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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:

260260

هیاهوی توافق راهبردی ۲۵ ساله
 جمهوری اسالمی با چین!

وام های کرونا 
SBA و PPP و EDD
شخصی - بیزینسی 

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

424-385 -2981
  مشاوره اولیه رایگان

کامیار روحانی

هرگز فراموش نکنیم که جمهوری اسالمی ایران هولوکاست را انکار کرد
ایرانشهر: در سالگرد یوم هاشوا ) روز یادبود هولوکاست ( در اسرائیل، الی ) الهام ( کهنیم 
روزنامه نگار برجسته ایرانی آمریکایی در مقاله ای در نشریه واشنگتن اگزمینر با عنوان » 
هرگز فراموش نکنیم که ایران ) جمهوری اسالمی ایران( هولوکاست را انکار کرد« به نوعی 
به مقامات دولت پرزیدنت بایدن برای معامله با جمهوری اسالمی ایران هشدار داد. او در 
این مقاله به رویدادها و گفتارهای مقامات جمهوری اسالمی در سال های گذشته اشاره کرد 

که هولوکاست و جنایت آلمان نازی علیه یهودیان را انکار نموده اند.
سخنرانی علی اکبر هاشمی رفسنجانی: در سال ۱۹۹۸ در روز به اصطالح جهانی قدس » 

هولوکاست پروپاگاندای صهیونیستهاست«
تهران تایمز ، روزنامه انگلیســی زبان وابسته به حکومت : در سال ۲۰۰۱، ادعا کرد فقط 
۱۵۰ هزار نفر در آشویتس درگذشته اند و آن هم به دلیل بیماری بوده است) تعداد کشته 
شدگان اردوگاه کار اجباری و کوره های آدم سوزی آشویتس بیش از ۱/۱ میلیون نفر بوده 
است(. نویسنده دیگری در همین نشریه ادعا کرد که هیچ  مدرکی وجود ندارد که حتی یک 
نفر را در اتاق  های گاز سوزانده باشند و اضافه کرد که مدارک آلمانی مستقیما” داستان 

هولوکاست را تکذیب می کند. 
همین نشریه در ســال ۲۰۰۵ مقاله ای از حســین امیری با عنوان » دروغ های صنعت 

هولوکاست « منتشر کرد.
سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی ایران در ماه آوریل   در یک سخنرانی گفت 
که تعداد کشته شدگان و قربانیان هولوکاست مخصوصا” برای ایجاد سمپاتی برای اشغال 

خاک فلسطین توسط صهیونیستها جعل شده و ساختگی است.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت در دسامبر سال ۲۰۰۵ میالدی اظهار داشت که 
»برخی کشورهای اروپایی اصرار دارند که بگویند میلیونها یهودی سرکوب شده توسط 
نازی ها، کشته شده اند. آنها چنان در این مورد اصرار می کنند که اگر کسی خالف آن را 

ثابت کند او را به زندان می اندازند.«
ادامه مطلب در صفحه  
 ۲

انتشار کتاب 
»ملکه و من«

ایرانشهر: انتشارات اسکیرا  Skira که به 
انتشار کتابهای هنری مشهور است و در 
اسکیرا در سویس  آلبرت  توسط   ۱۹۲۸
بنیاد گذارده شد و در حال حاضر دفتر 
مرکزی آن در میالن ایتالیا است مبادرت 

ایالت کالیفرنیا به بازگشایی
 نزدیک می شود 

 
تاثیر واکسن های تزریق شده 

در کالیفرنیا بر2 گونه جهش یافته ویروس

پایگاه هوا- فضای آمریکا
 به لوس انجلس می آید

2 هفته به سال تحصیلی در لوس 
انجلس افزوده می شود

همه افراد 16 سال به باال واکسینه 
می شوند 

دانشگاه یو سی ال ای: میزان مرگ 
و میر ناشی از کووید 19 با کیفیت 

پائین هوا ارتباط دارد

شکایت خانواده ها از
 اداره آموزش لوس انجلس

بازگشایی گالری هنر کتابخانه 
هانتینگتون پس از بیش

 از یکسال تعطیلی

نمایشنامه فیلوکتیتیس اثرسوفوکل نمایشنامه نویس 
یونانــی  )4۰۹ پیش از میالد( اســت. فیلوکتیتیس 
پهلوانی است که هرکول، تیر و کمانش را به یادگار 
به او داده است. در زمان جنگ تروا پای فیلوکتیتیس 
زخمی می شود. یونانی ها این قهرمان کمان گیر خود 
را به دلیل چرک کــردن  پایش ناعادالنه طرد و در 
جزیره ای رها می کنند. اما از پیشــگویی ها پی می 
برند که برای پیروزی خود ناگزیر هستند که به همان 
قهرمان رو  کنند. از این رو، اودیسه بر آن می شود که  
فیلوکتیتیس را بازگرداند. سوفوکل دراین نمایشنامه به 
نکات مختلفی اشاره می کند که یکی از مهمترین آنها 
این است که چگونه جامعه و حکومتگران، کمانگیر 
و نخبگان را به بهانه های گوناگون، طرد و یا در بند 
 می کنند، غافل از این که برای برون رفت از تنگناها 
و برای بقای خود به همان قهرمانان نیاز پیدا خواهند 
کرد و زمانی فرا می رســد که چنین جامعه ای  رفته 
رفته خود را نیز در جزیره تنهایی منزوی خواهد یافت. 

شیموس ) ســیموس( هینی )۲۰۱3-۱۹3۹( شاعر 
و نویسنده ایرلندی، اســتاد دانشگاه های  هاروارد و 
آکسفورد و برنده جایزه نوبل ادبیات  در سال ۱۹۹۵ 
بود. او در نویسندگی زبانی ساده داشت و تالش می 
کرد که تاریخ پر رنج انسان ها را به گونه ای در آثارش 
بازتاب دهد که سبب ارتباط بیشتر بین آنان شود. وی 
با تاثیر از نمایشنامه فیلوکتیتیس اثر سوفوکل، شعری با 
عنوان “درمان در تروا” سروده است و در آن به پیگیری 
رد پای » امید« در بازخوانی متون تاریخی تاکید می 

کند.
با الهام از شعر شیموس هینی ، شعر» اعجاز تاریخ« 
را سروده و آن را به محمد امینی، پژوهشگر، مورخ 
و نویسنده مقیم کالیفرنیا پیشکش می کنم برای آزاد 
اندیشــی، رویکرد بی طرفانه و روشمند و نیز برای 

شوق سرایت کننده اش در تاریخ نگاری.

ادامه مطلب در صفحه ۹ 

پیرایه شبان
آپریل ۲۰۲۱

اعجاز تاریخ

به انتشار کتاب “ ملکه و من” نموده است. این کتاب توسط دانا استاین نوشته و تدوین شده 
است. دانا استاین در دهه ۷۰ میالدی در تهران به عنوان سرپرست موزه هنرهای معاصر ایران 
حضور داشــت و از نزدیک با شــهبانوی ایران ، ملکه فرح پهلوی در خرید و جمع آوری 
کلکسیونی از نقاشــی های اصل بزرگ ترین و مشهورترین هنرمندان نقاشی جهان برای این 
موزه همکاری کرد. این کلکســیون که در حال حاضر در چنگال حکومت جمهوری اسالمی 
است که رهبرش بتهوون را نمی شناخت و مسلما” از نقاشی های مدرن نیز سر در نمی آورد. 

برآورد این است که امروز  این کلکسیون بیش از سه بیلیون دالر قیمت دارد. 

http://e-frt.com/
https://www.heidarilawgroup.com/
https://riseinmalibu.com/
www.mesrianilaw.com
www.RHMFirm.com
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نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

بنیانگذار و مدیر مسئول: بیژن خلیلی
طراحی و نشر: شرکت کتاب
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این نسخه از ایرانشهر را می توانید هم در رایانه شخصی مطالعه کنید
 و هم آن را چاپ نموده و بخوانید
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شرکت گاز کالیفرنیای جنوبی روز سه شنبه از رستوران های لس آنجلس کانتی 
دعوت کرد تا برای درخواســت کمک ناشی از همه گیری از طریق صندوق 

بازیابی رستوران ها که زیر نظر بنیاد رستوران های کالیفرنیاست اقدام کنند.
رستوران های دارای شرایط می توانند برای درخواست کمک هزینه به مبلغ 3۵۰۰ 
دالر اقدام کنند. هدف از این برنامه کمک به ۱۲۵ رستوران در لس آنجلس کانتی 
است تا بتوانند اموری مانند پرداخت دستمزد و جذب کارکنان جدید را پوشش 
www.restaurantscare.org/ دهند. متقاضیان می توانند با مراجعه به پایگاه

resilience نسبت به ثبت درخواست خود تا ۱۸ آوریل اقدام کنند.
عالوه بر این مبلغ، رســتوران ها می توانند به مدت یکسال از خدمات و منابع 

حمایتی در جهت بهبود کسب و کارهای خود در بلند مدت بهره مند شوند.
این کمک هزینه ها در دســترس رستوران های تک واحده با ۵۰ یا تعداد کمتر 
کارکنان قرار خواهد گرفت. برای استفاده از این امکان، هر رستوران باید مشترک 
شرکت گاز کالیفرنیای جنوبی بوده و در حال حاضر فعالیت کند و در عین حال 

دچار زیان درآمدی حداقل به میزان ۲۰ درصد از سال ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ باشد.

دعوت شرکت گاز کالیفرنیای جنوبی از رستوران های منطقه لس 
آنجلس جهت درخواست کمک ناشی از همه گیری

دانشگاه یو سی ال ای: میزان مرگ و میر ناشی
 از کووید 19 با کیفیت پائین هوا ارتباط دارد.

یک پروژه تحقیقاتــی انجام گرفته 
توسط دانشــکده بهداشت عمومی 
فیلدینگ دانشگاه یو سی ال ای نشان 
می دهد که محالت با کیفیت پائین 
هوا در لس آنجلس کانتی باالترین 
نرخ مرگ و میر ناشــی از کرونا را 

دارند.
این تحقیق که تحلیل فضایی کووید 
۱۹ و آلودگی هوا مرتبط با ترافیک در 
لس آنجلس نام دارد قرار است در ماه 
آگوست در نشریه داوری دقیق شده 
 Environment International
چاپ شــود. هم اکنون این تحقیق 
به صورت مجازی در دسترس قرار 

دارد.

یافته های این تحقیق نشان می دهد 
که محالت با بدترین کیفیت شاهد 
ناشی  تلفات  افزایش در  6۰ درصد 
از کووید ۱۹ در مقایسه با مناطق با 

بهترین کیفیت هستند.
در این تحقیق بر نقش نیتروژن دی 
اکسید به عنوان شاخصی در آلودگی 
هوای مرتبط با ترافیک تأکید شــده 

است.
نیتروژن  طبق یافته های این تحقیق 
دی اکسید باعث اختالل در کارکرد 
ماکروفاژهای حفره ای و سلول های 
اپــی تلیال شــده و در نتیجه خطر 
عفونت های ریــوی را افزایش می 

دهد.

ماساژسراها و زن های تن فروش 
چند هفته پیش در ایالت جورجیا یک جوان بیســت ساله، خون جلوی چشمانش را 
گرفت و هفت تیرش را برداشت به سالن ماساژ یا ماساژسرا و یا ماساژگاه یا ماساژکده 

رفت و چهار نفری هم که در آنجا بودند به ضرب گلوله کشت.
و بعد هم سر ماشینش را کج کرد به مرکز شهر آتالنتا رفت و دو محلی را که کار و 

کسب مشابهی داشتند. هدف گرفت و چهار نفر دیگر را هم از پای درآورد.
البته تیراندازی و قتل و کشتار در این دیار موضوع تازه ای نبود ولی نکته مهم این است 
بیشتر کشته شدگان، آسیایی تبار زرد پوست بودند و این موضوع می توانست به حساب 
نژادپرستی افراد متعصب امریکا گذاشته شود که به برکت وجود پرزیدنت ترامپ جان 

تازه ای گرفته و سر از النه درآورده بودند.
این موضوع باعث شد که ماساژسراها یا به عبارتی )SPA( ها مورد توجه قرار گیرند 
چرا که جوانی که مرتکب قتل شده، به ادعای پلیس دچار اعتیاد جنسی شده بود. و 

چاره کار را در کشتن زنهای ماساژگر دانسته است.
باری، بســیاری فکر می کنند که کارکنان و گردانندگان ماساژ سراها آسیایی تبار و از 
نژاد زرد هستند، در صورتی که این گونه نیست، آمریکایی ها و مهاجرین کشورهای 

مختلف هم  چنین کسب و کار و حرفه ای را پیشه کرده اند.
.... و حاال چرا شــنیدن نام این مکان ها، زردپوستان را در خاطر زنده می کند. جریان 
از این قرار اســت که در جنگ ویتنام ، سربازانی که یکی دو روز مرخصی داشتند با 
سواســتفاده از فاصله کم ویتنام با تایلند به آنجا می رفتند، استراحتی می کردند و در 
پالژهای کنار دریا عشق و حال می  کردند و خوراک خوشمزه و سیری هم می خوردند 

و از سه مشکلی که داشتند، دو تای آن را بدین گونه چاره می کردند.
بهترین محل برای حل مشکل سوم ماساژسراها بود که سربازانی را که از دیوار راست 
باال می رفتند. به خود می طلبید، در آن ماساژســراها اگر فقط یک ماساژ ساده بود و 
موضوع های دیگری اتفاق می افتاده، کسی نمی داند، فقط این را بدانید که خبر این 
محل ها به سرعت و برق و باد در میان سربازان و امریکایی و مردان کشورهای دیگر، 
به ویژه ایران پیچید و مردهای محروم از وصال مهرویان پری پیکر چشم بادامی، گروه 

گروه برای زیارت و سیاحت به تایلند می رفتند )تایلند معبدهای زیادی دارد(
گر چه مقامات دولتی تایلند متوجه شده بودند که موضوع ها به همین سادگی نیست.

