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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

در صفحات دیگر:

259259

هیاهوی توافق راهبردی ۲۵ ساله
 جمهوری اسالمی با چین!

وام های کرونا 
SBA و PPP و EDD
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

محمد رضا عالی پیام ملقب به هالو شاعر و طنز پرداز معترض به نقض حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران و 
مقیم ایران این بار نیز دالورانه از حقوق ملت ایران بر آب و خاک خود در چکامه ای با عنوان ایران فروشی نیست، 

دفاع کرده است.

درخشش نسیم پدراد در برنامه »زنده شنبه شب« تلویزیون ان بی سی
نسیم پدراد هنرپیشه ایرانی آمریکایی که از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۴ ایفای نقش 
 SNL که به اختصار به Saturday Night Live » در برنامه » زنده شــنبه شــب
معروف است ، ایفای نقش می کرد به خانه خود بازگشته است. این هنرپیشه که 
در بازی های کمدی تسلط دارد در نقش یک پسر ۱۴ ساله به نام چاد ایفای نقش 
کرده است. اکثریت رسانه های آمریکا از درخشش این ستاره و بازگشت او به 

SNL نوشته اند.
نســیم پدراد اهل ارواین، کالیفرنیا است، و دانش آموخته رشته تئاتر از دانشگاه 
کالیفرنیا، لس آنجلس )UCLA( است. نام پدر او پرویز پدراد و مادر او آراسته 
امانی است. آن ها در سال ۱۹۸۴ زمانی که نسیم ۲ ساله بود به آمریکا مهاجرت 

کرده اند.
نقش هایی که ایفا کرده است:

بازی در سریال ER گویندگی در انیمیشن لوراکس و من نفرت انگیز  
بازی در ســریال تلویزیونی آمریکایی ملکه های جیغ ) Scream Queens( در 

نقش جیجی، وکیل انجمن کپا کپا تاو
بازی در برنامه پخش زنده شــنبه شب Saturday Night Live در  نقش »همسر 

محمود احمدی نژاد در نیویورک«
بازی در فیلم عالءالدین در نقش دالیا )ندیمهٔ جاسمین( ، سال ۲۰۱۹

ایران فروشی نیست

29 درصد مدارس کالیفرنیا در 
آستانه بازگشایی 

 
پلیس لوس انجلس در اکو پارک 

با تظاهر کنندگان روبرو شد. 

گزینش یک آسیایی تبار برای
 دادستانی کل کالیفرنیا

بازدید دکتر جیل بایدن 
بانوی اول آمریکا، از کالیفرنیا 

شرایط پیچیده بازخوانی 
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا 

کنسرت های تابستانی درکالیفرنیا

نمره بهتر دانشجویان کالیفرنیا
 در دوران کرونا

پس از پیروزی  تیم بسکتبال 
UCLA ، هواداران، وست وود را 

به آتش کشیدند. 

ای دشمنان خاک،  ای ایران فروش ها 
ای دزدهای گردنه، عمامه پوش ها

 
ای میهن از وجود شما رفته در کما
گندم نشان دهنده ولی جو فروشها

 
با قافله رفیق و شریکان دزدها 

با پوتین و مارگارت تاچر  و جورج بوش ها
 

این سو همه نشسته سر خوان انقالب
آن سو تبارتان همه در عیش و نوش ها 

 
 عمری شعار مرگ » یو اس آ« و انگلیس

حاال برای چین شده حلقه به گوشها
 

چوب حراج بر سر ایران ما زدید
این خاک یادگار جم و داریوش ها

 
خاکی که در وجب وجبش خفته یک شهید

این حافظان مرز وطن، این خموش ها 
 

خوردید آبرو و حیا کرده اید قی
این شب سحر شود به خدا، ای چموش ها

 
روزی که جانمان به لب آید نظاره کن

در شهرهای خفته ی ما ، جنب و جوش ها 
 

سیالب های جاری در کوچه های شهر 
از مردمان خسته و خانه به دوش ها

 
تاریخ قصه ها بنویسد در آن زمان 

از پنجه های مشت شده، از خروش ها
 

هالو در آن زمانه به واهلل دیدنی ست
در رفتن شیوخ به سوراخ موش ها  

 
این شعر با صدا و تصویر شاعر را

 در این جا مالحظه بفرمایید 

https://youtu.be/4s0GpbevZiI
http://e-frt.com/
https://www.heidarilawgroup.com/
https://riseinmalibu.com/
www.mesrianilaw.com
www.RHMFirm.com
https://shop.ketab.com/
https://shop.ketab.com/
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در کانون خبر:تصویر هفته:                                                             کوروش سلیمانی                                                    

اقتصاد کالیفرنیا و 
کمک 46 میلیارد دالری دولت فدرال 

با امضای بسته محرک اقتصادی از سوی جو بایدن، بودجه کالیفرنیا با دریافت 
۲۶ میلیــارد دالر از دولت فدرال برای تحرک اقتصادی COVID 19، قوی تر 

می شود. 
پس از تصویب دو مجلس قانون گــذاری آمریکا بودجه ۱/۹ تریلیون دالری 
محرک اقتصادی رئیس جمهور بایدن افزون بر فرستادن چک های ۱۴۰۰ دالری 
به شهروندان، ایالت کالیفرنیا در مجموع ۴۲ میلیارد دالر دریافت خواهد نمود تا 

آن را بین کانتی ها و شهرهای بزرگ به نسبت تقسیم نماید. 
۱۶ میلیارد دالر از ۴۲ میلیارد نصیب شــهرها و اداره های محلی می شود و ۲۶ 

میلیارد هم در اختیار مستقیم فرمانداری خواهد بود. 
ایالت کالیفرنیا نیز مانند دیگر ایالت ها، در انتظار رسیدن کمکی برای محرک های 
اقتصادی پس از امضای جو بایدن رئیس جمهور آمریکاست. ناگفته نماند که 

بایدن، یک روز زودتر آن را امضا کرد و برای اجرا فرستاد.

اگر تا سال ۲۰۲۰ بیشترین مرگ و میر در لوس آنجلس ناشی از بیماری های قلبی 
و رگ های خون رسان بود، اکنون با بیماری کرونا این معادله به هم خورده است 
و شوربختانه بیماری کرونا، ۲ برابر بیماری های قلبی کشته داده است و از آنجایی 
که شمار جان باختگان ناشی زا بیماری های قلبی همچنان باقی مانده است، لوس 

آنجلس مرگ و میر بیشتری را رد یکسال شاهد است. 

دکتر باربارا فرر، مدیر اداره بهداشــت عمومی لوس آنجلس کانتی خطاب به 
خانواده های سوگوار گفت: ما در این غم با شما شریک هستیم. 

ناگفته نماند امروز یکسال از نخستین مرگ ناشی از کرونا در لوس آنجلس کانتی 
است و اشاره شده اســت که لوس انجلس کانتی در برابر ۱۱۰۰۰ مرگ و میر 
ناشی از بیماری های قلبی، ۲۲۰۰۰ ملرگ و میر ناشی از COVID 19داشته است. 

مرگ و میر کرونا در لوس انجلس کانتی 
باالتر از بیماری های قلبی

دموکرات ها به کمک گوین نیوسام می آیند
مایکل توبز، شهردار پیشین استاکتون 
کالیفرنیا که در انتخابات نوامبر ۲۰۲۰، 
انتخابــات را باخت و به عنوان یک 
چهره جوان، سیاهپوست و دموکرات 
شناخته می شود و از پشتیبانی باراک 
اوباما و کاماال هریس و شــماری از 
چهره های هالیــوود برخوردار بوده 
است، پس از رد کردن پیشنهادهای 
واشنگتن، هم اکنون پذیرفته است تا 
به عنــوان داوطلب و بدون دریافت 
حقوق، به تیم مشاوران گوین نیوسام 

در زمینه اقتصــادی بپیوندد. او در 
نظر دارد با همفکــری بزرگان فن 
آوری الکترونیکی در سیلیکون ولی، 
نقش اساسی در بازسازی اقتصادی 
کالیفرنیا بازی کند و از سوی دیگر 
یکی از چهره هایی باشد که به مقابله 
با بازخوانی بــرای برکناری گوین 
نیوســام بپردازد و با گردآوری رای 
بیشــتر برای گوین نیوســام، روند 

برکناری را خنثی کند. 

شاهزاده رضا پهلوی , وارث سابق تاج و تخت کیانی
The Activist Formerly Known As Prince Reza

وقتی خبر گرایش شــاهزاده رضا پهلوی به حکومت جمهوری در رسانه ها پیچید ، آه از نهادِ 
گروههای سلطنت  طلب و مشروطه خواه و طرفداران پرو پا قرص و سینه چاک او برآورد.

عده ای آنرا جدی نگرفتند و آنرا به حســاب یک جعل مطبوعاتی گذاشتند و گفتند که رقیبان 
و دســت  اندرکاران جمهوری اسالمی ، با دست کاری در فایل صوتی و تصویری ، گفته های 
شــاهزاده را به گونه ی دیگری به هم میهنان ، تحویل داده اند. باور بفرمایید اینجانب )اینجانب 
یعنی خود من!( هر چه بیشــتر خواندم و شنیدم ، کمتر متوجه ی جریان شدم. ولی اگر آنچه 
می گویند درست باشد ، باید خدمت شما در نهایت ادب بگویم که شاهزاده رضا پهلوی بعد 
از دیدن برنامه های تلویزیونی و خواندن نوشته های هواداران خود ، به یاد این ضرب المثل گویا 

و شیوای زبان فارسی افتاد که می گوید: 
»ما را به خیر تو امید نیست ، شر مرسان«.

