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

329
رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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رونمایی از کتاب

در صفحات دیگر:
تا که روز از پی شب آید و شب از پی روز
فاضلی جای تو خالیست هنوزکورش

سلیمانی (زم) صفحه ۲

یهودیانایرانی-آمریکاییدرساحلآزادی
سیاسی و مذهبی آمریکا گام برمی دارند
نویسندهمقاله:کارملمالمد
ترجمه از تیم خبرگزاری ایرانشهر  -صفحه 5

نخستین جلسه هیئت اجرایی جدید
فدراسیون یهودیان ایرانی
در لس انجلس
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اخالق مدنی،

خانم دکتر فرح دوستدار
چهارشنبه  31آگسـت
جزییات در صفحه7

ایرانیان آمریکایی آزار و شکنجه شدید بهائیان
Beverly
Hills
Financial
Beverly Hills
Financial
در ایران را محکوم کردند
Planners
Planners
LLC LLC
Angelo
Talebi
Angelo
Talebi

کالیفرنیایی ها
در رتبه  4امید به زندگی

RIA, RIA,
MBA MBA

انتخابات کالیفرنیا

دوران
ﻣﺎﻟﯽ را
ﻫﺎی
دوران
ﻣﺎﻟﯽدررا در
ﺣﻞ ﻫﺎی
ﻣﺎ راه ﺣﻞﻣﺎ راه
داﻧﯿﻢ
ﺳﺨﺖ ﻣﯽ
داﻧﯿﻢ
ﺳﺨﺖ ﻣﯽ

گوین نیوسام لایحه دایر کردن
مراکز تزریق مواد مخدر را وتو کرد

Think
about
Income
Think
about
Income
for Life for Life

پوشش درمانی رایگان کالیفرنیا
برای همه مهاجران
ضبط مواد مخدر به ارزش13
میلیون دلار  ،ازچمدان های
مسافران لوس انجلس به فلوریدا
بزرگداشت کوبی برایانت در
دان تان لوس انجلس
در روز  24آگوست

میترا جشــنی ،مدیر اجرایی بنیاد فرشــگرد در
واشنگتن دی سی گفت :اگر رسانه های جهان،
مخالفان جمهوری اســلامی ایــران را حمایت
کنند و چهره واقعی این فرقه جنایتکار را نشان
دهنــد ،رهبران این رژیم ســرکوبگر مجبور به
عقب نشینی خواهند شد.
با افزایش ناگهانــی آزار و اذیت ایرانیان بهائی

ﻣﺎدام
درآﻣﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ
درآﻣﺪ
رﯾﺰی ﺑﺮای
Over
اﻟﻌﻤﺮ Over4040
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
Years
Yearsofof
ســاکن ایران در اوایل ماه جاری توسط رژیم
جمهوری اسلامی ،کنشگران ایرانی آمریکایی ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ
Experience
Experience
و رهبران جامعه یهودی ایالات متحده نیز توجه

عمومی بیشــتری را به وضعیت اسفبار بهائیان
جلب کردهاند.
بر اســاس گزارش اخیر جامعــه جهانی بهائی
( )BICمســتقر در ژنو،
ادامه مطلب در صفحه 2

سایه عاشقانه وطن را در قلب خود زیست و سرود
سایه به جاودانگی پیوست و پیکرش به وطن بازگشت
نگاه ســایه به مرگ متفاوت بود .با این وجود بر سر محل خاکسپاری اش
بین فرزندان اختلاف نظر افتاد و دادگاه آلمان رای داد که پیکر او را به ایران
(رشت) ببرند .امیدوارم قلب دخترش که مخالف این امر بود آرام و راضی
شده باشــد .قابل درک است که او بعنوان یک فرزند می خواست آرامگاه
پدر نزدیک تر به او و امن تر باشد .سایه جایگاه ویژه ای در شعر ایران دارد
و پذیرفتن این موضوع که چنین افرادی حتی پس از مرگ نیز به ملت خود
تعلق دارند برای فرزندان گاه بسیار دشوار است .در هر حال پدری بود که
برایشان نام نیک به یادگار گذاشت.
روح و جسم سایه به خاک و آسمان ایران تعلق دارد .برای ایران ،ترانه ی
ایران ای سرای امید را با شکوه سرود و همیشه دل نگران درخت نمادین،
ارغوان ش بود .باشد که در گردش دوران در زیر سایه درختان باغ محتشم
رشت ،نسل های آینده اشعار او را به یاد شاعری که به دور از خاک میهن ش،
عاشــقانه وطن را در قلب خود زیست و سرود ،بخوانند و ایران ،همیشه
سرای امید باقی بماند.

تا تو با منی زمانه با من است
بخت و کام جاودانه با من است

تو بهار دلکشی و من چو باغ
شور و شوق صد جوانه با من است
یاد دلنشین ت ای امید جان
هر کجا روم روانه با من است

یادش گرامی باد
پیرایه

ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
رﯾﺰیرﯾﺰی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﯿﺶ ﭘﯿﺶ

(capital
)gains
ﺳﻮد
اﻓﺰاﯾﺶ
راﻫﮑﺎرﻫﺎی
(capital
ﺑﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ)gains
ﺳﻮد ﺑﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺎﻟﯿﺎتﻣﺎﻟﯿﺎت
راﻫﮑﺎرﻫﺎی

WWW.BHFPINVEST.COM
WWW.BHFPINVEST.COM

310-205-9000
310-205-9000

نویسنده :پیرایه شبان

کردیت مالیاتی برای حفظ کارمندان
در دوران کرونا
Employee Retention Credit
Up to $10,000.00 per employer for 2020
and 26,000 per employee for 2021

424-385-2981

2

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  - 329آدینه  26آگست 2022

کورش سلیمانی (زم)

تصویر هفته:

تا که روز از پی شب آید و شب از پی روز
فاضلی جای تو خالیست هنوز

رضا فاضلی

وسطهای ماه اپریل سیزده سال پیش عزای دادن پول مالیات

را داشــتم که درگذشــت رضا فاضلی هم به اون اضافه شد.
زندگی واقعی رضا فاضلی چیزی اســت مثل فیلمهای جیمز

باندی ،بســیار پرماجرا ،رضا فاضلی بارهــا و بارها با مرگ

روبرو شد و جون سالم بدر برد.

رضا فاضلی گرچه با لحــن چاله میدانی در برنامه تلویزیونی

خودش حرف میزد ولی آدم تحصیلکردهای بود و در ادبیات

فارسی مدرک دکترا داشت ،و همچنین در رشته های فلسفه،

فلســفه ادیان و تاریخ سینما ،مدارک لیسانس و فوق لیسانس
گرفته بود .هفت زبان زنده دنیا را در سطح بالایی آموخته بود

و به روانی حرف میزد.

آدم ماجراجویی بود در رشــته خلبانــی ،رانندگی ،ورزش،

کاراته ،شنا ،کشتی کج استخوان نرم کرده بود.

رضا فاضلی انســان بســیار فروتنی بود .هیچ وقت شــهرت

او باعث تغییر روش او نشــد ،حافظه فوقالعادهای داشــت،
اشعار بلند فارســی را از حفظ بود و بدون غلط در برنامهاش

میخواند ،در زمینه سیاســت محمدرضا شــاه را روســفید
میدونست ولی از ذکر عیب و ایراد او هم ابایی نداشت.

رضا فاضلی حزب ،مکتب و پرچمی نداشت ،فقط به دیگران

میگفت ،هر کاری کــه میکنید و هر مذهبی که دارید در باره

آن فکر کنید و خودتان برای خودتان تصمیم بگیرید ،و گوش

به حرف هیچ کس حتی خود او (رضا فاضلی) ندهید.

در مورد زندگی رضا فاضلی چون فکر می کنم شــما بیشــتر

از من میدونید ،چیزی نمینویســم ،فقط این سوال برای من
پیش آمد که شخصی با این تیپ  ،معلومات  ،استعداد  ،سابقه

و امکانات چطور نتونســت خودش را در ردیف هنرپیشگان
طراز اول ســینمای ایران مثل فردین ،ملک مطیعی ،بهروز و

بیک ایمانوردی جا بدهد.

اگر شما جواب این سوال را پیدا کردید من را هم آگاه کنید!

گرامیداشت رضا فاضلی در چندین شهر برگزار شد ،تا اونجا
کــه من میدونم در لــس آنجلس و پاریــس آدمهای زیادی

شــرکت کرده بودند ولی در آتلانتا در مراســمی که از طرف
عدهای دگراندیش دوستدار رضافاضلی برگزار شده بود .عده
چشم گیری ســالن را پر نکردند و بنده را هم از توضیح علت

آن معاف بفرمایید.

