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ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که
میدانم خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که
این امپراتوری را برای پارسیها بنا کردم تو به این
پاره خاک که پیکر مرا در بر گرفتهاست رشک مبر!!!...

رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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در صفحات دیگر:
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لحظه تحویل سال  1400به وقت لسآنجلس شنبه سحر  20مارچ 2021

02:37:28
am

بازگشاییمدارسابتداییلوسانجلس

وام های کرونا

تزریقواکسندرکالیفرنیا
سرعت مییابد.

 EDDو  PPPو SBA

شخصی  -بیزینسی

بازگشاییمدارسابتدایی
لوسانجلس

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

424-385 -2981

گشایش یک مرکز واکسیناسیون
در  Cal stateلوس انجلس
اداره آموزش لوس انجلس از
بودجه پلیس کم می کند
توقف واکسیناسیون در برخی از
کانتیهایکالیفرنیا
در کالیفرنیا از سال ،۲۰۲۷
استخراج نفت از راه Fracking
ممنون میشود.

لحظه تحويل سال نوي خورشيدي که سرآغاز آيينهاي نوروزي
است در سراسر جهان در لحظهاي واحد فرا ميرسد که در نقاط
مختلف جغرافيايي به زمان محلي قابل محاسبه است
اين لحظه به باور پيشينيان لحظه تکميل يک دور  360درجه زمين
به دور خورشيد و لحظه انقالب بهاري است که کره خاکي پس
از طي يک دور کامل گردش به دور خورشــيد دقيقا به لحظهاي
ميرسد که اعتدال بين دو نيمكره در آن برپا مي شود.
بر اساس محاسبات موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران که همه ساله
لحظه تحويل سال نوي خورشيدي را اعالم ميکند ،لحظه تحويل
سال در ايران ساعت  13و  7دقیقه و  28ثانیه روز

شنبه  20مارچ  2021خواهد بود.

در افغانستان ساعت  14و  7دقیقه و  28ثانیه

در تاجیکستان ساعت  14و  37دقیقه و  28ثانیه

آمريكا لحظه تحويل سال 1400خورشيدي در غرب آمريكا و در شهرهايي

مانند لسآنجلس ،سانفرانسيسکو ،سیاتل و ونکوور کانادا ساعت  2و37

دقیقه و 28ثانيه سحرگاه روز شنبه  20مارچ 2021خواهد بود.

در شرق آمريكا و در شهرهايي چون نيويورک ،واشنگتن ديسي ،آتالنتا،

بوستون و تورنتو لحظه تحويل سال مقارن با ساعت 5و  37دقیقه و 28ثانیه

بامداد شنبه  20مارچ  2021خواهد بود.

و در لندن سال تحویل ساعت  9و  37دقیقه و  28ثانیه بامداد

 20مارچ  2021خواهد بود.

به مناســبت نوروز ،تقویم  1400خورشیدی شرکت کتاب و سه
تقویم معادل آن یعنی تقویم میالدی ،عربی و عبری منتشر شد .در
این تقویم رویدادهای همه ادیان و مذاهب در ایران اعم از مسلمان،

اقلیم کردستان ساعت  12و  37دقیقه و  28ثانیه

زرتشتی ،یهودی ،مسیحی ،بهایی درج شده است .در این تقویم

بر همين اساس و با توجه به تقويم مركز اطالع رساني  08ايرانيان

تقویم نوروزی شرکت کتاب مالحظه بفرمایید

بعد از ظهر شنبه  20مارچ  2021خواهد بود.

رویدادهای مناســبتهای ملی ایرانیان مانند  .اطالعات بیشتر را در

سالح محرمانه جو بایدن برای آرایش دوباره سیاست
در قبال ایران ودر برابر جمهوری اسالمی ایران
در روز سوگند خوردن رییس جمهور جدید مایکل پک رئیس جنجالی سازمان
رسانههای جهانی ایاالت متحده اولین قربانی در کادر دولت بایدن بود .به دنبال
آن مدیران منصوب وی در زیر مجموعه های سازمان اعم از صدای آمریکا و
دیگر رسانه ها شامل رادیو اروپای آزاد و رادیو آسیای آزاد نیز به طور شتاب
زده ای از کار برکنار شدند.
دوره تصدی کوتاه مدت پک در سازمان رسانههای جهانی ایاالت متحده از
زمان تأئید سنا در ماه ژوئن تا روز سوگند خوردن بایدن با جنجال بر سر بلند
پروازی سیاســی و اولویت های تحریف شده همراه بوده است .شگفت آور
نیست که پس از استفای او ،منتقدان از خروج وی استقبال کرده اند و به دنبال
آن ترمیم در ســاختار کادر این سازمان را اصالح دیرهنگام مسیری توصیف
کرده اند که تعادل را به یک نظام دیوان ساالر مترقی برگردانده است.
اما مشــکالت در سازمان رســانههای جهانی ایاالت متحده عمیق تر از یک
مدیر ارشــد جنجالی است .در واقع ،برخی از اقدامات وی چون تالش برای
اعمال مسئولیت پذیری در میان نهادهای آشفته دولتی و اصالح نابسامانی های
حفاظت امنیت در بین کارکنان و پیمانکاران با هدف رفع مشکالتی که رسانه
آمریکا را پیش از ورود او به این سازمان در برگرفته بود  ،به درستی صورت
گرفت .از آنجایی که دولت بایدن تالش دارد تا سیاســت خارجی آمریکا را
بازسازی کند ،اکنون نیز بیش از هر زمان دیگری حل برخی از این مشکالت
ریشه دار امری بسیار حیاتی است.
سازمان رســانههای جهانی ایاالت متحده نقشی کلیدی به ویژه در سیاست
خارجی آمریکا در یک جا بازی می کند و آن ایران است .در حالی که بسیاری
ازجنبه های رویکرد دولت بایدن در امور خارجه در هاله ای از ابهام قرار دارد،
اما از پیش روشن است که سیاست وی در قبال ایران نسبت به دولت ترامپ
تفاوت عمده ای خواهد داشــت .از آنجایی که فشار حداکثری دوران ترامپ
موجب انزوای روز افزون سیاسی و اقتصادی ایران گردید اما رئیس جدید کاخ
ســفید اعالم کرده است که در حال برنامه ریزی یک تالش دیپلماتیک وسیع
برای نزدیکی دوباره با جمهوری اسالمی است.
بخش فارسی صدای آمریکا در وضعیت فعلی خود نمی تواند در آن مأموریت

نقش آفرینی کند .این شــبکه یکی از قدیمی ترین ،ناکارآمدترین و رسوایی
زده ترین رســانه های سازمان رسانههای جهانی است که ضعف مدیریتی و
محتوایی آن را احاطه کرده اســت .چنین کمبودهایی دولت های بعدی را از
تحقق مأموریت های گسترده تر سازمان در
ارائه اطالعات مستند به جوامع غیرآزاد باز ادامه مطلب در صفحه ۲

مشاوره اولیه رایگان
کامیار روحانی
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کوروش سلیمانی

تصویر هفته:

خدمت بزرگ خامنهای و خادمان او
شــما شاید تا حاال خبر لو رفتن ســند خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی

محرمانهی وزارت بهداری را در مورد خرید واکسن فایزر و تزریق آن به
ســران حکومت  ،بخصوص رهبر جمهوری اسالمی شنیده و یا دیده و

یا خوانده باشید  ،و شاید هم نشنیده و ندیده و نخوانده باشید .چونکه تا

همین امروز  ،حدود چهل میلیون و سیصد و هفتاد و سه هزار و هشتصد
و نود و یک نفر  ،این سند را دیدهاند و چه بسا که تا وقتی که شما این

مطلب را میخوانید نهصد و پنجاه و چهار نفر دیگر هم این سند را دیده
باشند.

باری  ،من نمیدانم شــما در بارهی انتشار این سند  ،چه فکر میکنید(به
بیان سادهتر  ،به من مربوط نیست) .ولی من از بسکه از روی سادگی(به

بیان ســادهتر ،نفهمی و خریت محض) هر خبری را که خوندم و شنیدم
باور کردم  ،مدت مدیدی اســت که خیلی جدی  ،به خودم قو ناموس

دادهام که دیگر هر حرفی را تا صحت و ســقم آن ثابت نشده باشد باور
نکنم (من معنی درست «سقم» را نمیدونم ولی چون فکر کردم که شما

حتما میدونید  ،اســتفاده کردم) ســوگند  ،که قصد ندارم بگویم که با
اثبات جعلی بودن این سند  ،آیتاهلل خامنهای  ،واکسن فایزر و یا واکسن
دیگری را نزده است .من هیچ فیلم یا ویدئویی از واکسن زدن او را جایی

ندیدهام ولی استفاده نکردن از ماسک و رفتن او به میان مردم  ،آدم را به

فکر و خیالهای عجیب و غریبی میاندازد که نگو .بخصوص که خیلی
ســر حال و قبراق و فرز و چابک و شاد و شنگول و شوخ و بذلهگو و

پرانرژی به نظر میرسد.

