ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که
میدانم خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که
این امپراتوری را برای پارسیها بنا کردم تو به این
پاره خاک که پیکر مرا در بر گرفتهاست رشک مبر!!!...
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در صفحات دیگر:
سلطنت الیزابت اول ملکه انگلیس و
هم زمان با آن شرح حال

سالطینسلسلهصفویه()۱
کورش سلیمانی (توماج) آتالنتا صفحه 2

بررسی شکایت مسلمانان ارنج کانتی
علیه  FBIدردیوان عالی
قضایی آمریکا
نخستین کامپیوتر شرکت اپل در
جنوب کالیفرنیا به حراج گذاشته
خواهد شد
ورودبهکالیفرنیاازمرزمکزیکباتراکم
صدهااتوموبیلآغازشد
رای به نگهداشت  ۴۱/۱۶میلیارد فوت
مکعب گاز طبیعی در آلیسیو کنیون
هشدارکارکنانبیمارستانهای
کایزربرایاعتصاب
تصمیم شورای شهر  Rio Delبرای
سوزاندن  ۲۰۰اسلحه ضبط شده به
جای فروش
کارن بس و موضوع دریافت 95000
دالربورسیهتحصیلی
بهای بنزین گرانقیمت در
سن فرانسیسکو به باالی  ۶دالر رسید
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درخواست تحقیق شاهزاده اردنی به جنسیت یکی از
بازیکنان عضو تیم ملی فوتبال زنان ایران
فدراسیون فوتبال اردن ( )JFAدر مورد جنسیت یک فوتبالیست ایرانی
که نماینده جمهوری اسالمی در مقدماتی جام ملت های آسیا در برابر
آنها در  25سپتامبر بود ،تردیدهایی ایجاد کرد.
علی بن الحسین رئیس  JFAدر نامه ای که روز شنبه در توییتر منتشر
کرد ،از کنفدراسیون فوتبال آسیا ( )AFCخواست درباره بازیکن مورد
نظر تحقیق کند.
این فوتبالیست که در پست دروازه بان بازی می کرد ،به ایران کمک
کرد تا اردن را در ضربات پنالتی شکست دهد و جایگاه خود را در جام
ملت های آسیا  2022آسیا تضمین کند.
در نامه شاهزاده علی در توییتر آمده است :با توجه به مدارک ارائه شده
توسط  JFAو با توجه به اهمیت این رقابت ،از  AFCدرخواست داریم تا تحقیقات شفاف و روشنی را
توسط هیئتی متشکل از کارشناسان مستقل پزشکی برای بررسی صالحیت بازیکن مورد نظر آغاز کند.

تیرگی روابط رژیم سوریه و سپاه قدس
بر سر اخراج سردار غفاری از سوریه

در یک چرخش ناگهانی  ،رژیم دیکتاتوری بشار اسد
به بهانه نقض حاکمیت ملی  ،سردار مصطفی جواد
غفاری رییس ســپاه قدس را از سوریه اخراج کرده
اســت .علت اخراج او را ناظران سیاسی و نظامی
منطقه بــه این دلیل می دانند که تالش ســپاه قدس
برای ضربــه زدن به نیروهای امریکایی و انبار کردن
تسلیحات در مکان های غیرمجاز در ماه اکتبر گذشته
بوده است .عملیات ســپاه قدس ،سوریه را از یک
سو در برابر یک عمل انجام شده قرار داده است و از
سوی دیگر تحمیل یک رویارویی ناخواسته با امریکا
و اسراییل را تشدید کرده است .یادآوری این نکته الزم است که غفاری جانشین سردار همدانی بود که
در سال  ۲۰۱۴در سوریه کشته شد .وظیفه غفاری که توسط قاسم سلیمانی به او دیکته شده بود ایجاد
یک کریدور امن برای نفوذ جمهوری اسالمی ایران در مناطقی از عراق  ،سوریه و لبنان و نفاق بین افراد
اهل سنت و شیعیان بوده است .ناگفته نماند که غفاری در سوریه به قصاب حلب معروف است چرا که
در ســال  ۲۰۱۷که حلب در محاصره نیروهای بشار اسد و سپاه قدس بود اصرار به قتل عام کلیه اهالی
شبه نظامی و غیرنظامی حلب می کرد که با دخالت نیروهای امریکایی و فشار دولت آمریکا بر روسیه این
نقشه عقیم ماند.

جمهوری اسالمی  ،مسیحیانی را که مسلمان می شوند پاداش و
مسلمانانی را که مسیحی می شوند ،سخت کیفر می دهد

ایرانشهر :در یک اطالعیه که توسط انجمن بین المللی در ارتباط با مسیحیان
صادر و به دفتر خبرگزاری ایرانشــهر ارسال شده ،این انجمن نگرانی های
عمیق خود را از عملکردهای جمهوری اسالمی ایران در مورد اقلیت های
مذهبی بویژه مســیحیان ابراز داشته اســت .در این اطالعیه آمده است که
مســلمانانی که به مسیحیت می گروند مورد ظلم و ستم بی مانندی قرار می
گیرند و مجازاتهای به شــدت آزار دهنده ای را در مورد آنان اجرا می کنند.
این مجازاتها شامل تبعیض های سخت علیه این افراد و زندانی کردن آنان
نیز می شود .مسیحیانی که آشوری و یا ارمنی نیستند عمال از رفتن به کلیسا
باز داشته می شوند و مجبورند در کلیسای خانگی به نیایش بپردازند .با این
همه بسیارانی از اسالم رویگردان شــده و به مسیحیت می گروند از جمله
این افراد ،بابک حسین زاده ،بهنام اخالقی و زمان صاحب فدایی هستند که
متهم به اخالل در امنیت ملی کشور شده اند .مسیحیت از دیدگاه جمهوری
اسالمی خطری است برای امنیت ملی.