یادش گرامی

کورش سلیمانی (زم)

Kourosh454@gmail.com
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ادامه مطلب « ایرانیان آمریکایی آزار و شکنجه شدید بهائیان در ایران را محکوم کردند »
نزدیک به  200نفر از نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اســلامی ایران در
سوم آگست ســال جاری 6 ،خانه بهائیان روستایی در استان مازندران
ایران را ویران و حدود  50جریب(ایکر) زمین متعلق به آنها را مصادره
کرده اند.
تصاویر ویدئویی از روســتای ویران شــده بهائیان «روشــنکوه» که در
شبکههای اجتماعی منتشر شده است ،مردان ،زنان ،کودکان و سالمندان
بهائی را نشــان میدهد که پس از تخریب خانهها و مزارعشــان توسط
تجهیزات ســنگین رژیم جمهوری اسلامی ،اشک می ریزند و گریه می
کنند.
فرهــاد ثابتــان ،ســخنگوی ایرانی-آمریکایی ســازمان جامعه جهانی
بهائی ( )BICدر ایالات متحده گفــت« :اقدامات نیروهای امنیتی رژیم
جمهوری اسلامی علیه بهائیان بی گناه ساکن روستای روشنکوه با ادعای
اینکه این افراد امنیت ملی ایران را به خطر می اندازند ،ظالمانه است».
در همان زمان ،وزارت اطلاعات ایران در  31جولای بیانیهای منتشر کرد
که نشان میدهد دهها نفر از بهائیان را در سراسر ایران دستگیر کردهاند،
از جملــه رهبران بهائی که ادعا میکردنــد اطلاعاتی را جمعآوری و به
مرکز بهائیان در اسرائیل منتقل کردهاند.
فرهاد ثابتان به سندیکای خبری یهودیان ( )JNSگفت که حداقل سه نفر
از دستگیرشــدگان ،از رهبران مشهور جامعه بهائیان در ایران می باشند
که اخیراً پس از گذراندن  10ســال محکومیت بــه اتهامات واهی اقدام
علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی از زندان آزاد شده اند.
ثابتان که ساکن شمال کالیفرنیا می باشد ،می گوید« :در  43سال گذشته
از زمــان روی کار آمدن این رژیم در ایران ،من حتی یک مدرک محکم
و متقن ندیدم که بتوان با آن ،یک نفر از اعضای بهائی ساکن این کشور
را به جاسوسی متهم کرد .آزار و شکنجه بهائیان در ایران صرف ًا بر اساس
نفرت ویژه رژیم جمهوری اسلامی از کسانی است که ،به جای پیروی از
اسلام رادیکال این رژیم ،از دین خودشان پیروی می کنند.
علاوه بر این ،ســعید دهقان ،وکیل حقوق بشر ایرانی مستقر در تهران،
در  18آگســت در توییتر گزارش داد که دادگاه انقلاب اسلامی در استان
ســمنان به تازگی دستور مصادره تعدادی از املاک بهائیان در این استان
را صادر کرده است.
رهبران ســازمان جامعه جهانی بهائی ( )BICاعلام کرده اند که رســما
نامهای را با امضای  25ســازمان بزرگ و کنشــگران حقوق بشر به جو
بایدن ،رئیسجمهور ایالات متحده ارســال کرد ه و از او خواسته اند که
نه تنهــا افزایش اخیر آزار و اذیت بهائیان در ایران را محکوم کند ،بلکه
برای اقدامات ســازماندهی شده این رژیم علیه بهائیان ،فشار زیادی بر
این رژیم وارد کند.
*عقب نشینی در برابر ظلم
دین بهائی در ســال  1844در شهر شــیراز توسط سید علی محمد آغاز
شــد و اعلام کرد که از جانب خداوند مبعوث شــده است تا بشریت را
برای عصر جدید صلح و ظهور قریب الوقوع پیامبری بزرگتر از خودش
آماده کند .علی محمد لقب «باب» را به خود گرفت و به تدریج 20000
پیرو با عنوان بابیســم به دست آورد .روحانیت شــیعه و سلطنت پیرو
مذهب شــیعه ایران در آن زمان از ترس محبوبیت این مذهب جدید ،او
و پیروانش را که آنها را بدعت گذار می دانستند ،مورد آزار و اذیت قرار
دادند .او بعداً در سال  1850در ملاء عام اعدام شد.
«میرزا حسینعلی»  -معروف به بهاءالله  -خود مذهب بهائیت را تأسیس
کرد و شــروع به گســترش آن در مناطق مختلف ایران کرد .روحانیون
اســلامی و پادشاه وقت ایران ،مجدداً با احساس خطر از سوی این دین
جدید ،بهاءالله را دســتگیر ،زندانی و در نهایت از ایران تبعید کردند،
جایی که او و بســیاری از پیروانش مجبور شدند در سرزمینهای تحت
کنترل عثمانی زندگی کنند.
با این وجود ،بســیاری از ایرانیان به پیروی از آیین بهائی در ایران ادامه
دادنــد و تا ســال  1979تعداد آنها به نیم میلیون نفر در کشــور افزایش
یافت .امروزه ،دین بهائی حدود  5میلیون پیرو در سراسر جهان دارد.
این پیروان به دلیل متفاوت بودن عقایدشان و داشتن مکانی مقدس در
حیفا( در خاک اسرائیل) از سوی خامنه ای رهبر رژیم جمهوری اسلامی
ایران ،زندانی و شکنجه و یا متهم به جاسوسی می شوند .
ثابتان می گوید « :در حالی که سرشــماری مناســبی از جمعیت فعلی
جامعه بهایی ایران انجام نشده است ،تخمین زده می شود که تعداد آنها
در این کشــور حدود  350000نفر باشد و علیرغم اینکه با آزار و اذیت
غیرقابل توصیف و تبعیض دائمی به دلیل اعتقاداتشــان مواجه هستند،
همچنان در ایران زندگی می کنند».
وی اضافه می کند« :بســیاری از بهائیان طی این  43سال پس از انقلاب
اسلامی از ایران فرار کرده اند ،اما بسیاری از کسانی که در آنجا ماندهاند
به من گفتهاند که واقعا ایران را بهعنوان وطن خود دوست دارند ».آنها
احســاس میکنند که مجبورند برای ماندن در کشــور ،بدون خشونت،
علیه ظلم و ستم رژیم سرپیچی کنند».
نادر ســعیدی ،اســتاد تاریخ و دین بهائی در ایران ،در دانشــگاه لس
آنجلس کالیفرنیــا )UCLA( ،می گوید :در حالی که اقلیتهای مذهبی
مانند یهودیان ،مسیحیان و زرتشــتیان ساکن در ایران از حداقل حقوق
تحت قوانین رژیم جمهوری اســلامی برخوردار هستند .بهائیان ایران
هیچگونه حقوق قانونی یا حمایتی بر اســاس قانون اساســی این رژیم
ندارند.
ســعیدی گفت« :در  42سال گذشــته ،رژیم جمهوری اسلامی در ایران
یک کمپین سیســتماتیک آزار و اذیت علیه ایرانیان بهائی را انجام داده
اســت .بهائیان در ایران از تحصیلات عالی دانشگاهی و ورود به برخی
مشاغل منع شدهاند و با فشــارهای اجتماعی بیشتری روبرو می باشند،
همچنین در زمینه فرصتهای شــغلی مورد تبعیــض قرار میگیرند ،و

