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!!!...

261
رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  - 261آدینه  30آپریل 2021
w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m

در صفحات دیگر:
جاهل ها و فاحشه ها در
سینمایایران

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 261 April ,30 , 2021

چرا در نمایش انتخابات  ۱۴۰۰نباید رای داد؟

دریافت کارت شناسایی  Real IDتا ماه
می  2023به تعویق افتاد

ایالتکالیفرنیادرمسیربازگشاییبیشتر
قرارمیگیرد.

وام های کرونا

مرگ جوان  26ساله زیر
فشار پلیس التین تبار

آموزشتاریخوفرهنگاقلیتها
تشویقعلیهسفیدپوستاناست
کاهش  ۴۲درصدی مبتالیان و
کاهش  ۵۳درصدی مرگ و میر در
کالیفرنیا
دادگاه استیناف  ،انتشار نقشه
مونتاژ اسلحه را بر روی اینترنت
آزاد کرد
رانندگان کامیون باید از قوانین و
مزایای استخدام برخوردار شوند
آیا جوان  26ساله التین تبار با
فشار زانوی پلیس مرده است؟

عمار ملکی ،استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ
هلند ومدیر موسسه پژوهشی گمان
 -۱برای گفتننه به جمهوری اسالمی بطور عملی
 -۲بــرای پر کــردن خندق دور نظــام که وظیفه
حفظ و اســتمرار نظام را برعهده دارد ،یعنی حذف
استمرارطلبان از قدرت
 -۳برای نشان دادن به جهان که این نظام و مقاماتش
انتخاب ایرانیان نیستند
 -۴بــرای تن ندادن به بازی غیراخالقی انتخاب بین
بد و بدتر
 -۵برای تضعیف اپولوجیستها که در غرب با دوگانه
تندرو-میانهرو ،جنایات نظام را توجیه میکنند
 -۶برای یکدستسازی حاکمیت تا نظام (آقا) بین
اســتحاله (کنارآمدن با غرب) و رویارویی(سقوط)
یکی را انتخاب کند
 -۷برای اینکه هر یک رای ،فشنگی میشود در تفنگی
که رایدهنده را نشانه گرفته است
 -۸برای احترام به تمامی معترضانی که در این سالها،
قربانی خشونت لجامگسیخته نظام والیی و “دولت
اعتدال” شدند بویژه جانباختگان دی ۹۶و آبان۹۸
میگویند برگزاری همزمان “انتخابات” شــوراها با
انتخابات ریاســتجمهوری باعــث افزایش میزان
مشارکت میشود.

این ادعا غلط است و برای دستکاری میزان مشارکت
دررایگیری ۱۴۰۰مطرح میشود.
طبق آمار رســمی ،ســال  ،۹۶میزان مشارکت در
انتخابات ریاست جمهوری  ٪۷۳بوده و در انتخابات
شوراها  .٪۶۸یعنی  ٪۵کمتر!
طبق آمار رســمی ،ســال  ،۹۲میزان مشارکت در
انتخابات ریاســت جمهوری حدود  ٪۷۲بوده و در
انتخابات شوراها  .٪۶۲یعنی  ٪۱۰کمتر!
یعنی کســانی در انتخابات شوراها رای میدهند که
بخواهند در انتخابات ریاستجمهوری هم رای بدهند
و نه برعکس.
میگویند در روســتاها و شــهرهای کوچک بخاطر
رقابتهای محلی ،درصد مشــارکت باالتر است؛ این
گزاره مغلطه اســت چراکه مشارکت باال در مناطقی
با جمعیتهای کوچــک ،تاثیر قابل توجهی در میزان
مشارکت کل نمیگذارد .یعنی اگر در یک روستای
 ۱۰هزار نفره ،فرض کنیم  ۷۰درصد هم شرکت کنند،
نهایتا  ۷هزار نفر به کل میزان مشارکت اضافه میکنند.
در نتیجه مشارکت باالتر در مناطق روستایی ،درصد
مشارکت کل کشــور را از  ۲۵درصد به  ۵۰درصد
نمیرساند.
این اعداد را یادتان باشــد که در بحثهای این روزها
بکار میآید!

تلفات کرونا در ایران بیش از سه برابر هندوستان

خبرگزاری ها گزارش داده اند که معدل درگذشتگان کرونا در هندوستان در هفته
گذشــته به طور متوسط روزانه  ۲۱۶۶نفر بوده است که از نظر تعداد یک فاجعه
انسانی و بیشترین تعداد نسبت به هر کشور دیگری است.
خبرگزاری ها تعداد متوسط قربانیان کرونا در ایران در هفته گذشته را نیز روزانه
 ۳۹۹نفر اعالمکرده اند .با یک مقایسه و انجام یک تناسب ریاضی ساده پی می
بریم که فاجعه ای که در ایران رخ داده و دارد رخ می دهد به مراتب مهیب تر از

فاجعه ای است که در هندوستان روی داده است .هم چنان که می دانیم جمعیت
هندوستان بالغ بر یک میلیارد و  ۴۰۰میلیون نفر است یعنی حدودا” در هر ۶۵۰
هزار نفر هندی یک نفر قربانی کرونا شــده است در حالی که قربانیان کرونا در
ایران به ازای هر  ۲۰۰هزار نفر یک نفر بوده است .یعنی وضعیت ایران حدودا”
بیش از سه برابر بدتر از هندوستان بوده است .شرمی دیگر بر دولت بی کفایت
جمهوری اسالمی و رهبر جنایتکارش

 EDDو  PPPو SBA

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
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کوروش سلیمانی

تصویر هفته:

جاهل ها و فاحشه ها در سینمای ایران
با نمایش فیلم قیصر ،بازار فیلم های جاهلی رونق گرفت و
بیشتر هنرپیشه های مرد ایرانی کاله جاهلی بر سر گذاشته و
چاقوی ضامن دار به رخ حریفان کشیدند.
یکی از صفت های نیک و پســندیده جاهل های دبش و
لوطی مرام« ،آب توبه» بــود .بدین معنی که اگر روزی
روزگاری زنــی پایش لغزید و از جاده عفاف خارج و به
فحشا کشیده شد ،با ریختن « آب توبه» بر سرش گناهانش
بخشیده می شد و جامعه هم او را می پذیرفت.
بدون اینکه قصد نیش و لغز به اپوزیسیون محترم داشته
باشم باید بگویم که ای کاش کسانی که در گذشته دچار
یک اشتباه سیاسی شــده اند با هزار امید و آرزو به وعده
های آیــت اهلل خمینی دل خوش کرده و بعد از چندی از
کرده خود پشیمان گشتند مورد لطف و بزرگواری آنهایی
که چنین اشتباهی را مرتکب نشده بودند ،قرار می گرفتند
و اگر الزم میشــد « آب توبه » روی سر خود می ریختند
و صد بار غلط کردم را تکرار میکردند تا بلکه رقبای بی
رحم دست از سرشان بردارند.
در ســینمای ایران فاحشه ها هم جای پایی برای خود باز
کردند و خالصه هنرپیشه زنی نبود که دو سه باری ایفاگر
چنین نقشی نبوده باشد.
فقط شاید دو ســه هنرپیشه باشند که در این نقش ظاهر
نشده اندوخبرنگاران سینمایی همیشه با ترس و لرز خواسته
اند از خانم های هنرپیشه چرایی آن را بپرسند ولی شهامت
آن را نداشته اند.
بله ،آنها کنجکاو بودند ،بدانند که دلیل ظاهر نشدن در نقش
فاحشه ها خودداری خود هنرپیشه های زن بوده است یا
اینکه فیلم سازان آنها را مناسبچنین نقشی ندانسته اند و
آیا این یک تمجید است برای هنرپیشه یا یک توهین؟ به
قول گوینده خوش صدای ویدیوکلیپ های « کوچه » شما
در این مورد چه فکرمی کنید؟
کورش سلیمانی (زم) –آتالنتا