هم  میهن گرامی ، آنهایی که ذکر خیرشان شد ، آنچنان مستبدانه دم از مردم ساالری و دموکراسی 
می زدند که موســولینِی مرحوم ، جلوی آنها لُنگ می انداخت. هواداران شاهزاده ، با آنچنان 
واژه های رکیکی با دگراندیشان برخورد می کردند که چاروادارهای کارکشته و الت های بی 
چاِک دهِن دروازه قزوین را به حیرت وامی داشتند و شاید همین کارها بود که ولیعهد سابق 
ایران را به این نتیجه رساند که صدمه ای که از این روش و رفتار ، خورده است ، دست کمی 

از سمپاشی های اطاق فکری جمهوری اسالمی ، علیه او ندارد.
در گذشته ، صحبت از این بود که این سیاستمدار جوان! )که حاال به مرور زمان ، به میان سالی 
 رسیده( تکلیف خود را برای نقش خود در آینده ی ایران ، مشخص کند و جالب اینجاست که 
ســلطنت طلبان و ماموران جمهوری اسالمی ، در رسانه های گروهی در این مورد ، هم رزم و 
هم صدا شده بودند. شاید پرداختن به این موضوع ، موجب بوجودآمدن اختالف و دودستگی 
در میان هم میهنان می شــد. پس بنا براین ، بهترین راه ، درگیر نشــدن در این گونه بحث های 

سیاسی بود.
ولی حاال چرخ ، بهگونه ی دیگری می چرخد. بیشتر کنشگران سیاسِی مخالف جمهوری اسالمی 
، فردی مناسب  تر از شــاهزاده ، برای در دست گرفتن سکان کشتِی بحران  زده ی اپوزیسیون 
نمی بینند ، ولی به رژیم سلطنتی ، اعتقادی و اعتمادی نداشته و ندارند. اما حاال می توانند فارغ 

البال به صف پشتیبانان او بپیوندند.
بسیاری از هم میهناِن مخالف سرسخِت جمهوری اسالمی ، رضا پهلوی را به کم کاری و بی  
دســت وپایی ، متهم کرده اند و صاف و پوست کنده ، گفته اند که او »رضاخان« نیست ، بلکه 
»رضاجان« اســت. که البته و صدالبته ، دست اندرکاران جمهوری اسالمی با شنیدن این گونه 

اظهار نظرها قند ، در دلشان آب شده است.
اکنون پرسش من از این بزرگواران این است که شاهزاده با این شرایطی که در حال حاضر ، در 
داخل و خارج وجود دارد چه می بایست بکند و اگر خود شما به جای او بودید چه می کردید؟

حکایت مالنصرالدین و شاهزاده رضا پهلوی

مال و پسرش ، هر دو سوار بر خر ، از محلی می گذشتند که عابری به دیگری می گوید:
»اینها را ببین ، دو نفری روی خر نشسته اند ، بدون اینکه فکری به حال حیوون زبون بسته بکنند«

پرده ی دوم – مال پسرش را روی خر می نشاند و خودش افسار را به دست می گیرد که از عابر 
دیگری می شنود: »نگاه کن پیر مرد فکسنی دارد پیاده راه می رود و آنوقت پسر زبل و قبراق و 

تخسش روی جِل خر نشسته.
پرده ی سوم – این بار ، مال خودش به تنهایی روی خر می نشیند و پسر هم پشت سر او به راه 

می افتد که این موضوع مورد قبول عابری که از کنار آنها می گذشته واقع نمی شود.
پرده ی چهارم – مال و پسرش چاره ی کار را در این می بینند که از خر پیاده شوند و پیاده به 

راه ادامه دهند که از عابر دیگری می شوند: 
»اینها را ببین ، خر را ول کرده اند و خودشون پیاده راه میروند«.

پرده ی آخر – مال و پســرش که به هر سازی رقصیده بودند ، این بار ، خر فلک زده را روی 
کول می گیرند و به راه ادامه می دهند.

آری هم میهنان خوب! )همچنین هم میهنان بد( همانطور که حس ششم شما با خواندن ماجرای 
مال ، به شما گفته ، شاهزاده رضا پهلوی از همان روز اول فعالیت های خود داستانی بدین گونه 

داشته است.

آشفته شدن خواب شیرین شاهزاده

آورده اند که در یکی از ایالت های والیت آمریغ ، یکی از اربابان رســانه های گروهی ، شرط 

عجیب و غریبی برای کناره  گیری از رســانه ی خود پیشنهاد کرده بود و آن این بود که گویا 

شاهزاده ای که از تاج و تخت ، بی نصیب مانده است ، مدیریت تلویزیون را بعهده بگیرد.

شاهزاده هم که از غر و نق مداوم مخالفان و سلطنت  طلبان و مشروطه خواهان تاب و توان ، از 

کف داده بود ، بی مهابا به استقبال این بزرگواری صاحب رسانه شتافت.

َشــبانگاهان که شاهزاده در خواب شیرین خفته بود ، ناگهان پدربزرگ و پدرش خواب او را 

آشفته کردند و بانک برآوردند که مبادا چنین کنی. درست است که ما تاج و تخت کیانی را از 

دست داده ایم ، اما فکر می کنیم جایگاه تو بسی باالتر از مدیریت یک رسانه است.

... شاهزاده در حالی که عرق از سر و صورتش می ریخت از بالین برخاست و از قبول چنین 

پیشنهادی با فرستادن یک ایمیل کوتاه ، از صاحب رسانه ، پوزش طلبید.

کورش سلیمانی )زم( –آتالنتا
Kourosh454@gmail.com

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112105
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مدارس کالیفرنیا در آستانه بازگشایی بیشتر قرار می گیرند. 
ایالت کالیفرنیا بازگشــایی مرحله ای مدارس را که تمرکز 
بر ماه آپریل دارد با در نظر گرفتن واکسیناسیون بیشتر در 
هر کانتی اجرایی می نماید. گام نخســت، از کودکستان تا 
پایان دوره ابتدایی و دوره راهنمایی، گام دوم بازگشــایی 

دبیرستان ها خواهد بود. 
در حال حاضر، ۱/۷ میلیون نفر دانش آموز از ۶/۱ میلیون 
دانش آموز در کالیفرنیا در مدارس هســتند و تا پایان ماه 
مارچ بیشتر خواهد شد و ماه آپریل از هفته دوم در شهرهایی 
چون لوس انجلس به بازگشایی بیشتر و آمادگی به سوی 
برگزاری کالس های تابســتانی برای جبران کاســتی های 

آموزشی یکسال گذشته خواهند پرداخت. 
اکنــون ۹ درصد دانش آمــوزان دوره ابتدایی کالیفرنیا به 
کالس های حضوری رفته انــد و ۲۹ درصد در ترکیبی از 
کالس های حضوری و آنالین هستند و ۶۲ درصد تنها به 

صورت آنالین برگزار شده است. همین نسبت برای دانش 
آموزان راهنمایی و دبیرستان ۳ درصد حضوری، ۱۷ درصد 

ترکیبی و ۷۹ درصد به صورت آنالین است.

در کانون خبر:

لغو وثیقه نقدی برای متهمان در کالیفرنیا
پس از گذشت ۴ ماه از رای ۵۵ درصدی مردم کالیفرنیا 
برای نگهداشتن وثیقه مالی برای مجرمان پیش از محاکمه، 
دیوان قضایی کالیفرنیا، با رای همه قضات، اعالم کرد که 
در ۵۸ کانتی کالیفرنیا، ایالت نمی تواند افراد را به بهانه این 
که پولی برای وثیقه مالی ندارند، پشــت میله های زندان 

نگه دارد. 
دادگاه هــا باید در نظر بگیرند که فــرد مجرم در جامعه 
می تواند برای دیگران خطرناک باشــد یا نه و تنها برای 
تضمین بازگشت او به دادگاه نمی توان فردی را که پول 
وثیقه را ندارد، زندانی کرد. اگــر فردی احتمال فرار و 
نیامدن به دادگاه را داشته باشد، اگر وثیقه هم بگذارد، از 

آن گذشت می کند و فرار می نماید. 
از این روی، برای زندانــی کردن پیش از محاکمه، تنها 

شرط، احتمال خطر برای جامعه است.

۲۹ درصد مدارس کالیفرنیا در آستانه بازگشایی 

پلیس لوس انجلس در اکو پارک 
با تظاهر کنندگان روبرو شد

گزینش یک آسیایی تبار برای
 دادستانی کل کالیفرنیا

بیش از ۲۰۰ نفر از کنشگران و ساکنان منطقه که برای 
پیشگیری از بستن پارک و بیرون راندن بی خانمان ها 
به محل رفته بودند، با پلیس برخورد کردند و شب 
گذشــته را تا بامداد در کنار بی خانمان ها ســپری 
کردند و بامداد امروز، که کار نرده کشی پارک آغاز 
می شود به آنها دستور داده شد که پارک را ترک کنند 

تا کارگران به وظیفه خود عمل نمایند. 
مایکل مور، رئیس اداره پلیس لوس آنجلس نیز شب 
گذشــته به بی خانمان ها اعالم کرد که شب را می 
توانند بمانند و در ۲۴ ســاعت آینده، آنجا را ترک 
نمایند. مردم معترض با شعار اینجا پارک ما است چرا 
پلیس با لباس و تجهیزات ضد شورش آمده است، 

در کنار بی خانمانها ماندند. 
پلیس شب گذشته اعالمیه هایی را نصب کرده بود 
که می گفت تمامی وســایل خود را از پارک جمع 

کنید و بروید. 

سرانجام گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا، یک آسیایی تبار را 
به عنوان دادستان کل کالیفرنیا برگزید و او راب بونتا نماینده 
مجلس ایالتی کالیفرنیاست که نخستین آمریکایی فیلیپینی 

تبار است که برای دادستانی کل در کالیفرنیاست.
او تا سال ۲۰۲۲ که انتخابات برگزار می شود، در این سمت 
برای پر کردن دوره حاویر بســرا خواهد ماند و سپس در 
صورت شــرکت در انتخابات ۲۰۲۲ بار دیگر نامزدها به 

رقابت خواهند پرداخت. 
راب بونتــا، از عالقه منــدان به اصالح سیســتم قضایی 
کالیفرنیاست و شماری از کنشــگران هوادار اصالح نظام 
قضایی کالیفرنیا مانند ون جونز، آلیسیا گارزا از جان سیاهان 

اهمیت دارد، او را تایید می نمایند. 
در دوره ای او به دادســتانی کل می رسد که گوین نیوسام 
افزون بر مشکالت اقتصادی و بیماری کرونا در کالیفرنیا، با 

مشکل بازخوانی برای برکناری روبروست.

https://shahrvand.com/archives/114339
https://www.youtube.com/watch?v=_Fi_yWGQNlY&t=1418s
https://iranintl.com/ايران/پرستو-فروهر؛-دادخواهی-با-انتقام%E2%80%8Cجویی-فرق-دارد
http://www.ketab.com/
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
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دکتــر جیل بایــدن، بانوی اول آمریکا قرار اســت روز 
چهارشنبه در بیکرز فیلد کالیفرنیا برای بزرگداشت زادروز 
ســزار چاوز۷ رهبر حقوق مدنی کشــاورزان و اتحادیه 

کارگران بخش کشاورزی حضور پیدا کند. 
ســزار چاوز که فرزند یک کشاورز مهاجر است، در دهه 
۱۹۶۰ به عنوان سامان دهنده اعتصاب غذا و حرکت های 

اعتراضی معروف شد. 
ناگفته نماند که مجسمه ســزار چاوز در اتاق جو بایدن 
رئیس جمهور آمریکا، هموازه پشت سر او دیده می شود 
کاخ سفید در برنامه خود به نام Day of Action بخشی 
را به زندگی ســزار چاوز و بنیــاد او و اتحادیه کارگران 

کشاورزی اختصاص داده است.

بازدید دکتر جیل بایدن 
بانوی اول آمریکا، از کالیفرنیا

شرایط پیچیده بازخوانی 
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا 

با توجه به شرایط و مقررات بازخوانی برای برکناری گوین 
نیوسام، نشان می دهد که با توجه به دوران کرونا و شمار 
کسانی که واکسینه شده اند گوین نیوسام می تواند از نظر 

زمان بندی در معرض خطر برکناری قرار گیرد. 
ایالت کالیفرنیا تاکنون ۵۵ بار بازخوانی فرماندار را تجربه 
کرده که تنها در سال ۲۰۰۳ این موضوع توانست به رای 
گیری برســد و گری دیویس برکنار شــود. از هم اکنون 
هواداران اسلحه در برابر گوین نیوسام صف کشیده اند و به 
این ترتیب با پایان یافتن شمار امضاهای تایید شده، پس از 

روز ۲۹ آپریل می تواند روز رای گیری باشد. از امروز به 
مدت ۳۰ روز، کسانی که امضا کرده اند می توانند امضای 

خود را پس بگیرند. 
کسانی که می خواهند خود را نامزد جایگزینی گوین نیوسام 
نمایند نیز ۲۴ ساعت وقت دارند تا نام خود را ثبت نمایند و 
با پرداخت ۴۲۰۰ دالر و ثبت ۷۰۰۰ امضای هواداران خود 

وارد گود انتخابات شوند. 
با توجه به شرایط کرونا، ممکن است رای به صورت پستی 

انجام شود. 

