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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:

263263

عرب  ستیزی
کورش سلیمانی -  در  صفحه ۲ 

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

چک های کمک 600 دالری 
برای کم درآمدهای کالیفرنیا 

 
ایالت کالیفرنیا، روز مادر را با 

مبتالیان بسیار کم به پایان رساند. 

هزینه های سفر گران قیمت از 
سوی رییس دانشکده به حساب دانشگاه

بازگشت کمتر از 7 درصد دانش 
آموزان لوس انجلسی به دبیرستان 

افزایش بهای بنزین در کالیفرنیا
 

انتقاد از کمیسیون مستقل نظارت
 بر تغییر منطقه بندی کالیفرنیا

محبوبیت کاماالهریس در
 کالیفرنیا به عنوان رییس جمهور آینده

کودکستان رایگان برای 
کودکان 4 ساله در کالیفرنیا

کمک یک دانشمند ایرانی به بازگشت مادر 
کامال هریس معاون رییس جمهور به امریکا

سرکوب بهائیان ایران آشکارا  با شدت و حدت بیشتری 
توسط جمهوری اسالمی ایران انجام می شود

خانم دکتر خاطره اقدامیان  خود را به دلیل این که توانسته است تابعیت نیوزیلندی 
بگیرد بسیار خوشبخت می داند. او در ایران متولد شده است و در حال حاضر مشاور 
حقوق بشر است، همکار خانه تحقیقات آکسفورد و همچنین همکار مرکز امور ادیان 
جهانی است. خانم دکتر اقدامیان در گفتگو با اسکوپ ورلد اظهار می دارد که او بر این 
باور اســت که در پس سرکوب هایی که در حال حاضر توسط رژیم مالها صورت می 

گیرد برنامه مفصل تری علیه بهائیان  طرح ریزی  شده است. تعداد بیشماری از خانه 
های بهائیان اخیرا در بهارستان، اصفهان و شیراز مورد حمله قرار گرفته اند.

خانم دکتر اقدامیان با این همه افزود پشــتیبانی محلی و بین المللی از جامعه بهایی 
ایرانی ســبب ایجاد یک فریاد همبســتگی برای آن که   شهروندان ایرانی بتوانند به  

ابتدایی ترین حقوق بشر، دسترسی داشته باشند. 

پروفسور  شمایاال  گوپاالن  ) مادر کامال هریس( 
و پروفســور مینا بیســل در یک آزمایشگاه با 
یکدیگر همکار بودند. خانم پروفسور گوپاالن 
که قرار بوده به عنوان استاد در دانشگاه برکلی به 
کار مشغول شود با توجه به خلف وعده مقامات 
دانشــگاه برای اســتخدام او به اتفاق خانواده 
منجمله کامالی 12 ساله به کانادا می رود و اگر 
اصرار خانم پروفسور بیسل در بازگرداندن او به 
شمال کالیفرنیا که باالخره در این امر موفق می 
شــود، نبود چه بسا سرنوشت کامال نیز به طور 
کلی تغییر می کرد و کرســی معاونت ریاست 

جمهوری نیز در اختیار او قرار نمی گرفت.

مینا بیســل )  Mina Bissell( زیست شناس 
ایرانی آمریکایی است. شــهرت وی به خاطر 
پژوهش دربارٔه سرطان سینه است. وی در سال 
2۰۰۷ موفق به دریافت جایزه پتزکولر شد. این 
جایــزه به خاطر نتایج پژوهــش وی در زمینه 
تبدیل  تغییرات سلولی،  توانایی زیرمحیط های 
شــدن آنها به تومورها و امکان استفاده از یک 
سلول ســرطانی برای رفتارهای عادی سلول ها 
به وی اهدا شــد. بیسل نیز مدتی رئیس انجمن 

بیولوژی سلولی آمریکا بود.

ادامه مطلب در صفحه 2

http://e-frt.com/
https://www.heidarilawgroup.com/
www.mesrianilaw.com
www.RHMFirm.com
https://shop.ketab.com/
https://shop.ketab.com/
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ادامه مطلب کمک یک دانشمند ایرانی از صفحه ۱ تصویر هفته:                                                             کورش سلیمانی                                                    

عرب  ستیزی
وقتــی که شــنید شــعار خصمانــه مــا        زان ســوی خلیج شــیخ محمــد محتوم
گفتــا کــه بدانید در این عهــد و زمــان         این حــرف خالف اســت  و بغایت محکوم

خطر عرب ستیزی 
هفته پیش ، هفته نامه ایرانشــهر چاپ لس آنجلس ) یا به عبارتی همین هفته نامه( 
شعر خیلی خیلی ناجور و دور از انتظار و قابل تامل و تفکر و تعمق در حمله تند 
و تیز به اعراب و دفاع از فردوسی ) گمونم طوسی(  به زیور چاپ رسانده بود که 
با خواندن آن مثل بید مجنون به خود می لرزیدم) یک ضرب المثل دیگر در همین 

باب ساخته شده که هر چه فکر کردم به نظرم نرسید(.
....بله یک ایرانی بسیار میهن پرست و شاید دو آتشه از نیش و لغزی که به فردوسی 
زده شــده سخت بر آشفته و کلمه های اهانت و تحقیر آمیزی نسبت به عربها بیان 

کرده که مایه  تاسف و شرم و نگرانی و خیلی چیزهای دیگر است. 
من نمی دانم که شاعر بزرگوار عرب ستیز کجا زندگی می کند  ولی اگر آمریکایی 
ها به خاطر گروگان گرفتن اعضای سفارت آمریکا در تهران، همین کم لطفی ها را 
در باره همه ایرانی ها می کردند، این بزرگوار ) یعنی همان شاعر ضد عرب( چه 

حالی داشت؟ 
در یک مصاحبه رادیویی، فردی که ســیاه پوست به نظر می رسید،  از نژادپرستی 
ســخن می گفت و خاطر نشان می ساخت که تا به حال کسی  را ندیده است که 
از یک گروه ، یک مذهب و یا یک ملیت نفرت داشته باشد و خانمی هم در مجله 
People در یاره نفرت پراکنی لوییس فراخان رهبر فرقه امت اســالم مطلب خود 
را بــا این جمله پر معنا به پایان برده بود که » وقتی گروهای نفرت در جامعه رها 

هستند، هیچ کس امن نیست« 
عرب هایی که در این زمان زندگی می کنند هیچ گونه نقش و سهم و مسئولیتی در 
باره آن چه که لشگریان عرب در گذشته بر سر ایرانیان آورده اند، ندارند همانگونه 
که یهودیان نسل امروز،  آلمان را برای جنایات نازی ها مقصر  نمی شناسد. همانطور 
که بسیاری از ایرانیان مهاجر با  آمریکایی ها کارشان به آشنایی و عشق و عاشقی 
و نامزدی و ازدواج و گاهی وقت ها به طالق کشــیده شــده و عربهای شهروند 
کشورهای عربی و یا عرب زبانان ایرانی با ایرانیان آمیزش داشته و تشکیل خانواده 

داده اند و اهانت به عربها چندان کار خوش آیندی  نمی تواند باشد. 
   موضوع دیگر شعار های اشتباه و خطرناک»  ماایرانی هستیم ، عرب نمی پرستیم« 
است که اگر غلط نکنم در روز کورش در پاسارگاد سر داده شد. حس ششم من ، 
به من می گوید که این شعار ساخته و پرداخته اتاق فکری جمهوری اسالمی است 
که متاسفانه عده ای از هم میهنان بی خبر آن ها را تکرار کردند و حاال باید از این 
شعار دهندگان محترم بپرسیم اگر در آن سوی خلیج فارس عرب ها شعار بدهند » 
ما عرب هستیم ، ایرانی نمی پرستیم« آنوقت حضرات محترم چه فکر می کردند و 

چه می گفتند؟ 

کورش سلیمانی )زم( –آتالنتا
Kourosh454@gmail.com
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Job #
Client
Unit Type
Live
Trim
Bleed
Gutter Safety

VAC7095
CDPH
None
None
11.5" x 10.5"
None
None

Duncan Channon • 114 Sansome • 14th Floor • San Francisco, CA 94104

Job info

Pubs
None

Art Director
Copywriter
Account Mgr
Project Mgr
Studio Designer
Print Producer
CD

Moe
Lacombe
Nerio
Ware
Trieu
Shay
Lemme

Approvals

Fonts
Minion Pro (Regular), GT Walsheim (Bold, Medium)

Images
CDPH-white.eps (20.1%), Vaccinate-All-58.eps (42.7%), Graphic-Element-Schedule-Lef-
t2Right-Large-Chat-Bubble.eps (117.64%, -117.64%), Graphic-Element-Schedule-Lef-
t2Right-Banaid.eps (117.64%, -117.64%), Graphic-Element-Schedule-Left2Right-LeftHalf.eps 
(117.64%, -117.64%)

Inks
 Cyan,  Magenta,  Yellow,  Black
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در اندوه دخترانی که پرپر شدند
دیشــب بارها از خواب برخاســتم و در اندوه دختران دانش آموز افغانی که با بمب 
پرپر شدند، لختی گریستم. به پیکره ی  دمپایی و رخت و کتاب هایی که از آن پری 
چهرگانی که به دست اهریمن خویان کشته شدند به جای مانده، نِگریستم و گریستم 
که کاری ازمن ُجز در اندوه آن ها گریستن برنمی آید. پس به حال خود گریستم. این 
چه دین و آیینی است که به گروهی از مردان وحشی پروانه می دهد که به نام خدا 
و به نام اسالم، با دختران نوجوانی که تنها گناهشان رفتن به اموزشگاه است، چنین 
کنند. ننگتان باد و شرمتان. و ننگ و شرم برآن باور و آیینی باد که چنین آدمکشانی 

را می پروراند و به آن ها نوید بهشت می دهد 

محّمد امینی، بامداد بیستم اردیبهشت

مینا بیسل در تهران متولد شــد. پس از اتمام دوره دبیرستان به تشویق 
یکی از دوســتانش به آمریکا رفت و پس از رفتن به کالج برین مایر و 
کالج رادکلیف در رشــته شیمی تحصیالت کارشناسی خود را به پایان 
رســاند. وی پس از آن در مدرسه پزشکی هاروارد به تحصیل در رشته 

میکروبیولوژی و ژنتیک مولکولی در مقطع دکتری پرداخت.
بیسل در سال 1۹۷2 به آزمایشگاه ملی الرنس برکلیپیوست]۴[ و در آنجا 
در سال های متمادی به عنوان کارشناس ارشد بیوشیمی، دانشمند ارشد، 

مدیر بخش زیست شناسی سلولی و مولکولی، مدیر بخش علوم زندگی، 
و دانشمند برجسته فعالیت کرد. در ســال 2۰2۰ او برنده جایزه معتبر 

گاردینر شد.]۵[
او عضو فرهنگستان هنر و علوم آمریکا است و برنده جوایزی همچون 
جایزه ارنست اورالندو الورنس، کمک هزینه گوگنهایم و مدال افتخاری 
انجمن سرطان آمریکا شده است. خانم پروفسور مینا بیسل زمانی همکار 

مادر کامال هریس معاون فعلی ریاست جمهوری آمریکا بوده است. 

