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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
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اگر درخواست نکنید ، قاشق ، 
چنگال و سس دریافت نخواهید کرد

ادعای عدم رعایت حقوق 
شهروندی توسط دوربین های 

امنیتی پلیس ایران

استعفای رئیس کالج های کالیفرنیا 
برای پیوستن به یک 

بنیاد غیر انتفاعی

اخبار انتخابات 

لغو جرم جنحه از پرسه زنی 
برای خدمات جنسی

ایالت کالیفرنیا به خریداران 
نخستین خانه خود، کمک ۱۷ 

درصدی می نماید

دو عکاس ایرانی 
در جمع ۱۰۰ عکاس برتر آمریکا

هفتمیــن جشــنواره بین المللی عکاســی 
موسوم به » 35AWARDS « با درخشش دو 

عکاس ایرانی همراه بود .
 

این جشــنواره که از ســال ۲۰۱۵ با این نام 
برگزار می شــود یکی از معتبرترین جوایز 
عکاسی در جهان است که امسال با شرکت 
۱۲۴ هــزار عــکاس و ۴۷۰ هزار عکس از 

سراسر جهان برگزار شد .  
 

 دو عکاس شــناخته شده ایرانی به نام های 
رامین برزگر و محسن منوچهری هم امسال 
در این دوره از جشنواره حضور داشتند و 

توانستند با کسب درصد قابل توجهی از آرا 
نام خود را در میان صد عکاس برتر ایالات 

متحده ثبت کنند .
 

محسن منوچهری با کسب ۹۸ میلیون رای 
و رامین برزگر با کســب ۱۵۸ میلیون رای 
و همچنین کســب رتبه دوم رای دهندگان 
توانســتند افتخاری مثال زدنی برای جامعه 
عکاسان ایرانی خارج از کشور رقم بزنند. 

https:/ /35awards.com/8th/win-
ners2021/country/US/

اخبار انتخابات
پایان  به  انتخابات  گرچه هنوز شــمارش آرای 
نرسیده و بســیاری از نمایندگان کنونی به دور 
دوم انتخابات در نوامبر راه یافته اند، نشســت 
کمیتــه ۶ ژانویــه مجلس نماینــدگان می تواند  
ســایه ای تاریــک بــر شــماری از نمایندگان 
تبلیغ  بــرای  ابزاری  بیاندازد و  جمهوریخــواه 

علیه آنان شود. 
ایالت کالیفرنیــا ۱۱ نماینده جمهوریخواه دارد 
کــه ۷ نفر از آنــان در همراهی بــا ترامپ علیه 
تایید رئیس جمهوری جــو بایدن در ۶ ژانویه 
رای داده اند یکی از آنان دوین نونز اســت که 
اســتعفا داده و ۶ نفر دیگر در انتخابات نوامبر 
در انتظار رای مردم از منطقه خود خواهند بود 

که عبارتند از:
۱ – کویــن مک کارتی رهبر اقلیــت و نماینده 

فیلد بیکرز 
۲ – کن کالورت نماینده کرونا

– مایک گارسیا نماینده سانتا کلاریتا  ۳
۴ – دارل آیسا نماینده بونسال

۵ – داک لامالفا نماینده ریچ ویل
۶ – جی اوبرنولته نماینده بیگ بر

https://www.heidarilawgroup.com/
https://www.yadidi.com/farsi.html
https://www.bhfpinvest.com/
https://35awards.com/8th/winners2021/country/US/
https://35awards.com/8th/winners2021/country/US/
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رضا پهلوی و نظر 
مانوک خدابخشیان و دیگران

از قدیم گفته اند پشــت ســر مرده نباید حــرف زد و ما 
نمی دانیم چه کســی گفته و چرا ما باید به حرف او گوش 
کنیم. مانوک خدابخشیان دیگر در میان ما نیست و آرزو 
دارم که خدا گناهان او را ببخشد بخصوص جمله کوتاه 
و مختصر و مفید و معنی دار و زهرآگینی که در باره رضا 

پهلوی گفته بود. 
نامبرده )یعنی مانوک خدابخشــیان( در باره رضاپهلوی 
گفته بود که »او رضاخان نیســت، رضا جان است«. بله 
باور بفرمایید که اگر اطاق فکری جمهوری اســلامی از 
بهترین کامپیوتر بهره می گرفت. نمی توانست به جمله ای 
فکر کند که تا این حد به آپوزیســیون ضرر بزند و به نفع 

رژیم تمام شود. 
من ســلطنت طلب نیستم، قیافه ام هم به سلطنت طلب ها 
نمی خورد ولی از آنجا که وجدان بســیار پاک و دســت 
نخــورده ای دارم! باید بنویســم که اولًا قرار نیســت که 
رضاپهلوی مثل پدربزرگش رضاخان باشد، رضاشاه یا 
رضاخان در شــرایط متفاوتی رشد کرده بود و اوضاع و 
احــوال آن زمان هم فرق می کرد و با افکار و رفتاری که 

داشت ایران را دچار تحول کرد. 
شاهزاده رضا پهلوی، رضاخان نیست، ابهت او را ندارد 
و شاید هم احتیاجی به آن نباشد، از اشتباه هم بری نبوده 
اســت ولی ایکاش مانوک زنده بود تا از او می پرسیدیم 

که »رضاجان« چه باید بکند تا »رضاخان« شود. 
چه خوب بــود که شــاهزاده )رضاجــان!( خودش از 
مانوک می خواست که با راهنمایی خود او رضا جان را 
به »رضا خان« تبدیل کند، شــما فکر می کنید مانوک چه 

چیزی برای گفتن داشت. 
تحریک و تشــویق مردم برای خیــرش و مقابله با نظام 
بدون درک درســت از شــرایط، اشــتباه و فاجعه آمیز 
است. برعکس دوره پیش از انقلاب، مردم ایران عکس 

ولیعهد را بالا نبرده اند. 
اســم او را در شــعارهای خود تکرار نکرده اند و رضا 

پهلوی هم این موضوع را بهتر از من و شما می داند!

*****
اگــر خمینی در کارش موفق شــد بخاطر عقاید شــدید 
مذهبــی بســیاری از مــردم و حمایت روشــنفکران و 
مبارزان بود. این شــرایطی اســت که رضا پهلوی از آن 
برخوردار نیســت و علاوه بر آن آپوزیســیون برعکس 
کارهــای امروزی اش، نه تنها با خمینی جدال نداشــت 
بلکه به حمایت او برخاســته بــود و این موهبتی بود که 
رضاپهلوی از آن برخوردار نیست علاوه بر آن برخی از 
ســلطنت طلب ها هم در بی اعتباری او گوی سبقت را از 

مخالف ها و اطاق فکری رژیم ربوده اند. 

و اما دیگر صاحب نظران 
دکتر اســماعیل خویی و دیگر صاحــب نظران با اینکه، 
با چنگ و دنــدان با رژیم پهلــوی می جنگیدند. آنقدر 
شــهامت و واقع بینی را داشتند که رضا پهلوی را مسئول 
کارهای پدرش ندانند و در این شرایط از او پشتیبانی کنند 
بله فکر می کنم بســیاری هستند که شخصی مناسب تر از 
شاهزاده را برای تغییر اوضاع نمی بینند ولی غرور کاذب 
و بیجا و شــعارهایی که در گذشته می دادند در شاخ آنها 

بد جوری گیر کرده است. 
دکتر اســماعیل خویی زمانی گفته بود که اگر شــاهزاده 
بطور موقت به عنوان رئیس جمهور اوضاع را بدســت 
بگیرد. کســی را بهتر از او نمی شناســد. )یک همچنین 

چیزی!(

اخبار انتخابات 

با این که هنوز نتیجه انتخابات مقدماتی میان دوره ای کالیفرنیا اعلام نشده 
است اما تاکنون روشن است که از ۵۳ کرسی نمایندگی در خانه نمایندگان 
آمریکا، یک کرسی به سبب کاهش جمعیتی در کالیفرنیا از دست می رود 

و انتخابات نوامبر ۵۲ کرسی را برای کالیفرنیا خواهد داشت. 
اکنون دموکرات ها ۴۲ کرسی و جمهوریخواهان ۱۱ کرسی دارند در نوامبر 
به نظر می رسد که ۱۳ کرسی در خطر جابه جایی باشد و یا به دشواری در 

جای خود پایدار بماند. 

در جبهه دموکرات ها این خطر برای مایک لوین منطقه ۴۹، کی تی پورتر 
منطقه ۴۷ و رائول روویز از منطقه ۲۵ اســت و در جبهه جمهوریخواهان 
این تهدید برای دیوید واله دئو از منطقه ۲۲، مایک گارسیا از منطقه ۲۷، 

یانگ کیم از منطقه ۴۰ و میشل استیل از منطقه ۴۵ است. 
ناگفتــه نماند که انتخابات و رقابت بین کارن بس و ریک کاروســو برای 
شهرداری نشــان می دهد که ۴۰ میلیون دلار نیز نمی تواند پیشتاز بودن را 

بخرد. 