و در اتاق ها و پشــت پرده های پرزرق و برق، ماساژسراها جریان های دیگری وجود 
دارد، موضوع فقط یک ماساژ ساده نیست، وگرنه مردها، بخصوص مردهای ایرانی به 

این سرعت از ایران به تایلند مسافرت نمی کردند!
ولی به قول معروف »پول است، نه جان است که راحت بتوان داد« مقامات تایلندی 
چون می دانستند که چهارده درصد درآمد سالیانه کشورشان از همین راه می گذرد با 
وجود غیرقانونی بودن فحشــا، این موضوع را زیر سبیلی رد کرده اند و بعد از جنگ 
ویتنام این وضوع ادامه پیدا کرد و تایلند به همین خاطر تایلند یک به صورت یک یک 

جاذبه توریستی برای مردم دنیا، بخصوص ایرانی های عزیز درآمده است.
تن فروش ها طبقه محروم اجتماع

شــاعر عالیقدر کشور ما، سیمین بهبهانی، در گفتگویی با هما سرشار، از زن های تن 
فروش، به عنوان »طبقه  محروم« اجتماع یاد می کند که نشانه درک عمیق و درست او 
از وضع مصیبت بار آنهاست. هیچ زنی تا مجبور نباشد، تن به این کار نمی دهد و به 
قول شاعر آزاده دیگری به نام فروغ فرخزاد، هر زنی دوست دارد پیچش انگشتان مرد 

دلخواهش را در موهای سرش حس کند.
در فرهنگ باســتانی و پوسیده ما، به جای درک بدبختی این افراد، از شغل آنها برای 

تحقیر دیگران و فحش های چاروادری استفاده می شود.
در بســیاری کشورها تن فروشی غیرقانونی شناخته شده و باید گفت و نوشت که تا 
وقتی خریدار هست، فروشنده محتاج هم پیدا می شود و غیرقانونی بودن این کار سبب 
می شود که زن محتاج و درمانده, پناهگاه و حمایت کننده ای از حقوق از دست رفته 
خود نداشته باشد، اگر به آنها تجاوز شود، پول آنها پرداخت نگردد و یا دزدیده شود، 
یا با بی رحمی مورد ضرب و شــتم مرد وحشی قرار گیرد، چون کارشان غیرقانونی 
اســت به پلیس گزارش نمی دهند و مرد نابکار و خالفکار به راحتی از چنگ قانون 

می گریزد.
در ایالت الس وگاس و در کشورهایی مانند هلند و چند کشور دیگر تن فروشی آزاد 
است دولت از حقوق آنها حمایت می کند و آنها از بیمه دولتی برخوردارند و عالوه 
بر ان برای جلوگیری از بیماری های جنسی، مرتب آنها را معاینه و رعایت بهداشت در 
محل لهو و لعب خاطرنشان می سازند، خالصه اینکه زن های تن فروش محروم ترین، 
مظلوم ترین و ســتم دیده ترین انسان های اجتماع هستند که هر دلی آگاه و وجدانی 

بیدار، باید دست یاری به آنها برساند.
کورش سلیمانی) زم(
Kourosh454@gmail.com

اادامه مطلب )هرگز فراموش نکنیم که..( از صفحه ۱ .

ســید علی خامنه ای در سخنرانی نوروزی خود در ســال۲۰۱4  چنین گفت: »  همان 
کشورهایی که اّدعای آزادی میکنند، در آن خطوط قرمزی که دارند، بشّدت سخت گیرند. 
شما ببینید در کشورهای اروپایی کسی جرات نمیکند راجع به هولوکاست حرف بزند که 
معلوم نیست اصل این قضیّه واقعیّت دارد یا ندارد، یا اگر واقعیّت دارد، به چه شکلی بوده؛ 
اظهار نظر درباره ی هولوکاست، تردید درباره ی هولوکاست، یکی از بزرگ ترین گناهان 
محسوب میشود، جلویش را میگیرند، طرف را میگیرند، زندانی میکنند، تعقیب قضائی 

میکنند؛ مّدعی آزادی هم هستند.« 
دسامبر ۲۰۱۵ یازدهمین نمایشگاه بین المللی دوساالنه کارتون در جمهوری اسالمی ایران 
جایزه ای به مبلغ ۵۰ هزار دالر برای بهترین کارتون در مورد هولوکاست را اختصاص داد. 
این نمایشگاه در ۱4 ماه می ۲۰۱6 در روز 6۸ امین سالگرد استقالل اسرائیل برگزار شد. 

و در اکتبر ۲۰۲۰ ، خامنه ای در توییتر خود نوشت: سوال بعدی این است که چرا تردید 
در #هولوکاست جرم است؟ و اگر کسی چیزی در این باره نوشت باید به زندان برود، اما 

اهانت به پیامبر آزاد است؟
مورخ هولوکاست دبورا لیپستاد گفته است«واقعیت ها موجودند، نظریات وجود دارند 
و دروغ ها نیز پراکنده شــده اند« . خانم کهنیم بر اساس نوشته دبورا می نویسد رژیم 
اسالمی غرق در دروغ است و این شامل انکار تاریک ترین دوران در تاریخ بشری یعنی 

هولوکاست نیز می باشد.
 فریاد تجمعات » هرگز فراموش نمی کنیم »  در یادبود هولوکاست، باید به ما یادآوری 
کند که ما هرگز انکار هولوکاست توسط سردمداران رژیم جمهوری اسالمی را فراموش 
نمی کنیم . ما فراموش نمی کنیم که آنها در صدد محو اسرائیل از صحنه روزگار هستند. 

و ما فریاد می زنیم که » هرگز دوباره اجازه نمی دهیم« 
خانم الی) الهام( کهنیم زاده در ســال ۱۹۷۲ در تهران است. ایشان در دولت پرزیدنت 
ترامپ و در زمان تصدی وزارت امور خارجه توسط مایک پمپئو  قائم مقام نمایندگی برای 

مانیتور کردن و مبارزه با یهود ستیزی را داشته است. 

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112105
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در کانون خبر:

ایالت کالیفرنیا به بازگشایی نزدیک می شود
نزدیک به ۲ ماه دیگر بازگشایی کامل در کالیفرنیا صورت 
خواهد گرفت و اگر کالیفرنیایی ها، مقررات را به فراموشی 
بسپارند، سفرهای تابستانی از ایالت های دیگر به کالیفرنیا، 

موج بیماری را هم همراه خواهد آورد. 
ایالت کالیفرنیا روز گذشــته را با ۱۲۰ نفر مرگ و میر و 
۲۲۵6 نفر مبتال و 34/3 درصد واکســینه شــده به پایان 
برد و روز پنجشــنبه را با کاهش ۱ درصد در مبتالیان و 
کاهش 4۱ درصد در مرگ و میر ۱4 روزه اغاز کرد. هم 
اکنون 4۹ درصد دانش آموزان به ســبب واکسیناسیون 
آموزگاران و خانواده امکان بازگشت به مدرسه را دارند. 
آمار ۷ روز گذشــته برای هر یکصدهزار نفر جمعیت، 

کانتی DelNorte را در باالی جدول، ســن دیه گو ۲۱، 
ریورساید ۲۲، سن برناردینو ۲۹، لوس آنجلس 3۹ و ارنج 

کانتی در رده ۵۰ قرار دارد. 

پایگاه هوا- فضای آمریکا
 به لوس انجلس می آید

کمبود بودجه دانشگاه های UC در
 کالیفرنیا و مشکل نژادی

امروز مسئوالن نیروی هوایی امریکا اعالم کردند که بخش 
هــوا – فضای نیروهای آمریکا، بخش اصلی عملیات و 
آموزش خود را با گسترش و خرید تکنولوژی و خدمات 

مورد نیاز به منطقه لوس آنجلس می آورد. 
این پایگاه فضایی و سیستم موشکی نیروی هوایی آمریکا 
که در لوس آنجلس در مرکز ال سگاندو گسترش خواهد 
یافت و دارای مرکز فرماندهی برنامه ریزی خواهد بود 
که به نام فرماندهی سیستم فضایی خوانده خواهد شد. 
این برنامه که از تابستان امسال می تواند آغاز به کار کند، 
یکی از پروژه هایی است که برای تایید رهبری آن باید 

سنای امریکا تصمیم بگیرد. 
ناگفته نماند که هم اکنون کلــرادو، پایگاه نیروی 
هوایی، در حال تغییر و برآورده کردن در بخشــی 
از نیازهای هوا – فضای امریکا می باشد که از سال 
۱۹۷4 بنیاد شده و در صورت تصویب گشایش مرکز 
در پایگاه لوس آنجلس، کلرادو به آموزش خواهد 
پرداخت و لوس آنجلس بخش عملیاتی را رهبری 

خواهد نمود.

دانشگاه های UC در کالیفرنیا با کمبود بودجه روبرو هستند 
و این موضوع همراه شده است با افزایش شمار دانشجویان 
و پایین بودن سطح آموزشی که می تواند در ترکیب نژادی 
دانشجویان تازه همراه شــود و شکایت در زمینه نژادی و 

نابرابری را فراهم نماید. 
در حالی که شمار دانشجویان ۱۱۰۰۰۰ نفر نسبت به سال 
های پیشین افزایش یافته است، بودجه ای که بتواند همه نیازها 
را پوشش دهد، تامین نشده و دانشگاه برکلی برای نمونه با 
34۰ میلیون دالر کسری بودجه روبروست و دانشگاه های 

دیگر نیز شرایطی مشابه دارند. 
از ســوی دیگر فرهنگ نابرابری نژادی و خط قرمزها هنوز 
اختالف آموزشی را نشــان می دهد و از سوی دیگر انتقال 
دانشجویان از کالج های ۲ ساله که بیشتر دانشجویان رنگین 
پوست و التین تبار را جذب می کرده، سبب شده دانشجوی 
ممتازی که از کالج ۲ ساله به دانشگاه ریورساید منتقل شده 
برای نخســتین بار با نمره پایین در کالس روبرو شود و به 

چشم بیاید. 

 اطالعیه 
آخرین مجموعه اشعار » منوچهرکوهن «  با عنوان » سرزمین من ... بانوی 
من «  در ۲40 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
http://www.ketab.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx%3Fitem%3D100%26title%3Dcomprehensive%2520history%2520of%2520the%2520jews%2520of%2520iran%26author%3Dlevy%2C%2520habib
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=106415
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=118
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=4457
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شماری از خانواده های دانش آموزان لوس آنجلس از اداره 
آموزش که تا ۷ روز دیگر بازگشــایی می شود شکایت 
کردند و از قاضی خواستند تا دستور دهد فاصله 6 فوت از 

کالس های مدارس مورد نظر برداشته شود. 
اداره آموزش لــوس انجلس در بخش هایی که گنجایش 
کالس ها کوچک است، تصمیم دارد بازگشایی مدارس را 
به صورت حضور نوبتی و نیمه وقت دانش اموزان به اجرا 
درآورد و خانواده ها می گویند اگر فاصله 6 فوت حذف 

شود، همه می توانند تمام وقت به مدرسه بروند. 
در برابر ایــن موضوع، اداره آمــوزش لوس آنجلس به 
راهنمای اداره کنترل و بیماری های واگیردار اشاره می کند 
که 3 فوت و 6 فوت برای مبتال شدن به بیماری بسیار تاثیر 

دارد و باید رعایت شود.

شکایت خانواده ها از
 اداره آموزش لوس انجلس

بازگشایی گالری هنر کتابخانه هانتینگتون
 پس از بیش از یکسال تعطیلی

کتابخانه هانتینگتون، موزه هنر و باغ های گیاهشناسی گالری 
های هنر خود را پس از یک سال و اندی تعطیلی روز شنبه 

بازگشایی خواهد کرد. 
محدودیت ظرفیت حضور بازدیدکنندگان 50% بوده و 
می توان از طریق سایت huntington.org نسبت به 

رزرو بلیط اقدام کرد.
اثری که به تازگی در معــرض دید بازدید کنندگان قرار 
خواهد گرفت شــاهکار هنر تک چهره نگاری انگلیسی 

متعلق به قرن ۱۸ به نام »پسر آبی « اثر توماس گِیْنزبرا است.
 a :۲۰۲۰ .Made in L.A عــالوه بر ایــن نمایشــگاه
version، دوره پنجم نمایشگاه دوساالنه موزه هامر در هر 
دو موزه هامر و هانتینگتون در دو نوبت به صورت یکجا 
برای نخستین بار و تا یکم آگوست برپا می گردد. برنامه 
ریزی برای بازگشایی دیگر گالری ها در هانتینگتون شامل 

تاالر نمایشگاهی کتابخانه در حال انجام است.