شاید اتاق فکر جمهوری اسالمی برای بیاعتبار کردن رسانههای گروهی

در داخل و خارج کشور  ،این سند جعلی را خودش منتشر کرده و کناری

نشسته تا صاحب نظرهای صاحبنام  ،در بارهی آن اظهار نظر کنند و در
درســت بودن آن  ،زمین و آسمان را به هم بدوزند  ،بعد مسئوالن امر ،

جلوی دوربین بنشینند و با لبخندی ملیح  ،جعلی بودن سند را ثابت کنند
و باقیماندهی آبروی چندین و چند سالهی مخالفها را بکلی ببرند و آنها
را سنگ روی یخ کنند.

اگر چنین باشــد  ،جمهوری اسالمی  ،بزرگترین خدمت را به همه کرده

است .زیرا غیرمستقیم و یا مستقیم به ما میگوید هر چه شنیدید و خواندید
و دیدید باور نکنید .کمی فکر و مطالعه و تحقیق کنید  ،تا به بیراهه نروید.
به عقیدهی نگارنده (نگارنده  ،یعنی خود من!) در حال حاضر  ،هیچ پند

و نصیحتی بهتر از این نمیتواند باشــد .چونکه اگر یک آدم شیرپاک
خوردهای  ،چنین نصیحتی را قبل از انقالب میکرد  ،حال و روز ما خیلی

بهتر از اینها میبود ( به بیان سادهتر  ،چنین کاله بزرگی سرمان نمیرفت).

یک ضربالمثل معروف که نمیدانم مال کدام کشوری است میگوید:
عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.

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

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
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ادامه مطلب از صفحه  -۱سالح محرمانه جو بایدن برای آرایش دوباره سیاست
داشته و مقامات واشنگتن را از ارتباط مؤثر با مهم ترین پایگاه مردمی یعنی
مردم ایران منع کرده است.
این امر نشــانگر یک خالء مهم است .اساس ًا ،مسئله اصلی در ایران همواره
حضور ایرانیان در عرصه عمومی بوده و حکومت سالخورده و بسیار نامحبوب
روحانیون مورد نظر نبوده است .این مردم ایران هستند که مسیر جغرافیایی
سیاسی کشور خود را در بلند مدت مشخص می کنند .ایاالت متحده تمایل
دارد تا این مسیر را در جهتی کثرت گرا و سیاستی آزاد شکل دهد .این امر
نیازمند برقراری ارتباط با مردم ایران است تا با بروز رسانی ابزارهای الزم مانند
بخش فارسی صدای آمریکا بتوان این اولویت را ممکن ساخت.
شــاید بتوان اصلی ترین مشکل مربوط به رسانه های دولت آمریکا در قبال
ایران را چیزی مانند یک جعبه ســیاه دانست .در حالی که ادعای سودمندی
برنامه سازی های ایاالت متحده از سوی مقامات امری رایج گردیده است،
اما داده های تجربی کمی وجود دارد که نشان دهد مسأله اصلی همین باشد.
ارزیابی های مستقل و قابل استناد از محدوده و جذابیت حقیقی صدای آمریکا
در داخل جمهوری اسالمی به طرز مشهودی در حوزه عمومی دچار فقدان
است .در همین حین ،مصاحبه های گســترده با ناظران مجرب رسانه های
فارســی زبان در ماه های اخیر نشان می دهد که خدمات رسانه ای ایاالت
متحده به طور چشــم گیری غایب بوده است .برای بسیاری از ایرانیانی که
مجذوب رسانه های خصوصی چون من و تو ،شبکه سرگرمی عمومی فارسی
زبان در لندن و شبکه ایران اینترنشنال که از سوی عربستان تأمین مالی می شود
می گردند ،برنامه های صدای آمریکا بی ارتباط با شرایط روز هستند.
این مسئله به منزله یک نقطه کور اصلی است .ارزیابی سطح دقیق محبوبیت
صدای آمریکا در میان مخاطبان ایرانی (از راه معیارهای رسانه های اجتماعی،
نظرسنجی های مستقیم تلفنی و روش های گوناگون دیگر) پیش نیاز مهمی
برای تعیین ارزش واقعی سرمایه گذاری فعلی ایاالت متحده در پخش برنامه
ها در قبال ایران اســت .به زبان ساده ،قانون گذاران در آمریکا نیاز دارند تا
تعداد دقیق ایرانیانی که برنامه های بخش فارسی صدای آمریکا را تماشا می
کنند را شناسایی کرده تا بتوانند نسبت به ارزیابی آن به عنوان گزینه مناسب
و استفاده محتاطانه از دالرهای مؤدیان مالیاتی اقدام کنند .کارکنان دولت که
صرف ًا بر بودجه های مشابه در فیش های حقوقی خود تکیه می کنند از این
قاعده مستثنی هستند.
مسئله دوم در بخش فارسی صدای آمریکا مربوط به محتواست .اکنون این
رســانه از آنچه که به عنوان آشفتگی محتوایی نام برده می شود رنج می برد
که این بخش های خبری مختلف ناکارآمد و پراکنده و تحلیل ،برنامه های
سرگرمی و فرهنگی مانند بازپخش برنامه محبوب آنتونی بورداین با عنوان
قسمت های ناشناخته از سی ان ان را شامل می شود .در مقابل ،رقبای بازار
فعلی صدای آمریکا نقشــهای کام ً
ال واضح و مشخص تری دارند .به عنوان
مثال ،من و تو به دلیل محتوای فرهنگی و ســرگرمی خود ،مانند آشپزی و
پخش موسیقی ،مورد توجه مخاطبان ایرانی قرار می گیرد در حالی که ایران
اینترنشنال بیشتر از جهت تماشای اخبار فوری و تحلیل ،مد نظر است.
به عالوه این وضعیت در سال های اخیر با تعطیلی برنامه های گزارش فرهنگی
و طنز سیاسی مانند افق و پارازیت که در پیوند مؤثر این مقوالت مؤفق بوده
اند ،تشدید شده است .مقامات ایاالت متحده باید مأموریت صدای آمریکا در
رابطه با ایران را مورد ارزیابی مجدد قرار داده – درست آنچه را که تالش می
شود به مخاطبان ایرانی منتقل شود -و سپس برای تحقق آن اهداف به برنامه
سازی در قالب جدید روی آورند.
ســوم آنکه برنامه سازی ایاالت متحده در قبال ایران در حال حاضر به طور
تأسف باری نسبت به زمان واکنش دچار عقب ماندگی است .بخش فارسی
صدای آمریکا به شکل مستمر نتوانســته است نسبت به تحوالت سیاست
خارجی و به طور کلی ایاالت متحــده به موقع و به صورت تأثیر گذار به
قیمت زیان به اعتبار خود واکنش فوری نشان دهد .یک نمونه از این موضوع
را می توان در کشته شدن ژنرال قاسم سلیمانی در سال  2020مشاهده کرد
که نتایج بزرگی را برای موقعیت منطقه ای ایران و رقابت استراتژیک ایران و
ایاالت متحده به دنبال داشت .طبق گفته های مقامات پیشین رسانه ،پوشش
این واقعه یک روز کامل برای صدای آمریکا زمان برد و همین موضوع باعث
شد تا حکومت ایران بتواند مرگ سلیمانی را به صورت انحصاری و در قالب
روایت خود پوشش دهد .به عبارت دیگر ایاالت متحده با  24ساعت تاخیر به
موضوع از میان بردن این تروریست خطرناک پرداخت که نسبت به بقیه رسانه
ها بسیار دیر عمل کرد.
چنین وضعیتی غیر قابل قبول است .ایاالت متحده می بایست به شکل قابل
استناد ،سریع و مؤثر بتواند موضع خود را در زمینه اخبار مربوط به تحوالت
فــوری در روابط ایران و آمریکا را اعالم کند .تقویت این نوع قابلیت در رد
کذبیات و ضد شخصیت سازی از سوی حکومت درباره ایاالت متحده و نیز
تشریح استدالل استراتژیک در پشت آخرین تصمیم دیپلماتیک ایاالت متحده
و یا اقدام سیاست خارجی به مخاطبان ایرانی از اهمیت برخوردار است .تغییر
در ساختار برنامه سازی و نیز کارکردهای اداری مانند افزایش ساعات پخش
کمک می کند تا بخش فارســی صدای آمریکا به رویدادها واکنش به موقع
نشان بدهد.
این قابلیت در واکنش سریع در برنامه سازی فرهنگی نیز دارای اهمیت است.

