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

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

رایگان
FREE

331331

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

بیمه عمر

برنامه ریزی برای درآمد مادام العمر

برنامه ریزی بازنشستگی

(capital gains) راهکارهای مالیات افزایش سود برسرمایه

پیش برنامه ریزی مالیاتی

Beverly Hills Financial
Planners LLC

Over 40
Years of

Experience

WWW.BHFPINVEST.COM
310-205-9000

Angelo Talebi 
RIA, MBA

ما راه حل های مالی را در دوران
سخت می دانیم

Think about Income for Life
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دانشگاه USC از میزبانی مناظره 

بین نامزدهای شهرداری کناره گیری کرد

 Crypto دستگاه های پرداختگر

Currency، آرام آرام، کالیفرنیا را به 

تسخیر خود درمی آورند 

یکی از قانون گذاران آریزونا، 

کالیفرنیا را متهم  به استفاده بیش از 

سهم خود از آب رودخانه کلرادو کرد

آتش سوزی Fairview بیش از 

10000 اکر را خاکستر کرد

لایحه پیشگیری از به هم زدن 

نشست های عمومی

انتخابات میان دوره ای کالیفرنیا

اتهام به یکی از رهبران بنیاد شبکه 

جهانی جان سیاهان هم مهم است

رونمایی از کتاب
 روایت ماندگاری، 

خانم هما سرشار
۱۱ و ۱۸ سپتامبر
جزییات در صفحه  6

گرمایش کره زمین
این روزها ساکنین بسیاری از مناطق کره زمین، 
گرمای زیاد و طاقت فرسایی را تجربه می کنند. 
گرمایش جهانیglobal waming یا گرم شــدن 

زمین، عنوان 
پدیده ای اســت که منجر به افزایش زیاد دمای 
زمین و ســطح اقیانوس ها شــده است. اندازه 
گیری دمای زمین از ســال ۱۸۸۰ میلادی آغاز 
شد. گاز های گلخانه ای مسئول اصلی تغییرات 
آب و هوایی در طول دو  قرن گذشــته هســتند. 
فعالیت های انسانی سبب می شوند که  گازهای 

گلخانه ای در جو  زمین ازاد شوند. گاز های گلخانه 
ای به گازهایی اطلاق می شود که از طریق سوختن 
مواد فســیلی برای کارخانجات و حمل و  نقل و 
نیز صنایع ایجاد می شوند. این گازها شامل بخار 
آب، دی اکســید کربن، متان، اکســید نیتروژن و 
غیره هستند و بطور طبیعی در جو موجود هستند. 

چنانچه به میزان این گازها افزوده شود، مانند یک 
پوشش گرم، جو کره زمین را در بر می گیرند که به 

آن »اثر گلخانه ای« می گویند. 

چنانچه برای بهبود شرایط اسفبار موجود اقدامی به 
عمل نیاید،ما بزودی شاهد 
مهاجرت افراد بیشــماری 

بهای سکوت، واکنش فدراسیون یهودیان ایرانی لس آنجلس
 به اظهارات محمد علی گرایی

ایرانشــهر: نامه ای سرگشــاده با عنوان » بهای 
ســکوت« ) اشاره به ســکوتی است که جهان 
در واکنش به کشــتار یهودیان در دهه ۱۹۳۰ از 
خود نشــان داد (، از سوی فدراسیون یهودیان 
ایرانــی به دفتر خبرگزاری ایرانشــهر در مورد 
اظهارات یهودستیزانه، محمدعلی گرایی کشتی 

گیر فرنگی کار ایرانی واصل شد.
در ایــن نامه کــه با امضــای پرزیدنــت این 
فدراســیون در تاریخ  ششــم ســپتامبر ۲۰۲۲ 
صادر شــده اســت، به این اظهارات شــدیدا 
اعتراض شــده و  از جامعــه جهانی ورزش و 
هم چنین جامعه جهانی خواسته شده است که 

از  کردن  جلوگیــری  با 
حضور این ورزشــکار 
در میــدان های ورزش 
رژیم   ، المللــی  بیــن 
را  اســلامی  جمهوری 
که پــرورش دهنده این 
محکوم  اســت،  افکار 

نمایند.
 

متن کامــل نامه به زبان 

ادامه مطلب در صفحه 2  

ادامه مطلب در صفحه 2  

پیرایه شبان

شنل شهبانو فرح پهلوی از تهران به اورشلیم انتقال یافت

پس از گذشــت 43 ســال از انقلاب جمهوری 
اســلامی در ایران، طی عملیات مخفیانه ای شنل 
)ردای( شهبانو فرح پهلوی از تهران به اورشلیم 
منتقل شد که بزودی در موزه هنرهای اسلامی این 
شهر در معرض نمایش عموم قرار خواهد گرفت.
در ســال 1967 در مراسم ازدواج و تاجگذاری،  
محمدرضا شاه پهلوی شنل و ردای باشکوهی بر 
روی دوش شــهبانو فرح دیبا انداخت. این شنل 

پس از انقلاب جمهوری اسلامی در ایران تا مدتی 
ناپدید شده بود و اخیراً طی عملیات مخفیانه ای 
در تهران از مسیری نامشــخصی به اورشلیم در 
اسرائیل منتقل شد که به زودی در موزه هنرهای 

اسلامی این شهر به نمایش گذاشته خواهد شد.
محمد رضا شــاه پهلوی در سال 1941 به قدرت 
رســید و پس از ازدواج با فرح دیبا، طی مراسم 

باشکوهی وی را به عنوان شهبانوی ایران معرفی 
کرد. شهبانو فرح در این مراسم یک شنل و ردای 
مخملی مزینی به طول چهار متر پوشــیده بود که  
توسط »دیور« خانه مد فرانسه طراحی و دوخته 

شده بود.
 

در سال 1979، پس از انقلاب اسلامی، این زوج 

با الهام  و با اجازه نادر نادرپور
کورش سلیمانی )زم(  صفحه ۲

در صفحات دیگر:

https://www.heidarilawgroup.com/
https://www.yadidi.com/farsi.html
https://www.bhfpinvest.com/
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تصویر هفته:                                                     کورش سلیمانی )زم(                   

کورش سلیمانی )زم(
Kourosh454@gmail.com

با الهام  و با اجازه نادر نادرپور
پیکر خــراش پیــرم و در دخمه ی خیال

خوابت شــبی ز دیده ی تــارت ربوده ام

تا خــواب نازنین خود آســوده طی کنم

الفاظ رحــم و مهــر، ز ذهنــم زدوده ام

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

برقامتت که وسوســه ی شکنجه ی اوست

را ســیاه  تازیانــه ی  آن  افراشــته ام 

ویــن کار بخاطــر خلــق و خــدا کنــم

از مــن مخــواه معنــی جــرم و گنــاه را

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

تــا توبه نامــه نویســی و در کفــم نهی

شــاخی به جیبت نهاده و نازت خریده ام

کــرده ام پیشــه  بهتــری  راه  نیــز  گــه 

خونت به شیشــه کرده و رستت کشیده ام

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

امــا تو بــر شــکنجه گرت هیــچ ننگری

گویی کــه بنده بیخــود اینجا نشســته ام

زنهار که در قســاوت و ظلم بی حســاب

دستان حضرت شمر، من از پشت بسته ام

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

دنــدان و موی ســرم ریخــت و تاکنون

کس را بدین ســماجت بی حــد ندیده ام

هشــدار، گر این عمل ز کــوره درم کند

بینند زنده ها... که حســابت رســیده ام!!