قاضی دادگاه فدرال، شکایت مشتریان
 اداره آب و برق لوس آنجس را کنار گذاشت

قاضی دادگاه فدرال، شکایت مشتریان اداره آب و برق لوس آنجس را کنار 
گذاشت و به نفع شهر لوس آنجلس تصمیم گرفت یکی از مشتریان در زمینه 
صورتحساب های بالای اداره آب و برق، در سال ۲۰۱۵ با عنوان نقض حق 

مدنی شکایت کرد و در سال ۲۰۲۰ نیز شکایت دیگری را طرح کرد. 
 DWP این فرد که آنتــون جونیز نام دارد که در ســال ۲۰۱۵، قبض او از
لوس آنجلس ۱۳۷۴ دلار بوده و در ســال ۲۰۲۰ با به دست گرفتن رهبری 
مشترکان، شــکایت همگانی )Class Action( را طرح کرد و از کسانی که 

صورتحساب زیاد و نامتعارف دریافت نموده بودند، دعوت نمود که به این 
شکایت بپیوندند و قاضی این شکایت را رد کرده است و این در شرایطی 
است که قاضی فدرال به پرونده رشوه پردازی در اداره آب و برق رسیدگی 
می نماند و تاکنون ۲ نفر از مدیران پیشین به ۶ سال و ۴ سال زندان محکوم 

شده اند. 
ناگفته نماند که آنتون جونز در شکایت پیشــین خود ۵۰۰۰ دلار دریافت 

نموده بود. 

اگر درخواست نکنید ، قاشق ، چنگال و سس دریافت نخواهید کرد

گرچه لایحه AB127۶ از تصویب مجلس و امضای اجرایی گوین نیوسام 
گذشته و از ۱ جون باید اجرایی می شد، موضوع ارائه نکردن قاشق، چنگال، 
نی و بسته های یک بار مصرف ســس در خوراک فروشی ها و رستوران ها 
برای بردن خوراک به بیرون رستوران است و کسانی که آن را اجرا نکنند از 

۲۵ دلار تا ۳۰۰ دلار در سال جریمه خواهند شد. 
این لایحه که برای یاری رساندن به موضوع زیست محیطی است، همانند 
لایحه AB188۴ است که در سال ۲۰۱۸ تصویب و به اجرا درآمده است و 

آن را تکمیل می کند. 
اداره خدمــات عمومی ایالت کالیفرنیا تــلاش دارد این موضوع را در ۵۸ 
کانتی کالیفرنیا، فرهنگ ســازی نماید و مردم در برابر درخواســت برای 
قاشق، چنگال، کارد، لیوان و نی یکبار مصرف پلاستیکی حساس باشند، 
تاکید بر کانتی های بزرگ و پرجمعیت، مانند لوس آنجلس کانتی، سن دیه 
گو کانتی، ارنج کانتی، ریورســاید کانتی و سن برناردینپ کانتی می تواند 

مسیر را فراهم نماید. 
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نویسنده: عارفه رباطی 

ادعای عدم رعایت حقوق شهروندی
 توسط دوربین های امنیتی پلیس ایران

در شــرایطی که ایران از بی کفایتی و بی کیاســتی سردمداران و 
مقامات جمهوری اسلامی کاسه صبرش لبریز شده است، پولهای 
کلان بابت کارهای غیرســازنده هزینه می شود. مطلب زیر را با 

دقت بخوانید : 

خیلی با خودم کلنجار رفتم بابت انتشار این پست! 
اما این موضوع بــرای من تبدیل به یه معضل شــده و من دیگه 

نمیدونم باید چطور با اون برخورد کنم
فرض کنید شما در محلی کار می کنید که بابت هر موضوعی از شما 
انتقاد میشه و یا برای کارهایی کاملا پیش پا افتاده باید مدام توضیح 

بدین و مواخذه بشید..
 به نظرتون در همچین محیطی چه احساسی در افراد بوجود میاد؟ 
این مسئله رو ما خانم ها داریم هر روز در جامعه لمس میکنیم و من 

همیشه فکر میکنم ما خانم ها واقعا مجرمیم ؟
زمانی که داخل ماشین هستیم و از جلوی پلیس رد میشیم بجای 
احســاس خوب امنیت باید بترســیم که پیامک شکایت به جرم 

حجاب برامون ارسال نشه !! 
احساس ترس در زمان تردد در خیابان ها ....

حس مشابه اون رو در فضای کاری یکبار تجربه کردم و باور بفرمایید این 
احوال طاقت فرساست..

زمانی که هر کاری که میکردیم از نظر یه عده ایی اشتباه بود و با تشر و بحث 

با این مسئله برخورد میشد.
در این فضا مسلما از افراد نمیشه توقع پیشرفت ، وفاداری داشت و مدام 

گوشه ذهنت دنبال بهتر کردن شرایط حتی به قیمت مهاجرت هستی 
شرایط به اندازه کافی سخت هست خواهش میکنم بیشتر از این برای هم 

سختش نکنیم.

استعفای رئیس کالج های کالیفرنیا 
برای پیوستن به یک بنیاد غیر انتفاعی

 ایلوی اورتیز اوکلی ،رئیس کالج های کالیفرنیا اعلام کرد که از ریاست 
بزرگترین سیســتم کالج های دولتی دو ساله آمریکا به سبب پایین آمدن 
شــمار دانشــجویان، کناره گیری کرد تا بتواند در بنیادی که برای رشد 
دانشجویان و آینده آنان طراحی شده و بر گونه گونی دانشجویان تمرکز 

خواهد داشت، خدمت نماید. 
او که فرزند یک خانواده مهاجر مکزیکی تبار است، شش سال پیش، به 
عنوان نخستین رئیس مجموعه کالج های آمریکا برگزیده شود و افزون 

بر آن عضو هیئت مدیره دانشگاه های ایالتی آمریکا شود. 
او یکی از کســانی بوده است که برای حذف اســتفاده از امتیاز آزمون 
SAT و ACT بــه عنوان پیش شــرط ورود به دانشــگاه های کالیفرنیا 

کوشش کرده است. 
او در ایــن بنیاد در رابطه بــا فرماندار و دیگر دانشــگاه ها به پذیرش 

دانشجویان از اقلیت های قومی و نژادی یاری خواهد کرد

ایالت کالیفرنیا به خریداران نخستین خانه خود،
 کمک ۱۷ درصدی می نماید

بر اساس پیشنهادی که از سوی سناتور دموکرات، تونی اتکینز، رئیس 
ســنای کالیفرنیا ارائه شــده اســت و California Dream for all نام 
دارد، ایالت کالیفرنیا ۱۷ درصد بهای خانه را برای خریدارانی که خانه 
نخست خود را میخرند، می پردازد که می تواند به کاهش پیش پرداخت 
و یا بــه عنوان تمامی پیش پرداخت کمک نمایــد و در حالی که بهای 
میانگین برای خانه ها اکنون از ۵۹۰۰۰۰ دلار بیشتر است و برای گرفتن 
وام، نیاز بــه ۲۰ درصد پیش پرداخت ، جدی می نماید این پیشــنهاد 
می تواند برای خانواده هایی با درآمد کم و یا متوســط، فرصتی باشــد 

برای خرید نخستین خانه رویایی خود. 
برای این پیشــنهاد بودجه ای نزدیک به ۱ میلیــارد دلار پیش بینی باید 
بشــود و در حالی که بهای خانه ها به یک میلیون دلار رسیده است این 

کمک می تواند چاره گشا باشد. 

با اندوه بسیار، درگذشت خانم ناهید 
و  امینی  محمد  آقای  مادر  امینی، 
امینی،  اهلل  نصرت  یاد  زنده  همسر 
نخست  دوران  در  تهران  شهردار 
وزیری دکتر  محمد مصدق و وکیل 
خصوصی او را به آگاهی می رسانیم. 

جناب آقای محمد امینی- سرکار خانم فریبا امینی 
درگذشت مادر گرامی سرکار خانم ناهید امینی را به شما 
و خانواده محترم امینی و خانواده های وابسته تسلیت می 

گوییم.
بیژن و پیرایه خلیلی 

جناب آقای محمد امینی

درگذشت مادر گرامی سرکار خانم ناهید امینی را به شما و 

خانواده محترم امینی و خانواده های وابسته تسلیت می گوییم.
همکاران شرکت کتاب و ایرانشهر

دوست  مادر  امینی،  ناهید  بانو   : تلخ  و  بود  کوتاه  خبر 
گرامی محمد امینی ) پژوهشگر تاریخ( درگذشت.