در یک اقدام بی سابقه نخست وزیر عراق الخدیمی دستور داد بیلبوردی که تصویر 
روح اهلل خمینی، ســید علی خامنه  ای و قاســم سلیمانی در یکی  از نواحی بغداد  
برپاشــده است،   برچیده شود. نخست وزیر عراق انجام این ماموریت را بر عهده 
اهالی همان منطقه که آرامگاه امام محمد حنفیه شــارع بزرگ اهل سنت قرار دارد ، 
گذاشت و آنان نیز در اسرع وقت بیلبورد را بر چیدند. ویدیوهاییی که در شبکه های 
اجتماعی در این زمینه بارگذاری شــده نشان می دهد که مردم از برچیده شدن این 

بیلبورد بسیار شادمان هستند. 
اعتراض های مردم عراق علیه حضور فیزیکی هواداران جمهوری اسالمی ایران و 
هم چنین تبلیغات به نفع مقامات این رژیم در چند سال گذشته حتی در میان شیعیان 
عراقی افزایش بی ســابقه ای داشته اســت . در اکتبر 2۰1۹ فعاالن سیاسی عراقی 
تصویرهای خمینی ، خامنه ای و قاسم سلیمانی را به آتش کشیدند. به آتش کشیدن 
تصویرهای قاسم سلیمانی در عراق دو ماه پیش از کشته شدن او توسط امریکاییان 
اتفاق افتاد که نشان دهنده نفرت عراقی ها از این فرمانده سپاه قدس و یا هر مقامی 
از مقامات جمهوری اســالمی است که به دخالت در امور داخلی و خارجی عراق 

متهم هستند. 
 لینک خبر به شرح زیر است :

https://english.aawsat.com/home/article/2959976/kad-
himi-orders-removing-billboards-key-iranian-politi-
cal-figures

نخست وزیر عراق دستور داد بیلبورد 
تصویر مقامات جمهوری اسالمی 

برچیده شود
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در کانون خبر:

چک های کمک ۶۰۰ دالری 
برای کم درآمدهای کالیفرنیا 

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا اعالم کرد، از صندوق 
افزوده های درآمد ایالتی، برای خانواده های با درآمد ساالنه 
زیر ۷۵۰۰۰ دالر فرســتاده خواهد شد و خانواده هایی 
کــه دارای فرزند هســتند یک چــک ۵۰۰ دالری نیز 
دریافت خواهند نمود. گوین نیوســام این خبر را همراه 
با قانون گذاران در اوکلند اعالم کرد. گوین نیوســام در 
روز گذشــته در ویدئوی شادباش روز مادر که همراه با 
همسرش تهیه کرده بود، تقاضا کرد که قانون گذاران در 
بودجه ایالتی، بــرای ۱۰۰۰۰۰ کمک هزینه نگهداری از 
کودکان برای مادرانی که کار می کنند، پیش بینی بنمایند. 
گوین نیوســام امروز اعالم کرد که ۷۵/۷ میلیارد دالر 
بودجــه افزوده داریم که با کمک دولت فدرال به باالی 
۱۰۰ میلیارد دالر خواهد رسید. البته چک های ۶۰۰ دالری 
به کسانی می رســد که برگه های  مالیات خود را ارائه 
کرده باشــند. مجموعه این چک ها در تاریخ آمریکا بی 
نظیر است. و امروز اعالم می کنیم که ۲ میلیارد دالر برای 
پرداخت قبض های آب و برق عقب افتاده را همراه با ۱۰۰ 

درصد اجاره بهای پرداخت نشده همراه می کنیم. ایالت در 
بخش درصد اقتصادی و بازسازی تاریخی خود قرار دارد. 
تالش بر این است که به بیشتر کالیفرنیایی ها کمک کنیم. 

هزینه های سفر گران قیمت از 
سوی رییس دانشکده به حساب دانشگاه

دادستان کل منطقه فدرال در سن دیه گو کانتی، تحقیق در 
مورد »مایکل شــرودر« رئیس پیشین یکی از دانشکده های 
دانشگاه CSU دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در سن مارکوس 
را به خاطر هزینه های ســفر برای سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ 

آغاز نمود. 
او متهم است که در سال های یاد شده، ۳۰۰ هزار دالر هزینه 
سفر کرده است و در هتل ها و استراحتگاه های بسیار گران 
قیمت، اقامت کرده و آن را در هزینه سفرهای شغلی دانشگاه 

گنجانده است. 
»مایکل شــرودر« پس از برکناری در ســال ۲۰۲۰، دفتر 
مشاوره ای در زمینه اســتراتژی و برنامه ریزی جهانی بنیاد 

نهاده است. 

او در دانشکده های گوناگون در دانشگاه های ایالت کالیفرنیا 
سمت ریاست داشته است. 

خبری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
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ایالت کالیفرنیا، روز مادر را با 
مبتالیان بسیار کم به پایان رساند. 

ایالت کالیفرنیا روز گذشته را با ۲۰ نفر مرگ و میر، ۸۶۴ 
نفر مبتال و ۴۹/۱ درصد واکسینه شده به پایان برد. 

آمار ۷ روز گذشــته برای هر یک صد هزار نفر جمعیت 
Siskiyou کانتی را باالی جدول، سن دیه گو کانتی ۲۴، 
ریورساید کانتی ۳۹، سن برناردینو کانتی ۴۱ لوس آنجلس 

کانتی ۵۲ و ارنج کانتی را ۵۵ قرار داده است. 
کانتی لوس آنجلس پرجمعیت ترین کانتی کالیفرنیا اعالم 
کرد برای این هفته، ۲۵۵ هزار واحد واکسن آماده تزریق 
 Pierce دارد و درخواست نمود از ۸ بامداد تا ۸ شب به

کالج و LA.Southwest کالج مراجعه شود. 

 اطالعیه 
آخرین مجموعه اشعار » منوچهرکوهن «  با عنوان » سرزمین من ... بانوی 
من «  در 240 صفحه و شــامل 6 بخش اشعارملی ... میهنی، اجتماعی، 
عاشقانه ها، دلتنگی ها، و اشعارقومی - خانوادگی که دربرگیرنده آخرین 

سروده های معروف شاعر و همچنین
شامل تعدادی از نقد و بررسی از اساتید دانشگاهی و بزرگان ادب پارسی 
براشعاِر شاعرمیباشد، درلوس آنجلس به چاپ رسید است. اشعاری ازاین 
کتاب در اکثر رسانه های گروهی واجتماعی همچون فیس بوک، یوتیوب، 
رادیو و برخی تلویزیونهای ایرانی، توسط بهترین گویندگان و برنامه سازان 

همچون استاد » فریدون فرح اندوز« و زنده یاد » سعید قائم مقامی«
دکلمه شده است اکنون دردسترس همه فرهیخته گان عالقمند قراردارد.

برای تهیه این کتاب میتوانید به سایت آمازون، سایت شرکت کتاب، گالری 
»عشق« و 

کتابفروشی های )کتاب سرا و کلبه کتاب( در وست وود لوس آنجلس 
مراجعه، و یا با تلفن

818-406-2626
تماس حاصل فرمائید.

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
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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اداره آموزش لوس آنجلس امروز اعالم کرد که کمتر از ۷ 
درصد دانش آموزان دبیرستانی به مدارس بازگشته اند که 
نشانه ضعف و سقوط روند باز گردادند دانش آموزان از 

دوره در خانه ماندن به دوره حضور در کالس است.
در این آمارگیری، نشــان داده شد که ۳۰ درصد دانش 
آموزان دــوره ابتدایی، ۱۲ درصد دانــش آموزان دوره 
راهنمایی و ۷ درصد دانش آموزان دبیرستانی به مدارس 
بازگشــته اند در حالی که در ۱۳ مارچ ۲۰۲۰ که مدارس 
لوس آنجلس تعطیل شد شمار دانش اموزان ۴۶۵ هزار نفر 
بوده، دانش آموزان بزرگسال بنابر عادت در خانه ماندن، 
تمایلی به بازگشت به مدرسه ندارند و دانش آموزان خرد 
سال نیز به سبب آماده نبودن خانواده ها و دیگر مشکالت 
خانوادگی، راهی مدرسه نشده اند. تاریخ بازگشت دوره 

راهنمایی و دبیرستان ۲۶ آپریل و بازگشت مدارس ابتدایی 
۱۲ آپریل بوده است. 

بازگشت کمتر از 7 درصد دانش آموزان 
لوس انجلسی به دبیرستان 

در کانون خبر:

افزایش بهای بنزین در کالیفرنیا
امروز اعالم شد که ایالت کالیفرنیا در مسیر افزایش بهای 
بنزین قرار دارد و در این روز به میانگین ۴/۱۴ دالر برای هر 
گالن در لوس انجلس رسیده است و با هک شدن لوله های 
نفت در تگزاس، گر چه در سراسر امریکا بهای بنزین باال 
خواهد رفت ولی تجربه افزایش بنزین در کالیفرنیا در برخی 
از نقاط مانند لوس انجلس و سانفرانسیسکو باالتر از ۴/۱۴ 

است.
AAA نیز اعالم کرد با آغاز فصل مسافرت ها با اتوموبیل 
در آستانه بازگشایی کالیفرنیا در ۱۵ جون، افزایش بهای 

بنزین بیشتر خواهد شد. 

شعر برای دختران پرپر شده کابل

فردای تابان 
طاقتم نیست عزیزم

که بدوزم چشم
به غم اندودِ دل آزارِ تِل کیف و کتابت  

و به خون رنگِی  آغشته به خاِک ورق و مشق و مدادت.
غم معصومیتت را به که باید گفت

و در اندوه رِخ غرق به خونت
سر به بالین، ز چه رو باید خفت … 

حدیِث آتش است و بوستاِن یاس و مریم
و انبوه شقایق ها و اشک و ماتم.

بیا پروانٔه نشکفتٔه مظلوم
بیا از زندگی، از رویشش محروم

بیا ای یادگارِ هر گِل مغموم
بیا دل خوش کنیم ای نوگِل محکوم

به فردای طلوع و روشن وتابان
پر از بیداری و اندیشه و ریحان
که می پاشد بساِط جهِل نامردان

تبهکاراِن خون آشامِ بی ایمان.