  ادامه مطلب گرمایش کره زمین:

  ادامه مطلب شنل شهبانو فرح پهلوی:

  ادامه مطلب بهای سکوت:

خواهیم  بود که به دلیل گرما، کمبود آب و مواد غذایی، آسیب پذیر شده و 
ناگزیر به ترک سرزمین خود خواهند شد. بسیاری از گونه های جانوری و 
گیاهی از بین خواهند رفت. تغییرات غیر قابل بازگشت، مانند ذوب شدن 
یخ های قطبی و بالا آمدن سطح اقیانوس ها و از بین رفت اکوسیستم هایی 

مانند صخره های مرجانی نیز از عواقب دیگر خواهند بود. 

ال گور )Al Gore( معاون پیشین ریاست جمهوری امریکا در طول سالیان 
گذشــته به خطرات ناشی از گرمایش جو  زمین اشاره کرده و نادیده گرفتن 
این مسئله حیاتی را با جدی نگرفتن تهدید فاشیسم در سال های ۱۹۳۰ و 

عواقب مرگبار آن مقایسه کرده است. 

ال گور با اســتناد به جمله معروف وینستون چرچیل با این مضمون که هر 
اندازه مســئله را نادیده بگیریم، زمانی فرا می رسد که ناگزیر به رویارویی 

آن خواهیم شد، گفته اســت که هم  اکنون، زمان رسیدگی جدی به مسئله 
گرمایش زمین فرا رسیده اســت و گرنه با از بین رفتن حیات بر کره زمین 
مواجه خواهیم شد. او اضافه می کند که دیگر زمان استفاده از جو زمین به 
عنوان »فاضلاب باز« برای تخلیه گازهای گلخانه ای بسر آمده است. ال گور 
معتقد است که برای بهبود شرایط می بایست سیاست »شفافیت رادیکال« 

را اتخاذ و مسببین غیر مسئول ایجاد گازهای گلخانه ای را شناسایی کنیم. 

برای مقابله با گرمایش جهانی می توان به این راهکارها اشاره کرد: حفاظت 
از جنگل ها و احیای گیاهان، کاشتن درخت، کاهش انتشار گازهای گلخانه 
ای، تولید کمتر زباله، مصرف کمتر ســوخت ماشین و خود رو، افزایش 
بکارگیری انرژی بادی و خورشیدی )سیستم های سولار(، تولید سوخت 
های زیستی از زباله های زیست محیطی و کاهش خرید کالاهای مصرفی 

غیر ضروری. 

انگلیسی و ترجمه آن به فارسی در پی می آید.    
 

نسلی بی کم و کاست از جوانان ایرانی، از سوی رژیم جمهوری اسلامی 
با یهودی ستیزی، تنفر از اســرائیل و انکار هولوکاست مسخ شده اند. 

جای تعجب نیست، نسلی که رشد می کند و از آنها حمایت می کند. 
بــرای نمونه ،  لفاظی های نفــرت انگیز محمدعلی گرائی کشــتی گیر 
ایرانی، که اخیرا اظهار کرده اســت »آدولف هیتلر برای او منبع الهام و 
اســطوره می باشد!«از نســلی بر آمده که با این نوع اندیشه های نفرت 

انگیز رشد کرده است. 
ما یهودیان ایرانی – آمریکایی شــدیداً رژیم جمهوری اسلامی ایران را 
که این گونه نفرت را پرورش می دهد، محکوم می کنیم و از فدراسیون 
جهانی کشــتی، وزارت امــور خارجه ایالات متحــده آمریکا و جامعه 
بیــن الملل می خواهیــم از حضور محمد علی گرایــی در رقابت های 
بین المللی تا زمانی که اظهارات فاحش خود را تکذیب نکرده اســت، 

ممانعت نمایند.
واژه ها و کلمات بســیار مهم هســتند، همانگونه که در دهه 1930مهم 
بودنــد. جامعــه ای که در برابر یهودی ســتیزی ســکوت اختیار کند، 
متحمل کشتار دسته جمعی نیز خواهد شد. سکوت به هیچ وجه در این 

خصوص جایز نمی باشد. 
                                                                                     ام. الیشمرنی

فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی- وست هالیوود- کالیفرنیا
ترجمه: تیم خبری ایرانشهر 

 The Price of Silence

 A whole generation of Iranian youth has been indoctrinated
with a diet of anti-Semitism, hate for Israel, and denial of 
the Holocaust.
Is it any surprise that when they grow up, they espouse
hateful rhetoric as exemplified by the Iranian wrestler
Mohammad Ali Geraei, who recently declared that Adolph
Hitler is a source of inspiration for him!
We strongly condemn a regime that fosters hate.
We call on the State Department, the United world
Wrestling, and the international community to bar
Mohammad Ali Geraei from appearing in any international
competitions until he renounces such egregious statements.
 
Words do matter. They mattered in the 1930’s. They matter
now. A society that is silent on anti-Semitism will tolerate
mass murder. Silence is not an option.
Sincerely,
 

M. Elie Alyeshmerni

از ایران به غرب رفتند که یک سال بعد، شاه ایران بر اثر سرطان درگذشت 
و همسرش شهبانو فرح پهلوی که هم اکنون 83 سال دارد در مریلند آمریکا 
زندگی می کند، او در حال حاضر، مادر یک پســر و مادربزرگ سه نوه می 

باشد.
 

پس از انقلاب اســلامی، ایران به کشــوری تاریک تبدیل شــد که رهبران 
متعصب مذهبی رژیم جمهوری اسلامی برای پاک کردن خاطره دوران شاه 
که در آن زمان ایران رابطه خوبی با غرب و اســرائیل داشت، دست به هر 

کاری زدند.
گیلاد لبیان، مدیر موزه هنرهای اسلامی در اورشلیم، که پیگیر شنل شهبانو 
فرح پهلوی بود با سیون شهاب، مدیر عامل میشکان در بخش فرهنگ ایران 
در اسرائیل تماس گرفت  و شهبانو را در آمریکا پیدا کرد و  شهبانو فرح به 

وی گفت که این شنل  در تهران می باشد. 
به منظور احیای فرهنگ ایرانی مقرر شده بود که شنل شهبانو فرح با همکاری 
تیمی متشــکل از یک طراح و شش خیاط در تهران و قسمت هایی از این 
شنل در شهرهای دیگر ترمیم شود. شنل ترمیم شده در یک جعبه مقوایی 
ساده در یک پتو پیچیده و بسته بندی شده بود تا مشکوک به نظر نرسد. طی 
عملیات اطلاعاتی مخفیانه ای، با همکاری سیون شهاب این شنل از طریق 

نامشخصی از تهران به اورشلیم منتقل شد. 
مقرر شده است این شنل در نمایشگاه موزه هنرهای اسلامی  در اورشلیم در 

معرض نمایش عموم قرار گیرد. 
گیلاد لبیان، مدیر موزه هنرهای اسلامی در اورشلیم اذعان کرد سیون شهاب 
توانســت با تلاش بسیار این شنل را از تهران به اورشلیم انتقال دهد که این 

مساله برای ما بسیار اعجاب انگیز است. 

https://www.rugservicecenter.com/
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  در کانون خبر:

خبری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

بنیانگذار و مدیر مسئول: بیژن خلیلی
طراحی و نشر: شرکت کتاب
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 (قم - تبریز - اصفهان - نایین - کاشان) ترکی ٫ پاکستانی ٫ افغانی ٫ هندی
با بیش از 5000 گلیم و 15000 فرش ابریشم و آنتیک و مدرن ما دیدن فرمایید

با بهترین قیمت و سرویس

 با بهترین کیفیت و قیمت پذیرای شستشو و تعمیرات فرش شما هستیم

از شما دعوت می کنیم که از بزرگترین و نفیس ترین مجموعه فرشهای دستبافت ایرانی

 فرش - ط�� -  عتیقه جات شما را تعویض و یا نقدی خریداریم

با  بازدید  از گالری  فرش ا بی سی یک عدد ( کوسن دستبافت گلیم ”18 ) هدیه بگیرید

RUGS
K I L I M S

دانشگاه USC از میزبانی مناظره 
بین نامزدهای شهرداری کناره گیری کرد

در فاصله 6۷ روز تا انتخابات میان دوره ای ۸ نوامبر ، دانشگاه USC از 
میزبانی مناظره بین نامزدهای شهرداری خود را کنار کشید. 