تغییرات اخیر در قانون مجازات جمهوری اســامی ایران ،امکان تبعیض
قانونی شدیدتری را علیه مسیحیان فراهم کرده است .ماده  499برای توهین
به ادیان الهی یا مذاهب اسالمی شناخته شده در قانون اساسی به قصد ایجاد
خشــونت یا ایجاد تنش در جامعه ،مجــازات حبس و جزای نقدی در نظر
گرفته است .ماده  500هر گونه فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی را که مغایر
با شرع مقدس اسالم باشد یا با آن تداخل داشته باشد مجازات می کند.
برخالف مجازاتهای مصوبه قانونی در مورد مســیحی شــدن مســلمانان
تفاوت آشکاری اســت از نحوه برخورد جمهوری اســامی در مسلمان
شــدن مسیحیان .مردی  30ســاله اهل جزیره موریس در« حرم امام رضا»
در مشهد مسلمان شد .او شهادت خود را با آگاهی از اسالم در دوران رشد
و مطالعه شخصی به اشتراک گذاشت .معاونت امور زائران خارجی آستان
قدس رضوی میزبان این مراســم بود و با اهدای هدایای فرهنگی و اهدای
لوح تقدیس ،مراسم تشییع را جشن گرفت.

وام های کرونا
 EDDو  PPPو SBA

شخصی  -بیزینسی

دریافت وام های بالعوض از سوی کانتی  -ایالتی و فدرال
دریافت کمک از سازمان کار و خدمات اجتماعی

424-385 -2981
مشاوره اولیه رایگان
کامیار روحانی
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تصویر هفته:

کورش سلیمانی (توماج) آتالنتا

سلطنت الیزابت اول ملکه انگلیس و
هم زمان با آن شرح حال سالطین سلسله صفویه()۱
الیزابت فقط یک ســال داشت که شاه اســماعیل صفوی بنیانگزار سلسله
صفوی آخرین سال زندگی و پادشاهی خودش را میگذراند و بعد از مرگ
او پسرش شاه طهماسب اول در سن ده سالگی به تخت سلطنت نشست و
تا سن  ۶۴سالگی روی تخت پادشاهی ایران جا خوش کرد و عاقبت هم از
دنیا رفت و این زمانی بود که الیزابت در انگلســتان  ۴۳ساله بود و  ۱۸سال
هم از دوران سلطنتش میگذشت.
در زمان شــاه طهماسب ،جنکیسون به عنوان اولین سفیر انگلیس به ایران
آمد و وقتی که شــاه طهماسب به مســیحی بودن او پی برد ،دستور داد که
این «کافر» را از مملکت بیرون کنند و پشت سرش هم خاک ریختند تا آثار
نجاست این مسیحی پاک بشه ...دیگه اینکه او مخالفین خودش را به طور
وحشیانهای میکشت .یازده سال آخر عمرش را هم از قصر سلطنتی بیرون
نیامد و خالصه که حاکم صاحب قدرت به چیزی بجز پول و زن و تظاهر به
دینداری به چیز دیگری فکر نمیکرد.

شاه اسماعیل دوم

سلطنت کوتاه شاه اسماعیل بســیار خونین بود (جون میداد برای بعضی
فیلمهای امروزی) ،اول همه دو برادرش ســلیمان و مصطفی را کشــت و
بعدش هم در قزوین شش شاهزاده را سر برید و نوبت به کشتار شاهزادگان
والیت دیگر رســید ،ولی یکی از شاهزادهها به اسم عباس میرزا که شش
سال بیشتر نداشت جون سالم به در برد ،چونکه شاه در اثر مصرف مشروب
و تریاک فراوان به درود حیات گفت و مردم شــادیها کردند و نوشــتن این
موضوع هم هیچ ضرری نداره که شاه اسماعیل دوم  ۲۵سال آزگار زندانی
پدرش شاه طهماسب بود .شاه اسماعیل دوم دو سال بیشتر سلطنت نکرد
و در پایان ســلطنت او الیزابت اول  ۴۵ساله بود و  ۲۰سالی هم فرمانروای
مطلق انگلستان بود.

محمد خدابنده –  ۱۵۷۸میالدی

بعد از مرگ اســماعیل دوم برادر ارشــدش محمد میرزا ملقب به خدابنده
به ســلطنت رســید ولی چون آدم بيدســت و پا و بیبخاری بود و کاله
کشورداری به سرش کمی گشاد بود ،توسط امرا و بزرگان از سلطنت خلع
شد و پسر جوانش عباس به سلطنت برگزیده شد.

در کانون خبر:
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بررسی شکایت مسلمانان ارنج کانتی علیه
 FBIدردیوان عالی قضایی آمریکا

این شــکایت که از سوی گروهی از مردان مســلمان به صورت گروهی و
همگانی علیه  FBIارائه شده است و از سوی ( ACLUاتحادیه آزادیهای
مدنی امریکا) نمایندگی میشود ،نوعی از شکایت برای تبعیض مذهبی و
نقض حقوق باورمندان مســلمان با زیر نظر گرفتن آنها از سوی  FBIطرح
شده است.
این زیر نظر گرفتن مردان مســلمان که پس از فاجعه  ۱۱ســپتامبر ۲۰۰۱

شکل گرفته است در دادگاه پایینتر به سبب این که ممکن است رازهایی از
اطالعات و امنیت فاش شود ،کنار گذاشته شد .اما دادگاه استیناف آن را رد
کرده و اعالم نمود دادگاه پایینتر میتوانست به بررسی محرمانه آن بپردازد.
دولت آمریکا نظر دادگاه استیناف را نادرست میداند و اکنون نوبت به دیوان
عالی قضایی آمریکا برای رسیدگی ،میرسد.

نخستین کامپیوتر شرکت اپل در
جنوب کالیفرنیا به حراج گذاشته
خواهد شد
این کامپیوتر که  1 Appleنام دارد و دست ساز است و از سوی استیو جابز
و یارانش در ســال  ۱۹۷۶در گاراژ خانه در لوس آلیتوس کالیفرنیا ساخته
شده و تاکنون شرکت اپل از این اختراع خود تریلیونها دالر درآمد داشته،
در آن هنگام  ۴۰۰۰دالر به فروش میرسیده ،اکنون در حراج به باالی بهای
شش رقمی به فروش خواهد رفت.
نام این کامپیوتر  1 Chaffey Collage Appleاست زیرا صاحب آن یکی
از استادان این کالج بوده و .گفته میشود که  ۲۰۰کامپیوتر  Apple1در آن
زمان از سوی استیو جابز و دوستان تولید شده بود که  ۱۷۵کامپیوتر بفروش
رسیده بود.