عزیزم …
عزیزم، تویی فردا

تویی آن دیِن پابرجا
تویی آن آسماِن پاک و بی همتا

مهدی سجودی مقدم
۲۱/۰۲/۱۴۰۰

https://akattorneyatlaw.com/
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مقاله:

ادامه مطلب از شماره قبل

›رابطه ایران و چین یک رابطه برابر نیســت. چرا که 
پیش تر به دلیل وجود اختالف بر سر برنامه هسته ای، 
نافرجام ماندن مذاکرات و جبر ناشــی از نداشــتن 
انتخاب های متعدد به واردــات کاالهای نه چندان 
ضروری در مقابل فروش نفت به شــرکت های نفتی 
این کشــور منحصر شــده بود. تاکنون کانال های 
اقتصادی و شــراکت های مهمی که بــرای فرار از 
دام تحریم ها میان ایران، چین و روسیه شکل گرفته 
بود تا حدود زیادی در قدــرت چانه زنی ایران پای 
میز مذاکرات هســته ای و تغییر روند تحمیل شــده 
رویدادها موثر افتاد و در روزهای پس از برجام نیزبه 
اولویت یافتن ارتقای همکاری با کشورهایی که در 
تحریم ها کنار ایران بودند در سیاست خارجی دولت 
روحانی انجامید. بنابراین روابط ایران، چین و روسیه 
نشان دهنده افزایش ارتباطات موجود میان سه کشور 
است که این مناســبات با توجه به برگزاری اولین 
رزمایش دریایی مشترک این سه کشور در اقیانوس 
هند در دی ماه ۹۸، به طور فزاینده مورد توجه قرار 
گرفت. هر سه کشور در شرایط کنونی مناسبات نسبتا 
خصمانه ای با آمریکا دارند و نشان داده اند که تمایل 
زیادی به اقدامات مشــترک و همکاری  در حوزه 

امنیت دارند. 
استقالل هر کشوری مغایر تعامل و ارتباط سازنده با 
سایر کشورهای جهان نیست و تنها منافع ملی و رفتار 
متقابل، چارچوب این ارتباط را مشخص می کند. اما 
جمهوری اســالمی هیچ کارت برندــه ای در مقابل 
معامله با چین در دست ندارد بنابراین در روز روشن 

ثروت ها و منابع طبیعی ایران را به حراج گذاشته و چین برنده این معامله است.
در مقطع رهبری آیت اهلل خمینی، مهم ترین موضوع راهبردی در روابط تهران 
و پکن، صادرات اســلحه به ایران بود. در طول جنگ هشت ساله، ایران هم 
با آمریکا و هم با شــوروی رابطه بدی داشت و در نتیجه، در تامین نیازهای 
تســلیحاتی خود با مشــکل رو به رو بود. تجربه های محدودی مانند مبادله 
گروگان های آمریکایی در لبنان با تســلیحات آمریکایی نیز، موقتی و بی دوام 

بودند و با نیازهای نظامی ایران در سطح کالن تناسب نداشتند.
نتیجه آن که جمهوری اســالمی ایران در زمان جنگ، برای واردات اسلحه با 
کشــورهایی غیر از دو ابرقدرت وارد معامله شد و بیش از سایر کشورها، از 
چین اســلحه خرید. غیر از این خریدهای مستقیم،۴۰ موشک زمین به زمین 
صادراتی کره شمالی به ایران در اواخر جنگ نیز، که در حمالت تالفی جویانه 
ایران هنگام »جنگ شهرها« اهمیت داشتند، در واقع موشک های چینی تولید 
شده در کارخانه های کره ای بودند که صدور آن ها به تهران با چراغ سبز پکن 

صورت گرفت.
در عین حال، برای داشتن درکی واقعی از مواضع پکن در آن زمان، الزم است 
یادآوری شود که کل صادرات اسلحه چین به ایران در هشت سال جنگ، ۱ 
میلیارد و ۸۴۳ میلیون دالر شــد. این در حالی است که در همان مقطع، چین 
بیش از ۵ میلیارد دالر اسلحه به عراق فروخت که حدود سه برابر تسلیحات 
صادر شــده به ایران بود. )ارقام فوق مربوط به صادراتی هستند که در طول 
جنگ تحویل داده شدند، و نه آن هایی که قراردادشان بسته شد ولی تحویل 

سفارش ها بعد از جنگ صورت گرفت(
البته در زمان جنگ، ایران هم چنین معادل ۳ میلیارد و ۸۳۵ میلیون دالر اسلحه 
از کشــورهای اروپای شرقی و دیگر کشورهای کوچک اروپایی، و معادل ۲ 
میلیارد و ۳۸۵ میلیون دالر سالح از کشورهای غیراروپایی وارد کرد. در طول 
این هشت ســال حتی ایرانی ها، با وجود سیاست کلی غرب علیه صادرات 
اسلحه به تهران، موفق به خرید ۸۶۵ میلیون اسلحه از قدرت های اروپای غربی 
شدند که البته، عمدتا شامل تســلیحات پیچیده نمی شد. )منبع مجموعه آمار 
فوق، »صادرات سالح های متعارف به جهان سوم« نوشته ریچارد گریمت است 
که در سال ۱۳۹۱ از سوی سی .آر .اس یا اتاق فکر کنگره آمریکا منتشر شده(

واردات سالح ایران، که در سال های مختلف جنگ فراز و نشیب های فراوان 
داشت، طبیعتا قابل مقایسه با واردات انبوه عراق از کشورهای دیگر و در راس 
آن ها اتحاد جماهیر شــوروی نبود. )فرانسه و چین در جایگاه های دوم و سوم 
صادرکنندگان سالح به حکومت صدام حسین قرار داشتند( در مورد مشخص 
چین، در ســال های پایانی جنگ سهم تسلیحات وارداتی جمهوری اسالمی 
ایران از آن کشور به تدریج افزایش قابل توجهی یافت و نقش آن ها در جنگ، 
بیش تر شد. بخشی از قراردادهای تسلیحاتی ایران و چین هم، اگرچه در دوران 
جنگ بسته شدند، اما تحویل اقالم سفارش داده شده پس از آتش بس صورت 
گرفت؛ مثال قرارداد تحویل موشــک های ضد کشتی »کرم ابریشم« که بخش 

کم ترشان در دوران جنگ، و بخش بزرگ تر بعدا به ایران رسیدند.
در واقع کلیدی ترین صادرات چین به ایران در مقطع جنگ، همین موشــک ها 
بودند که در حمالت تالفی جویانه ایران به کشتی های حامل نفت و کاال برای 
عــراق )جنگ نفت  کش ها( نقش مهمی را ایفا کردند. ولی حتی در ارتباط با 

این موشک ها نیز نباید فراموش کرد که در طول جنگ، ایران مجموعا ۷۵ الی 
۸۰ موشک کرم ابریشم دریافت کرد، در حالی که وارادات عراق از چین بالغ 

بر ۲۰۰ موشک از این نوع می شد.
پرونده هســته ای ایران، در ۱۵ بهمن ۸۴ از شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل رفت. در رای گیری نهایِی ۳۵ عضو 
شورای حکام در این مورد، ۳ کشور کوبا، ونزوئال و سوریه به نفع جمهوری 
اسالمی ایران و در مخالفت با ارسال پرونده به شورای امنیت رای دادند. رای 

۵ کشور الجزایر، بالروس، اندونزی، لیبی و آفریقای جنوبی نیز ممتنع بود.
ولی چین، روسیه و هند، که مقام های جمهوری اسالمی ایران بر روی حمایت 
آن ها حســاب می کردند، و هر از گاه هم بر مخالفت خود با ارسال پرونده به 
شــورای امنیت تاکید کرده بودند، به ضرر تهران رای دادند. این کشورها، با 
همراهی با آمریکا در ارسال پرونده ایران به شورای امنیت، عمال باعث شدند 
سرنوشت این پرونده به نهادی ســپرده شود که واشنگتن در آن - برخالف 

شورای حکام- حق وتو داشت.
چین در شــرایطی با ارسال پرونده هسته ای به شورای امنیت همراهی کرد که 
طیفی از مقام های ایرانی، کماکان تصور می کردند پکن و مسکو، در آن شورا 
مانع از صدور قطع نامه علیه تهران خواهند شد. در واقع اگر چین یا روسیه به 
قطع نامه های شورای امنیت رای منفی می دادند، با توجه به حق وتوی آن ها این 

قطع نامه ها تصویب نمی شدند.
با وجود این هم چین و هم روســیه، با وجود تالش های موردی برای تعدیل 
لحن قطع نامه ها، به تک تک قطع نامه های شــورای امنیت علیه پرونده هسته ای 
جمهوری اســالمی ایران رای مثبت دادند و حتی حاضر نشــدند به یکی از 
آن ها رای »ممتنع« بدهند. به طور مشــخص، پکن و مســکو به قطع نامه های 
۱۶۹۶ )مصــوب ۹ مرداد ۸۵(، ۱۷۳۷ )مصوب ۲ دی ۸۵(، ۱۷۴۷ )مصوب ۴ 
فروردین ۸۶(، ۱۸۰۳ )مصوب ۱۳ اســفند ۸۶(، ۱۸۳۵ )مصوب ۶ مهر ۸۷(، 
۱۸۸۷ )مصوب ۲ مهر ۸۸(، و ۱۹۲۹ )مصوب ۱۹ خرداد ۸۹( رای مثبت دادند 

که بیش تر آن ها، متضمن تحریم های گسترده علیه تهران بودند.
الزم اســت یادآوری شــود که مثال قطع نامه ۱۹۲۹، گذشته از تحریم سپاه و 
شرکت کشــتیرانی، بازرسی تمام محموله های هوایی و دریایی ایران یا حتی 
توقیف و انهدام محموله های دریایی آن را در آب های آزاد مجاز می کرد و عمال 
جلوی تاســیس شعب تازه بانک های ایرانی را در خارج از کشور می گرفت. 
این قطع نامه هم چنین، کلیه فعالیت های مرتبط با موشک های بالستیک را - که 
توانایی حمل کالهک هسته ای را داشته باشند- ممنوع می دانست و فروش هر 
گونه تانک، خودروی زرهی، توپخانه، هواپیمای جنگنده، بالگرد تهاجمی، ناو، 

موشک یا سیستم موشکی به ایران را قدغن می کرد.
هرچند برزیل و ترکیه به قطع نامه ۱۹۲۹ رای منفی دادند و لبنان هم اساسا از 
شرکت در رای گیری خودداری کرد، ولی این قطع نامه نهایتا با رای مثبت چین 

و روسیه، در کنار آمریکا و بریتانیا و فرانسه و دیگران، به تصویب رسید.
تمام این ها در وضعیتی اســت که درآمد حدود نیمی از صادرات فعلی نفت 
ایران به چین نیز، به این کشور بر نمی گردد و به عنوان تسویه بدهی های قبلی 
جمهوری اسالمی ایران، به دو شرکت  دولتی چینی )سی ان پی سی و ساینوپک( 
تحویل می شود. این شرکت ها پیش تر حدود ۵ میلیارد دالر در میادین آزادگان 
و یادآوران سرمایه گذاری کرده بودند و طلب خود از جمهوری اسالمی ایران 

را با نفت خام دریافت می کنند.