کنسرت های تابستانی درکالیفرنیا
بــا ورود کانتی های لوس آنجلس و ارنــج به رده بندی 
نارنجی و انتظار پیوســتن سن برناردینو کانتی نیز به رده 
بندی نارنجی، کنسرت گذاران برای  تابستان، برنامه ریزی 
خود را آغاز کرده اند. از هم اکنون اعالم شده است فروش 
بلیت کنسرت تابســتانی Hard Summer که از سوی 
سازمان Live Nation برگزار می شود از روز ۲ آپریل به 
فروش می رسند که از تاریخ ۳۱ جوالی تا ۱ آگوست در 
مرکز برگزاری کنسرت ها در سن برناردینو کانتی میهماندار 
شمار باالی هنرمندان رپ و هیپ هاپ خواهد بود. با توجه 
به رنگبندی نارنجی در این کانتی، می تواند با ۳۳ درصد 

گنجایش در محوطه باز برگزار شود. 
انتظار می رود اگر شرایط به همین گونه پیش برود و تا پیش 
از برگزاری کنسرت به رده بندی زرد برسند گنجایش تا ۶۷ 
درصد نیز برســد و اگر موج چهارم کرونا بیاید و به رده 
بندی قرمز یا بنفش باز گردند، ناگزیر به لغو خواهند شد. 

در کانون خبر:

آخرین نظرسنجی، ماندگاری گوین نیوسام را
 باالتر از برکناری می داند 

انستیتوی سیاستگذاری عمومی در کالیفرنیا در نظرسنجی 
خود که از ۱۱۷۴ رای دهندگان به صورت نمونه گیری انجام 
داده است، ۵۶ درصد مخالف بازخوانی برای برکناری گوین 

نیوسام هستند و ۴۰ درصد موافق بازخوانی هستند. 
این نظرسنجی نشان دهنده خوشبینی برای پایان دوره کرونا 
در کالیفرنیاست و هر چه شمار مبتالیان و مرگ و میر کاهش 
یابد و رده بندی ها به سوی بازگشایی اقتصادی پیش برود، 
شانس گوین نیوسام بیشتر می شود. در حالی که ۷۹ درصد 
موافقان را جمهوریخواهان تشکیل می دهند، گرداوری ۲/۱ 
میلیون امضا از مخالفان گوین نیوســام، که زمینه قانونی 
برکناری را فراهم نموده است می تواند در رقابت نمایندگان 

جمهوریخواه علیه یکدیگر کم رنگ شود. 

پس از پیروزی  تیم بسکتبال UCLA ، هواداران، 
وست وود را به آتش کشیدند. 

در این بازی که شــب گذشــته در چارچوب بازی های 
NCAA انجام شــد، پیروزی UCLA بر میشــیگان، 
هواداران آبی پوشان UCLA را به خیابان ها کشاند و در 
ساعت ۹:۴۵ شب گذشته، یک مبل در میان خیابان به آتش 
کشیده شد و آتش نشــان های منطقه در ساعت ۱۰ پس از 
کشیدن بازمانده چوب های سوخته، خیابان را برای رفت  و 

آمد اتوموبیل ها باز کردند. 
UCLA در بازی های روز شنبه اگر بتواند چنین نتیجه ای 
را به دست بیاورد، باید در انتظار آتش سوزی های بیشتر بود. 
ناگفته نماند UCLA، ۱۳ سال در انتظار راهیابی به فینال 

بود.

نمره بهتر دانشجویان کالیفرنیا در دوران کرونا

امروز اعالم شد با وجود برگزاری کالس های دانشگاه ها 
در یکسال گذشته به صورت آنالین، نه تنها دانشجویان 
عقب نیافتاده اند بلکه میانگین نمرات آنها باالتر نیز هست. 
دانشگاه های Cal state که دارای ۲۳ دانشگاه است و 
بزرگترین مجموعه دانشگاهی در آمریکا به شمار می آید، 
اعالم کرد که در دوران کرونا در یکسال گذشته توانسته 

است در مقایسه با سال ۲۰۱۹، سال ۲۰۲۰ را با موفقیت 
بیشتر در قرار دادن مواد آموزشی بر روی آنالین و ارتباط 
با دانشجویان و اســتادان در ۱۸ دانشگاه از ۲۳ دانشگاه 
خود، ســطح نمرات را از ۳/۰۹ به ۳/۴۲ رســاند و این 
افزایش رتبه دانشجویان از دانشگاهی به دانشگاه دیگر در 
نوسان بوده است و نتیجه رضایت بخش را شاهد بوده اند. 

https://akattorneyatlaw.com/
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مقاله:

طرح مصوب دولت جمهوری اســالمی ایران 
برای توافق راهبردی ۲۵ ساله با چین موضوعی 
بحث برانگیز در عرصه عمومی ایران شده است 
.چرا که جمهوری اســالمی ایران با توافق ۲۵ 
ساله با دولت چین، عمال ثروت ها و منابع طبیعی 
و بنیادی ایران به چین واگذار می کند. قرارداد 
شرم اوری که حتی زندگی نسل های آینده جامعه 

ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
حکومتی که امروز در نزد اکثریت افکار عمومی 
شهروندان ایران و منطقه و جهان یک حکومت 
تروریســت، خشــونت طلب،  تبه کار،  جانی، 
جنگ طلــب، متجاوز، دروغ گو، دزد و فاســد 
معروف شده است. حکومتی که قدرت و پول 
را مهم تر و برتر از جان و زندگی شــهروندان 
می داند و برای حفظ حاکمیت خونین خود، به 

هر جنایتی متوسل می شود!
پر چنین وضعیتی وزیران خارجه ایران و چین 
روز شــنبه، هفتم فروردیــن ۱۴۰۰ برابر با ۲۷ 
مارس ۲۰۲۱، ســند همکاری جامع دو کشور 
که برای ۲۵ ســال تنظیم شده است را در محل 
وزارت خارجه ایــران در تهران امضاء کردند. 
وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، روز جمعه 
برای امضای سند نهایی به تهران سفر کرده بود.

محمدجواد ظریف و وانگ یی  ، وزیر خارجه 
چین

پرداختن به پیامدهای گســترده منفی و مشکل 
ســاز این قــرارداد در حوصلــه این مطلب 
نیســت؛ در ادامه توضیح داده می شود که چرا 
محاسبات جمهوری اسالمی ایران خیال بافانه و 
جنایت کارانه است و موانع جدی پیرامون تحقق 
قرارداد دست کم در شکل مورد نظر حاکمیت 
ایران وجود دارد. جمهوری اســالمی ایران از 
سر اســتیصال و درماندگی و صرفا برای بقای 
حاکمیت خونین خود تن به چنین قراردادهای 
حفت بــاری می دهد. در عیــن جال جمهوری 
اســالمی، جمهوری بحران ها و جنایت هاست 
و امــروز چین هــم در عرصــه بین المللی با 
چالش های بزرگی رو به رو است. به همین دالیل 
هر دو طرف اهداف نهایی و مواد سند مورد نظر 
خود را از رسانه ها و افکار عمومی مخفی نگاه 

می  دارند.
در چنین روندی داده ها، نشانه ها و موضع گیری ها 
روشن می سازد که تصمیم به قرارداد راهبردی 
یک جانبه با چیــن در راس هرم قدرت گرفته 
شــده و مورد حمایت خامنه ای و هر سه قوه 
و جناح های جمهوری اســالمی اســت. آن ها 
در اســتیصال قرار گرفته به دلیل کاربســت 
موفقیت آمیز تحریم های یک جانبه دولت آمریکا 
و ناتوانی در فروش نفــت، ضعف در جذب 
سرمایه خارجی، چالش فرسوده شدن تاسیسات 
نفتی و گازی، خطر از دســت دادن سهم بازار 
نفت، محدودیت هــا در تامین مالی پروژه ها و 
موانع مبادالت بانکی اصرار در ســمت گیری 
راهبردی در همکاری های تجاری و اقتصادی با 
چین و مهم  تر از همه نگران خیزش های سیاسی 

- اجتماعی مانند سال های ۹۶ و ۹۸ دارند.
طرح قرارداد ۲۵ ســاله بین ایران و چین، شنبه 
۲۷ مارس ۲۰۲۱ توســط وزیران امور خارجه 
دو کشــور امضاء شد. هنوز جزئیات این طرح 
همکاری طوالنی منتشر نشده، اما بر سر این که 
آیا امضای قرارداد بین المللی۴۰۰ میلیارد دالری 
۲۵ ساله، قابل االجرا و یا قابل فسخ است، بحث 

و جدل های زیادی شده و می شود.
انعقاد قراردادی پنهانی با کشــوری مثل چین 
آن هم برای دوره ای چنین طوالنی و بدون اطالع 
شــهروندان، حتی نمایندگان مجلس به  شدت 

مورد انتقاد قرار گرفته است.
حتی مجلس شــورای اســالمی در واکنش به 
سیاست دولت حسن روحانی، وزیر خارجه او 
را دروغ گو و دغل کار نامید و او را در جلسه ای 
علنی مجبور به اعتراف کرد. محمدجواد ظریف 
در آن زمان گفت که این برنامه از ســال ۲۰۱۶ 
به هنگام دیدار شی جین پینگ، رییس جمهوری 
چین و رهبر جمهوری اسالمی، با  دستور »رهبر« 
به او صادر و اجرا شــده و وی از تمام مفاد آن 

آگاه بوده و آن را تایید کرده است.
با توجه به ورشکســتگی اقتصاد ایران و افت 

روزافــزون ارزش ریــال، در کنار تحریم های 
همه جانبه آمریکا و ناتوانــی در فروش نفت، 
تروریستی  نیروهای  تامنی  میلیاردی  هزینه های 
اســالمی در جنگ های موسوم به »جنگ های 
نیابتی«، موضعیت متزلزل جمهوری اســالمی 
در داخل کشــور، آیا این معاهده ۴۰۰ میلیارد 
دالری ۲۵ ســاله در یک شرایط برابر صورت 
گرفته اســت؟ آیا کاهش حجم معامالت ایران 
و چین از ۵۲ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۴ به ۲۰ 
میلیارد دالر در سال ۲۰۱۹ باعث احتضار بیش تر 

اقتصاد ایران نمی شود؟
پذیرش ۴۰۰ میلیارد دالر در شرایط ورشکستگی 
اقتصادی و قطع امیــد از تحریم های آمریکا، 
همکاری نظامی و دفاعی و احیای پاالیشگاه های 
نفتی ایران توسط مهندسان چینی و حفاظت و 
تامین امنیت آن ها با پنج هزار ســرباز و نیروی 
مسلح چینی در داخل ایران، سلطه جویی چین 
و سلطه پذیری جمهوری اسالمی ایران ایران به 
حساب می آید. آیا فروش نفت با تخفیف ۳۲ تا 
۶۲ درصــد و دریافت مبلغ آن، نه به دالر و نه 
به  صورت نقد بلکه به  صورت جنس یا اسلحه 