همراه با تسلیت و همدلی در سوگ مادرشان 
 برای آقای محمد امینی و دیگر افراد خانواده آرزوی 

شکیبایی داریم
هما سرشار- دکتر اردشیر بابک نیا - دکتر احمد مصباح 
- دکتر فرزانه مشکین پور - دکتر هوشنگ مشکین پور- 
بیژن خلیلی - سعید بهبهانی - بابک بازرگان - محمد 
رضا  وصال-  حسین   - زاده  محبتی  اکبر   - احمد  آل 

علوی - رضا گوهرزاد

http://www.manzarkia.com/
https://pandorarugs.com/
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  در کانون خبر:

شفافیت بیشتر، در رعایت قوانین ایالتی
 برای انتشار رکوردها و گزارش ها

رای دادگاه اســتیناف منطقه ۱ در ســن فرانسیسکو به 
کمیسیون خدمات عمومی کالیفرنیا دستور می دهد که 
شــفافیت بیشــتری در رعایت قوانین ایالتی در انتشار 
رکوردها و گزارش ها داشــته باشد و هر گونه دیرکرد را 

نتیجه نقض مقررات دانست. 
گزارش ها نشان می دهد که کمیسیون خدمات عمومی 
در کالیفرنیا دستیابی به رکوردها و شیوه عملکرد شرکت 

PG&E را در مــورد آتش ســوزی Camp و موضوع 
نیروگاه اتمی San Onofre و ULFT را دشــوار نموده 

است. 
دادگاه اســتیناف اشاره می کند که انتشــار شفاف و به 
هنگام کمیسیون خدمات عمومی، کارآیی بیشتر را در 

پاسخگویی و توانایی مسئولان ایالتی نشان می دهد. 

اسلحه بیش از اتوموبیل مرگ و میر دارد

ســناتور دموکرات از برکلی کالیفرنیا، ســناتور نانسی 
اسکینر، در بیانیه ای گفت اسلحه بیش از اتوموبیل مرگ 

و میر دارد. 
و هنوز صاحبان اسلحه، مانند صاحبان اتوموبیل مجبور 
نیســتند بیمه برای مسئولیت آسیب رســانی به دیگران 
داشته باشند. و هزینه آسیب و خشونت ناشی از اسلحه 
را پرداخت کنندگان مالیات، جان به در بردگان، کارکنان 
و جامعه بپردازند. هنگام آن است که صاحبان اسلحه، 

سهم خود را در آسیب ها به دوش بکشند. 

مدیر عامل اتحادیه دارندگان اســلحه می گویند، هیچ 
شرکت بیمه ای، اســتفاده نادرست از اسلحه را پوشش 
نخواهد داد. او اشــاره کرد هنگامی که پیشنهاد داشتن 
بیمه برای اسلحه می دهید از شرکت های بیمه بخواهید تا 

حاضر به فروش بیمه برای داشتن اسلحه باشند. 
لایحه اشاره شــده، ۱۰ درصد مالیات برای اسلحه های 
کمــری و ۱۱ درصد مالیات برای دارندگان اســلحه با 

خشاب بزرگ خواهد بود. 

نتیجه انتخابات مقدماتی میاندوره ای

تاکنــون ۱/۲ میلیون برگه رای شــمارش شــده که در 
حدود ۸۰ درصد شــمار رای  دهندگان اســت و گفته 
می شود سبب دیرکرد، بررســی درستی برگه های رای 
است و چون بســیاری از رای دهندگان، برگه های رای 
را به صورت پســتی فرســتاده اند و این رای ها پس از 
روز انتخابات نیز رسیده اســت و باید شمارش شوند 
و بررســی شــود که آیا روز ۷ جون مهر اداره پست را 

داشته اند یا خیر؟

بر اســاس آخرین خروجی رای های شــمارش شده، 
کارن بس با ۴۱ درصد و ریک کاروسو با ۳۸/۳ درصد 

به انتخابات ماه نوامبر راه یافته اند. 
برای ریاســت شــریف دپارتمان لوس آنجلس کانتی 
الکس ویانوئــه وا با ۳۱/۹ درصد و رابــرت لونا با ۲۶ 

درصد به دور دوم راه یافته اند. 
برای فرمانداری، گوین نیوســام با ۵۶ درصد و برایان 

دالی با ۱۸ درصد به دور دوم راه یافته اند. 

https://akattorneyatlaw.com/
https://vgbailbonds.com/
https://shop.ketab.com/
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  در کانون خبر:

ایالت کالیفرنیا، دستمزد کارورزان کمک
 به زاییدن را افزایش داد

گرچه ایالت کالیفرنیا، دستمزد کارورزان کمک به 
زاییدن را افزایش داده ، مخالفان می گویند کافی 

نیست. 
این کارورزان محلی، که بدون پروانه پزشکی و 
کمک پزشــکی، به زنان باردار کمک می کنند تا 
فرزند خود را به دنیــا بیاورند، تاکنون ۴۵۰ دلار 
دریافت می کردند که بسیار کم بود، گوین نیوسام 
فرماندار کالیفرنیا آن را به ۱۱۵۴ دلار افزایش داد 

که در مقایسه با ایالت های دیگر کم است.
قانون گــذاران کالیفرنیا با تصویب لایحه بودجه 

ســال ۲۰۲۳ برای این بخــش از پرداخت های 
مدیــکل ۱۰/۸ میلیــون دلار در نظر گرفته اند که 
بخشــی از آن را دولت فدرال خواهد پرداخت 
و تنهــا ۴/۲ میلیــون دلار آن را ایالــت کالیفرنیا 

می پردازد. 
کســانی که این خدمات را ارائه می نمایند برای 
هر بار ۳۶۰۰ دلار درخواســت می نمایند در این 
درخواست ۱۰۰۰ برای وضع حمل و ۱۰۰ دلار 
برای هر بار معاینه پیــش  و ۲۰ بار پس از آن در 

نظر گرفته شود. 

کاهش ازدواج در کالیفرنیا 
در میان ایالت های آمریکا، در رده بندی ۱ است

گرچــه ازدواج در تمامــی آمریکا کاهش یافته اســت اما 
ایالت کالیفرنیا بر اساس سرشماری جمعیتی سال ۲۰۲۰، 
میزان ازدواج در کالیفرنیا ۳/۲ نفر در هر ۱۰۰۰ نفر است 
که از ســال ۱۹۹۰ کاهش ۴/۷ درصدی را در پی داشــته 

است. 
در این سرشماری و سپس نظرسنجی کالیفرنیا پایین ترین 
میزان ازدواج را داشته و پس از آن ایالت های  نیومکزیکو، 

لوئیزییانا، ایلی نوی و ماساچوست قرار دارند در برابر آن 
ایالت هایی که ازدواج بیشــتری را ثبت کرده اند به ترتیب 
نوادا، مونتانا، یوتا، آرکانزا و هاوایی هســتند کارشناسان 
می گویند نوادا و هاوایی به ســبب امکانات در بالا هستند 
و مونتانا، یوتا و آرکانزا به ســبب گرایش های مذهبی در 

بالای جدول هستند. 

به نظر می رســد روز انتخابات به ماه انتخابات 
تبدیل شده است و نتیجه نهایی انتخابات ۷ جون 
در روز ۸ جولای اعلام خواهد شــد و سبب آن 
رای هایی اســت که پست می شود و انتظار برای 
دریافت پاکت هایی که مهر ســاعت ۸ شــب در 
۷ جون را دارند، شــمارش را به عقب انداخته 

است. 
در انتخابات سال ۲۰۱۴، ۵۹ درصد کالیفرنیایی ها 
رای را به صندوق پســت فرســتادند و در سال 
۲۰۱۸، ۶۶ درصــد و در ســال ۲۰۲۰ این آمار 

به ۸۷ درصد رســیده است. فرستاده پاکت های 
رای، ۵۴ میلیون دلار برای ایالت کالیفرنیا هزینه 

داشته است. 
بر اساس قانونی که از دسامبر به اجرا درمی آید، 

شمارش آرا نباید از ۳ روز بیشتر زمان ببرد. 
شــمارش روز به روز رای های پستی را می توان 
در نتیجه رای ها بین کارن بس و ریک کاروســو 
مشــاهده کرد و اکنون کارن بس با اندکی امتیاز 
به پیش اســت، گرچه هر دو نفر به انتخابات ماه 

نوامبر راه یافته اند. 