ورود به کالیفرنیا از مرز مکزیک با تراکم صدها اتوموبیل آغاز شد

شاه عباس کبیر

وقتی که شــاه عباس تاج شاهی بر سر گذاشــت ،هنوز درست و حسابی
پشــت لبش سبز نشده و شانزده سالی بیشتر نداشــت و با پارتی بازی دو
تن از امرای قزلباش به قدرت رســید ولی همین جناب مستطاب وقتی که
زیرپایش محکم شد حساب خوشخدمتی آن دو را کف دستشان گذاشت
و از شرشــان راحت شد و خالصه مطلب اینکه او در زبل بازی و نمک به
حرومی کم نظیر بود.
به هر روی ،در ســال  ۱۵۸۷میالدی جنگ بین دولتهای ایران و عثمانی
اتفاق افتاد که ایران شکست خورد و تبریز به تصرف ترکان عثمانی درآمد
و ایران در ســال  ۱۵۹۰میالدی تن به صلح با دولت عثمانی داد و تبریز و
شیروان و گرجستان به ترکها واگذار شد.
در این موقع شاه عباس  ۲۸سال داشت و دوازده سالی هم بر ایران حکومت
کرده بود و الیزابت اول در انگلستان  ۵۷ساله بود و  ۳۲سالی هم از دوران
سلطنتشمیگذشت.
با آمدن برادران شــرلی از انگلستان به ایران در زمان الیزابت ،ارتش ایران
صاحب توپخانه شد و به پشتگرمی همین توپخانه به فکر تسویه حساب با
ترکها افتاد و مناطق تصرفی را پس گرفت و تبریز پس از هیجده ســال به
خاک ایران بازگشت.
در زمان شــاه عباس جالدان مخصوصی به نام «چگین» زندگی میکردند
و کار آنها این بود که کســانی را که توسط شاه به مرگ محکوم شده بودند،
زنده زنده تیکه پاره کنند و بخورند .شاه عباس در موقع خشم ،رفتار خیلی
ناجور و دیوانهواری داشــت و به دستور او پسر ارشدش صفی میرزا سر
بریده شد و باز هم به دستور او دو پسر دیگرش هم به چشمانشان میل کشده
شد و کور شدند.
و این را هم بدانید که جوشــاندن آدم هــا در دیگ ،یکی دیگر از کارهای
عجیب و غریب این سلطان و حاکم بیچون و چرا بود.
شاه عباس یک نابغه نظامی بود و برعکس پدر بیدست و پا و پخمه اش،
در امور کشــورداری بسیار مســلط بود .در زمان او ایران به اعتبار و ترقی
رســید ولی آخر عاقبت مثل همه آدمهای دیگه مرگ به سراغش آمد و در
ســن هفتاد سالگی از دنیا رفت و البته الیزابت ملکه انگلیس هم حدود ۲۶
سال زودتر دار فانی را وداع کرده بود.
بقیه در شماره آینده 290 ،

کورش سلیمانی (توماج) آتالنتا
Kourosh454@gmail.com

پس از نزدیک به  ۲سال انتظار از نیمه شب گذشته ،ورودی مرز مکزیک به
سن دیه گو ،بازگشایی شد و اتوموبیلهایی که در صف انتظار بودند وارد
آمریکا شدند.
صدها اتوموبیل در تی وانا شهر مرزی مکزیک با جنوب کالیفرنیا از یکشنبه
پشت ســر هم در نوبت بودند تا در نخستین لحظه  ۸نوامبر ،با ارائه کارت
واکسیناسیون کامل وارد آمریکا شوند و به سوی مراکز کار و کارخانههایی

بروند که پیش از  19-COVIDدر آنجا کار میکردند و در تی وانا به سبب
ارزان بودن مســکن ،زندگی میکردند .همزمان صف ورودی پیادهها نیز
رویدادی همانند را ثبت کرده اســت و جویندگان کار ،از ورودی پیادهها
گذر کرده و وارد سن دیه گو شدند.
ناگفته نماند که این مسیر راه رفت و برگشت به تی وانا از سن دیه گو را نیز
آسان و قانونی مینماید البته برای کسانی که کارت واکسیناسیون دارند.
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رای به نگهداشت  ۴۱/۱۶میلیارد فوت مکعب
گاز طبیعی در آلیسیو کنیون

کمیســیون خدمات عمومــی کالیفرنیا در
نشست پنجشــنبه خود ،با رای همگان ،به
افزایش انبار کردن و نگهداشت گاز طبیعی
در آلیسیو کنیون رای داد.
در این تصمیم ،نگهداشــت  ۴۱/۱۶میلیارد
فوت مکعب گاز طبیعی در این مکان انباشت
خواهد شد و با این که فاجعه  ۲۰۱۵و نشت
گاز ســاکنان را به گونهای مسموم و آزرده و
ناگزیر به ترک خانههای خود شــده بودند و
اکنون نیز ســاکنان با انباشت این میزان گاز،
مخالف هستند ،اما این تصمیم که این انبارهها
بیش از حد تعین شده یعنی  ۳۴میلیارد فوت
مکعب ،به ذخیــره گاز بپردازد،اعتراض و
مخالفت ساکنان را برانگیخته است.
گفته شده است که این انباشت میتواند بار
دیگر سالمتی و ایمنی  ۱/۵میلیون نفر ساکنان
شمال سن فرناندو ولی را به خطر بیاندازد.