۵36 میلیون دالر برای پیشگیری از آتش سوزی جنگل ها
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا و رهبران دو مجلس ایالت 
کالیفرنیا اعالم کردند که ۵36 میلیون دالر بودجه به پروژه 
مدیریت جنگل های کالیفرنیا برای پیشگیری از گسترش 
آتش سوزی های فصلی اختصاص می دهند. این پیشنهاد 
که در ۲ مجلس تصویب شــده، روز دوشنبه به امضای 
فرماندار می رسد این بودجه بیش از ۲ برابر بودجه سالیانه 
۲۰۰ میلیون دالری اســت که در دوران کسری بودجه به 
سبب همه گیری کرونا به این موضوع اختصاص داده شده 

بود. 
گر چه در آغاز بهار گوین نیوسام 3۲3 میلیون دالر برای 
این پروژه پیشــنهاد داده بود لیکن با توجه به آغاز فصل 

خشکسالی این افزایش ضروری است. 
ناگفتــه نماند که در آغاز ماه آپریل، ۸۱ میلیون دالر برای 
آتش نشان ها هزینه شده است. اســتخدام ۱4۰۰ مامور آتش نشــانی برای افزایش شمار 

در کانون خبر:

بازگشایی کالیفرنیا وبازگشت برنامه های ارکستر فیالرمونیک
پس از آن که نشانه های بازگشایی کالیفرنیا، مراکز تفریحی، 
موزه ها و تاالرهای موسیقی را به میزبانی مردم نزدیک می 
نماید، ارکستر فیالرمونیک لوس انجلس که برای نخستین 
بار در عمر ۹۸ ساله خود در سال ۲۰۲۰ به تعطیلی کشانده 
شــد، در ۱۵ ماه می، نخستین کنسرت پس از کرونا را در 
Hollywood برگزار می نماید و برای این کنسرت رایگان، 
کسانی که در سال گذشــته در دوران کرونا در خط مقدم 
یاری رسان بوده اند، مانند پزشــکان۷ پرستاران، رانندگان 
حمل مواد غذایی به خانه ها، فروشندگان و دیگر کارکنان 
فروشگاه های مواد خوراکی و ســبزی و میوه و نیروهای 
اداره های خدمات بهداشــتی و آتش نشانی به این کنسرت 
رایگان دعوت شده اند و پس از آن است که برنامه ۱4 روزه 
تابستانی خود را از ۱۵ جون آغاز خواهند نمود. ناگفته نماند 
کــه Hollywood، ۱۷۵۰۰ نفر گنجایش دارد، اما پذیرای 

4۰۰۰ نفــر خواهد بود و بلیت هــا از ۱۱ ماه می به فروش 
خواهد رسید.

 )SCRRA( اداره راه آهن منطقه ای کالیفرنیای جنوبی
 اطالعیه  استماع عمومی/تحلیل عنوان VI  برای کاهش های مربوط به خدمات

اداره راه آهن منطقه ای کالیفرنیای جنوبی )SCRRA( ، روز جمعه، 28 مه 2021، یک استماع عمومی جهت ارزیابی 
30% کاهش خدمات به علت پاندمی کووید-19 در جلسه هیئت مدیره خود برقرار خواهد کرد.  در صورت باقی 

ماندن تغییرات اساسی در خدمات به مدت بیش از 12 ماه،  رهنمودهای مدیریت حمل و نقل فدرال )FTA( مستلزم 
تحلیل  توسعه عمومی و عدالت عمومی عنوان VI خواهند بود. 

این کاهش های خدمات در ۲6 مارس ۲۰۲۰ به اجرا گذاشته شدند. سایر تعدیل ها در ۱6 نوامبر ۲۰۲۰ انجام شدند. ما در 
حال حاضر تحت تغییرات ایجاد شده در ۱6 نوامبر ۲۰۲۰  کار می کنیم.

این جلسه استماع لزوم تأیید ادامه کاهش از طرف هیئت را مورد بحث قرار خواهد داد.
استماع عمومی در دستور جلسه هیئت مدیره SCRRA  در تاریخ: 

جمعه، ۲۸ مه ۲۰۲۱، ساعت ۹:۰۰ صبح در برنامه گنجانده خواهد شد 
https://metrolinktrains.com/about/board-meetings/agendas-documents/  

 Metrolink اطالعات مربوط به تعدیل نرخ، سیاست مربوط به تغییر نرخ و پذیرش سیاست برای بازبینی عموم در وب سایت
به نشانی www.metrolinktrains.com در دسترس است. توضیحات و پیشنهادات را می توان به صورت لفظی یا 

 ”eComment“ نوشتاری در جلسه استماع عمومی ارائه داد، یا قبل از جلسه استماع عمومی، با کلیک کردن روی گزینه
جهت ارسال یک توضیح فوری الکترونیکی به نشانی www.metrolinktrains.com/ecomments، یا از طریق پست اگر 
قبل ازجلسه استماع عمومی، قابل توجه Metrolink Fares در دفتر اداره مرکزی SCRRA، یا قبل از جلسه استماع، از 

طریق فکس به شماره )۲۱3( 4۵۲-۰4۲۱ ارسال کرد. تمامی توضیحات عموم، بدون در نظر گرفتن نوع ارتباطات، باید قبل از 
۱۸ مه ۲۰۲۱ دریافت شده باشد.  تمامی توضیحات و توصیه های عمومی قبلی دریافت شده به دنبال اطالعیه استماع عمومی 
اصلی به هیئت مدیره ارائه شده و در رکوردهای استماع عمومی گنجانده خواهند شد. این امر ممکن است در تاریخ دیرتری 

توسط هیئت مدیره، فقط به صالحدید او ادامه داشته باشد. 

خوابگاه موقت کودکان بی سرپرست مهاجر در محل نمایشگاه ها
هیلدا ســولیس  رئیس هیئت ناظران لوس انجلس کانتی 
اعالم کرد که به طور موقت کودکانی که بدون سرپرست 
وارد آمریکا می شود از سوی ماموران مرزی در مکزیک 
زیر نظر ماموران اداره روابط مهاجرت و دپارتمان خدمات 
کودکان و خانواده، به محل نمایشگاه های لوس انجلس 

( Pomona Fair Plex  (،کانتی
منتقل خواهند شــد و اداره بهداشت عمومی و خدمات 

بهداشت روانی نیز بر آن نظارت خواهند داشت. 
هیلدا ســولیس اعالم کرد از کاخ سفید تلفنی برای این 
همــکاری و نگهــداری از کودکان دریافــت نمودم و 
می دانستم که نیازی به پرسش نیست و هنگام آن است که 
لوس انجلس کانتی به وظیفه خود عمل کند. و مانند همیشه 

پیشگام شود. 
ناگفته نماند که شهر النگ بیچ نیز پیش از پومونا، به این 
موضوع پرداخته و شماری از این کودکان در محل مرکز 
همایش های النگ بیچ ســاکن خواهند شد. شورای شهر 

النگ بیچ به این موضوع رای داده است. 

https://akattorneyatlaw.com/
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مقاله:

ادامه مطلب از شماره قبل

اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، رییس 
جمهوری ایران روز سه شــنبه ۱۷ تیر ۹۹ در نشست 
»ســتاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی« گفت: 
»باید با شهامت از توسعه روابط راهبردی کشورمان 
با پکن دفاع کنیم.« اشــاره او به پیش نویس سندی 
اســت که حوزه های مختلفی را در بر می گیرد، از 
»برنامه ریــزی اقتصادی، ازجمله نفت و گاز، صنایع 
الکترونیک، حوزه های دانش بنیان و ... .« بر اســاس 
برخی منابع سرمایه گذاری چین در صنایع نفت و گاز 
ایران در حجمی معادل ۲۸۰ میلیارد دالر اســت. با 
وجود این رقم نجومی و گســتردگی قرارداد، هنوز 
منابع رسمی اطالعات الزم درباره این سند در اختیار 

افکار عمومی قرار نداده اند.
اطالعات جســته و گریخته ای که درباره این سند 
منتشر شده، آن را به موضوع گمانه زنی های بسیار در 
میان موافقان و مخالفان جمهوری اسالمی در داخل 
و خارج از تبدیل کرده و مقام های جمهوری اسالمی 
را نیز به تناقض گویی انداخته اســت. علی ربیعی، 
سخن گوی دولت روز سه شنبه ۱۷ تیر ۹۹ در نشست 
خبری هفتگی با رسانه ها گفت: »درباره سند همکاری 
۲۵ ساله با چین هیچ چیز محرمانه و مخفیانه ای وجود 
ندارد و هر زمان که توافقی در این زمینه به دســت 

آید، همان زمان هم اعالم می شود.«
اما محســن بهاروند، معاونــت حقوقی و بین الملل 
وزارت امور خارجه به خبرگزاری میزان گفته چون 
این سند هنوز موضوع مذاکره است نمی توانیم آن را 
علنی کنیم. چرا؟  چون به گفته او »شاید کشور مقابل 

)چین( هم بنا بر مالحظات خود تمایل نداشته باشد، مورد مذاکره افشا شود و 
چه بسا این درز اطالعات باعث سلب اعتماد طرفین از یکدیگر شود«.

محسن بهاروند بدون اسم بردن از کسی گفت: »یک آقایی آمد یک حرفی زد، 
همه را با مشکل روبه رو کرد؛ معموال ایشان هر وقت هم حرف می زد دیگران 

را با مشکل رو به رو می کرد و جامعه را به هم می ریخت.«
»آقای« مورد اشاره بهاروند محمود احمدی نژاد، رییس جمهور سابق است که 
روز هفتم تیر ۹۹ در گیالن به مذاکرات بر ســر این سند اشاره کرده و خطاب 
به حکومت پرسیده بود: »مگر شما مالک کشور هستید که بدون اطالع ملت و 

از کیسه ملت به دیگران می بخشید؟«
روزنامه جمهوری اسالمی در سرمقاله روز سه شنبه ۱۷ تیر ۹۹ خود در انتقاد 
از پنهان نگاه داشــتن محتوای این سند از افکار عمومی نوشت چین و ایران 
یک سال است که در حال تالش برای نهائی کردن سند ۲۵ ساله اند و پرسیده 
اســت: »چرا مردم از جزئیات این سند بی اطالعند؟ بعضی افراد ادعا کرده اند 
از محتوای این سند خبردار شده اند. اگر چنین است، چرا عموم مردم نباید از 

آن مطلع شوند؟«
این روزنامه در مقابل مســئوالنی که »مالحظات« و »تمایل« چینی ها را محور 
قرار می دهند، نوشــته است: »گفته اند چین نگران است که شاید اعالم آشکار 
محتوای این سند، موجب کارشکنی آمریکا شــود. اگر واقعا چینی ها چنین 
نگرانی عجیبی دارند، همین کافی اســت که نتیجه بگیریم آن ها قابل اعتماد 
نیستند. کشــوری که ادعای ابرقدرتی دارد، چرا از کارشکنی آمریکا نگران 

است؟ نگران خودش هست یا ایران؟«
سندی بلند مدت با کشوری که »زخم های« به جا ماندنی به ایران زده است

سرمقاله جمهوری اسالمی یک قدم پیش تر رفته و به سابقه مناسبات دو کشور 
و »متحدی« اشــاره کرده است که در طول مناســبات با ایران تنها به منافع 
یک جانبه خود توجه کرده است. این روزنامه نوشته است: »درست در زمانی 
که بحث های مربوط به سند ۲۵ ساله ایران و چین مطرح است، چین آشکارا 
اعالم می کند نفت عربستان را جایگزین نفت ایران کرده است. در حالی که ما 
هنــوز زخم های برجای مانده از تخلفات چین در قرارداد ارزی دوران دولت 
احمدی نژاد، که یــک ترکمانچای ارزی بود، را بر تن داریم، نباید به قرارداد 

دیگری آن هم ۲۵ ساله با چین تن بدهیم.«
اشاره روزنامه جمهوری اســالمی به قراردادی است که در سال ۱3۸۷ و در 
دولت احمدی نژاد با چین منعقد شد. قراردادی که به درستی عنوان »ترکمنچای 
ارزی« بر آن گذاشته شد. بر اساس این قرارداد چین در مقابل صادارت نفتی 
ایران پولی به این کشــور پرداخت نمی کــرد و از آن به عنوان ضمانت »ال 
ســی«های خرید کاالهای چینی اســتفاده می کرد. حتی مدیریت این پول نه 
برعهده ایران که چین بود. قراردادی به شدت خفت بار که جمهوری اسالمی 
را مسئول زیان ناشی از نوسانات ارزی و از بین رفتن پول می کرد. قراردادی 

که با مخالفت و عدم پیگیری مجلس هشتم و نهم رو به رو شد.
در میانه گمانه زنی ها بر ســر این که هدف محمود احمدی نژاد از افشــاگری 
درباره ســند قرارداده ۲۵ ساله ایران انتخابات ریاست جمهوری بعدی است، 
مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در یادداشت اختصاصی 
برای ســایت »راهبرد معاصر« به ســابقه این ســند )دی ماه ۹4 و زمانی که 
رییس جمهور چین به ایران ســفر کرد( اشاره کرده و پرسیده است: »چرا این 
توافق نامه جامع پیش از این زمان مورد توجه دو کشــور برای همکاری قرار 

نگرفته است؟«
به گفته او محمدجواد ظریف تابستان گذشته »جدیدترین پیشنهادهای اقتصادی 
مــورد نظر ایران را به اطالع طرف چینی رســاند و مورد قبول چینی ها قرار 
گرفت. قاعدتا انتظار می رفت دولت در این مدت پیشنهادات خود را به شکل 

جدی و منسجم تری به طرف چینی عرضه می کرد.«
مجیدرضــا حریری در آن تاریخ توجه می دهد که از عمر دولت روحانی تنها 
یک ســال باقی مانده است و امضای نهایی و اجرایی شدن این قرارداد اصال 
بــه دولت روحانی قد نمی دهد، »لذا در حال حاضر دعوا بر ســر لحاف مال 
نصرالدین است«؛ دعوایی میان موافقان و مخالفان دولت که به گفته  مجیدرضا 
حریری »قرارداد را به دلخواه خود تفســیر می کنند« و گمانه زنی می کند که 

»چین ما را استعمار می کند یا قرار است به مستعمره چین تبدیل شویم.«

خبرگزاری رسمی روسیه )اسپوتنیک( نیز در گزارشی با عنوان »معامله هسته ای 
شرقی« به اطالعاتی که در سپتامبر سال ۲۰۱۹ در مجله  پترولیوم اکونومیست 
)Petroleum Economyist( منتشر شده بود اشاره کرده است.  این مجله با 
استناد به »منابع آگاه نزدیک به وزارت نفت ایران« نوشته بود که این توافق نامه 
در ســال ۲۰۱6 امضاء شــد اما مقررات مخفی در سال ۲۰۱۹ اضافه شد که 
»شــامل تعدادی امتیازات به چین است. به طور مثال، مطابق با شرایط توافق 
نامه جدید، به چین حق تعویــق پرداخت ها در بدل محصوالت ایرانی تا دو 
سال داده خواهد شد. چین هم چنین قادر خواهد بود، نفت ایران را نه به دالر 

بلکه به یوان یا »ارزهای نرم« پرداخت کند.«
اسپوتنیک به نکته دیگری نیز اشاره کرده  و آن فشارهای آمریکاست که ایران 
را بیش از هر زمان به موضع ضعف انداخته و نوشته است: »سیاست نامشخص 
ایاالت متحده در قبال ایــران و ناتوانی ایران جهت متقاعد کردن اروپا برای 
حمایت از وی علی رغم نگاه به غرب سال هاســت کــه تهران را مجبور به 
بازگشــت دوباره به شــرق کرد. اکنون، به نظر می رسد رییس جمهور ایران 

حسن روحانی چاره ای جز امضای »توافق نامه جدید ترکمن چای« ندارد.«
اسپوتنیک نیز با نگاه به این پاشنه آشیل جمهوری اسالمی نوشته »وتوی چین 
خیلی گران تمام خواهد شد« و به برخی تحلیل گران ایرانی استناد کرده است 
که از نظر آن ها تجربه گذشــته روابط تجاری چیــن و ایران مثبت نبوده اما 
»تهران به دلیل وضعیت دشوار سیاسی و اقتصادی در کشور مجبور به تکرار 

آن است.«

بعد از امضای سند همکاری ایران و چین نگرانی ها پیرامون مفاد این سند، چشم انداز 
آن و آن چه که به عنوان نظریه »تله بدهی« عنوان می شود افزایش یافته است. 