رژیم بــه مردم میگوید که از هرگونه تمــاس فیزیکی با آنها خودداری
کنند به دلیل اینکه ،ادعا میکنند بهائیها «نجس» هستند».
سعیدی می گوید از زمان اســتقرار رژیم جمهوری اسلامی در ایران در
سال  ،1979صدها بهایی توســط این رژیم دستگیر ،زندانی و شکنجه
شــده اند .او گفت که بیش از  200نفــر بهائی نیز در دو دهه اول پس از
انقلاب توسط رژیم اعدام شده اند.
وی اضافــه می کند :در حالی که رژیم در دهــه های  1980و  1990به
طور غیرمستقیم افراد محلی را به آزار و اذیت بهائیان ایرانی تشویق می
کرد ،امروز حملات به بهائیان بیشــتر توســط دستگاه امنیتی خود رژیم
انجام می شود .ســعیدی تأکید می کند که پیش از این ،رژیم جمهوری
اسلامی از واکنش جامعه جهانی به دلیل آزار و اذیت بهاییان می ترسید،
بنابراین آنها همیشه ادعا می کردند که این یک نوع حادثه تصادفی یا به
دلیل اقدامات سر خود بوده است .ولی در سالهای اخیر ،آنها با انجام
حملات مستقیم و برنامه ریزی شده توسط نیروهای خود علیه بهائیان ،
بسیار جسورتر شدهاند.
فرهاد ثابتان افزایش آزار و اذیت بهاییان توسط جمهوری اسلامی را به
تلاش این رژیم برای دلســرد کردن تعداد زیادی از مسلمانان ایرانی که
اخیراً داوطلبانه به ادیان دیگر در کشور گرویده اند ،نسبت می دهد.
وی می گوید « :رژیم نگران اســت که بخــش های بزرگی از جامعه در
ایران ،اســلام رادیکال را ترک کنند و از این رو ،از حکومت و سیاست
تئوکراتیک شکســت خورده خود ناراحت هستند .زیرا ایرانیان ،نه تنها
بهائیت را پذیرفته اند ،بلکه به دین های مســیحیت و زرتشــتی گرویده
اند».
رضا پرچی زاده ،نظریه پرداز ایرانی آمریکایی مســتقر در مریلند ،گفت
که رژیم اســلامی حاکم بر ایران همواره با اعضای بهائیت در تضاد بوده
اســت ،زیرا این دین هیچ گونه سلســله مراتب رسمی روحانیت را در
جامعه به رسمیت نمی شناسد.
پرچی زاده گفت« :جمهوری اســلامی بهائیان را به دلیل تفســیر لیبرال
بهائیت از دین به طور عام و اســلام بطور خاص که موقعیت ممتاز طبقه
روحانی حاکم بر ایران را به خطر می اندازد ،با نهایت شدت مورد آزار
و اذیت قرار می دهد ».بنابراین ،رفتار رژیم جمهوری اسلامی با بهائیان
بیشتر سیاسی است تا مذهبی ،و تقریب ًا شبیه به آزار و اذیت واتیکان علیه
پروتستان ها در دوران اصلاحات مذهبی در اروپا است.
یک مشکل جدی اجتماعی
بســیاری از رهبران یهودی آمریکا نیز حملاتــی را که رژیم ایران علیه
بهائیان ایرانی انجام داده است ،محکوم کرده اند.
خاخــام آبراهام کوپر ،معاون و مدیر اقدامات اجتماعی جهانی در مرکز
ســیمون ویزنتال ،مستقر در لس آنجلســاظهار می کند « :عامل نقض
حقوق بشر و از بین بردن حیثیت یک اقلیت دینی به دلیل متفاوت بودن
عقاید آنها ،زندانی و شــکنجه و اتهام به جاسوسی به دلیل داشتن مکان
مقدسی در حیفا  ،فقط می تواند علی خامنه ای باشد» .
اردشیر بابک نیا ،فعال یهودی ایرانی و کارشناس هولوکاست مستقر در
کالیفرنیای جنوبی ،از جامعه بزرگتر یهودیان آمریکا خواست از بهائیان
ایرانی که دهه هاست به شدت مورد هدف قرار گرفته اند ،حمایت کنند.
او می گوید :ما به عنوان یهودیانی که اجدادشان بدترین آزار و شکنجه
را در طول قرن ها در سراســر جهان تجربه کرده اند ،مسئولیت ویژه ای
داریم که نســبت به هر گروهی که به دلیل مذهب ،نژاد یا قومیت هدف
قرار می گیرد ،حســاس باشیم ،به ویژه آنهایی که در ایران از دست این
رژیم فعلی رنج می برند.
.تعدادی از ســازمانهای ایرانی آمریکایی با مذاهب مختلف ،افزایش
آزار و اذیت اخیر جامعه بهائی توســط رژیم جمهوری اسلامی ایران را
محکوم کردهاند و از رسانههای خبری غربی خواستهاند که نقض مداوم
حقوق بشر این رژیم را پوشش دهند.
میترا جشــنی که بهائــی و مدیر اجرایــی «بنیاد فرشــگرد» ،یک گروه
غیرانتفاعی ایرانی آمریکایی مســتقر در واشنگتن دی سی است که یک
حکومت دموکراتیک ســکولار را برای ایــران تبلیغ می کند ،می گوید:
«اگر رســانههای دنیا از مخالفان نظام جمهوری اســلامی ایران حمایت
کنند و چهره واقعی این فرقه جنایتکار را نشان دهند ،رهبران سرکوبگر
این رژیم ،محکوم به عقبنشینی خواهند شد».
دیگر فعالان ایرانی آمریکایــی گفته اند که از اینکه نقض فاحش حقوق
بشر رژیم جهوری اسلامی ایران توسط دولت بایدن در جریان مذاکرات
برای ورود مجدد به توافق هســتهای ،با شــدت بیشتری محکوم نشده
است ،ناامید شدهاند.
متأســفانه ،آزار و اذیت و تبعیض بهائیان در ایران یک مشــکل جدی
اجتماعی است که سالهاست ادامه دارد .اما چرا دولت بایدن هیچ فشار
علنی بر این رژیم به دلیل نقض حقوق بشر اعمال نمی کند؟
علــی ابراهیــم زاده ،یک فعال ایرانی آمریکایی که ریاســت ســازمان
غیرانتفاعی «زندگی عادی» مســتقر در لس آنجلــس را بر عهده دارد،
اشاره کرد« :اگر مردم ایران مطمین بودند که قدرتهای آمریکا و اروپا
از آنهــا و تلاش آنها برای رهایی واقعی از این رژیم شــیطانی حمایت
میکنند ،آنگاه جرأت میکردند خودشــان قیام کرده و سریع ًا این رژیم
را سرنگون می کردند».
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شاهرخ توکلی و کامران توکلی
خاندان محترم توکلی و خانواده های وابسته
از خبر درگذشت نابهنگام خواهر عزیزتان  ،مهناز توکلی
که فرشته ای بود آسمانی که زودهنگام به آسمانها پیوست
مرا شدیدا تکان داد .من فقط چند روز پیش با او گفتگوی
تلفنی داشتم و برحسب معمول همیشه انرژی مثبتی که او
به مخاطبش می داد آن روز نیز به من ارزانی داشت .صدا
و صورت مهربان و دوست داشتنی اش را هرگز فراموش
نخواهم کرد.
روانش شاد  ،یادش گرامی  ،خاطره اش جاودان باد
بیژن خلیلی

کالیفرنیایی ها در رتبه  4امید به زندگی

انتشار گزارش امید زندگی برای شهروندان آمریکا ،که بر اساس سرشماری
 ۲۰۲۰و در مقایسه با سرشماری  ۲۰۱۰تهیه شده به تفکیک شرایط در ۵۰
ایالت برای زنان و مردان بررسی نموده است در همین گزارش که به امید
زندگی در هنگام تولد میپردازد ،به طور میانگین هر امریکایی  ۸۰/۷سال
عمر میکند که در آن بهترین شرایط و امید زندگی برای متولدهای ایالت
هاوایی و بدترین شرایط برای متولدهای ایالت می سی سی پی تعیین شده
است.
کالیفرنیا در همین گزارش در طبقهبندی چهارم است و امید زندگی  ۷۹سال
به طور میانگین در نظر گرفته شده است.
در همین جدول امید زندگی برای مردان را  ۷۶/۲ســال و در رتبه  ۸قرار
داده اســت در حالی که امید زندگی برای زنان  ۸۲ســال و در رتبه  ۲قرار
گرفته است.
ناگفته نماند دادههای آماری مدیکل ،مدیکر و شرکتهای بیمه نیز در نظر
گرفته شده است.

انتخابات کالیفرنیا

حــدود  10هفته به انتخابات میاندورهای کالیفرنیا مانده اســت و بنابر
آخرین نظرســنجی دانشــگاه برکلی ،گوین نیوســام با امتیاز  ۲بر  ۱از
رقیب جمهوریخواه خود ســناتور برایان دلی ( )Brian Dahleپیشتر
اســت و نگرانی برای انتخابات ندارد بیش از  ۵۳درصد کالیفرنیاییها
از عملکرد او رضایت دارند و اگر دیگر کاندیداهای حزب او بتوانند از
کارنامه او بهره بگیرند ،شاید شانس انتخاب شدن آنها افزایش خواهد
یافت .این در حالی اســت که ران دی ســانتیس فرماندار فلوریدا ادعا

میکند که گوین نیوســام با کالیفرنیاییها هماننــد یک رعیت برخورد
مینماید.
فرماندار فلوریدا که خود را برای رقابتهای ریاست جمهوری ۲۰۲۴
آماده میکند ،در هراس از این اســت که محبوبیت گوین نیوسام ،سبب
شود که او نیز وارد انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۲۴شود.
از ســوی دیگر گوین نیوسام  100000دلار به رقیب دموکرات او کمک
مالی برای انتخابات نمود
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گوین نیوسام الیحه دایر کردن مراکز تزریق مواد مخدر را وتو کرد
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا ،لایحه تصویب شده سنای کالیفرنیا برای
دایر کردن مراکز تزریق مواد مخدر در لوس آنجلس ،ســن فرانسیسکو و
اکلند ،وتو کرد.
این لایحه که از سوی سناتور اسکات وینرنوشته شده و قرار بود به عنوان
طرح آزمایشــی مورد بهرهبرداری قرار بگیرد و معتادان از این مراکز برای
تزریق مواد مخدر زیر نظر کارشناسان بهداشتی استفاده کنند تا از مصرف
زیاده از حد پیشگیری شود اکنون با وتوی گوین نیوسام ،اجرایی نخواهد
شد .گوین نیوسام در بیانیه خبری خود اشاره کرده است من هنوز در مورد
مشارکت جامعه و رهبران محلی برای نظارت بر این مراکز مطمئن نیستم
و نمیدانم که تا چه حد این مشارکت برای نظارت وجود خواهد داشت.

پوشش درمانی رایگان کالیفرنیا برای همه مهاجران
بابرنامهجدیدگویننیوسامفرماندارکالیفرنیا۴۰،هزارنفربزرگسالغیرقانونی
در کالیفرنیا از سال آینده زیر پوشش درمانی کالیفرنیا در طبقهبندی کم درامدها
قرارمیگیرند.
ایالت کالیفرنیا که هم اکنون هزینه پوشش سلامتی برای کم درآمدهای زیر ۲۵
سال را میپردازد با برنامه جدیدی که از ژانویه  ۲۰۲۴اجرایی میشود ،این
پوشــش را برای همه بزرگسالانی که از نظر مهاجرتی مشکل قانونی دارند،
گسترش خواهد داد تا همه بتوانند از پوشش مدیکل برخوردار شوند و برای
آن که در فاصله اکنون تا پایان ســال  ۲۰۲۳بیمه تندرستی افراد زیر  ۲۵سال
قطع نشــود ،پوشــش درمانی آنان ادامه مییابد و بنابر گفته اداره بهداشت
عمومی کالیفرنیا هیچ گسستی در بیمه آنها نخواهد بود.