کتاب خاطرات جنجالی و بدون سانسور
عباسپهلوانمنتشرشد
«جلد دوم»

با یک تماس کتاب خود را سفارش دهید

هشدار کارکنان بیمارستانهای کایزربرای اعتصاب

310-477-7477
کارکنان بیمارستانهای کایزر در کالیفرنیا که بزرگترین اتحادیه کارکنان کارکنان بخش زایمان و دســتیاران پزشکان و دیگر کادر درمانی که در
را در کالیفرنیا تشکیل میدهند با یک هشدار  ۱۰روزه ،اعالم کردند که دوران بحران کرونا بیش از ســاعتهای کاری انجام وظیفه نمودهاند.
اگر به خواستههای آنها در زمینه افزایش حقوق رسیدگی نشود ،از روز از بیتوجهی مسئوالن بیمارستانهای کایزر ،در شگفت هستند و بنابر
نوامبر دست از کار خواهند کشید و اعتصاب خواهند نمود.
قوانین کالیفرنیا ۱۰ ،روز پیش از اعتصاب به طور رسمی هشدار دادهاند.
ناگفته نماند که نزدیک  ۲۱۰۰۰نفر پرستار ،داروساز ،فیزیکال تراپیست،

تصمیم شورای شهر  Rio Delبرای سوزاندن
 ۲۰۰اسلحه ضبط شده به جای فروش

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
www.iranshahrnewsagency.com

بنیانگذار و مدیر مسئول :بیژن خلیلی
طراحی و نشر :شرکت کتاب
رویدادها :مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا ( 08ایرانیان)

شورای شهر  Rio Delبا رای  ۳-۲تصمیم گرفت اسلحههایی که به طور
غیرقانونی در دســت مردم بوده و ضبط کرده اســت به جای فروش به
ارزش  ۱۵۰۰۰دالر ،با هزینه کردن  ۲۵۰۰دالر ،آتش بزند و نابود کند.
این شــهر که کمتر از  ۵۰۰۰نفر جمعیت دارد این اســلحهها را از سال

 ۱۹۹۴تاکنون گرداوری نموده بود ،گر چه نیمی از آنها به ســبب رنگ
زدگی باید نابود میشد ،اما نیم دیگر که ارزش فروش آن  ۱۵۰۰۰دالر
بود نیز به آتش کشیده خواهد شد.
گستره این شهر  ۲/۴مایل مربع است.
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شما ثروتمند هستید یا فقیر

دیوید ابراهیم پور :مدیر سی بی اس اتو بادی

ایالن ماسک توضیح می دهد که چرا دخترش نمی تواند با یک مرد فقیر
ازدواج کند.
چند سال پیش کنفرانسی در ایاالت متحده در مورد سرمایه گذاری و امور
مالی برگزار شد .یکی از سخنرانان ،ایالن ماسک بود و در جلسه پرسش
و پاسخ ،سوالی از او پرسیده شد که همه را به خنده انداخت.
اگر او ،ثروتمندترین مرد جهان ،می توانســت بپذیرد که دخترش با یک
مرد فقیر یا متواضع ازدواج کند.
پاسخ او می تواند چیزی را در همه تغییر دهد.
ایالن ماسک  -اول از همه ،این را درک کنید
ثروت به معنای داشتن حساب بانکی چاق نیست .ثروت در درجه اول
توانایی خلق ثروت است.
مثال :کســی که در التاری یا قمار برنده می شود .حتی اگر  100میلیون
برنده شــود ،یک مرد ثروتمند نیست :او یک مرد فقیر با پول زیاد است.
به همین دلیل است که  90درصد میلیونرهای التاری بعد از  5سال دوباره
فقیر می شوند.
شما افراد ثروتمندی هم دارید که پول ندارند.
مثال :اکثر کارآفرینان.
آنها در حال حاضر در مسیر ثروت هستند ،حتی اگر پولی نداشته باشند،
زیرا در حال توسعه هوش مالی خود هستند و آن ثروت است.
فقیر و غنی چه تفاوتی با هم دارند؟
به بیان ســاده :ثروتمند ممکن است بمیرد تا ثروتمند شود ،در حالی که
فقیر ممکن است بکشد تا ثروتمند شود.
* اگر جوانی را دیدید که تصمیم دارد تمرین کند ،چیزهای جدید بیاموزد،
ســعی می کند دائم ًا خود را بهبود بخشــد ،بدانید که او مرد ثروتمندی

است*.
اگر جوانی را دیدید که فکر میکند مشکل از دولت است و فکر میکند
ثروتمندان همه دزد هستند و مدام انتقاد میکند ،بدانید که او یک مرد فقیر
است.
ثروتمندان متقاعد شــده اند که فقط به اطالعات و آموزش نیاز دارند تا
پرواز کنند ،فقرا فکر می کنند کــه دیگران باید به آنها پول بدهند تا بلند
شوند.
در خاتمه ،وقتی می گویم دخترم با مــرد فقیر ازدواج نمی کند ،من در
مورد پول صحبت نمی کنم .من در مورد توانایی ایجاد ثروت در آن مرد
صحبت می کنم.
ببخشــید که این را گفتم ،اما بیشتر جنایتکاران مردم فقیر هستند .وقتی
جلوی پول میروند ،عقلشان را از دست میدهند ،به همین دلیل دزدی
میکنند ،دزدی میکنند و غیره ...برای آنها این یک لطف اســت ،زیرا
نمیدانند چگونه میتوانند به تنهایی درآمد کسب کنند.
یک روز نگهبان یک بانک کیسه ای پر از پول پیدا کرد ،کیف را گرفت و
رفت تا آن را به مدیر بانک بدهد.
مــردم به این مرد احمــق می گفتند ،اما در واقع ایــن مرد فقط یک مرد
ثروتمند بود که پول نداشت.
یک سال بعد ،بانک به او پیشنهاد شغلی به عنوان پذیرش داد 3 ،سال بعد
او مدیر مشتری شد و  10سال بعد مدیریت منطقه ای این بانک را بر عهده
گرفت ،او صدها کارمند را مدیریت می کند و پاداش ســاالنه او بیش از
مبلغی است که می توانست داشته باشد .دزدیده شده.
ثروت اول از همه یک حالت ذهنی است.
*پس ...شما ثروتمند هستید یا فقیر؟*
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در کانون خبر:

بهای بنزین گرانقیمت در
سن فرانسیسکو به باالی  ۶دالر رسید
ایالت کالیفرنیا نسبت به دیگر ایالتهای آمریکا ،بهای بنزین را گرانتر از
همه عرضه مینماید و در کالیفرنیا ،سن فرانسیسکو رکورد گرانترین بهای
بنزین را شکست.
روز گذشــته گر چه بهای بنزین برای هر گالن  ۵ســنت افزایش داشت اما
نسبت به سال گذشته در همین زمان  ۱/۳۰دالر گرانتر بود.
شماری از پمپ بنزینهای سن فرانسیسکو بنزین معمولی را به  ۵.۹۹۹دالر
بــرای هر گالن و بنزین با درجه باالتر را به  ۶.۹۹۹دالر هر گالن و بنزین با
بهترین درجه را به  ۶.۴۹۹دالر فروختند در حالی که در هوستون تگزاس
بهای بنزین در هر گالن  ۲.۹۸دالر ثبت شده است.

کاهش تراکم کشتیهای بارکشی در
بندرالنگ بیچ و جریمههای دیرکرد
پس از آن که دولت فدرال در  ۱۵اکتبر دســتور داد که بندرهای النگ بیچ
و لوس آنجلس  ۲۴ســاعته و  ۷روز هفته به تخلیه کشــتیهای باربری و
رســاندن آنها به مراکز توزیع مواد مورد نیاز پیش از آغاز روزهای تعطیل
اقدام نمایند ،در بندرگاه ســن پدرو پس از تخلیه از کشــتیها ،انبارههای
بارگیری روی هم انباشــته ماند ،اکنون بنابر مقررات جدید که از  ۱۵نوامبر
آغاز میشود برای هر کانتینر در روز نخست  ۱۰۰دالر و پس از آن روزانه
 ۲۰۰دالر جریمه بپردازند که با توجه به شمار کانتینرهایی که در هر کشتی
باربری وجود دارد ،جریمهها رقم باالیی خواهد بود که برای پیشــگیری
از پرداخت جریمه ،ناگزیر به شــتاب بخشــیدن در تخلیه و رساندن آن به
انبارهای توزیع خواهند بود .تراکم کشتیهای بارکشی در بندرالنگ بیچ با
در نظر گرفت جریمههای دیرکرد ،کاهش مییابد.
این جریمه ها میتواند میلیونها دالر نصیب بندرگاهها نماید.

کارن بس و موضوع دریافت 95000
دالر بورسیه تحصیلی
با آغاز کارزار انتخاباتی کارن بس برای شــهرداری لوس آنجلس ،رقبای
او ،موضوع دریافت  ۹۵۰۰۰دالر بورسیه برای شهریه تحصیل در دانشگاه
 USCرا پیش کشیده و مطرح کردهاند .کارن بلس هنگامی که در سال ۲۰۱۱

وارد کنگره آمریکا شد ،از کمیته اخالقی خانه نمایندگان درخواست نمود تا
نظر خود را در باره بورسیه تحصیلی از دانشکده مددکاری اجتماعی USC

به ارزش  ۹۵۰۰۰را اعالم نماید و این کمیته اشــکالی در دریافت بورسیه

تحصیلی ندیده اســت و از آن پس ،او در سال  ۲۰۱۵تحصیالت خود را

به پایان برد و به عنوان یکی از کسانی که در زمینه رفاه کودکان به سیاست
گذاری کمک کرده ،معروف شد ناگفته نماند که رقبای او تالش دارند از این
سیاسنمداران دموکرات لوس آنجلس ،چهرهای ضعیف به نمایش بگذارند.
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طنز و خبر:
سرمقاله خبرگزاری ایرانشهروند :کار ،کار فرانسه است!

دایی جان ناپلئــون یه جمله معروف داره که همیشــه می گفت :کار ،کار
انگلیساست!
اما وقتی چهل سال حکومت جمهوری اسالمی رو نگاه میکنی میبینی حتی
قبل روی کار اومدن انقالبیون اســامی ،فرانسه پناهگاه امن مخالف های
شاه سابق ایران بوده .خمینی و خیلی از یار و قاراش فرانسه زندگی کردن و
آزادانه علیه حکومت شاهنشاهی ایران فعالیت کردن .آخر سر هم روز 12
بهمن  57یه هواپیمای فرانسوی و یه مهماندار فرانسوی ،خمینی رو آوردن
و تحویل ملت مسخ شده ایران دادن  ...بعد از انقالب اسالمی هم فرانسوی
ها به این سیاست خائنانه نسبت به ملت ایران ادامه دادن  ...فرانسه هنوز هم
پناهگاه موافق و مخالف های جمهوری اسالمیه  ...رژیم اسالمی کلی ترور
و آدمکشی توی فرانسه راه انداخت که مهم ترینش ترور دکتر بختیار بود ...
همه تروریســت های جمهوری اسالمی بعد یا حتی قبل از زندانی شدن،
پیروزمندانه به تهران برگشــتن و فرانســوی هام اصوال به روی مبارکشون
نیاوردن ...
وقتی این همه کثافتکاری میبینی که یه طرفش جمهوری اســامیه و طرف

دیگه فرانســه ،خود به خود ،خیلی بیخودی آدم درگیر توهم توطئه میشه
که نکنه فرانســوی ها دستشون با جمهوری اســامی تو یه کاسه اس ...
هلل رو درست وسط لبنان ببینی
وقتی یه نگاهی به لبنان بکنی و وجود حزب ا
بازهم ارتباطات جمهوری اسالمی و فرانسه رو میبینی ،چرا؟ لبنان مستعمره
فرانســه بوده و همین االن هم اونجا نفوذ زیادی داره که بازم به جمهوری
اسالمی وصل میشه!
هلل زم یکی دیگه از مخالفین نظام بود که به فرانســه پناه برده بود  ...زم
روح ا
به عراق رفت و برادران اطالعات عراق به سپاه تحویلش دادن و اعدام شد
ولی هیچکس نقش فرانســوی ها رو در این آدم ربایی زیر ذره بین نبرد که
هلل زم در اولین
چرا فرانسوی ها جلوی رفتن زم به عراق رو نگرفتن  ...روح ا
مصاحبه تلویزیونی بعد از دستگیریش گفت :هیچ وقت نباید به فرانسوی
ها اطمینان میکردم!
این روزا یه شــایعه ای به راه افتاده که فرانسوی ها زم رو با یه مامور ارشد
جاسوسی فرانسه که توی ایران دستگیر شده بوده عوض کردن  ...به نظرم
این شایعه خبری درست میاد چون طبق معمول این چهل سال اخیر ،هر جا
خیانت به ایرانی ها رو میبینی ،کار کار فرانسوی هاس!