هنوز مقامات ایران درباره این سند شفاف سازی نکرده و آن چه برخی مقامات 
وزارت خارجه مطرح کرده اند، بیش تر از روشنگری به جنبه های مبهم و تاریک 

این سند می افزاید.
برای نمونه سعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت خارجه روز شنبه و در پی 
افزایش نگرانی ها در شبکه های اجتماعی متن چهارصفحه ای را منتشر کرد؛ اما 
این متن تنها اشاره ای به تمایالت چین و ایران برای گسترش روابط است، نه 

متن سند همکاری که امضاء شده است.
هم چنین رضا زبیب دستیار وزیر امورخارجه جمهوری اسالمی ایران در امور 
آسیا و اقیانوســیه با انتشار توئیتی تنها سعی کرد بگوید این سند »چه چیزی 
نیست«. زبیب توضیح نداد این سند چه مفادی دارد و تنها گفت: »سند همکاری 

ایران و چین ماهیت قرارداد یا موافقتنامه ندارد.«
او هم چنین درباره عدم انتشــار سند یادشده افزود: »انتشار اسناد غیرتعهدآور 
چندان متداول نیســت.« البته این ادعا کامال اشــتباه اســت و برخالف متن 
قراردادها، معموال مفاد ســند راه همکاری میان کشورها که اموراتی کلی را 

شامل می شود، به طور کامل منتشر شده و در دسترس عموم قرار می گیرد.
به هر حال رضا زبیب می گوید، انتشار سند همکاری »الزام قانونی« ندارد. او 
هم چنین درباره نگرانی ها از به تلــه افتادن ایران با گرفتن وام از چین گفت: 
»اصوال امتیازی مبادله نشــده و لذا جای نگرانــی از ناحیه آنچه غربی ها تله 

بدهکاری می گویند و سری النکا را مثال می زنند، وجود ندارد.«
اشــاره او به دریافت وام 36۱ میلیون دالری سری النکا از اگزیم بانک چین و 
جذب دو شــرکت چینی برای توسعه بندر هامبانتاتو است که نهایتا به خاطر 
عدم بازپرداخت بدهی، سری النکا این بندر را در سال ۲۰۱۷ به مدت ۹۹ سال 
به چین اجاره داد؛ موضوعی که به نظریه »تله وام« مشهور شد و تاکنون ده ها 
نمونه از چنین وام هایی که منجر به واگذاری دارایی کشــورها به چین شده، 
از تاجیکســتان تا آفریقا در رسانه ها و محافل آکادمیک و سیاسی مطرح شده 

است.
چنان چه اشاره شد، ســران و مقامات جمهوری اسالمی ایران هیچ توضیحی 
برای شفاف سازی سندی که امضاء شده ارائه نکرده اند، اما نیویورک تایمز در 

ســال ۲۰۱۹ گزارش داده بود که این سند ۲۵ ساله برای سرمایه گذاری 4۰۰ 
میلیــارد دالری چین در بخش های مختلف اقتصاد ایــران از انرژی گرفته تا 
زیرســاخت ها، بخش عمران، معادن، بنادر و غیره در ازای دریافت نفت ایران 

است.
در صورت صحت این موضوع، در واقع ایران بخشی از نفت خود را در ازای 

دریافت وام و سرمایه چینی، پیش فروش کرد.
البته این موضوع جدیدی نیست و ایران بر اساس قرارداد سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ 
با شرکت های »ساینوپک« و »سی ان پی سی« به خاطر سرمایه گذاری ۵ میلیارد 
دالری )مشــمول سود سرمایه و خدمات نیز می شود( و ورود آن ها به توسعه 
میادین آزادگان و یادآوران، سال هاست که بخشی از نفت تولیدی این میادین 

را برای تسویه بدهی به شرکت های چینی تحویل می دهد.

نکته مهم و بدیهی دیگر این که سند امضاء شده بسته ای از بخش های مختلف 
اقتصادی، صنعتی، تجاری، عمرانی، حتی سیاســی و احتماال امنیتی را شامل 
می شود و به همین دلیل همواره در توسعه پروژه های ایران چین دست باال را 
خواهد داشت و شرکت های خارجی دیگر شاید نتوانند حتی با ارائه پیشنهادات 

و شرایط بهتر، وارد رقابت با چین در پروژه های داخل ایران شوند.

ادامه مطلب در شماره بعد

هیاهوی توافق راهبردی ۲۵ ساله 
 بهرام رحمانیجمهوری اسالمی با چین!

 bahram.rehmani@gmail.com

https://shop.ketab.com/
https://shop.ketab.com/
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در کانون خبر: خبر بیزینسی:

موسسه غیرانتفاعی برای یاری 
رسانی به هم میهنان داخل ایران

ایرانشهر: اطالعیه ای مطبوعاتی از دفتر وکالت خانم مهرنوش یزدان یار به زبان 
فارســی و انگلیسی  صادر شده که تاسیس یک موسسه غیرانتفاعی برای یاری 
رســانی به هم میهنان داخل ایران را خبر می دهد. نام این موسسه »بنیاد عماد« 
است و این بنیاد توانسته است از وزارت خزانه داری آمریکا مجوزهای الزم را با 
وجود تحریم های مختلفی که علیه جمهوری اسالمی توسط دولت آمریکا وضع 
شده اند، برای یاری های نقدی و غیر نقدی به هم میهنان داخل ایران را دریافت 
کند. ایرانشــهر این موفقیت بشر دوستانه را به خانم یزدانیار و تیم همراه ایشان 

شادباش می گوید .

بازگشایی کالیفرنیا کم خطرتر از آن است که به چشم می آید
ایالت کالیفرنیا روز گذشته را با ۱33 نفر مرگ و میر و ۲۵43 نفر مبتال در برابر 
3۵/۷ درصد کل واکسینه شدگان به پایان برد و با کاهش 4۱ درصد مرگ و میر 

در ۱4 روز گذشته، آدینه را آغاز کرد. 
آمار مقایسه ای ۷ روز گذشته، آدینه را آغاز کرد. 

 Del Norte آمار مقایسه ای ۷ روز گذشته برای هر یکصد هزار نفر جمعیت کانتی
را همچنان در باالی جدول، ســن دیه گو کانتی ۲۱، ریورساید کانتی ۲۵،سن 

برناردینو کانتی ۲۷، لوس انجلس کانتی 3۸ و ارنج کانتی در رده 4۷ است.
باید اشاره کرد تمامی کســانی که از نظر سنی واجد شرایط هستند می توانند 
واکسینه شوند و Cal state اعالم کرد که آماده واکسیناسیون همه بزرگساالن 

است. 

هیئت ناظران لوس آنجلس کانتی امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد 
که زمین های کنار ســاحل در منطقه بروس بیچ که در ســال ۱۹۲۹ از دست 
صاحبان سیاهپوســت آن گرفته، به بازماندگان آن خانواده باز می گرداند، این 
زمین های کــه در کرانه من هتن بیچ و خیابان ۲6 قرار دارد، در ســال ۱۹۱۲ 
از ســوی ویالوچارلز بروس خریداری شده بود تا به محلی برای استراحتگاه 
سیاهپوستان تبدیل شود که ۹۱ سال پیش به ضبط و مالکیت لوس انجلس کانتی 
درامــده و در نتیجه ایالت کالیفرنیا بر آن مالکیت دارد و هم اکنون برای تمرین 

نجات غریق ها از آن استفاده می شود. 
این زمین ها که میلیون ها دالر ارزش دارد و در سال ۱۹۱۲ به بهای ۱۲۲۵ دالر 
خریداری شــده بود، اکنون به نوادگان چارلز و ویالبروس بازگردانده می شود. 
عدالت گاهی می تواند با انصاف اجرا شــود و حق را به صاحب ان بازگرداند. 

روزگار غریبی است نازنین. 

بازگرداندن زمینهای ساحلی بروس بیچ به صاحبان سیاهپوست آن 

۲4 آپریل روز نسل کشی ارامنه
 را به رسمیت بشناسید

همه افراد 16 سال به باال واکسینه می شوند 

اریک گارستی شهردار لوس انجلس در آستانه ۲4 آپریل، 
روز نسل کشی ارامنه به دست دولت ترکیه، از دولت جو 
بایدن خواست که این روز را به عنوان روز نسل کشی ارامنه 
به رسمیت بشناسد. گارستی که همزمان با این درخواست 
از کارزار Yesits Genocide.org پشــتیبانی می نماید از 
دیگر سناتورها و نمایندگان مجلس نیز خواسته است در این 
کارزار به او بپیوندند. سناتور منندز و سناتور پدیا درخواست 

مشابهی را از جو بایدن نموده اند. 
روز شنبه ۲4 آپریل که یکصد و ششمین سالگشت فاجعه 
کشتار همگانی و نسل کشی ارامنه است، امیدوار هستند که 
رئیس جمهور جو بایدن نخستین رئیس جمهوری شود که 
این نسل کشــی را محکوم کرده و به رسمیت می شناسد. 
روسای جمهور پیشین از دموکرات تا جمهوریخواه به سبب 

رابطه با دولت ترکیه از آن خودداری کرده اند. 

ایالت کالیفرنیا روز گذشته را با 6۱ نفر مرگ و میر، ۲۵۵۸ 
نفر مبتال و 3۷/۷ درصد واکســینه شده به پایان برد و 

دوشنبه را آغاز کرد. 
آمار ۷ روزه برای هر یکصد هزار نفر کانتی مرسد را در 
باالی جدول، ریورساید کانتی را در رده ۲۵، سن دیه گو 
کانتی ۲۸، ارنج کانتی 36، لوس انجلس کانتی 3۷، سن 
برناردینو کانتی را در رده ۵ قرار داده اســت که برای 3 

کانتی جنوب کالیفرنیا خطر جلوه می کند. 

آمار روز گذشته برخی از کانتی ها از این قرار است 
در حالــی که در ۱4 روز گذشــته ۱4 درصد افزایش 
مبتالیان در کالیفرنیا بوده است اما شمار مرگ و میر 43 

درصد کاهش نشان داده است. 
آخرین مطالعه نشــان می دهد کســانی کــه مبتال به 
کرونا شده اند و جان ســالم به در برده اند، تنها یک بار 

واکسیناسیون به آنها مصونیت می دهد. 

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

با همراهی یک تیم مجهز و حرفه ای که شما را در تمامی مراحل خرید و فروش ملک 
از آغاز تا پایان ، پشتیبانی  می کند 

Mathew “Mehrdad” Bahri, REALTOR
(As Heard on 670 AM KIRN)
Residential & Residential Income Specialist
NS ERA BEVERLY HILLS, CA

Direct: 310 - 447 - 7777 | Mobile: 310-259-0506

CA DRE # 01035809

ZILLOW 5 STAR AGENT

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

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
16 آوریل تا  ۲9 آوریل ) ۲7 فروردین  تا  9 اردیبهشت (

جمعه ۲7 فروردین     16 آوریل
۱33۵خورشیدی )۱۹۵6میالدی(

به تصمیم کنسرســیوم، میزان استخراج نفت ایران، دو و نیم میلیون تن افزایش 
یافت

۱33۷ خورشیدی )۱۹۵۸ میالدی(
نخستین کارخانه ی داروسازی )تولید دارو( در ایران آغاز به کار کرد

۱3۸۵ خورشیدی )۲۰۰6 میالدی(
درگذشت پوپک گلدره بازیگر سینما و تلویزیون در تهران

۱3۸۷ خورشیدی )۲۰۰۸ میالدی(
درگذشت پروین دولت آبادی شاعر نام آشنای کودکان ایران در سن ۸4 سالگی 

در ایران. 