Kourosh454@gmail.com

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
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در کانون خبر:

در کالیفرنیا فرزندان خواهند توانست،
پدر و مادر را به بیمه خود بیافزایند
ایالت کالیفرنیا نخستین ایالتی خواهد بود که فرزندان خواهند توانست پدر یا مادر
را به بیمه درمانی خود بیافزایند.
بیمه درمانی اوباما ،پس از دوران رکود اقتصادی توانست فرزندان باالی  ۲۶سال
را تا  ۳۰سالگی ،در بیمه درمانی خانواده ،زیر پوشش نگه دارد.
اکنون الیحهای از سوی میگل سانتیاگو در کمیته بهداشت و درمان مورد بررسی
قرار میدهد که در صورت تصویب ،کالیفرنیا نخســتین ایالتی خواهد بود که
فرزندان میتوانند پدر یا مادر خود را که هنوز به سن استفاده از مدیکر نرسیدهاند،
زیر پوشــش درمانی خود قرار دهند .در این طرح بیمه درمانی هزینه درمان به
سبب مشارکت ،کاسته میشود .این طرح از سوی ریکاردو الرا رئیس کمیسیون
بیمه کالیفرنیا نیز پشــتیبانی می شود ،لیکن مخالفان که بیشتر صاحبان مشاغل
هستند میگویند در حدود  ۲۰۰تا  ۸۰۰میلیون دالر هزینه سهم بیمه کارفرمایان
را در سال باال خواهد برد.

دریافت کارت شناسایی  Real IDتا ماه می  2023به تعویق افتاد
دریافت کارت شناسایی  Real IDبرای شهروندان امریکا که از سوی وزارت
امنیت داخلی آمریکا به عنوان یک ضرورت برای ســوار شدن به هواپیما اعالم
شده بود و قرار بود از اکتبر  ۲۰۲۰اجرایی شود و به سبب بیماری کرونا از اکتبر
سال  ۲۰۲۱اجرایی اعالم شــده بود ،بار دیگر از سوی وزارت داخلی آمریکا
به ماه می  ۲۰۲۳به تعویق افتاد و ادارههای  DMVنیز با آســودگی از فشــار
درخواســت کنندگان ،اکنون میتوانند صدور کارت شناسایی  Real IDرا با
برنامهریزی آسانتری پیش ببرند و نوبت بدهند .زیرا با آغاز سفرهای بیشتر پس از
کرونا نیاز به داشتن کارت ،اداره  DMVرا با تراکم بیشتر درخواست کنندگان
نوبت روبرو کرده است .ناگفته نماند که پس از رویداد  ۱۱سپتامبر  ۲۰۰۱کنگره
آمریکا ضرورت صدور کارت شناسایی یاد شده را در سال  ۲۰۰۵به تصویب
رساند تا در فرودگاهها ،ماموران بتوانند آسان تر به شناسایی مسافران بپردازند.

ایالت کالیفرنیا در مسیر بازگشایی بیشتر قرار میگیرد.
ایالت کالیفرنیا روز سه شنبه را با  ۵۰نفر مرگ و میر و  ۲۱۶۹نفر مبتال به پایان
برد و میزان واکسینه شــدهها را به  ۴۵/۶درصد رساند و  ۳۹درصد کاهش در
مبتالیان و  ۴۲درصد کاهش در مرگ و میر برای  ۱۴روز گذشــته را ثبت کرد.
آمار مقایسهای  ۷روز گذشته برای هر یکصد هزار نفر جمعیت  Siskiyouکانتی
را در باالی جدول ،ســن برناردینو را در رده  ،۳۵لوس آنجلس  ،۳۸ریورساید
کانتی  ،۳۹ارنج کانتی  ۵۱و سن دیه گو را در  ۵۴قرار داده است.
ناگفته نماند که کانتی های جنوب کالیفرنیا ،با واکسیناســیون بیشتر ،در مسیر
بازگشایی بیشتر فروشگاهها قرار گرفتهاند و به سوی جذب مردم برای اقتصاد
بهتر گام برمیدارند و به زودی در ردهبندی زرد قرار خواهند گرفت.

مرگ جوان  26ساله زیر فشار پلیس التین تبار
به نتیجه رســیدن دادگاه پلیسی که زانو بر گردن جورج فلوید نهاده و موجب
مرگ او شــده بود ،این فرصت را فراهم کرده است تا خانواده ماریو گونزالس
که در  ۲۶ســالگی به دست پلیس به شکلی مشابه جان خود را از دست داده،
تقاضای دادرسی و رسیدگی نمودند.
در شکایت خود ،خانواده گنزالس به پلیس المیدا اشاره نموده است که پلیس
ماریو را به مدت  ۵دقیقه بر کف زمین قرار داده و بر او فشــار آورده و موجب
مرگ او شده است و او در  ۱۹آپریل جان خود را از دست داده است.
دادستان کل منطقه و شــریف دپارتمان المیدا کانتی ،و شهر سانفرانسیسکو با
تحقیق بیشتر پرونده را مورد بررسی قرار میدهد و با استخدام دادستان پیشین
شهر سان فرانسیسکو ،تحقیق مستقل خود را انجام میدهد.
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در کانون خبر:

آموزش تاریخ و فرهنگ اقلیتها
تشویق علیه سفید پوستان است

با آغاز سال تحصیلی که افزایش درسهایی پیرامون تاریخ
دیگر تبارها ،چون التین تبارها ،آفریقاییتبارها و بومیان
آمریکا به دانش آمــوزان کالسهای یازدهم و دوازدهم
آموزش داده شــود ،در ارنج کانتی ،اداره ناحیه آموزشی
لوس االمیتوس و پوربالیندا پس از نشست هیئت مدیره
خود ،به طور جداگانه ،ارزیابی کردهاند که این آموزش
خواستگاه رادیکالها و چپهاست و میتواند اندیشههای
ضدسفیدپوســتان را رواج دهد و موجب جدایی دانش
اموزان شود ،از سوی دیگر شماری از آموزگاران ،گفتهاند
برعکس ،این آموزش ســبب میشود که دانشآموزان با
شناخت بیشتر از فرهنگ و گذشته تاریخی یکدیگر به هم
نزدیکتر شوند.
ناگفته نماند که در نامهای به امضای  ۵۰۰نفر از خانوادهها،

در کانتی سانتا روزا نیز به این آموزش اعتراض شده است.

دادگاه استیناف  ،انتشار نقشه
مونتاژ اسلحه را بر روی اینترنت آزاد کرد
دادگاه اســتیناف منطقه  ۹فدرال در ســان فرانسیسکو
کالیفرنیا رای داد که نفشــه مونتاژ و تولید اســلحههای
معروف به  Ghost Gunمیتواند بر روی آنالین منتشر
شود و از لیست اســلحههایی که برای صادرات نیاز به
اجازه دولت فدرال دارد ،خارج شــود .در سال گذشته
ایالت کالیفرنیا و  ۲۱ایالت دیگر و واشــنگتن دی سی
شکایتی را علیه این اســلحهها به دادگاه بردند و قاضی
دادگاه سیاتل ،حکمی را صادر کرد که میگفت نقشه و
طرح این اسلحهها در تارنماها میتواند اسلحه را به دست
افراد خطرناک و تروریستها برساند و آن را ممنوع کرد.
در ســال  ۲۰۱۵قاضی دســتور ممنوعیت داده بود ولی
در دوران دانالد ترامپ ،سازندگان این قطعهها شکایت
کردند و این اسلحهها از لیست ممنوعیت خارج شدند و
سپس کالیفرنیا و  ۲۱ایالت شکایت کردند و قاضی سیاتل

