش داشته و 
از همه جنایت های اونا باخبره و جیکش تا الان در نیومده، فقط با سیاهبازی 
تحریم دهن ملت ایران رو سرویس کرده و حکومت اسلامی رو دریده تر! 

پس بیاید و بالا غیرتن رضاشــاه دوم رو به عنوان تنها کسی که میتونیم در 
شــرایط فعلی دورش جمع بشیم، از هر راهی که ازمون بر میاد برای مردم 
بدنبال رهبر، تبلیغ کنیم. اینجوری هم مردم دلگرم میشن که رهبری دارن و 
هم خود شاهزاده هم به این باور میرسه که میتونه به عنوان پسر شاه و ولیعهد 
سابق و نوه رضاشاه کبیر و وارث قانونی تاج و تخت سلطنت ایران، رهبری 
و سازماندهی مردم رو در این پیچ خطرناک تاریخی به عهده بگیره، بدون 
این که فریب شعارهای دموکراسی خواهانه مخالفان سلطنت مشروطه رو 
بخوره و از ادامه ســلطنت چشم پوشی کنه. ملت ایران شاه میهن از دست 
رفته اشونو می خوان! ملت ایران با صدا زدن خاندان پهلوی در صدد جبران 
اشــتباه پدران و مادرانشون در سال ۵۷ هستن، سعی کنید این را بفهمید و 
حمایت کنید تا بزرگی و شکوه از دســت رفته کشور و ملت ایران دوباره 

بهشون برگرده!
راه حل نهایی پیروزی ملت ایران بر ضحاک اسلامی فقط یک چیز است:

رهبری رضا شاه دوم پهلوی! نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر!     
والسلام، نامه تمام!

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:

مراحل خانه دار شدن در ایران
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  مقاله:

آغاز به کار تاکسی های بدون راننده
با تصویب کمیسیون خدمات عمومی کالیفرنیا، نخستین 
تاکســی بدون راننده به مسافرکشی می پردازد و ساکنان 
سن فرانسیسکو برای نخستین بار در ایالت سوار چنین 

تاکسی هایی می شوند. 
شــرکت تاکسیرانی از اتوموبیل ســاخت جنرال موتور 

برای این مورد بهره می گیرد. 
گرچه شمار دیگری از سازندگان اتوموبیل، توانسته اند 
اتوموبیل خود ران یعنی بدون راننده را عرضه نمایند اما 
شرکت جنرال موتور توانسته است با ارائه میزان ایمنی 
مســافران و دیگر نکات، همانند ســوار و پیاده کردن 
مســافر در مقصد، شرکت تاکســیرانی کروز، پروانه به 

کارگیری این تاکسی خود را بگیرد. 
یکــی از ویژگی های مورد درخواســت این اســت که 
تاکسی خودران در خیابان های پرترافیک، بتواند دوبله 

پارک کند و مسافر سوار و پیاده شود.

جشن فارغ التحصیلی برای دختری که در آستانه مرگ بود

در یک تصمیم ناباورانه، دبیرستانی در Whittier  لوس 
آنجلس کانتی برنامه پایان سال تحصیلی را زودتر جشن 
گرفت تا دختری که در آستانه مرگ بود، به آرزوی خود 

یعنی دریافت دیپلم نائل شود. 
هانا لوپز که از ۵ سالگی، با بیماری بسیار نادر در سیستم 
قند خون، دســت و پنجه نرم می کند و از ســال ۲۰۱۷ 
دچار ناتوانی در راه رفتن شــده است، آرزو داشت که 
دیپلم دبیرســتان خود را بگیرد و مســئولان دبیرستان، 
پس از آگاهی از این که در نیمه ماه می، شــرایط او رو به 
وخامت گذاشته، با کمک پرستاران با تجربه ای که سال ها 
به او خدمت کرده اند، به او لباس و کلاه فارغ التحصیلی 
پوشاندند و او را با صندلی چرخدار و اکسیژن به دبیرستان 
آوردند تا او نیز مانند دیگران نام خود را از بلندگو بشنود. 
از هر ۷۰ هزار کودک، یک نفر به بیماری دچار می شود 

که آنزیم لازم برای قند خون را ندارد. 