نخستین مناظره بین نامزدها که از تلویزیون FOX11 پخش خواهد شد 
در روز ۲۱ سپتامبر با همکاری روزنامه Times، دانشگاه لایولا، شبکه 

تلویزیونی Univision و KPCC برگزار خواهد شد. 
مناظره دوم که با کناره گیری USC، قرار اســت در روز 6 اکتبر در مرکز 
 Univision فرهنگی اســکیربال برگزار شود و از شبکه های تلویزیونی
و رادیوی KNX پخش شــود بین کارن بس و ریک کاروسو نامزدهای 
شــهرداری لوس آنجلس خواهد بود و افزون بر ان نامزدهای ریاست 
شــریف دپارتمان نیز حضور خواهند داشــت و به صورت پرسش از 

سوی شرکت کنندگان و پاسخ نامزدها. 

 ،Crypto Currency دستگاه های پرداختگر
آرام آرام، کالیفرنیا را به تسخیر خود درمی آورند 

این دستگاه های پرداختگر که در پمپ بنزین های دارای فروشگاه خوراک، 
در فروشگاه های خرید فوری ،محلهای نقد کردن چک های حقوق همانند 

ATMهای بانکی و مؤسسه های مالی ظاهر می شوند. 
هم اکنون در لوس آنجلس ۲۰۰۰ دستگاه پرداختگر گذاشته شد که واحد 
معاوضه بیشترشان Bitcoin است که ممکن است به زودی پای دیگر رمز 

ارزها نیز به بازار مبادله باز شود. 
گر چه این کار غیرقانونی نیســت اما باید توجه داشت که با سقوط یکباره 
این گونه واحدهای مبادله پولی، تضمینی نیست که شما چک حقوق خود 

را به جای نقد کردن، خرد کنید. 

https://pandorarugs.com/
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یکی از قانون گذاران آریزونا، کالیفرنیا را متهم 
به استفاده بیش از سهم خود از آب رودخانه کلرادو کرد

Greg Stanton نماینده دموکــرات آریزونا در کنگره در نامه ای به گوین 
نیوســام فرماندار کالیفرنیا اشاره کرد که کالیفرنیا بیش از سهم خود از آب 
Lake mead که در سال ۲۰۲۲ تعیین شده، استفاده نموده و این نادرست 

است.

او در نامه خود نوشته است ایالت های آریزونا، نوادا و کالیفرنیا باید ۲ تا 4 
میلیون اکر – فوت در آب صرفه جویی کنند و کالیفرنیا حاضر نشده است 
به این موضوع عمل کند او اشاره کرده است که ایالت کالیفرنیا 4۱ درصد 
بیش از سهم خود از آب رودخانه کلرادو در ماه آپریل استفاده نموده است.

آتش سوزی Fairview بیش از 
۱0000 اکر را خاکستر کرد

آتش سوزی Fairview که شــعله هایش بیش از ۷۰۹۱ اکر را تا بامداد 
روز چهارشــنبه 6 سپتامبر در نزدیکی شهر Hemet خاکستر کرده است  
در شــامگاه از 10000 اکر گذشــت . در این آتش سوزی که ۲ نفر جان 
خود را پیش از تخلیه خانه از دســت داده اند ، تنها ۵ درصد مهار شده 

است.
هنوز روشن نیست که تجهیزات شرکت برق ادیسون علت آتش سوزی 

بوده و یا به آن افزوده باشد.
بنابر گزارش مسئولان، تمامی مدارس ناحیه آموزشی Hemet از سوی 
مدیریت موارد اضطراری ریورســاید کانتی بســته شــده و از ساکنان 

درخواست شده است هر چه زودتر خانه های خود را ترک کنند.

http://www.manzarkia.com/
https://www.tehranmagazine.com/
https://akattorneyatlaw.com/
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دادگاه استیناف منطقه ۹ فدرال و ممنوعیت فروش 
اسلحه نیمه خودکار به افراد زیر ۲۱ سال

دادگاه استیناف منطقه ۹ فدرال، که در ماه می رای داده 
بود ممنوعیت فروش اسلحه نیمه خودکار به افراد زیر 
۲۱ ســال برخلاف قانون اساسی است، رای خود را 
پس گرفــت و آن را بــه دادگاه پایین تر برای تصمیم 

گیری جدید فرستاد. 
پس فرســتادن یک پرونده بــه دادگاه پایین تر، این 
فرصت را می دهد که دو سوی پرونده، بار دیگر دلایل 

و اسناد خود را به دادگاه ارائه نمایند. 
دادستان کل کالیفرنیا نیز با انتشار بیانیه ای اعلام نمود 
که از این قانــون کالیفرنیا که امنیت مردم را بیشــتر 
تضمین می کند در دادگاه دفــاع خواهد کرد تا مردم 
بتوانند بدون هــراس از این که قربانی خشــونت با 

اسلحه باشند، گرد هم بیایند. 

نشست سال ۲0۲۲  
 USC شورای مشاغل لوس آنجلس در دانشگاه

بــرای ارائه راه حل های پایدار در زمینه تغییرات آب 
و هوایی و زیســت محیطی با حضور اریک گارستی 
شــهردار لوس آنجلس و شــماری از پژوهشــگران 
و کنشــگران محیط زیســت با موضوع انرژی پاک، 
خشکسالی و دســت یابی به رانندگی و حمل و نقل 
با اســتفاده از اتوموبیل های الکترونیکی از ساعت ۷ 
بامداد پنجشنبه آغاز و در ســاعت 4 پس از نیمروز 

پایان یافت.
برنامه با خوشــامدگویی دکتر مهتا مقدم از دانشگاه 
USC و دیوید نهایی رئیس اجرایی LABC آغاز شد 
و راب بونتا و دوســتان کل کالیفرنیا و اریک گارستی 
شــهردار لوس آنجلس از ســخنرانان امروز بودند و 
دیوید نهایی یکی از پنل ها را در زمینه موضوعی آب 

و خشکسالی هدایت نمود. 

درخواست خانواده های قربانیان تسخیر خیابان ها، 
از کمیسیون مدنی لوس انجلس کانتی

 خانواده های قربانیان تسخیر خیابان ها، از کمیسیون 
مدنی ناظران لوس انجلس کانتی درخواست کردند که 

با این روند خشونت بار مبارزه بیشتری بکنند. 
گرچه پلیس لوس انجلس، شریف دپارتمان و پلیس 
راه اعــلام کرده اند با هماهنگی یکدیگر به تســخیر 
خیابان ها از ســوی جوانان که به یــک روند تبدیل 
شده پیشگیری خواهند نمود و اتوموبیل ها را ضبط و 

رانندگان را بازداشت خواهند نمود. 
یکی از خانواده های قربانیان که دختر ۱6 ســاله شان 
هنگام تماشــای این نمایش تسخیر خیابانی از سوی 
یک اتوموبیل اســیب دشــده، اما آمبولانس به سبب 
ترافیک و راه بندان تســخیر کننــدگان در بزرگراه و 
خیابان ها، نتوانسته بود، دختر ۱6 ساله را به بیمارستان 
برســاند و او جان خود را از دست داده، درخواست 

برنامه ریزی همه جانبه از پلیس نمودند. 