چینی، پذیرش سلطه چین محسوب نمی شود؟
متن کامل معاهده ۴۰۰ میلیارد دالری ۲۵ســاله 
بیــن ایران و چین حتی بعــد از امضاء نیز در 

اختیار مردم و رسانه ها قرار نگرفته است.
به این ترتیب، در صــورت اثبات پنهان کاری 
دولتی و نبود تایید رسمی و علنی آن در مجلس 
شورای اســالمی یا اثبات فساد، اخذ رشوه یا 
تهدید و فشار مفرط، احتمال ابطال این معاهده 

در آینده وجود دارد. 
در این شــرایط با وجود جنگ تجاری آمریکا 
و چین در ســال های اخیر، مناسبات اقتصادی 
گســترده در حد ۷۰۰ میلیارد دالری ســاالنه 
بین آن ها برقرار اســت. بسیاری از شرکت های 
دارند،  آمریکایی  بزرگ چینی، ســهام دارهای 
تعدادی از آن ها در بورس آمریکا ســهام دارند 
یا در خاک آمریکا به عنوان خریدار یا فروشنده 
دارای نمایندگی هستند. این دسته از شرکت ها و 
بنگاه ها یا حتی بانک ها طبعا در فعالیت اقتصادی، 
به منافع خود فکر کرده و ریسک نمی کنند که 

مشمول تحریم های آمریکا شوند.
احتماال دولت چین از ایران به عنوان یک کارت 
در هماوردی و تعامل با آمریکا استفاده می کند. 
اما شــاید مالحظه اصلی چینی ها عدم ثبات و 
مشکالت ساختاری و بحران مزمن اقتصاد ایران 

است که از ابعاد مختلف دچار بحران است. 
جمهوری اسالمی ایران در راستای ایدئولوژی 
غرب ســتیزی از دهه ها پیش نگاه به شــرق را 
برگزید. در این راســتا درســت در اوج زمان 
خوشــبینی ها بعد از تصویب برجام، پروســه 
دست یابی به توافق جامع راهبردی با چین آغاز 

شد.

پیش تر خبرگزاری های ایران گزارش داده بودند 
که سند جامع همکاری دو کشور در دیدار علی 
الریجانی، مشــاور رهبر جمهوری اسالمی، با 

وزیر خارجه چین، »نهایی« شده است.
در گزارش ها هم چنین از علی الریجانی، رییس 
سابق مجلس شــورای ایران، به عنوان »مسئول 
پیگیری قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین« نام برده 

شده است.
به گزارش خبرگــزاری دولتی ایران )ایرنا( در 
دیدار وزیر امور خارجه چین با علی الریجانی 

دو طرف »بر بســط همه جانبه روابط مبتنی بر 
مشارکت جامع راهبردی تاکید کردند.«

ســابقه مذاکره درباره این ســند راهبردی به 
بیش از ۱۰ ســال پیش و دســت کم به دولت 
دوم محمود احمدی نژاد می رســد. در دو سال 
گذشته رایزنی ها درباره این سند فشرده تر شد 
و هیئت دولت حســن روحانی سوم تیرماه ۹۹ 
مجوز رســمی آغاز مذاکرات نهایی و امضای 
سند برنامه همکاری جامع  را به وزارت خارجه 

واگذار کرد.
از آن جا که مذاکرات مربوط به ســند از ابتدا 
حالت پشت پرده داشــت، همواره گمانه زنی 

درباره آن رواج داشته است.
هم زمان با سفر رسمی »شی جین پینگ« رییس 
جمهوری خلق چین به ایران، در تاریخ ســوم 
بهمن ۱۳۹۴ جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 
خلق چین بــا صدور بیانیه  ای ســطح روابط 
را به مشــارکت جامع راهبردی ارتقاء دادند. 
براساس پیشــنهاد طرف ایرانی به منظور تنظیم 
روابط بلندمدت با چین در بازه زمانی ۲۵ ساله 
و موافقت طــرف چینی، طرفین در بند ۶ بیانیه 
مذکور تمایل و آمادگی خود را برای رایزنی و 
مذاکره به منظور انعقاد سند همکاری بلندمدت 

اعالم کردند.
در همین راستا وزارت امور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران در همکاری با ســایر نهادهای 
مرتبط در کشــور و برگزاری جلسات متعدد، 
نسخه پیش نویس »برنامه همکاری جامع« را تهیه 
کرد و  پیش نویس مذکور در سفر شهریور ماه 
۱۳۹۸ محمدجواد ظریف به دولت چین تحویل 
داده شد. طرف چینی در بهار ۱۳۹۹، رسما نظر 
خود را دربــاره پیش نویس مذکور اعالم کرد. 
وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران 
نیز با همکاری نهادهای مربوطه در داخل کشور 
ضمن بررسی ســند، فرآیندهای قانونی را طی 
کرد و هیات دولت در تاریخ ســوم تیر ۱۳۹۹، 
مجوز رســمی آغاز مذاکرات و امضای برنامه 
همکاری جامع بر اساس منافع متقابل بلندمدت 

را به وزارت امور خارجه اعطاء کرد.
در ســفری که محمدجواد ظریف در مهر ماه 
۱۳۹۹ به اســتان یون نان چین داشت، نظرات 
اصالحی و تکمیلی ایران در این باره به اطالع 
دولت چین رســید و چین هم در نیمه اسفند 
۱۳۹۹ نظرات خود را درباره این سند به اطالع 
وزارت امور خارجه ایران رســاند و در نهایت 
این سند روز شنبه هفتم فروردین ۱۴۰۰ توسط 

وزرای خارجه دو کشور به امضاء رسید.
خامنه ای رهبر جمهوری اســالمی سوم بهمن 
۱۳۹۴ در دیدار با شــی جیــن  پینگ، رییس 
جمهــوری چین گفته بود: »دولت و ملت ایران 
همواره به دنبال گســترش روابط با کشورهای 
مســتقل و قابل اطمینان هم چــون چین بوده 
و هســتند و بر همین اســاس، توافق روسای 
جمهوری ایران و چین برای روابط استراتژیک 

۲۵ ساله، کامال درست و حکمت آمیز است.«
در دو سال اخیر پیش نویس سند همکاری های 
راهبردی ۲۵ ســاله ایران و چین چند بار بین 
پکن و تهران رد و بدل شــد. دولت چین نیمه 
اسفندماه نظرات اصالحی و تکمیلی نهایی خود 
درباره این سند را به اطالع وزارت خارجه ایران 

رساند.

ادامه مطلب در شماره بعد

هیاهوی توافق راهبردی ۲۵ ساله 
جمهوری اسالمی با چین!

 بهرام رحمانی
 bahram.rehmani@gmail.com

سالگرد  رفراندوم ننگین  1۲ فروردین
 گجسته باد :

دریغا از بهارانی که خالیست 
همه رنجوری و افسرده حالیست 
 وطن وا مانده در سختی و سرما 

شغاالن نوحه میخوانتد بر ما 
 به فروردین که آغاز بهار است 

یکی روزش نماد ننگ و عار است 
همان روزی که نابوّد ی ما بود 
 فرو مایه از آن برده بسی سود 

 رسن بر گردن آزاد افتاد 
به یکدم ملک و ملت رفت بر باد 

 عبای ژنده و دستار چرکین 
 فرو پوشید از ایران رسم و آیین 

همه خوبان ما آواره گشتند 
به کام مفتی پتیاره گشتند 

 ز مردم، دیو جهل، اندیشه را برد 
تو گویی که خرد در جانشان مرد 

 بسوی مسلخ خود دسته دسته 
روان گشتند با چشمان بسته 
که مهر ذلت خود را بکوبند 

نشان عقل و حکمت را بروبند 
کجا این مایه غفلت را روا بود 

 که دست خصم در دست شما بود 
بیا این روز ننگین انیران 

 بغیرت محو گردانیم از ایران
محبوبه  مهراردشیر ) حسینپور(

دریغنامهء واگذاری ایران به چین :
ای دریغ از سرای من ایران

خجل و خسته گشته و ویران
آنچه کو بیشه گاه شیران بود

زادگاه اَبَر دلیران بود
رستمش بود و رخش و گرز گران

آرشش بود و َرعد ِ تیر و کمان
سروری بودش او به غرب و به شرق

مردمش در غرور و نعمت غرق
داشت از پهلوی دو شاه بزرگ

ملک و ملت از آندو شاد و سترگ
آنچه کو خاورِ میانه از آن
جایگاه ثبات و امن و امان

اینک آن سرزمین بالنده
هر زمان نکبتش فزاینده

شیخ و مال بزیر چنگ آورد
همه فرهنگ و فّر و دستاورد

گشته هستیّ  ملتی تاراج
همه بیگانگان ستانده خراج

از سویی گو هر شمالش رفت
آبی ژرف دیر سالش رفت
اینک ادبارسرزمین بگرفت

ملک ماارا سپاه چین بگرفت
کینهء ارتجاع سرخ و سیاه
بسته بر اعتالی ملت ، راه

هر که او گُرد و پاکباز آید
مام میهن بدو فراز آید

همتی تا که باز گردد خاک
نام ایران به »شاه« پاید پاک

محبوبه مهراردشیر )حسینپور ( همراه با  لینک یوتیوب

https://shop.ketab.com/
https://shop.ketab.com/
https://youtu.be/5ZOtZfaJtQ
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در کانون خبر:

 جمهوریخواهان و رقابت برای جانشینی 
گوین نیوسام  فرماندار کالیفرنیا

نخستین سفر کاماال هریس به اوکلند
 کالیفرنیا پس از انتخابات

بازگشت خشکسالی و کم آبی به کالیفرنیا 

کالیفرنیا با کاهش مبتالیان و
 یورش جوانان به کرانه اقیانوس 

۳ جمهوریخواه، کارزار انتخاباتی خود را برای جایگزینی 
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا ماه ها پیش از ان که میزان 
کافی امضا گردآوری شود به راه انداخته بودند و با یک 

شعار متحد، آن هم بازخوانی گوین نیوسام بود. 
ایــن ۳ نفر که جان کاکس ســرمایه گذار معروف، داگ 
اسه نماینده پیشین کنگره از حزب جمهوریخواه و گوین 
فالکنر شــهردار پیشین سن دیه گو هستند، همه آرزومند 

هستند که در شــرایط کنونی که هنوز موضوع کرونا و 
بسته بودن ایالت کالیفرنیا بر مردم و مشاغل فشار می آورد 
و اقتصاد در رنج و دشواری است بتوانند گوین نیوسام را 
برکنار و خود جایگزین او شوند. انها برای پیروزی در این 
انتخابات به بیش از ۵۰ درصد رای دهندگان جمهوریخواه 
و دموکرات های میانه رو و پشتیبانی چپ باید اتکا نمایند. 