 نتیجه نهایی انتخابات ۷ جون در 
روز 8 جوالی اعالم خواهد شد

رای 3-6 دیوان عالی قضایی آمریکا 
به نفع دارندگان اسلحه

  دیوان عالی قضایی آمریکا با رای ۳-۶ به نفع دارندگان اسلحه 
و علیه قوانین محدود سازنده ایالت های کالیفرنیا و نیویورک، 

امنیت امریکا را به خطر می اندازد. 
دیدگاه ارائه شده امروز دیوان عالی قضایی، که حمل اسلحه 
در ملاء عام را بر اساس اصل دوم متمم قانون اساسی آمریکا 
مجاز می داند و قوانین محدود ســازنده کالیفرنیا و نیویورک 

را از اعتبار می اندازد بر این باور اســت که این قانون اساسی 
است که می گوید حمل اسلحه به عهده دارندگان است و این 
اجازه را به مقامات ایالتی، شریف دپارتمان کانتی ها و پلیس 

نمی دهد که تصمیم بگیرند. 
این تصمیم دیوان عالی قضایی امریکا، هراس مردم را از آغاز 

بی امنی در خیابان ها در آمریکا را رقم می زند. 

https://akattorneyatlaw.com/


6IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 320  JUNE  ,24 , 2022  هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  320  - آدینه   24  جون  2022هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  320  - آدینه   24  جون  2022

طنز و خبر:

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:

بنگاه خبری ایرانشهروند
سرمقاله ایرانشهروند: نمایشنامه دروغ های بزرگ! )قسمت دوم(

هرگونه تشابه اسمی در این نمایشنامه اصلا تصادفی نیست و شباهت به 
افراد حقیقی و حقوقی کاملا عمدی می باشد!

خلاصه قســمت اول: جعفر، مامور آقای رییس جو به ایشون زنگ زد و 
گفت براش یه هنرپیشــه حرفه ای توی یه کشور اروپای شرقی پیدا کرده 
... جعفر میره به دیدن ولاد، همون بازیگر معروف، ولاد قبول میکنه که تو 
سریال نمایشی رییس جو بازی کنه ... جعفر ازش می خواد برای شروع 
بره و توی انتخابات ریاســت مملکتش شــرکت کنه و شرکت بازرگانی 

آقاشکارچی، پسر رییس جو، هم اونجا هواشو داره و ...
پرده سوم – دفتر مدیریت شرکت بازرگانی آقاشکارچی، یه جایی توی یه 

شهری توی یه کشوری توی اروپای شرقی ...
جعفر، مشــاور و مباشر رییس جو و پسرش وارد دفتر منشی شرکت می 

شود ...
جعفر: سلاممممم!!! ســلاااااامممم!!! کسی اینجا نیســت؟ ... آروم با 
خودش غر میزنه: باز معلوم نیست این پسره کیو کجا خفت کرده و داره 

ترتیبشو میده، مرتیکه فقط به سکس و آیس فکر میکنه ... 

آقاشکارچی: به به ژعفر آقا اژ اینورا ... خوبی؟ ژنس ناب دشتم رشیده، 
میژنی روشن شی؟

جعفر: نه ممنون. از ولاد چه خبر؟
آ.ش: اونم خوبه ولی اشن اهل حال نیشت ... ادا تنگا رو در میاره ...

ج: انتخابات شرکت کرد؟
آ: آره بابا کلی خرجش کردیم و بهش برنامه هاشو دادیم ...

ج: شعارهای تبلیغاتی شو بهش دادین؟
آ: آره بابا ... بهش گفتیم بگه می خواد مملکتشو اتحادیه اروپایی کنه و 
وارد پیمان نژامی »با تو« بشه و اژ ملی گراهای شبه نژامی آژوف )آزوف( 
حمایت کنه و با کشور همشــایه اش، جمهوری روشیه، سرشاخ بشه و 

خلاشه کلی شلوغ باژی دراره ...
ج: ایول ... بابات پیغام داده که ولاد هرجور شــده باس رییس مملکت 

بشه ...
آ: به بابام شلام برشون بگو انشاالله!

****پایان قسمت دوم****

پسر: عزیــــــــــــزم!!!
دختر: جووونـــــم!!!

پسر: گــــــــــِل من!!!
دختر: جانــــم؟؟

پسر: عشــــــقم!!!
دختر: جان؟؟؟

پسر: زندگـــی من!!
دختر: بله؟؟؟

پسر: نفِس من!!!
دختر: زهـــرمار! بازم اسممو یادت رفته؟؟؟!!

*********
یــارو رو بردن دادگاه قاضــی بهش گفت خاک 
توسرت این چهارمین بارته که میارنت اینجا یارو 

میگه خاک توسرخودت که همیشه اینجایی !!!
*********

ها ردی: میخوام ازدواج کنم
لورل: با کی ؟

هــاردی: معلومه دیگه, با یه زن.مگه تو کســیو 
دیدی که با یه مرد ازدواج کنه ؟

لورل: اره
هاردی: کی ؟

لورل: خواهرم .
*********

به غضنفر میگن یك جمله بگــو توش ۶ تا بیل 
داشته باشه میگه: والا نمیدانم هابیل با بیل قابیلو 

کشت یا قابیل با بیل هابیلو کشت .
*********

عزیزم هل نده! میزنم از وســط به دو قســمت 
متساوي تقسیم بشي ها! 

) دکتر شریعتي در صف نان(
*********

رفیقم میگه: »توالت« رو اولین بار ایرانیا درست 
کردن، آره ؟!

میگم نه بابا اینم کار اروپائیاست..
میگه وجدانا؟ مخترعش کی بوده ؟!

میگم جرج الکساندر توالت
*********

دو تا گوســفند داشتند علف میخوردند. اولی به 
دومی میگه: بعععلدی بعععگی اسم این عععلفه 

چیعععع؟
دومی میگه: پععع نععع پععع! چعععشــام سیاه 

سفید میبینعععع!!!
*********

به غضنفر میگن ادای یک بچه کوچولو را در بیار 
می شاشه تو خودش!!!

*********
بعداز زلزله در پاکستان حیف نون لباساشو برای 
کمک میفرســته آنجا با یک بسته تاید براش پس 

میفرستن.
*********
انواع بوق:

بوِق یِواش یعنی:ِسلام نوَکره ِدیی
تک بوق یعنی:بِِرسونُمت
دو بوق یعنی:پَنرا دو نِفر

بوق ممتد یعنی:بِِکش کنار یَره نیســان آبی ِدره 
میاد__._,_.___.

*********
بدجوری به دلم نشستی

پاشو درست بشین.
*********

سلام.هفته ی دیگه نامزدیمه همه چی یهو شد یه 
مهمونی کوچیکه اگه بیای خوشحال میشم.لطفا 
گل یا کادو نیار فقط یکیــو بیار که باهاش نامزد 

کنم.
*********

خانوم 100 بار گفتم از لیفو کیســه من اســتفاده 
نکن.) دکتر شریعتي در حمام(

*********
یک حقیقت زندگی: هر چقدر به دیگران کمک 
کنــی چند برابرش از جایی که فکرشــو نمکنی 
بهت کمک میشــه میگی نه؟ شماره حساب منو 

یادداشت کن
*********

یه دختر تهرانی با غلام عروسی می کنه،
تو مراسم فک و فامیلای عروس می خونن:

سبد سبد گل یاس؛ عروس چه زیباست
فامیلای غلام هم واسه این که کم نیارن میگن:

گونی گونی پشکل؛ غلوم چه خوشگل!!
*********

به سلامتی وانت پراید هم تولید شد . ظرفیت 1۵ 
کیلو ، به عنوان زنبیل میشه ازش استفاده کرد

*********
برای من سس نریز!!

)دکتر شریعتی در فلافلی(
*********

از غضنفر میپرسن کره زمین چه شکلیه؟
میگه مثل توپ فوتباله ... مستطیل

*********
عاقبت اعتياد به فيس بوك اینه دیگه!!!
امروز سر جلسه امتحان از پنج تا سوال
زیر دو تا كامنت گذاشتم سه تا رو هم

فقط الیك كردم
*********

دقیقا وقتی داری با بابات راجع به گرفتن ماشین 
حرف میزنی، تلویزیون یه برنامه پخش می کنه 
درمورد تاسف بارترین تصادف های تاریخ بشر 

با ماشین :((
*********

یعنی مزخرف ترین لحظه توی زندگی اون وقتیه 
که ...

با پسر داییت دعوات میشه ..
و نمیتونی بهش فحش عمه بدی.... !!!

*********
حیف نون میره عیادت مادرزنش. میپرسه:بهتری؟ 
مادرزنش میگه:تبم قطع شــده ولی گردنم هنوز 
درد میکنه... . حیف نون میگه: انشــاءا... اون 

هم قطع بشه
*********

گشاد کیست.؟
گشاد گشاِده دیگه دنبال چی میگردی؟؟

*********
غضنفر یه دویست تومانی پیدا میکنه که وسطش 
ســوراخ بوده، میگه: ای بابا شانِس مارو باش! 

اینم که وسطش گوشه نداره !!!
*********

میازار موری که دانه کش است!
در مــورد مورچه ای که دانه همراه اش نیســت 

فتوایی صادر نشده!
می توانید بیازارید!!!

*********

از وقتی یادمه همه یه فامیلی داشــتن که یکی از 
آشناهاش رفته بود کارخونه ء سوسیس کالباس و 
دیده بود از گوشت خر و گربه درست میشن...!!!