دوباره دســتور به ممنوعیت داد و اکنون دادگاه استیناف
دوباره آن را آزاد مینماید .ناگفته نماند که در سال ،۲۰۱۹
یک ســوم اسلحه های ضبط شده ،از این گونه اسلحهها
بوده است.
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کاهش  ۴۲درصدی مبتالیان و
کاهش  ۵۳درصدی مرگ و میر در کالیفرنیا
ایالت کالیفرنیا روز گذشته را با  ۵۸نفر مرگ و میر۱۵۲۲ ،
نفر مبتال و  ۴۶درصد واکسینه شده به پایان برد و در مسیر
کاهش ادامه مسیر داد.
آمار  ۷روز گذشــته برای هــر یکصد هزار نفر جمعیت
 Siskiyouکانتی را در باالی جدول ،ســن برناردینو را
 ،۳۷ریو ساید  ،۳۹لوس آنجلس  ،۴۳سن فرانسیسکو ،۴۴
سن دیه گو  ۴۹و ارنج کانتی در رده  ۵۰قرار گرفت.
باید اشاره کرد که ایالت کالیفرنیا  ۹۰هزار واحد واکسن
 J&Jدر هفتــه آینده دریافت خواهد نمود که میتواند به
پایین آمدن میزان مبتالیان کمک کند.

رانندگان کامیون باید از قوانین و
مزایای استخدام برخوردار شوند
دادگاه استیناف منطقه  ۹امریکا در سن فرانسیسکو با رای
 ۲-۱اعالم کرد که قانــون  AB5مغایرت با قوانین فدرال
ندارد و به طور کلی و عمومی نمیتواند رانندگان کامیون و
رابطه آنان را با کارفرمایان دچار اشکال نماید.
از ایــن روی ۷۰ ،هزار راننده کامیــون میتوانند به عنوان
کارمند و حقوق بگیر شــرکتهای حمل و نقل باشند و از
حق اضافه کار ،مرخصی بیماری ،مرخصی سالیانه و دیگر
مزایا برخوردار شوند زیرا یک کار پی در پی و روزمره را
در ساعت کار تعیین شده انجام میدهند.
این تصمیم دادگاه اســتیناف ،یک پیــروزی بزرگ برای
رانندگان به حساب میآید و میتواند آنان را در منافع بیشتر
و حقوق بیشتر شریک نماید.
از سوی دیگر اتحادیه کامیونداران کالیفرنیا اعالم کرد که این
را به دادگاه باالتر یعنی دیوان عالی قضایی کالیفرنیا خواهند

برد زیرا رانندگان کارکنان مستقل باید ارزیابی شوند.
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در کانون خبر:

رضایت خانواده های کم درآمد
از گوین نیوسام

با این که  ۸۰درصد خانوادهها فکر میکنند که فرزندانشان
در یکســال گذشــته از آموزش عقب ماندهاند ،لیکن در
زمینه حل مشکالت ناشی از کرونا ،عملکرد گوین نیوسام
فرمانــدار ایالت کالیفرنیا ،در زمینه کرونا و مدارس مثبت
ارزیابی میشــود و رو به بهتر شدن است ،این ارزیابی از
سوی انستیتوی سیاستگذاری کالیفرنیا انجام شده است.
در ایــن ارزیابی ،خانوادههای دانــش آموزان  ،12-Kنه
تنها ادارههایــی آموزش را در این زمینه مقصر نمیدانند،
باور دارند که فرماندار برای کاهش مبتالیان و مرگ و میر
مدارس را تعطیل نگه داشته بود و این موضوع را خانواده
های کم درآمد بیشتر از خانوادههای مرفه حس می کنند
و بیشتر شکایتها و نارضایتیها برای بسته بودن مدارس،
از سوی خانوادههای مناطق مرفه بوده است.
این نظرسنجی ب روی  ۱۶۰۰نفر بزرگسال در  ۲هفته در
ایالت کالیفرنیا در آغاز ماه آپریل انجام شده است.
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آیاجوان 26سالهالتینتباربافشارزانویپلیسمردهاست؟

لیکن در نظر سنجی  ،UCLAخانوادهها از عقب افتادن
دانش آموزان سخن میگویند.

پس از شــکایت خانواده جوان  ۲۶ساله ماریو گونزالس
برای مرگ او به دست پلیس المیدا با فشار زانو بر پشت
او به مدت  ۴دقیقه  ،ویدئوی دوربین سینه پلیس در اختیار
کارشناسان پلیس قرار گرفت و شماری از این کارشناسان
بر این باور هستند که فشار زانوی پلیس بر پشت این جوان
در حالی که تهدیدی برای پلیس نداشته ،بیهوده بود و نیازی

به آن نداشتهاند و این فشار سبب مرگ و او شده است.
پس از مرگ جورج فلوید که به همین گونه با فشار پلیس
بر گردنش جان خود را از دست داده و رای دادگاه مبنی
بر محکومیت مامور پلیس ،اکنون پروندهای مشابه را در
کالیفرنیا برای یک جوان التین تبار وارد مرحله تحقیق می
نماید.