کاماال هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا که تعطیالت 
پایــان هفته و روز عید پــاک را در خانه خود در لوس 
انجلس گذرانده اســت، امروز ساعت ۹:۴۵ بامداد وارد 
فرودگاه اوکلند در شــمال کالیفرنیا شد و مورد استقبال 
النی کوتالکس معاون فرماندار کالیفرنیا، سناتور الکس 

پدیا و باربارا لی نماینده کنگره آمریکا قرار گرفت. 
این نخســتین ســفر معاون رئیس جمهور به زادگاهش 

اولکند، پس از انتخابات است. 

سپس کاماال هریس در محل تصفیه خانه آب آشامیدنی با 
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا دیدار کرد تا از این محل 
به عنوان الگویی برای ایجاد کار برای آمریکاییان که در 
طرح ۱۱۱ میلیارد دالری کاخ سفید برای زیرساخت های 

آبرسانی پیشنهاد شده است بهره برداری شود. 
این طرح نه تنها آب آشامیدنی پاکیزه را در اختیار مردم 
آمریکا قرار می دهد، امکان کارآفرینی را نیز گســترش 

می دهد. 

بارندگی کم و کمبود برف در مناطق شــمالی کالیفرنیا، 
برای دومین بار، این ایالت را به سوی خشکسالی هدایت 
می کند و این بار شمال کالیفرنیا با خطر بیشتر روبرو شده 
است زیرا شــمال کالیفرنیا که همواره از باران و برف 
برخوردار بود، این بار نیمی از منابع و ذخایر آبی خود را 
از دست داده است و ۵۰ درصد گنجایش آن تهی است. 
آب شمال کالیفرذنیا که همواره تامین کننده، آب برکه های 

ماهی و آبیاری کشتزارها و باغهای میوه در میانه کالیفرنیا 
بوده اکنون با مشــکل نبود آب و برف در سونوما کانتی 
روبروســت. شگفت این که این بار، مقامات مسئول در 
جنوب کالیفرنیا خبر از ذخیره آب کافی می دهند و شاید 
بتوان آن را به سبب مصرف کمتر آب در دوران کرونا و 

ذخیره های آب دانست.

ایالــت کالیفرنیا همچنان با کاهش مــرگ و میر و مبتال 
روبروســت لیکن جوانان بدون رعایت مقررات در کرانه 
های اقیانوس دیده می شــوند که هشــداری است برای 

بازگشت احتمالی افزایش.
ایالت کالیفرنیا روز گذشته را به ۳۰ نفر مرگ و میر و ۱۷۲۸ 
نفر مبتال و ۳۲/۹درصد واکســینه شده به پایان برد و روز 

دوشنبه را آغاز کرد. 

آمار ۷ روزه برای هر یکصد هزار نفر در جمعیت همچنان 
کانتی Del Norte را در باالی جدول، سن دیه گو کانتی 
۲۰، ســن برناردینو کانتی ۲۸ لــوس آنجلس کانتی ۳۷، 

ریورساید کانتی ۳۹ و ارنج کانتی در رده ۵۲ است. 
کالیفرنیا به نزدیک شدن به هدف خود در برخی از کانتی ها 

بازگشایی بیشتر خواهد داشت. 

http://safarianrugs.com/
https://sofiinsuranceservices.com/
https://vgbailbonds.com/
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مهرداد بحری 
نامی آشنا و مورد اعتماد در معامالت 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

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

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
۹ آوریل تا  1۵ آوریل ) ۲۰ فروردین  تا  ۲6 فروردین (

جمعه ۲۰ فروردین     ۹ آوریل

۱۳۱۶ خورشیدی )۱۹۳۷ میالدی(
زادروز  مهشید امیرشاهی نویسنده و مترجم و فعال سیاسی در شهر کرمانشاه 

   کتاب های در حضر و در سفر از انتشارات شرکت کتاب و کتاب های مادران و 
دختران ۴ جلدی از انتشارات نشر فردوسی در سوئد در شرکت کتاب موجودند

۱۳۱۸ خورشیدی )۱۹۳۹ میالدی(
زادروز دکتر فریدون جنیدی، اسطوره شناس ایرانی

 کتاب های شاهنامه در ۶ جلد و کتاب های دیگر ایشان در باب فرهنگ باستان 
ایران در شرکت کتاب موجود است. 

۱۳۵۱ خورشیدی )۱۹۷۲(
درگذشت حاج محمد نمازی، بنیانگذار بیمارستان نمازی شیرازی و بنیانگذار 

شبکه آب لوله کشی در شیراز
۱۳۵۹خورشیدی )۱۹۸۰ میالدی(

قطع رابطه  ایران و آمریکا
۱۳۸۵ خورشیدی )۲۰۰۶ میالدی(

درگذشت محمدرحیم متقی ایروانی بنیانگذار کارخانه کفش ملی در ایران
۱۳۹۵ خورشیدی )۲۰۱۶ میالدی(

درگذشــت ثریا حکمت، بازیگر سینما و تلویزیون ایران در سن ۶۳ سالگی در 
تهران. وی چهار روز قبل از فوت دچار تشــنج شده و به کما رفته بود. وی در 
فیلم هایی مانند شب شکن، ای ایران، خواستگاری و تصویر آخر و همچنین در 
سریا های مرد اول آپارتمان و خاطره ها بازی کرده بود.وی که نام  اصلی اش آذر 

قلی خانی بود در سال ۱۳۳۲ در شهر خوی متولد شده بود.
۱۳۹۵ خورشیدی )۲۰۱۶ میالدی(

درگذشت منوچهر ستوده، ایران شناس و استاد دانشگاه در سن ۱۰۳ سالگی. از 
او بیش از ۵۰ کتاب و ۲۸۰ مقاله به جا مانده است. از آن ها می توان به »فرهنگ 

گیلکی«، »تاریخ بدخشان«، »جغرافیای اصفهان« و.... می توان نام برد.

شنبه ۲1 فروردین     1۰ آوریل

۱۳۱۴ خورشیدی )۱۹۳۵ میالدی(
زادروز نورالدین رضوی سروستانی - خواننده و ردیف دان- از آثار وی دوره 

ردیف آوازی به روایت نورعلی برومند است.
۱۳۲۱ خورشیدی )۱۹۴۲ میالدی(

زادروز  احمد میرعالیی، مترجم
۱۳۴۴ خورشیدی )۱۹۶۵میالدی(             

سوءقصد به جان محمدرضاشاه پهلوی توسط سرباز وظیفه رضا شمس آبادی  
۱۳۸۴ خورشیدی )۲۰۰۵ میالدی(

درگذشت اسماعیل نواب صفا، شاعر و موسیقیدان
 خاطرات هنری ایشان با عنوان »قصه شمع« در شرکت کتاب موجود است 

۱۳۸۹ خورشیدی )۲۰۱۰ میالدی(
درگذشت کیومرث ملک مطیعی - هنرپیشه سینما وتلویزیون. او کار در سینما را 
از سال ۱۳۵۰ با »یک چمدان سکس« به کارگرداني محمد متوسالني شروع کرد.

یکشنبه ۲۲ فروردین     11 آوریل

۱۳۳۳ خورشیدی ) ۱۹۵۴میالدی(
اعالم رسمی تشکیل »کنسرسیوم بین المللی« برای فروش نفت ایران 

۱۳۵۸ خورشیدی ) ۱۹۷۹میالدی(
اعدام غالمرضا نیک پی، شــهردار تهران – سرلشکر علی نشاط، فرمانده گارد 

جاویدان – سرلشکر حسینعلی بیات نماینده مجلس شورای ملی – سپهبد علی 
حجت کاشــانی، رئیس تربیت بدنی - عباسعلی خلعتبری، وزیر امور خارجه 
کابینه هویدا و آموزگار – مهندس منصور روحانی، وزیر برق و وزیر کشاورزی 
کابینه هویدا – سپهبد محمد تقی مجیدی، رئیس اسبق دادگاه نظامی – سرلشکر 
حسن پاکروان، دومین رئیس ساواک – ســپهبد ناصر مقدم، چهارمین رئیس 
ســاواک به دستور روح اهلل خمینی و شورای انقالب و آگاهی دولت موقت به 

رهبری مهندس مهدی بازرگان 
 کتاب در »دامگه حادثه- بررسی علل و عوامل فروپاشی حکومت شاهنشاهی » 

گفتگوی عرفان قانعی فرد با پرویز ثابتی فائم مقام ساواک 
کتاب »داوری- سخنی در کارنامه ساواک« نوشته تیمسار منوچهر هاشمی 

کتاب »دسیســه« نوشته دکتر اســد آرام در مورد بعضی از مقامات حکومت 
شاهنشــاهی که در همان دوران بازداشت شدند و با بر سر کار آمدن حکومت 
خمینی بعضی از آنها بمانند مهندس منصور روحانی به جوخه اعدام سپرده شدند 

، توضیح و تشریح کرده است
هر سه کتاب از انتشارات شرکت کتاب 

۱۳۸۹ خورشیدی )۲۰۱۰ میالدی(
جهان قشقایی خواننده موسیقی پاپ  ایرانی در سن ۵۵ سالگی بر اثر حمله قلبی 

در آمریکا درگذشت. 
جهان که در ســال ۱۳۳۴ شمسی به دنیا آمد، در طول بیش از ۴۰ سال فعالیت 
هنری خود ترانه های زیادی را با آن صدای محزون خود خواند. او به نام نگاه 

کن برگرفته از شعری از فروغ فرخزاد است.
از این هنرمند آلبومهای شــهر عشق، به یاد بزرگان، لحظه های عاشقی، طلوع 
فردا، خبر تازه، از دست عشق، سرگذشت، پرنده و پرواز به یادگار مانده است.

دوشنبه ۲3 فروردین     1۲ آوریل

۱۳۰۱ خورشیدی ) ۱۹۲۲میالدی(
زادروز  پرویز داریوش، مترجم

۱۳۰۶ خورشیدی )۱۹۲۷ میالدی(
دریافت امتیاز مجله  »پیک سعادت نسوان«، توسط روشنک نوع دوست

۱۳۸۲ خورشیدی )۲۰۰۳ میالدی(
درگذشت فریدون کار در لندن

۱۳۸۴ خورشیدی )۲۰۰۵ میالدی(
درگذشت شاهرخ مسکوب، نویسنده، پژوهشگر و مترجم ایرانی در پاریس- بر 

اثر ابتال به بیماری سرطان  خون.
کتاب های مقدمه ای بر رستم و اسفندیار و سوگ سیاوش از آثار مهم او در این 

زمینه است.
۱۳۸۵ خورشیدی )۲۰۰۶ میالدی(

درگذشت استاد دکتر عزت اهلل همایونفر شاعر و نویسنده مبارز ایرانی.
۱۳۸۷ خورشیدی )۲۰۰۸ میالدی(

درگذشت عباس کاتوزیان نقاش ایرانی، بر اثر کهولت سن 
در سن  ۸۵ سالگی در تهران. وی  از شاگردان کمااللملک 

نقاش بود.
۱۳۸۷ خورشیدی )۲۰۰۸ میالدی(

درگذشت صمد سرداری نیا، محقق و مورخ تاریخ معاصر کشور و آذربایجان. 
وی متولد اردیبهشت ۱۳۲۶بود. از آثار او می توان از مشاهیر آذربایجان، قره باغ 
در گذرگاه تاریخ، تبریز شهر اولین ها، تبریز در نهضت تنباکو، آذربایجان پیشگام 

جامعه مدنی و باقرخان ساالر ملی نام برد.
۱۳۹۱ خورشیدی )۲۰۱۲ میالدی(

درگذشت فریدون پوررضا، خواننده و موسیقیدان گیلک و صاحب نظر در زمینه 

موســیقی فولکلوریک گیلکی وی از پژوهشگران نامی ایران در زمینه شاهنامه 
فردوسی بود. 