شنبه ۲8 فروردین     17 آوریل
۱۲46 خورشیدی

زادروز  حســن خــان نوری اســفندیاری )محتشــم الســلطنه( دریوش 
مازندران،خوشنویس ونماینده مردم تهران در مجلس شورای ملی- از آثار او: 

اخالق محتشمی، علل بدبختی و عالج آن. 
۱336 خورشیدی )۱۹۵۷میالدی(

زادروز فریده خردمند، قصه نویس
۱33۸ خورشیدی )۱۹۵۹میالدی(

زادروز مجید مجیدی، کارگردان، فیلمنامه نویس و بازیگر ایرانی
۱34۰ خورشیدی )۱۹6۱ میالدی(

ساختمان بنای رآکتور اتمی دانشگاه تهران آغاز شد
۱3۸۹ خورشیدی )۲۰۱۰ میالدی(

شجاع الدین شفا نویسنده و پژوهشگر ایرانی شامگاه جمعه ۲۸ فروردین در سن 
۹۲ سالگی در پاریس درگذشت.

 شجاعالدین شفا در سال ۱۲۹۷ هجری شمسی در خانوادهای فرهیخته در شهر 
قم متولد شــد. در دانشگاه تهران در رشته ادبیات فارسی به تحصیل پرداخت 
و تحصیالت خود را در بیروت و پاریس تا اخذ درجه دکترا در رشــته ادبیات 

تطبیقی ادامه داد.
آقای شفا در دوران پیش از انقالب پست های فرهنگی باالیی داشت. او مدتی 
دبیرکل شورای فرهنگی سلطنتی بود و ریاست کتابخانه ملی پهلوی را بر عهده 

داشت.
گفته اند که برخی از متون معروف منسوب به محمدرضا شاه پهلوی مانند کتاب 
»انقالب ســفید« و بســیاری از نطق های معروف او مانند سخنرانی خطاب به 

کوروش کبیر در مراسم جشنهای ۲۵۰۰ ساله به قلم آقای شفا بوده است.
شجاع الدین شفا پس از انقالب به ویژه در عرصه فرهنگ و ادب با نظام اسالمی 
به مبارزه پرداخت و در جدال با موازین اعتقادی جمهوری اسالمی چند کتاب 

منتشر کرد.
۱3۸۹ خورشیدی )۲۰۱۰ میالدی(

هژبر یزدانی از چهره های سرشناس و ثروتمند سال های پیش از انقالب، در سن 
۷6 سالگی در کاستاریکا در گذشت.

۱3۹۰ خورشیدی )۲۰۱۱ میالدی(
درگذشت بیژن پاکزاد، طراح و تولیدکننده سرشناس ایرانی-آمریکایی لباس های 

مردانه و عطر، براثر سکته مغزی در بیمارستانی در لس آنجلس.
۱3۹۵ خورشیدی )۲۰۱6 میالدی(

درگذشــت جابر عناصری، پژوهشگر ایرانی تعزیه، هنرهای نمایشی و فرهنگ 
عامه و استاد دانشگاه در ســن ۷۱ سالگی. از او بیش از چهل کتاب در زمینه 
فرهنگ عامه و تعزیه به جا مانده است که می توان به »شناخت اساطیر ایران بر 

اساس طومار نقاالن«، »فرهنگ و پژوهش«، »نسیم خاطرات« و.... اشاره کرد.
۱3۹۷ خورشیدی )۲۰۱۸ میالدی(

درگذشت  غالمحسین صدری افشار در تهران )زادٔه ۲4 اسفند ۱3۱3 در ارومیه 
(  فرهنگ نویس، مترجم، نویسنده، و پژوهشگر ایرانی بود. کتاب فرهنگ معاصر 
فارسی، تألیف صدری افشار و نسرین َحَکمی و نسترن َحَکمی، از آثار قابل توجه 

و معتبر در زمینٔه فرهنگ نویسی زبان فارسی است.

یکشنبه ۲9 فروردین     18 آوریل
۱3۲۷ خورشیدی ) ۱۹4۸میالدی(

زادروز  سیروس شمیسا، قصه نویس، منتقد ادبی و پژوهشگر
۱36۰ خورشیدی )۱۹۸۱میالدی(

مهراوه شریفی نیا، بازیگر سینما
۱3۷۵ خورشیدی)۱۹۹6میالدی(

درگذشت جالل مقدم، بازیگر سینما و تئاتر

دوشنبه 30 فروردین     19 آوریل
۱3۲۱ خورشیدی )۱۹4۲ میالدی(

ایران اعلم، عنوان نخستین استاد زن در دانشکده پزشکی را به دست آورد.
۱34۹ خورشیدی)۱۹6۰ میالدی(

درگذشت محمدجواد تربتی، ادیب و شاعر و مدیر روزنامه پوالد.
۱3۵4 خورشیدی )۱۹۷۵ میالدی(

تیرباران هفت تن از چریک های فدایی خلق و دو تن از اعضای مجاهدین خلق 
در زندان اوین: محمد چوپان زاده، جلیل افشــار، عزیز سرمدی، بیژن جزنی، 
حسن ضیاء ظریفی،  مشــعوف کالنتری، و عباس سورکی )از فداییان خلق(،  

کاظم ذواالنوار و مصطفی جوان خوشدل )از مجاهدین خلق(.
۱3۸۵ خورشیدی )۲۰۰6 میالدی(

درگذشــت استاد احمد باربد نوازنده استاد موســیقی اصیل ایرانی و نوازنده 
برجسته تار در تهران.

۱3۸۵ خورشیدی )۲۰۰6 میالدی(
درگذشت هادی میرمیران معمار برجسته ایرانی در سن 6۱ سالگی در پی عمل 
جراحی در ستون فقرات، در آلمان  و در ایران به خاک سپرده شد. از آثار وی: 
طرح کتابخانه ملی ایران، ساختمان مرکزی بانک توسعه صادرات، موزه ملی آب 

ایران و...
۱3۸۵ خورشیدی )۲۰۰6 میالدی(

درگذشت دکتر ابوالحسن فرهودی در پاریس، استاد پیشکسوت دانشگاه علوم 
پزشکی تهران و بنیانگذار رشته فوق تخصصی ایمونولوژی در ایران

۱3۸۹ خورشیدی )۲۰۱۰ میالدی(
حمیده خیرآبادی، )نادره( ، بازیگر باتجربه سینما و تلویزیون 
ایران و مادر ثریا قاسمی، دیگر هنرپیشنه سرشناس ایرانی، 

در ۸6 سالگی در تهران درگذشت.
حمیده خیرآبادی متولد 3۰ آذر ۱3۰3 در رشــت بود و 
تحصیالتش را با وجود ازدواج زودرس در نوجوانی )۱3 
سالگی( تا دیپلم ادامه داد. او از سال ۱3۲6با بازی در تئاتر 
وارد دنیای هنرپیشــگی شد و پس از آن در سال ۱33۲ با 
بازی در نقش یک مادر در فیلم »میهن پرست« به سینما وارد 
شد و در سالهای پیش از انقالب با نام سینمایی »نادره« شهرت و محبوبیت یافت.

چهارشنبه 1  اردیبهشت     ۲1 آوریل

۱۲۹6 خورشیدی )۱۹۱۷میالدی(
درگذشت ادیب الممالک فراهانی 
۱3۲۱ خورشیدی )۱۹4۲ میالدی(

زادروز  محمد مختاری، شــاعر و پژوهشگر و از قربانیان قتل های زنجیره ای با 
آمریت علی خامنه ای و مصباح یزدی 

۱33۰ خورشیدی )۱۹۵۱ میالدی(
درگذشت محمدتقی بهار )ملک الشعرا(، شاعر، ادیب و سیاستمدار

۱33۵ خورشیدی )۱۹۵6 میالدی(
زادروز  مدیا کاشیگر، شاعر، قصه نویس و مترجم

۱3۵۹  خورشیدی )۱۹۸۰میالدی(
درگذشت سهراب سپهری - شاعر و نقاش صاحب سبک 

معاصر. از آثار او اتاق آبی و هشت کتاب
  آثار  ســهراب سپهری به صورت کتاب و کتاب گویا در 

شرکت کتاب موجود می باشند 
۱3۸3 خورشیدی )۲۰۰4 میالدی(

نصب لوح یادبود در رستوران میکونوس در برلین آلمان به مناسبت ترور دکتر 
صادق شــرفکندی،  فتاح عبدلی، همایون اردالن و نوری دهکردی از رهبران 

حزب دمکرات کردستان، در این محل

پنجشنبه ۲ اردیبهشت     ۲۲ آوریل
۱33۲ خورشیدی )۱۹۵3میالدی(

درگذشت  سرتیپ ستاد محمود افشارطوس، ریس کل شهربانی در دولت دکتر 
مصدق که به طرز مشکوکی به قتل رسید

۱33۸ خورشیدی )۱۹۵۹میالدی(
زادروز  قیصر امین پور، شاعر

۱366 خورشیدی )۱۹۸۷میالدی(
درگذشت محمود محمودی خوانساری - خواننده و موسیقیدان

۱3۹۸ خورشیدی )۲۰۱۹میالدی(
درگذشت بیژن صفاری، معمار، نقاش و استاد سابق دانشکده هنر  در پاریس در 

سن ۸6 سالگی

جمعه 3 اردیبهشت     ۲3 آوریل
۱3۵3خورشیدی )۱۹۷4میالدی(

درگذشت بهمن هیربد، مدیر و موسس مجله موزیک ایران 
۱3۵۸ خورشیدی )۱۹۷۹میالدی(

درگذشت  محمدولی قرنی، نخستین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی 
۱3۷3 خورشیدی )۱۹۹4میالدی(

درگذشت ابوالحسن ورزی - شاعر 
۱3۸۵ خورشیدی )۲۰۰6 میالدی(

درگذشت ایرج رستمی روزنامه نگار و ناشر روزنامه »ایران نیوز« در شهر گلندل 
کالیفرنیا

۱3۸6 )۲۰۰۷ میالدی(
درگذشت دکتر هالکو رامبد رجل سیاسی دوران حکومت محمدرضاشاه پهلوی، 
نماینده مجلس شورای ملی و دبیرکل حزب مردم و رئیس دفتر و مشاور سیاسی 

شاهزاده رضا پهلوی در تبعید، در پاریس
 ۱3۹4 خورشیدی )۲۰۱۵ میالدی(

درگذشت عزیز اصلی، دروازه بان اسبق تیم ملی ایران و باشگاه پرسپولیس در 
شهر دوسلدروف آلمان پس از ســال ها مبارزه با بیماری. وی متولد ۱3۱6 در 
تبریز بود. او از نخستین بازیکنانی است که به بازیگری روی آورد و در هشت 

فیلم بازی کرد. 
۱3۹4 خورشیدی )۲۰۱۵ میالدی(

درگذشت حسین قندی، استاد روزنامه نگاری در ایران به علت ایست قلبی در 
سن 64 سالگی در بیمارستان غیاثی در تهران. وی در مطبوعات ایران به عنوان 

»سلطان تیتر« شهرت داشت.
۱3۹۸خورشیدی )۲۰۱۹میالدی(

درگذشت بهمن کشــاورز، وکیل دادگستری و رئیس پیشین اتحادیه سراسری 
کانون های وکالی دادگســتری ایران  بر اثر ایســت قلبی )متولد سال ۱3۲3 

خورشیدی(

شنبه 4 اردیبهشت     ۲4 آوریل
۱3۱4 خورشیدی )۱۹3۵ میالدی(

تأسیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی 
۱3۱۹ خورشیدی )۱۹4۰میالدی(

تأسیس فرستنده  رادیو ایران
۱3۲۱ خورشیدی )۱۹4۲ میالدی(

زادروز  شهال الهیجی، مترجم، ناشر، و فعال حقوق زنان
۱3۷۷ خورشیدی )۱۹۹۸میالدی(

درگذشــت سپهبد نادر باتمان قلیچ ، رییس ســتاد ارتش شاهنشاهی در دوره  
محمدرضاشاه پهلوی.

۱3۸6 خورشیدی )۲۰۰۷ میالدی(
درگذشت لیلی متین دفتری هنرمند، نقاش و مدرس دانشگاه هنرهای زیبا دانشگاه 
تهران در پاریس. لیلی دختر دکتر احمد متین دفتری نخست وزیر پیشین ایران و 

نوه دکتر محمد مصدق بود.

یکشنبه ۵  اردیبهشت     ۲۵ آوریل
۱3۱4 خورشیدی )۱۹3۵میالدی(

شرکت  فرخنده جورابچی، نخســتین نماینده  رسمی زنان ایران  در کنگره ی 
جهانی زن

۱3۱۹ خورشیدی )۱۹4۰ میالدی(
انجام مراسم گشایش دستگاه فرستنده ی »رادیو تهران«

۱34۱ خورشیدی )۱۹6۲ میالدی(
زادروز  عمادالدین باقی، تاریخدان، نویســنده، فعال حقوق بشر، روزنامه نگار، 
زندانی سیاســی، رئیس و بنیانگذار کمیته دفاع از حقوق زندانیان و از اعضای 
سابق سپاه پاسداران و نویسنده کتاب درسی تاریخ معاصر دبیرستانهای ایران در 

اوخر دهه هفتاد خورشیدی است
۱34۸ خورشیدی )۱۹6۹ میالدی(

شهبانوی ایران  فرح پهلوی به همراهی آندره مالرو در پاریس خانه ایران را در 
خیابان شانزه لیزه افتتاح کرد. 