در حالی که جهان غرب درگیر مســائل ناشــی از ویروس کروناست و توان 
رویارویی با مســائل درازمدت را ندارد، حزب کمونیست چین که اکنون به 
صدمین سال تولدش نزدیک می شود، خود را برای آینده نگری و چالش گری 

در سطح جهانی آماده می کند.
اجالس اخیر دفتر حزب که مرکب از ۲۵ رهبر برجسته آن است، با تصویب 
خطوط کلی برنامه چهاردهــم، چارچوب کار کنفرانس کمیته مرکزی را که 
مرکب از ۳۰۰ عضو برجسته دیگر اســت، تعیین کرد. مضمون تلویحی هر 
دو گردهمایی، معرفی جمهوری خلق به عنــوان نیروی برتر آینده یا فرازنده 
در سطح جهانی بود. هدف اعالم شــده هر دو اجالس، سرعت بخشیدن به 
تحقق هدف های برنامه »دورنمای ۲۰۳۰« بود. برنامه ای بلندپروازانه که بحران 
اقتصادی ناشی از ویروس کرونا، اجرای به موقع آن را مورد تردید قرار داده 

است.

ادامه مطلب در شماره بعد

هیاهوی توافق راهبردی ۲5 ساله 
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کودکستان رایگان برای 
کودکان 4 ساله در کالیفرنیا

در ایالت کالیفرنیا روند
 کاهش ادامه می یابد

افزایش پیش بینی نشده درآمد کالیفرنیا از محل مالیات، 
این فرصت را به گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا می دهد 
که در بودجه خود، پیشنهاد طرح دوره کودکستان انتقالی 
را برای همه ۴ ســاله ها به قانون گذاران بدهد و هزینه آن 

را تامین نماید. 
گوین نیوســام بودجه بازنگری شده خود را تا پایان این 

هفته برای قانون گذارن خواهد فرستاد. 
این طرح در برگیرنده یک سوم این گروه سنی خواهد بود 
و در سال ۲۰۲۴، همه کودکان در این گروه سنی را شامل 

خواهد شد. 
در بودجه بازنگری شده، ۳/۳ میلیارد دالر برای آموزگاران 
و کارکنان مدارس در مناطق کم درآمد و ۳ میلیارد دالر 
نیز برای گسترش مدارس محلی در نظر گرفته شده است. 
در این بودجه بازنگری شــده، ایالت کالیفرنیا ۵۰۰ دالر 

برای هر دانش آموز طبقه کم درآمد در کالج های محلی 
و ۵۰۰ دالر برای نگهداری از نوجوانان بی خانمان در نظر 
گرفته شده که ۲ میلیارد دالر آن از محل کمک مالی جو 
بایدن رئیس جمهور به ایالت کالیفرنیا خواهد بود و ۳/۸ 

میلیون کودک کالیفرنیا را شامل می شود. 

ایالت کالیفرنیا روز گذشته را با ۵۰ نفر مرگ و میر و ۱۵۵۲ 
نفر مبتال به پایان برد و میزان واکســینه شدگان به ۴۹/۴ 

درصد رسید.
امار ۷ روز گذشــته برای هر یکصد هــزار نفر جمعیت 
همچنان siskiyou کانتی را در باالی جدول، سن دیه گو 
کانتی ۲۳، ریورساید کانتی ۴۱، سن برناردینو کانتی در رده 
۴۳، لــوس آنجلس کانتی ۵۱ و ارنج کانتی را در رده ۵۴ 

قرار داده است. 
شماری از هواداران تزریق واکسن پیشنهاد کرده اند که هر 
چه زودتر پاسپورت واکسن صادر شود تا مخالفان واکسن 
نتوانند از امکانات سفر و به خطر انداختن ایمنی دیگران 

برخوردار شوند. 

در کانون خبر:

در کانون خبر:

حکایات بازار بین الخبرین
صدای لرزون مادر پشت تلفن از ایران می گفت: واکسن کرونا باالخره زدی مادر؟

پسر از زور شرمندگی و ناراحتی به جای خوشحالی گفت: آره مامان، دیروز تزریق اولشو زدم … واکسن شرکت فایزره 
… سه هفته دیگه باس دوز دومشو بزنم …

مادر: الهی شکر مادر، خیالم راحت شد تو اون شهر غریب )لس آنجلس( مریض نشی، کسی نیست ازت پرستاری کنه …
پسر که بغض غریبی گلوشو می فشرد گفت: مامان من االن نگران شمام، واکسن چی شد؟ 

مادر: واال آقای دکتر، رییس سرای سالمندان ما گفته سهمیه قراره بهمون بدن، هنوز معلوم نیست چه وقت؟ واکسنم معلوم 
نیست روسی هستش یا چینی … 

پسر: پس مامان هر موقع خبری شد از واکسن بهم خبر بده …

و در حالی که اشک از چشم پسر جاری شده بود با مادر پیرش از فرسنگ ها دورتر خداحافظی کرد و او را به امید فردایی 
که دوباره صدایش را بشنود به خدایش سپرد … 

تا کی باید بنشینیم و منتظر از دست رفتن بزرگترهایمان، مادران، پدران و عزیزان مان باشیم؟ تا کی باید مردم ایران زیر 
ظلم و ستم باشند؟ تا کی باید بنشینیم و نظاره گر تصمیمات نادرست جمهوری اسالمی باشیم و از دست رفتن جان های 
عزیز را بشمریم؟ چرا باید بنشینیم و حرف های نابخردانه رهبری نظام را درباره واکسن های کرونای امریکایی و انگلیسی 

بدون هیچ دلیل و مدرک علمی )از دشمنان دانش( قبول کنیم؟ 
… انگار که حفظ سالمت عمومی جامعه ایرانی در گرو مبارزه با افکار مالیخولیایی یک مشت کم سواد خرافه پرست 

ضد ایرانی باشد … 

جوک های برگزیده بازار بین الخبرین:
بازم خدارو شکر چایی گرون نشد، خودمون بی سوخت میشدیم چه خاکی به 

سرمون میریختیم؟
 ********* 

کاش حداقل قبر گرون نشه جنازمون رو زمین نمونه!
 *********

مارکو چرا از ایران نمیایی تا چیزی بیاوری؟   مارکو پولو: عوارض گران شده 
است ماندگار شدم! 

 *********
عوارض خروج از کشور یه جوری شده که من دیگه فقط با فیلترشکن میتونم 

خارج بودن رو حس کنم! امیدوارم این دیگه مشمول عوارض نشه? 
 *********

بنزین گرون بشه باید به دوست دخترم بگم: عزیزم جمع تر بشین چهارتا مسافرم   
بزنیم پول بنزین و فالفل شاممون در بیاد! 

 *********
خالصه اخبار این هفته ایران:

نان گران شد – عوارض خروج از کشور سه برابر شد – نرخ بنزین ۵۰%افزایش 
پیدا کرد – یارانه نقدی ۲۳میلیون نفر قطع شــد – زلزله وبهمن جان چندتن از 
هموطنان را گرفت – رکورد مرگ بر اثر کرونا شکسته شد … فقط برد رو اونی 

کرد که ُمرد! 
 *********

 اندی رو دروغکی کشتن گرون شدن بنزین و عوارض خروج از کشور یادمون 
بره  ? 

 *********
چه برایمان آورده ای مارکو؟ مارکو پولو: برایتان زهرمار آورده ام کصافطا مگه 
من ســر گنج نشستم که هر دفعه میرم هر قبرستونی واسه شما روانیا سوغاتی 

بیارم؟!! )هیـــــس…هیچی نگید! مارکوپولو عصبانیه( 
 *********

 با این عوارضی که تعیین کردن واســه خروج از کشور، االن نگران تر از همه 
ی ما دولت تایلنده، پاتایا با کمبود مشتری مواجه میشه و اقتصادشون میخوابه!

 *********
 - کیفیت خودرو داخلی رو نمیتونیم ببریم باال … + تعرفه واردات خارجی رو 
بیشتر کن! – مسافر ورودی به کشور نداریم … + عوارض خروج از کشور رو 

بیشتر کن!
 *********

۳۰ لیتــر بنزین میزنی ۴۵ هزارتومن، میری فرودگاه امام عوارضی ۱۵۰۰ میدی 
موقع خروج ۲۲۰ هزارتومن میدی که بری از استانول شلوار ارزون بخری!

 *********
   برنامه روزانه من اینجوریه که صبح که بیدار میشم میرم گوشیمو چک کنم وقتی 

که چک کردنم تموم شد، میبینم که عـــه! شب شده! باز میخوابم.
  *********

 ولی بازم میگم خمیر دندون کریم باقری خیلی خوبه, قشنگ هم میکروبای دهنتو 

از بین میبره هم باکتریای دهنتو از بین میبره, هم دندوناتو از بین میبره هم مسواکتو 
از بیــن میبره هم دهنتو از بین میبره هم خودتو از بین میبره هم خانوادتو از بین 

میبره کال هرچی سر راهش باشه از بین میبره! 
 *********

  داشتم با تبلتم “Angry Birds” بازی میکردم بابام اومد کنارم نشست ، یه سری 
تکون داُد زیرلب گفت بدبخت! آخرشم کفتر باز دیجیتالی شدی! 

 *********
 به بابام گفتم رنگ سال بنفش شده دوتا صدای اخبارو زیاد کرد گفتم لباس بنفش 

ندارم سه تا دیگه زیاد کرد فک کنم بگم  پول بده دیوار صوتی بشکنه!
 *********

 ۹۰ درصد عکسایی که دخترا بعنوان عکس بدون آرایش بهتون غالب میکنن یه 
ته آرایش یا ادیت عکسی داره که خوشبختانه شما متوجه نمیشید! 

 *********
اون قمیشیه که الکی  بگه جدا شیم طرف  میگه نمیتونم ما تا لفظش رو بیایم  طرف 

استارت رابطه بعدیو زده! 
 *********

 ولی جدی اگه میخواین قربون صدقه ی کسی برین گیلکی یاد بگیرین یه بالمیسر 
میگی دل سنگ آب میشه تی جانه رِ بیمیرم که دیگه اصن کوالک میکنه!

 *********
 ای لعنت به پدر و مادرش با این هندونش” شب یلدا، بزودی در َسراسر ایران ”!

 *********
نوشته »با پول یک بسته سیگار چه چیزهای بهتری میشه خرید؟« باور کنید با پول 
یک بسته سیگار هیچ چیزی بهتر از یک بسته سیگار نمیشه خرید. وقتی میخوای 

همه رو راضی نگه داری 
 *********

یه موکلم داشتم زندان بود، یه بار زنش زنگ زد لوله خونمون ترکید، گفتم خب 
چه کمکی از من برمیاد؟ گفت شــوهرم گفته هرمشکلی داشتی با خانم وکیل 

هماهنگ کن:((
  *********

دیدی یه وقتایی جیبت پره پوله ولی ته دلت واقعا خوشحال نیستی؟ منم ندیدم 
راستش. 

 *********
 یه بار با پراید رفتم سرقرار, دختر گفت راستش نمیدونم چرا حس خوبی ندارم 

, گفتم وایسا سه تا مسافر بزنم کولر میگیرم میریم دیگه!
  *********

 از نظر مامانم اگه غذا بسوزه، دماغ من مقصره. حتی اگه من خونه هم نباشم بازم 
حس بویایی من مقصره 

 *********
 هندزفری رو از جیبم درآوردم، گذاشتم تو گوشم. یهو گفت: منو برگردون تو 

جیبت جان مادرم دیگه گره نمیخورم!
 *********

 اونی که اولین بار سبزی، لوبیا و گوشت رو باهم قاطی کرد و قورمه سبزی رو 

به بشریت تقدیم کرد قطعا الیق نوبل شیمی بوده!
  *********

  یه مورچه داشت بار میبرد، بارشو برداشــتم تا دم لونه براش بردم ولی اونو 
بیخیال شد رفت یچی دیگه پیدا کرد کال حمالیو دوست دارن مورچه ها!