*********
یکی دکتر میشه...

یکی مهندس میشه...
منم درس عبرت شدم برای بقیه !!!

*********
مشــترک گرامی : یاد آور میشود که SMS فقط 

برای خواندن نیست
گاهی هم میشود پاسخ داد !

)ایرانسل!(
*********

آیا می دانید که قلقلک دادن فرد مبتلا به اســهال 
مانند شوخی با اسلحه در حالت رگبار است

*********
هر کجا هستی باش

به درک
پنجره ،فکر،هوا،عشق، زمین

مال خودت ...
اصن خاک تو سرت!!!

*********
ای کاش زمان به عقب بر میگشت

اونـــوقت تو اولین دیدارمون به جای لبخـــند
جفت پا میرفتم تو صورتت!!!!

*********
خدایا پیشــاپیش بابِت ترِم خوبــی که خواهم 

داشت,شکرت!
)چیه؟؟ خــودم میدونم یه تــرِم مزخرِف دیگه 

ست,گفتم توی رودرواسی بذارمش
شاید این دفعه یه فرجی شد و مشروط نشدم!(

*********
بخاطر گرونی سکه ، بانک مرکزی به جای سکه 
کارت های آفرین و صد آفرین جهت عروســی 
ها، تولد ها و انواع جشن ها ، چاپ خواهد کرد!!

*********
یه وقتایی دیدین که پرنده ای چیزی می خوره به 
شیشه پنجره ؟ زیاد خودتون رو ناراحت نکنین 
؛ فرشــته هــا دارن » ANGRY BIRD » بازی 

میکنن!!!
*********

تاحالا دقت کردی ما ایرانی ها دروغ گفتن رو از 
صبح با گفتن “پاشو لنگه ظهره” شروع می کنیم؟!

*********
یارو داشت بچشو میزد ، بهش میگن چرا میزنیش 

؟
میگه فــردا کارنامشــو میگیره منم فردا نیســتم 

شهرستانم !
*********

دقت کردید هر وقت تو زندگیتون یه روزنه امید 
پیدا میشه

سریع یه پطروس فداکار پیدا میشه انگشتش رو 
میکنه توش !!

*********
این قدر بدم میاد تو مهمونیا تا آهنگ خوشــگلا 
باید برقصــن رو می ذارن همه منو نگاه نگاه می 

کنن!!
*********

فروشــندگان لوازم خانگی در ایران بر روی اجناس ایرانی برچسب برندهای 
خارجی را نصب می کنند!

معاون اقتصادی دولت رییسی همه رکوردهای  سقوط اقتصادی تاریخ 
ایران را جابجا کرد!
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  در کانون خبر:

رعد و برق و آتش سوزی در کنار بزرگراه 5

آتش ســوزی که بر اثر رعد و برق در Kern کانتی 
آغاز شده است از مرز ۲۳۰۰ اکر گذشت و می تواند 

تهدیدی برای بزرگراه ۵ باشد. 
ایــن آتش ســوزی کــه در بوته زارها آغاز شــده 
بود تاکنون ۲۰ درصد کنترل شــده اســت و شب 
گذشته با گســترش در ۵۰۰ اکر نشان می دهد که در 

گرمای طاقت فرســای این روزها، تلاش ماموران 
آتش نشانی تا چه اندازه می تواند محدود باشد و باد 
و توفان ناشی از جابه جایی هوا، نه تنها به افزایش 
آتش سوزی و گسترش آن کمک می کند، دمای هوا 

را بیشتر می نماید. 
هم اکنون ۲۵۰ مامور آتش نشانی در منطقه هستند. 

مهاجرت شرکت های بزرگ از کالیفرنیا

انستیتوی تحقیقاتی هوور در دانشگاه استنفورد اعلام کرد 
که در ســال ۲۰۲۱ که دوران مشــکلات کرونــا بوده، ۷۴ 
شرکت بزرگ، دفتر مرکزی خود را از کالیفرنیا به ایالت های 
دیگر منتقل کرده اند و باید آن را به ۶۴ شــرکتی که در سال 
۲۰۲۰ تصمیم به مهاجرت از کالیفرنیا گرفتند افزود، دلیل 
این شرکت ها، مالیات و مقررات کمتر در ایالت های دیگر 

از جمله تگزاس بوده است.  
شماری از این شرکت های بزرگ از این قرار هستند. 

۱ – شرکت Tesla از پالو التو کالیفرنیا به آستین تگزاس 
۲ – شرکت Oracle از رد وود کالیفرنیا به آستین تگزاس

۳ – شرکت HP از سن هوزه کالیفرنیا به اسپرینگ تگزاس
۴ – شرکت Charles Schwab از سن فرانسیسکو کالیفرنیا 

به وست لیک تگزاس 
۵ – شرکت Palantir Technologies از پالو آلتو کالیفرنیا 

به دنور کلرادو

تندر و آذرخش بامدادی در جنوب کالیفرنیا

گرچه تنــدر و آذرخش بامــدادی در جنوب 
کالیفرنیا باران چندانی به همراه نداشــت، اما 
سبب بسته شدن کرانه های اقیانوس از لانگ بیچ 

تا آخرین کرانه ارنج کانتی شد. 
از سوی دیگر، انتشار گزارش سالانه پاکیزگی 
و آلودگی کرانه های اقیانوس در کالیفرنیا امروز 
منتشر شد که بیش از ۷۰۰ کرانه در کالیفرنیا را 
مورد بررســی قرار داده و ۹۴ درصد را پاکیزه 
اعلام کرده است و ۵۱ کرانه را در شرایط عالی 
خوانده است. این گزارش آپریل تا اکتبر ۲۰۲۱ 

را مورد بررسی قرار داده است. 

در این گزارش به ۸ کرانه نیز به عنوان کرانه های 
آلوده اشاره شده است. 

۳ کرانه در فاسترســیتی در سن مته ئو در شمال 
کالیفرنیا هستند. 

۲ ســاحل در لــوس آنجلس کانتــی که یکی 
سانتامونیکا و دیگری مارینا دل ری است.

۱ کرانه در ارنج کانتی به بخشی از نیوپورت بیچ 
اشاره شده است.

۱ ساحل در ســن دیه گو است و به ساحل تی 
وانا اشــاره دارد که همواره آب ها و فاضلاب 

روانه آن می شود.

ایالت کالیفرنیا ۱/۱ میلیارد دالر بیمه بیکاری مصرف 
نشده را به صندوق خود باز گرداند

این ۱/۱ میلیارد دلار در حســاب Bank Of America در ۷۸۰۰۰۰ کارت اعتباری صادر شــده برای حقوق بیمه بیکاری 
در دوران کرونا بدون مصرف و هزینه کردن نشســته بود و گفته شــده است این کارت ها به کسانی تعلق داشته که آن را فعال 

نکرده اند و ممکن است درخواست آنها برای حقوق بیکاری ساختگی بوده است. 
پیش از دوران کرونا در سال کمتر از ۱۰ میلیون دلار به حساب ها بازگردانده می شد و با توجه به میزان ۱/۱ میلیارد دلار برای 
سال ۲۰۲۰، می توان به ساختگی بودن درخواست های حقوق بیکاری بیشتر شک کرد تا به مشکل ناشی از کارت ها و بانک. 
در سال ۲۰۲۰، اداره پرداخت حقوق بیکاری کالیفرنیا )EDD( ۲۷/۳ میلیون درخواست دریافت نموده و ۱۸۳ میلیارد دلار 

پرداخت نموده است و تنها زندانیان و دیگر مجرمان ۲۰ میلیارد دریافت نموده بودند.

پیشنهاد ۲ میلیارد دالری گوین نیوسام برای 
گسترش درمان روانی بی خانمان ها

لایحه پیشنهادی گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا 
برای گســترش درمان روانی بی خانمان ها برای 
رای عمومــی قانــون گــذاران، راهی مجلس 

نمایندگان کالیفرنیا شد. 
بر اســاس این پیشــنهاد، فرمانــدار ۲ میلیارد 
دلار برای امکان بستری شــدن بی خانمان ها با 
مشکلات روانی هزینه خواهد شد این لایحه که 
در سنای کالیفرنیا با اکثریت قاطع تصویب شده 
و در کمیتــه قضایی مجلس نمایندگان نیز تایید 

شده، اکنون برای رای همگانی وارد دستور کار 
مجلس شده است. 

تنها اشکالی که قانون گذاران به این لایحه دارند، 
نبودن نیــروی کافی روان درمانگــر در ایالت 
کالیفرنیا در مراکز و بیمارستان های دولتی است. 
از سوی دیگر، کنشگران حقوق مدنی می گویند 
کسی را نمی توان برای درمان روانی، اجبار کرد 

و به زور به بیمارستان فرستاد.