جوک های برگزیده خبرگزاری ایرانشهروند:
االن دانشجوها دو تا حالت بیشتر ندارن:
یا دارن دنبال جزوه میگردن،یا آویزون درختای توت تو محوطه
دانشگاه هستن!
*********
رفتم مصاحبه برای استخدام ،گفت بخوای بری دستشویی اول
کدوم پا رو باید بزاری تو؟ گفتم من عاشق این سواالی انحرافی
ام ،معلومه اول باید چراغو روشن کنی.
گفت خخخخخ نه اول باید ببینی دمپایی خیس نباشه ،حاال گمشو
بیرون!
*********
از بس پیام تور های ســفر به اروپا و کشور های مختلف واسم
اومده
و من هم جوابی بهشون ندادم
امروز یکیشون پیام داده میگه
شاهچراغ چی ….
شاهچراغ هم نمیای ؟
*********
به دوست دخترم گفتم بیا بریم بیرون دلم گرفته . . .
گفت برو به اونی که دلت براش گرفته بگو باهات بیاد
گير كرديم به خدا از دست این دخترا
خب اون کار داشت به تو گفتم دیگه!
*********
من همیشــه به کارنامهام با این دید نگاه میکردم که عیب نداره
نوزده برادر بیســته ،هیژده خواهر نوزدهه ،هیوده داداش ناتنی
هیژدهه ،شــونزده آبجی کوچیکه هیژدهــه ،همینجوری پیش
میرفتم تا اینکه یه بار چاهار و نیم شد نوهعمهی پسرخالهی پنج!
*********
ایران داره به یه کشور پنج فصل تبدیل میشه
بین پاییز و زمستون یه فصل هست که نه بارون میاد نه برف ،فقط
زلزله!
بهش میگن زلستون
*********

طرف اومده میگه من پول دستم میاد ،سکه میخرم میذارم کنار!
واالمن چندتا مســیرو پیاده میرم که تا آخر ماه با پولش بسته ی
اینترنتم رو تمدید کنم!
*********
دیــدی وقتی داری با جارو خاک رو میریــزی تو خاک انداز یه
خطی از خاک جلوی خاک انداز میمونه و مجبوری یه قدم بری
اونورتر دوباره جارو بزنیش؟ من یه بار سر همین قضیه نزدیک
بود از مرز خارج بشم گرفتنم!
*********
ﺩﻭ ﺗﺎ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﻫﻢ.
ﺍﻭﻟﯽ :ﺩﯾﺸﺐ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪﻡ ﺭﻓﺘﻢ ﻓﺮﺍنشه ﺍﯾﻨﻘﺪ ﺧﻮﺵ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﻮ!
ﺩﻭﻣﯽ :ﻣﻨﻢ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪﻡ ﺍژﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﻡ ﭼﻪ ﺟﺸﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﻮﻭﻭﭖ!!!
ﺍﻭﻟﯽ :ﺟﺪﯼ؟ پش ﭼﺮﺍ ﺩﻋﻮﺗﻢ ﻧﮑﺮﺩﯼ ﻧﺎﻣﺮﺩ؟
ﺩﻭﻣﯽ :ﻭﺍﻻ شرﺍﻏﺘﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮔﻔﺘﻦ ﺭﻓﺘﯽ ﻓﺮﺍنشه!
*********
به هیچ وجه شاتوت را خصوصا وقتی که تازه از درخت چيده
شده مصرف نکنید!
و حتما صبر کنید تا منم بیام!
*********
میگن بعضیا هستن هرچقدرم نگاشون کنی سیر نمیشی …
راستی یادم رفت خودمو معرفی کنم…
بعضیاهستم!
*********
خانمی اومده داروخونه میگه «از همون شربتی که قبال به پسرم
دادین میخوام».
دکتر داروخانه پرسیده «اسمش چیه؟»
جواب داده «امیرحسین»
یعنی داروخونه منفجر شد….
*********
امروز صبح برام پیامک اومده اقامت اروپا انتظار شما را میکشد
…
حاال موندم برم یا بذارم مثل سگ انتظار بکشند!

از شبکه های اجتماعی:
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در کانون خبر:

بخشودگی یکی از هواداران چارلز مانسون

213-573-9635

لسلی ون هوتن ()Leslie Van Houten
که یکی از هواداران چارلز مانسون بود
و اکنون در  ۷۲ســالگی هنوز در زندان
است ،برای پنجمین بار ،از سوی کمیته
درخواست بخشش در لیست تقاضای
بخشودگی از سوی فرماندار قرار گرفته
است.
او در سالهای پیشــین  ۲بار در دوران
جری بــراون فرمانــدار دموکرات و ۲
بــار در دوران گوین نیوســام فرماندار
دموکرات در لیســت قــرار گرفته و از
ســوی فرماندهــا در دوران  ۱۲۰روزه
مهلت رسیدگی و پذیرش ،بخشودگی
او رد شده بود.
لســلی ون هوتــن که در هنــگام جرم
 ۱۹ســاله بوده با ضربههای چاقو و در
همکاری با دیگــران ،موجب قتل لنو
البیانکا و همسرش روزمری شده است
و به حبس ابد محکوم شده است.
او از پیراوان چارلز مانسون بوده که در
سال  ،۱۹۶۹شارون تیت هنرپیشه باردار
هالیوود را به قتل رسانده و خودش در
سال  ۲۰۱۷در زندان مرد.