در میان برنامه های تأثیرگذار صدای آمریکا در سال های گذشته «مستند کوتاه
و برنامه گفت و گو محور تبلت» اســت .این برنامه که توسط مسیح علینژاد
فعال سرشناس حقوق زنان اجرا می گردد به مبارزه برای تساوی جنسیتی و
اجتماعی در ایران می پردازد که با وجود تمامی شاخص های موجود یکی
از برنامه های مؤفقی است که توانسته است میلیون ها بیننده را جذب کرده
و در رسانه های اجتماعی حضور داشته باشد .با این حال این برنامه در حال
حاضر با ارزیابی اشتباه تنها محدود به  30دقیقه پخش می باشد که به صورت
هفتگی که در تاریخ های غیر ثابت بازپخش می گردد .چنین ساختاری مسیر
را برای پوشش ایاالت متحده در همگامی با گفتمان در حال تغییر اجتماعی
فرهنگی در داخل جمهوری اسالمی سخت کرده و ارتباط ایاالت متحده را با
مردم ایران قطع خواهد کرد.
موقعیت تبلت گوشه ای از یک مشکل بزرگ تر است .برنامه های بامحتوا که
در روندها و نگرش های شــهروندان ایرانی رواج دارد قطع ًا وجود خواهند
داشــت .اما به دلیل آنکه این برنامه ها طی یک برنامه ریزی فشرده تهیه می
شــوند نمی توانند نسبت به جریان انســانی در حال گذار در ایران واکنش
سریعی داشته باشند .باال بردن سطح تولید برنامه برای تبلت و دیگر برنامه های
مفهومی مانند «میزگرد سیاسی شطرنج (با اجرای دکتر مهدی آقا زمانی) به
صدای آمریکا این مجال را می دهد تا بتواند علیرغم اعتبار ذاتی این شبکه به
عنوان صدای قاطع ایاالت متحده پویایی خاموش جامعه ایران را بهتر بازتاب
دهد.
در نهایت و از نظرگاه مخاطبان ،خدمات کنونی ایاالت متحده در قبال ایران
از نظر زیباشناسانه جذابیت ندارد .ارزش های تولیدی پائین و ظاهر ابتدایی
کمک میکند تا صدای آمریکا نتواند قلب ها و ذهن های ایرانیان را علیرغم
اعتبار ذاتی خود به عنوان صدای قاطع ایاالت متحده تسخیر کند .این امر در
مقایسه با رسانه های داخل ایران که از نظر تصویری و محتوایی فعال تر عمل
می کنند بسیار مشهود است .برای اینکه صدای آمریکا بتواند رسانه ای منحصر
به فرد و برتر نسبت به رقبای خود قلمداد شود ،دولت آمریکا می بایست از
نظر محتوایی و ظاهری به صورت حرفه ای در این زمینه سرمایه گذاری کند.
به ویژه اینکه می توان از طریق خلق برنامه های بدیع با جمعیت جوان ایران
که بخش مهمی از جمعیت  85میلیونی ایران را تشکیل می دهد ارتباط برقرار
کرد.
طبیعت ًا ایجاد اصالحات و نوآوری ها زمان زیادی را می خواهد که احتمال
دارد چندین دولت را پشت سر بگذارد .در حال حاضر دولت بایدن می تواند
گام هایی را در جهت سرعت بخشیدن به این موضوع با نتایج فوری بردارد.
مرحله اول ایجاد تغییرات فردی است .در طول سالیان ،بسیاری از کارکنان
بخش فارسی صدای آمریکا از سوی فعاالن ایرانی آمریکایی و در عین حال
منتقدان حکومت به خاطر تعصبات سیاسی و عدم توانایی در انتقال درست
سیاست ایاالت متحده مورد انتقاد قرار گرفته اند .به اعتقاد ناظران بیرونی هر
اصالحی که از ســوی رئیس جدید بخش فارسی صدای آمریکا با حمایت
کاخ سفید صورت گیرد نیازمند تغییرات معناداری در رده سردبیر/خبرنگار و
سطوح مدیریتی است .به عالوه چنین تغییراتی در سطح پرسنل می بایست
اطالع رسانی گردیده و به عنوان یک پل ارتباطی میان منتقدان و دولت آمریکا
در زمینه رسیدگی به شــکایات آنان و جدیت در پاسخ گویی به آن مطرح
گردد.
اولویت کلیدی دیگر برای دولت جدید کاخ سفید تشویق این شبکه به مزیتی
به نام دسترسی است .نزدیکی جغرافیایی به کاخ کنگره و دیگر ادارات دولتی
در واشنگتن کمتر مورد توجه بخش فارسی صدای آمریکا شده است .تالش
کمی از ســوی خبرنگاران و مدیریت صدای آمریکا برای انجام مصاحبه و
گزارش با مقامات و کارشناســان به عنوان ابزاری برای موضوعیت درست
بخشیدن به سیاست ایاالت متحده صورت گرفته است.
این یک خطای جدی اســت .طبق مطالعات صورت گرفته ،جمعیت ایران
جوان ،پویا و پرشور هست .آن ها با نگاه به غرب ،آمریکا را نماد هر آن چیزی
می دانند که حکومت فعلی در ایران از آن برخوردار نیســت .رسانه صدای
آمریکا در حال حاضر نتوانســته است بر مراکز ،فرایندها و ارزش هایی که
آمریکا را یک کشور متفاوت از حکومت ایران نشان دهد تمرکز کند.
برای درک بهتر تصمیمات دولت ایاالت متحده ،همکاری تنگاتنگ روزنامه
نگاران و خبرنگاران بخش فارســی صدای آمریکا با مقامات امری ضروری
اســت .چنین نگاهی کمک می کند تا اطالعات نادرست القا شده از سوی
حکومت ایران درباره دولت آمریکا مرتفع شــود .این امر به قانون گذاران
در آمریکا این اطمینان را می دهد که رویکرد آمریکا به ایران بازتاب دهنده
نظرات آن ها بوده و سیاست ایاالت متحده را نمایندگی می کند؛ شرایطی که
در حال حاضر وجود ندارد.
بخش فارسی صدای آمریکا نقش مهمی در مأموریت فعلی دولت آمریکا در
سرشاخ شدن دوباره با جمهوری اسالمی دارد و شخص بایدن می تواند از
این امکان خردمندانه بهره ببرد .اما نخســت این رسانه باید از رأس اصالح
شود .چه شخص رئیس جمهور آمریکا به این هدف برسد یا نرسد این مسئله
اآزمایش مهمی در میزان جدیــت وی در آغاز دوباره گفت و گو نه تنها با
حکومت ایران بلکه با مردم ایران نیز محسوب می شود.
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کالیفرنیا بر محور کاهش مبتالیان

شماری از افسران پلیس لوس آنجلس با تقلید از عبارت
نمیتوانم نفس بکشــم جور فلوید قربانی خشونت پلیس
مینهسوتا ،در روز والنتاین عبارتی را آفریده بودند که نه تنها
مورد انتقاد خانواده جورج فلوید ،بلکه مورد انتقاد جورج
گسکون دادستان کل لوس آنجلس کانتی قرار گرفت و او
با صدور بیانیهای ضمن اعالم تاسف از چنین رفتاری گفت
مســئوالن و افرادی که در چنین کاری مشارکت کردهاند،
باید بیدرنگ اخراج شدند و مایکل مور رئیس اداره پلیس
لوس آنجلس ،دستور تحقیق را منتشر نمود .در بیانیه او آمده
است :جشن گرفتن مرگ یک سیاهپوست به دست پلیس،
نمایانگر نبودن انسانیت است.
این رفتار نه تنها نشــانگر رفتار همهگیر در بیان نیروهای
پلیس است بلکه به روشنی رفتاری نژادپرستانه است که در
فرهنگ نیروهای پلیس وجود دارد ،نیروهایی که سوگند یاد
کردهاند به همین جامعه خدمت نمایند.

ایالت کالیفرنیا روز دوشنبه را با  ۶۲نفر مرگ و میر و ۴۱۸۳
نفر مبتال در برابر  ۱۷۱۵۵۷نفر واکسینه شده به پایان برد و
سه شنبه را با ثبت  ۴۷۱۱۶نفر مرگ و میر ۳۴۶۷۴۶۹ ،نفر
مبتال و  ۶۱۵۳۱۰۹نفر واکسینه شده آغاز کرد.
آمار  ۷روزه برای هر یکصد هزار نفر  Kernکانتی را در
باالی جدول ،لوس آنجلس  ،۶سن برناردینو  ،۹سن دیه
گو را در رده  ،۱۰ریورســاید  ۲۵و ارنج کانتی را در رده
 ۲۶قرار داده است.
لوس آنجلس کانتی در شرایطی که میزان واکسن بسیار
کمی موجود دارد ،یک مرکز واکسیناسیون جدید را در
کانتی به مراکز خود میافزاید.

تزریق واکسن در کالیفرنیا سرعت مییابد.
پس از آن که بر اساس طرح جو بایدن رئیس جمهور
آمریکا FEMA ،دو مرکز واکسیناسیون انبوه را در اکلند
و لوس آنجلس سامان داد .در ایالت کالیفرنیا شرکت
بیمه درمانی بلوشیلدز که مسئولیت ساماندهی به تزریق
واکسن در کالیفرنیا را به عهده گرفته است تالش دارد تا
روز اول ماه مارچ ،هفتهای  ۳میلیون نفر را واکسینه کند
تا ایالت کالیفرنیا بتواند با پایان دادن به واکسیناسیون
افراد باالی  ۶۵سال ،از روز  ۱۵مارچ واکسیناسیون افراد
 ۱۶تا  ۶۴ساله را انجام دهد.
ناگفته نماند که تاکنون بیش از  ۶میلیون نفر در کالیفرنیا
واکسینه شدهاند و  ۲هفته تا پایان ماه فوریه باقی مانده
اســت .نقطه محوری این برنامه ،داشتن واکسن کافی
در ایالت میباشد که در مسیر برنامهریزی  FEMAقرار
گرفته است.