تجاوز 5 دانشجوی سن دیه گو به دختری 16 ساله 
پلیس دانشگاه سن دیه گو، پس از گذشت ۷ ماه، تحقیق 
در مورد تجاوز ۵ بازیکن تیم فوتبال دانشــگاه به یک 

دختر نوجوان را آغاز کردند.
پلیس در این تحقیق، نخست کسانی را که از فاش شدن 
این تجــاوز خودداری کرده و با پرده پوشــی بر آن، از 
دانشجویان عضو تیم فوتبال پشتیبانی کرده اند را مورد 
بازپرسی قرار داد. کارشناسان حقوقی می گویند شایسته 
است که مسئولان دانشگاه با پلیس در این زمینه همکاری 
نمایند تا حقوق مدنی هر فردی در جای خود حفظ شود 
و هر گونه دیرکردی را از پیش روی بردارند در ۱۶ اکتبر 
۲۰۲۱، در میهمانی دانشجویان، ۵ بازیکن فوتبال این 
دختر را که زیر سن قانونی بزرگسالی بوده مورد تجاوز 
گروهی قرار داد و سپس جسم خونین او را در گوشه ای 
رها کرده اند و دانشــگاه نیز در این زمینه تحقیق را آغاز 

نکرده است. 

اخبار انتخابات 
چند روزی به انتخابات ۷ جون مانده اســت گر چه 
بسیاری از رای دهندگان تصمیم خود را گرفته و رای 

خود را پست کرده اند. 
در انتخابات برای گزینش دادستان کل ارنج کانتی، ۴ 
نامزد جدی در برابر تاد اسپیتزر، دادستان کل کنونی 
صف کشــیده اند نباید فراموش کرد که تاد اسپیتزر تا 
پیش از انتخابات گذشــته، یک جمهوریخواه بودند 
و در انتخابات با اصلاح در بســیاری از قوانین مورد 
علاقه دموکرات ها قرار گرفته و انتخاب شــدند، در 
شــرایط کنونی دموکرات های ارنــج کانتی خواهان 
دادســتان کل دیگری باشند که نظر روشنی در مورد 

مجازات اعدام داشته باشد. 
در انتخابــات بــرای حســابرس کل در کالیفرنیا ۴ 
دموکرات و یک جمهوریخواه در انتخابات هستند که 

۲ نفر با رای بالا به دور بعدی راه می یابند. 

بتی یی که حســابرس کنونی کالیفرنیاست، امسال به 
سبب محدودیت دوره ایشان به پایان می رسد و دیگر 
به رقابت نمی پردازند. جمهوریخواهان از نامزد خود 
لان هی چن پشــتیبانی می کنند اما دموکرات ها رای 

خود را تقسیم کرده اند. 

تورم، کمبود نان، جنگ در اروپا : بحران سرمایه گذاری
نویسنده: آنجلو طالبی

در این زمان که بازارهای دنیا پرنوسان و بحرانی می باشند و آینده پر از ابهام و با خطرات بسیار مواجه می باشد و بیشتر 
از همه »تورم« در سطح جهانی باعث کمبود گندم که نان سر سفره می باشد و انرژی که برای هر جامعه ای حیاتی می باشد 
و جنگ در اروپا و خطر پخش آن و تشنج در خاورمیانه، این سئوال در آمریکا بوجود آمده که »پولم را کجا بگذارم؟« 

Investing Problem یا

بر اساس تحقیقاتی که در زمینه  Neuro Economics شده است. اشخاص که از مرز ۶۰ سالگی گذشته اند. از دست 
دادن یک دلار تقریبًا مســاوی با 2.20 دلار می باشــد. یعنی شما باید 2.20 دلار نفع و استفاده کنید که از نظر عصبی و 
فکری باخت یک دلار را جبران کنید. واقعیت این است که یک شخص،  عمر محدودی دارد و بعد از ۶۰ سالگی زمان 
کمتری باقی می ماند که دوباره پول باخته را جبران کرد. واقعیت دیگر این می باشد که هیچ کسی با خود ثروتش را به 
دنیای دیگر نمی برد، بنابر این هر سرمایه ای که آرامش خاطر بوجود می آورد و به شما در زندگی کمک می کند و یک راه 
حل دائمی می باشد، بسیار مناسب در این زمان می باشد. خانواده و اطرافیان هم خوشحال خواهند بود چون اطمینانی 
که در مورد شما و خودشان احساس می کنند و بالاتر از آن متوجه غم شما که معمولًا سر سفره شام معلوم می شود وقتی 
شخصی پولی در روز از دست داده است، نمی شوند چون باختی در کار نخواهد بود. یاد شعری از مولانا ما را می اندازد 

که به گر بحر گنجد در کوزه ای چند باشد قیمت یک روزه ای

حرص و ترس Greed & Fear دو نیروی بزرگ در بازار و حرکت آن می باشــد. هر دو را حذف کنید و یک »آرامش 
خاطر« برای خود و خانواده بوجود آورید.