ضبط مواد مخدر به ارزش 13میلیون دالر ،
ازچمدان های مسافران لوس انجلس به فلوریدا
مسئولان فرودگاه  LAXاعلام کردند که در  ۲سال گذشته قاچاقچیان تلاش
کردهاند  ۱۳میلیون دلار مواد مخدر را به فلوریدا در درون چمدانها منتقل
نمایند.
در این کنفرانس خبری اشاره شده است که با همکاری ماموران مخفی در
کالیفرنیا و فلوریدا توانستهاند بزرگترین محموله قاچاق به  Polkکانتی را
در تاریخ این کانتی کشف و ضبط کنند.
در این رابطه  ۸۵نفر دستگیر و  ۳۵۵جرم جنایی و  ۹۳جنحه برای بیش از
 ۱۲/۸میلیون دلار مواد مخدر به دادگاه ارائه شده است.
در کنفرانس اشــاره شده اســت که این مواد مخدر شــامل متاآمفتامین،
کوکائین و فنتالین بوده است.
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در کانون خبر:

یهودیان ایرانی -آمریکایی در ساحل آزادی سیاسی و
مذهبی آمریکا گام برمی دارند

ماکان دلرحیم ،وکیل دادگستری می گوید« :هر چه ما جامعه ایرانی بویژه یهودیان
ایرانی-آمریکایی با دولت مشارکت و همکاری کنیم ،انسجام بیشتری در ساختار
این کشور خواهیم داشت».
پس از انتخابات محلی و ایالتی در چند ماه گذشته ،اعضای جامعه یهودی ایرانی
مقیم جنوب کالیفرنیا با گذشت بیش از چهار دهه از ورود خود از ایران ،دوباره به
دفاتر سیاسی منتخب(حوزه سیاست) وارد شدند .بهویژه ،شاهد آن هستیم که نسل
های جوانتر یهودیان ایرانی به موفقیتهای شگرفی در بخش خصوصی دست
یافتهاند و اکنون بهطور فزایندهای به دنبال خدمت در مناصب دولتی می باشند.
شگفتانگیزترین تحول پس از انتخابات شهر بورلی هیلز در ماه جون رخ داد،
زمانی که روانشناس دکتر «شارونا نظریان» به عنوان اولین زن عضو شورای یهودی
ایرانی این شهر انتخاب شد.
نظریان در این رابطه می گوید « :این واقعا باعث افتخار و مباهات است که جامعه
ما گرد هم آمده اند ».وی افزود« :من یک کمپین مردمی راه اندازی کردم و خانه به
خانه با بیش از  3700نفر برای مشارکت در رأی گیری صحبت کردم  .حتی چند
نفر به من گفتند که این اولین باری است که طی  43سال زندگی در ایالات متحده،
رأی دادند».
پیروزی او در شورای شهر بورلی هیلز مورد استقبال جامعه یهودیان محلی ایرانی
قرار گرفت زیرا آخرین بار «جیمی دلشاد» بود که  12سال پیش این شورا را ترک
کرد.
در ســال  ،1990او اولین ایرانی-یهودی بود که به عنوان رئیس کنیسای سینای ،
قدیمی ترین و بزرگترین جماعت محافظه کار در لس آنجلس انتخاب شد.
دلشاد در سال  2003اولین ایرانی-آمریکایی و اولین ایرانی -یهودی بود که به مقام
دولتی در بورلی هیلز انتخاب شد که این مسأله در آن زمان تاریخ ساز شد .پس از
آن ،او به عنوان اولین شهردار ایرانی-آمریکایی از سال  ،2007در طول هشت سال
عضویت در شورای شهر ،از آنجایی که منشور شهر اجازه می دهد هر ساله پست
شهردار بین اعضای مختلف شورا جابجا شود ،در شهر بورلی هیلز خدمت کرد.
دلشاد که در حال حاضر به عنوان سفیر حسن نیت بورلی هیلز خدمت می کند،
می گوید« :از دیدن پیروزی دکتر نظریان بسیار خوشحال شدم زیرا اکنون مشعل به
دست نسل جدید ایرانیان آمریکایی داده شده است تا در شهر تغییراتی ایجاد کنند.
من سالها پیش دفتر را ترک کردم ،اما از دیدن این همه ایرانی-آمریکایی از مذاهب
مختلف ،بهویژه جوانانی که برای مناصب منتخب شرکت میکنند و به دنبال کمک
به جامعه بزرگتر هستند ،بسیار خوشحالم».
پس از گذشت بیش از  20سال از مشارکت در فعالیتهای مدنی مختلف شهر،
نظریان بر این باور اســت که انگیزهاش برای کاندیداتوری برای شــورای شهر
بورلی هیلز ،رســیدگی به دغدغه ساکنان این شــهر و همچنین مقابله باافزایش
یهودیستیزیستکهچندسالاخیردرسراسرجنوبکالیفرنیاگسترشیافتهاست.
نظریان اظهار می کند « :در ایران به عنوان شهروندان یهودی ایرانی،به ما آموختند
که ســرمان را پایین نگه داریم و ساکت باشیم .اکنون زمان آن است که جامعه ما
سرش را بالا نگه دارد و برای مبارزه با یهودی ستیزی با هم متحد شویم» .
 برنامه های جامع سیاسی برای رسیدگی به مسائل شهریدر همین زمان ،یهودیان ایرانی منطقه لس آنجلس خاطر نشان کردند که از پیروزی
«سام یبری» ،وکیل و یکی از رهبران جامعه یهودی ایرانی منطقه ،قرار گرفتن او را
در جایگاه دوم انتخابات مقدماتی برای کرسی شورای شهر لس آنجلس که منطقه
غرب لس آنجلس را نیز پوشش می دهد ،بسیار خرسند می باشند.
«جورج هارونیان» ،کنشگر و فعال یهودی-ایرانی که از مدتها قبل در لس آنجلس
زندگی می کند ،گفت که او سال هاست که سام یبری را می شناسد.او می گوید:
« سام یکی از باهوش ترین افراد جامعه یهودیان است و ما باید از دوستان جامعه
خود بخواهیم که در انتخابات شرکت نمایند و از او حمایت کنند زیرا او راه حل
های جدیدی را برای چالش هایی که امروزه با آن روبرو هستیم بویژه افزایش جرم
و جنایت و بی خانمانی در این شهر ارائه می دهد».
یبری برای اولین بار  15سال پیش زمانی که او و تعدادی از متخصصان یهودی-
ایرانی موفق در لس آنجلس ،ســازمان غیرانتفاعی را با عنوان « 30ســال بعد»
( )30YAتأسیس کردند ،یهودیان جوان ایرانی-آمریکایی را تشویق به مشارکت
در امور مدنی(شــهری) می کرد .این ســازمان ،الهام بخش جوانان متخصص
یهودی-ایرانی برای ورود به فعالیت های سیاســی بوده که خود پدیده ای نسبت ًا
جدید برای این جامعه می باشــد به طوری که یهودیانسال های بسیاری در ایران
زندگی می کردند و تا حد زیادی از هرگونه فعالیت سیاسی محروم بودند.
یبری ،که هنوز برای کســب جایگاه خود در شــورای شهر لسآنجلس باید در
انتخابات عمومی در نوامبر پیروز شود ،می گوید « :برای کمک به شهر و غلبه بر
چالشهایی که با آن مواجه ایم ،لازم است یک پست دولتی داشته باشد تا بتواند
برای مقابله با مشکلات ،راهکارهای مناسبی ارائه کند».
یبری اظهار می کند« :من برنامه های جامع سیاســی را برای رسیدگی به امنیت
عمومی شهرمان ،بی خانمانها ،مسکن ،فســاد و بحران آب و هوا تهیه و تنظیم
کرده ام .برنامههای من ریشه در رویکردی عملگرایانه و عقل سلیم دارد که بخش
خصوصی و غیرانتفاعی را برای حل این مشکلات که حتی سیاستمداران حرفهای
قادر به حل آنها نبودهاند ،تحت تأثیر قرار میدهد».
شــایان ذکر است که کاندیداتوری یبری حمایت گســتردهای را از سوی جامعه
بزرگتر غیریهودی ایرانی -آمریکایی منطقه وستوود لس آنجلس جلب کرده
است.
«روزبه فراهانی پور» ،نماینده اتاق بازرگانی غرب لس انجلس تأکید کرد که جامعه
یهودی-ایرانی از سام یبری حمایت می کند زیرا او نظرات و ایده های بزرگی را
ارائه داده اســت و می تواند واقع ًا به مشــکلات کسب و کارهای کوچک در لس
آنجلس کمک کند و از همه مهمتر اینکه ،او هوادار رژیم تروریســت جمهوری
اسلامی ایران نیست که همه ما به شدت با آن مخالفیم».
بیژن خلیلی ،ناشــر کتابهای ایرانی-آمریکایی در منطقه لس آنجلس و کارآفرین