 *********
 با این قیمت بنزین دیگه نمیصرفه ماشین ببریم بیرون ۴ تا برده بگیریم با تخت 

حملمون کنن ارزون تر وایمیسته. 
 *********

به پدرم گفتم: قبض چرا ایندفه زیاد اومده؟ گفت: از بس اون گوشی المصب تو 
شارژه گفتم بهش: قبض آبه! گفت: اصال غلط میکنی قلیون میکشی! 

 *********
  یه نفر به من پیشنهاد ازدواج داد، گفتم: نه خب حاال فعال درس دارم. 

گفت: باشه اصرار نمیکنم!! 
لعنتی کجا اصرار کردی؟ یکم وایسا خب :(( 

سرود جشن فارغ التحصیلی در حوزه علمیه:

آخوندهای خندانیم
ما دزدان ایرانیم
ما کشور ایران را
ارث پدر میدانیم
ما باید دانا باشیم

هوشیار و بینا باشیم
در دزدی از بیت المال

باید توانا باشیم
آباد باشی لبنان
آزاد باشی غزه
ازبهر حفظ مال

ویران بمانی ایران!

از شبکه های اجتماعی:
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در کانون خبر:

انتقاد از کمیسیون مستقل نظارت
 بر تغییر منطقه بندی کالیفرنیا

محبوبیت کاماالهریس در
 کالیفرنیا به عنوان رییس جمهور آینده

 با گذشــت ۴ ماه از ریاست جمهوری جو بایدن و تالش بر 
این که همه چیز عادی جلوه کند، لیکن آخرین نظرســنجی 
در کالیفرنیا که از سوی انستیتوی مطالعات اداره دولت در 
دانشــگاه برکلی انجام شده، نشــان می دهد که از هر ۳ نفر 
کالیفرنیایی، ۲ نفر او را در نقش رئیس جمهور آینده می بینند و 
عملکرد او را در مشارکت با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، 
بســیار عالی ارزیابی می نمایند و محبوبیت او رو به افزایش 

است.
در حالی که رای دهندگان کالیفرنیا با عملکرد جو بایدن بین 
۳۴ تا ۶۲ درصد موافق هستند، همین گروه با عملکرد کاماال 

هریس بین ۳۳ تا ۵۳ درصد موافق هستند. 
ناگفته نماند که ۷ درصد دموکرات های کالیفرنیا با عملکرد 

بایدن و هریس موافق نیستند.
ناگفته نماند که کاماال هریس، نخســتین معاون ریاســت 
جمهوری است که زن اســت و از نظر تباری آمریکایی % 

سیاهپوست و آسیایی است. 

رای دهندگان کالیفرنیا با ایجاد کمیسیون مستقل نظارت بر 
تغییرات منطقه بندی به نمایندــگان تالش کردند تا از نفوذ 
قدرتمداران حزبی در این روند پیشگیری نمایند، اکنون این 
کمیسیون به سبب برگزاری نشست های خود، پشت درهای 
بسته، متهم اســت که رعایت بی طرفی حزبی را نمی نماید. 
چارلز مانگر یکی از بزرگترین کمک کنندگان مالی به حزب 

جمهوریخواه که برای تشکیل این کمیسیون هزینه های آن را 
پرداخته است در نامه ای که نوشته است، عملکرد جاری این 
کمیسیون را پشت درهای بسته و استخدام دفتر حقوقی که 
همواره در خدمت قانون گذاران بوده را مورد انتقاد قرار داد. 
او عملکرد کمیسیون را به گونه ای شکست در وظایف ارزیابی 

کرده است.

مقاله:

سوال های بی جواب
نویسنده: آزاده

 به هر حضرتی که قبول دارید این ســواالت را تا آخر  دنبا ل کنید. برای تحمیق و گول زدن بشــر در دین اسالم نام هر 
دروغی را  “تقیه “گذاشته اند. سوال اول:

چرا فقط در دین اسالم  تقیه وجود دارد؟ آیا واقعا حضرت محمد می توانسته است و یا یک مسلمان کنونی نمی تواند که 
بدون تقیه  زندگی کند؟ آیا پایه دین اسالم بر روی “تقیه” بنا نشده است؟ سوال دوم- چرا حضرت محمد به کاروان ها 
حمله می کرد؟ آیا ربودن مال هر کسی که می خواهد باشد، دزدی نیست؟ سوال سوم- چرا حضرت محمد با این همه 
زن به اسم زنش همخوابه می شد و اگر قصد او لذت جنسی نبوده است و می خواسته است کمک مالی کند چرا به این 
زنها فقط کمک مالی نمی کرد بدون آنکه با آنها وارد رابطه جنسی شود؟ سوال چهارم- چرا وقتی تا حضرت محمد در 
مکه بود از صلح و رفاقت با تمام مردم از هر دینی صحبت می کرد ولی از وقتی که از مکه به مدینه رفت فقط از نفرت و 
جنگ و خونریزی صحبت کرد؟ مگر نه اینکه مسلمانان ادعا می کنند که پیامبرشان همه چیز را از همه بهتر می دانست 
و برای هدایت انسانها آمده بود؟ کسی که ادعا می کند که همه چیز را می داند و  ادعا می کند که تمام راهنمایی های 
او دستور مستقیم خداوند به او برای هدایت انسانهاست که  نباید توی راهنمایی ها و نصیحت هایش این همه تضاد بارز 
وجود داشته باشد؟ سوال پنجم- چرا خداوند از روز اول به سارا فرزندی عنایت ننمود تا ابراهیم مجبور شود که از کنیز 
خود بچه دار شود؟ چرا بعد از آن خداوند به سارا در سن ۹۰ سالگی بچه داد؟ سوال ششم- آیا خداوند قصد داشته است 
که قرن ها عقده و کینه و جنگ و بدبختی بین این پسر عمو های ناتنی به وجود بیاید؟ سوال هفتم- چرا خداوند از روز 
اول انسان را طوری عاقل و فهمیده نیافرید که دیگر هیچگونه احتیاجی به هیچ پیامبری برای راهنمایی او نباشد؟ مگر برای 
خداوند که همه کار از دستش بر می اید، کاری داشت که از روز اول انسان را آنچنان عاقل و فهمیده و با ایمان خلق کند 
که هیچ مشکل و مساله ای برای درک آنچه خود خدا دوست دارد که انسان بفهمد، وجود نداشته باشد؟سوال هشتم- چرا 
خود خدای مقتدر انسان را طوری خلق نکرد که حتی فکر دشمنی با خود خدا به سرش نزند؟ سوال نهم- چرا خداوند مغز 
بشر را طوری خلق نکرد که فکر قتل، دزدی، تجاوز و فساد هرگز به مغزش خطور نکند؟ انجام تمام آنچه که ذکر شد برای 
خدای مقتدری که مورد قبول همه ادیان است و در این ادیان خداوند می تواند هر معجزه ای را در عرض  یک میلیونیم 
ثانیه و بدون دخالت بشر انجام دهد، نباید کار سخت و یا ناشدنی باشد. به اعتقاد تمام ادیان ابراهیمی باید قدرت خداوند 
در این کهکشان ها بینهایت عظیم باشد پس بنابراین اصل ، خداوند قادر مطلق هیچگونه احتیاجی به وجود هیچ بشری 
برای به انجام رساندن آنچه که می خواهد، ندارد. در ادیان ابراهیمی آمده است که  خداوندجهان را ساخته است و سپس 
بشــر را خلق کرده است . اگر خداوند ادیان ابراهیمی کار آفرینش بزرگ همه کهکشانها را خودش به تنهایی انجام داده  
است  پس بنابراین برای خداوند قادر مطلق که از عهده چنین کار عظیمی بر آمده است ،  نباید احتیاج به کمک بشری 
وجود داشته باشد که  خود خداوند باعث خلق او شده است، زیرا اگر غیر از این باشد، قدرت مطلق خداوند بر اثر احتیاج 
او به بشر دیگر قدرت مطلق نخواهد بود. قدرت مطلق یعنی قدرتی که احتیاج به هیچ کمکی خارج از خود نداشته باشد. 
قدرت مطلق برای به ثبوت رساندن حقانیت خود و یا هر دین و  آیینی ، “احتیاج “ به متوسل شدن به یک بشر و کمک 
گرفتن از او را ندارد . هر انسانی که کوشش کرده است که خدا وند را از عرش به فرش بیاورد و بگوید که من از طرف خدا 
آمده ام و من پیامبر او هستم از کافر ترین کافر هاست زیرا خداوند خیلی بزرگ تر از آن وصف شده است که احتیاجی به 
هر گونه کمکی از طرف بشری داشته باشد، تا او را و یا هر دین و آیینی را به مردم بشناساند، زیرا که طبق تعریف قدرت 
مطلق،  خداوند می تو اند در عرض یک میلیونیم ثانیه طرز اندیشــیدن و یا ایمان  افراد خالق خود را به هر گونه ای که 
بخواهد تغییر بدهد بدون آنکه احتیاج به واسطه ای بنام پیامبر باشد. افراد معتقد به خداوند با قدرت مطلق بدون آنکه 
که خود آگاه باشند ، باید بر اساس تعریف خودشان از قدرت بی انتهای خداوند، از بزرگ ترین کافران خدا ناشناس باشند 
چون خداوند با وجود احتیاج پیدا کردن به یک پیامبر برای ایجاد تغییر هر گونه اندیشــه یا ایمان در افکار افراد مخلوق 
خودش از حوزه “ قدرت مطلق “ خود خارج و به یک خداوند نیازمند تبدیل می شود. این در حالی است که خداوند وصف 
شده هیچگونه احتیاجی به هیچ کس و هیچ چیز ندارد.  محمد که به او عنوان پیامبر یا »پیغام بر« داده شده است دچار 
صرع های متوالی می شد. همانطور که می دانیم صرع تغییراتی را در مغز بیمار ایجاد می کند. محمد بر اساس  “تقیه” 
و وهم ها و یا خواب و خیال هایی که داشت ، جریان عالم خواب و رویای خود را بنام  “ رابطه با خداوند “ با مردم اطراف 
خود در میان گذاشت. وقتی که مردم به سخنان او وقعی نگذاشتند، با تهدید کردن آنها به مرگ و یا  کشتن افراد بوسیله 
شمشیر و  نیزه و یا با گرفتن خراج های هنگفت از آنانی که به او “ایمان” نمی آوردند،  دینی بر پایه “تقیه” و “خدعه” و به 
زور شمشیر را به مردم تحمیل کرد.  آنهایی که خود را نایب خدا بر روی زمین می دانستند یا شیادانی بودند  که از جهل 
مردم سو استفاده می کردند  و یا بیماران روانی  و یا عصبی بودند که دچار اوهام می شدند و یا فکر می کردند که با “تقیه” 
که همان دروغ مصلحتی اســت می توانند رهبری و هدایت مردم را بر روی زمین به عهده بگیرند. ســوال دهم- آیا شما 
به قدرت مطلق یک خداوند بی نیاز به کمک انسان اعتقاد دارید؟ سوال ۱۱- آیا شما اعتقاد دارید که دین ها مایه نجات 
بشری از تمام مصیبت های بشری شده اند؟  سوال ۱۲-چرا دین ها به جای صلح مایه جنگ های مذهبی و نفرت   خشونت 
شده اند؟ سوال ۱۳- اگر شما به یک قادر مطلق و بی نیاز  و مهربان اعتقاد دارید، چرا این قادر مطلق بی نیاز و  مهربان با 
یک معجزه در عرض یک میلیونیم ثانیه تمام بشریت را تبدیل به بهترین دانایان،  دوستان و مهربانان، به دور از شقاوت و 
پستی و دزدی و دروغ نمی کند؟ این معجزه که معجزه ای بزرگ تر و مشکل تر از پدید آوردن همه کهکشانها که نخواهد 
بود؟ سوال ۱۴- شما اعتقاد دارید که خدا مهربان است . ولی اگر می گویید که این خواست خدا هست که بشر اینگونه در 
رنج و عذاب جنگ ها و نفرتها باشد، آیا این تضادی با اعتقاد شما که خدا مهربان است دارد یا ندارد؟ سوال ۱۵- آیا هرگز 
این به مغز شما خطور کرده است که آنچه باعث نجات بشریت شده است هیچگونه ربطی به دین و تعلیمات آن نداشته 
است؟ سوال ۱۶- آیا متوجه شده اید که کشف تمام علوم توسط الهام  و  وحی نبوده است و دانشمندان طی سالیان دراز و 