بیانیهیجمعیازفرزنداناعدامشدگاندههشصتوقتلعامتابستانشصتوهفت
بگذارید تصویری از یک گورستان دسته جمعی به شما بدهیم :تابستان  ● ،۱۳۶۷آیدین اخوان ،فرزند ناصر اخوان ،اعدام تابستان ۶٧
جایی دور افتاده در جنوب شرقی تهران .دستان لرزان اما جستجوگر خانوادهها ● ،بنفشه رضاییان ،فرزند رسول رضاییان ،اعدام تابستان ۶۷
خاک نمناک را کنار میزنند .نیازی به حفاری عمیق نیست .پیراهن چهارخانه ● بهاران يگانه ،فرزند حسام يگانه ،اعدام تابستان ۶۷
آبی ،یک دست کنار ســر آن دیگری و پایی بر سینهی دیگری .اینجا خاوران ● بهاره منشی رودسری ،فرزند عباسعلی منشی رودسری اعدام تابستان ۶۷
است ،یکی از بزرگترین گورستانهای دسته جمعی ایران .هزاران زندانی سیاسی ● بیژن منشی رودسری ،فرزند عباسعلی منشی رودسری ،اعدام تابستان ۶۷
اعدام شده در دهه ی شصت و بیشتر اعدامیان کشتار دسته جمعی تابستان  ● ۱۳۶۷بیژن ميثمى ،فرزند سيد مرتضى ميثمى ،کشت ه شده شكنجه تابستان ۶٣
● پرند ميثمى ،فرزند سيد مرتضى ميثمى ،قربانى شكنجه تابستان ۶٣
در گورهای دسته جمعی به خاک سپرده شدهاند.
از آن روز تا به امروز ،قدمها و سرودهای خانوادههای اعدامیان بود که علیرغم ● پژاره حيدرى ،فرزند پرويز حيدرى ،اعدام ۶٥
ارعاب و سرکوب و با امید و آرمان دادخواهی ،خاوران را زنده نگاه داشتند و بر ● س .ق ،فرزند حسین قاسم نژاد ،اعدام تابستان۶۷
یک پرسش پافشاری کردند :اجساد اعدامیان ،پدران ،مادران ،خواهران ،برادران ● سارا دیانک شوری ،فرزند محمد حسن دیانک شوری ،اعدام تابستان ۶۷
● سعید عصمتی  ،فرزند رضا عصمتی ،اعدام تابستان ۶۷
و فرزندان ما کجا هستند؟
در طی چند روز گذشته چندین قبر جدید در محل گورهای دستهجمعی خاوران ● سیاوش جباری مستحسن ،فرزند جلیل جباری مستحسن ،اعدام تابستان ۶۷
حفر شدهاند .این اولین بار نیست که حکومت جمهوری اسالمی تالش میکند ● شکوفه منتظری ،فرزند حمید منتظری ،اعدام تابستان۶٧
بقایای جنایاتش در سال های دهه  ۶۰و قتلعام تابستان  ۱۳۶۷را بپوشاند و به ● شورا مکارمی ،فرزند فاطمه زارعی ،اعدام تابستان ۶۷
● كرامت مهدى زاده  ،فرزند على مهدى زاده ،اعدام ۶۲
فراموشی تاریخ بسپارد.
ما فرزندان اعدامیان سال های دهه  ۶۰و قتلعام تابستان  ۱۳۶۷ادامه دهنده همان ● گلناز خواجه گیری ،فرزند حمید خواجه گیری ،اعدام تابستان ۶٧
راهی هستیم که مادران ،پدران و همسران دادخواه بیش از  ۳۰سال طی کرده و ● ل.د ، .فرزند حمید دریاباری ،اعدام تابستان ۶۷
● م .خ و گ .خ ،فرزندان خشايار (فرامرز) خواجيان  -اعدام تابستان ۶۷
بسیاری از آنان دیگر در میان ما نیستند.
خاوران نه تنها جغرافیای ما بلکه تاریخ مشــترک تمام حذفشدگان و مبارزان ● مریم گلپایگانی ،فرزند محمدرضا گلپایگانی ،اعدام تابستان ۶۷
راه عدالت و آزادی است .ما از مردم ایران درخواست میکنیم تا نسبت به این ● مهدی شبانی ،فرزند علی شبانی ،اعدام تابستان۶٧
تعرض به اجساد خاک شده در خاوران خاموش نمانند .ما هم سرنوشت هستیم ● مهرگان کاظمی ،فرزند سعید کاظمی ،اعدام تابستان ۶۷
● مهرنوش اشترانی ،فرزند سلطان علی اشترانی ،اعدام فروردین ۶۲
چرا که رهایی همچون دادخواهی امری جمعی است.
همچنین از جامعه بهائیان که خود ســالیان طوالنی است درد خاکسپاری بدون ● مینا دیانک شوری ،فرزند محمد حسن دیانک شوری ،اعدام تابستان ۶۷
احترام را چشیدهاند ،میخواهیم به تعرض به اجساد ،خاطرات و تاریخ اعدامیان ● مینا گلپایگانی ،فرزند محمدرضا گلپایگانی ،اعدام تابستان ۶۷
● ن.ن، .فرزند حسن نوربخش ،اعدام تابستان ۶۷
دههی  ۶۰که خواستهی نیروهای امنیتی است تن ندهند.
ما تا روشن شدن وضعیت اجساد اعدام شدگان پنهانی سال  ۱۳۶۷هر تغییری در ● نسترن صوفی سیاوش ،فرزند فرامرز صوفی سیاوش ،اعدام تابستان ۶۷
این خاک را محکوم میکنیم .پرچم دادخواهی ما تا همیشه برافراشته خواهد بود ● .یاسمن صوفی سیاوش ،فرزند فرامرز صوفی سیاوش ،اعدام تابستان ۶۷
● و برخی دیگر از فرزندان اعدامشدگان سیاسی دههی ۶۰
● آذرمیدخت الهی ،پرویز الهی ،اعدام تابستان ۶۷
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هیاهوی توافق راهبردی  ۲۵ساله
جمهوری اسالمی با چین!
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بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com