پیام روز ولنتاین با تمسخر قربانی سیاهپوست
از سوی پلیس لوس انجلس

بازگشایی مدارس ابتدایی لوس انجلس
جنیس هان  ،از اعضای هیئت مدیره ناظران لوس آنجلس
کانتی ،به طور رســمی اعالم کرد که مدارس ابتدایی در
لوس آنجلس کانتی ،به طور رسمی اعالم کرد که مدارس
ابتدایی در لوس آنجلس کانتی میتوانند بازگشایی شوند و
هیچ مشکلی بر سر راه قرار ندارد ،زیرا این کانتی به اندازه
راهنمای ایالت کالیفرنیا در کاهش شمار مبتالیان دست یافته
اســت و از فردا مدارس میتوانند مسیر بازگشایی را طی
کنند.
ناگفته نماند که این اعالم نمیتواند برابر با بازگشایی باشد
زیرا هنوز اتحادیه آموزگاران و مسئوالن اداره آموزش منطقه
در مرحله گفتگو و چانهزنی برای شــرایط هستند .و هنوز
نگفتهاند از چه زمانی آماده بازگشایی مدارس ابتدایی هستند.
سخنان جنیس هان بر اساس ،تصمیم نهایی دکتر باربارا فرر،
مسئول اداره بهداشت عمومی کانتی لوس آنجلس میباشد.

گشایشیکمرکزواکسیناسیوندر Cal stateلوسانجلس
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا ،اریک گارستی شهردار لوس آنجلس ،اعضای
کانتــی لوس انجلس و فرمانده نیروهای نظامــی در کالیفرنیا به نمایندگی از
 FEMAدر  Cal stateلوس آنجلس برای واکسیناسیون روزی  ۳هزار نفر در
این دانشگاه حضور یافتند.
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا اشاره کرد که کالیفرنیا با رکورد باالی  ۶میلیون
نفر واکسینه شده ،در سطح جهانی ،یکی از  ۵رکورد باالی واکسیناسیون را دارد.

هم اکنون ما مبتالیان را  ۳۹درصد کاهش دادهایم.
او گفت ما با استفاده از واکسن فایزر در این مرکز ،نوبت دوم را در فاصله ۲۱
روز تزریق خواهیم کرد و هر هفته به یک میلیون واکســن در کالیفرنیا تزریق
خواهیم کرد .او ضمن سپاســگزاری از کابینه جو بایدن و  FEMAو نیروهای
گارد ملی ،نیروی هوایی و دیگر نیروهای نظامی ،از اعضای شورای شهر لوس
آنجلس و شورای ناظران کانتی لوس آنجلس نیز سپاسگزاری کرد.
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چکهای  ۶۰۰دالری
برای افراد کم درآمد کالیفرنیا

اداره آموزش لوس انجلس از بودجه پلیس کم می کند

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا هفتــه آینده تقاضای
چکهای محرک اقتصادی را برای تصویب قانونگذاران
خواهد فرستاد
چکهای  ۶۰۰دالری برای افراد که بخشی از طرح ۹/۶
میلیارد دالر بازسازی اقتصادی است از محل درآمدهای
مالیاتی کالیفرنیا تامین خواهد شد و برای کالیفرنیا ۲/۳
میلیارد دالر هزینه خواهد داشــت و به کسانی خواهد
رســید که درامد انها زیر  ۳۰۰۰۰دالر در سال است.
خانوادههایی کم درآمــدی که در طرح Cal Works
بــرای دریافت کمک مالی ایالتی نامنویســی کردهاند
و کســانی که دریافت کننده کمــک دولتی برای مواد
خوراکی و تامین اجتماعی هستند نیز این چکهای ۶۰۰
دالری را دریافت مینمایند.
در طرح گوین نیوسام  ۲/۱میلیارد دالر نیز برای صاحبان
مشاغل کوچک در نظر گرفته شده که تاکنون به ۲۱۰۰۰
نفر در مجموع  ۵۰۰میلیون دالر رســیده و برای دیگر
صاحبان مشــاغل که آن را دریافت نکردهاند و واجد
شرایط هستند نیز فرستاده خواهد شد.

اداره آموزش لــوس آنجلس ۲۵ ،میلیون دالر از بودجه
پلیس مدارس را کاهش داده و این مبلغ را برای پیشرفت
دانش اموزان سیاهپوست اختصاص داد.
ایــن تصمیم پس از آن که در اعتراضهای سراســری
آمریکا ،تقاضای کاهش بودجه پلیس ،به درخواســت
عمومی تبدیل شد ،با در نظر گرفتن این که رشد آموزشی
و فرهنگــی دانش آموزان مناطق کــم درآمد که در آن
سیاهپوستان زندگی می کنند ،ضروریتر از حضور پلیس

در مدارس اســت و رفتار پلیس ،آسیب جدی به جامعه
سیاهپوستان وارد می نماید ،این تصمیم گرفته شده است.
اداره آموزش لوس انجلس در اعالم این تصمیم ،اشاره
کرد که ایــن کاهش ،به مفهوم کاهش حضور پلیس در
مدارس نخواهد بود و در همراهی و همکاری با  ۱۹گروه
از کنشگران مدنی برای جامعه سیاهپوستان این تصمیم
گرفته شده است.

حزب جمهوریخواه کالیفرنیا نماینده ای را که
به استیضاح رای داده سانسور می کند

بنابر درخواست شماری از اعضای حزب جمهوریخواه
کالیفرنیا ،دیوید واالدائو نماینده جمهوریخواه کالیفرنیا در
کنگره آمریکا به سبب همراهی با دموکرات ها و رای دادن
به استیضاح دانالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا به
ســبب ایجاد انگیزه در یورش به کنگره ،از سوی حزب
جمهوریخواه کالیفرنیا مورد سانسور قرار خواهد گرفت.
سانسور سیاســی که در کنگره و یا احزاب صورت می

پذیرد جنبه تنبیه تحقیرآمیز دارد و رئیس حزب در حضور
دیگران بیانیهای را علیه او و با حضور خود او می خواند.
در کنگره نیز هنگام سانسور نمایندهای یا رئیس جمهور،
در کنگره ،سخنگوی مجلس چنین بیانیهای را میخواند.
دیوید واالدائــو یکی از  ۱۰نماینده جمهوریخواه کنگره
اســت که در همراهی با دموکراتها ،رای به استیضاح
ترامپ داده است.

در کالیفرنیا از سال  ،۲۰۲۷استخراج نفت
از راه  Frackingممنون میشود.

نخستین سفر کاماال هریس به کالیفرنیا پس از معاونت
کاماال هریس ،معاون رئیس جمهور آمریکا و همسرش برای دوران معاونت ریاســت جمهــوری او از  ۲۰۰۹تا ۲۰۱۶
مقایسه و همانند دانستهاند.
پایان هفته به لوس آنجلس بازگشتند.
این نخستین ســفر کاماال هریس پس از معاونت ریاست
جمهوری به خانه خودش در برنت وود اســت و گر چه
قرار بود روز گذشته این سفر آغاز شود ،لیکن هوای برفی
واشنگتن مانع آن شد .در این سفر ،هیچگونه دیدار عمومی
با مردم برنامهریزی نشده است و کاماال هریس ممکن است
در چند دیدار مجازی شرکت نماید.
به ســبب این که شمار همراهان بسیار کم است ،هیچگونه
بسته بودن بزرگراهها و خیابان ها روی نداده است.
بســیاری از تحلیلگران این سفر را با بازگشت هفتگی جو
بایدن به ایالت دالور برای دیدار خویشــان و دوستان در

قانونگذاران کالیفرنیا این تصمیم را پس از آن که ســال
گذشته گوین نیوسام از گام های بعدی در اتوموبیل های
گازســوز ،الکتریکی و بنزین سوز سخن گفت ،این شیوه
از استخراج نفت که با شکستن انبوه شنهای زیر خاک،
ارزانترین بهای نفــت را ارائه مینمود ،مورد توجه قرار
گرفت تا با نبودن نیاز مصرف در جامعه ،از آن پیشگیری
شود و سالمت جامعه و محیط زیست را به خطر نیاندازند.
شرکت های تولید اتوموبیلهای گازسوز ،الکتریکی در پی
آن هستند که تمامی اتوموبیلهای سوخت فسیلی را تا سال
 ۲۰۳۵به الکتریکی تبدیل نمایند و مصرف بنزین به مرور
رو به کاهش خواهد رفت و نیازی به اســتخراج نفت به
شیوه فرکینگ نخواهد بود.