 ۱۳۹۹خورشیدی  )۲۰۲۰میالدی(
درگذشــت حسن انوشه )متولد ۱۹ اسفند ۱۳۲۳ در بابل ( در تهران،  نویسنده، 
پژوهشگر تاریخ، زبان و ادبیات فارسی و سرپرست گروه نویسندگان دانشنامٔه 

ادب فارسی

سه شنبه ۲4 فروردین     13 آوریل

چهارشنبه ۲۵ فروردین     14 آوریل

۱۲۷۹ خورشیدی )۱۹۰۰ میالدی(
زاد روز محمــد حجازی، نویســنده، رمان نویس، نمایشــنامه نویس، مترجم، 

سیاستمدار و روزنامه نگار ایرانی 
 مجموعه کتاب های محمد حجازی )از انتشــارات شرکت کتاب( در شرکت 

کتاب موجود می باشند 
۱۲۸۱ خورشیدی )۱۹۰۲ میالدی(

زادروز ابوالحسن صبا - موسیقیدان و نخستین تدوین گر 
نت در موسیقی ایرانی

  کتاب های نت استاد در شرکت کتاب موجود اند 
۱۲۹۱ خورشیدی )۱۹۱۲ میالدی(

سرور مهکامه، شاعر ایرانی در الهیجان به دنیا آمد )او در 
شمار هیئت رییسه ی نخستین کنگره نویسندگان ایران در سال ۱۳۲۵ بود(

۱۳۵۲ خورشیدی )۱۹۷۳ میالدی(
درگذشت مهدی محی الدین قشمه ای - استاد فلسفه در دانشگاه و مفسر قرآن 

کریم
۱۳۵۷خورشیدی )۱۹۷۸میالدی(

درگذشت امیراسداهلل علم – نخست وزیر و وزیر دربار پهلوی
 کتاب های اوریژینال یادداشت های اسداهلل علم به کوشش دکتر عالیخانی و از 

انتشارات آیبکس در شرکت کتاب موجود می باشند.
۱۳۶۸ خورشیدی )۱۹۸۹ میالدی(

درگذشت اکبر داناپرست استاد و دانشمند علوم ریاضی 
 کتاب آثار الباقیه ابوریحان بیرونی به کوشــش شادروان داناپرست در شرکت 

کتاب موجود است

پنجشنبه ۲6 فروردین     1۵ آوریل

۱۲۴۰ خورشیدی )۱۸۶۱ میالدی(
زادروز عماُدالُکتّاب استاد خوشنویس، شاعر و عضو کمیته مجازات در قزوین 

۱۳۰۷ خورشیدی )۱۹۲۸ میالدی(
زادروز نادر جهانبانی خلبان نیروی هوایی شاهنشاهی ایران 

و پدر آکروجت ایران
۱۳۰۹ خورشیدی )۱۹۳۰ میالدی(

 زادروز محمدعلی کشاورز، بازیگر سینما و تئاتر ایران. 
۱۳۲۴ خورشیدی )۱۹۴۵ میالدی(

تشکیل »جمعیت پرورش کودک« به مدیریت نصرت مشیری
۱۳۸۷ خورشیدی )۲۰۰۸ میالدی(

درگذشت بهروز مقصودلو، هنرمند، معمار و مستندساز ایرانی در سن ۶۰ سالگی 
بر اثر سکته قلبی در بیمارستان کسری در تهران.

https://baranrugservices.com/


8IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 259  April ,9 , 2021 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  2۵9  - آدینه 9 آپریل  2021 

در کانون خبر:

بازگشایی بیشتر در
 لوس انجلس کانتی و ارنج کانتی

همان گونه که وعده داده شــده بود 
لوس انجلس کانتی و ارنج کانتی که 
از هفته گذشته وارد رده بندی نارنجی 
شده اند از امروز شــاهد بازگشایی 
بیشــتر و محدودیت کمتر خواهند 
بود و با توجه به این که تا میانه هفته 
نزدیک به ۸۰ درصد افراد باالی ۵۰ 

سال واکسینه شده خواهند بود. 
درون  در  می توانند  رســتوران ها   -
رستوران تا ۵۰ درصد پذیرایی نمایند

- مراکز ورزشــی و بدن ســازی 
و اســتخرها بین ۱۰ تــا ۲۵ درصد 
گنجایش با داشتن ماسک آزاد خواهد 

بود.
- مراکز بازی کارت در زیر سالن ها با 
فاصله ۸ فوت از میزهای دیگر تا ۲۵ 
درصد گنجایش می توانند باز باشند 
ولی نمی توانند از خوراک و نوشیدنی 

استفاده نمایند.
- فروشگاه های مواد خوراکی و میوه 
تا ۱۵ آپریــل با ۵۰ درصد و پس از 
آن تا ۷۵ درصد و استفاده اجباری از 

ماسک را خواهند داشت. 
- موزه ها و نیایشــگاه ها ۵۰ درصد، 
مراکز تفریحی خانواده ها تا ۲۵ درصد 

خواهد بود. 

بازگشایی 3۰ کتابخانه لس انجلس کانتی
 از 1۹ آوریل

ســازمان کتابخانه های لس آنجلس 
کانتی ۳۰ کتابخانــه از ۸۵ کتابخانه 
را جهــت ارائه خدمــات حضوری 
بازگشــایی خواهد کرد. این اقدام به 
دنبال قرار گرفتن کانتی در وضعیت 
نارنجی در طرح بازگشایی اقتصادی 

ایالت صورت می گیرد.
شــعبات منتخب کتابخانــه در ۱۹ 
آوریل با ظرفیت محدود به ۵۰ درصد 

بازگشایی خواهد شد.
انتظار می رود شعبات دیگر به صورت 
مرحله ای بازگشــایی گردد و برنامه 
سازی در فضای باز با تعداد محدود 
شرکت کنندگان در سپتامبر در کتابخانه 

های منتخب آغاز خواهد شد.
خدمات در پیــاده رو و امانت دادن 
کتاب در تمام کتابخانه های بازگشایی 

شده در دسترس خواهد بود.

۲۵ مرکز تزریق واکسن در 
مدارس لوس انجلس

آستین بیوتنر رئیس اداره آموزش لوس 
انجلس اعالم کرد که این هفته ۳ مرکز 
واکسیناسیون در منطقه را سامان داده و 
از امروز به کار آغاز می نماید تا نه تنها 
دانش  خانواده های  بلکــه  آموزگاران، 
آموزان بتوانند از آن استفاده کنند و این 
طرح در روند بازگشایی مدارس، دانش 
آموزان ۱۶ سال به باال را نیز یاری خواهد 

کرد. 
این مراکز که بیشــتر در محله های کم 
درآمد و رنگین پوستان قرار دارد به ۲۵ 

مرکز خواهد رسید. 

۱ – دبیرستان Preparatory در جنوب 
لوس انجلس

۲ – دبیرســتان لینکلن در شرق لوس 
آنجلس

۳ – مدرســه راهنمایــی Gage در 
هانتینگتون پارک. 

ایــن مراکز با همــکاری کلینیک ها و 
بیمارستان های محلی مانند

 St. John Well child & Family 
 Northeast Community Clinic و

برنامه ریزی شده است. 

مشکل تراجنسیتی ها در
 زندان های کالیفرنیا

 ۱۱۲۹ داشتن  با  کالیفرنیا  زندان های 
نفر زندانی تراجنسیتی که ۱ درصد 
زندانیان را تشکیل می دهد، هم اکنون 
با مشکل سامان دهی آنان در زندان 
زنــان و یا مردان روبروســت. زیرا 
مردانی کــه با تزریق هورمون به زن 
تبدیل شــده اند اگر در بخش مردان 
زندانی شوند، از سوی دیگر زندانیان 
مرد با مزاحمت و تقاضای خدمات 
جنسی و رابطه روبرو می شوند و اگر 
به زندان زنان منتقل شــوند به سبب 
این که هنوز مرد تلقی می شــوند، 

خود می توانند مزاحمت جنسی برای 
زندانیان زن فراهم نمایند. هم اکنون 
محل  تغییر  تقاضــای  زندانی   ۲۶۱

زندان خود به زندان زنان شده اند. 
ایــن رفتار در زندان هــا همواره با 

خشونت همراه می شود. 
در مطالعه ای که در سال ۲۰۰۷ روی 
۳۹ نفر زندانی تراجنســیتی از سوی 
دانشگاه ارواین انجام شده است، آنها 
خشونت و آزار نسبت به خود را ۱۳ 
بار بیش از دیگران گزارش کرده اند. 

بازگشایی کامل کالیفرنیا از 1۵ جون

بنیانگذاری نخستین بانک دولتی در کالیفرنیا

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا امروز در شمال کالیفرنیا 
اعالم کرد که هم اکنون به ســبب همکاری همه جانبه در 
ایالت کالیفرنیا از امروز ۱۶ کانتی از ۵۸ کانتی کالیفرنیا به 
مرحله بدون خطر بودن می رســند و با توجه به این که در 
۳۱ ماه گذشته با همکاری یکدیگر میزان واکسینه شده ها و 
کاهش مبتالیان ما را در شــرایطی قرار داده که روشنی در 
انتهای تونل تاریک دیده می شــود و از ۱۵ جون بازگشایی 
کامل در کالیفرنیا انجام خواهد شــد و روند اقتصادی به 

حالت عادی باز می گردد. 
اکنون از ۴۰ میلیون کالیفرنیایی، ۲۰ میلیون نفر واکســینه 
شده اند و این از خدمات دولت بایدن – هریس است که به 

میزان کافی واکسن در اختیار ما گذاشته اند. 
تمامی این روند، نیاز به توجه و هشیاری ما نسبت به رعایت 
مقررات دارد تا دچار واکســن های جهش یافته آفریقای 

جنوبی، برزیل، هند و دیگر انواع آن نشویم. 
گوین نیوسام امروز پیروزمندانه از برنامه خود سخن می گفت.

قانون گــذاران کالیفرنیا، الیحه ای را به مجلس ایالتی ارائه 
کردند که در صورت تویب به مردم خدمات رایگان بانکی 
خواهد داد و در آن از هزینه های ماهیانه و جریمه های دیرکرد 
 )ATM( و هزینه دریافت پول از ماشــین های عابربانک
خبری نخواهد بود. این بانک که Bank Cal خوانده خواهد 
شد، نخستین بانک دولتی در کالیفرنیا خواهد بود که سبب 
می شــود  در رقابت دیگر بانک های خصوصی نیز برای از 

دست ندادن مشتری، هزینه خدمات خود را پایین بیاورند. 
این الیحه که از سوی نماینده دموکرات لوس انجلس، میگل 
سانیاگو و با همکاری شــماری از قانون گذاران ارائه شده 
اســت، الیحه AB۱۱۷۷ است و به گونه ای همانند الیحه 
ای است که در سنای آمریکا از سوی سناتور برنی ساندرز 
و سناتور کریســتین گلیبرند ارائه شده است تا بسیاری از 
خدمات بانکی بدون هزینه از سوی اداره پست انجام شود. 