۱3۸4خورشیدی )۲۰۰۵ میالدی(
درگذشت رحیم مؤذن زاده اردبیلی، گوینده اذان ایرانی مشهور و تاریخی جهان 

اسالم در آواز بیات ترک و در گوشه روح االرواح 
۱3۸۸ خورشیدی )۲۰۰۹ میالدی(

درگذشت بیژن ترقی، شاعر و ترانه سرا  بر اثر نارسایی تنفسی در سن ۸۰ سالگی 
در تهران. وی در ۱۲ اسفند ۱3۰۸ در تهران متولد شد و از سال ۱33۵ همکاری 

خود را با رادیو آغاز کرد. 
  کتاب خاطرات زنده یاد بیژن ترقی با عنوان از پشت دیوارهای خاطره و کتاب 

سروده های او   با عنوان آتش کاروان در شرکت کتاب موجود هستند  
۱3۹۸ خورشیدی )۲۰۱۹ میالدی(

درگذشــت بهمن باتمانقلیچ ســرمایه دار ایرانی در حومه واشینگتن دی سی 
پایتخت آمریکا درپی یک بیماری طوالنی، 

باتمانقلیــچ که پیش از انقالب چندین پروژه بزرگ در ایران از جمله تله کابین 
توچال را احداث کرده بود، در مصاحبه ای با روزنامه واشــنگتن پست در سال 
۱۹۹6 گفته بود که بیشتر ثروت خود را در ایران از طریق ساخت پیست اسکی 
و همچنین کارخانه پتروشیمی، کارخانه سیمان و شبکه مخابرات اندوخته بود، 
اما هنگامی که مجبور به ترک ایران شــد بخش بزرگی از دارایی خود را نیز در 

ایران رها کرد.
طبق گزارش واشــنگتن پست، باتمانقلیچ در مقطعی یکی از افراد شاخص در 
حوزه ساخت و ساز در شمال ویرجینیا، در حومه واشنگتن بود و قصد داشت تا 
یک مجتمع بزرگ 3۱۸ هکتاری در نزدیکی فرودگاه بین المللی داالس واشنگتن 

بسازد

دوشنبه 6 اردیبهشت     ۲6 آوریل
۱33۸ خورشیدی )۱۹۵۹میالدی(

زادروز  فریبا صدیقی، قصه نویس و شاعر
۱3۵۹خورشیدی )۱۹۸۰ میالدی(

درگذشت اسماعیل مهرتاش، نوازنده ی تار و معلم موسیقی
۱3۷۲ خورشیدی )۱۹۹3 میالدی(

درگذشت حسینعلی هروی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات  و موسیقی  ایرانی
۱3۷۹ خورشیدی )۲۰۰۰ میالدی(

درگذشت نورالدین رضوی سروستانی -خواننده و ردیفدان- از آثار وی دوره 
ردیف آوازی به روایت نورعلی برومند است.

سه شنبه 7 اردیبهشت     ۲7 آوریل
۱3۰6 خورشیدی )۱۹۲۷ میالدی(

انتشار نخستین شــماره از روزنامه  »تجدد ایران« به مدیریت میرزا سید محمد 
طباطبائی در تهران

۱3۱۱ خورشیدی )۱۹3۲ میالدی(
رابندرنات تاگور، ادیب و فیلسوف هندوستان، برای یک 

دیدار فرهنگی  وارد تهران شد
۱3۱۱ خورشیدی )۱۹3۲ میالدی(

زادروز  تورج نگهبان، شاعر و ترانه سرا
۱33۰ خورشیدی )۱۹۵۱ میالدی(

انتصاب دکتر محمد مصدق به نخست وزیری
۱3۷۹ خورشیدی )۲۰۰۰ میالدی(

 درگذشت نورالدین رضوی سروستانی، خواننده و ردیفدان موسیقی ایرانی

چهارشنبه 8 اردیبهشت     ۲8 آوریل
۱3۰۰ خورشیدی )۱۹۲۱ میالدی(

زادروز  سیمین دانشور، داستان نویس
  کتاب های شادروان سیمین دانشور در شرکت کتاب موجود است 

۱3۰۹ خورشیدی  )۱۹3۰ میالدی(
 زاد روز جمیله شیخی، هنرپیشه و بازیگر ایرانی

۱3۲۵ خورشیدی )۱۹46 میالدی(
سید جعفر پیشه وری، صدر فرقه ی دموکرات آذربایجان، با هیئتی وارد تهران شد

۱34۵ خورشیدی )۱۹66 میالدی(
زادروز علیرضا پهلوی )دوم(، فرزند سوم محمدرضا شاه پهلوی و شهبانو فرح 

دیبا 
۱34۵ خورشیدی )۱۹66 میالدی(

زادروز  سیدعلیرضا میرعلینقی، پژوهشگر تاریخ موسیقی، نوازنده  سنتور و از 
تهیه کنندگان سالنامه های موسیقی ایران

۱3۵۹ خورشیدی )۱۹۸۰ میالدی(
زادروز بهرام رادان، هنرپیشه و بازیگر ایرانی

۱3۷۵ خورشیدی)۱۹۹6 میالدی(
درگذشت جعفر روحبخش، هنرمند نقاش ایرانی

۱3۹۰ خورشیدی )۲۰۱۱ میالدی(
درگذشت منوچهر سخایی )زاده ۱3۱4 خورشیدی در تهران( 

خواننده و بازیگر سینمای قبل از انقالب، از قدیمی ترین چهره های موسیقی پاپ 
و از بازماندگان نسلی است که با اجرای ترانه های عاشقانه بر بستر ملودی های 
ایرانی، با ارکستراســیون غربی و کالم فارسی، در اواخر دهه 3۰ خورشیدی، 

محبوبیت خیره کننده ای برای این سبک موسیقی به ارمغان آوردند.
۱3۹۷ خورشیدی )آپریل ۲۰۱۸(

درگذشت کامل علی پور نوازنده برجسته سنتور در ونکور کانادا به علت سکته 
مغزی

پنجشنبه 9 اردیبهشت     ۲9 آوریل

۱۲۹۷ خورشیدی
زادروز  استاد دکتر محمد معین، دانشمند، نویسنده، پژوهشگر و رئیس سازمان 

لغتنامه دهخدا و پدید آورندهی فرهنگ معین
  فرهنگ های دهخدا و معین در کتابفروشی شرکت کتاب موجود است 

 ۱34۹ خورشیدی )۱۹۷۰ میالدی(
درگذشت اسماعیل آشتیانی، نقاش

۱36۸ خورشیدی )۱۹۸۹ خورشیدی(
درگذشت احسان طبری، نویسنده، شاعر، پژوهشگر و از اعضای کمیته مرکزی 

حزب توده 
۱3۷۰ خورشیدی )۱۹۹۱ میالدی(

درگذشت علی اصغر زند وکیلی، خواننده
۱3۷۰ خورشیدی )۱۹۹۱ میالدی(

درگذشت دکتر غالمحسین صدیقی، جامعه شناس و از اعضای جبهه ملی و وزیر 
کشور در کابینه دکتر محمد مصدق 

۱3۸۰ خورشیدی )۲۰۰۱ میالدی(
درگذشت کورش کوشان، از نخستین بازیگران کودک در سینمای ایران

۱3۹۰ خورشیدی )۲۰۱۱ میالدی(
مرگ خودخواسته سیامک پورزند، روزنامه نگار کهنه کار مقیم  ایران، که خود 
را از بالکن منزل مســکونی اش در تهران به پایین پرتاب کرد و به زندگی خود 

پایان داد.

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

۲ هفته به سال تحصیلی در لوس انجلس افزوده می شود

اداره آمــوزش لــوس آنجلس اعالم کرد بــرای جبران 
عقب افتادگی روانی ناشی از بسته بودن مدارس حضوری 
در سال گذشته ۲ هفته به دوران سال آموزشی آینده افزوده 

خواهد شد. 
آستین بیوتنر رئیس اداره آموزش امروز اعالم نمود که با 
نظرسنجی از بسیاری از خانواده ها به این تصمیم رسیده اند 
و این ۲ هفته افزایش را بین ۲ دوره آموزشی یعنی یک هفته 
آغاز زود هنگام در ماه آگوست و یک هفته در ماه ژانویه 
بس از بازگشت از تعطیالت زمستانی خواهند داشت و از 

نظر کادر آموزشی، این موضوع در برنامه کاری آموزگاران 
بخش بندی خواهد شــد در این ۲ هفتــه آموزگاران و 
کارکنان، دانش آموزان را برای بیرون آمدن از مشــکالت 
روانی یاری خواهند نمود و خود نیز پیش از این دوران، 
در کالس های آموزشی مورد نظر شرکت خواهند نمود. ۵ 
میلیارد دالر بودجه برای این کالس ها خواهد بود افزون 
بر این با کوچک شدن گنجایش کالس های آموزشی برای 
رعایت فاصله های اجتماعی، کالس های کمک آموزشی 

برای پس از نیمروز در نظر گرفته شده است. 

راهپیمایی راست گرایان و برتری طلبان نژادپرست 
سفید پودرارنج کانتی و دستگیری 1۲ نفر 

از ساعت ۱ پس از نیمروز یکشــنبه، کرانه های ساحلی 
هانتینگتون بیچ با حضور چند صد نفر از هواداران دانالد 
ترامپ، رئیس جمهور پیشــین آمریکا، نژادپرستان برتری 
طلب سفید پوست با شعار White Lives Matter )جان 
سفیدپوستان اهمیت دارد( برپا شد که با حضور به موقع 

پلیس پراکنده شدند. 
این گروه که در ســاعت ۲:3۰ به بیش از ۵۰۰ نفر رسیده 

 Proud بودند، ترکیبی از مخالفان ســقط جنین، اعضای
Boys، شماری از هواداران کوکالس کالن های کالیفرنیا 
با پرچم ها و نمادهای خود در میان جمعیت دیده می شدند 
در برابر آنها، شماری از BLM )جان سیاهپوستان اهمیت 
دارد( و مخالفان نژادپرستی حضور داشتند که پلیس تالش 
کرد درگیری بین دو گروه به وجود نیاید. ولی به هر روی 

شماری درگیر شدند و ۱۲ نفر دستگیر شدند. 

انفجار در یک خانه مسکونی ساخت مواد مخدر

انفجار در یک خانه مســکونی در مجموعه ولی گلن در 
ساعت ۹:3۰ شب گذشته ماموران پلیس و آتش نشانی را به 

منطقه کشاند. و ۲ نفر را راهی بیمارستان کرد. 
گرچه در این خانه مسکونی منفجر شده، نشانه ای از نشت 
گاز و دیگر امکان های آتش سوزی یافته نشد، ولی انفجار 
گاز سبب شده که این ساختمان به گونه ای فرو بریزد که 
۲ نفر را از زیر آوار بیرون کشیده و به بیمارستان بفرستند. 

گزارش های کارشناسان اداره پلیس لوس آنجلس می گوید 
کــه این خانه محل پرورش گیاه ماری وانا و تبدیل آن به 
روغن T.H.C بوده و یک آزمایشگاه تولید مواد مخدر و 
شیمیایی به حساب می آید. شماری از خانه های مجاور نیز 
تخلیه شــده اند. در خانه یاد شده ۷ نفر زندگی می کردند 
که به یک مرد و یک زن و 3 کودک آسیبی نرسیده است.

کالیفرنیا با 38 درصد واکسینه شده، 
در خط کنترل و کاهش است. 

ایالت کالیفرنیا دوشــنبه را با ۵۲ نفر مرگ و میر و 46۰3 
نفر مبتال در برابر 3۸ درصد واکســینه شده به پایان برد 
و با اعالم توقف تزریق واکسن J&J، واکسیناسیون در 

کالیفرنیا کمی کند خواهد شد. 
گر چه شــمار مرگ و میر در یکسال و یکماه گذشته، به 

6۰۰۰۰ نفر رسیده اســت لیکن مرگ و میر در کالیفرنیا 
با 4۲ درصد کاهش روبروســت. آمار ۷ روزه برای هر 
یکصد هزار نفر جمعیت امپریال کانتی را در باالی جدول، 
سن برناردینو کانتی را در رده 6، سن دیه گو کانتی ۲6، 
ریورساید کانتی 3۱، لوس آنجلس کانتی 4۱ و ارنج کانتی 

44 است.

Covered California بار دیگر برای بیمه نام نویسی می کند

نا آرامی در مینه سوتا  همزمان با محاکمه افسر پلیس

 Covered California که پوشش درمانی برای مردم در 
کالیفرنیا را بر اساس مقررات Obama Care ارائه می نماید، 
بار دیگر نام نویسی و فروش بیمه در شرایط آسان تر آغاز 

نمود. 
گر چه همواره این اداره پوشش درمانی را در غالب بیمه های 
موجود در ایالــت کالیفرنیا عرضه می نماید، اکنون با آغاز 
طرح ۱/۹ تریلیون دالری جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که 
3 میلیارد آن به ایالت کالیفرنیا برای پوشش درمانی خواهد 

رسید شماری از بیمه شدگان می توانند پوشش درمانی خود 
را ۱۰۰۰ دالر ارزانتر در برخی از موارد و در موارد دیگر با 
پوشش درمانی در برابر ۱ دالر حق بیمه ماهیانه آغاز نمایند. 
این کمک تا پایان دسامبر ۲۰۲۲ در اختیار خواهد بود و در 
حدود ۹۲ درصد از مردم می توانند برای این کمک پوشش 
بیمه،واجد شرایط باشند و برای یک خانواده، میانگین ۱۸۰ 
دالر در مــاه حق بیمه ماهیانه ای خواهد بود که در جدول 

محاسبه قرار دارد.