توقف واکسیناسیون در برخی
از کانتیهای کالیفرنیا
توقف واکسیناسیون در کانتیهایی چون لوس آنجلس ،ارنج ،سن دیه
گو ،از امروز میتواند آمار ایالت کالیفرنیا را در صورت ادامه توقف
بلرزاند .ایالت کالیفرنیا روز پنجشنبه را با مرگ و میر  ۴۲۳نفر۷۱۸۴ ،

نفر مبتال و واکسیناســیون  ۲۶۳۹۵۳نفر به پایان برد و آدینه را با ثبت
مرگ و میر  ۴۸۳۵۷نفر ۳۴۹۲۴۶۸ ،نفر مبتال و  ۶۹۹۱۳۷نفر واکســینه

شــده به آغاز کرد .ایالت کالیفرنیا در  ۱۴روز گذشته  ۴۴درصد در

مرگ و میر و  ۵۹درصد در مبتالیان کاهش داشــته .آمار مقایسهای ۷
روزه برای هر یکصدهزار نفر کانتی مرســد را در باالی جدول ،لوس
انجلس را در رده  ،۱۴ســن دیه گو  ،۱۷سن برناردینو  ،۲۱ریورساید

 ۲۹و ارنج کانتی را در رده  ۴۰قرار داد .آمار روز گذشته این کانتیها
از این قرار است.
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احترام به حق حیات مساوی

احترام به حق حیات مســاوی به همه افراد اعم از هر عقیده و نژاد و رنگ
پوســت و ملیت نشانه تمدن بشری است .کشــتن به هر دلیلی فقط نشانه
ترس و ضعف اســت چون اگر منطق قوی باشد طرف را می توان متقاعد
کرد .اگر کســی فکر می کند که طرف قابلیــت درک منطق او را ندارد
پس شاید اشــکالی در سیستم درک مطلب شخص وجود دارد و آنهایی
که خداوند را به وجود اورنده شخصی می دانند که مثال درک کاملی از
منطق آنها را ندارد باید از خالق آن شخص سوال کنند که چرا توانایی فهم
آن منظور را به این شخص نداده است و آن شخص نباید مورد خشم قرار
بگیرد چون خالق او فقط این ســطح از درک مطلب را به اوداده است .در
هر صورت باعث و بانی این عــدم تفاهم فقط می تواند خدای صاحبان
آن عقاید باشد و نمی توان انسان را به خاطر آنچه از درکش خارج است

نویسنده :آزاده

به قتل محکوم کرد .خدا می توانســت انسانها را طوری خلق کند که همه
قدرت درک کافی ومساوی داشتند و در همه موارد با هم توافق صد در
صد داشتند .پس عدم تفاهم در عقاید دلیل آن نمیشود که شخصی را به
قتل رســاند .کشتن نشانه عجز و ترس بشری و احتیاج ابتدایی و حیوانی
او به کنترل اســت و مخالف مبانی حقوق بشرست .هر دیکتاتوری اعم
از قدرت بر گرفته از دین یا حکومت و یا ثروت به یک اندازه در کشــتن
انسانهای شریف که خواهان بر خورداری از حقوق اولیه و انسانی خود
بودهاند  ،ننگین عمل کرده اند و دســت همه آنها به خون اغشــته است.
هیچ کس حق ندارد دیگری را به خاطر دین و یا عقیده و یا رنگ پوســت
و یا نژادش بکشد  .کشتن نشانه توحش و بی تمدنی 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  ،۱۹۷۹یا انقالب اسالمی
بدنیا آمدهاند.
سواالت شما در رابطه با رفتن شاه فقید وآمدن خمینی
خصوصا اقلیتها را در رژیم مالیان شرح میدهد .
سرگذشت خانوادهای است که برای فرار از

جمهوریاسالمی،مجبوربهترکوطنشدند.
برایخریدکتابمیتوانیدبا پرویزحکیمی

818 419 2266
شرکت کتاب و یا Amazon

تماس بگیرید.

پیام خانم آزاده از خوانندگان وفادار ایرانشهر و دوستدار کتاب و مطالعه

کتاب وفادارترین دوست من

لذت آموختن لذتی است سیراب نشــدنی .هر چه بیشتر مطالعه می کنیم
بیشــتر به وسعت بیکران علم پی می بریم .بهترین سعی و کوشش در طول
عمر کنجکاوی کردن و یاد گرفتن اســت .هیچ وقت برای کســب علم و
دانش دیر نیست زیرا تا زنده هستیم احتیاج داریم که بدانیم بهترین روش
فهمیدن و زندگی کردن چیســت .هزاران هزار کتاب وجود دارند که می
توانند جواب خیلی از معماها را به ما بدهند .از علم انســان شناسی گرفته
تا باستان شناسی  ،روانشناســی ،تاریخ اقتصادی و سیاسی کشورها ،علم
اقتصاد ،علم ستاره شناسی ،فلسفه و ....
لذتی که در مطالعه و دانســتن بیشتر و بیشــتر هست در هیچ چیز دیگر
نیســت .کتابها به ما درس انسان شدن و انســانیت را می اموزند .بدون
پرســش زندگی کردن مانند اسیر شــدن در مردابی است که راه به جایی
ندارد .کودکان دوســت داشتنی هســتند زیرا که همیشه در حال پرسش
هستند .چه بر سر برخی از انسانها میآید که از مقطعی به بعد در زندگیشان

دیگر پرسشــی ندارند و ذهن خود را به صورتی نا خود آگاه از عادتهای
پرســش گری که در زمان کودکی داشته اند پاک کرده اند؟ گویی به این
نتیجه رســیده اند که “همه چیز را می دانند” و این یک خودکشــی برای
ذهنی اســت که دیگر فکر کردن و سوال کردن را کنار گذاشته است .آیا
این یک ســتم در حق خودمان نیست که بهترین دوســتان ،این کتابهای
نازنین را که دریایی از ســخن را با مــا دارند ،رها کنیم؟ ما چه مدت در
شــبانه روز را با این دوستان عزیزمان ،این کتابهای سرشار از سخن های
ناب ،که دســترنج زحمت هزاران هزار کسانی هستند که بهترین معلومات
خــود را به پای ما می ریزند ،صرف می کنیم؟ اگر جوابمان هیچ اســت
پس بهترین دوستان زندگیمان را از دست داده ایم و زندگی بدون دوستان
خوب چقدر ســخت و ناگوار می تواند باشــد .خواندن ،دانستن است و
دانستن بیشتر و بیشتر چقدر لذتبخش است.

UNA SACRAMENTO PRESENT:

THE FIRST DECLARATION OF
HUMAN RIGHTS AND THE US BILL
OF RIGHTS
FEBRUARY 27, 2021 | 2:00 - 3:30 PM
@REGISTER
UNASACRAMENTO.ORG/EVENTS OR
**CLICK HERE
We invite you to this FREE virtual event
to come learn about one of the greatest
leaders in ancient human history, Cyrus
the Great, and how as the US Secretary
of State duly observed : "His respect
for human rights and religious freedom
"inspired America's founding fathers.
Scholar of Cultural History Afshin Zand,
former student and co-author of the
late Richard Frye of Harvard University,
will deliver a lecture and present the
primary evidence on this great historical
figure's contributions toward human

Bronze Sculpture of Cyrus the Great
by Architect Zarin-Afsar, unveiled at
the California Zoroastrian Center
November 1st, 2020

rights, the U.S. Constitution and more.
For more information, you can contact us at:
mo.oloumi@unasacramento.org
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حکایات بازار بین الخبرین

هماهنگه آقاجان!
ادامه خرتوخری برجام و فرجام بین جمهوری اســامی و امریکای برگشته ی
آقابایدن بازم اخبار هفته امونو کامل رید توش!
انقدر خرتوخری شــدیده که آدم فکر میکنه شــاید همه چیزخل شدن تو این
وضعیت … جمهوری اسالمی ادای کره شمالی رو داره در میاره و میگه اورانیوم
فلزی تولید کرده و غنی سازی رو توسعه داده و می خواد بازرسای سازمان بین
المللی انرژی اتمــی رو از ایران اخراج کنه و … اما می خواد مذاکره کنه اگه
تحریما رو امریکا برداره! … آقابایدن و شرکا هم دایم میگن جمهوری اسالمی
باید برگرده به برجام (حاال گور بابای ج.ا ولی انگار نه انگار که امریکا از برجام
اومده بیرون و ج.ا هنوز تو برجامه!) و فعالیت هاشو متوقف کنه و به ما اطمینان
بده که نمی خواد بمب و موشــک اتمی تولید کنه و … اروپا هم این وسط مثه

جوک های برگزیده بازار بین الخبرین:

اشتهات که باز نمیشه ،انگار تمام درهای دنیا به روت بسته میشه.
انگارصفحه اینترنت باز نمیشه.
مخصوصا اگه جشنی ،عروسی چیزی دعوت باشی!
*********
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند …
یعنی اگه غصه داری باید صبح زود ،خروس نخونده به جناب دوش پناه ببری.
فقط حواســت باشه از آب دوش نخوری ،ممکنه کرونا بگیری .تو اون ظلمت
شب هم بیمارستان خلوت پیدا نمیشه.
*********
کرونا بیچارم کرده!
صابخونه سر شبی زنگ زده میگه“ :باید سیصد بزاری روش”.
میگم “ :آخه تو این اوضاع کرونایی پولم کجا بود؟”
میگه ” :موقع قرارداد گفتی یک نفر آدمی ،شب به شب میای خونه.
آدم نبودی که هیچ! یک ماهه که بابت قرنطینه ،هر روز صبح تا شب تو خونهای.
*********
بابام رو موبایلم زنگ زده میگه :تو این کرونا رفتی سرکار؟!”
گفتم”:نگران من نباشین .جاهای شلوغ نمیرم”.
گفت ” :نگران کابل شارژرم که داره خراب میشه .برگشتن حتما با مترو بیا .از
دستفروشا یک دونه بگیری .قیمتاشون خیلی خوبه “
واقعا نمیدونم لیاقت این همه محبت رو دارم یا نه!
*********
هر وقت دچار بیخوابی میشم ،تصور میکنم که فردا امتحان مهمی دارم و باید
شبونه سه چهار تا کتاب و جزوه رو بخونم.
ظرف ده دقیقه ،به خواب ناز فرو میرم!
*********
این یخچالهای جدید خیلی خوبن.
موجودی کل رو با وایفای میفرستن رو موبایلت.
الزم نیست برای چک موجودی ،هر دقیقه تا آشپزخونه بری!
*********
مامانم از یک ماه مونده به عید ،خیلی مهربون شده بود.

بچه یتیما خایه های امریــکا رو می ماله که آقا جون مادرتون برگردین به این خودشون برگشتن به اوضاع قبل یعنی باج دادن به جمهوری اسالمی و برگشتن
برجام کوفتی بلکه ما هم ســنار سه شاهی گیرمون بیاد و شر این ج.ا اتمی رو تمام البی های حامی ج.ا از جمله نایاکی های پاچه خوار ج.ا و … از اونجایی
بکنیم بره پی کارش … به آخوندا هم میگن داداش شــما هم کوتاه بیا بلکه یه که این دلقک بازیای برجام و فرجام بین جمهوری اسالمیچیا و دموکرات های
فرجی بشــه و شر کنده بشه … چین و روســیه هم وایسادن پشت ج.ا که اینا امریکایی از قبل هماهنگ شــده و این ناز و کرشمه های دو طرف فقط برای
حقشــونه انرژی هسته ای ،بمب بسازن بسته ای! … خالصه تو این خرتوخری اوسگول کردن مردمه ،هیچکدوم از این جار و جنجال های دو طرف رو جدی
شاخه شونه کشیدن همه طرفین دعوا واسه همدیگه ،همش یه دعوای زرگریه نگیرین و منتظر باشین ببینین این نمایش کمدی برجام و فرجام بعد از انتخابات
و همه امونو گذاشتن سر کار … یادمون نرفته سال  ۲۰۱۸آقای ظریف تلویحا ریاست جمهوری ایران چطور پیش میره … شاید مجبور شن ظریف رو رییس
فرمودن از دوست عزیزشون جان کری (وزیر امورخارجه سابق دولت اوباما و جمهور کنن … شایدم کال یهویی یه اتفاق بزرگی بیوفته و کال ماجرای فرجام
معمار برجام!) پیغام گرفتن که جلوی فشار حداکثری پرزیدنت ترامپ مقاومت و برجام بپیچه به داستان … به هرحال هرچی داره اتفاق میوفته با هماهنگی قبلی
کنین که بزودی ما به قدرت بر می گردیم … و بعد از دو ســال باالخره پیش بوده و هست و فقط ج.ا و امریکا بهم چشمک میزنن و میگن :هماهنگه آقاجان!
بینی (یا برنامه ریزی قبلی!!!) کری درست در اومد و حاال شروع کردن به قول
چون تو سناریوی خونه تکونی عید ،برام نقش اول بازیگر مرد رو در نظر گرفته
بود.
طفلی ،کرونا پروژه اون رو هم با تعطیلی روبرو کرد.
*********
در مصرف برق …
خانمه زنگ زده خونمون با عشوه میگه ” :عزیزم ما دستگاهی ساختیم که تا پنجاه
درصد ،مصرف برق رو کم میکنه”.
بابام اومد خودشیرینی کنه گفت ” :برو خانم دستگاه کی میخره!
ما خودمون کنتور رو انگولک کردیم ،صددرصد مصرف رو کم کردیم.
خانمه لحنش رو خیلی تابلو وار  ،عوض کرد و گفت:
” بله میدونیم .فقط میخواستیم خودتون هم اعتراف کنید“ .
هیچی دیگــه… االن چند روزه که بابام و کنتور بــرق رو با هم بردن .قراره
جفتشون رو از اول تنظیم کنن.
*********
دیروز رفتم در خونه پدرزن سابقم.
با داد و بیداد گفتم ” :میدونی از هم پاشوندن زندگی یعنی چی مرتیکه الدنگ؟ “
در حالیکه ماسک زده بود از پشت پنجره فقط نگام میکرد و انگشت وسطیش
رو نشون میداد.
خدا کنه این قرنطینه حاال حاال تموم نشــه .چــون مطمئنم بعدش یک نفر به
کشتههای کرونا اضافه میشه!
*********
” الو…سالم عزیزم ،چاکرتم به موال “
” کجایی ؟ دلم خیلی برات تنگ شده! ”
” حتما بیا ببینمت .با خانواده بیــا .ناهار بیا .اصال از صبح بیا .میریم کله پاچه
میگیریم… “
بعد از چند دقیقه …
” الو…الو ؟ اکبر آقا ببخشین .این آوای انتظار موبایلم بود! ما امسال هیچ برنامهای
برای دید و بازدید عید نداریم! “
*********
“فقط یک ایرانی میتواند روی یک ایرانی بنشیند!”
“هموطن جنس ایرانی بخر!”
کارخانجات هاشم فرنگی – تولید انواع کاسه مستراح با تکنولوژی بومی!!!
*********

قدرت رسانهها رو میخوای درک کنی؟
تو خونه کی ساالره؟ هر کی که کنترل تلویزیون دستشه!
*********
بابام رفته بود هتل .در اثر جوگیری ،ازشون خواسته بود ساعت پنج صبح بیدارش
کنن.
ساعت شده بود پنج و نیم .کسی زنگ نزده بود.
عصبانی رفته پایین و با داد و بیداد گفته بود ”:آقا شما چهمیدونید ،چه بسا با این
سهل انگاری شما ،قرارداد صد میلیارد تومانی رو از دست میدادم.
مسئول پذیرش هم با خونســردی جواب داده بود ” :آخه قشنگ ،اگه تو پای
امضای قرارداد صد میلیاردی بودی ،شب تو هتل درپیت ما نمیخوابیدی!”
*********
مدیر عامل شرکت آبجوسازی کرونا ” :ای بسوزه پدر بیدقتی! “
مدیر عامل سابق ایرانسل تو دلش :بازم خدا رو شکر “سل” خیلی وقته ریشه کن
شده .وگرنه “ایرانسل” هم تا حاال صد بار به فنا رفته بود.
*********
پیتزا فقط نیمه آماده.
البته من هنوز آماده میخرم .ولی به همســای ه روبرویی میگم نیمه آمادست که
آویزون نشه .قبال جوری نگاه میکرد که انگار درمان قطعی کرونا تو جعبه پیتزای
منه!
*********
طرف رو به ده راه نمیدادن ،سراغ کتخدا رو گرفت.
گفتن ،کتخدا زمیناشو به تهرونیا فروخته رفته شهر .اونجا صاحب چندین شغل
کاذب شده.
تهرونیا هم اومدن تو ده ،شهرک الکچری ساختن.
برا همین گیت گذاشتن ،غریبه رو راه نمیدن
*********
شباهتهای کووید  19با کوبیده (19سانتی):
ساختار درونی و عناصر تشکیل دهنده جفتشون ناشناخته است.
هردوتاشون روی سطوح به مدت زیاد و بدون تغییر باقی میمونن.
دوتاییشون از راه دهان وارد و به این مفتیها خارج نمیشن.
البته یکی در نیمه شمالی و دیگری در نیمه جنوبی بدن جا خوش میکنه.
برای خالص شدن از دست هردوتاشون ،باید خیلی زور بزنی.