 30سال زندان برای یک متقلب در سرمایه گذاری

یکی از مالکان شرکتهای انرژی سوالر در سن فرانسیسکو به سبب تقلب در حقهبازی و جذب سرمایه  ۱میلیارد دالری از سرمایهگذاران به سبک Ponzi
به  ۳۰سال زندان محکوم شد.
او که جف کارپوف نام دارد و  ۵۰ساله است در ژانویه  ۲۰۲۰به جرم خود اقرار کرد و جرم خود را در پولشویی و تقلب پذیرفت.
پالت کارپوف که همسر اوست و  ۴۷ساله است نیز به جرم مشارکت به  ۱۵سال زندان محکوم شد.
این دو نفر افزون بر دوران زندان ،محکوم هستند که  ۱۲۰میلیون دالر دارایی خود را به قربانیان این سرمایه گذاری واگذار نمایند .آنها افزون بر خانه های
خود در الس وگاس جزایر کارائیب ،لیک تاهو و مکزیک ،کلکســیونی از  ۱۴۸اتوموبیل داشــتند که همه از اتوموبیلهای قدیمی بوده و در حراج دولت
فدرال به  ۸/۲میلیون دالر فروش رفته است.

از  ۴نوامبر ،مقررات واکسینا سیون اجباری
برای کارکنان کانتی لوس آنجلس آغازشد

از  ۴نوامبر ،مقررات واکسینا سیون اجباری برای کراکنان کانتی لوس آنجلس
آغاز میشــود و همه شهرها به جز النگ بیچ و پاســادنا که اداره بهداشت
عمومی خود را دارند ،دیگر شهرهای لوس آنجلس کانتی باید آن را رعایت
نمایند.
یکی از شهرهایی که مخالفت کرده و این دستور را به چالش خواهد کشید،
شهر پالم دل است که شورای شهر آن ،در  ۲۰اکتبر با رای همگان ،تصمیم به

سرپیچی از این مقررات گرفته است.
اعضای شورای شهر و شهردار پالم دل ،میگویند واکسیناسیون یک انتخاب
فردی است و نباید اجباری باشد.
ناگفته نماند که در تصمیم لوس آنجلس کانتی که در میانه ماه سپتامبر اعالم
شــده ،واکسیناسیون همه کارکنان را اجباری نموده و پیروی نکردن از آن به
منزله از دست دادن کار است.
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 12نوامبر تا  18نوامبر (  21آبان تا  20آبان )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه  21آبان  12نوامبر

 1360خورشيدى (  1981ميالدى)
درگذشت سيد محمدحسين طباطبايى معروف به عالمه طباطبايى فقيه،
فيلسوف و مفسر قرآن
 1393خورشیدی ( 2014میالدی)
درگذشــت مجید بهرامی بازیگر جوان سینما و تاتر بر اثر بیماری سرطان
خون در بیمارستان پارس تهران.

