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ادامه مطلب در صفحه ۲

جورج دبلیو بوش: جمهوری اسالمی ایران برای 
ثبات خاورمیانه و جهان خطرناک است

فراخوان جهت امضاء و دعوت به همکاری
نه به جمهوری اسالمی، آری به آزادی و دموکراسی

تحریم فعاالنه انتخابات نمایشی
 هــم میهنان آزاده و آگاه، گروهها ونهادهای سیاســی 

ومدنی
رژیم جمهوری اسالمی در سراشیبی سقوط و در تالش 
است تا با ایجاد تشنج، بحران و عوام فریبی، ایرانیان را 

بپای صندوقهای رای بکشاند.
جمهوری اســالمی انتخابات نمایشی اش را با نیرنگ 
هــای گوناگون در خردادماه آینــده درحالی میخواهد 
برگزار کند که مــردم ایران درواپســین خیزش های 
خونین، دیماه ۹۶ آبــان ماه ۹۸ با فریادی بلند »اصالح 
طلب و اصولگر دیگه تمــوم ماجرا« با بیش از هزاران 
کشته، زخمی و اسیر، نفرت و انزجارشان رااز این رژیم 

اعالم کردند.
رژیم اسالمی در تالش است تا با انتخاباتی نمایشی، نبود 
»مشروعیت« اش را از چشم جهانیان پنهان نگهدارد. این 

توطئه و فریب بزرگ را باید  افشا کرد و درهم شکست.
زنان ومردان آزایخواه  ایران

تحریم فعاالنه انتخابات فرمایشــی ونمایشی حکومت 
اسالمی، تنها رای ندادن و شرکت نکردن در خیمه شب 
بازی دســت اندرکاران نظام جمهوری اسالمی نیست. 
تحریم انتخابات فرمایشــی بصورت فعاالنه، جنبشی 
است برای گذار از نظام ضدانسانی و ضدملی جمهوری 

اسالمی به یک نظام دموکراتیک ملی.
تحریــم فعاالنه انتخابات نمایشــی موجب ســرعت 
بخشیدن به مبارزات و نیرومندتر شدن جنبشهای مردمی 

و آزادیخواهانه کشور است.
هم میهنان، اپوزیســیون جمهوری اســالمی میتواند و 
شایســته اســت که دریک عمل وحرکت مشترک بر 
بستر ملی، به جهانیان نشان دهد که جمهوری اسالمی، 

حکومتی جنایتکار، تاراجگر و ویرانگر است.
با باور به دروغین بودن انتخابات جمهوری اســالمی، 
اقدامات پراکنده خود را هماهنگ وهدفمندتر سازیم، تا 
باهم همراه ویک صدا شده و با خرد جمعی راهکارهای 

مناسب را پیش ببریم.
پاینده و سربلند باد ایران و ایرانی 

آمضاء کنندگان فراخوان و دعوت به همکاری
۲۶ فروردین ۱۴۰۰

در انتظار پاسخ دگر یاران
لطفا از طریق ایمیل زیر تماس بگیرید.

 no.to.iri.yes.to.freedom@gmail.com

جورج دبلیــو بــوش، رییس جمهور ســابق آمریکا، 
روز چهارشــنبه ۱۹ ماه  می  بــه فاکس نیوز گفت که 
»جمهوری اسالمی ایران برای ثبات خاورمیانه و جهان 

خطرناک است.«
او افزود: »در حالی که شــاهد تاثیر ایران در حمله علیه 
اسرائیل هستیم، در عین حال می بینیم که تالش می کند 
اتحادی را که در توافق نامه ابراهیم شکل گرفته بود، از 

بین ببرد.«
او هشــدار داد که پیدا کردن یــک راه میانه برای حل 
مناقشه بین اسرائیل و فلسطین بسیار دشوار خواهد بود.