قدیمی تبلیغاتی و مدیر شــرکت کتاب می گوید « :جای تعجب نیست که نسل
جدید ایرانیان آمریکایی به طور فزاینده ای در سیاست محلی مشارکت می کنند،
زیرا طی چهار دهه گذشــته  ،تعداد وکلا و دیگر متخصصان جامعه یهودیان در
امریکا نیز افزایش یافته است».
وی تأکید کرد« :این باعث افتخار ما اســت که میبینیم  .جامع ه ایرانی امریکایی
 ،ماننــد دکتر نظریان در بورلی هیلز یا آقای یبری ،در رقابتهای سیاســی خود
موفق شدهاند .این فقط یک پیشرفت طبیعی است که ببینیم ایرانیهای آمریکایی
با تحصیلات عالی که هرکدام زندگی موفقی دارند ،میخواهند به جایی که برای
مدت طولانی در آن زندگی کردهاند ،و به تغییر اوضاع سیاســی و اجتماعی آن
کمککنند».
 بدیهی است که ما نیاز به تغییر و اصلاحات داریمت هستند ،تعداد
در حالی که دلشــاد ،نظریان و یبری ،همگی نمایندگان دموکرا 
زیادی از یهودیان ایرانی-آمریکایی در جنوب کالیفرنیا نیز به ســمت نامزدهای
جمهوریخواه برای دفاتر منتخب محلی ،ایالتی و فدرال جذب شــده اند .آنها
به دلیل ارزش های محافظه کارانه خود و مخالفت شدیدشان با مواضع سیاست
خارجی طرفدار مذاکره با رژیم جمهوری اســلامی ایران ،جذب نمایندگان این
حزب شده اند.
در واقع ،در ماه جون« ،جاناتان الیست» ،یک بازرگان یهودی ایرانی-آمریکایی
و ناشناخته سیاسی ،در رقابت سراسری به عنوان نامزد جمهوری خواهان برای
مجلس ســنای ایالات متحده شــرکت کرد .هر چند که او برنده نشــد ،ولی در
انتخابات مقام چهارم را کسب کرد و مورد توجه جامعه بزرگتر ایرانی-آمریکایی
در این ایالت برای مبارزات انتخاباتی قرار گرفت.
بیژن خلیلی اظهار می کند« :قرار گرفتن الســت در جایگاه چهارم چنین حوزه
وسیعی از کاندیداها در سراسر کالیفرنیا ،بسیار چشمگیر بود و او با تبلیغات در
برنامهها و شــبکه های رادیویی فارســی زبان ،تلاش زیادی کرد تا رأی ایرانیان
آمریکایی را از آن خود کند .او جوان  30ساله ای است که اگر بخواهد برای پست
دولتی نامزد شود ،آینده درخشانی خواهد داشت ».
الیســت می گوید که او کلاه خود را در رقابت های مقدماتی به سمت جمهوری
خواهان سنا پرتاب کرده زیرا سیاست های نمایندگان منتخب دموکرات ها در طول
سال ها که عمدت ًا بر سیاست در کالیفرنیا تسلط داشته اند ،او را ناامید کرده است.
الیست که در بورلی هیلز زندگی میکند ،میگوید« :مشکلاتی که ما با آن مواجه
هستیم،نتیجهمستقیمیکحکومتتکحزبیوغیرقابلپاسخگوییاستکهبرای
یک نسل در کالیفرنیا داشتیم .با توجه به نتایج وحشتناک برای مالیات دهندگان،
صاحبان مشــاغل ،والدین و تقریب ًا همه کالیفرنیایی ها ،واضح است که ما نیاز به
تغییرداریم».
 «ایده ای بهتر برای حل مشکلات»در عین حال که جامعه یهودی ایرانی مقیم کالیفرنیای جنوبی در خدمت به دولت
موفق بوده اســت ،برخی از اعضای جامعه مقیم نیویورک نیز موفق شده اند .در
سال « ،2018آنا کاپلان» اولین زن یهودی-ایرانی بود که پس از پیروزی در رقابت
برای گزیده شدن به مقام سناتوری ایالت نیویورک ،به این مقام دولتی در ایالات
متحده دست یافت.
آنا کاپلان ( ،آنا مناهمی) در یک خانواده یهودی در شهر تبریز به دنیا آمد .او اکنون
دومین دوره خود را به عنوان سناتور ایالتی نیویورک برای ناحیه هفتم سپری می
کند.
شایدموفقترینعضوجامعهیهودیایرانیازجنوبکالیفرنیاکهدرحوزهسیاسی
فعالیت کرده ،وکیل «ماکان دلرحیم» بوده است .در سال  ،2017وی توسط سنای
ایالات متحده تایید شد و در دوران دولت ترامپ به عنوان دستیار دادستان کل در
بخش ضد تراست در وزارت دادگستری ایالات متحده خدمت کرد.
دلرحیم می گوید »:من از کاری که توانســتم در حین انجــام وظیفه در وزارت
دادگستری انجام دهم ،در زمان حساسی که چندین ادغام بین شرکتهای بزرگ
در کشور ،بهویژه شــرکتهای دارای فناوری پیشرفته در جریان بود ،احساس
غرورمیکنم».
او اظهار می کند« من در حرفه خود بسیار خوش شانس بودم که در کارهایی که در
بخش دولتی و خصوصی به آنها علاقه داشتم ،فعالیت کرده ام».
پست قبلی وی به عنوان دستیار معاون رئیس جمهور و معاون مشاور کاخ سفید در
دولت ترامپ به دلیل مشارکت مستقیم وی در کمک به قاضی دیوان عالی ایالات
متحده در روند تایید ســنا در سال  ،2017ســروصدای زیادی در جامعه بزرگتر
ایرانی آمریکایی ایجاد کرد.
دلرحیم می گوید« :قاضی گورســوچ کســی بود که قبل از اینکه رئیس جمهور
ترامپ او را به کاندیدای قضاوت در دیوان عالی معرفی کند ،می شــناختم و از
آنجایی که من تجربه قبلی کار به عنوان مدیر ستاد و مشاور ارشد کمیته قضایی سنا
را داشتم ،با پروسه تایید آشنا بودم و برای من افتخار بزرگی بود که در آن زمان به
او مشاوره دادم».
دلرحیم ،که ماه گذشته به همراه خانوادهاش برای زندگی به لس آنجلس بازگشت
و اکنون در دفتر کار خصوصی خودش کار میکند ،گفت که از دیدن بســیاری
از جوانان ایرانی آمریکایی که برای مناصب دولتی نامزد میشوند ،بسیار خرسند
است.
دلرحیممیگوید«:منطرفدارافرادیهستمکهسیاسیهستند،زیراآنهاایدهبهتری
برای حل مشکلات دارند و میخواهند واقع ًا به جای اینکه این کار را برای تبلیغ
خود انجام دهند ،اصلاحات واقعی ایجاد کنند .ما در جامعه ایرانی امریکایی هر
چه بیشتر با دولت مشارکت کنیم ،بیشتر در ساختار این کشور پذیرفته خواهیم شد.
نویسندهمقاله:کارململامد
ترجمه از تیم خبرگزاری ایرانشهر
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در کانون خبر:

شیرینی فروشی «گرندماز بیکری»

با طعم و عطر شیرینی های ایرانی در داالس تگزاس

We Bring Back Memories
«گرندماز بیکری» خاطرات شما را زنده می کند و کیک و شیرینی هایی با طعم دست پخت مادربزرگتان برای
شما فراهم می کند .این شیرینی فروشی(قنادی) با مدیریت خانم و آقای رضا حسینی در دالاس تگزاس ،
نه تنها گرمابخش خانه های شماست ،بلکه با دسرها و شیرینی های خانگی ایرانی ،دل شما را نیز گرم نگه
میدارد.
«گرندماز بیکری» (نانوایی مادربزرگ) با انواع شــیرینی و دسرهای سالم ایرانی پذیرای شماست .بهترین
زمان برای این شیرینی فروشی ،زمانی است که اولین دست پخت شان ،صبح زود از فر بیرون می آید و عطر
دلپذیر نان و شیرینی های آن تمام خیابان را پر می کند.
دست دوستان خود را بگیرید و برای یک مهمانی چای عصرانه به «گرندماز بیکری» بروید.
دسرها و شیرینی های این بیکری از مواد تازه و سالم و با دستورهای سنتی که طعم شگفت انگیزی دارند،
تهیه شده است.
اگر نیاز به استراحت دارید ،در «گرندماز بیکری» با انواع قهوه بویژه قهوه ترک ،چای ،بستنی ،فالوده و دسرها
و شیرینی های ایرانی از شما پذیرایی می شود.
و یا اگر می خواهید یاد بگیریــد که چگونه کیک خود را تزئین کنید ،می توانید در کلاس های تزیین کیک
«گرندماز بیکری» در دالاس تگزاس شرکت کنید .نانواها و قنادهای ماهر و حرفه ای این بیکری ،ترفندهای
خاص خود را به شما آموزش می دهند تا بتوانید دوستان و خانواده خود را شگفت زده کنید.
برای ثبت نام در کلاس تزئین کیک و ســفارش هر گونه نوشیدنی یا دسر ایرانی با «گرندماز بیکری» تماس
بگیرید و یا برای تحویل به آدرس زیر مراجعه کنید.
آدرس«گرندماز بیکری» (نانوایی مادربزرگ) در دالاس تگزاس :
Address: 17977 Preston Rd, Dallas 75252
Phone: 3779-863-972
«گرندماز بیکری» از سه شنبه تا جمعه از ساعت  11صبح تا  6بعد از ظهر ،شنبه ها از ساعت  10صبح تا 6
بعد از ظهر و یکشــنبه ها از ساعت  12صبح تا  5بعد از ظهر در خدمت شما عزیزان می باشد .این بیکری
روزهای دوشنبه تعطیل است.
آدرس وب سایت https://grandmasbakerydfw.com :

همسر نانسی پلوسی به جرم خود
برای رانندگی در حال مستی اقرار کرد

پائل پلوســی همســر نانســی پلوســی ،در دادگاه سن
فرانسیسکو به جرم رانندگی در حال مستی در برابر دادگاه
قرار گرفت و جرم خود را پذیرفت.
او که در ماه می در حال رانندگی در Napa Valleyتصادف
کــرده بود به  ۵روز زندان و  ۳ســال رانندگی زیر نظارت

محکوم شده است .قاضی دادگاه به پائل پلوسی  ۸۲ساله
یک روز کار در دادگاه و  ۲روز بخشودگی به خاطر  ۲روز
زندانی که با رعایت شرایط خوب داشته داده است .او کار
در دادگاه را به عنوان خدمت به جامعه که هر  ۸ساعت آن
برابر یک روز زندان است انجام خواهد داد.