مدیریت نوع زندگی Life style & Management در دســت شــما می باشــد و اگر در آمریکا زندگی می کنید اگر از 
مهندسی ابداع این تکنیک استفاده کنید.

https://aminvali.com/
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
3 جون تا  9 جون ) 13 خرداد تا 19 خرداد (

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

جمعه 13 خرداد     3 جون

1317 خورشیدی )1938 میلادی(
زادروز کاظم سادات اشکوری، شاعر و محقق

13۴8 خورشیدی )19۶9 میلادی(
برگزاری نخستین جشنواره  سینمایی سپاس در تهران

138۵ خورشیدی )200۶ میلادی(
درگذشت برهان ابن یوســف- ادیب، روزنامه نگار و فارسی 

نویس اصیل ایرانی در لوس آنجلس.

شنبه 14 خرداد     4 جون

1339 خورشیدی )19۶0 میلادی(
درگذشت علی اصغر تفکری- بازیگر تئاتر و سینما

13۶8 خورشیدی )1989 میلادی(
درگذشــت خمینی، بنیان گذار حکومت استبدادی جمهوری 

اسلامی

یکشنبه 15 خرداد     5 جون

130۵ خورشیدی )192۶میلادی(
استعفای محمدعلی فروغی از مقام ریاست وزرا

13۴2 خورشیدی )19۶3 میلادی(
قیام خونین معــروف به 1۵ خــرداد در مخالفت با حق رأی 

زنان، اصلاخات ارضی، سپاه دانش و...

دوشنبه 16 خرداد     6 جون

1289 خورشیدی )1910(
ذکاءالملك به ریاست مجلس شورای ملی انتخاب شد.

1299 خورشیدی )1920(
انتشار روزنامه  آزادی در تبریز توسط شیخ محمد خیابانی

130۴ خورشیدی )192۵میلادی(
تصویب قانون خدمت نظام اجباری در 

مجلس 
1308 خورشیدی )1929میلادی(

و  شــاعر   - نادرنادرپــور  زادروز  
اندیشه ورز سیاسی

  مجموعه کامل اشــعار نادر نادرپور در 
دو جلد توسط شرکت کتاب منتشر شده 

است 
1379 خورشیدی )2000 میلادی(

درگذشت هوشنگ گلشیری، نویسنده و منتقد ادبی
او نویســنده معاصر ایرانی و ســردبیر مجله کارنامه بود. وی را بعد از 

صادق هدایت، تأثیرگذارترین داستان نویس ایرانی دانسته اند.
او با نگارش رمان کوتاه شازده احتجاب در اواخر دهه چهل خورشیدی 
به شــهرت فراوانی رســید. این کتاب را  یکی از قویترین داستان های 

ایرانی خوانده اند.
وی با تشکیل جلسات هفتگی داستان خوانی و نقد داستان از سال ۱۳۶۲ 
تا پایان عمر خود نســلی از نویسندگان را پرورش داد که در دهه هفتاد 
خورشــیدی به شهرت رســیدند. او همچنین عضو و یکی از موسسان 
کانون نویسندگان ایران و از بنیانگذاران حلقه ادبی ُجنگ اصفهان بود.

آثار گلشیری: مجموعه های داستانهای کوتاه، ُجبّه خانه، حدیث ماهیگیر 
و دیو، نمازخانه کوچک من، پنج گنج، دســت تاریک دســت روشن، 

نیمه تاریک ماه، شاه سیاهپوشان
رمان ها: شــازده احتجاب، آینه های دردار، کریســتین و کید، ِجن نامه 

)۱۳۷۶، نشر باران، سوئد(، معصوم پنجم، بره گمشده راعی
گلشیری به دریافت جوایز زیر نایل شد:

جایزه صلح اریش ماریا رمارک در سال ۱۳۷۸
 جایزه لیلیان هلمت/همت در سال ۱۳۷۶

  کتابهای هوشنگ گلشیری در شرکت کتاب موجود است.
1387 خورشیدی )2007 میلادی(

درگذشت نادر ابراهیمی، نویسنده، تصویرگر و سینماگر  ایرانی در سن 
73 ســالگی)زادروز:1۴ فروردین 131۵( در بیمارستانی در تهران.  از 
آثار او: »بار دیگر، شــهری که دوست می داشــتم«، »یک عاشقانه ی 

آرام«،  »بر جاده های آبی سرخ« و آتش بدون دود

سه شنبه 17 خرداد     7 جون

128۴ خورشیدی )190۵ میلادی(
انتشار نخســتین روزنامه  »اختر« در استانبول به مدیریت آقامحمدطاهر 