انســتیتوی دســتیابی به کالج برای موفقت، اخرین گزارش 
تحقیقی و مقایسه ای خود را منتشر کرد که در آن نشان می دهد، 
دانشجویانی که در کالیفرنیا دوره ۴ ساله آموزش عالی را به 
پایان می برند بیشترین بدهی را در وامهای دانشجویی دارند 
و ۴۶ درصد این دانشجویان با میانگین ۲۱۱۲۵ دلار بدهی به 

مرحله بعدی راه می یابند. 

 California State University در میان دانشگاه های دولتی
Maritime Academy بــا ۲۶۱۴۷ دلار بالاتریــن بدهــی 
دانشجویی را رقم زده است و در میان دانشگاه ها و کالج های 
بــا ۵۱۲۸۲ دلار   University of La verne خصوصــی
بالاترین بدهی را نصیب دانشــجویان دوره ۴ ســاله نموده 

است. 

گزارش مقایسه ای شهریه دانشگاه های
 گران و ارزان کالیفرنیا

مجله ماهانه جدول منتشر شد - چاپ آمریکا

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113252&title=%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87101
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  در کانون خبر:

ایالن ماسک و خرید گران  توئیتر
سرانجام، هیئت مدیره شرکت توئیتر، با اکثریت قاطع، 
پیشــنهاد ۴۴ میلیارد دلار ایلان ماســک را از تصویب 

گذراند و قرارداد فروش را به مرحله پایانی رساند. 
در اصل، ایلان ماســک، هر سهم را به ۵۴ دلار خریده 
است و ارزش هر سهم در بازار امروز ۳۸ دلار بوده، به 
این معنی که سهامداران شرکت برای هر سهم خود ۱۵ 

دلار بیش از ارزش بازار دریافت می نمایند. 
ایــلان ماســک، پیــش از ایــن مرحله، دسترســی به 
حســاب های مالی توئیتر را نموده بــود که با مخالفت 

روبرو شده بود. 
کارشناســان می گویند او با توجه به پایین آمدن ارزش 
سهام در بازار، تلاش برای چانه زنی در مورد معامله را 

داشته که با بن بست روبرو شده است. 

محاکمه چهره پزشکی شبکه NBC برای 
درخواست عکس سکسی از دختر ۹ ساله 

دکتــر بــروس هنســل )Bruce Hensel( که اکنون 
۷۲ ساله است و ســال ها به عنوان چهره پزشکی و 
کارشــناس در نیویورک برای شبکه NBC کار کرده 
است، در ســال ۲۰۱۹ از سوی پدرخوانده دختر ۹ 
ساله ای متهم شد که به این دختر گفته است برای این 
که کمک کنم هنرپیشه شوی و در فیلم بازی کنی برایم 
عکس هایی با شورت و یا کمتر از آن بگیر و بفرست. 
دکتر بروس هنسل با شــکایت پدرخوانده دختر ۹ 
ساله، دستگیر شد و با آزادی در برابر وثیقه در انتظار 

دادگاه است. 
 ،)Steve Cooley( او برای وکالت خود، استیو کولی

دادستان کل پیشین را به خدمت گرفته است. 
ناگفته نماند که اســتیو کولی، کسی است که کارزار 
بازخوانی جورج گسکون دادستان کل لوس آنجلس 

کانتی را سامان داده است.

کم درآمدترین کانتی های کالیفرنیا

در ســال ۲۰۲۰ که سرشماری برگزار شده است، 
آمریکا در دورانی بوده کــه کمترین آمار بیکاری 
را داشــته و در سه ماهه دوم ســال مالی ۲۰۲۰، 
به ۳۱/۴درصد   )GDP( ناخالص داخلــی  تولید 
افزایش رسیده است و بر اساس همین آمارها، در 
سال ۲۰۲۱، دستمزد، ۴/۷ درصد افزایش داشته 
و تورم به ۷ درصد رســیده و قدرت خرید مردم 
۴ درصد کاهش یافتــه بود، میزان درآمد خانواده 
طبقه متوســط آمریــکا ۱۴۷۱۱۱ دلار و کمترین 
درآمــد ۲۲۲۹۲ دلار ســالیانه بــوده و با همین 

داده ها، کــم درآمدترین کانتی های کالیفرنیا 
از این قرار هستند. 

– ترینیتی کانتــی در کالیفرنیا پایین ترین   ۱
درآمد خانواده طبقه متوســط ۴۱۷۸۰ دلار 
در ســال بوده و خانواده های با درآمد بالای 
۱۰۰ هــزار دلار ۱۵/۱ درصد بود و درآمد 
طبقه متوســطه در این کانتــی ۴۶/۹ درصد 
کمتــر از میانگین کالیفرنیــا و ۳۷/۷ درصد 

کمتر از میانگین کشور آمریکا هستند. 
۲ – امپریال کانتی در کالیفرنیا درآمد طبقه متوسط 
در این کانتی ۴۶۲۲۲ دلار ســالانه بوده که ۴۱/۲ 
درصــد پایین تر از میانگین ایالت و ۲۸/۹ کمتر از 

میانگین درآمد طبقه متوسط در آمریکاست. 
۳ – در سیســکیو کانتــی کالیفرنیــا، درآمد طبقه 
متوسط ۴۷۴۰۳ دلار سالانه برای خانواده بوده که 
۳۹/۷ درصــد کمتر از ایالت و ۲۷/۱ درصد کمتر 

از کشور آمریکاست. 

ضبط فنتالین از گنگ ها به ارزش ۱/5 میلیون دالر
در عملیات ویژه علیه گنگ ها در ریورســاید کانتی به 

ارزش ۱/۵ میلیون دلار فنتالین ضبط شده است. 
تیم ویژه عملیات ضدگنگ ریورساید کانتی اعلام کرد که 
۲ هفته گذشته توانسته اند ۴۰۰۰۰ قرص M30 فنتالین، ۵ 

کیلوگرم پودر فنتالین و ۳ اسلحه را ضبط کرده اند. 
عملیــات ویــژه در ۳ تحقیقی که در مــورد گنگ های 
ریورساید کانتی انجام شده بود، سرنخی برای دستگیری 

و ضبط مواد به ماموران داده بود. 
در بیانیه مطبوعاتی آمده اســت که صدها نفر در سال به 
ســبب مصرف فنتالین جان خود را در ریورساید کانتی 
از دســت می دهند و این قربانیان که با قرص های اکسی 
کودون و یا پرکوست آغاز می کنند به سبب بودن فنتالین 
در این قرص ها معتاد می شوند و سرانجام با ۲ میلی گرم 
فنتالیــن جان خود را از دســت می دهند، یک قاشــق 

چایخوری فنتالین ۵۰۰۰ میلی گرم است. 

بعدازظهر روز سه شنبه 21 ماه جون 2022 مجلس یادبودی برای فریار نیکبخت، کنشگر سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در مرکز استفان وایز برگزار شد که جمعی از علاقمندان به او و اندیشه ها و تلاشهای او در آن شرکت کرده 
بودند.  در این مجلس، برایان بشارت ) خواهرزاده فریار(، کارمل ملامد) روزنامه نگار(، جورج هارونیان )کنشگر سیاسی( ، آریان نعیم) از اعضای خانواده( ، کامبیز قائم مقام) بنیانگذار کانون سخن (  ،  شیرین ارشادی)  از 
اعضای خانواده(، پویا دیانیم) کنشگر سیاسی( ، لیزا دفتری)روزنامه نگار( ، داریوش فاخری) بنیانگذار سازمان سیامک ( ، روزبه فراهانی پور) زندانی سابق در جمهوری اسلامی( ، ربای روبن ملکان و بیژن خلیلی ) بنیانگذار 

شرکت کتاب و نشریه ایرانشهر( به فارسی و یا انگلیسی سخنرانی نمودند. متن سخنرانی آقای داریوش فاخری را در این شماره ایرانشهر ملاحظه می فرمایید.

همه دوست دارند که خود را در طبقه روشنفکران بگنجانند ، که امری است 
غیر واقعی و یک رمانتیسم احمقانه . 

جــورج اورول گفته بود »برخــی ایده ها آنقدر احمقانه هســتند که فقط 
روشنفکران آنها را باور می کنند.« 

پس ما باید مراقب باشــیم که بین روشــنفکر نام و فردی با دســتاوردی 
هوشمندانه تمایز قائل شویم. 

در ایران سالهای ۴۰ به بعد، 
یکباره کسانی که کمی بیشتر تحصیل کرده بودند ، 

یا کلمات زیبا و قلمبه سلمبه را بهتر سر هم میکردند، 
یا لغات دو پهلو در نوشته هایشان استفاده می کردند را  روشنفکر نامیدند. 