بزرگداشت کوبی برایانت در
دان تان لوس انجلس در روز  24آگوست

کوبی این شگفتی بسکتبال که پیراهنهای شماره  ۸و ۲۴
را میپوشــید و  ۲۰ســال در خدمت تیم طلایی و بنفش
لوس انجلس بود و در چند ســال پایانــی از او با عنوان
مامبا یاد میشد و در ژانویه سال  ۲۰۲۰همراه با دخترش
جیانا و  ۷نفر دیگر در ســقوط هلی کوپتر درگذشت پس
از گذشــت دوران کرونا ،امروز فرصتی فراهم میشود تا
دوســتدارانش در دان تان لوس انجلس گردهم آیند و با

شادمانی بزرگداشت او را همراه با رونمایی نقاشی بزرگ
و غول آسای دیواری جشن بگیرند.
این نقاشــی دیواری  ۱۲۵فــوت در  ۳۲فوت بزرگی آن
است از سوی نیکولاس اســمیت طراحی شده است .نا
گفته نماند که دوســتداران کوبی از۱۰ .بامداد تا غروب
آفتاب منتظر بودند تا شــاهد رقص نور بر روی نقاشــی
دیواری باشند
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نخستین جلسه هیئت اجرایی جدید فدراسیون یهودیان ایرانی
در لس انجلس

ایرانشــهر :دوشنبه  ۲۲اگست  ۲۰۲۲نخستین جلسه هیئت مدیره
فدراســیون یهودیان ایرانی در محل فدراســیون از ساعت  ۶تا ۸
بعدازظهر برقرار شد .در این جلسه تعدادی از مسئولین کمیته های
مختلف شــرایط موجود و بهبود همه جانبه برای آینده ای بهتر را
مطرح کردند
از راست نشسته:خانمها  -سلین روبن ،چلسی خاکشوری لاریان،

تانیا فروزان ،مینو میچلین ،هایده آئینه چی ،شهلا جاودان ،سوسن
عزیززاده ،الهام یعقوبیان ،شارون نیک  ،زهره میزراحی  -سوسن
اسحقیان
از راست ایستاده :آقایان  -شان لاوی ،ارون شوشانی ،جان الیست،
ژرژ اسحقیان ،ابی شوفط ،مارک هلوصیم ،الی منصور الیشمرنی،
بیژن خلیلی  ،منوچهر نظریان ،پرویز حکیمی ،یوئل نعمان ،الیوت
بنجامین

کالیفرنیا در سال ۲۰۳۵
به فروش اتوموبیلهای بنزینی پایان خواهد داد

بیژن خلیلی

در راســتای دســتیابی به درجه صفر در آلودگی هوای ناشی از
سوخت های فسیلی در اتوموبیل ها برای سال  ۲۰۳۵که Zero-
 2035 Emission-Vehicleخوانده میشــود ایالت کالیفرنیا با
افزایــش فروش اتوموبیلهای الکترونیکی و کاســتن از حضور
و فروش اتوموبیلهای بنزین ســوز ،دادن امتیــاز به دارندگان

اتوموبیلهای الکترونیکی را درپیش خواهد گرفت.
برای نمونه از ســال  ،۲۰۲۶نظام اعتبــاری را برای کمپانیهای
فروشــنده اتوموبیل پیش خواهد گرفت تا  ۳۵درصد از فروش
اتوموبیلها الکترونیکی شود و در سال  ۲۰۳۰آن را به  ۶۸درصد
خواهند رساند تا در سال  ۲۰۳۵به  ۱۰۰درصد برسند.

به تگزاس نروید  ،درآنجا معجزه مرده است

لوس آنجلسیها و سن فرانسیسکوییها این روزها شاهد برپا شدن
یک بیلبورد تبلیغاتی سیاســی هستند که هشدار میدهد به تگزاس
نقل مکان نکنید ،معجزه تگزاس در  Uvaldeمرده است.

میدهد که برآن نوشته شده  Don’t Mess with Texasیک ضربدر
سرخرنگ بزرگ خودنمایی میکند.

در دوران کرونا و پس از آن در دوران مشــکلات اقتصاد ،فرماندار
این بیلبورد که با نوشتهای بسیار قوی و هشدار دهنده آغاز میشود ،دست راستی تگزاس تلاش نموده تا افزون بر جذب کالیفرنیاییها،
تصویر از مردی را که با عینک آفتابی تاریک و لباســی با سرپوشی شرکتهای کالیفرنیا را نیز برای فرار از مالیات تشویق و جذب کند.
بر تن دارد ،دیده می شــود و جمله معروف تگزاســیها را نشان
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طنز و خبر:

بنگاه خبری ایرانشهروند

سرمقاله ایرانشهروند :دختران انقالب آبی!
این هفته برای اولین بار پانصد بانو به ورزشــگاه شهیاد (آزادی؟!) رفتند تا
یک بازی لیگ برتر ایران بین استقلال و مس کرمان رو از نزدیک ببینن ...
خبری خوش در زمانی ناخوش  ...خبر خوش ،مثه اینکه فشــارهای فیفا
جواب داد و دخترامون اومدن استادیوم ولی چرا الان؟ اونم به تعدادی که
فقط نشون بدن که داریم خانم ها رو به ورزشگاه راه میدیم  ...زمان ناخوش،
درســت وسط وحشی گری های گشت ارشاد و مبارزه نظام با بدحجابی و
بی حجابی و دختران و زنان انقلاب که با حجاب اجباری مخالفن ،درست
وســط بحران بی آبی و گرونی و تورم و هــزار جور بدبختی دیگه یهویی
یادشون افتاده که باس دخترامونم بیان استادیوم ،پس چه موقعی بهتر از الان
که کلی بدبختی های جمهوری اسلامی رو میشه توی سرو صدای چهارصد
پونصدتا دختر آبی قایم کرد ولی متاسفانه برای آقای رهبر و ایادیشون ،این
چنتا دختر آبی به دختــرای انقلاب پیوند خواهند خورد و دخترای قرمز و
سفید و سبز و  ...هم بهشون اضافه خواهند شد و  ...سیلی از زنان ایرانی
به راه خواهد افتاد که جمهوری اسلامی را با خود خواهد برد ...

پاورقی :نمایشنامه دروغ های بزرگ! (قسمت هشتم)

این نمایشنامه مواضع رسمی خبرگزاری ایرانشهر را منعکس نمی کند و فقط
نظرات شخصی نویسنده است .هرگونه تشابه اسمی در این نمایشنامه اصلا
تصادفی نیست و شباهت به افراد حقیقی و حقوقی کاملا عمدی می باشد!
خلاصه قسمت های گذشته :جعفر منشی و کارچاق کن رییس جون همه
جا دنبال رتق و فتق امور دولت فخیمه دهات غیرمتحده اس و دایم با رییس
جون و بقیه رییس دولت ها در حال مذاکره و چونه زدنه  ... ...یه ماموریت
دیگه و جعفر با گروه مذاکره کننده کشورهای پنج و سه صدم منهای دو و سه
دهم .اعضای این گروه :دکتر پورپکان به عنوان رییس گروه خاورمیانه ای
مذاکره کننده ،رییس گروه جناح شرق دور آقای ژوژو  ،رییس گروه جناح
غربی مذاکره کننده دکتر واتسون و رییس کشور فدراتیو یخ زده عالیجناب
دمپایی! بین آقایون مذاکره چیا و جعفر بحث در گرفت و رییس جون جعفر
هم با زوم کال به جلسه پیوست و شروع کرد به کل کل با عالیجناب دمپایی
 ...ژوژو و دمپایی می خواســتن تحریم سپاه رو لغو کنن و به کار و کاسبی
شــون توی خاور میانه رو سر و سامون بدن  ...عالیجناب دمپایی و رییس
جون شــروع به کل کل میکنن و دمپایی یه تلفن میزنه و بلافاصله به جعفر
خبر میرسه که ارتش دمپایی اومده تا دم مرزای ولایت ولاد اینا  ...کل کل
رییس جون و دمپایی باعث شد تا دوباره دمپایی یه زنگ دیگه بزنه به بچه
ها و  ،پروژه مبارزه با تعمیــرات اقلیمی به گاو فنا رفت! کنفرانس جهانی
تعمیرات اقلیمی یه جایی توی سازمان امت های غیرمتحد  ...تلفن رییس
گروه جناح غربی مذاکره کننده دکتر واتسون هم زنگ خورد و بعد از مکالمه
کوتاهی ،در حالیکه واتسون مثه لبو قرمز شده بود رو به جعفر کرد و گفت:
این دمپایی لعنتی داده شیر گازو بستن به روی کشورهای اتحادیه ما  ...حالا
چه خاکی باس بریزیم ســرمون؟! دمپایی رو به واتســون :برین و از زغال

سنگ و هیزم و اینا برای سوخت استفاده کنین  ...رییس گروه جناح شرق
دور آقای ژوژو که تا حالا ساکت بود و فقط داشت لبخند میزد گفت :رییس
جون ما هم چیزایی برای به فنا دادنتون داریما ...
رییس جون :جعفر این دیگه چی میگه این وسط؟
ژوژو :آقا نمیدونم چرا یهویی یادمون افتاد که کرونا برگشته و افتصادمون
خوابیده و شرکت های حمل و نقل مون کار نمی کنن و قیمت سوخت بالا
رفته و شماهام که کلی تعرفه به فلان جنسای ما بستین و  ...ما دیگه نمیتونیم
به تعمیرات اقلیمی ادامه بدیم ،الان به بچه ها میگم دیگه دنبال انرژی های
سبز نباشن  ...درضمن دیگه خبری از جنسای مفت چینی هم تو بازاراتون
نیست  ...تورم جهانیه دیگه!
رییــس جون :جعفر یه زنگ بزن بچه های تایــوان ،تولید نیمه هادی ها و
چیپ های الکتریکی رو کم کنن تا دهن این جوجو سرویس شه!
ژوژو :ژوژو خواب آلو نه جوجو!
جعفر میپره وسط ماجرا و میگه :فرقی نمیکنه انقدر بیخودی کل کل نکنین،
انقدر اقتصادامون تو هم فرو رفتن که هر کدوممون به گاو فنا بریم ،همه مون
رفتیم به فنا ...
ژوژو :اینو ما میفهمیم ولی مثه اینکه کلا رییس جونای شماها اینو نمیفهمنن
 ...رییس جون قبلیه که کلاه قرمز میذاشت سرش هم اومد با ما کل کل کنه
و الانم دردســرش افتاده گردن شماها  ...باز لااقل اگه اون تعرفه بالا بست
روی جنسای ما ،دیگه هی انگشت تو سولاخ تایوان نمی کرد  ...این رییس
جون کلاه آبی تون با دار و دســته اش به ســولاخ تایوان می خوان تجاوز
گروهی کنن ...
جعفر :رییس جون ما به ایده کشور بزرگ شرق دور واحد پایبنده!
ژوژو :آره؟ پس این زنه رییس مجلس هم حزبی تون و بقیه اراذل و اوباشی
که راه به راه میرن تایوان چی چی؟
جعفر :ما تفکیک قوا در دموکراســی مون داریــم ،قوه مقننه از قوه مجریه
جداس! به ما ربطی نداره نماینده های مجلس کجا میرن و چی کار میکنن!
ژوژو :برو خر خودتی! ما خودمون این قصه ها رو واسه مردم میگیم ،دیگه
کسی با این حرفای صدمن یه غاز ،خر نمیشه!
رییس جون یوهو از چرت میپره و میگه :جعفر چی شد؟ من برم بستنی قیفی
مو بخورم؟
جعفر :بله آقا  ...شما برو استراحت کن  ...من خودم با این آقایون توافق
میکنم  ...همه مون باس با هم بخوریم  ...وگرنه همه مون با هم به گاو فنا
میریم  ...ژوژو جون من بهت تضمین میدم که دشمنی دولت فخیمه ما با
شما در حد همین محکوم کردن و تحریمای آبکی باشه و حمایت از تایوانم
همینجوری دل خوش کنکه ،شما جدی نگیر ...
ژوژو :خب این شــد حالا حرف حساب  ...مام از اینور به کره خر شمالی
مون میگیم زیاد اذیتتون نکنه و فقط فحشتون بده ...
جعفر :خدا خیرت بده  ...پس حالا بریم سراغ دردسر بعدی ...
***پایان قسمت هشتم***