تبریزی
1333 خورشیدی )19۵۴ میلادی(

زادروز محمدجعفر پوینده، مترجم، در یزد
وی در اشــکذر یزد در خانواده ای فقیر متولد شــد. در شش سالگی به 
دبستان رفت و از ده سالگی مشــغول به کار شد. در سال ۱۳۴۹ دیپلم 
گرفت و در همان سال در رشته حقوق قضایی در دانشگاه تهران پذیرفته 
شــد. فعالیت سیاسی را از دوران دانشــجویی در تهران آغاز کرد و از 
سال ۱۳۵۳ هنگامی که برای ادامه تحصیل در دانشگاه سوربن به فرانسه 
رفت در خارج از کشــور ادامه داد. در سال ۱۳۵۶ مدرک فوق لیسانس 
جامعه شناسی را از این دانشــگاه دریافت کرد و در شهریور ۱۳۵۷ در 

بحبوحه انقلاب به کشورش بازگشت.
پوینده پس از انقلاب وقت خود را وقف ترجمه آثار مختلف فلسفی و 
ادبی کرد و کتاب های بســیاری را از زبان فرانسه به فارسی برگرداند که 

برخی از آنها هنوز منتشر نشده اند.
وی عاقبت قربانی ترورهای سیاسی ای شد که عوامل وزارت اطلاعات 
جمهوری اسلامی در سالهای پایانی دهه هفتاد خورشیدی انجام دادند 
و بعدهــا به عنوان یک رســوایی امنیتی مطرح و بــه قتلهای زنجیرهای 

معروف شد.
آثار ادبی، فلسفی و اجتماعی که در طی عمر کوتاهش ترجمه نمود بالغ 

بر ۳۶ اثر است. 
1338 خورشیدی )19۵9 میلادی(

نصب مجسمه  فردوسی در میدان فردوسی تهران.
1339 خورشیدی )19۶0 میلادی(

درگذشت ربابه  الهی نخستین زن ناشر ایرانی
1383 خورشیدی )200۴ میلادی(

درگذشت فرزانه نوایی، چنگ نواز برجسته ایرانی در اثر بیماری سرطان 
در چهل و هشت سالگی در شهر برگنز )اتریش(

1399 خورشیدی )2020 میلادی(
درگذشــت مرجان ) شــهلا صافی ضمیر( خواننده و بازیگر ایرانی در 
بیمارســتانی در لس آنجلس آمریکا ) متولد تهران ۱۳۲۷ خورشیدی ( 

در اثر ایست قلبی

چهارشنبه 18 خرداد     8 جون

1299 خورشیدی )1920میلادی(
اعلام حکومت موقتی انقلابی در گیلان توسط میرزاکوچك خان جنگلی

1328 خورشیدی )19۴9 میلادی(
زادروز کامبیز روشن روان، آهنگساز و نوازنده

13۶۵ خورشیدی )198۶ میلادی(
درگذشــت ذبیح اللــه حکیم الهــی معروف بــه ذبیح اللــه منصوری 
روزنامه نگار و مترجــم ایرانی. آثار ترجمه وی به دلیل اقتباس از منابع 
دیگــر و تغییر و افزایش متن اثر )در قیاس با متن زبان اصلی( مشــهور 
اســت. برخی از آثار او عبارتند از: غرش طوفــان )۷جلد( )۱۳۳۶( - 
الکســاندر دوما )پدر(، قبل از طوفان )۸جلد( - الکساندر دوما )پدر(، 
)مجموعهــای از ۳ کتاب ملکه مارگو، مادام مونســورو و پاســداران 
۴۵گانه(، ســه تفنگدار )۱۰جلد( )۱۳۳۶( - الکساندر دوما )پدر(، شاه 
جنــگ ایرانیان در چالدران و یونان )جون بارک واشــتن فنو( - ۱۳۴۳، 
عشــاق نامدار )۳جلد( )۱۳۴۶( -، خواجه تاجدار )۱۳۴۷( - ژان گور، 
امام حســین و ایران )۱۳۵۱( - کورت فریشــلر، مغز متفکر جهان شیعه 
»امام صادق« )۱۳۵۴(، ســقوط قســطنطنیه )۱۳۵۹( - میــکا والتاری، 
خداوند الموت )حســن صباح( )۱۳۵۹( - پل آمیر، ملاصدرا )۱۳۶۱( 
- هانری کربن، عارف دیهیم دار )۱۳۶۲( - جیمز داون، غزالی در بغداد 
)۱۳۶۳( - ادوارد تومــاس، جراح دیوانــه )۱۳۶۴( - ژارگن توروالد، 
ســرزمین جاوید )۴جلد( )۱۳۷۰( - رومن گیرشمن، زندگی خصوصی 
کاترین کبیر )1372( - جرج پی. کوچ، سینوهه پزشک فرعون )۲جلد( 
-  - الکســاندر دوما )پدر(، ، محبوس سنت هلن یا سرگذشت ناپلئون - 
اوکتاو اوهری، شاه طهماسب و سلیمان قانونی - آلفرد لابی ار، دلاوران 
گمنام ایران در جنگ با روســیه تزاری  - ژان یونیر، مکاتبات چرچیل و 
روزولت - وارن اف. کمبل، پطر کبیر )۲جلد( - رابرت ماســی، عایشه 
بعــد از پیغمبر - کورت فریشــلر، ایران و بابر - ویلیام ارســکین، ملکه 