از شبکه های اجتماعی:

بنیاد اسماعیل خویی برگزار می کند
گرامی داشت روز جهانی زن با
سخنرانی خانم ها:

پرتو نوری عال

(شاعر ،نویسنده،عضوکانونایرانودر
تبعید،کنشگرمسائلزنانوحقوقبشر)”:تالشزنان
ایرانیبرایرسیدنبهآزادیوبرابری“

دکتر نیره انصاری

(حقوقدان،متخصصحقوقبينالملل،كوشندهحقوق
بشر،نويسندهوعضوكانوننويسندگاندرتبعيد):

”كروناوخشونتخانگيوحقوقبينالملل“

زمان:ششممارس ،ساعتهشتشباروپا،

هفتشبلندن،
 2بعدازظهرواشنگتن
وساعتیازده صبحکالیفرنیا
در اتاق زوم در لینک زیر:

us02web.zoom.us/j/83570265892
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 26فوریه تا  4مارچ (  8اسفند تا  ۱۴اسفند )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه  8اسفند |  26فوریه
 1304خورشيدى (  1926ميالدى)
زادروز اميرحسين آريان پور ،پژوهشگر و مترجم در تهران
 1341خورشيدى (  1963ميالدى)
زنان ايرانى براى نخستين بار حق رأى و حق انتخاب شدن گرفتند.
 1350خورشيدى (  1972ميالدى)
زادروز مازيار جبرانى بازيگر سينما و استند آپ كمدى
 1354خورشيدى (  1976ميالدى)
درگذشت مجيد وفادار ،موسيقيدان
 1364خورشيدى (  1986ميالدى)
درگذشت غالمحسين بنان ،هنرمند آواز.
وى خواننده ايرانى اســت كه از سالهاى
 1321تا دهه  50در زمينه موســيقى ملى
ايران فعاليت داشــت .او ضو شــوراى
موسيقى راديو ،استاد آواز هنرستان موسيقى
تهران و بنيانگذار انجمن موسيقى ايران بودهاست.
مجموعه سی دیهاى شــادروان بنان در مركز موسيقى و فيلم ايران وابسته به
شركت كتاب موجوداست.
 1381خورشيدى (  2003ميالدى)
درگذشت مسعود بهنام هنرمند نقاش معاصر درشهر نيس فرانس
 1394خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشت فرج اهلل سلحشورنیا بر اثر سرطان ریه در سن شصت و سه سالگی،
وی بازیگر ،چهرهپرداز ،نویسنده و کارگردان ایرانی بود .او فعالیت هنری خود را
با بازی در فیلم توبه نصوح ( )۱۳۶۱به کارگردانی محسن مخملباف آغاز کرد.
سلحشور کارگردانی مجموعههای تلویزیونی تاریخی-مذهبی چون ایوب پیامبر،
مردان آنجلس ویوسف پیامبر را برای صدا و سیما در کارنامه دارد .وی سینمای
ایران را فاحشه خانه خواند.

1398خورشیدی (2020میالدی)
درگذشت محمود خیامی ،بنیانگذار ایرانناسیونال ( اتومبیل پیکان ) در سن  90سه شنبه  12اسفند |  2مارچ
سالگی در لسآنجلس .
 1308خورشيدى (  1930ميالدى)

یکشنبه  10اسفند |  28فوریه

 1308خورشيدى (  1930ميالدى)
زادروز نصرت رحمانى شاعر در تهران
 1317خورشيدى (  1939ميالدى)
شاهزاده محمدرضا پهلوى وليعهد وقت ايران براى ازدواج با فوزيه ،خواهر ملك
فاروق پادشاه مصر ،به اين كشور سفر كرد.
 1318خورشيدى (  1940ميالدى)
سرشمارى در شهر تهران ،براى انجام درست آن ،مردم شهر از خروج از خانهها
منع شدند .جمعيت تهران بر طبق اين سرشمارى  540هزار نفر اعالم شد.
 1343خورشيدى (  1965ميالدى)
هجدهمين اجالس كميسيون مقام زن ،وابسته به سازمان ملل متحد ،با حضور21
تن از زنان فعال جهان ،به مدت  20روز در تهران برگزار شد.
 1374خورشيدى (  1996ميالدى)
درگذشت يونس دردشتى ،هنرمند آواز
 1393خورشیدی ( 2015میالدی)
درگذشــت فرهاد وارسته بنیانگذار ورزش کاراته در ایران و نایب رییس اسبق
فدراسیون جهانی کاراته .وی مبتکر سبک کان ذن ریو در ایران بود و تنها ایرانی
صاحب دان  10کاراته بود.

دوشنبه  11اسفند |  1مارچ
 1300خورشيدى (  1922ميالدى )
زادروز مرتضى حنانه  -موسيقيدان

شنبه  9اسفند |  27فوریه
 1328خورشيدى (  1950ميالدى)
نخستين شماره نشريه «زهره ايران» به صاحب امتيازی منصوره اتابکی به چاپ
رسيد
 1370خورشيدى (  1992ميالدى)
درگذشت تقى ظهورى ،بازيگر تئاتر و سينما
 1382خورشيدى (  2004ميالدى)
درگذشت مهدى پورسعيد  -از مديران مؤسسه كيهان (پيش از انقالب)
 1394خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشت شیدا جاهد (مجدالملوک جاهدیان) خواننده موسیقی سنتی ایران در
بیمارستان الله تهران بر اثر بیماری سرطان .وی به دلیل خواندن ممنوع الکار شده
بود .وی با همراهی و همکاری همسرش مسعود جاهد چندین آلبوم منتشر کرده
است که عبارتند بودند از «کوچههای بینشان» «پنجره باز میشود»« ،در فکر تو
بودم» و «خستهام از این کویر» را منتشر کرده بودد.

 1341خورشيدى (  1963ميالدى)
هيئت دولت ،تصويب نامهاى را امضا كرد كه كلمــه «ذکور» از مواد  6و  9قانون
انتخابات حذف شد ،و زنان حق انتخاب شدن و نمايندگى در مجلس شوراى ملى را
به دست آوردند.
 1374خورشيدى (  1996ميالدى)
درگذشت امير بيداريان ،نوازندهى چيره دست تنبك
 1387خورشيدى (  2009ميالدى)
درگذشت سيدعلى ميرى ،بازيگر قديمى تاتر و سينما در بيمارستان آبان تهران بر اثر
سكته قلبى.او در در بيش از  115فيلم بازى كرد
كه تعدادى از اين فيلمها در مركزموسيقى و فيلم ايران شركت كتاب موجود است،
اودر اواخر عمر مدتى در لو سآنجلس زندگى كرد و با تلويزيو نهاى فارسى زيان
همكارى میكرد همچنين در چند تئاتر نيز به ايفاى نقش پرداخت.

چهارشنبه  13اسفند |  3مارچ
 1326خورشيدى (  1948ميالدى)
 1312خورشيدى (  1934ميالدى)
درگذشت دكتر فاطمه سياح ،استاد دانشگاه ،نويسنده و پژوهشگر
زادروز فرخ تميمى ،شاعر ،در شهر نيشابور كتاب نقد و سياحت اين پژوهشگر در شركت كتاب موجود است.
 1325خورشيدى (  1946ميالدى)
 1348خورشيدى (  1970ميالدى)
زادروز فريدون فرح اندوز ،گوينده راديو زادروز پانت ه آ بهرام ،هنرپيشه تئاتر ،سينما و مجموعههاى تلويزيونى
تلويزيون ملى ايران  ،برنامه ساز برنامه هاى  1348خورشيدى (  1970ميالدى)
راديو تلويزونى در خارج از ميهن.
زادروز مرجان محتشم ،هنرپيشه سينما
سى دى هاى اين هنرمند در شركت كتاب
موجودنند

پنجشنبه  14اسفند |  4مارچ

 1353خورشيدى (  1975ميالدى)
تأسيس حزب رستاخيز
 1345خورشيدى (  1967ميالدى)
 1385خورشيدى (  2007ميالدى)
درگذشت مجيد دوامى روزنامه نگار و سردبير پيشين روزنامه اطالعات و مجله درگذشت دكتر محمد مصدق  -نخست وزير ،در تبعيدگاه خود ،احمدآباد
کتاب «سوداگري با تاريخ» جلد نخست نوشته محمد امينى در پاسخ به كتاب
زن روز در سن  75سالگى درنروژ.
در پاســخ به کتاب « دکتر مصدق  -آسيب شناسی يک شکست « نوشته علی
 1393خورشیدی ( 2015میالدی)
در
بیماری
دوره
یک
از
پس
ایران،
در
کاراته
درگذشت فرهاد وارسته بنیانگذار
ميرفطروس ازسوى انتشارات شركت كتاب منتشر شده است.
تورنتو.

مهرداد بحری

CA DRE # 01035809

زادروز بيژن ترقى ،ترانه سرا ،در تهران
كتاب از پشت ديوارهاى خاطره از اين هنرمند
درشركت كتاب موجود است.
 1324خورشيدى (  1946ميالدى)
دكتر محمد مصدق ،نماينده تهران در مجلس
شوراى ملى ،شديداً به شوروى كه حاضر به
خارج ساختن نيروهايش از ايران نمیىشد،
اعتراضكرد.