با تجربه ها و آزمونهای مکرر به آن دست پیدا کرده اند؟ 
سوال ۱۷ - آیا متوجه شده اید که آنچه باعث نجات بشر از چنگال بیماری ها و نادانی ها و جهل و خرافات در طی قرون 
متمادی شده است، تکامل مغز انسان و پیشرفت قدرت تفکر او برای حل مسایل اطراف خود بوده است و  ربطی به هیچگونه 
دستور دینی نداشته است؟ سوال ۱۸- آیا به نظر شما یکی از بزرگ ترین معجزه ها توسط مغز دانشمندانی که  توانستند 

واکسن ضد کرونا را با تالش های شبانه روزی و با استفاده از دانش و علوم طبیعی کشف کنند، اتفاق نیفتاد؟ 
سوال ۱۹- چرا تمام دعاهای انجام شده در مساجد، کلیساها و کنیساها قادر نشد که جلوی مرگ میلیونها انسان را بگیرد 

ولی هر کس که به او واکسن ضد کرونا تزریق شد، بدون احتیاج به دعای کسی از خطر مرگ کرونا نجات پیدا کرد؟ 
سوال ۲۰- آیا شما شامل آن دسته از کسانی هستید که با انکار حقیقت ها، به طور غیر مستقیم به جهل بشر دامن می 
زنید؟ آیا فکر می کنید که منافع و روابط عقیدتی ، شغلی ، شخصی ، اجتماعی و خانوادگی شما در رابطه با دانستن حقایق 

به خطر خواهد افتاد؟ 
اگر جواب شما مثبت است، تمام روابط سالم شما از نظر اخالقی، انسانی، اجتماعی، خانوادگی، آموزشی و تربیتی و شغلی 
نه تنها برای شما بلکه برای نسل های آینده در خطر خواهد بود. برتولت برشت می گوید: آنکس که حقیقت را نمی داند، 

یک نادان است، اما آنکس که حقیقت را می داند و نمی گوید یک  تبهکار است.   

این یادداشت برگرفته از صفحه فیسبوک یکی از دوستان است:
دانشجویی میگفت:

یکی از اساتید دانشگاه ما ساعت دخترانه ای را روی دستش میبست و ما همیشه به او می خندیدیم !
تا اینکه برایمان مشخص شد که آن ساعت،ساعت تنها دخترش بوده که او را سالها پیش از دست داده بود !

دلهایی هست که 
درد میکشد اما دم نمیزنند .

همیشه سکوت شخص دلیل بر عدم قدرت او بر جواب دادنش نیست .
خیلی ها هستند که سکوت را اختیار میکنند تا کسی را جریحه دار نکنند!

خیلی ها هستند سکوت را اختیار میکنند چون درد دارند و حرف زدنشان دردشان را بیشتر میکند .
خیلی ها هستند که میدانند حرف زدن در بعضی مواقع فایده ای ندارد .

خیلی ها هستند که هنگام عصبانیت سکوت اختیار میکنند تا کسی را از دست ندهند .
قدردان کسانی باشیم که ما را درک میکنند، قبل از اینکه ما خودمان را شرح دهیم. 

سکوت نشان از ضعف نیست...
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در کانون خبر:

ایالت کالیفرنیا روز گذشته را با ۲۱ نفر مرگ و میر و ۲۲۱۱ 
نفر مبتال و ۴۹/۱ درصد واکسینه شده به پایان برد و به نظر 
می رسد شماری از کانتی ها ممکن است تا پایان این هفته 

به رنگ بندی زرد بپیوندند. 
آمار ۷ روز گذشته برای هر یکصد هزار نفر جمعیت هنوز 
Siskiyou کانتی را در باالی جدول، سن دیه گو کانتی 
۲۵، ریورســاید کانتی ۳۹، سن برناردینو کانتی ۴۲، سن 
فرانسیســکو کانتی ۴۶، لوس آنجلس کانتی ۴۹ و ارنج 

کانتی در رده ۵۳ است. 
ارنج کانتی، ســانتا کالرا کانتی، سانتاکروز کانتی، تلوم 
کانتی و آمادور کانتی ممکن است وارد رنگ زرد شوند. 

ایالت کالیفرنیا به بازگشایی ۱5 
جون نزدیک می شود

خشکسالی در 4۱ کانتی کالیفرنیا
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا، نام ۴۱ کانتی را در شرایط 
اضطراری خشکسالی قرار داد و مردم را تشویق به صرفه 

جویی کرد. 
گرچه ماه گشته گوین نیوســام، تنها ۲ کانتی سونوما و 
مندوسینورا که اکنون ۳۰ درصد مردم کالیفرنیا را تامین 
می کند در لیست شرایط اضطراری برای خشکسالی قرار 
داد، شاید تصور نمی شد که در فاصله کمتز از یکماه، این 

لیست به ۴۱ کانتی برسد. 
این تصمیم گوین نیوسام، در راستای تامین آب مورد نیاز 
کشاورزان منطقه مرکزی کالیفرنیا صورت پذیرفته است 
زیرا زمستان بدون برف و باران مورد نیاز، نشانه تابستان 
همراه با خشکســالی است. زیرا کوه های سی یرا، خالی 
از توده های برف بوده و رودخانه های کلمات، ساکرامنتو 

– سن واکین دلتا و توالر نیز آب چنداین ندارند از این 
روی در هفته گذشته شاهد ریختن میلیون ها ماهی سمن 

به آبهای اقیانوس آرام بودیم. 

گذشت زمان، ماندگاری 
گوین نیوسام را بیشتر می کند

برنده جایزه ۲۶ میلیون دالری
 هنوز پیدا نشده است

نظر سنجی دانشگاه برکلی که با همکاری لوس آنجلس 
تایمز انجام شده است، نشــان می دهد که هر چه زمان 
می گذرد، کارزار برکناری گوین نیوسام، ایجاد انگیزه و 

اشتیاق را در میان کالیفرنیایی ها از دست می دهند. 
گرچه تنها بیش از ۵۲ درصد رای دهندگان عملکرد او را 
تصویب و تایید می کنند لیکن در میان تایید کنندگان، ۶۴ 

درصد عملکرد او را باالتر از حد انتظار ارزیابی می نمایند. 
در برابر او کوین فالکنر شــهردار پیشین سن دیه گو ۲۲ 
درصد داگ اوســه ۱۴ درصد و کیتلین جنر، تراجنستی 
و قهرمان پیشین المپیک از ۶ درصد محبوبیت برخوردار 

هستند. 

اداره التاری در کالیفرنیا امروز اعالم کرد که بر ۲۶ میلیون 
دالری که در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۰ برنده شــده، تاکنون بلیت 
برنده خود را که Super Lotto Plus بوده به اداره التاری 
برای دریافت جایزه نفرستاده است و تا روز پنجشنبه مهلت 
قانونی او به پایان می رســد و این جایزه به عنوان کمک 
مالی نقدی به اداره آموزش کالیفرنیا فرستاده خواهد شد. 

ناگفته نماند که شــماره بلیت برنده ۵، ۱۲، ۳۶، ۲۳، ۱۳، 
۳۱ بوده و شماره مگا نیز ۱۰ بوده است و در شهر المیرادا 

خریداری شده است. 
البته اگر این جایــزه ۲۶ میلیون دالری را به جای ماهیانه 
می خواستند یکجا دریافت کنند ۱۹/۷ میلیون ارزش داشت. 

 معرفی کتاب :

نگاهی به کتاب جدید » حبشی « به نام :

در پاریس بود که...
آخرین کتاب محمد سعید حبشــی به نام »در پاریس بود که ...« بر 
خالف کتاب های گذشته او که هر کدام مجموعه ای از داستان های 
کوتاه بود به صورت یک رمان بلند انتشار یافته و به مانند نوشته های 

سابق او با استقبال عالقمندان به کتاب رو به رو شده است.
حبشی نویسنده و روزنامه نگاری است که پس از نوشتن چندین هزار 
مقاله روزانه و ستون های خواندنی در نشریات چاپ لس آنجلس از 
فعالیت های مطبوعاتی خود کاست تا بتواند رمان مورد نظر و قطور 
خود را که در ۸۳۱ صفحه و در قطع وزیری چاپ شده به اتمام برساند 

و در اختیار دوستداران خود قرار دهد.
کسانی که این رمان را در روزهای اول انتشار آن خوانده اند به جذابیت 
و پر کشش بودن داستان عاشقانه آن اشاره کرده اند و آن را عبرت 
انگیز و آیینه ای از زندگی ایرانیانی می دانند که خود را به آب و آتش 
می زنند تا به آینده ای که چون سراب به آن ها چشمک می زند برسند 
که هم با بیم و امید همراه است و هم در آن تلخی  و شیرینی موج می 
زند و در نهایت خواننده را به نقطه ای می رساند که می خواهد برسد.  
در این رمان قطور نویســنده پا به پای شخصیت های داستان که هر 
کدام در چارچوب واقعیت های زندگــی قدم بر می دارند و برای 
خواننده لمس کردنی اســت به نکاتی نیز اشاره کرده که خواندنی و 
قابل تأمل اســت و از جمله مزیت های کتاب به شمار می رود. این 