ویکتوریا - الیزابت لانفورد
  اکثریت کتاب های ترجمه شــده ذبیح الله منصوری در شــرکت کتاب 

موجود است 
137۵ خورشیدی )199۶میلادی(

بازیگر  نقشینه،  درگذشت غلامحســین 
او دایی جان در  تئاتر )معروفترین نقش 
ســریال دایی جان ناپلئون(، ســینما و 

تلویزیون )تولد 1278 خورشیدی(
  ســریال دایی جان ناپلئون در شرکت 

کتاب موجود است

پنجشنبه 19 خرداد     9 جون

1331 خورشیدی)19۵2 میلادی(
سخنرانی تاریخی دکتر محمد مصدق در دادگاه لاهه

13۶7 خورشیدی)1988میلادی(
درگذشت عباس طریقتی کاشانی، استاد بافنده و نقشبند زری بافی

137۵ خورشید ی)199۶میلادی(
درگذشت هراند قوکاسیان، مدرس زبان و ادبیات ارمنی

138۵ خورشیدی )200۶ میلادی(
درگذشت تورج فرازمند مفسر سیاسی، روزنامه نگار، نویسنده، ادیب، 

برنامه ساز رادیو در لوس آنجلس. در سن 82 سالگی.
138۶ خورشیدی )2007 میلادی(

درگذشــت دکتر پرویز ورجاوند، از اعضای ارشــد جبهه ملی ایران، 
فارغ التحصیل رشــته باستانشناسی و هنر از دانشــگاه سوربن فرانسه، 
وزیر فرهنگ و هنر در دولت مهدی بازرگان، استاد ممتاز باستان شناسی 
دانشگاه تهران، رئیس بخش ایلات و عشایر در مرکز مطالعات اجتماعی 

دانشگاه تهران.

 Bookkeeper/Accountant
 years experience needed. 5-3 with

If you know
Payrolls is a plus

Place of work
San Fernando Valley

ketab.com@Ketab1

https://baranrugservices.com/
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در جنوب کالیفرنیا

مایک منشوری - مشاور بیمه

317317

Iranian InformationCenter
08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

چرا سطل های گردآوری پسماند 
مواد خوراکی هنوز توزیع کامل نشده است

 لایحه اجرایی شدن لایحه SB1383 ســنای کالیفرنیا که از اول ژانویه 
۲۰۲۲ اجرای آن آغاز می شــد و در مرحله آزمایشــی است، به سبب 
توزیع نشدن ســطل های گردآوری پسماند مواد خوراکی در آشپزخانه 

پرسش برانگیز شده است. 
بر اساس این لایحه، کالیفرنیایی ها پســماند مواد خوراکی را به درون 
زباله دان سبز رنگ خود که برای گیاهان است می باید بریزند تا به محل 
دفن زباله برده شــود و نه تنها برای تولید کود از آن استفاده شود، بلکه 

در راستای کاستن از میزان ۴۰ تا ۵۰ درصدی گازهای گلخانه ای تا سال 
۲۰۳۰ گسترش یابد. 

تاکنون ۱۵۰۰۰ سطل ویژه جداسازی مواد خوراکی و دیگر پسماندهای 
غیرپلاستیکی آشپزخانه به خانه ها تحویل شده است و در اول جولای به 
۴۰۰۰۰ خانوار و تا اول ژانویه ۲۰۳۰ شــمار آن ها به ۷۵۰۰۰۰ خواهد 
رســید پرسش اصلی این اســت که چرا تاکنون این سطل های ویژه در 

کالیفرنیا توزیع نشده است. 
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