با گسترش ناآرامی ها در مینه سوتا، سخنگوی الکس ویانوئه 
وا، رئیس اداره شریف دپارتمان لوس انجلس کانتی اعالم 
کرد که این دپارتمان اماده است در صورت اغاز تظاهرات و 
حرکت های اعتراضی در لوس انجلس، از گارد ملی امریکا 
درخوســت نماید که در صورت نیاز برای تامین امنیت به 

لوس انجلس بیایند. 
در کنفرانس مطبوعاتی مشــترک اداره پلیس لوس آنجلس 

به ریاست مایکل مور و شریف دپارتمان به ریاست الکس 
ویانوئه وا، در همکاری با دیگر نیروهای انتظامی، اعالم کردند 

که آماده رویارویی با تظاهر کنندگان خواهند بود. 
ناگفته نماند افزون بر جریان محاکمه پلیس مقصر در قتل 
جورج فلوید، کشته شــدن جوان ۲۰ ساله آفریقایی تبار 
دیگری در مینه سوتا به دست پلیس، 3 روز پی در پی است 

که ناآرامی ها ادامه داشته است. 

بازگشایی مدارس لوس انجلس با یکماه دیرکرد

 پس از یک دیرکرد طوالنی، سرانجام درخواست های 
اتحادیه آموزگاران برای بازگشایی برآورده شد و مدارس 
لوس انجلس به صورت مرحله ای بازگشایی می شوند. 

اداره اموزش لــوس انجلس که دومین بزرگترین اداره 
اموزش آمریکاست از امروز با رعایت مقررات بهداشتی 
و فاصله اجتماعی 6 فوت درهای کالس های حضوری 
خود را بر روی دانش آموزان کودکستان تا کالس هشتم 

باز کرد. 
در این بازگشایی ۲ مدل مورد استفاده قرار گرفته است 

که بستگی به گنجایش کالس ها و شمار دانش آموزان 
دارد. 

بر اساس برنامه جدید،  در آغاز 3۹ درصد دانش اموزان 
دوره ابتدایی، و ۲۵ درصد دانش اموزان دوره راهنمایی 
و ۱۷ درصد دانش اموزان دبیرســتان به طور کامل به 
کالس های حضوری باز می گردند و دیگر دانش آموزان، 
گزینه نیمه وقت حضوری و نیمه وقت آموزش آنالین 

را خواهند داشت. 
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در کانون خبر:

  مقاله:                                                                                                                                                                                                         

نمایشنامه فیلوکتیتیس اثرسوفوکل نمایشنامه نویس یونانی  )4۰۹ پیش از میالد( است. فیلوکتیتیس پهلوانی است که هرکول، تیر و کمانش را به یادگار به او داده 
است. در زمان جنگ تروا پای فیلوکتیتیس زخمی می شود. یونانی ها این قهرمان کمان گیر خود را به دلیل چرک کردن  پایش ناعادالنه طرد و در جزیره ای رها 
می کنند. اما از پیشگویی ها پی می برند که برای پیروزی خود ناگزیر هستند که به همان قهرمان رو  کنند. از این رو، اودیسه بر آن می شود که  فیلوکتیتیس را 
بازگرداند. سوفوکل دراین نمایشنامه به نکات مختلفی اشاره می کند که یکی از مهمترین آنها این است که چگونه جامعه و حکومتگران، کمانگیر و نخبگان را به 
بهانه های گوناگون، طرد و یا در بند  می کنند، غافل از این که برای برون رفت از تنگناها و برای بقای خود به همان قهرمانان نیاز پیدا خواهند کرد و زمانی فرا می 

رسد که چنین جامعه ای  رفته رفته خود را نیز در جزیره تنهایی منزوی خواهد یافت. 
شیموس ) سیموس( هینی )۲۰۱3-۱۹3۹( شاعر و نویسنده ایرلندی، استاد دانشگاه های  هاروارد و آکسفورد و برنده جایزه نوبل ادبیات  در سال ۱۹۹۵ بود. او در 
نویسندگی زبانی ساده داشت و تالش می کرد که تاریخ پر رنج انسان ها را به گونه ای در آثارش بازتاب دهد که سبب ارتباط بیشتر بین آنان شود. وی با تاثیر 

از نمایشنامه فیلوکتیتیس اثر سوفوکل، شعری با عنوان “درمان در تروا” سروده است و در آن به پیگیری رد پای » امید« در بازخوانی متون تاریخی تاکید می کند.
با الهام از شعر شیموس هینی ، شعر» اعجاز تاریخ« را سروده و آن را به محمد امینی، پژوهشگر، مورخ و نویسنده مقیم کالیفرنیا پیشکش می کنم برای آزاد اندیشی، 

رویکرد بی طرفانه و روشمند و نیز برای شوق سرایت کننده اش در تاریخ نگاری.

اعجاز تاریخ
اوراق حجیم تاریخ از جنگ و خونریزی

از جلوس مکر و جهل و گلوله بر اریکه قدرت
سقوط انسان بی پناه بر بی اعتمادیش از بقا

و امتناع او از آخرین بازمانده: عشق
برای نجات عشق!

قساوتی چنان که لطافت عاشقانه ترین شعرهم
در زدودن سنگدلی از قافیه باز می ماند.

تاریخ از این سو ، گورستانی است از تباهی و تیرگی 
قایقی در هم شکسته که قطب نمای یافتن» انسان « را

در برکه ی بی خردی گم کرده است. 

تاریخ اما از آن سوی ساحل، تصویر پرندگان جستجوست
به یافتن ماهیان معنا در امواج پر تالطم شکست و پیروزی   

و تر شدن بال های تجربه که از بند فریب و خودفریبی رها شده اند.
مرغانی که می دانند

آن عدالتی که انتظارش را می کشند
هم چون موجی عظیم، روزی سربلند خواهد کرد

که دیده و شنیده اند
در پرواز پیش ترها ، بس پیش ترها و پیشینیان 

که »امید« در رگهای » انتظار« جاری ست.

اعجاز تاریخ در خودِ تاریخ است: 
در صداقت عریانی حقایق 

در سطور صبور حوصله 
در بستر سفید الواح بی غرض

و بارقه امید  
در کتیبه های پایداری 

در نقل سینه  به سینه عبور انسان از گذرگاه زمان 
در ضرب آهنگ شمشیر های خسته برای ُکند شدن 

در سکوت هیجان پنهان غالف ها برای صلح ورزیدن

پیرایه شبان
آپریل ۲۰۲۱

هرگاه به پای حرکت به بهانه زخمی که خود زده اند،
فرمان ایست می دهند 

 
و چنین می نماید که 

جهان به خواب رفته است 
و کسی نمانده تا نبض عشق را
 به عقربه های زمان هدیه کند 

 به یاد آر!
تاریخ بی وقفه در حال نگارش است 

و از نقاب ها به سرعت عبور می کند تا به ُکنه واقعه برسد
چنان که خدایان آسمان و زمین نیز از تحریف و دستکاری در کارگاهش

به عقوبت بازگشت به تجربه تلخ دوباره تاریخ محکوم می شوند. 

اگر آتش بر کوه زبانه می کشد 
و رعد و برق می غرد 

پس هستی از آسمان و زمین با ما سخن می گوید 
و این بدین معناست که کسی گوش می دهد

که تاریخ ثبت بیهوده درگذشتگان نیست
که تاریخ به گنجینه روح جهان راه می باید  

تا بخواند ضرورت انسان ماندن را 
تا بخوانیم از آن

در فراق و گم  گشتگی ها
سرود آزادی در بند را برای آزاد شدنش: 

عدالت سربلند خواهد کرد
زمانی که » امید« و »تاریخ« هم قافیه شوند.

زمانی که دستان آگاهی
بر پای خسته و زخمی قهرمان مرهم بگذارند.

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

 Turkey: Bridge to“
“ Freedom

به زبان انگلیسی ساده که همگی بتوانند انرا بخوانند ، 

توسط اقای پرویز حکیمی نگاشته شده .

خواندن این کتاب برای همگان الزم ، خصوصا نسل 

جوان بعد از آشوب ۱۹۷۹، یا انقالب اسالمی

 بدنیا آمده اند.

سواالت شما در رابطه با رفتن شاه فقید وآمدن خمینی 

 خصوصا اقلیت ها را در رژیم مالیان شرح می دهد . 

سرگذشت خانواده ای است که برای فرار از 

جمهوری اسالمی، مجبور به ترک وطن شدند.

برای خرید کتاب میتوانید با  پرویز حکیمی

 Amazon شرکت کتاب و یا

تماس بگیرید.

818 419 2266

 دانشمندان در مقاله ای که در نشریه پزشکی نیوانگلند منتشر کردند اشاره 
نمودند که واکسن های تزریق شده در برابر نوع جهش یافته بیماری کرونا 

که به تازگی در کالیفرنیا مشاهده شده است نیز کارآیی دارند. 
پروفسور دیوید مونته فیوری، رئیس بخش ویروس شناسی دانشگاه دوک 
گفت ما نگران نیســتیم که این ویروس، مشکل آفرین باشد و این خبر 
خوبی در زمینه مطالعه واکســن است. پس از آن که کالیفرنیا از ورود ۲ 
گونه جهش یافته ویروس کرونا به وسیله مسافران خبر داد و با نام گذاری 
B.۱,4۲۷ و B./۱,4۲۹ این دو ویروس را دانشمندان شناسایی و زنجیره 

آن را مورد مطالعه قرار دادند به این نتیجه رسیده اند که این دو گونه نیز به 
سبب تزریق واکسن خطرزا نخواهند بود. 

تاثیر واکسن های تزریق شده  در کالیفرنیا بر۲ گونه جهش یافته ویروس

https://zoom.us/j/93174325199
https://atlantapcc.com/
https://shop.ketab.com/
https://shop.ketab.com/
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در کانون خبر:

شرکت خدمات Uber استخدام می کند

شرکت خدمات Uber با توجه به افزایش درخواست و 
نیاز مشتریان، اعالم نمود که برای گسترش خدمات خود، 
نیروهای انسانی بیشتری را استخدام می نماید زیرا نه تنها 
برای رفت و آمد مسافران۷ شمار باالیی از مشتریان برای 
رساندن خوراک از رستوران ها، به Uber سفارش خدمت 
می دهند و در ماه مارچ، این شــرکت به باالترین شمار 

خدمات خود رسیده است. 
در ماه گذشته، درآمد سالیانه شرکت Uber، به 3۰ میلیارد 

دالر رسیده بود که نسبت به سال پیشین که ۲6/4 میلیارد 
دالر بوده اســت، چشمگیر اســت که این تنها به بخش 

رساندن مسافران تعلق دارد. 
از این روی، شرکت Uber برای جلب رانندگان بیشتر، 

۲۵۰ میلیون دالر پاداش به بودجه خود افزوده است. 
ناگفته نماند که شرکت Uber پس از اعالم این خبر، با ۵ 

درصد افزایش در ارزش سهام روبرو شده است.

ایالت کالیفرنیا در راستای کاهش مرگ و میر

ایالت کالیفرنیا روز سه شــنبه را با ۷۲ نفر مرگ و میر و 
۲64۰ نفر مبتال و 3۸ درصد واکســینه شده به پایان برد و 

چهارشنبه را آغاز کرد. 
آمار ۷ روز گذشته برای هر یکصد هزار نفر جمعیت کانتی 
DelNorte را در باالی جدول، ســن برناردینو کانتی را 
سوم، ســن دیه گو کانتی را ۲۷، ریورساید را 3۲، لوس 

انجلس را 4۲ و ارنج کانتی را 4۵ قرار داده است. 

آمار روز گذشته برخی از کانتی ها از این قرار است 
ناگفته نماند که بررســی دقیق امــاری در لوس انجلس 
کانتی نشــان می دهد که مرگ و میر زنان ۱۵3 نفر در هر 
یکصدهزار نفر و مرگ و میر مردان ۲۸۹ نفر در هر یکصد 
هزار نفر بوده است با این حال تمایل مردان برای واکسینه 

شدن 3۰ درصد و زنان 44 درصد بوده است. 

زمستان بدون باران ، تابستان خشک و
 افزایش ۵36 میلیون دالری آتش سوزی 

گوین نیوســام فرمانــدار کالیفرنیا الیحــه افزایش ۵36 
میلیون دالری بودجه فوری برای آمادگی بیشــتر در برابر 

آتش سوزی های فصلی را امضا و برای اجرا فرستاد.
شوربختانه، زمستان بدون بارندگی، نشانه تابستان خشک 
برای جنگل هــا و بوته زارها را دارد و فرصت برای آماده 
سازی منطقه نیست و می تواند از ماه می به جای ماه جون، 

کالیفرنیا را با آتش سوزی ها همراه سازد.
گوین نیوســام گفت ممکن اســت آتش سوزی ها در این 

تابستان به دو برابر سال های عادی برسد. 
از این ۵36 میلیون دالر، ۲۰۰ میلیون دالر به بخش هایی که 
همواره در معرض آتش سوزی است داده خواهد شد و ۲۸3 
میلیون دالر نیز به مدیریت جنگلبانی می رسد و ۲۵ میلیون 
دالر نیز برای برنامه هایی هزینه می شــود که دولت فدرال 
در کنار آن ۷۵ میلیون دالر خواهد پرداخت. جیمز گالیگر 
نماینده جمهوریخواه با پرداخت ۱۲ میلیون برای مراقبت از 

بوته زارهای ساحلی مخالفت کرد.