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:
من یک فریب خورده ام !
در کل ملت فریب خوردن:
روزی فریب خوردم که امــام گفت  :اگر از این
مملکت  ،فقط اداره اوقاف را شاه به ما بدهد فقرا
را غنی میکنیم  ،اینطور نیست که مثل الان لوطی
خور بشود.
روزی فریب خوردم کــه زنان کره ای و فیلیپنی
در خانه های ما برای کار و کلفَتی از هم ســبقت
میگرفتند...
و من صدای تهیج کننده شریعتی را به ذهنم راه
دادم.
روزی فریب خوردم که گفتند  :هویدا همجنس
باز است!
و من نرخ ثابت دلار هفت تومانی را نمی فهمیدم.
روزی فریب خوردم  ،که قرار شــد دلخوش به
آب و برق مجانی نباشم ،
در پی آبادانی آخرت  ،باید میزدم زیر میز اقتصاد
دنیا.
روزی فریب خوردم که خیال کردم راه قدس از
کربلا میگذرد ،
هر چه به آنروز فکــر میکنم نمیفهمم به من چه
مربوط بود که راه قدس از کجاها می گذرد!
مــن روزی فریب خوردم که برای لبخند ســید
خندان به خیابان رفتم و کتک خوردم  ،از ترس
ناطق  ،پناهنده خاتمی شدم!
من روزی فریب خوردم که  ۴۵۰۰۰تومان رشوه
گرفتم تا چشمم را روی دکل دزدیده شده ببندم.
روزی فریب خوردم که عدالت اجتماعی را در
تقسیم پول بین مردم پنداشتم.
روزی فریب خوردم که فکــر کردم قطعنامه ها

کاغذ پاره اند.
روزی فریب خوردم که گمان کردم یک روحانی
هم میتواند تدبیر کند و امیدوار شدم .
من فریب اخبار جعلی و نمایشی رسانه ملی رو
میخورم .
من مدام فریب می خورم .
اینکه خودیه و از خودشونه اینطور اعتراف میکنه
،
و اما حال و روز ما ملت همیشه الکی در صحنه
...
کُلفَت کره ای رفت و کشــورش جزء ده قدرت
برتر اقتصادی جهان شد ولی من را برای فَعلگی
و کارگری هم به کشورش راه نمی دهند!
کپَر های دوبی جمع شدند از دل کویر و خاک ،
و بجایش آسمانخراش ها برآمدند .
و شهر های من به زیر گرد و غبار مدفون شدند!
خــاوری ها پول روی پول و ُمهر روی پیشــانی
میگذاشتند ،
و دلار ۲۳هزارتومان شد!
ِ
درآمد اداره اوقاف پول خُ رد ته جیب شــون و
سیر هم نمیشوند.
وقتی به قول احمدی نژاد لولو داشت ممه را می
بُرد برای ما تاریخ هولوکاست  ،تیتر یک مملکت
شده بود .
و امروز اسرائیل  ،پول ما را در سوریه دود میکند
و هیچ سرداری  ،هولوکاست که هیچ  ،اصلا نفس
نمی کشد!
روحانی کلید ساز ‹تدبیر› می کند که رهبر شود ،
‹امید› دارد با کدخدا ببندد .
و من ها جان می کَنند ،

در
بی برقی
بی آبی
هوای آلوده
پارازیت
مواد غذایی تراریخته
داروهای چینی و هندی
گوهرافشانیهای علم الهدی و جنتی و خاتمی و
هزار مسئول دیگه ،
ّ
سلطان سکه و جمشید بسم الله ،
سلطان واردات خودرو ،
پوتین و ترامپ ،
علی بابا و چهل دزد بغداد !
آری.....
من یک فریب خورده ی غارت شده ام!
امروز نه رضا خانی نه محمد رضا شاه و نه امیر
عباس هویدایی هست
نه خمینی
نه رفسنجانی
نه شریعتی و نه .....
حتی سروش هم متواری شده!
فردا نه جنتی می ماند ،
نه خاتمی
و نه ....
فرزندان ما میمانند و فقر و سرخوردگی و تأسف
از پدری فریب خــورده و دم نزده و هزار راهی
که نرفته.
لعنت بر من فریب خورده!
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران

 26آگست تا  1سپتامبر (  4شهریور تا  10شهریور )
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است
جمعه  4شهریور  26آگِ ست
 1313خورشیدی (1934میلادی)
زادروز محمد اسماعیلی ،نوازنده تنبک
 1315خورشیدی (1936میلادی)
زادروز مرتضی ممیز ،طراح گرافیک (درگذشت )۱۳۸۴
 1317خورشیدی (1938میلادی)
گشایش راهآهن سراسری ایران
1339خورشیدی (1960میلادی)
زادروز اکبر عبدی ،بازیگر سینما و تلویزیون
 1346خورشیدی (1967میلادی)
درگذشت سیدفخرالدین شادمان -نویسنده و حقوقدان
 1350خورشیدی (1971میلادی)
درگذشت علیاکبر فیاض ،استاد ادبیات فارسی و مصحح تاریخ بیهقی
کتاب تاریخ بیهقی تصحیح شادروان فیاض در شرکت کتاب موجود
است
 1358خورشیدی (1979میلادی)
ترور حاج مهدی عراقی و فرزندش حسام توسط گروه فرقان
 1359خورشیدی (1980میلادی)
صدور حكم نخستوزیری رجائی توسط بنیصدر
 1369خورشیدی (1990میلادی)
درگذشت مهدی اخوان ثالث ،شاعر
آثار مهدی اخوان ثالث این شــاعر برجسته معاصر ایران در شرکت
کتاب موجود است
 1376خورشیدی (1997میلادی)
درگذشت بیژن نجدی -نویسنده و شاعر گیلانی
 1388خورشیدی (2009میلادی)
درگذشت همایون صنعتی ،بنیانگذار انتشارات فرانکلین درتهران.

شنبه  5شهریور  27آگِ ست
 1309خورشیدی (1930میلادی)
زادروز غلامرضا تختی  -قهرمان كشتی ایران و جهان
 1330خورشیدی (1951میلادی)
مجل ه «فروغ بانوان» به مدیریت عالیه حجتی منتشر شد
 1339خورشیدی (1960میلادی)
كنارهگیری دكتر منوچهر اقبال از نخستوزیری
شریف امامی به فرمان شاه نخستوزیر شد
 1342خورشیدی (1963میلادی)
تشكیل كنگره «نهضت آزادزنان و آزاد مردان» توسط دولت
 1347خورشیدی (1968میلادی)
انتخاب خانم فرخرو پارسا به عنوان اولین وزیر زن در ایران
 1357خورشیدی ()1978
سقوط دولت جمشید آموزگار و روی كار آمدن دولت شریف امامی
 1377خورشیدی (1998میلادی)
درگذشت فرهاد گركانی  -نویسنده در لوسآنجلس
درگذشت بونصر عضد معاون اتاق صنایع و معادن و ریاست هیأت مدیره بانك اعتبارات ،در فرانسه
 متولد سال 1291 1386خورشیدی (1997میلادی)
درگذشت مارکو گریگوریان ،نقاش ,هنرشناس و بازيگر ایرانی  -ارمنی
 1395خورشیدی ( 2016میلادی
درگذشت داود رشیدی ،بازیگر سینما ،تاتر و تلویزیون بر اثر سکته قلبی .وی متولد  1312در تهران
بود و در هنگام مرک  83سال داشت .وی در سالهای اخیر به بیماری آلزایمر مبلا شده بود.