آتش سوزی Fairview که از مرز ۱۹3۷۷ اکر گذشت
آتش سوزی Fairview که از مرز ۱۹۳۷۷ اکر گذشت و 
با نزدیک شدن شعله های آتش به خانه های مسکونی در 

Hemet، دست کم ۷ ساختمان را نابود کرده است. 
با مهار ۵ درصدی آتش ســوزی، از روز گذشــته کانتی 
ریورســاید اعلام شــرایط اضطراری نموده تا بتواند از 

کمک های ایالت و فدرال برخوردار شود. 
نزدیک به 6۰ نفــر با ترک خانه های خود به دبیرســتان 
Tahquitz پنــاه بردنــد تا از کمک های صلیب ســرخ 

برخوردار شوند. 
بیش از ۲۸۰ مامور آتش نشــانی در گرمای ۱۰۳ درجه، 

تلاش می نمایند تا شعله های اتش را فرو نشانند. 
ناگفته نماند که اتش ســوزی Mountain با ۱۱6۹۰ اکر 
زیر آتش بودن، 4۵ درصد مهار شده است و آتش سوزی 
Mosquito که چهارشنبه آغاز شده، از 6۸۰۰ اکر گذشته 

وتنها ۵ درصد مهار گزارش شده است. 

قاضی دادگاه، شکایت علیه گوین نیوسام را
 در مورد بستن یک زندان ناوارد دانست

قاضی دادگاه، شکایت علیه گوین نیوسام در مورد بستن 
 Susanville یک زندان در منطقه دور افتاده و حاشیه ای
در Lassen کانتی را نا وارد دانســته و پرنده را بست. با 
تصمیم گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا مبنی بر بستن این 
زندان، از او شکایت شده بود که بیش از ۱۰۰۰ نفر که در 
ایــن منطقه زندگی می کنند و از راه کار در این زندان و یا 
مشاغل وابسته در پیرامون زندان، امرار معاش می کنند، 

بیکار خواهند شد. 
ایالــت کالیفرنیا در آپریل ۲۰۲۱ اعــلام کرده بود که این 
زندان بسته خواهد شــد زیرا نگهداری آن هزینه زیادی 
برای ایالت دارد و نیازی نیســت این زندان های پرهزینه 

را باز نگه داریم. 
قاضی دادگاه، شکایت شهر و کانتی را نامربوط دانست و 

پرونده را بست. 

دانش آموزان لوس انجلس ،۷۲%  پایین تر از 
استاندارد آموزشی کالیفرنیا هستند 

انتشار نتیجه آزمون استاندارد آموزشی کالیفرنیا که امروز 
منتشر شده است، نشان می دهد که دانش آموزان مدارس 
لوس انجلــس ۷۲ درصــد در ریاضی مردود شــناخته 
می شوند که بسیاری آن را نتیجه دوران کرونا و بسته بودن 

آموزش حضوری میدانند. 
در همین آزمون ۵۸ درصد دانش آموزان در رشــته زبان 
انگلیسی مردود هستند و پایین تر از استاندارد کالیفرنیا نمره 

گرفته اند. 
این در حالی است که لوس آنجلس که دومین اداره بزرگ 
آموزشی از نظر شمار دانش آموزان در آمریکا میباشد، ۵ 

درصد نیز به شمار دانش آموزان افزوده شده اند. 
نتیجه آزمون با سال آموزشی ۲۰۱۹ -۲۰۱۸ مقایسه شده 

است. 

آتش سوزی، توفان و سیل در جنوب کالیفرنیا 

در حالی که در هفته پیش رو، توفان استوایی از جنوب 
کالیفرنیا به سوی شمال حرکت خواهد کرد و منطقه را 
با باران شدید، سیل و رعد و برق همراه خواهد نمود 
و خطر بســیاری را به منطقه میافزاید، آتش سوزی 
Fairview در منطقه Hemet با گذر از ۲۷46۳ اکر، 
به بزرگترین آتش سوزی کالیفرنیا تبدیل شد و بیش از 
۲4۰۰۰ نفر را ناگزیر به ترک خانه هایشان کرده است. 

هنوز هیچ نشــانی از کنترل آتش سوزی نیست و تنها 
همان ۵ درصد مهار شده است. 

امروز هشدار ســیل و باران برای سن دیه گو کانتی، 
ریورساید کانتی )یعنی در همان کانتی که آتش سوزی 
Hemet برپاســت( و ارنج کانتی که با آتش سوزی 
Mosquito دســت و پنجه نرم می کند، صادر شده 

است. 

https://amiritravel.com/mehregan/
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بیژن خلیلی

الیحه پیشگیری از به هم زدن نشست های عمومی
لایحــه SB1100 که به تازگی از تصویــب قانون گذاران 
 Brown کالیفرنیا گذشــته است، متممی به قانون 6۹ ساله
Act می افزایــد کــه اجــازه می دهد مســئولان محلی که 
نشســت های عمومی خود را به صورت آزاد برای همگان 
برگزار می نمایند، کســانی را که نظم نشست های عمومی 
را بــه هم می ریزند و جان دیگــران را نیز تهدید می کنند، 
نخســت با یک اخطار و هشــدار و در صــورت ادامه با 
بازداشت و هدایت به بیرون، نظم نشست را برقرار نمایند 

تا شورا بتواند به کار خود ادامه دهد.
کســانی که نظم نشســت های عمومی را به هم می ریزند 
از متمم اول قانون اساســی به عنوان آزادی بیان اســتفاده 
می کننــد و نظم را به هم می ریزنــد، لایحه جدید کالیفرنیا 

تشویق به نظم می کندو علیه آزادی بیان نیست.

انتخابات میان دوره ای کالیفرنیا
انتخابات میان دوره ای نوامبر در کالیفرنیا به سبب شماری از موارد، نقش 

تعیین کننده ای درآینده قدرت 2 حزب  خواهد داشت.

نخست این که کالیفرنیا رشد کافی در جمعیت نداشته، یکی از ۵۲ کرسی 
خود را در خانه نمایندگان از دســت خواهد داد و از ســوی دیگر، منطقه 
بندی جدید کالیفرنیا می تواند ســبب شود که حزب دموکرات، شماری از 

کرسی های خود را به جمهوریخواهان ببازد.
Katie Porter نماینده دموکرات منطقه 4۵، این دوره با تقسیم بندی جدید، 
در منطقه 4۷ خواهد بود که بیشــترین ترکیــب جمهوریخواهان را دارد و 
نماینده دموکرات دیگر Mike Levin است که او نیز در تقسیم بندی جدید، 

در منطقه ای با تراکم بیشتر جمهوری خواهان مبارزه خواهد کرد

یکشنبه ۱۱ سپتامبر، 4 تا ۷ بعد از ظهر؛ هتل بورلی  هیلتون، سالن ویلشیر
۴:۰۰ تا ۴:۳۰ پذیرایی و امضای کتاب

۴:۳۰ تا ۶:۰۰ سخنرانی:
دکتر پرسیس کریم: 

 The Possibility of Digital Archives: Journalism and Social
 Media as Tools for Excavating and Sharing a History of

Iranian Americans

دکتر عباس میالنی: هما سرشار و ایرانیت مبرم زمان ما
دکتر فرزانه میالنی: روایت ماندگاری و ماندگاری روایت

دکتر مهدی آقازمانی: هما سرشار، روزنامه نگاری که تسلیم رسانه نشد
شهره آغداشلو: دوست خوب من

هما سرشار: کتاب خوانی
۶:۰۰ تا ۷:۰۰: پذیرایی و امضای کتاب

 یکشنبه ۱۸ سپتامبر، 4 تا ۷ بعد از ظهر؛ مرکز ایران شناسی ساموئل 
جردن، دانشگاه ارواین