در حمله به کنگره آمریکا ، یک افسر 
نیروی هوایی کشته شده است

دادســتان فدرال اعالم کرد که افسر پلیسی را که در 
یورش معترضان به ساختمان کنگره آمریکا، یک زن 3۵ 
ســاله از سن دیه گو را با شلیک گلوله، به قتل رسانده 
است را محاکمه نخواهد کرد و ادامه پرونده بستگی به 
تحقیق بیشتر وزارت دادگستری آمریکا دارد که احتمال 

بستن پرونده داده می شود. 
این زن که اشــلی ببیت 3۵ ســاله و از نظامیان نیروی 
هوایی آمریکا و ساکن سن دیه گو بوده است و در میان 

یورش بردگان به کنگره آمریکا بوده است در ویدئوها 
دیده می شود که چگونه با شکستن شیشه قصد ورود به 
راهرویی را داشته که سخنگوی مجلس یعنی خانم نانسی 
پلوسی دفتر دارد و مامور پلیس کنگره برای متفرق کردن 
با شلیک گلوله خواسته از ورود افراد پیشگیری کند تا 
مبادا به نمایندگان کنگره آســیبی برسد و همان گلوله 
نصیب خانم اشلی ببیت شده است و با آسیب به کتف و 

شانه، او را در مسیر مرگ قرار داده است. 

پس از ۲۵ سال جستجو، قاتل
 یک دانشجوی 19 ساله پیدا شد

دادســتان کل سن لوئیس اوبیســپو کانتی اعالم کرد که 
سرانجام تحقیق و جستجو به نتیجه رسیده و پال فلورس که 
دختر جوان ۱۹ ساله کریستین اسمارت را به قصد تجاوز 

مورد حمله قرار داده و کشته است را دستگیر کرده اند. 
و برای او به جــرم قتل عمد درجه یک، تقاضای محاکمه 
کرده اند. افزون بر این، او متهم اســت که از سال ۲۰۰۵ در 
منطقه ســن پدرو، به شماری از زنان دست درازی جنسی 

نموده است. دادستان، اعالم کرد مدارکی 
در دست دارد که نشان می دهد که از سال 
۱۹۹6 که کریستین اسمارت ناپدید شده 
است و در جستجوی او هستند تمامی سر 
نخ ها در پیوند با یکدیگر به قاتل نشــانه 
می رود محکم می کند. پدر او نیز به جرم 

نابود کردن جسد دستگیر شده است. 

محاکمه کشیش کاتولیک 
برای دست درازی جنسی به کودکان

از سوی جرج گسکون، دادستان کل لوس آنجلس کانتی، 
کریستوفر جان کانینگهم  کشیش پیشین کلیسای کاتولیک 
پالمدل و رداندو بیچ به ۱۲ فقره رفتار ناشایسته و دست 
درازی جنسی به کودکان و نوجوانان متهم و دستگیر شد. 
دادستان اعالم کرد که او بین سال های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۷، به 
یک پسربچه ۱۱ ساله و ۲ همکارش در هنگام خدمت در 
کلیسای سنت مری در پالمدل و از سال ۱۹۹6 تا ۱۹۹۸ 
یک پسربچه دیگر را در خانه اش مورد دستکاری جنسی 

قرار داده است. 
او در سال ۱۹۹۸ به کلیسای سنت الرنس در رداندوبیچ 
می رود و یک پسربچه ۱۰ ساله و یک پسربچه ۱۲ ساله 
را بین ســال های ۱۹۹۸تا ۲۰۰۱ مورد آزار جنسی قرار 
می دهد. این نوجوانان و دیگر افراد آزار شده در شکایت 

سال ۲۰۱۷ او را معرفی کردند. 
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در کانون خبر:

شکایت تیم بسکتبال دختران USC از دستیار مربی

NCAA اتحادیه ملی بازیکنان کالج های آمریکا در رشته 
 USC بسکتبال، امروز اعالم کرد که تیم بسکتبال دانشگاه
و دستیار مربی پیشین آن را به سبب مشارکت در دریافت 

رشوه برای ورود دانشجویان جریمه کرد. 
تیم بســکتبال USC را به پرداخت ۵۰۰۰ دالر جریمه و 
دســتیار مربی پیشین را نیز به سبب دریافت رشوه 4۱۰۰ 

دالری که نقض اخالق و مقررات NCAA است را برای 
۲ ســال محرومیت تعلیقی جریمه می نماید که تا آپریل 

۲۰۲3 ادامه خواهد یافت. 
ناگفته نماند که در ســال ۲۰۱۸ او به جرم خود مبنی بر 
دریافت رشوه اقرار کرده بود که با توافق با دادستان فدرال 

برای محکومیت کمتر صورت پذیرفته بود

ناو جنگی  USS Bonhomme Richard آمریکا 
تکه تکه می شود

 USS نیروی دریایی امریکا در ســن دیه گو، ناو جنگی
Bonhomme Richard را که در جوالی ســال ۲۰۲۰ 
دچار آتش سوزی شده و بخش بزرگی از آن آسیب دیده 
بود، از کار افتاده اعالم نمود و در مراسمی که مردم اجازه 
حضور نداشــتند آن را روانه تگزاس نمود تا از هم شده 
و قطعات آن مورد اســتفاده قرار بگیرد. این ناو جنگی به 

وسیله یدک کش به تگزاس برده خواهد شد. 
نیروی دریایی برآورد کرده که اگر می خواســت این ناو 

جنگی را تعمیر نماید، ۲ میلیارد دالر هزینه می داشت. 
این ناو جنگی، در ۱۲ جــوالی ۲۰۲۰ آتش گرفت و به 
مدت 4 روز، نه تنها بدنه و ساختمان آن، بلکه بخش های 

الکترونیکی و مکانیکال آن آسیب جدی دیده بود. 

 مامور پلیس مست لوس انجلس و
 شلیک به کرد بی خانمان

مامور پلیس لوس آنجلس که در سال ۲۰۱۹ پس از مستی 
بیش از حد در دان تاون بــه یک مرد بی خانمان در پیاده 
رو شلیک کرده و به مدت ۵۵ روز ببه مرخصی تعلیقی و 
بدون حقوق فرستاده شده بود از اداره پلیس لوس آنجلس 

شکایت کرد. 
این مامور پلیس مست که در آن شب به سختی از مردم کتک 
خورده و اسلحه اش هم ناپدید شده بود و در بیمارستان در 

کومای زیر نظر پزشکان قرار گرفته بود و مایکل جانسون 
نام دارد از اداره پلیس به دادگاه عالی لوس انجلس شکایت 
کرده که ۵۵ روز مرخصی تعلیقی برای او ناحق بوده است. 
مایکل مور، رئیس پلیــس لوس آنجلس اعالم کرد که او 
پیشنهاد اخراج کرده بوده ولی کمیسیون تنبیهی اداره پلیس 

آن را به مرخصی تعلیقی ۵۵ روزه کاهش داده است. 

فشار قانون گذاران کالیفرنیا بر اداره 
  )EDD( پرداخت حقوق بیکاری

قانون گذاران کالیفرنیا فشار بیشتری را بر اداره پرداخت 
حقوق بیکاری )EDD( برای اصالح نظام بررســی، 

ارزیابی و پرداخت وارد نمودند. 
قانون گذاران می گویند بیش از یکســال از اوجگیری 
بیکاری به ســبب همه گیری کرونا می گذرد و همواره 
EDD نه تنها با دیرکــرد، بلکه با امکان تقلب روبرو 

بوده است. 
در الیحه جدیدی که قانون گــذاران به کمیته بودجه 
مجلس کالیفرنیا ارائه کرده اند، EDD موظف خواهد 

بود، هر چه زودتر حقوق بیکاری درخواست کنندگان 
را بپردازد و به طور مســتقیم چک ها را به درخواست 
 Bank Of America کنندگان بفرستد و از همکاری
برخوردار نباشد. زیرا این بانک با فرستادن کارت های 
اعتباری برای متقلب ها و متوقف کردن بسیاری از آنها 
به صورت فله ای، دریافت کننــدگان واقعی را نیز در 
انتظار گذاشته است. ناگفته نماند که دولت فدرال نیز 
بنابر همین عملکرد ، بانک یاد شده را مورد انتقاد قرار 

داده است.

طرح یک میلیارد دالری 
اریک گارستی برای بر خانمان ها

ورود فاضالب  از رودخانه تی وانا
 به آب های اقیانوس آرام

اریک گارســتی شهردار لوس انجلس، یک طرح ۱ میلیارد 
دالری برای پاســخگویی به مشکل بی خانمان ها در شهر 

لوس انجلس هزینه نماید. 
اریک گارســتی امروز این طرح را در ســخنرانی ساالنه 
شهردار لوس انجلس در کنار دیگر طرح های خود در زمینه 

پارک ها، کرانه های ساحلی و خیابان ها خواهد داشت. 
در طرح اریک گارستی برای بیخانمان ها ۷۹۱ میلیون دالر 
در بودجه سال آینده و ۱6۰ میلیون دالر از بخشی از بودجه 
سال جاری که تاکنون هزینه نشده را به بودجه پاسخگویی 

به مشکل بی خانمان ها بیافزایند.
ناگفتــه نماند که آخرین طرح شــهرداری لوس انجلس، 
پاکسازی اکوپارک از چادرهای بی خانمان ها، مورد اعتراض 
کنشگران اجتماعی در رابطه با بی خانمان ها قرار گرفت. از 
سوی دیگر، پروژه کلید برای اتاق هتل ها، که از سوی ایالت 
کالیفرنیا برای بی خانمان ها انجام شده، هنوز کامل اجرا نشده 

است. 

کرانه های ســاحلی امپریال در جنوب کالیفرنیا به سبب 
ورود فاضالب  از رودخانه تی وانا مکزیک به آب های 
اقیانوس آرام، از روز جمعه به روی شــناگران تا اعالم 
پاکسازی بســته ماند. و آزمایش و نمونه گیری از اب ها 

آغاز شده است. 
از آنجایــی که ورود فاضالب رودخانه رو به شــمال 
است و در دهه گذشته بارها صدها میلیون گالن گندآب 
وارد کرانه های آب های اقیانوس آرام شــده است. اداره 
محافظت از محیط زیست در آمریکا، در ماه فوریه اعالم 
کرد که 3۰۰ میلیون دالر برای پاســخگویی و پاکسازی 
این آبها در پروژه پاکسازی فاضالب ها که از سال ۲۰۱۹ 
آغاز شده است تا بتوانند جریان فاضالب را برگردانند تا 
نتواند وارد اقیانوس آرام و کرانه های ساحلی آن شود. 

ایالت کالیفرنیا و ادامه کاهش مرگ و میر کرونا 
ایالت کالیفرنیا روز یکشــنبه را بــا ۲۱ نفر مرگ و میر، 
۱۲۲3 نفر مبتال و 4۱/۸ درصد واکســینه شده به پایان 
برد و دوشنبه را با واکسیناسیون بیشتر برای دستیابی به 

بازگشایی آغاز کرد. 
آمار ۷ روزه گذشــته برای هر یکصد هزار نفر جمعیت 
کانتی Tahoma را در باالی جدول، سن برناردینو ۲6، 
سن دیه گو 3۰، ریورساید 33، لوس انجلس  4۵ و ارنج 

کانتی را در رده ۵۵ قرار داده است. 
ناگفتــه نماند که تاکنون نزدیک بــه ۱۰ میلیون نفر در 

کالیفرنیا واکسینه شده اند. 
با این که ایالت کالیفرنیا اعالم کرده اســت که در پی 
صدور پاســپورت ویژه واکسینه شدگان نیست تا از آن 
بتوانند برای ورود به کنســرت ها و دیدارهای عمومی 

استفاده کنند، لیکن این موضوع نه تنها در میان مردم برای 
یافتن محل های صدور این گونه پاســپورت ها، بلکه در 
میان برگزار کنندگان کنسرت ها و دیگر مراکز تفریحی 
این موضوع باال گرفته اســت که اگــر این برگه ها و یا 
کارتهای گواهی واکسیناسیون وجود داشته باشد به آسانی 
بر منبای آن می توان بلیت ورود فروخت و ورود به این 

کنسرت ها را ساده و آسان کرد. 
دکتر جان شــوارتزبرگ، کارشناس بیماري های عفونی 
در دانشــگاه برکلی نیز بــاور دارد همین کارت های 
واکسیناسیون به گونه ای می تواند مورد استفاده قرار نگیرد. 
ناگفته نماند که شتاب در صدور برگه های واکسیناسیون، 
دست نویس بودن آن و نداشتن مهری که بشود از آن به 
عنوان یک مجوز برای ورود به مراکز، یک کاستی است. 
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مایک منشوری - مشاور بیمه

سامانه خبری زی نیوز : در خبری اختصاصی از شباهتهای حیرت 
انگیز مه لقا جابری مدل ایرانی امریکایی با آیشواریا رای ، 
میس ورلد Miss World هنرپیشه اسطوره ای هند یاد کرد

مه لقا جابری دشتســتانی )  Mahlagha Jaberi( زاده ۲۷ خرداد ۱36۸ ) ۱۷ 
جون ۱۹۸۹( در شــهر اصفهان است. او فعالیت هنری خود در زمینه مدلینگ 
را با مدل شــدن برای پروژه های عکاسی خواهرش راحله جابری آغاز کرد و 
همین امر باعث شد تا وی به مدلینگ عالقه مند شود و این حرفه را به صورت 

حرفه ای دنبال کند.
مه لقا بر اســاس دانشــنامه ویکی پدیا،  اولین تجربه کتواک خود را با برند 

لباس عروس پدرام و لباس های شب برند استلو آغاز کرد. مه لقا بارها توسط 
مجله بین المللی تی سی کلندر به عنوان یکی از صد چهره زیبای سال انتخاب 
شده است. او در فروردین امسال ۱4۰۰ ) مارچ ۲۰۲۱ ( در ویدیو کلیپ »هرم 
تو « از »ابی « خواننده مشهور حضور داشته است. مه لقا جابری در حال  حاضر 

مقیم سن دیه گو در جنوب کالیفرنیا است. 

260260

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101952&title=A%20Concise%20History%20of%20Iran:%20From%20the%20early%20period%20to%20the%20present%20time&author=Shirazi,%20Saeed
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38835&Status=2
www.cbsautobody.com
https://benjipersonalinjury.com/