کتاب را باید خواند تا به دلیل نگارش آن پی برد.       

https://zoom.us/j/93174325199
https://atlantapcc.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
۱4 می تا  ۲۰ می ) ۲4 اردیبهشت  تا  3۰ اردیبهشت (

جمعه ۲4 اردیبهشت     ۱4 می

 ۱۹۵۵( خورشــیدی   ۱۳۳۴  
میالدی(

زادروز پرویز مشکاتیان، نوازنده 
و نواگر

۱۳۶۳ خورشیدی )۱۹۸۴میالدی(
یغمایی- حبیب  درگذشــت 

محقق،نویسنده و روزنامه نگار- حبیب یغمایی به 
مدت سی سال تمام و بدون وقفه ماهنامه ادبی 
و فرهنگی یغما را منتشــر کرد که خود مدیر و 
سردبیر آن بود. دوره یغما یکی از مهمترین منابع 
ادبی ایران در فاصله ســال های ۱۳۲۷ تا ۱۳۵۷ 

است.
۱۳۷۰ خورشیدی )۱۹۹۱ میالدی(

درگذشت حسن کامکار، نوازنده و استاد ویُُلن 
و  مدرس موسیقی

شنبه ۲5 اردیبهشت     ۱5 می

۱۲۷۰ خورشیدی )۱۸۹۱ میالدی(
لغو امتیاز تنباکو در دوران ناصرالدین شاه   

۱۳۲۷ خورشیدی)۱۹۴۸ میالدی( 
درگذشت شکراهلل قهرمانی، نوازندهی تار

۱۳۵۲ خورشیدی )۱۹۷۳ میالدی(
درگذشت مهدی محی الدین الهی قمشه ای-استاد 

فلسفه دانشگاه و مفسر قرآن

یکشنبه ۲۶ اردیبهشت     ۱۶ می

۱۳۵۷ خورشیدی )۱۹۷۸میالدی(
درگذشت حســن رادمرد، آهنگساز و نوازنده 

پیانو
۱۳۷۸ خورشیدی )۱۹۹۹میالدی(

درگذشت ذبیح اهلل صفا - پژوهشگر در زمینه  
تاریخ ادبیات فارسی 

  کتابهای شــادروان ذبیح اهلل صفا در شرکت 
کتاب موجود است

دوشنبه ۲7 اردیبهشت     ۱7 می

۱۲۷۹ خورشیدی )۱۹۰۰میالدی(
زادروز  روح اهلل خمینــی، پایه گذار جمهوری 
ایران و آغازگرحکومت استبدادی  اسالمی در 
دینی و نابودی ارزش های انسانی و ملی در ایران

سه شنبه ۲8 اردیبهشت     ۱8 می

۱۳۰۲ خورشــیدی )۱۹۲۳ 
میالدی(

خطیبی،  پرویــز  زادروز 
طنزپرداز،  روزنامه نــگار، 
ترانه سرا، نمایشنامه نویس، 
و برنامــه ســاز رادیو و 

تلویزیون
  شــرکت کتاب ناشــر کتاب کامل خاطرات 
شــادروان پرویز خطیبی با عنوان »خاطراتی از 

هنرمندان« 
۱۳۳۰ خورشیدی )۱۹۵۱ میالدی(

انتشار نخستین شماره ی مجله  »آزادی زنان« به 
صاحب امتیازِی ظفردخت اردالن 

۱۳۳۸ خورشیدی )۱۹۵۹میالدی(
آغاز ســاخت آرامگاه خیام نیشابوری از سوی 
انجمن آثار ملی ایران با طراحی مهندس سیحون 

چهارشنبه ۲9 اردیبهشت     ۱9 می

 ۱۸۸۲  ( خورشــیدی   ۱۲۶۱
میالدی( 

زادروز دکتــر محمد مصدق، 
دولتمرد بزرگ ایرانی و نخست 
وزیر ایــران از ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲. وی همچنین به 
عنوان معمار ملی شدن صنعت نفت ایران که زیر 
نفوذ بریتانیا )شرکت نفت ایران و انگلیس بعدها 

بریتیش پترولیوم بی پی( بود شناخته می شود.
۱۲۹۱ خورشیدی )۱۹۱۲ میالدی(

کشته شــدن یپرم خان ارمنی، سردار مشروطه 
ایران در جنگ با ابوالفتح میرزا ساالرالدوله.

۱۳۳۰خورشیدی )۱۹۵۱ میالدی(
انتشار نخستین شماره  مجله »زنان« به صاحب 

امتیازِی صفیه فیروز 
۱۳۳۳ خورشیدی )۱۹۳۴ میالدی(

زادروز جعفر مدرس صادقی، قصه نویس
۱۳۶۵ خورشیدی)۱۹۸۶ میالدی(

درگذشت خان بابا معتضدی از پیشگامان سینمای 
ایران

پنجشنبه 3۰ اردیبهشت     ۲۰ می

۱۳۱۹ خورشیدی )۱۹۴۰ میالدی(
زادروز  احمدرضا احمدی، شــاعر نوپرداز در 

کرمان

https://baranrugservices.com/
https://vgbailbonds.com/
https://sofiinsuranceservices.com/
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در کانون خبر:

در آستانه نزدیک شــدن به ۱۵ ماه جون برای بازگشایی 
کامل، که در نتیجه واکسیناسیون بیشتر و کاهش مبتالیان 
است، گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در گفتگو با کانال های 
تلویزیونی گفت: ما راهکار تازه برای استفاده کردن و یا 
نکردن از ماسک را به زودی اعالم خواهیم کرد و گرچه 
تالش داریم که شرایط به دوران پیش از کرونا باز گردد، 

لیکن احتیاط  های الزم و ضروری را خواهیم کرد. 
این پرسش ها هنگامی بیشــتر طرح شده است که دکتر 

آنتونی فاچی مدیر انســتیتوی ملی آلرژی و بیماری های 
 This week در برنامه ABC عفونی در مصاحبه با کانال
از ضروری نبودن ماســک دــر گردهم آیی های کوچک 
برای کسانی که هر دو واکســن را زده اند و آسان شدن 
شــرایط سخن گفته بود ولی نباید فراموش کرد که او در 
مصاحبه اش اشاره کرده بود، ما نباید یکباره لیبرال برخورد 

کنیم و باید آرام آرام وارد مرحله بدون ماسک شویم. 

واکسینه شدگان کامل، بدون ماسک 
خواهند بود

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا کریسمس
 را به ماه می آورده است

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا که از آغاز ماه می سفر 
خود را به کانتی ها و شهرهای مهم کالیفرنیا آغاز کرده و 
هر روز در یک شهر و در میان مسئوالن و مقامات محلی 
ظاهر می شود، تالش دارد همانند سانتاکالس، با هدیه های 
مالی در میان مردم ظاهر شود و با ارائه برنامه هایی چون 
چک ۶۰۰ دالری بخشــودگی مالیاتــی، کمک ۵۰۰۰ 
دالری تا ۲۵۰۰۰ دالری برای مشاغل کوچک، پرداخت 

اجاره های عقب افتاده خانواده های کم درآمد، پرداخت 
قبض های آب و بــرق و گاز همین خانواده ها از محل 
ارزش افزوده مالی ایالت کالیفرنیا، ســدی شود در برابر 
تالش آنانی که برای برکناری او در ماه ســپتامبر برنامه 
ریزی کرده اند. کمک ۲۶/۶ میلیارد دالری برای گسترش 

مدارس نیز از آخرین برنامه های اوست. 

ایالت کالیفرنیا و ادامه خط کاهش مبتالیان 

همسر جکی سی لی دادستان کل پیشین منطقه لوس 
انجلس به زندان نخواهد رفت

طرح افزودن پدر و مادر
 به بیمه درمانی فرزندان در کالیفرنیا 

کمک ۱/5 میلیارد دالری گوین نیوسام فرماندار 
کالیفرنیا به مشاغل کوچک 

ایالت کالیفرنیا روز گذشــته را با ۱۲۱ نفر مرگ و میر و 
۱۴۶۴ نفر و واکسیناسیون ۴۹/۷ درصد به پایان برد. 

آمار ۷ روز گذشــته برای هر یکصد هزار نفر، همچنان 
Siskiyou کانتی را در باالی جدول، سن دیه گو کانتی 

را در رده ۲۳، سن برناردینو کانتی ۴۱، ریورساید کانتی 
۴۲، لوس آنجلس کانتی ۴۷، سن فرانسیسکو کانتی ۵۰ و 

ارنج کانتی را در رده ۵۴ قرار داده است.

درخواست دیوید لی سی، همسر جکی سی لی دادستان 
کل پیشــین منطقه لوس انجلس، از سوی قاضی دادگاه 
عالی لــوس آنجلس کانتی پذیرفته شــد و او به زندان 
نخواهد رفت و جریمه و تنبیه جایگزین را خواهد داشت. 
دیوید لی سی، در ماه مارچ ســال گذشته، هنگامی که 
معترضان به در خانه او رفته و همراه با شعار دادن علیه 
جکی لی سی، درب خانه او را زدند، با اسلحه بیرون آمد 
و آنان را تهدید کرد تظاهرات از سوی جان سیاهان مهم 

است )BLM( سامان داده شده بود که پس از آن شکایتی 
علیه او طرح کردند و او پس از ۵ ماه، برای اســتفاده از 

اسلحه و تهدید، برای ۳ فقره جرم جنایی متهم شد. 
قاضــی دادگاه عالی لوس آنجلس کانتی پذیرفت که او 
۱۰۰ ســاعت کار خدمات به جامعه را انجام دهد و در 
کالس های مدیریت خشم نیز شرکت نماید و تا ۱۸ ماه نیز 

اجازه استفاده از اسلحه را نداشته باشد. 

به طور رسمی افزودن پدر و مادر به بیمه درمانی فرزندان 
در کالیفرنیا در مجلس ایالتی به رای گذاشته خواهد شد. 
در آمریکا ۳۳/۲ میلیون نفر بیمه درمانی ندارند که نزدیک 
به ۴۰۰۰۰۰ نفر آن افراد باالی ۶۵ سال هستند که به دلیل 
شرایط مالی و اداری زیر پوشش مدیکر قرار نگرفته اند و به 
موجب الیحه AB۵۷۰ که از سوی میگل سانتیاگو نماینده 
دموکرات لوس انجلس در مجلس نمایندگان به مجلس 

ارائه شده است فرصت خواهد داد که فرزندانی که دارای 
بیمه درمانی هســتند، پدر و مادر خود را به بیمه درمانی 
خود بیافزایند زیرا خرید بیمه فردی برای آنها بسیار گران 

خواهد بود. 
به نظر می رسد که با ارزش افزوده ای که در ایالت کالیفرنیا 
وجود دارد، امکان این افزایش از نظر مالی آسان تر خواهد 

بود.