ادامه مطلب از شماره قبل
همانطور که در مورد سوریه نیز این کشور توسعه
میادیــن نفت و گاز خود را به صورت انحصاری به
شرکتهای روسی داده و هیچ شرکت خارجی دیگر
حق ورود به بخش نفت و گاز ســوریه را نخواهد
داشت.
در برخی موارد دیگر نیز تضاد منافع با چین میتواند
ســد راهی برای ورود سرمایههای خارجی از دیگر
کشورها به ایران شود.
شاید چین برای ســران جمهوری اسالمی به عنوان
«فرشته نجات تحریمها» و شریکی غیرقابل اجتناب
دیده شود .طبق آمارهای رسمی گمرکی ،یک چهارم
تجارت خارجی ایران در سال گذشته با چین انجام
شده اســت؛ اما از منظر چین ،ایران شریکی بسیار
کوچک است.
برای نمونه کل تجارت خارجی رسمی ایران و چین
در سال گذشــته میالدی به حدود  ۱۵میلیارد دالر
رسید ،اما تجارت چین و آمریکا به  ۵۸۷میلیارد دالر
بالغ شده بود .آمریکا به تنهایی سهمی  ۱۳درصدی در
کل تجارت خارجی چین داشته است و دولت پکن
هرگز این میزان از تجارت را قربانی منافع اقتصادی
با ایران نمیکند.
از طرفی طبق آمارهای رســمی چین و برآوردهای
بینالمللی ،مانند «موسسه امریکن انترپرایز» ،چین از
سال  ۲۰۰۵تا سال گذشــته بیش از  ۲تریلیون دالر
در کشورهای خارجی ســرمایهگذاری کرده که دو
سوم آن در کشورهای ثروتمند و پیشرفته و یک سوم
در کشــورهای فقیر و در حال پیشرفت بوده است.
برای نمونه میزان سرمایهگذاری چین در خود ایاالت
متحده آمریکا به  ۱۸۳میلیارد دالر بالغ میشود.
نکته اینجاســت که طی دوره یاد شــده ،یعنی ۱۵
سال گذشته ،میزان قراردادهایی (شــامل توافقنامهها که بار حقوقی ندارند ،در همه کشورهای این اتحادیه اجرا خواهد شد و کل تجارت کاال بین چین
نمیشــود) که چین و ایران به امضاء رساندهاند حدود  ۲۶میلیارد دالر بوده و آسیای جنوبشرقی در سال  ۲۰۱۶بیش از ده برابر سطح آن در سال ۲۰۰۰
که کمتر از یک پنجم آن عملیاتی شده است و بخش اعظم آن نیز به سالهای بوده اســت .ضمن آنکه بزرگترین شرکای تجاری چین هم امریکا ،اتحادیه
 ۲۰۰۷و  ۲۰۰۹برمیگردد .بقیه این قراردادها یا لغو شــده ،یا بالتکلیف مانده اروپا ،ژاپن ،کره جنوبی و اســترالیا هستند که همگی در جبهه امریکا حضور
دارند.
است.
اما نکته نگرانکنندهای که شــاید در آینده برای جامعه ایران دردسرساز شود ،یک سئوال مهم این است که آیا شرایط برای ایجاد روابط راهبردی میان ایران
این اســت که بر اساس برآورد صندوق بینالمللی پول ،بدهی خالص دولت و چین فراهم است؟
ایران به نهادها ،بانکها و شرکتهای داخلی طی دو سال گذشته بیش از دو ایران هیچ شــریک راهبردی در دنیا ندارد .ایران باوجود فشارهای نفسگیر و
برابر شــده و به نزدیک  ۲۹۰میلیارد دالر رسیده که این رقم معادل  ۴۴درصد پیچیده و شدید آمریکا ،روابط نســبتا خوبی با روسیه و چین و هند دارد .با
اینحال ،با هیچیک از این همسایگان و کشورهای مهم دنیا ،روابطش در حد
از کل اقتصاد کشور است.
با توجه به عدم توانایی دولت در پرداخت بدهیهای داخلی و افزایش ساالنه راهبردی نیست.
حجم این بدهیها ،در صورت جذب سرمایهگذاری چینی ،دولت احتماال تنها اولویت چین ،شــرق آسیاست .از سویی ،منافع مشــترک در ثبات و امنیت
قادر خواهد بود نفت خود را پیشفروش کند ،یا داراییهای خود را به چین خاورمیانه ،آســیای مرکزی ،افغانســتان و پاکســتان ،همکاریهای نظامی،
اجاره دهد؛ همانطور که هند در ازای توسعه بندر چابهار ،این بندر ایران در همکاریهای مبتنی بر انرژی و مبارزه با تروریســم و افراطگرایی و پیشبرد
ایده چندجانبهگرایی ،زمینههای مشــترک ایجاد روابط استراتژیک میان ایران
آبهای جنوبی را برای  ۱۰سال اجاره کرده است.
و چین اســت .یکی از مهمترین پارامترها برای فراهم کردن تمهیدات ایجاد
از زمانی که در جریان سفر شی جینگ پینگ ،رییسجمهور چین ،به تهران در روابط راهبردی این اســت که ایران چهارمین دارنده منابع نفت دنیا و دومین
بهمن  ۱۷ ،۱۳۹۴سند همکاری و تفاهمنامه امضاء شد و بیانیه «مشارکت جامع دارنده منابع گاز دنیاست و چین بزرگترین مصرفکننده انرژی دنیا .بیدلیل
راهبردی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین» تنظیم شد ،انتظار به نیست که چین نگاه متمرکزتری بر تبادالت نفت و گازی با روسیه داشته است
که بزرگترین صادرکننده نفت و گاز دنیاست و در موضوع چندجانبهگرایی
وجود آمد که دو طرف به توافقنامه راهبردی دست پیدا کنند.
اگرچه نطفه توافق مورد بحث کنونی ،بیانیه «مشارکت جامع راهبردی جمهوری همجهت با چین با یکجانبهگرایی آمریکا مخالف است.
اســامی ایران و جمهوری خلق چین» اســت ولی پایه اولیه آن طرح ابتکار چین بزرگتریــن اقتصاد تولیدی و بزرگتریــن صادرکننده کاال در جهان
«کمربند -راه» چین در ســال  ۱۳۹۲از سوی شی جینگ پینگ برای بازسازی است .همچنین این کشــور دومین واردکننده کاالی دنیاست .چین بیشترین
جاده تاریخی راه ابریشــم است که با هدف تثبیت موقعیت محوری چین در داراییهای بخش بانکی جهان را با  .۹۳۳۹تریلیون دالر و  .۳۹۲۷تریلیون دالر
ترانزیت زمینی و دریایی بینالمللی و ارتقای موقعیت ژئوپلتیک این کشــور سپرده در اختیار دارد .تولید ناخالص داخلی چین در سال  ۲۰۱۸حدود .۲۱۴
تریلیون دالر بود که مقدار آن با توجه به شــاخص برابری قدرت خرید .۳۲۷
قدیمی در ساختار تجارت جهانی مطرح شد.
ابتکار کمربند -راه چین که در هفت سال گذشته دستخوش تغییرات متعددی تریلیون دالر است .رتبه تولید ناخالص داخلی چین در این سال  ۲و با توجه
شــده و در حدود  ۶۵کشور دنیا در سه قاره آســیا ،آفریقا و اروپا را در بر به شاخص برابری قدرت خرید رتبه اول دنیا بود .چین که خودش نزدیک به ۴
میگیرد ،عالوه بر جنبه اقتصادی ،ابعاد راهبردی ،سیاســی ،امنیتی و فرهنگی میلیون بشکه در روز نفت تولید میکند ،یکی از بزرگترین مصرفکنندههای
انرژی دنیاست و بهعنوان بزرگترین واردکننده نفت دنیا در سال  ۲۰۱۹روزانه
هم دارد.
این طرح بلندپروازانه نقطه کانونی سیاست تهاجمی پینگ برای رشد قدرت بیش از  ۱۰میلیون بشــکه در روز نفت وارد کرده و البته ســالهای متمادی
جهانی چین و دسترسی به هژمونی است که راهبرد دنگ شیائو پینگ بنیانگذار مشتری نفت ایران بوده است.
به نظر میرسد قرن پیشرو ،قرن آسیاست .همه پیشبینیها حکایت از آن دارد
چین جدید را کنار گذاشته و در سودای رهبری جهان است.
دنگ شــیائو پینگ در سال  ۱۹۸۹میالدی محورهای سیاست خارجی چین را که نبض اقتصاد جهانی در آینده نزدیک در آسیا میتپد .نیاز روزافزون چین به
چنین اعالم کرد« :توجه جدی به پیشرفتها ،حفظ وضع موجود ،برخورد آرام منابع انرژی روسیه و ایران و قابلیت سرمایهگذاری گسترده این کشور در ایران
با چالشها ،مخفی کردن توانمندیها ،منتظر فرصت بودن ،جاهطلبی نکردن ،و روسیه هم زمینه بسیار مناسبی برای رفع نیازهای طرفین است.
جالب آن که سایر تولیدکنندگان بزرگ نفت و گاز همچون عربستان و عراق
هرگز ادعای رهبری نکردن».
جانشــین وی ،جیانگ زمین ،اصول زیر را نیــز اضافه کرد« :افزایش اعتماد ،و مصرفکنندگان بزرگ همچــون هند ،ژاپن و کره جنوبی و اروپا در جبهه
آمریکا حضور دارند و فقط این ســه کشــور مهم هستند که با سیاستهای
کاهش مشکالت ،گسترش همکاری ،اجتناب از رویارویی و تنشزدایی».
اما بعد از  ۲۴سال سیاست چین را کشتیبان جدیدی آمد که نگران از افزایش آمریکا همراه نیستند .احتماال این مثلث اســتراتژیک ،در بطن خود ،نیازمند
ســطح تنش مانع از اقدامات نیست و به هماورد طلبی جدی با آمریکا روی نهادینه شــدن مسایل و واگراییهاست و طبیعتا در صورت نظاممند شدن آن،
آورده اســت؛ البته رشد اقتصادی ســریع چین و بر هم خوردن موازنه قوای بخش انرژی در آن نقش بسیار مهمی خواهد داشت.
بینالمللی عامل ساختاری و زمینهساز تنشزایی در مناسبات فیمابین است.
طی سالهای اخیر ،روسیه و عربستان بهعنوان دو صادرکننده بزرگ نفت دنیا
روابط گســتردهای با چین ایجاد کردهاند و موقعیت ایران در روابط با چین
بهشــدت کاهش یافته است .عربستان و امارات بزرگترین شرکای اقتصادی
چین در خاورمیانه هستند و روسیه بعد از بحران اوکراین و تحریمهای غرب،
قراردادهای متعدد و گرانقیمتی با چین منعقد کرده است؛ قراردادهایی  ۲۰و
 ۳۰ساله و با ارقامی در محدوده چند ده تا چندصد میلیارد دالر .چین همچنین
روابط گسترده اقتصادی و نفتی با عراق دارد ،با پاکستان روابط راهبردی دارد
و توافقنامه تجارت کاال با کشورهای آسهآن تا پایان سال  ۲۰۲۰بهطور کامل

طرح راه ابریشم جدید یا طرح یک کمربند و یک جاده ،یک طرح سرمایهگذاری
در زیربناهای اقتصادی بیش از  ۶۰کشــور جهان و توسعه دو مسیر تجاری
«کمربند اقتصادی راه ابریشم» و «راه ابریشم دریایی» است که توسط چین در
سال  ۲۰۱۳ارائه شدهاست.
پشتوانه این طرح قدرت صنعتی اقتصاد چین و توان سرمایهگذاری آن است.
این طرح میتواند به همراه قدرت نظامی چین ،به هژمونی این کشور در آسیای
شرقی بینجامد و در نهایت با تفوق بر مسیرهای تجاری خشکی و آبی اوراسیا،
چین را به سوی قدرت برتر در اقتصاد جهانی رهنمون کند.