۴:۰۰ تا ۴:۳۰ پذیرایی و امضای کتاب
۴:۳۰ تا ۶:۰۰ سخنرانی

دکتر تورج دریایی : چه کســی داســتان ما را روایت خواهد کرد؟ حافظٔه 
تاریخی شهر فرشتگان

مهرانگیز کار : ترویج گفتمان حقوق بشری در نشریات برون مرزی
دکتر احمد کریمی حّکاک: ماهیت ماندگاری و روایت های آن

دکتر ماندانا زندیان: مطبوعات و حافظٔه جمعی ما، بازخوانی یک روایت
علیرضا میبدی: باشه و پوپک

 هما سرشار: کتاب خوانی
هر دو برنامه ساعت ۴:۳۰ با معرفی کوتاه خانم سرشار و بنیاد کیمیا باز، و به 
نخستین سخنران سپرده می شوند. دکتر هومن سرشار میزبان برنامه هاست. 
دکتر پرسیس کریم به انگلیسی صحبت خواهد کرد. باقی گفتارها به زبان 

فارسی است. 
»پوستر برنامه کار کورش بیگ پور است«

یکشنبه، ۱۱ سپتامبر و یکشنبه ۱۸ سپتامبر 
۲۰۲۲، به همت »بنیــاد کیمیا«، در دو برنامٔه 
مستقل، رونمایی از کتاب جدید هما سرشار، 
روایت مانــدگاری، را جشــن می گیریم و 
در محضر پژوهش گران و نویســندگان، به 
بازخوانی این کتاب، نکوداشت حرمت کلمه 
و مرور بیش از چهار دهه تالش  و دســتاورد 

فرهنگی خانم سرشــار می نشینیم. هر دو 
برنامــه با کتاب خوانی نویســنده و امضای 
کتاب برای عالقه منــدان همراه خواهد بود.

روایــت مانــدگاری گزیــدٔه یادداشــت ها و 
گفتارهــای رادیویی هما سرشــار، در ادامٔه در 
کوچه پس کوچه های غربت است؛ روایت زندگی 
ما و تاریخ اجتماعی زمانه مان، از نگاه پرسش ها 

و  آگاه  روزنامه نگار کنجکاو،  و دریافت های یک 
باتجربه.

ثبت روایت های متکثــر از تاریخ اجتماعی هر 
دوران، در جامعــه ای مانند ایران، که ســاخت 
قدرت کلماتش را آزاد نمی گذارد و تاریخش را با 
تالش های سازمان یافته مخدوش می کند، ارزش 
افزوده دارد. حضور معنادار شــما این ارزش را 

تبیین و کامل می کند.

روند برنامه و عناوین گفتارها:

https://ch1.cc/
https://ch1.cc/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx%3Fitem%3D100%26title%3Dcomprehensive%2520history%2520of%2520the%2520jews%2520of%2520iran%26author%3Dlevy%2C%2520habib
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=106415
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=118
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=4457
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112105
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بنگاه خبری ایرانشهروند
سرمقاله ایرانشهروند: بنویس امضا کن!

خبر: سرلشــکر محمد باقری رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح جمهوری 
اسلامی، ایالات متحده را متهم کرده که با اتصال اسرائیل به ستاد فرماندهی 
مرکزی آمریکا )سنتکام( در صدد است جای خالی خود در خلیح فارس و 
دریای عمان را جبران کند و خبر داده که جمهوری اسلامی در این زمینه به 

کشورهای میزبان ارتش آمریکا »اخطار کتبی« داده است!
از قدیم گفتن اگه یکی بهت گفت دوست دارم بهش بگو بنویس امضا کن! 
حالا حکایت سر لشــگر باقری هم همین شده، یارو رو تو ده راه نمیدادن 
سراغ کدخدا رو می گرفت ... خالی بندی و خود بزرگ بینی وتهدید آفتیه 
که از روز اول انقلاب اسلامی با اعلامیه ها و سخنرانی های خمینی شروع 
شــد و تا الانم ادامه داره فقط با رنگ و لعاب امروزی ... تنها نکته تاریک 
این خبر اینه که یکی از این آقای سرلشــکر باس بپرسه که دقیقا توی اون 
اخطار کتبی چی نوشتین؟ یعنی به کشورای میزبان سنتکام فحش خوارمادر 
دادین؟ یا مثلا گفتین توی دهن این کشــورا میزنین یا تنگه هرمزو میبندین 
یا زودتر بمب اتمو میســازین و توی این کشورا آزمایش می کنین؟ دقیقا 
چجور اخطاری رو کتبی دادین؟ دقیقا اخطار کتبی دادنتون هم مثه نرمش 
های قهرمانانه هست یا اونا بهتون اخطار کتبی دادن به ما برعکس میگین؟ 
خلاصه میگن نوشتن امضا کردن که اخطار دادن ... حالا در دادن یا گرفتنش 
هنوز جای شک باقیه ولی چرا فقط آقای سرلشکر از وجود چنین اخطاری 

اطلاع داره و دیگرون بی خبرن، دیگه دیگه!

پاورقی: نمایشنامه دروغ های بزرگ! )قسمت دهم(
این نمایشنامه مواضع رســمی 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 ... 

پرده دهم: پته ها بر آب، نقشه ها بر باد )بخش اول( 
سه چهار سال پیش، یه روزی، ینگه دنیا، یه تعمیرگاه کامپیوتری!

آقاشکارچی: شلام، اینژا رایانه تعمیر میکنن؟
مهندس: بله بفرمایید!

ش: آقا من یه لپ تاپ دارم داشــتم ژاتــون خالی با دود و دمم یه گیلاش 
ویشکی میژدم که یهو نفهمیدم شی شد ویشکیم ریخت روش و به گاو فنا 
رفت ... کلی ژندگیمون توشه، بدبخت شدم، بیشاره شدم، همه ایمیلام، 
همه عکسا و فیلمام، مدارکم ... آقای مهندش دشتم به دومنت، کمکم کن 

...
مهندس: اوکی، همه تلاشمو میکنم هر اطلاعاتی قابل بازیابی باشه بر می 

گردونیم.
ش: باشه دیگه، ژون این لپ تاپه و ژون شما، دشتتون شپرده ...

مهنــدس: حتما انجام میدیم خیالتون راحــت ... هفته دیگه باهام تماس 
بگیرید تا ببینیم چیکار می کنیم براتون ...

ش: باشه، دمت گرم داداشی ...
اون روز آقاشــکارچی رو مهندس نشناخت ولی بعدا از بازیابی اطلاعات 

خوب خوب شناختش ... پسر رییس جون آینده! 
از اون روز آفتابی، روزها گذشــت و گذشــت و گذشت و هیچ خبری از 
آقاشکارچی نشد و یه چند باری هم که مهندس باهاش تماس گرفته بود در 
دسترس نبود چون بیشتر وقتا میرفت شرکتش خارج کشور یه جایی توی 

ولایات فرنگ شرقی نرسیده به جمهوری فدراتیو یخ زده ...
شیش ماه بعد ... دفتر اداره تفتیش کل  کشور )اوف آخ آی(

مهندس: سلام نعلیکم
مامور اوف آخ آی: و نعلیکم، امر؟

مهندس: آقا من یه چیزی دارم که همه اداره تون هلاکشن.
مامور: چیه؟ باند قاچاق پیدا کردی یا احتمال حمله تروریســتی کشــف 

کردی؟ 
مهندس: از این حرفا مهمتره ...