 
یک رمان نویس، یک نویسنده داســتان کوتاه، یک شاعر، یک نمایشنامه 

نویس، یا ترانه سرایی خشمگین به برخی مسائل عمومی ، 
از نظر عوام , روشــنفکر و متخصص سیاسی شــناخته شد و از بالای برج 
عاجی درون دنیایی فانتزی به مردم عادی نگاه میکرد و دانســته یا ندانسته 

زهر تحسین و تشویق دیگران را مینوشید .
 

مردم برای او وجود نداشتند و 
فکر نکن من بجای تو فکر میکنم جای یک محاوره را گرفت. 

فضای مسمومی بوجود آمد که در آن این نویسندگان سرمست از شهرتی 
بــاد آورده ، با اتکا به ادعای پوچ همه چیز دانی، دســت به جدل لفظی با 
یکدیگر را گذاشتند  تا سرسختی خود در رها نکردن سنگر فکری خود در 

برابر هر استدلال و برهانی را به رخ هم بکشند ، 
دیگران را پایین بیاورند و 

شرمسار کنند. 

خلاف جهت اکثریت و روند معمول شنا کردن 
به صرف مطرح بودن بود  نه آنکه حرفی کارساز برای گفتن داشته باشند. 

روشنفکری لزوما با چپ یا راست بودن صرف و دگماتیزم فکری ، 
به زندان رفتن ، 

لو ندادن هم پا لکی ها ، 
عضو کلوپی یا هم پاتوقی بودن در کافه ای بخصوص ، یا

هم دود بودن با کسی یا کسانی که مطرح بودند، تعریف میشد. 

بدبختانــه در عصری که بقــول »تام ُولف« در آن » ایــده های مهم، مانند 
کالاهای مد پوشیده می شوند« ،  

ممنوعه خوانی ، نشانه روشنفکری و روشنفکرمآبی مد روز شده بود 
خوانندگان فاقد قوه ژرف اندیشی ، در دنیای بورژوازی تازه شکل گرفته نیز 
، فضای مسمومی را بوجود آوردند که تا نوشتارها ، بی اساس , پرخاشگر, 

کینه توزانه و غیر سازنده شود.  
شــوربختانه، روشــنفکران بر اســاس اخلاق یا کیفیت ایده هایشان مورد 

قضاوت قرار نگرفتند
 

شوربختانه ندانستیم ،  عقل لزوما خرد نیست. 
معلومات نشانه دانش نیست 

و اطلاعات باید از صافــی درک و تحلیل آبجکتیو و نقد بگذرد تا به خرد 
برسد

 
و ندانستیم نه چپ و نه راســت بودن ، بلکه انسان بودن شخص را واجد 

شرایط متعالی روشنفکر بودن می کند

********
از دل طبقه ی این چنین ،  فریار ماست که چون

ستاره ای بدرخشید و ماِه مجلس شد
دل رمیدٔه ما را رفیق و مونس شد

این فریار ما ،  نگاِر من و ما
که

مسئله آموِز صد ُمَدّرِس شد

او آمد تا نشــان دهد روشنفکر بر اساس شــغلی که انجام می دهد تعریف 
نمی شود، بلکه براســاس ارزش هایی که از آنها حمایت می کند، تعریف 

می شود. 
فریار یک هوشمند و روشنفکر اصیل و متعهدی بود که جسارت خود بودن 

را داشت و شجاعت تنها ایستادن را.  
دلاوری هدفمند که دلیری ابراز دانایی خود را داشت. 

ایران , هر ایرانی و یهودی 
جغرافیای ذهن

و دلش بود. 

و بر این اصول ، دستاوردهای فکری او مجموع دانش بشری، قدرت تحلیل 
و قوای بینش انسانی را افزایش دادند. 

تفکر انتقادی و سازنده فریار از پیوندگاه دل و جانش سرچشمه میگرفت. 
با بحث در مورد معنا و هدف ، 
با بررسی شواهد و مشاهدات 

و تجزیه و تحلیل حقایق موجود 
و در پی استدلال 

به  قضاوتی  می رسید
تا برای بهبود جامعه قابل استفاده گردد. 

جایی که شکسپیر میگفت 

» چیزی عادی تر از قابل توجه بودن نیست«

و حافظ هشدار میداد که 
» نه هر که َطْرِف ُکَله کج نهاد و ُتند نشست. ُکلاهداری و آییِن سروری داند«

و  شــبه روشنفکران ما که نه رند خراباتی و قلندر حافظ بودند و نه قهرمان 
اسطوره ای جوزف کمپبل و نه آرکی تایپ ) الگو( خرد و نوع دوستی ، 

فریار را میبینم که چون بسیاری به بیماری خودشیفتگی دچار نبود
بحث و استدلال را جای جدال لفظی و بی اساس ترجیح می داد.  

میل داشــت که دانش خود را به اشتراک بگذارد. اما توقع نداشت دیگران 
ویولنی باشند که استاد باید روی آن بنوازد. 

 
او با اندیشــه نو , اول برای بهبود معنــوی زندگی خود و بعد جامعه اش ، 

مصرانه و ثابت قدم بر میداشت . 
در آماده سازی جامعه برای هر تغییر احتمالی 

از طریق پیش بینی آینده و 
بهره گیری از آموزه های گذشته 

برای افزایش آگاهی و ترمیم هر نوع بی عدالتی 
و ترویج ارزش های انسانی 

اصرار میکرد . 
از درون جامعه و با قوه تمیز منحصر به فردش

بین آنچه »هست« و »میتواند باشد« ،
پیامدهای سرنوشت ساز را هشدار میداد.

مهربانی و حساس بودن 
دو صفت خوب در زن 

و مردند. 
اســتادم راو دکتــر تَتز 
میگفت جهان برای این 
آفریده نشــده که نشان 
دهد خداوند کیســت ، 
بلکه برای این است که 

ما چیستیم. 
آنچه ما می توانیم انجام 
دهیــم نه آنچــه او می 

تواند انجام دهد 
الی ویزل بسیار با معنی  
گفته بود که نقطه مقابل 
عشق نفرت نیست بلکه 

بی تفاوتی است. 
فریار 

از طریق حساسیت ذاتی 
و مهربانی ای که چون زیبایی بی کرانه است 

و  سخاوت روحی که هر دیگری را هم خودی میپنداشت ، 
و اندیشه ای به ژرفای اقیانوس 

بر اصول اعتقادی خود پای می فشرد. 
با عشقی که زاییده پیوند دل و جان و ذهن پاکش بود .

عشقی غیر هالیوودی ، 
عشقی از آن دست که قادر است روحی را به روحی دیگر پیوند بزند 
خوبی ها را در مردم می دید و بهترین ها را در مردم نشانشان می داد 

استادم راو دکتر بریتو ویتز توصیف قشنگی دارد از یک انسان خردمند که 
انگاری زندگی فریار را خلاصه میکند.   

» روش انسان عاقل این است که بکوشد عقل را زیاد کند ولی از جهل انتقاد 
نکند، سعی در ایجاد روشنایی کند ولی به  تاریکی حمله نکند، تلاش کند 
که بســازد ولی تخریب نکند  و در پروسه این عمل ، شر و نیروهای بدی 

ضعیف تر می شوند و از بین می روند.«

یهودیت به ما می گوید 
تراژدی دارای معنا ست.  
تا ما از آن درس بگیریم. 

داستان زندگی فریار ، شهریار جامعه کوچک ما ، 
 

آنگونه بود که ربای  ناخمان براتسلاو توصیف کرده بود – 
داستانی نبود که بچه ها را با آن بخوابانند، داستانی بود تا آنها را بیدار کند.

بر خلاف دانشگاه های امروزه که به مکان هایی تبدیل شده اند که یاد می دهند، 
چگونه امرار معاش کنید ، در کلاس درس ، 

فریار ، 
یاد میداد چگونه زندگی بهتری بسازیم . 

ساعت ۸ بعد از ظهر یکشنبه ۱۲ جون ، فرشتگان، اسب بالدار بی سواری 
را کنار تخت او آوردند تا به سفرش  ادامه بدهد  

تا به قول خلیل جبران

از رودخانه سکوت بنوشد و آنگاه واقعًا آواز بخواند
به قله کوه برسد و ، آنگاه شروع به بالا رفتن کند

و هنگامی که زمین دست و پاهایش را از آن  خود کرد ،  آنگاه واقعًا شروع 
به رقصیدن کند

تا دیداری دیگر بدرود ، استاد

ستاره ای بدرخشید و ماِه مجلس شد
داریوش فاخری



۹ IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 320  JUNE  ,24 , 2022  هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  320  - آدینه   24  جون  2022

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
۲4 جون تا  3۰ جون ) 3 تیر تا ۹ تیر (

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 3 تیر     ۲4 جون

1287 خورشیدی)1908 میلادی(
قتل میرزاجهانگیرخان شیرازی مدیر روزنامه صوراسرافیل، سلطان العلمای 

خراسانی مدیر روزنامه روح القدس و ملک المتکلمین در باغشاه تهران
129۵ خورشیدی)191۶ میلادی (

زادروز روح انگیز سامی نژاد، نخستین هنرپیشه زن
13۴۴ خورشیدی )19۶۵ میلادی(

برای نخســتین بار در تاریخ محاکمات دادگستری ایران، وکالت و دفاع از 
متهم، به عهده ی یك وکیل»زن«، قدسیه حجازی، واگذار شد.