ایالت کالیفرنیا به هدف خود در مورد شمار 
واکسیناسیون نزدیک می شود.

 ایالت کالیفرنیا روز گذشــته را با ۷۶ نفر مرگ و میر و 
۳۷۶۱ نفر مبتال و ثبت ۳۳/۲ درصد واکســنینه شده به 
پایان برد. ایالت کالیفرنیا هم اکنون ۳۸ درصد کاهش 

مرگ و میر را نشان می دهد. 
آمــار ۷ روزه برای هر یکصد هزار نفر جمعیت کانتی 
Del Norte را در باالی جدول، ریورســاید ۲۱، سن 
دیه گو ۲۳، سن برناردینو ۲۵، لوس آنجلس ۳۶ و ارنج 

کانتی ۴۴ است. 
آمار روز گذشته برخی از کانتی ها از این قرار است 

پژوهشگران دانشگاه اسنفورد در کالیفرنیا اعالم کردند 
که گونه ای از ویروس جهش یافته کرونا را که هند یافته 
شده بود را در کالیفرنیا نیز مشاهده کرده اند که از یک 

بیمار در سان فرانسیسکو نمونه گیری شده است. 

کتاب »ترکیه: پل آزادی«
به زودی به زبان فارسی

 Turkey: Bridge to“
“ Freedom

به زبان انگلیسی ساده که همگی بتوانند انرا بخوانند ، 

توسط اقای پرویز حکیمی نگاشته شده .

خواندن این کتاب برای همگان الزم ، خصوصا نسل 

جوان بعد از آشوب ۱۹۷۹، یا انقالب اسالمی

 بدنیا آمده اند.

سواالت شما در رابطه با رفتن شاه فقید وآمدن خمینی 

 خصوصا اقلیت ها را در رژیم مالیان شرح می دهد . 

سرگذشت خانواده ای است که برای فرار از 

جمهوری اسالمی، مجبور به ترک وطن شدند.

برای خرید کتاب میتوانید با  پرویز حکیمی

 Amazon شرکت کتاب و یا

تماس بگیرید.

818 419 2266



۹ IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 259  April ,9 , 2021 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  2۵9  - آدینه 9 آپریل  2021 

  مقاله:

  مقاله:                                                              نویسنده : آزاده از ایالت جورجیا 

نامه نواده چنگیز به پاپ و متن 
روان تر و امروزی شده فارسی آن 
» برگرفته از کانال تلگرام 
”yekkalameh

این فرمانی است که به پاپ بزرگ 
فرستاده شد

برای اینکه بداند و بفهمد به دو زبان  
]فارسی و ایغوری[ نوشته شد

پیغام ایلی )بیعت( و بندگی شــما 
به توسط نمایندگان تان در مجلس 
شاهان شنیده شد. هنگامی که این 
پیغام ما ]به شــما[ رسید خود تو 
پاپ بزرگ، شخصا به اتفاق همه 
شاهان ]اروپا[ به خدمت ما بیایید. 
آنگاه تمام فرامین ) یاسا( را به شما 
توجیه میکنیــم. دیگر گفته اید که 
تعمید برای من آینده نیکی خواهد 
آورد. ایــن مطلــب را فهمیدیم. 
تقاضایی فرستادی این  تقاضای تو 

را نفهمیدیم.
سخن دیگری فرستادی که »والیت 
های مجارســتان و کشــورهای 
مسیحی را گرفتید«. تعجب می کنم 
که گناه ایشان چیست؟ به ما بگویید. 

این سخن تو را هم نفهمیدیم.
جنگیزخان و قاآن هر دو فرمان خدا 
را برای اطالع آن ها فرستادند. ولی 
آن ها به فرمان خدا تن در ندادند. 
همچون سخن تو، ایشان نیز متکبر 
بوده اند، گردن کشــی کرده اند- 
رسوالن و نمایندگان ما را کشتند. 
مردمان آن والیتها را خدای ابدی 
کشت و نیست گردانید و گرنه جز 
از فرمان خدا کسی چگونه تواند با 

قوت خویش بکشد و بگیرد؟
توکــه همچنان مــی گویی »من 
مسیحی هستم، خدارا می پرستم و 
زاری می کنم«. مگر تو چه دانی که 
خدای کــه را می آُمرزد و در حق 
که مرحمت می فرماید؟ تو چگونه 
دانی که این گونه سخن میگوئی؟ 
ما می دانیم که خدا به قوت خود 
اختیار تمام والیت ها را از مشرق 
تا مغرب به ما مســلم کرده است. 
جز از فرمان خدا چگونه کســی 
میتواند این کار را بکند. اکنون شما 
به راستی می گویید که آیل شویم 
)بیعت کنیم( و به شــما خدمت 
کنیم. ]ما می گوییم[ تو شخصا به 
اتفاق همه شاهان با هم به خدمت 
و بندگی ما بیایید – ایلی )بیعت( شما آن وقت معـلوم خواهد شد و اگر فرمان 
خدا را قبول نکنید و فرمان ما را انجام ندهید، ما شما را یاغی خواهیم دانست و با 
شما همان گونه رفتار خواهیم کرد. اگر دستور ما را انجام ندهید ما آن را خواهیم 

فهمید و خدا هم خواهد دانست.

پیامدهای پیروی های کورکورانه و بدون چون و  چرا 
مقاله از  آزاده 

آیا در قرن بیست و یکم که پیشرفت علوم به طرز شگفت انگیزی سرعت یافته است، مرادها  ، قیم ها ، ولی ها، پیشوا ها و شاه ها و ملکه ها می توانند ادعا 
کنند که راهکاری بینظیر بدون استفاده از متخصصین برای موفقیت جوامع دارند؟ پس اگر دارای تخصص علمی در هیچ زمینه نیستند چرا باید ادعایی برای 
رهبری کردن جامعه داشته باشند؟ هزاران دانشمند بی نظیر در زمینه های علوم اجتماعی ،  اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و  بخصوص متخصصین حقوق 
بین المللی روز به روز تالش می کنند تا با یافته های جدید خود خدمتی به حال جامعه بشری بکنند. برای پیشرفت هر یک از این علوم احتیاج به همکاری 
بسیاری از دانشمندان بوده و هست تا موفقیت های بیشتری حاصل شود. در عصر حاضر هر گونه موفقیت در زمینه های تخصصی، بدون همکاری جمعی در 
هر زمینه علمی امکان پذیر نیست و آنچه باعث پیشرفت علوم گردیده است همکاری در دست یافتن به موفقیت ها بوده است.   در عصر حاضر با پیشرفت 
های تخصصی برای حل امور پیچیده سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی  و فرهنگی امکان استفاده از یک  فرد برای اداره کردن و رهبری کردن امکان پذیر نیست 
زیرا باید از تخصص های افرادی که  دارای تمام شرایط علمی و تخصصی در هر بعد از علوم برای راهبرد و رهبری گروهی یک مملکت استفاده شود. 
 احتیاج مبرم به دانش رهبری در زمینه های مختلف مملکتی و کاربرد تمام علوم اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی از عهده فقط یک نفر بر نمی آید. به 
عالوه داشتن نماد هایی به نام ولی و پیشوا و شاه و ملکه جز اینکه دخالت یک فرد غیر متخصص را در کار دانشمندان  متخصص فراهم آورد کار دیگری 
نخواهد کرد. چرا در عصری که برای حل هر موضوع علمی از متخصصین و تالش ها و تجربه های روزمره آن ها بهره گیری می شود افرادی از جامعه فکر 
می کنند که باید از یک فرد غیر متخصص به عنوان ولی و یا قیم و یا مجتهد و یا شاه و یا ملکه  برای راه حل و تصمیم نهایی هر موضوع بسیار تخصصی 
و علمی به عنوان یک اطاعت کورکورانه و بی چون و چرا استفاده کرد؟ آیا هنوز هم چشم این افراد به روی این واقعیت باز نشده است که این گروه از 
افراد که ادعای رهبری فردی دارند دارای بیماری خود شیفتگی و خود بزرگ بینی هستند؟ آیا این از ضعف درک “قدرت خرد جمعی” نیست که بشر دیر 
آشنا به علوم این عصر را به سوی خواستن فردی مقتدر و دیکتاتور می کشاند؟ آیا این دور از خرد نیست که یک فرد غیر متخصص در تمام علوم الزمه 
این عصر اراده کند که آنچه  متخصصین علوم طبیعی الزم و واجب برای افراد یک جامعه می دانند باید وابسته به تصمیم نهایی او به عنوان رهبر مطلق برای 
اجرا و یا عدم اجرای آن امر باشد؟ آیا افرادی که هنوز شیفته و واالی یک قدرت مطلقه هستند می توانند به این امر اقرار کنند که از احترام به تصمیم های 
جمعی که بر پایه علوم و توسط متخصصین آن علوم  گرفته می شود وحشت دارند؟   آیا در عین حال از اینکه یک فرد غیر متخصص در آن زمینه دارای 
رای نهایی برای اجرای امری باشد که حتی با خطر جانی و مالی انسانها سر و کار داشته باشد هیچگونه احساس عدم امنیت و وحشت به این افراد شیفته 
رهبری مطلق دست نمی دهد؟ آیا این دسته از افراد که عاشق پیروی کورکورانه هستند هرگز نظری به زندگی شخصی خود داشته اند؟ آیا آنها می توانند 
بدون هیچ گونه وابستگی ، زندگی شخصی خود را مستقالنه اداره کنند؟ اگر در زندگی شخصی همیشه انتظار کمک خارج از خود ر ا جستجو کرده اند 
پس نمی توان از آنها انتظار داشت که بتوانند مملکتی را تصور کنند که افراد آن چشمشان به یک نجات دهنده نیست و وابستگی خود را از تکیه کردن به 
یک فرد به عنوان رهبر مطلق قطع کرده اند. آنها که به علوم تخصصی آگاهی کامل دارند می دانند که آنکس که نجات دهنده آنهاست تک  تک آنها و خرد 
جمعی آنهاست. آنچه باعث ذلت و پستی مردم در طول تاریخ شده است فراموش کردن آنها از امر “ از خود خواستن” بوده است. افرادی که ایمانشان  به 
خودشان را در رسیدن به هدفشان از دست می دهند به کس یا چیزی خارج از خود روی می آورند. آنها سعی می کنند که به خود بقبوالنند که آنان که 
نام ولی و قیم و مرجع و شاه و ملکه بر آنها نهاده اند “از ما بهتران ً“ هستند. آنها سعی می کنند تمام کمی و کاستی هایی را که از این رهبران دیده اند با 
انواع و اقسام توضیحات  غیر علمی و “ من در آوردی” توجیه کنند و علت اصلی این توجیه ها از آنجا آب می خورد که این افراد خود را الیق سیستمی 
بهتر از انچه  در گذشته تجربه کرده اند نمی بینند. آنها به مانند افرادی وحشتزده  عمل می کنند که از مار به اژدها پناه می برند غافل از آنکه هم مار و هم 
اژدها نهایتا آن ها را از پا در خواهند آورد. تنها راه نجات،  ایمان به خرد جمعی و نسپردن سیستم اداری و رهبری کشور به دست یک فرد می باشد. دوران 
بت پروری و بت پرستی به هر گونه آن به سر آمده است و نباید از هیچ گونه ولی و مرجع و قیم و مراد و پیشوا و شاه و ملکه خواستار حکم نهایی برای 
اجرایی کردن تخصصی ترین امور مملکت شد. کارها را باید به دست کاردانها سپرد تا در میان خود و با نظر خواهی از متخصصین درون خود به بهترین 

روش های بهبودی زندگی بشر صحه عمل را بپوشانند.