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

ZILLOW 5 STAR AGENT
Mathew “Mehrdad” Bahri, REALTOR
)(As Heard on 670 AM KIRN
Residential & Residential Income Specialist
NS ERA BEVERLY HILLS, CA
Direct: 310 - 447 - 7777 | Mobile: 310-259-0506

8

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  - 256آدینه 26فوریه 2021

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 256 FEBRUARY ,26 , 2021

در کانون خبر:

تزریق واکسن از سه شنبه دوباره آغاز می شود

با این که موضوع نبودن واکسن به صورت تکست ،ایمیل و
خبررسانهای به آگاهی کسانی که نوبت واکسینه شدن در ارنج
کانتی و لوس انجلس کانتی داشتند رسیده بود ،لیکن شماری از
مردم بدون باور به این خبر ،به دیسنی لند در آناهایم و استادیوم
داجرز در لوس انجس مراجعه کردند و با اعتراض بازگشتند.
سن دیه گو نیز رویدادی مشابه داشت و همه ناشی از نرسیدن

واکسن مدرنا به سبب یخبندان در ایالت تنسی و جادهها بود.
امروز کسانی که نوبت واکسن فایزر داشتند به محل تزریق رفته
وواکسینهشدند.
اداره بهداشت ارنج کانتی اعالم کرد که تزریق واکسن به این
گروه که امروز نوبت آنان در دیسنی لند بود در محل کانونشن
سنتر آناهایم از روز سه شنبه  ۲3فوریه آغاز خواهد شد.

تحقیق در مورد ماریلین مانسون
برای خشونت خانوادگی آغاز شد

ماریلینمانسون،هنرپیشه،خوانندهوتولیدکنندهموسیقیکهنام
واقعی او برایان هیو وارنر است ،بر اساس شکایت ایوان راشل
وود هنرپیشه فیلمهای  HBOمورد تحقیق شریف دپارتمان
لوس انجلس کانتی برای خشونت خانوادگی قرار میگیرد.
در این شکایت آمده است که در سالهای  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۱در
دورانــی که این دو نفر با هم نامزد بودند و با هم زندگی می
کردند ،راشل وود مورد آزار و خشونت جنسی از سوی مارلین

مانسون قرار گرفته است.
گر چه در شکایت به دورانی اشاره میشود که راشل وود ۱۹
ســاله بوده ،همچنین او اعالم کرده است در دوران نوجوانی
که او بازیگر فیلم  Star warبوده نیز مورد آزار او قرار گرفته
است.
پس از جنبش  ،Me-tooراشل وود این رابطه خشونتبار را
افشا نموده است.

اتوموبیل تایگر وودز واژگون شد
تایگر وودز ،فهرمــان بازیهای گلف آمریکا ،بامداد امروز
پس از آن که اتوموبیل او در نزدیکی پالس وردس واژگون
شــد و به یاری ماموران آتشنشانی لوس آنجلس کانتی از
اتوموبیل بیرون کشیده شد ،بیدرنگ به بیمارستان منتقل شد.
در این واژگون شدن ،او که با یک اتوموبیل  SUVرانندگی
می کرد و با حداثر سرعت رانندگی می کرده ،کنترل را از
دست داده و اتوموبیلش به مسافت  ۳۰یارد از جاده در پایین
تپه متوقف شده است.
او که به تازگی جراحی کمر داشته ،میتواند آسیب بیشتری
را دیده باشد.
او در سال  ۲۰۰۹نیز یک تصادف بزرگ اتوموبیل را در برابر
خانهاش در اورالندو فلوریدا داشته که تصادف با لولههای
آب ،آتشنشانی در گوشــه خیابان در برابر خانه اش بوده
است.

بازیهایورزشیمدارسکالیفرنیاازآدینهآغازخواهدشد

اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا امروز ،پس از ماهها گفتگو
و تبادل نظر با مربیان و سرپرستان تیمهای ورزشی ،با توجه
به کاهش میزان مبتالیان راهنمای جدید برگزاری بازیهای
ورزشی تیمهای فوتبال و واترپلو دبیرستانها را با آزمایش
هفتگی کرونا از روز جمعه  ۲۶فوریه آغاز مینماید.
در ماه مارچ  ،۲۰۲۰به سبب اوجگیری بیماری کروتا ،مدارس
تعطیل شد و در جوالی  ۲۰۲۰تمامی تمرینها و مسابقههای

دبیرستانها متوقف شد .اکنون با این اعالم بازیهای فوتبال،
راگبی و واترپلو برای دانش آموزان  ۱۳ســال و باالتر در
کانتیهایی که  ۱۴نفر مبتال برای هر یکصد هزار نفر است
میتواند آغاز شود برای نمونه کانتی لوس آنجلس که میزان
آن  ۱۷/۶نفر در هر یکصد هزار نفر است تا هنگامی که به
زیر  ۱۴نفر در هر یکصدهزار نفر نرسیده ،نمیتواند وارد این
بازیها شود.

حاویر بسرا برای تایید وزارت بهداشت و
خدمات انسانی در برابر کمیته سنا

حاویر بسرا ،دادســتان کل کالیفرنیا که امروز در برابر
کمیته بهداشت و درمان ســنای آمریکا که برای تایید
وزارت بهداشت و خدمات انسانی قرار گرفته بود اشاره
کرد که مرگ و میر ناشی از کرونا در آمریکا از مرز ۵۰۰
هزار نفر گذشته است و من فکر میکنم ما نیاز به رهبری
و مدیریت قوی داریم.
او که پیــش از این نماینده لــوس آنجلس در خانه
نمایندگان بوده و هم اکنون دادستان کل کالیفرنیاست،
نامزد وزارت بهداشت و خدمات انسانی در کابینه جو
بایدن رئیس جمهور آمریکا شده است.

او در پرســش و پاسخ اشاره کرد که او در کالیفرنیا در
دوران نامنویسی برای بیمه درمانی اوباما ،نقش مدیریت
کوشایی را داشته و برای برنامه  ۱۰۰روز نخست ریاست
جمهوری جو بایدن ،افزون بر واکسیناسیون  ۱۰۰میلیون
نفــر ،آزمونهای  DNAبرای ردیابی و کنترل ویروس
و جهش آن و تالش برای بازگشــایی مدارس را دارد.
سناتور جمهوریخواه کارولینای شمالی ،او را در زمینه
نقش شــرکتهای خصوصی بیمه درمانی زیر فشار
گذاشت.

ضبط بیش از یک ملیون دالر
مواد مخدر در نزدیکی مرز
ماموران مرزبانی و گمرک در سن دیه گو اعالم کردند که
در شمال کانتی سن دیه گو در بزرگراه شماره  ،۵هنگام
متوقف کردن اتوموبیلها ۸۴ ،پاند کوکائین به ارزش بیش
از یک میلیون دالر و یک  SUVیافته و ضبط کردهاند.
ماموران اعالم کردند افزون بر این ،در بزرگراه شماره ،۱۵
با متوقف کردن یک اتوموبیل  ۱۸پاند متاآمفتامین یافتهاند
و با جســتجو از خانه راننده اتوموبیل ۳ ،پاند دیگر نیز
ضبط شده است.
از سوی دیگر در بزرگراه شماره  ۵در نزدیکی سن کله
منته که بخش بازرسی قرار دارد ،میزان دیگری از کوکائین
را یافتهاند که ازدر اتوموبیل پی بردهاند.
از سوی دیگر در بزرگراه شماره  ۵در نزدیکی سن کله
منته که بخش بازرسی قرار دارد ،میزان دیگری از کوکائین
را یافتهاند که از سوی سگهای ویژه در هنگام بو کشیدن
به وجود مواد جاسازی شده در اتوموبیل پی برده اند.

راننده و سرنشین دیگر اتوموبیل که هر دو شهروند آمریکا
هستند به مقامات مسئول تحویل داده شدهاند.
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دکتر حسین حقیقی
مبارز آزادیخواه درگذشت

ایرانشهر :دکتر حسین حقیقی وکیل پایه یک دادگستری ایران که تحصیالت
دانشگاهی خود را در ترکیه گذرانده بود و سالهای درازی در تبعید اجباری
در لس آنجلس می زیست بر اثر ابتال به ویروس کرونا کوید  19درگذشت.
دکتر حقیقی در ساعت  2پس از نیمه شب روز چهارشنبه  17فوریه 2021
در یکی از بیمارستانهای سن فرناندو ولی  -لس آنجلس کانتی دارفانی را
وداع گفت .دکتر حقیقی خدمات بسیاری به جامعه ایرانی خارج از کشور
بویژه در امور مهاجرت نمود هر چند به خاطر همین فداکاری ها مدتی نیز
طعم تلخ زندان دولت فدرال آمریکا را نیز چشید .از کارهای برجسته او
بنیان گذاری شورای کمک به آوارگان ایرانی همراه با تنی چند از هموندان
ایرانی بود که خدمات منحصر به فردی به آوارگان ایرانی که از جنگ ایران
و عراق به ترکیه پناهنده شــده بودند ،نمود .دکتر حسین حقیقی هم چنین
بنیانگذار رادیو  24ســاعته صدای ایران بود که پس از مدتی مجبور شد
سهام خود را به دلیل محدودیت مالی به شادروان اسداهلل مروتی منتقل کند.
از دکتر حقیقی دو کتاب به جا مانده که با همکاری شــرکت کتاب منتشر
کرد ،کتاب «شاهد سقوط های سه گانه»و کتاب «داستان زندان و زندگی».
این خبر به مرور تکمیل می شود.
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