موافقان این طرح ،آن را راهی برای شــکاف زیرســاختها بین کشورهای
توسعهیافته و کشورهای در حالتوسعه ،کمک به رشد اقتصادی این کشورها
و رونق تجارت بینالمللی میدانند.
اما مخالفان آن را طرحی استعماری میدانند که بسیاری از کشورهای هدف،
توان بازپرداخت دیونش را ندارند و قراردادهایش شــفاف نیســت .چین از
طرحی  ۹۰۰میلیارد دالری برای ســرمایهگذاری در زیرساختهای اقتصادی
جهان به منظور گســترش جهانی شدن و توسعه بازارها رونمایی کردهاست.
این طرح بزرگترین طرح سرمایهگذاری است که تاکنون توسط یک کشور
ارائه شدهاست.
اجالس راه ابریشم جدید یا نشست یک کمربند و یک جاده ،نشست دو روزه
مقامات عالیرتبه صد کشور جهان در پکن با میزبانی و محوریت چین است
که طی روزهای  ۱۴و  ۱۵ماه مه  ۲۰۱۷میالدی برگزار شــد .در این نشست،
شی جین پینگ ،رییسجمهور چین ،از کشورها خواست که حمایتگرایی را
رد کنند و روند جهانی شــدن را بپذیرند .در خاتمه ،جمعی از رهبران حاضر
در نشست ،موافقتنامه راه ابریشم جدید را امضا کردند.
ادامه مطلب در شماره بعد
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در کانون خبر:

حکایات بازار بین الخبرین
شب عید سال  ۱۴۱۰۰اهورایی هستش و قرن صد و چهل و یکمتون مبارک! …
چند دقیقه بعد:
شهروند ایرانشهر در حال نوشتن این مباحثه برای شما … رفیق اولی در حال الیک
کردن پست های خامنه ای ،روحانی و ظریف توی اینستاگرام و توییتر … حاج آقا
رفیق دومی در حال وضو گرفتن برای نماز …
چند دقیقه بعدتر:
شــهروند ایرانشهر در حال فرستادن تبریک سال نو خورشیدی برای دوستان بدون
ذکر عدد سال!

تــا اومدم به این رفیقمون جواب بدم ،رفیق اولــی گفت :نه خیرم ،تقویم ما ایرانیا
قرن نو مبارک!
شب عید داشتم با یکی از دوستان اختالط می کردم ،گفتم :فالنی قرن نوتون مبارک! شاهنشاهی نیست ،ما خیلی قبل تر از کوروش بزرگ ،زرتشتی بودیم ،االن شب عید
 ۳۷۵۹زرتشتیه!
گفت :قرن ما هنوز نرسیده!
اومدم جواب ایشونو بدم که رفیق دومی گفت :ببین داداش ما آریایی ها خیلی قدیم
گفتم :یعنی چی؟
تر اومدیم ایران رو تشکیل دادیم و ساکن شدیم ،االن در آستانه سال  ۷۰۴۳میترایی
گفت ۱۴۰۰ :خورشیدی هجریه و ربطی به من ایرانی نداره!
تا اومدم یه چیزی بگم ،یه رفیق دیگه مون که وســطای بحث رسیده بود ،پرسید :آریایی هستیم!
داداش راســت میگه دیگه ،تاریخ ما شاهنشاهیه ،االنم آغاز سال  ۲۵۸۰شاهنشاهی دیگه قاطی کردم و بلند سر جفتشــون داد زدم :اصن حاال که اینجوریه موقعی که
اجداد ما توی ســیبری بودن و هنوز طرف ایران نیومده بودن ما تاریخ داشتیم! االن
هخامنشیه و هنوز قرن  ۲۶شاهنشاهی شروع نشده ،یه سی سالی مونده هنوز!

جوک های برگزیده بازار بین الخبرین:
اوضاع کشور جوری شــده که دیگه وقتی همو دیدیم بجای چخبر باید بگیم
حاجی زلزله جدید چی اومده!
*********
یه دوره زجر آوری هم بود ملت تو کلمات عدد میذاشتن .مثال  at3بجای عطسه.
خوشبختانه از اون بحران جون سالم به در بردیم.
*********
راننده تاکسی گفت در ظاهرا بسته نشده گفتم ظاهر مهم نیست ،مهم باطنه! یهو
پیچید توو فرعی ،فکر کنم مسیر بهتری به ذهنش رسیده!
*********
چراغای تیبا رو عوض کنیم؟ اووف عجب ماشینی میشه!
(مهندسین سایپا در حال طراحی ساینا)
*********
نسل اینایی که عکس بچه هاشــونو میفرستادن صفحه اول مجله ها چاپ شه
منقرض نشده فقط منتقل شدن اینستا هی نظر سنجی میزارن!
*********
مسیج داده حاجی بیا بیرون ببینمت انگار زیر میز قایم شدم!
*********
هموطن ،تو اگر بنشینی ،من اگر بنشینم ،او اگر بنشید ،ما اگر بنشینیم ،خب جا
کمه المصب همه جا نمی شیم که ،یه نفر پاشه وایسته حداقل!
*
******** 
آخرم معلوم میشه نیمه گمشده مون بین ریکوئستای اینستاگراممون بود و ما چون
نمیشناختیمش ،اکسپت نکردیم!
*
******** 

مورد داشتیم طرف رفته صحرا از روی خر افتاده صورتش بخیه خورده به هر کی
میرسیده میگفته پول پارتی بودم کنار استخر ُسر خوردم!
*********
شکســپیر میگه :هر وقت زنت گریه میکنه میخواد خرت کنه و هر وقت که
میخنده مطمئن باش خرت کرده! واسه خودش فیلسوفیه هاااا
*********
یــه دوره زجر آوری هم بود ملت تو کلمات عدد میذاشــتن .مثال  at3بجای
عطسه .خوشبختانه از اون بحران جون سالم به در بردیم!
*********
یه زلزله کرمان میاد یکی کرمانشاه  ،کل کل راه انداختن با هم !!!
*********
داداش دوستمو بعد از چند سال دیدم … از زندگیش پرسیدم و اینکه ازدواج
کرده یا نه؛ گفت آره؛ پرســیدم با کی؟! گفت ویشکا آسایش رو می شناسی؟
ذوق زده گفتم آره؛ گفت من با خواهرش ازدواج کردم؛ اسمش هست هیچگاه
آسایش!
*********
مخصوص آقایان متأهل:
یکبار فیلم عروســیتو برعکس نگاه کن ،خیلی بهت حال میده .یه شام مفصل
میخورید ،بزن و برقص .زنت حلقه و طالهاشــو در میاره میده بهت ،از ماشین
پیاده میشه ،میره خونه باباش!!!
*********
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ :ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻨﯽ! ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽ ﺷﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ  :ﺗﻮ ﭼﯿﺰ ﻣﻨﻢ
ﻧﯿﺴﺘﯽ!!! ﺗﻤﻮﻡ ﻣﯿﺸﻪ  . . .ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺪﻭﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﺍﻭﻝ ﺁﺧﺮ ﺩﺍﺭﻩ!