مامور: فهمیدم، اومدی از رییس جون کلاه قرمزی تون آتویی چیزی پیدا 
کردی ... با جمهوری فدراتیو یخ زده ارتباط داشــته؟ عالیجناب دمپایی 
رییس جون یخ زده ها، رییــس جون کلاه قرمزی تونو رییس جون کرده؟ 
بگو یالا بگو بریم بریزیم پته پوته اشو رو آب بعدشم استیضاحش می کنیم 

و سیکتیر!
مهندس هاج و واج داشــت به مامور ویــژه اوف آخ آی نگاه می کرد ... 
یهویی به فکرش افتاد که بگه: ببخشیندا بنده برای یه کار دیگه اومدم ولی 
مثه اینکه شــما دنبال کله کردن رییس جون کلاه قرمزی هستین، خودتونم 

کلاهتون آبیه به نظر میرسه ...
مامور: یالا جونت بالا بیاد بگو چی داری واسمون؟

مهندس: والا حالا که فکرشو می کنم میبینم همچین هم به دردتون هم نمی 
خوره ... من برم رد کارم ...

مامور: خب پس احتمالا باس چیز خوبی باشه ... جنس نابه آتیش پاره؟
مهندس: نه جناب اختیار دارین بنده تو عمرم لب به سیگارم نزدم چه برسه 

به جنس ناب ...
مامور: دیگه داره کفرم بالا میاد بنال ببینم چی می گی ...

مهندس: والا یــه آقایی چند ماه پیش اومد مغازه ما و یه لپ تاپ تعمیری 
آورد برامون ... حال و روزش خوب نبود و از همون جنس خوبا که شما 
میفرمایید زده بود احتمالا ... اولش فکر کردم رایانه دزدیه بعدش فکر کردم 
هیچ دزد احمقی نمیاد لپ تاپ دزدی رو بده تعمیر ... خلاصه آقا ما همه 

اطلاعات پاک شده هفت جد و آباد کامپیوتره رو براش در آوردیم ...
مامــور که بر و بر وق زده بود تو چشــمای مهندس گفــت: خب ... چه 
اطلاعاتی؟ درباره ارتبــاط جمهوری فدراتیو یخ زده با همین رییس جون 

کلاه قرمزی لات بی سر و پا هستش؟
مهندس: نه بابا تو هم دیگه ما رو نمودی با این ضد کلاه قرمزی بازی تون 
... این اطلاعات خیلی مهم مربوط میشه به صاحب لپ تاپ که کلا پیچیده 

به داستانو منم وظیفه خودم دونستم که اون بیارم برای اداره اوف آخ آی.
مامور: مگه صاحب لپ تاپو شناختی؟

مهندس: بله دیگه، آقاشکارچی پسر معاون سابق رییس جون کلاه آبی قبلیه 
که الانم می خواد برای ریاست جونی آینده کاندید بشه ...

مامور که جلوی چشماشــو خون گرفته بود عربده کشید: سربازا بیاین این 
مرتیکه جاســوس فدراتیو یخ زده رو بندازین بیــرون ... دیوث! اومدی 
اطلاعات نادرســت جمهوری یخ زده تونو بکنین پاچه ما؟ می خواین تو 
انتخابات ما اخلال کنین؟ آی سربازا بیاین تا من این جاسوسو نزدم نکشتم 

...
خبری از سربازا نشد ولی خانم منشی با یه لیوان آب خنک اومدو به آرومی 
در گوش مامور گفت: آقا انقدر حرص نخور لپ تاپه رو بگیر ازش و بذار 

بره پی کارش ... ما باس روش کار کنیم که نمی کنیم ... 
مامور ویژه که آروم شده بود گفت: خانم منشی لطفا لپ تاپو تحویل بگیرین 

و یه رسید هم به این آقا بدین و راهیش کنین بره ...
مهندس که از ترس خودشــو خیس کرده بود رو به منشــی گفت: بله بی 

زحمت رسیدشو بدین من برم ...
بعــد از اون روز تــا مدت ها مهندس بیکار شــده بــود و همه تحریمش 
کرده بودن و اداره اوف آخ آی هم حاشــا میکرد که کلا داســتان لپ تاپ 
آقاشکارچی دروغه و وجود نداره و خود آقاشکارچی هم تو مصاحبه به 
شبکه 30،20،30 وقتی ازش پرســیدن این لپ تاپه مال شماست، گفت: 

نمیدونم، شاید!!! 
الان همه دربدر اطلاعات اون لپ تاپن حتی نماینده های مجلسین!       

***پایان قسمت دهم*** 

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:
  درد جهالت و نابخردی کاش حدومرزی داشت … 

شخصی از آیت اله بروجردی پرسید : امام جعفر صادق از چه نظر در شیعه 
اهمیت دارد به جز امامت ایشان ؟

ایشــان فرمودند : آن بزرگوار ، بنیانگذار فقه شیعه و از عالمترین امامان 
شیعه هستند . 

شخص پرسید : شکی نیست که ایشــان عالم و امام بودند ، اّما آیا کتابی 
که نگارش ایشان باشد و میزان »علم« وی را آشکار سازد موجود است ؟

آیت اله گفتند  : نه ، خودشــان کتابی ننوشــته اند ، ولی بیش از شش هزار 
دانشجو داشته اند . 

شخص پرسید : پس چرا کتابی ننوشته اند ؟ زیرا از ارسطو که بیش از دو 
هزار سال پیش می زیسته ، کتاب ارغنون ، و از افلاطون کتاب 12 جلدی 
جمهوریت به جا مانده که میزان علم آنها را آشــکار می سازد . چطور در 

مورد ایشان اینگونه نیست ؟
آیت ا... گفتند : خلفای ظالم هیچوقت اجازه ی نگارش به ایشــان نمی 

داده اند . 
شــخص پرســیدند : پس با این جو اختناق ، چگونه شش هزار دانشجو 

داشته اند ؟
و خلفای ظالم جلوی ارتباط ایشان با مردم را نمیگرفتند ؟ 

آیت ا... گفتند : من هم نمی دانم ! ولی از امام صادق احادیث بسیاری به 
جا مانده است ! 

شخص پرسید : در کجا مانده ؟ 
آیت ا... جواب دادند : در کتاب بحارالانوار شیخ الاسلام علامه محمد باقر 

مجلسی رضوان ا... تعالی و چند کتاب دیگر... 
شخص پرسید : علامه مجلسی در چه قرنی می زیسته ؟

آیت ا... گفتند : حدودا ٤ قرن پیش !
 شخص پرســید : او از کجا به »علم«  امام رسیده ؟  در حالی که از ایشان 

هیچ نوشته ای به جای نمانده .
چگونه گفته هایش را جمع آوری کرده ؟ در حالی که حدود 9 قرن بینشان 
فاصله زمانی بوده و کتابی از امام هم در دسترس ایشان و دیگران نبوده ؟ 

یــا مثلا نهج البلاغــه که گفته میشــود گفتار حضــرت امیرالمومنین علی 
علیه الســلام )ع( است و نگارنده آن محمدبن حسین بن موسی معروف به 
سیدرضی است ، درحالیکه ایشان چهارصد سال بعد از حضرت علی )ع( 

می زیسته ؟ 
بدون هیچ منبع صحیح و مکتوبی از کجا فرمایشات ایشان را جمع آوری 

کرده اند ؟ 
ایت ا... گفتند : نمیدانم !

خرافه پرستان ِ دین باور ، همیشه در اینگونه موارد پاسخی ندارند و فقط 
سفارش می کنند که زیادی کنجکاوی نکنید .