امکان رسیدن به خواسته های انسانی 
امکان رسیدن به خواسته  های انسانی فقط از طریق همکاری 
تفاهم آمیز زن و مرد بدون هیچگونه تبعیض جنسی عملی 
است،  همچنان که وجود هر دو دست برای انجام سریع و 
آسان بیشــترین کارها الزم و ضروری هستند. در جوامعی 
که استعداد ها به خاطر جنسیت یک فرد به هدر می روند، 
خواه ناخواه ، راه رشد و شکوفایی بسته می شود زیرا تنها 
با شکوفا کردن  و به کار گیری خالقانه استعداد های نهفته 
که طبیعتا در وجود هر انسانی است امکان رشد و تکامل به 
او اعم از زن و مرد داده می شــود. از طریق عشق و احترام 
به انســانیت و دوری از هر گونه تبعیض است که زنان و 
مردان می توانند نمونه انسان های آزاده ، شاد و موفق را به 
جهان کنونی ارائه بدهند.  امکان درست پرورش دادن گلها 
و انسانها بسیار شبیه به هم هست و احتیاج به مراقبت های 
بسیاری دارد. نمی توان شــادی و آرامش را با خشکاندن 
غنچه های استعداد به دست آورد زیرا غنچه هایی که هرگز 
امکان شکفتن در فضایی آزاد و سالم را نداشته اند و آلودگی 
ها مانع به ثمر رســیدن  گل های رنگارنگ آن ها شده اند، 
هرگز نخواهند توانســت زیبایی و بوی عطر آمیزشان را با 
بخششی بدون تمایز  به تمام بشریت هدیه کنند. بگذاریم که 
تمام غنچه های استعداد با تمام عطر ها ، زیبایی ها، رنگ ها 

و طراوت شان بشکفند.

https://zoom.us/j/93174325199
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در کانون خبر:

 برنامه La, AlFresco از دوشنبه 
در لوس آنجلس اغاز می شود

با ورود لوس انجلس کانتی به رنگ بندی نارنجی، اریک 
گارستی، شهردار لوس آنجلس برنامه بازگشایی بیشتر را 
از ۵ آپریل اعالم کرد. اریک گارستی گفت که رستوران ها 
با ۵۰ درصد گنجایــش در درون و با بیش از ۵۰ درصد 
گنجایش در بیرون رستوران و پیاده روها، می توانند از مردم 
پدیرایی کنند و برای این موضوع نباید پولی برای دریافت 

پروانه بپردازند. 
موزه ها، سینماها و مرکز نیایش نیز می توانند با ۵۰ درصد 

گنجایش به کار خود از دوشنبه ۵ آپریل بپردازند. 

ارنج کانتی نیز که در رنگ بندی نارنجی است، می تواند 
در پیوند با لوس انجلس کانتی همانند این راهکار را پیش 

بگیرد. 
اریک گارستی اشاره کرد که پایین امدن میزان بستری ها در 
بخش مراقبت های ویژه )ICU( به ۱/۴ درصد نشان خوبی 
اســت و به زودی با بازگشایی تفریحگاه ها و پارک های 
تفریحی مانند Six Flag و Universal Studio شــما 
شاهد بازگشت زندگی عادی به لوس انجلس خواهید بود. 

یک بانوی سرمایه گذار به سبب طراحی شبکه ای برای درآمد 
مرحله ای به 1۵ سال زندان فدرال محکوم شد. 

این بانو که جینا جمپیون نام دارد و ۵۷ ســاله و ســاکن 
ســن دیه گو است و صاحب رســتوران های زنجیره ای 
چمپیون و فروشــگاه های پوشــاک و اجاره برنامه های 
تفریحی و مســافرت است، با استفاده از شیوه غیرقانونی 
Ponzi نزدیک به ۳۷۲ میلیون دالر از ۴۹۰ نفر ســرمایه 
گذار را گرفته و کالهبرداری حرفه ای نموده است و این 
افراد نزدیک به ۱۸۰ میلیون دالر زیان کرده اند. در این گ 

سرمایه گذاری، افراد به صورت پلکانی یکدیگر را معرفی 
می کنند و سرمایه گذاران مرحله اول، پول خود را با سود 
که از سرمایه گذاران مرحله دوم و سوم به دست می آید 
برمی دارند و ســرانجام هنگامی که خانم جینا تصمیم به 
پایان دادن به شــبکه می گیرد، تمامی پول ها را برمی دارد 
و سرمایه گذاران با زیان روبرو می شوند. او از این پول ها 

برای خود یک زندگی باشکوه آفریده بود. 

گوین نیوسام فرماندار ۵3 ساله کالیفرنیا، در لوس 
آنجلس کانتی با J & J واکسینه شد.

او در حالی واکسیناسیون خود را با آغاز نوبت ۵۰ سال به 
باالها انجام داد که موضوع کرونا و بسته بودن فروشگاه ها 
در یک سال گذشته موضوع اصلی و دغدغه او برای حل این 
مشکل از یک سو بوده و از سوی دیگر این مشکل، فرصتی 
را به مخالفان داده اســت که در یک کارزار و انتخابات 

پرهزینه، خواستار بازخوانی برای برکناری او هستند. 
یکی از کسانی که مایل است جایگزین او شود و از دیگر 

رقبای جمهوریخواه خود پیشی گرفته است، یک افسر ۵۲ 
ساله بازنشسته به نام اورین هیتلی از شریف دپارتمان در 
کالیفرنیاســت و ۲۵ سال پیشینه خدمت دارد، او می گوید 
هنگامی تصمیم گرفته علیه گوین نیوسام وارد رقابت شود 
کــه در ویدپویی، گوین نیوســام را دیده که به مهاجران 

غیرقانونی می گوید در را به روی ماموران باز نکنید. 

در ارنج کانتی 4 نفر در
 تیراندازی کشته شدند

پلیس و دادســتان کل ارنج کانتی امروز در کنفرانس 
خبری اعالم کردند در تیراندازی و کشــتار ۴ نفر که 
در یک مجموعه اداری شــب گذشته روی داده است، 
یک کودک ۹ ســاله در میان قربانیان بوده است در این 
کشتار، قربانیان به گونه ای با قاتل رابطه خویشاوندی و 

یا شغلی داشته اند. 
قاتل که آمینا داب گونزالس نام دارد، پیش از خروج از 

مجموعه، درب ورودی را با قفل بسته بوده است. 
گونزالس در صورت دستگیری و محاکمه با حکم اعدام 
روبرو خواهد شد. در محل کشــتار، افزون بر اسپری 
فلفل، دستبندی و فشنگ، یک اسلحه نیمه خودکار نیز 

در کوله پشتی به جای مانده، یافت شده است. 
هنوز روشن نیست که در تیراندازی بین پلیس و قاتل 

فراری، او مجروح شده باشد یا نه. 

علت واژگون شدن اتوموبیل تایگر وودز،
 ورزشکار نامدار بازی های گلف

الکس ویانوئه وا، رئیس اداره شریف دپارتمان لوس انجلس 
کانتی، اعالم کرد که نتیجه تحقیق، علت واژگون شــدن 
اتوموبیل تایگر وودز، ورزشــکار نامدار بازی های گلف را 
نشان می دهد، لیکن به سبب حریم خصوصی زندگی تایگر 

وودز، از اعالم آن خودداری می نماییم. 
تایگر وودز که در ۲۳ فوریه در ســاعت ۷ بامداد در منطقه 
رنچو پاالس وردس با اتوموبیل SUV به کناره جاده سقوط 
نموده و پس از برخورد SUV با درخت، مجروح شــده 
اســت، هم اکنون برای شــماری از جراحی ها در فلوریدا 
به ســر می برد. تایگر وودز در سال ۲۰۱۷ نیز یک تصادف 
هولناک داشــته که پس از آزمایش، علت آن رانندگی زیر 

تاثیر داروهای مخدر با نسخه پزشک اعالم شده بود. 

ترن لوس انجلس به الس و گاس 
در برنامه زیرساخت های جو بایدن

در صورت تصویب طــرح ۲ تریلیون دالری جو بایدن 
رئیس جمهور آمریکا در مورد زیرساخت ها، ترن لوس 

انجلس به الس وگاس عملی خواهد شد. 
در این طرح، یکی از زیر ســاخت هایی که مورد توجه 
قرار می گیرد گسترش خطوط راه آهن داخلی بین شهری 
آمریکاســت و طرح کنار گذاشته شده Amtrak برای 
مسافران لوس آنجلس به فینیکس آریزونا و الس وگاس 
نوادا و اوگدن یوتا که از سال ۱۹۹۰ کنار گذاشته شده و 
در سال ۱۹۹۶ تنها ۲۷ مایل آن بین شهرهای آریزونا به راه 
افتاده، بار دیگر به طرح های خطوط آهن افزوده خواهد 

شد، خطوطی که می تواند تا نیواورلئان گسترش یابد. 
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

دکتر جمشید آصف
جراح - دندانپزشک

(818) 789-8823
16661 Ventura Blvd, #401 

Encino, CA 91436

مایک منشوری - مشاور بیمه

آزادی سفر برای واکسینه شدگان کامل

 با واکسینه شدن باالی ۳۰ درصد کالیفرنیایی ها، ممنوعیت سفر به مسافت ۱۲۰ 
مایل از خانه در کالیفرنیا لغو شد و کسانی که می خواهند به بیرون از ایالت و یا 
ایالتی دیگر به کالیفرنیا سفر نمایند، نتیجه منفی به COVID-۱۹ هنوز ضروری 

است و قرنطینه ۱۰ روزه شخصی هنوز پیشنهاد می شود. 
این رفع محدودیت ها پس از آن اعالم شــد که CDC )مرکز پیشــگیری از 
بیماری ها واگیردار( در امریکا اعالم نمود که کسانی که واکسن های Pfizer و 

Moderna در دو نوبت و واکســن Johnson & Johnson خود را در یک 
نوبت زده اند، از آدینه این هفته می توانند سفر خود را در آمریکا و بیرون آمریکا، 
پیش بگیرند ولی استفاده از ماسک و فاصله اجتماعی و دیگر نیازهای بهداشتی 
همچنان باید رعایت شود و از سفرهای غیرضروری خودداری نمایند و پیشنهاد 

می شود به کشورهای در از مبتال و یا ایالت های پرمبتال سفر نکنند. 
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https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101952&title=A%20Concise%20History%20of%20Iran:%20From%20the%20early%20period%20to%20the%20present%20time&author=Shirazi,%20Saeed
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38835&Status=2
www.cbsautobody.com
https://benjipersonalinjury.com/