از شبکه های اجتماعی:

*********
معده دخترها بعد از شب عید :یه قاچ هندونه ،نصف انار ،صد گرم تخمه ،نصف
موز ،نصف استکان چایی ،نصف نصف بشقاب شام ،نصف ژله ،نصف شیرینی!
حاال معده پسرها :دو تا هندونه کامل!  ۵عدد انار!  ۲کیلو تخمه! شش عدد موز!
یه ســماور چایی! یه مرغ کامل! به اضافه کلی چیز دیگه! جالب اینجاست که
بعد از عید دخترا میگن امسال زیادروی کردم .رژییمم شکست! ولی پسرا میگن
جمعیت زیاد بود روم نشد چیزی بخورم!!!
زلزله هم کرمان و کرمانشاه رو با هم اشتباه میگیره! یه بار اینو میزنه میگه نه این
نبود اون یکی رو میزنه میگه فک کنم اشتباه زدم باز قبلی رو میزنه!!!
*********
 ۹۰درصد عکسایی که دخترا بعنوان عکس بدون آرایش بهتون غالب میکنن یه
ته آرایش یا ادیت عکسی داره که خوشبختانه شما متوجه نمیشید!
*********
ف میگه نمیتونم ما تا لفظش رو بیای م طرف
اون قمیشیه که الکیبگه جدا شیم طر 
استارت رابطه بعدیو زده!
*********
ولی جدی اگه میخواین قربون صدقه ی کسی برین گیلکی یاد بگیرین یه بالمیسر
میگی دل سنگ آب میشه تی جانه رِ بیمیرم که دیگه اصن کوالک میکنه!
*********
نوشته «با پول یک بسته سیگار چه چیزهای بهتری میشه خرید؟» باور کنید با پول
یک بسته سیگار هیچ چیزی بهتر از یک بسته سیگار نمیشه خرید!
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 30آوریل تا  6می (  10اردیبهشت تا  16اردیبهشت )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
دستگیری و تبعید محمدتقی بهار (ملکالشعرا)
جمعه  10اردیبهشت  30آوریل
 1302خورشیدی (1923میالدی)
ارسال نامهای تشكرآمیز به همراه یك سك ه تاریخی برای میرزاد ه عشقی ،جهت
 1150خورشیدی ( 1871میالدی)
درگذشت درویش عبدالمجید طالقانی ،استاد خوشنویسی و شاعر .او ابداع کننده سرودن شعری به نام «كفن سیاه» ،از سوی مهرتاج رخشان ،طراح «روپوش» به
جای «چادر».
سبک شکسته نستعلیق در خوشنویسی بود.
کلیات مصور میرزاده عشقی در شرکت کتاب موجود است
 1288خورشیدی ( 1909میالدی)
زادروز محمد حسن (بیوک) معیری -رهی ،شاعر و ترانه سرا -از آثار وی شب  1304خورشیدی (1925میالدی)
نخستین بانك ایرانی (بانك سپه) گشایش یافت
جدایی ،آزادهام و مجموعه شعرهای آزاده و سایهی عمر.
 1370خورشیدی( 1991میالدی)
کتابهای رهی معیری در لینک برای خرید ازشرکت کتاب موجود هستند
درگذشت احمد طاهری ،ادیب و پژوهشگر
 1323خورشیدی ( 1944میالدی)
 1387خورشیدی ( 2008میالدی)
انتشار مجل ه «بیداری ما» توسط زهرا اسكندری
درگذشت اسماعیل داورفر ،بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون
 1334خورشیدی ( 1955میالدی)
پوراندخت شجیعی به دریافت درج ه دكترا نائل شد .او نخستین استاد زن در  1397خورشیدی ( 2018میالدی)
ناصر چشــمآذر ،آهنگساز و موسیقیدان ایرانی ،در  ۶۷سالگی در بیمارستان
دانشكدهی ادبیات اصفهان بوده است.
باهنر تهران بر اثر سکته قلبی در گذشت
 1349خورشیدی (  1970میالدی)
 1397خورشیدی ( 2018میالدی)
درگذشت اسماعیل آشتیانی ،نقاش ،وی از شاگردان کمااللملک بود
درگذشت هوشنگ آزادیور ،شاعر ،مترجم و مستندساز ،به علت مشکالت قلبی
 1376خورشیدی ( 1997میالدی)
درگذشت روح انگیز سامی نژاد ،اولین بازیگر زن سینمای ایران ،بازیگر نقش و ریوی در یکی از بیمارستانهای تهران
ً.او نمایند ه شــاخصی از هنر و ادبیات ایران در دهه پنجاه خورشیدی بود او با
«دختر لر» در فیلمی به همین نام و فیلم لیلی و مجنون
این حال در سالهای آخر عمر ،زندگی خود را چنین خالصه کرد« :زندگی من
عارفانه بود و من در حقیقت ،درویش بیریش بودم».
شنبه  11اردیبهشت  1می

چهارشنبه  15اردیبهشت  5می

 1275خورشیدی( 1896میالدی)
ترور ناصرالدینشاه قاجار به دست میرزا رضا کرمانی در حرم حضرت عبدالعظیم
 1290خورشیدی
در شهر ری.
زادروز غالمحسین بنان خواننده ایرانی که از سالهای ۱۳۲۱
1331خورشیدی ( 1952میالدی)
تا دهه  ۵۰در زمینه موســیقی ملی ایران فعالیت داشت .او
افتتاح آرامگاه سعدی در شیراز توسط محمدرضاشاه پهلوی و ملكه ثریا
عضو شورای موسیقی رادیو ،استاد آواز هنرستان موسیقی
1358خورشیدی ( 1979میالدی)
تهران و بنیانگذار انجمن موسیقی ایران بوده است.
درگذشت مرتضی مطهری ،نویسنده و مجتهد و رییس شورای انقالب اسالمی و
آثار شادروان بنان در مرکز موسیقی و فیلم ایران وابسته به
تئوریسین جمهوری اسالمی به دست افراد گروه فرقان شد.
شرکت کتاب موجود است
 1383خورشیدی ( 2004میالدی)
درگذشت كیومرث صابری فومنی ،نویسنده ،طنزپرداز و مدیر مسئول و سردبیر  1328خورشیدی ( 1949میالدی)
انتشــار روزنامهی «بانوان» به سردبیری شهناز آزاد (دخترِ
نشریهی گل آقا
حسن رشدیه ،بنیادگذار نخستین مدرسه مدرن در ایران)
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
 1329خورشیدی ( 1950میالدی)
درگذشت رضا سیدحسینی مترجم سرشناس در ایران
زادروز گوگوش ،هنرپیشه سینما و آوازه خوان
آثار نویسندگان بزرگی چون آندره مالرو ،مارگریت دوراس ،یاشار کمال ،ژان پل
1399خورشیدی (2020میالدی)
سارتر ،آندره ژید ،آلبر کامو و بالزاک و ....توسط سیدحسینی به فارسی برگردانده
درگذشت نجف دریابندری ،نویسنده و مترجم ( زاده یکم
شده.
شهریور )۱۳۰۸
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
اعدام دالرا دارابی ،نوجوانی نقاش که در سن  ۱۷سالگی مرتکب قتل شده بود فهرست و اطالعات آثار او در شرکت کتاب
توسط قوه قضاییه نظام جمهوری اسالمی ایران در رشت.

یکشنبه  12اردیبهشت  2می
 1302خورشیدی( 1923میالدی)
زادروز رضا ارحام صدر ،هنرمند سینما و تئاتر در اصفهان
 1325خورشیدی()1946
درگذشت غالمحسین رهنما ،معاون دانشگاه تهران و استاد
ریاضیات
 1341خورشیدی()1962
درگذشت حسین مجابی ،نقاش مدرنیست
 1393خورشیدی()2014
درگذشــت محمدرضا لطفی ،نوازنده و موسیقی دان در تهران به دلیل ابتال به
بیماری سرطان خون

پنجشنبه  16اردیبهشت  6می
 1290خورشیدی ( 1911میالدی)

زادروز ذبیحاهلل صفا ،مورخ و ادیب،مؤلف کتاب تاریخ ادبیات ایران

 1300خورشیدی (1921میالدی)

انتشار روزنام ه «قرن بیستم» به مدیریت میرزاده عشقی
 1349خورشیدی (1970میالدی)

درگذشت بدیع الزمان فروزانفر -نویسنده و پژوهشگر

محمدحسین بشرویهای معروف به بدیعالزمان فروزانفر از اساتید برجسته زبان و
ادبیات فارسی و مولویشناس نامدار بود.