هرکسی هم  که زیاد ســوال کند و بخواهد در این مورد حرف خلاف میل 
علما بزند بلافاصله تکفیر میشود . او را ملحد و کافر و زندیق اعلام  میکنند 

و مسلمین ساده دل را بجان او می اندازند و خونش را میریزند و ....
 در زمانه ای زندگی  می کنیم که در آنسوی زمین ؛ دانشمندان ناسا با استفاده 
از تلسکوپ جیمز وب در حال رصد پیدایش آفرینش در ۱۳ هزارمیلیارد 

سال قبل هستند .
اما در این سو ممدقلی و حسنعلی دارقوزآبادی از قم ؛ با انگشت شصت و 

تراز ِ بنّایی ماه را نمی بینند و تاریخ و تقویم را دگرگون می کنند !
جهل همیشــه هم قند در چای زدن برای حلال شدن آن ، یا اختراع غسل 

ترتیبی جایگزین غسل ارتماسی نیست !
بسته به رشد دانش انسان ها ؛ جهالت ایشان هم آپدیت می شود . چرا که 

نمیخواهند چیزی را که تمام عمر باور داشته اند کنار بگذارند .
درد جهالت و نابخردی کاش حدومرزی داشت ...
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  در کانون خبر:

SOLAR ENERGY
نصب سوالر - مسکونی و تجاری 
تایید شده از سوی ایالت کالیفرنیا 

۲6 در صد کردیت مالیاتی 
بدون پیش پرداخت  - مشاوره و برآورد رایگان 

بازرسی رایگان از پشت بام و 
مقاومت آن برای سالهای آینده در برابر باران 

424 - 385 - 2981

 جشن رادیو همراه
310-441-5111

در طبقه بندی های مراکز آموزش عالی،
 Caltech رتبه نخست را به دست آورد

در   The California Institute of Technology
جنــوب کالیفرنیا کــه Cat tech خوانده می شــود در 
بررسی که معیارهایی چون اشتغال به کار فوری پس از 
پایان تحصیلات، درآمد بالاتر در مقایسه با دیگر دانش 
آموختگان همسان و میزان شــهریه در ارزیابی دخالت 

داشته است. 

در این بررســی، Cal teck رتبه نخست را دارد. کالج 
Harvey Mudd دوم اســت MIT ســوم، دانشــگاه 
اســتنفورد چهارم، پرینســتون پنجم، هاروارد ششم، 
دانشگاه Rice هفتم، Yale هشتم، کالج Mc Kenna در 

کلرمونت کالیفرنیا نهم و دانشگاه پنسیلوانیا دهم است.

 اتهام به یکی از رهبران بنیاد شبکه جهانی 
جان سیاهان هم مهم است

 Black Live Matter Global« رهبــران  از  یکــی 
Network Foundation« از سوی همیارانش، متهم به 
دزدیدن بیش از ۱۰ میلیون دلار از کمک های مردم به این 

بنیاد شد. 
شــالومایا باورز، متهم اســت که از بنیاد غیرانتفاعی که 
ســامان داده، همانند یک قلک مالی اســتفاده کرده و با 

تقلب پول های گردآوری شــده را روانه این بنیاد نموده 
است. 

شاکیان که خود از رهبران BLM هستند به دادگاه عالی 
لوس آنجلس گفته اند او به گونه ای این بنیاد غیرانتفاعی 
را طراحی کرده است که او همه کنترل را در دست داشته 

باشند و از بنیاد و توان مالی  آن سوء استفاده کند. 

https://vgbailbonds.com/
https://www.ticketmaster.com/event/09005CC7E0C27A88?irgwc=1&clickid=RkYS6r0YAxyNWcvwd-1KTzmMUkD3Bj2fISpzzQ0&camefrom=CFC_BUYAT_253185&impradid=253185&REFERRAL_ID=tmfeedbuyat253185&wt.mc_id=aff_BUYAT_253185&utm_source=253185-DoStuff%20Media&impradname=DoStuff%20Media&utm_medium=affiliate&ircid=4272
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
۲6 آگست تا  ۹ سپتامبر ) ۱۸ شهریور تا ۲4 شهریور (

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 ۱۸ شهریور  //   ۹ سپتامبر
1298 خورشیدی )1919(

زندانی شــدن امین الضرب، ضیاءالواعظین، افراسیاب آزاد، فرخی یزدی و میرزاده عشقی به جرم 
مخالفت و اعتراض به عقد قرارداد 1919 بین ایران وانگلیس

1318 خورشیدی )1939میلادی(
زادروز  محمدرضا شفیعی کدکنی، شاعر و پژوهشگر

1334 خورشیدی )19۵۵میلادی(
تأسیس اداره  بازرسی کل کشور

1348 خورشیدی )1969میلادی(
درگذشت جلال آل احمد -نویسنده و مترجم

133۵ خورشیدی )19۵6میلادی(
تهیه و تقدیم لایحه تأسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور)ساواك(به مجلس 

13۵7 خورشیدی )1978میلادی(
کناره گیری امیرعباس هویدا از وزارت دربار

1361 خورشیدی )1982 میلادی(
زادروز  بنیامین بهادری خواننده ی موسیقی پاپ

1397خورشیدی )2018میلادی(
درگذشت پیتر سلیمانی پور،آهنگساز و نوازنده سازهای بادی در ایران ) متولد ۱۳4۷(در ۵۰ سالگی

شنبه ۱۹ شهریور  //   ۱0 سپتامبر
1286 خورشیدی )1907(

انتشار روزنامه »نسیم شمال« به مدیریت سیداشرف الدین حسینی قزوینی در رشت
1336 خورشیدی )19۵7میلادی(

ازدواج اردشیر زاهدی با شهناز پهلوی
13۵8 خورشیدی )1979میلادی(

درگذشــت آیت الله طالقانی- روحانی عضو نهضت آزادی ایران و مبارز علیه حکومت سلســله  
پهلوی.

13۵9 خورشیدی )1980میلادی(
زادروز  شاهین نجفی، نوازنده، ترانه سرا، فعال اجتماعی و خواننده 

یکشنبه ۲0 شهریور  //   ۱۱ سپتامبر
1307 خورشیدی )1928(

گشایش بانك ملی ایران توسطرضا شاه پهلوی و هیأت دولت با سرمایه ی دو میلیون تومان
1309 خورشیدی )1930میلادی(

چاپ مجله ی نورافشان، به مدیریت شوکت سلامی
1314 خورشیدی )193۵میلادی(

تغییر نام شهرهای ایران به پیشنهاد فرهنگستان و تصویب هیأت وزیران
13۵7 خورشیدی )1978میلادی(

کناره گیری رضا قطبی از ریاست سازمان صدا و سیمای ایران 
جمع کثیری از مقامات بلندپایه ی دولتی ممنوع الخروج شدند

 1360 خورشیدی )1981میلادی(
ترور آیت الله مدنی

1380 خورشیدی )2001میلادی(
حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر به آمریکا که در آن نزدیک به ۳۰۰۰ نفر کشته شدند.

دوشنبه ۲۱ شهریور  //   ۱۲ سپتامبر
1339 خورشیدی )1960(

قطع برنامه های تبلیغاتی علیه ایران در رادیو مسکو
134۵ خورشیدی )1966(

 )TTI( زادروز انوشه انصاری، کاوشگر، رئیس انجمن گردانندگان شرکت فناوری ارتباط از راه دور
و نخستین زن فضانورد ایرانی 

1363 خورشیدی ) میلادی1984(
زادروز شقایق رحیمی راد، هنرپیشه سینما 

1397خورشیدی ) میلادی2018(
درگذشت حسین عرفانی )حسین عرفانی پارسایی(ـ  دوبلور و گوینده پیشکسوت عرصه تلویزیون 

و سینما در سن ۷6 سالگی،) متولد ۱۳۲۱(  به علت سرطان ریه

سه شنبه ۲۲ شهریور  //    ۱3 سپتامبر

1299 خورشیدی )1920میلادی(
قتل شیخ محمد خیابانی توسط قزاقان

1312 خورشیدی )1933میلادی(
انتخاب محمدعلی فروغی به مقام رییس الوزرایی

1324 خورشیدی )194۵میلادی(
تشکیل هیأت مؤسسان حزب دمکرات آذربایجان به ریاست پیشه وری

1334 خورشیدی )19۵۵(
درگذشت حاج مهدی قلی هدایت )مخبرالسلطنه( -نویسنده و سیاستمدار

13۵6 خورشیدی )1977میلادی(
عده ای ناشناس اتومبیل اشرف پهلوی و همراهان او را در جنوب فرانسه به گلوله بستند. اشرف 

در این حادثه جان سالم به در برد ولی ندیمه اش به قتل رسید.
1364 خورشیدی )198۵(

درگذشت دکتر محمود صناعی ـ ادیب و پژوهنده
1382 خورشیدی )2003میلادی(

درگذشت  رضا بیک ایمانوردی، بازیگر و ورزشکار در ایالت آریزونای آمریکا
1389 خورشیدی )2010میلادی(

درگذشت ســتار لقائی قصه نویس و روزنامه نگار باســابقه مطبوعات ایران در بیمارستانی در 
لندن.