یکشنبه  6شهریور  28آگِ ست
 1311خورشیدی (1932میلادی)
درگذشت میرزا حسنخان مستوفیالممالك-ادیب و سیاستمدار
 1355خورشیدی (1976میلادی)
ترور سه تن از مستشاران آمریكایی در تهران ،اوجگیری برخوردهای مسلحانه گروههای
چریكی با نیروهای انتظامی
 1364خورشیدی (1985میلادی)
درگذشت دكتر عباس آریانپور كاشانی  -نویسنده و مترجم درکالیفرنیا  -آمریکا
 1373خورشیدی (1994میلادی)
درگذشت كمال الدین مستجابالدعوه برنامهساز رادیو
کمال الدین مستجاب الدعوه در سال  1324فعالیت خود را در رادیو آغاز کرد.
در سال  1327سرپرست نمایش های رادیو شد و در سال  1334عهده دار برنامه «بانوان»
گردید و پس از آن نیز در زمره گویندگان رادیو قرار گرفت .وی طی سفرهای زیادی که به
خارج از کشور داشت به مطالعه پیرامون رادیو پرداخت و در سال  1338به ریاست اداره
انتشارات و رادیو شهرستان ها منصوب گردید .در سال  1345جمعیت «همبستگان ادب
و هنر» را که یک تشــکل هنری – صنفی بود ،تشکیل داد .هدف آن بدست آوردن حقوق
صنفی و اجتماعی ادبا و هنرمندان ایران بود.
او با همکاری خانم فروزنده اربابی هر روز صبح جمعه با برنامه شما و رادیو به خانه های
ایرانیان میآمد که برای سالها از پرطرفدارترین برنامههای رادیو به شمار میرفت .یکی
از بخشهای اصلی برنامه شــما و رادیو مسابقه هوش بود که توسط شادروان مستجاب
الدعوه به نحو بسیار زیبایی ارائه می شد که هنوز پس از گذشت قریب به  4دهه در ذهن
شنوندگان آن حک شده است.
بلیط های بخت آزمایی کــه دولتها در همه جای جهان برای کارهای عام المنفعه از آن
بهره میبرند ،در ایران پیش از انقلاب نیز مرسوم بود .برنامه پخش زنده رادیویی آن توسط

مهرداد بحری

شادروان مستجاب الدعوه به نحو بی نظیر و جالبی اجرا می شد
و توانسته بود به انجام این امر خیر به بهترین نحوی یاری برساند.
 1377خورشیدی (1998میلادی)
درگذشت ارتشــبد حســن طوفانیان معاون وزارت جنگ در آخرین سالهای سلطنت
خاندان پهلوی در آمریکا.
 1389خورشیدی (2010میلادی)
درگذشت علی بهزادی ،روزنامهنگار پیشکسوت ايرانی،در سن ۸۵سالگی

دوشنبه  7شهریور  29آگِ ست
 1288خورشیدی (1909میلادی)
انتخاب محمدحسین میرزا (برادر  9ساله سلطان احمدشاه) به ولیعهدی
 1304خورشیدی (1925میلادی)
درگذشت سیدمحمدرضا مساوات ،نمایند ه مجلس و مدیر روزنامه «مساوات»
 1344خورشیدی (1965میلادی)
درگذشت موسی معروفی ،موسیقیدان
 1349خورشیدی (1970میلادی)
گشایش «جشن هنر» شیراز
 1357خورشیدی (1978میلادی)
در پی اعلام فضای باز سیاسی 14 ،حزب سیاسی از جمله حزب پانایرانیست (پزشكپور)،
حزب زحمتكشان (بقایی) ،جبهه ملی و ...اعلام موجودیت كردند
جبههی ملی طی اعلامیهیی خواستار اجرای 12مورد اصلاح فوری از جمله انحلال ساواك
و آزادی قلم و بیان شد
 1384خورشیدی (2005میلادی)
درگذشت داوود رمزی ،روزنامهنگار ،شاعر و نویسنده در لوس آنجلس
 1397خورشیدی ( 2018میلادی)
درگذشــت هادی شفاییه در شــهر کلمبوس ایالت اوهایو در ایالات متحده(متولد تبریز
 )۱۳۰۲به دلیل نارسایی قلبی .هادی شفاییه بنیانگذار درس عکاسی در تلویزیون ایران در
دهه چهل خورشیدی و استاد دروس عکاسی در دانشکده هنرهای زیبا پیش از انقلاب و
استاد عکاسی دوره لیسانس دانشکده هنرهای زیبا پس از انقلاب

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

سه شنبه  8شهریور  30آگِ ست
 1360خورشیدی (1981میلادی)
انفجار دفتر نخستوزیری ایران بهوسیله سازمان مجاهدین خلق و کشته شدن محمدعلی
رجایی و محمدجواد باهنر ،رئیسجمهور و نخستوزیر جمهوری اسلامی
 1368خورشیدی (1989میلادی)
درگذشت منوچهر محجوبی ،نویسنده و روزنامهنگار درانگلستان.
 1383خورشیدی ()2004
درگذشت عصمت باقرپور (دلكش) خواننده -در سن  80سالگی درتهران

چهارشنبه  9شهریور  31آگِ ست
 1347خورشیدی ()1968
درگذشت صمد بهرنگی ،نویسنده ( زاده  2تیر )1318
آثار این نویسنده در شرکت کتاب موجود است
1385خورشیدی ( 2006میلادی)
درگذشــت دکتر کمالالدین جناب ،اســتاد برجسته و ممتاز
فیزیک و اولین محقق فیزیک هستهای ایران در سن 98سالگی.

پنجشنبه  10شهریور  1سپتامبر
 1341خورشیدی (1962میلادی)
زمین لرزه در بوئینزهرا
در حدود ســاعت ۱۱شامگاه ،زمینلرزهای شهرســتان بوئینزهرا را لرزاند .بزرگی این
زمینلرزه  7/2ریشتر بود که موجب مرگ حدود  ۲۰هزار نفر شد .در این زمینلرزه بسیاری
از آثار و مکانهای قدیمی و تاریخی شهرستان بویین زهرا از جمله قلعه باستانی رودک از
بین رفت.
 1347خورشیدی (1968میلادی)
وقوع زمینلرزه فردوس با حدود  ۱۰۰۰۰کشته
 1399خورشیدی (2020میلادی)
درگذشت مسعود مهرابی ( متولد  ۱۳۳۳خورشیدی)
روزنامه نگار  ،نویسنده  ،کاریکاتوریست و مدیر و صاحب امتیاز مجله فیلم .کتاب مرجع
تاریخ سینمای ایران از آغاز نا سال  ۱۳۵۷از تالیفات اوست.

Bookkeeper/Accountant
years experience needed. 5-3 with

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

Ketab1@ketab.com
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در کانون خبر:

افزایش جرائم ناشی از تنفر و نژاد پرستی در
کالیفرنیا به ویژه علیه آسیایی تبارها

افزایش جرائم ناشــی از تنفر و نژادپرستی در کالیفرنیا
به ویژه علیه آســیایی تبارها از هنگام آغاز کرونا بیشتر
شده است.
بنابر گزارش اداره دادگســتری کالیفرنیا منابع پلیس و
شریف دپارتمان در کانتیهای کالیفرنیا  ،جرمهایناشی
از تنفر در ســال  ۴۲ ،۲۰۲۱درصد افزایش داشته و به
موردهایی چون نژاد ،مذهب و شــیوه گزینش تمایل

جنسی بستگی داشته است در همین  ۴۲درصد ،میزان
تنفر نژادی نسبت به آســیایی تبارها  ۱۷۷درصد بوده
که در شماری از موارد با برخوردهای خشونت آمیز،
همراه شده است.
اداره دادگستری کالیفرنیا در ســال  ،۲۰۲۱طرحی را
برای کاســتن از این گونه برخوردهای نژادپرستانه به
اجرا گذاشته که تاثیر چندانی نداشته است.

افزایش 43000دالری به
حقوق ساالنه مدیر عامل
کانون وکالی کالیفرنیا
کانون وکلای کالیفرنیا که به ســبب رســوایی بزرگ
پرونده تام جیراردی وکیل معروف لوس آنجلس زیر
ذرهبین منتقدان قرار دارد به یک باره  ۴۳هزار دلار به
مدیر عامل این کانون افزایش حقوق ســالیانه داد و با
این افزایش حقوق ســالیانه لیا ویلسون ،به ۳۴۴۰۰۰
دلار رســید که از حقوق ســالیانه گوین نیوســام که
 ۲۱۸۵۵۶دلار است و حقوق راب بونتا ،دادستان کل
کالیفرنیا که  ۱۸۹۸۴۱دلار است بیشتر میباشد.
این حقوق سالیانه حتی از حقوق سالانه نامزد ریاست
دیوان عالی قضایی کالیفرنیا ،قاضی پاتریشیا گورورو
( )Guerreroنیز کــه  ۲۹۳۲۸۶دلار دریافت خواهد
نمود نیز بیشتر است.
افزایش  ۱۴درصدی حقوق لیا ویلسون ،همه انتقادها
ن وکلا ،زیر ذرهبین قرار میدهد.
را در کانو 

SOLAR ENERGY

نصب سوالر  -مسکونی و تجاری
تایید شده از سوی ایالت کالیفرنیا
 26در صد کردیت مالیاتی
بدون پیش پرداخت  -مشاوره و برآورد رایگان
بازرسی رایگان از پشت بام و
مقاومت آن برای سالهای آینده در برابر باران
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 ۷۷درصد رای دهندگان مایل به افزودن سقط جنین به
قانون اساسی کالیفرنیا هستند

 ۷۷روز بــه انتخابات ماه نوامبر مانده اســت و در کالیفرنیا بر اســاس
نظرسنجی دانشگاه برکلی  ۷۷درصد رای دهندگان مایل هستند افزودن
ســقط جنین به قانون اساسی کالیفرنیا تصویب شــود که دست کم به
مشارکت  ۶۳درصد رای آنان امیدوار بود.
پس از آن که دیوان عالــی قضایی آمریکا ،رای به لغو قانونی Roe Vs
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 Wadeداد .گوین نیوســام اعلام کرد که کالیفرنیا پناهگاهی خواهد بود
برای آنان که در ایالتهای دیگر حق اســتفاده از سقط جنین ندارند و
سپس موضوع گنجاندن آن در برگههای انتخابات نوامبر برای افزودن به
قانون اساســی ،از تصویب دو مجلس کالیفرنیا گذشت و هم اکنون در
انتظار انتخابات  ۸نوامبر است که در صورت تصویب به قانون اساسی
کالیفرنیا افزوده میشود و مسیر قانونی سقط جنین را میگشاید.