13۵7 خورشیدی )1978 میلادی(
زادروز نگار فروزنده، بازیگر ایرانی

138۶ خورشیدی )2007 میلادی(
درگذشــت خدیجه دده بالا، )مهســتی( خواننده برنامه گلها، بر اثر ابتلا به 

بیماری سرطان در سانتاُرزای سانفرانسیسکو، وی متولد سال 19۴۶ بود. 
139۵ خورشیدی )201۶ )میلادی(

درگذشت محمدرفیع ضیایی، کاریکاتوریست، پژوهشگر و نویسنده بر اثر 
سکته قلبی در سن ۶8 سالگی در تهران.

شنبه 4 تیر     ۲5 جون

1323 خورشیدی )19۴۴ میلادی(
زادروز اصغر الهی، قصه نویس

132۵ خورشیدی )19۴۶ میلادی(
تشکیل اولین و آخرین کنگره  نویسندگان ایران در انجمن روابط فرهنگی 

ایران و شوروی به ریاست ملك الشعرا بهار )وزیر فرهنگ وقت(.
13۵0 خورشیدی )1971 میلادی(

درگذشت رکن الدین مختاری، رئیس پلیس و شهربانی رضاشاه، نوازنده 
ویولون و آهنگساز موسیقی )تولد 1270 خورشیدی(

1398 خورشیدی )2019 میلادی(
درگذشت علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد ایران در دوران ۳ نخست وزیر ، 
اسدالله علم ، حسنعلی منصور و امیر عباس هویدا و رییس دانشگاه تهران 
، نویسنده و ویراســتار  یادداشتهای اسدالله علم وزیر دربار شاهنشاهی ) 

زادروز  ۱ بهمن ۱۳۰۷ (. 

یکشنبه 5 تیر     ۲6 جون

1332 خورشیدی )19۵3 میلادی(
تشکیل انجمن فرهنگی ایران و آلمان به ریاست استاد پورداوود

13۴8 خورشیدی )19۶9میلادی(
درگذشــت مهدی نامدار -اســتاد دانشگاه 
تهران و رییس ســابق دانشــگاه اصفهان 

درسن 73 سالگی )براثر تصادف(
13۵0 خورشیدی )1971میلادی(

درگذشت دکتر احمد متین دفتری، سناتور، 
استاد ممتاز دانشگاه و نخست وزیر  در سن 

73 سالگی 

دوشنبه 6 تیر     ۲۷ جون

1287 خورشیدی )1908میلادی(
آغاز قیام مردم تبریز به رهبری ستارخان علیه استبداد محمدعلی شاه

132۴ خورشیدی )19۴۵میلادی(
در پی دعوت خانم ایران تیمورتاش )مدیر روزنامه  رســتاخیز( عده یی از 

مدیران جراید علیه دولت و حکومت نظامی قطعنامه یی صادر کردند.
1338 خورشیدی )19۵9میلادی(

تصویب قانون تأسیس دانشکده  افسری

سه شنبه ۷ تیر     ۲8 جون

12۵۴ خورشیدی )187۵میلادی(
زادروزکیخسرو شاهرخ ملقب به ارباب کیخسرو، نماینده جامعه زرتشتیان 

در مجلس شورای ملی )مرگ ۱۱ تیر ۱۳۱۹(.
1303 خورشیدی )192۴میلادی(

درگذشــت ظهیرالدوله )داماد ناصرالدین شاه(، بنیانگذار ورییس انجمن 
اخوت

1322 خورشیدی )19۴3 میلادی(
زادروز ســهراب شــهیدثالث، آغازگر موج 
سینمای نو در ایران. وی کارگردان همدوره و 
هم عصر با ناصر تقوایی، علی حاتمی، بهرام 
بیضایی، داریوش مهرجویی، مسعود کیمیایی 
و عباس کیارستمی بود که در فاصله سالهای 
۱۳۴۳ تــا ۱۳۴۶ تحصیلات عالی خود را در 
مدرسه پروفسور کراوس وین در رشته سینما 

آغاز کرد و در فرانسه ادامه داد.
وی فعالیت در ســینما را از ســال ۱۳۴۵ با 
ساخت فیلم کوتاهی به نام »آیا« آغازکرد. در 
بازگشت به ایران، در وزارت فرهنگ و هنر مشغول به کار شد و فیلم مستند 

ساخت. 
کارش را به عنوان مترجم و نویســنده سینما بین سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴ 
ادامه داد. در ســال ۱۳۵۵ به دنبال درخشش فیلم های اول و دومش )یك 

اتفاق ساده )۱۳۵۲( وطبیعت بی جان )۱۳۵۴( به آلمان مهاجرت کرد.
از جمله فیلم های او در آلمان می توان به فیلم های زیر اشاره کرد:

»در غربت« )۱۳۵۴(، »قرنطینه« )۱۳۵۵(، »زمان بلوغ« )۱۳۵۵(، »آخرین 
تابستانگرابه« )۱۳۵۹( و »یك زندگی ،چخوف« )۱۳۶۰(

سهراب چند سال پیش از مرگش به آمریکا رفت و در شیکاگو اقامت نمود 
و از آن پس فیلمی نســاخت. فیلم »گلهای گل سرخ برای آفریقا« )۱۳۷۰( 

بسیار مورد توجه منتقدان غرب قرار گرفت و با جوایز زیادی همراه بود. 
وی در دهم تیرماه ســال ۱۳۷۷ بر اثر بیماری ســرطان کبد در شــیکاگو 

درگذشت.  
13۶0 خورشیدی )1981میلادی(

انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی و قتل آیت الله بهشتی و 72 نفر ) به 
روایت خبرگزاری های جمهوری اسلامی( دیگر 

13۶8 خورشیدی )1989 میلادی(
درگذشــت عبدالعلــی وزیــری، خواننــده و نوازنــده ی تــار )تولــد 

1292خورشیدی(

چهارشنبه 8 تیر     ۲۹ جون

132۵ خورشیدی )19۴۶ میلادی(
درگذشت »دهقان« )حاج اسماعیل خان(- شاعر و آزادیخواه

1382 خورشیدی )2003 میلادی(
درگذشت ویگن دردریان – خواننده ی موزیك 

جاز ایران
 آثار زنده یاد ویگن در شرکت کتاب موجودند

1388 خورشیدی )2009 میلادی(
درگذشت محمد حقوقی، شاعر و منتقد معاصر 
به علت نارســایی قلبی و کلیوی دراصفهان در 
ســن 72 ســالگی. وی متولد ســال 131۶ در 

اصفهان بود.

پنجشنبه ۹ تیر     3۰ جون

1309 خورشیدی )1930میلادی(
درگذشت سیداحمد ادیب پیشاوری - شاعر، دانشمند و ادیب

1309 خورشیدی )1930 میلادی(
زادروز امیر همایون خرم، نوازنده  ویلون

132۴ خورشیدی )19۴۵میلادی(
درگذشت علی محمد آزاد -ادیب و شاعر

 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/
https://aminvali.com/
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

مایک منشوری - مشاور بیمه

320320

Iranian InformationCenter
08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

لغو جرم جنحه از پرسه زنی برای خدمات جنسی

لایحه بحث برانگیز و جنجالی لغو یک ماده از قانون پرسه زنی برای ارائه 
و فروش خدمات جنســی، پس از آن که ۹ ماه از تصویب آن می گذرد، 
راهی دفتر گوین نیوســام برای امضا و یا وتوی آن می شــود و فرماندار 

کالیفرنیا ۱۲ روز فرصت دارد تا نظر خود را ارائه نماید. 
این لایحــه که SB3۵7 نام دارد و مقررات جرم جنحه را علیه کســانی 
که برای برخورداری از خدمات جنســی به پرسه زنی می پردازند را لغو 
می کند و از سوی سناتور اسکات ونیز از سن فرانسیسکو ارائه شده است 

موافقان و مخالفانی دارد و از ســپتامبر ۲۰۲۱، که در مجلس تصویب 
شده، مسکوت مانده است. 

مخالفان می گویند این قانون ســبب خواهد شــد که قاچاق انسان برای 
رابطه جنسی، بیشتر شود و حتی کودکان نیز قربانی آن شوند. 

موافقان می گویند قانون پرســه زنی، سیاهپوستان، لاتین تبارها را هدف 
قرار می داده و دستگیری ها، سبب تعطیل این شغل می شده است و باید 

لغو شود. 

www.cbsautobody.com
https://radis.org/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38835&Status=2