او متولد ســال 132۵ خورشــیدی  درتربت حیدریه بود و پس از پایان دوره دبیرســتان هنگام 
تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران کار مطبوعاتی خود 
را در مجله تهران مصورآغاز کرد. شــش سال بعد در سال 1349 لقائی برای چهار سال سردبیر 
تهران مصور شــد و درســال 13۵3 پس از تعطیل شــدن تهران مصور به همراه تعداد دیگری 
از مجلات و روزنامه ها، ســردبیری مجلــه هفتگی »کودک و زندگی« را بــر عهده گرفت که از 

انتشارات انجمن ملی حمایت کودکان بود و در باره آن و برای والدین و مربیان منتشر می شد.
ســتار لقائی در کنار کارمطبوعاتی، داســتان نویس پرکاری هم بود که اولین داســتان بلند او به 
نام »همبســتران مرداب« در ســال 1346 در تهران منتشر شد. از لقائی مجموعا 18 کتاب شامل 
داستانهای بلند، مجموعه داســتان های کوتاه، گزارش و داستان کودکان در تهران، لندن و لس 
آنجلس به چاپ رسید.از لقائی همچنین اثری باقی مانده به نام«عشق من ... هنر من ... زندگی 
من« که مجموعهای است از مصاحبه با هفتاد هنرمند در باره عشق، هنر و زندگی. این مجموعه 

بی نظیر در سال 1349 درتهران به چاپ رسید.
1394 خورشیدی )201۵ میلادی(

درگذشــت شــاهرخ زمانی، فعال کارگری، به  علت سکته مغزی در زندان رجایی شهر. وی از 
فعالان حقوق کارگران بود.

چهارشنبه ۲3 شهریور  //   ۱4 سپتامبر

1330 خورشیدی )19۵1میلادی(
افتتاح باشگاه مرکزی حزب اراده ی ملی به رهبری سید ضیاءالدین طباطبایی در تهران

1339 خورشیدی )1960میلادی(
تشکیل کنفرانس کشــورهای نفت خیز خاورمیانه در بغداد و 

تأسیس سازمان اوپك
13۵9 خورشیدی )1980میلادی(

زادروز لیندا کیانی، هنرپیشه سینما
1389 خورشیدی )2010میلادی(

درگذشــت هانیبال الخاص، نقاش، منتقد، شــاعر و آغازگر 
طراحــی فیگوراتیو در نقاشــی نوگرای ایران که ســال ها از 
بیماری ســرطان رنج میبرد. در ســن ۸۰ سالگى در ایالات 

متحده آمریکا.
1397خورشیدی )2018میلادی(

درگذشت سعید کنگرانی فراهانی. بازیگر  سینما و تلویزیون  
)متولد۱۱مهر۱۳۳۳( ســریال دایی جان ناپلئون در تلویزیون 
و فیلم های در امتداد شــب و دایرٔه مینادر ســینما از کارهای 

شاخص اوست.
1400خورشیدی )2021میلادی(

درگذشــت یعقوب ظروفچی، خواننده معروف ترانه های آذری  بر اثــر ابتلا به بیماری کووید 
۱۹ در بیمارســتانی در شهر باکو آذربایجان ) متولد ۱۳۳۳ خورشیدی در تبریز (، عضو ارکستر 
بزرگ سازهای ملی در تبریز  دهه ۱۳۵۰، مهاجرت به آلمان در سال ۱۳۵۸ خورشیدی ، مدتی 
نیز در امریکا و بالاخره مقیم کشور آذربایجان شد. با توجه به ستمی که جمهوری اسلامی ایران 
بر آحاد ملت ایران روا می دارد او هوادار تجزیه آذربایجان ایران و پیوستن به کشور آذربایجان 
بود و دراین راه آهنگ و ترانه نیز اجرا کرده اســت. با توجــه به این رویکرد،ایرانیان خارج از 

کشور بویژه ایرانیان لس آنجلس ازهمکاری با او سرباز زدند. 

پنجشنبه ۲4 شهریور   //  ۱5 سپتامبر

۱۳6۱ خورشیدی )1982میلادی(
اعدام صادق قطب زاده از مشاوران روح الله خمینی در پاریس و وزیر امورخارجه و مدیر عامل 
ســازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران و عضو شورای انقلاب اسلامی ایران به اتهام توطئه علیه 

حکومت جمهوری اسلامی
1378 خورشیدی )1999 میلادی(

درگذشت عبدالحسین زرین کوب، نویسنده و محقق ادبیات و تاریخ
  آثار شادروان زرین کوب از جمله دو قرن سکوت در شرکت کتاب موجود هستند

1378 خورشیدی )1999(
درگذشت مرتضی راوندی، پژوهشگر تاریخ و نویسنده ی دوازده جلد »تاریخ اجتماعی ایران«

  آثار شادروان راوندی از جمله کتاب تاریخ اجتماعی ایران در شرکت کتاب موجود هستند
1391 خورشیدی )2012 میلادی(

درگذشــت حسن نزیه، رئیس کانون وکلای دادگســتری در دوران پهلوی و رییس شرکت ملی 
نفت ایران در دوره نخست وزیری مهندس مهدی بازرگان.

 Bookkeeper/Accountant
 years experience needed. 5-3 with

If you know
Payrolls is a plus

Place of work
San Fernando Valley

Ketab1@ketab.com

https://baranrugservices.com/
https://aminvali.com/
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

331331

Iranian InformationCenter
08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

نه به یهودستیزی
از کانال یک

6 بعدازظهر
روزهای دوشنبه

دره مرگ )Death Valley( با ۱۲۷ درجه فارنهایت 
برابر با 53 درجه سانتی گراد، گرمترین نقطه جهان است

دره مرگ )Death Valley( با ۱۲۷ درجه، گرمترین نقطه جهان اســت. 
گرمای بیش از اندازه در جنوب کالیفرنیا، ماموران آتش نشانی را در تلاش 

برای خاموش کردن آتش، به خطر تنفسی می اندازد. 
دمای هوا به میانگین ۱۱۲ می رســد و آتش ســوزی Route Fire که از 
۵۲۰۸ اکر در روز گذشــته، فراتر رفته، بنابــر آمار بامداد آدینه، تنها ۳۷ 
درصد آن مهار شده و آتش نشان ها به سبب گرمای زیاد، با مشکل تنفسی 

نیز روبرو شده اند. 

آتش ســوزی Border با گذر از مرز 44۳۸ اکر تا بامداد آدینه، تنها با ۲۰ 
درصد مهار روبرو شده است. 

آخرین مطالعه بر روی رابطه بیماری ها و گرمای هوا نشــان می دهد که 
در آتش سوزی های سال ۲۰۲۰ در کالیفرنیا 4۲ درصد کالیفرنیایی ها در 
گرمای بالای ۱۰۰ درجه، مشکلات تنفسی ناشی از ذرات موجود در دود 

و آتش را تجربه کرده اند.
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