 1274خورشيدى (  1895ميالدى)
زادروز نيما يوشيج پدر شعر معاصر فارسى
مجموعه اشعار و يادداشتهاى نيما در شركت كتاب موجودند
 1328خورشيدى (  1949ميالدى)
تشكيل جبهه ملى ايران به رهبرى دكتر محمد مصدق
سه شنبه  25آبان  16نوامبر
 1345خورشيدى (  1966ميالدى)
انتصاب اميراسداهلل علم به سمت وزير دربارمجموعه يادداشتهاى علم از زمانى كه او
 1325خورشيدى (  1946ميالدى)
به وزارت دربار منصوب میشودآغاز میگردد.
مجموعه اين يادداشتها كه تاكنون در  7جلد جمعآورى شده توسط شركت ايبكس زادروز مهستی ،خواننده موسيقى سنتى و پاپ
آثار مهستى در مركز موسيقى و فيلم ايران وابسته به شركت كتاب موجودند
منتشر و در شركت كتاب به فروش میرسند
 1336خورشيدى (  1957ميالدى)
ارائه اليحه ملى شدن آبهاى ايران در مجلس شوراى ملى
اعتراض دولت انگلستان و ممالك عربى در مورد الحاق بحرين به ايران
 1361خورشيدى (  1982ميالدى)
 1341خورشيدى (  1962ميالدى)
زادروز بيتا سحرخيز ،بازيگر تئاتر ،سينما
بازداشت عده زيادى از مخالفان دولت در فارس
 1363خورشيدى (  1984ميالدى)
درگذشــت بيژن مفيد ،هنرپيشه و كارگردان تئاتر  1342خورشيدى (  1963ميالدى)
ورود برژنف صدر هيئت رئيسه شوراى عالى اتحاد شوروى به ايران
ونمايشنامه نويس
نمايشنامه شهر قصه در شركت كتاب موجود است  1343خورشيدى (  1964ميالدى)
افتتاح بزرگترين كنفرانس توسعه صنايع پتروشيمى با شركت نمايندگان  32كشور
 1386خورشيدى (  2007ميالدى)
درگذشت پريوش ستوده ،خواننده آوازهاى اصيل جهان در تهران
ايرانى به علت سكته قلبى ،در بيمارستان شريعتى  1377خورشيدى (  1998ميالدى)
درگذشت عالمه محمد تقى جعفرى ،عالم ،فيلسوف و اديب معاصر
تهران
 1394خورشیدی ( 2015میالدی)
 1388خورشيدى (  2009ميالدى)
درگذشــت جمشــيد اليق بازيگر تئاتر ،سينما و درگذشت رحیم معینی کرمانشاهی شــاعر و ترانهسرای ایرانی در سن  90سالگی
تلويزيون بر اثر ايســت قلبى درتهران .وى هنگام در بیمارســتان جم در تهران .وی متولد سال  1304خورشیدی در کرمانشاه بود .از
آثار او میتوان به «ای شمعها بسورید»« ،فطرت»« ،خورشید شب»« ،حافظ برخیز»،
مرگ  78سال داشت.
«شاهکار» را میتوان نام برد .این شاعر عالوه بر شعر نقاشی هم میکرد.
1397خورشیدی ( 2018میالدی)
شنبه  22آبان  13نوامبر
درگذشت بهمن امینی( محمد تقی امینی مقدم) در شهر لیون فرانسه  ،ناشر( انتشارات
خاوران) و کوشــنده سیاسی و فرهنگی مقیم فرانسه(متولد مشهد اول اردیبهشت
 1371خورشيدى (  1992ميالدى)
)۱۳۳۰
درگذشت موسى نیداوود ،موسيقيدان در آمريكا
 1373خورشيدى (  1994ميالدى)
درگذشت مهرداد بهار ،استاد زبا نهاى باستانى وپژوهشگر ايران باستان چهارشنبه  26آبان  17نوامبر
آثار مهرداد بهار در شركت كتاب موجود است
 1321خورشيدى (  1942ميالدى)
 1388خورشيدى (  2009ميالدى)
عباس شباويز تهيه كننده پيشكســوت سينما در سن  80سالگى در منزل زادروز محمدعلی همايون كاتوزيان ،نويسنده و مورخ و استاد دانشگاه اكسفورد
 1329خورشيدى (  1950ميالدى)
مسكونى خود در تهران درگذشت.
زادروز شمس لنگرودى ،شاعر و پژوهشگر
 1395خورشیدی ( 2016میالدی)
 1343خورشيدى (  1964ميالدى)
درگذشت محمد ابراهیم شریف زاده ،همکار  60ساله غالمحسین سمندری
لغو رواديد بين ايران و كشورهاى هلند ،بلژيك و
دو تار نواز چیره دست خراسان ،خواننده و آهنگساز توانای خطه خراسان،
لوكزامبورگ
در سن  91سالگی.
 1347خورشيدى (  1968ميالدى)
درگذشت استاد پورداود  -محقق و ايرانشناس
یکشنبه  23آبان  14نوامبر
 1388خورشيدى (  2009ميالدى)
نيكو خردمند بازيگر پيشكسوت سينما در سن 77
 1345خورشيدى(  1966ميالدى)
سالگى در ايران درگذشت
درگذشت سعيد نفيسى  -استاد و محقق
(زاد روز  18خرداد  1274خورشيدى  1895 -ميالدى)
پنجشنبه  27آبان  18نوامبر
 1393خورشیدی ( 2014میالدی)
درگذشت مرتضی پاشایی ،خواننده ،نوازنده و آهنگساز پاپ بر اثر سرطان
معده در ســن  ۳۰سالگی در بیمارســتان بهمن در تهران .وی متولد سال  1315خورشیدی ( 1936میالدی)
زاد روز طاهره صفارزاده ،شاعر
1363بود.
 1347خورشیدی ( 1968میالدی)
درگذشت عباس فرات  -شاعر
دوشنبه  24آبان  15نوامبر
 1366خورشیدی ( 1987میالدی)
درگذشت مظفر بقایی ،نماینده مجلس شورای ملی و از بنیانگذاران جبهه
 1320خورشيدى (  1941ميالدى)
ملی
زادروز بيژن نجدى ،قصه نويس و شاعر
 1377خورشیدی ( 1998میالدی)
 1322خورشيدى (  1943ميالدى)
درگذشت محمود پاینده ،شاعر گیلک سرا ،مردم شناس و فرهنگ دوست
زادروز على بزرگمهر ،زيبانگار
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
 1325خورشيدى ( 1946ميالدى)
درگذشت عبدالعلی همایون هنرمند و بازیگر که معروفترین رل وی «سرکار
زادروز بيژن مرتضوى ،ويولنيست و خواننده
استوار» در رادیو به نام «نیم بعدازظهر» آوازی را برای اولین بار خواند که
آثار بيژن مرتضوى در شركت كتاب موجودند
به آواز کوچه باغی معروف شــد .از نقشهای دیگر او نمایش «چهار الت
 1347خورشيدى (  1968ميالدى)
درگذشت محمد حسن (بيوك) معيرى  -رهى ،شــاعر و ترانه سرا -از آثار تهران» بود.
وى :شب جدايى ،آزاد ه و مجموعه شعرهاى آزاده و سايهى عمر.
وى در شعرهاى فكاهى و انتقادى از نام مستعار « زاغچه»« ،شاه پريون» و
«حق گو» بهره ميبرده است.
آثار رهى معيرى در شركت كتاب موجود است

مهرداد بحری

نامی آشنا و مورد اعتماد در معامالت 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

پیام بنی کریمی

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

چاپ سوم این مجموعه با تجدید

نظر و افزوده ها منتشر شد با تلفن
به آقای شان صداقتی آن را به
رایگان از ایشــان دریافت کنید

مایک منشوری  -مشاور بیمه
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در جنوب کالیفرنیا
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محاکمه پرستار زندان سن دیه گو به سبب انکار زندانی بیهوش

پرستاری که متهم اســت در زندان سن دیه گو ،با مشاهده زندانیای که
بیهوش شده و به کف سلول افتاده ،بیتفاوت از برابر او گذشته و کمک
نکرده است به اتهام قتل غیرعمد محاکمه خواهد شد.
او در صورت محکومیت ۴ ،ســال زندانی خواهد شــد .در  ۱۱نوامبر
 ۲۰۲۱در زنــدان الس کولیناس در ســن دیه گو کانتی ،یک زندانی زن
را به نام الیســا سرنا که  ۲۴ساله بوده را میبیند که بر کف سلول افتاده و

هیچگونه اقدامی برای بررسی عالئم حیاتی نمیکند و زندانی برای یک
ساعت در کف ســلول میماند و یک روز پس از انتقال به مرکز درمانی
زندان میمیرد.
دادستان کل ســن دیه گو کانتی دستور بررسی بیشــتر را برای احتمال
مصرف مواد مخدر و مشــارکت دیگران داده اســت که در گزارشهای
عمومی پیش از محاکمه اشارهای به آن نشده است.
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