در این کمک مالی، مشاغل کوچکی که به سبب بیماری 
کرونــا زیان کرده اند، از ۵۰۰۰ تــا ۲۵۰۰۰ دالر خواهد 

پرداخت. 
این طرح ایالتی در همراهی با بودجه اهدایی دولت فدرال، 
در مجموع به ۴ میلیارد دالر می رســد و بزرگترین کمک 

مالی در ایالت کالیفرنیا خواهد بود. 
گوین نیوسام این موضوع را در گفتگوی مجازی با مسئوالن 

اتاق بازرگانی کالیفرنیا اعالم کرد. 

هنگامی که در آغاز ســال گوین نیوسام این طرح را آغاز 
کرده بود، ۳۵۰ هزار درخواست دریافت نموده بود که نیاز 
به ۴/۵ میلیارد دالر در آن پیش بینی شد اکنون که کالیفرنیا 
با ۷۵/۷ میلیارد دالر ارزش افزوده مالی روبروست و قرار 
اســت چک های ۶۰۰ دالری برای کم درآمدها بفرستد و 
یا ۶۰۰ دالر از مالیات مشاغل زیر ۷۵ هزار دالر در سال 

بکاهد، این کمک مالی نیز انجام شدنی است. 
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محمدرضا باطنی در سال ۱۳۱۳ ) ۱۹۲۴( در اصفهان در خانواده ای فقیر به دنیا آمد و 
ویرایش

در شامگاه روز دوشنبه ۲۱ اردی بهشت ۱۴۰۰ برابر با دهم ماه می ۲۰۲۱ پس از طی یک دوره بیماری در سن ۸۷ سالگی درگذشت
شادروان محمدرضا باطنی تحصیالت ابتدایی را در اصفهان گذراند. در ۱۲ سالگی به علت بیماری سخت پدر و تنگ دستی خانواده 
مجبور به ترک تحصیل شد و به پادویی در بازار اصفهان پرداخت. پس از چند سال و هم زمان با کار در یک خرازی فروشی امکان این 
را پیدا کرد که در مدرسه شبانه ثبت نام کند و تحصیل را از سر بگیرد. در ۱۸ سالگی توانست دوره اول دبیرستان را به اتمام برساند 
و به عنوان معلم به اســتخدام آموزش و پرورش درآید. به مدت ۵ ســال در دهات برخوار اصفهان معلم بود و هم زمان بدون حضور 
در کالس درس هم می خواند و در نهایت در بیست و سه سالگی توانست دیپلم ادبی خود را بگیرد. از خدمت سربازی معاف شد و 
توانست وارد دانش سرای عالی شود و در نهایت در سال ۱۳۳۹ از دانش سراِی عالی در رشته زبان و ادبیاتانگلیسی فارغ التحصیل شد. 

ویرایش
به علت این که در طول دوران تحصیل شاگرد اول بود برای ادامه تحصیل به خارج از کشور اعزام شد و به این ترتیب در سال ۱۳۴۰ 
به انگلستان رفت و از دانشگاه لیدز فوق لیسانس زبان شناسی گرفت. سپس در لندن با پروفسور مایکل هالیدیبر روی نحو زبان فارسی 
بر اساس نظریه زبانی او برای دوره دکتری کار کرد. در سال ۱۳۴۵ برای مدت کوتاهی به ایران آمد. به علت نوشتن مقاالت اعتراضی و 
معاشرتهایی که با اعضای کنفدراسیون دانشجویان داشت به محض ورود در همان فرودگاه مهرآباد بازداشت شد و تحت بازجویی قرار 

گرفت. به علت عدم تمدید بورس و تهدید ساواک امکان بازگشت پیدا نکرد و تحصیل او در انگلستان نیمه تمام ماند.
چندی بعد همان رســاله ای را که قرار بود در لندن از آن دفاع کند، با جرح و تعدیل هایی به فارســی برگرداند و با عنوان توصیف 
ساختمان دستوری زبان فارسی در دوره تازه تأسیس دکتری زبان شناسی دانشگاه تهران از آن دفاع کرد و در خرداد ماه ۱۳۴۶ موفق 

به دریافت درجه دکتری زبان شناسی همگانی و زبان های باستانی شد.
ویرایش

او که هنوز در استخدام دانشسرای عالی )دانشگاه تربیت معلم بعدی( بود، در این زمان بهتر دید خود را به دانشگاه تهران که تازه 
رشته زبان شناسی دایر کرده بود منتقل کند. در این زمان دکتر محمد مقدم رئیس دپارتمان زبان شناسی دانشگاه بود و هم او بود 
که زمینه انتقال دکتر باطنی را به دانشگاه تهران فراهم کرد. به این ترتیب او در مهرماه ۱۳۴۶ با عنوان استادیار زبان شناسی در گروه 
زبان شناسی دانشگاه تهران آغاز به کار کرد. در زمان ریاست دکتر عالیخانی بر دانشگاه تهران یک سال به عنوان مأمور خدمت، ریاست 
ادارًه آموزش دانشسرای عالی را عهده دار شد ولی تصدی چنین شغلی در دانشگاه تهران به علت اعتراض هایی که به قانون گرایی او 

می شد، برایش دردسر ساز شد و او مجبور شد دوباره به عرصه تدریس بازگردد.
دکتر باطنی چند سال بعد در فرصت مطالعاتی در خارج از کشور به سر برد، یک سالی را در فرانسه بود و سپس راهی دانشگاه برکلی 
شــد. پس از چند سال فرصت مطالعاتی در سال ۱۳۵۸ به ایران بازگشت، و در زمانی که اداره امور دانشگاه و دانشکده ها به صورت 

شورایی درآمده بود، او نیز به عنوان نماینده انتخابی استادان عضو شورای سرپرستی دانشکده ادبیات شد.
ویرایش بازنشستگی اجباری 

پس از وقوع انقالب فرهنگی دانشگاه تعطیل شد و محمدرضا باطنی از اولین استادانی بود که به بازنشستگی اجباری تن درداد. پس از 
درگیری لفظی که در خصوص رابطه انقالب و فرهنگ با اعضای ستاد انقالب فرهنگی )جالل الدین فارسی، عبدالکریم سروش، شمس 

آل احمد( در جلسه ای در دانشکده حقوق داشت به اجبار بازنشسته شد. خود وی در این خصوص می گوید:
خالصه هم به خودم گفتند و هم برایم پیغام گذاشتند که یا تقاضای بازنشستگی می کنی یا از دانشگاه بیرونت می کنیم. من هم 

تقاضای بازنشستگی کردم و آمدم خانه. بازنشستگی من در شهریور ۱۳۶۰ بود و آن موقع من ۴۷ سال داشتم.
سرانجام پس از رفتن دکتر عالیخانی، من نیز استعفا کردم و صرفاً به تدریس در دانشگاه پرداختم. اما گزارشی تهیه شد و مرا مقصر 
اصلی دانستند و برای آن که مرا رسماً اخراج نکنند، برای انجام تحقیق و پژوهش به خارج از ایران فرستادند و این چنین شد که من 

به فرانسه و سپس به آمریکا، به برکلی رفتم.
ویرایش همکاری با مطبوعات: 

محمدرضا باطنی از همان ســال های تدریس دانشگاهی، همکاری با مطبوعات را با نگارش مقاله هایی پیرامون مسائل اجتماعی و 
فرهنگی آغاز کرد. نخستین مقاله ای که برای روزنامه ها نوشت یک مبحث اجتماعی و درباره عدم اعتماد بود که در روزنامه آیندگان به 
چاپ رسید. پس از انقالب هم ابتدا با ماهنامه آدینه و سپس دنیای سخن همکاری کرد و مقاالتی نیز در چند نشریه دیگر از او به چاپ 

رسید؛ مقاالت تأثیرگذاری 
که مســیر پاره ای حرکات 
فرهنگی را تغییر داد. مثال 
بارز آن نقدی بــود که در 
مجله آدینه بر کتاب »غلط 
ننویسیم« ابوالحسن نجفی 
با عنــوان »اجــازه بدهید 
یا  نوشت،  بنویسیم«  غلط 
مطلبی با عنــوان »کتاب 
سالی که ضربه فنی شد« 
درباره کتاب آموزش عربی 
بنابه  آذرنوشــکه  آذرتاش 
مالحظاتــی از دور انتخاب 
کتاب ســال کنار گذاشته 
شده بود. هم چنین می توان 
به مقاله جنجال برانگیز وی 
تحِت عنواِن »فارسی، زبانی 

عقیم؟« اشاره کرد.
ویرایش

در ســال ۱۳۶۴ با تقاضای 
معاصر  فرهنگ  مؤسســه 
به مدیریت داود موســایی 
شروع به تألیف یک فرهنگ 
انگلیسی-فارســی  دوزبانه 
کــرد. پس از ۷ ســال کار 
در اردیبهشــت ۱۳۷۲ ابن 
فرهنگ بــه بــازار عرضه 
شــد. از آن پس باطنی به 
همکاری خویش با مؤسسه 
فرهنگ معاصر ادامه داده و 

حاصل این همکاری تألیف و تدوین طرح های گوناگون فرهنگ نویسی است.
محمدرضا باطنی، مؤلف کتاب های مرجعی چون »توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی« )با ۲۷ بار تجدید چاپ(، »نگاهی تازه 
به دســتورزبان« و »فرهنگ معاصر« )کتاب ســال ایران در سال ۱۹۹۴( است. وی عالوه بر تألیف و ترجمه آثار معتبری در زمینه 
زبان شناســی، مترجم ده ها کتاب و مقاله در زمینه های فلســفی و اجتماعی بوده که از آن میان می توان به »ساخت و کار ذهن«، 
»مقدمه ای بر فلسفه« و »فلسفه  هنر نیچه« اشاره کرد. دکتر باطنی در سال های ۷۲ تا ۷۵ همراه با هیئتی متشکل از کریم امامی، 
ایرج کابلی، علی محمد حق شناس، احمد شاملو، کاظم کردوانی و هوشنگ گلشیری در نشست هایی به منظور بازنگری در شیوه 

نگارش و خط فارسی شرکت داشته است.
شاخه تخصصی دکتر باطنی جامعه شناسی زبان است که هدف آن از مطالعه زبان، شناخت و تحلیل جامعه ای است که ظرف زبان 

مورد نظر است.
اوجی تجربه های شخصی خود را شعر کرد
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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

شکایت توئیتر از دادستان کل تگزاس ، رد شد
ماکسین چســنی  ، قاضی ارشد دادگاه فدرال در سن 
فرانسیسکو، شکایت شرکت توئیتر علیه کن پکستون  

دادستان کل ایالت تگزاس را رد کرد. 
در شکایت توئیتر، ماکسین چسنی و دفتر او متهم شده بودند 
که پس از رویداد ۶ ژانویه و حمله به ساختمان کنگره، که 
حساب کاربری دانالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ممنوع 
شده بود، کارکنان این دفتر، از حساب کاربری خود در 
گسترش اندیشه های دانالد ترامپ همکاری نموده و به 

گونه ای دست به انتقام جویی از توئیتر زده اند. 
قاضی دادگاه فدرال عملکرد دفتر دادستان کل تگزاس را 
در روند آزادی بیان ارزیابی نموده و آن را برخالف قانون 

ندانست. 
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