وی از چهرههای بزرگ پژوهش ادبیات فارســی و اســتاد گروهی از بزرگان

ادبیات معاصر بودهاست از جمله :دکتر عبدالحسین زرینکوب ،دکتر محمدرضا

دوشنبه  13اردیبهشت  3می

شفیعیکدکنی ،دکتر ذبیحاهلل صفا ،دکتر سیدمحمد دبیرسیاقی ،دکتر محمدجعفر

 1316خورشیدی ( 1937میالدی)
زادروز محمد حقوقی ،شاعر ،منتقد و تحلیلگر ادبی
 1340خورشیدی()1961
درگذشت جهانگیرمراد حسام السلطنه ،نوازنده ویولن و آهنگساز
 1383خورشیدی ( 2004میالدی)
درگذشت احمد میرفندرسكی آخرین وزیر امور خارجهی ایران در پاریس
 1383خورشیدی ( 2004میالدی)
درگذشت گلاندام طاهرخانی(سوسن) خواننده  -در لوس آنجلس
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت سید هادی میرمیران معمار و آرشیتكت نام آور ایرانی

دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن ،دکتر حسینعلی هروی و دکتر سیدجعفر شهیدی.

سه شنبه  14اردیبهشت  4می

محجوب ،دکتر سیمین دانشور ،دکتر جلیل تجلیل ،دکتر محمدامین ریاحی،
او خود شــاگرد دهخدا بود .عالمه دهخدا درسال  ۱۳۱۴مدرک دکترای وی را
امضا و او را به سمت استادی دانشگاه تهران منصوب کرد.

فروزانفر بنیانگذار نهضت تحقیق در متون کالسیک ادبیات فارسی و تصحیح آنها
بود .تصحیح کلیات شمس تبریزی از کارهای برجسته فروزانفر به شمار میآید.

آثار استاد فروزانفر در شرکت کتاب موجود هستند و یکی از آثار ایشان «دیوان

شمس کبیر» توسط انتشارات شرکت کتاب مجددا منتشر شده است
 1356خورشیدی (1977میالدی)

درگذشت محمدعلی امیرجاهد – نویسنده و موسیقیدان و تصنیف سرا
 1383خورشیدی ( 2004میالدی)

درگذشت حسین منزوی ،شاعر غزلسرا در  58سالگی در تهران  -از آثار او:

 901خورشیدی( 1522میالدی)
انتصاب کمالالدین بهزاد نگارگر نامدار به ریاست کتابخانه شاه اسماعیل صفوی
حیدربابای شهریار» و...
 1295خورشیدی( 1916میالدی)

«با ســیاوش از آتش»« ،عشق در حوالی فاجعه»« ،از ترمه و تغزل»« ،ترجمهی

مهرداد بحری

CA DRE # 01035809

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

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.
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در کانون خبر:

قصیده ای در پاسخ به امام جمعه تهران
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بیلبورد ضد رژیم آخوندی در خیابانهای نیویورک

که به فردوسی خردمند توهین کرد

وطن را دشمنی همچون عرب نیست
سروده های فردوسی عجب نیست
عرب اهریمنی بد ذات و پست است

االغی سرکِش و شهوت پرست است
همان قومی که در ِ
بند لواط است!
فقط با دام و َدد در اختالط است
حکی ِم توس اشعارش درست است

عرب را پایه ی اخالق ُسست است
عرب با طینت و خوی ُگرازی
کند با قوم ِ تازی  ،تُرکتازی
خدایا غیرت ِایرانیان کو ؟!

هماوردِ یَل ِ تورانیان کو ؟!
عرب با آن نژاد گوژ پُشتی
کند بر قوم ِ ایرانی ُدرشتی!

خدایا ُرستم و آرش کجایند؟
که تا ناموس ِایرانی بپایند؟
اگر آید دوباره مازیاری
نماند بر عرب ها روزگاری
بیا حاجی زِ حج رفتن حذر کن

مزار ِحضرت ِکوروش گذر کن

خدا در مکه زیر ِ صخره ها نیست
همیشه با تو و از تو جدا نیست
خدایی را که با او میشوی مست
زِ گردن هم به تو نزدیکتر هست
تو را این بینش و اندیشه ننگ است

که پنداری خدایت زیر ِ سنگ است
خداوندی که رحمان و رحیم است
مکانش در دل و چش ِم یتیم است
بیا از بُت پرستی دست بردار
نرو مکه خدایت را نیازار !

به موری نان دهی در زیر ُخمره
ب ُ َود نیکوتر از صد حج ِ ُعمره

باالخره ایرانیان خارج ازکشــور نیز توانستند بیلبوردی در شهر نیویورک بر پا
کنند که رژیم اهریمنی و ضد انسانی جمهوری اسالمی را در نیویورک به مردم
کوچهخیابان و افکار عمومی امریکا نشان دهد .ایرانیان خارج از ایران امیدوارند
با همین یک بیلبورد تمامی تبلیغات حکومت اسالمی را در هزاران بیلبوردی که
در گوشه و کنار ایران با پول ملت ایران بر پا شده اند را خنثی کنند و ایننمی
شود مگر با همکاری همه گروهها و مردم خارج نشینکه این تک بیلبورد را به

تلفن و کامپیوتر هر ایرانی داخل ایران برسانند.
فقط با اتحاد همه گروههای اپوزیسیون است که این نهاد اهریمنی فرو میپاشد.
خوب است بدانیم که این بیلبورد در نزدیکی اداره نشریه نیویورک تایمز قرار
گرفته اســت ،نشریه ای که به مانند بی بی ســی با بازتاب دادن دروغ های
هواداران حکومت اسالمی سهم عمده ای در روی کار آمدن رژیم خمینی و
استقرار آن در ایران داشته است.

برگزاری مراسم دانش آموختگی حضوری دانشگاه کالیفرنیای جنوبی
برای دانش آموختگان سال  2020و 2021
دانشگاه کالیفرنیای جنوبی روز جمعه دستورالعمل های برگزاری مراسم های دانش مراسمهایدانشآموحتگیدانشگاهکالیفرنیایجنوبیروزانهدوبارازتاریح14میلغایت
آموختگی را اصالح کرد و از مؤافقت مقامات بهداشتی در موضوع شرکت در مراسم  25میبرگزارمیگردد.
هایدانشآموختگیفارغالتحصیلهایسالهای2020و2021ازجملهدانشجویانبین
المللیکهاجازهورودسفربهآمریکارادارندخبرداد.
ماهگذشتهمقاماتدانشگاهازبرگزاریمراسمهاطیفاصلهیزمانیدوهفتهدرورزشگاه
مموریالکالسیوملسآنجلسخبردادنداماتنهادانشجویانایالتیمیتوانستنددرآنشرکت
کنن .د
درحالحاضربهدانشجویانبینالمللیخارجتوصیهشدهتابادفترخدماتبینالمللی
جهتبررسیمشکالتویزاوورودبهآمریکادرقبالاینسفرهمکاریکنند.
بهدلیلافزایشمواردکووید19ودستورهایناشیازتوسطمقاماتبهداشتی،سالگذشته
مراسمهایدانشآموختگیبهحضوریدرایندانشگاهودیگردانشگاههالغوشد.

مایک منشوری  -مشاور بیمه
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تولید شراب کوروش در فرانسه
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دکترجمشیدآصف
جراح  -دندانپزشک

(818) 789-8823
16661 Ventura Blvd, #401
Encino, CA 91436

یک موسسه تولید شراب با انتشار یک ویدیو در فرانسه اعالم کرد که بزودی دارد با نگاهی به آینده
شراب کوروش را تولید و به بازار عرضه خواهد کرد .بر پیشانی سامانه شراب هم چنان که می دانیم نام کوروش در التین سیروس است.
ویدیو به سه زبان فارسی  -فرانسه و انگلیسی تهیه شده است
کوروش نوشته شده است
لینک ویدیو به شرح زیر است
سیروس
«...بیش از آنکه یک شراب باشد ،طرحی است که ریشه در فرهنگ ایران باستان https://www.cyrhus-mehr.com