بوش گفت بهترین رویکرد آن است که باور کنیم نفوذ 
جمهوری اســالمی  ایران برای صلح جهانی خطرناک 
اســت، چرا که آن ها در حال پشــتیبانی  از گروه های 
افراطی در لبنان، ســوریه و یمن هستند و قصد دارند 

دایره این نفوذ را گسترده تر کنند.
بوش همچنین در مورد توافق احتمالی آینده با جمهوری 
اسالمی ایران تاکید کرد»هر توافق، نه تنها باید بر موضوع 
توانایی هسته ای رژیم ایران تمرکز کند، بلکه باید نفوذ 
آن ها در خاورمیانه را هم در نظر داشته باشد، شما نباید 
خطرات جمهوری اسالمی ایران با نهاد تجاوزکارانه اش 
را  ،  برای متحدانمان و ثبات منطقه را نادیده بگیرید، این 

توافق باید با یک نگاه جامع و کامل باشد.«
پیمان ابراهیم، توافقنامه صلح بین امارات متحده عربی 
و بحرین به منظور عادی ســازی روابط دیپلماتیک این 
کشورها با اسراییل بود و در سال ۲۰۲۰ در زمان ریاست 

جمهوری دونالد ترامپ و با حضور آمریکا منعقد شد.
جورج بوش تاکیــد کرد که بحران جاری در نوار غزه، 
نمود دشمنی رژیم ایران علیه اسرائیل است و هشدار داد 
که جمهوری اسالمی ایران  در تالش است تا اتحادهای 
منطقه ای که در دوران ریاست  جمهوری دونالد ترامپ 

شکل گرفته را از بین ببرد.

بــوش در پایان با تاکید بر نقش محوری ایاالت متحده 
به عنوان سفیر صلح در خاورمیانه گفت: »آمریکا نقش 
مهمی در صلح دارد. گاهی اوقات شرایط برای مذاکره 
مناسب است و گاهی نیست. ایاالت متحده باید مسیر 
میانجیگری را تا شــکل گیری مذاکــرات صلح ]میان 

اسرائیل و فلسطینیان[ ادامه دهد 
جورج بوش در ژانویه ۲۰۰۲ در سخنرانی ساالنه خود 
در برابر کنگره امریکا از سه محور شرارت در جهان نام 
برد، عراق ) دوران صدام حســین( ، جمهوری اسالمی 
ایران و  کره شمالی و این داستان هنوز و پس از نزدیک 

به ۲۰ سال هم چنان ادامه دارد. 

اسامی امضاء کنندگان فراخوان » تحریم فعاالنه انتخابات نمایشی «  به ترتیب الفبا
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اداره پرداخت بیکاری کالیفرنیا 
و تقلب از راه فکس 

انتقاد سیاستمداران مخالف
 از بودجه گوین نیوسام

گوین نیوسام برگه های مالیاتی 
سال 201۹ خود را منتشر کرد 

متهم به ایجاد آتش سوزی 
دستگیر شد
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تصویر هفته:                                                             کورش سلیمانی                                                    

هیتلر

هیتلر ز ته گور بخندید و برقصید      وقتی که شعاری ز پاسارگاد بفهمید
گفتا نشــنیدم به از این هیچ نوایی       زیرا که منم پاک نهاد آریایی!

ایرانی های خیلی خیلی پاک نهاد 
چندی پیش عده ای از ایرانیــان »پاک نهاد«، آب پاکی را روی 
دســت خودشــان ریختند و خود را »پاک نهاد« نامیدند، پاک 
اعصاب ایرانی های نه چندان پاک نهاد، و یا ناپاک نهاد! را خورد 

و خمیر کردند. 
اول اینکه بایــد به این هم میهنان تبریک گفت که نژاد پاک و 
خالص و ناب و دست نخورده ای دارند ولی چه می شود کرد 
که بسیاری از چنین مزیت  و موهبت  و افتخاری برخوردار نبوده 
و نیستند. چرا که در درازای تاریخ به برکت وجود فرمانروایان 
کشورگشای تاریخ کشور های مهاجم، چندین و چند بار مورد 
هجوم و تجاوز بیگانگان قرار گرفته و به نحوی از آنها! ژن آنها 
با ژن ایرانی آمیخته گشته است، به بیان دیگر مردهای قحطی 
زده! مراتب ارادت و عالقه خود را به مادران ما همواره به نحو 
شایســته ای ابراز داشته اند که می توان به یونانی ها و رومی ها و 
عرب ها و مغولها و ترک ها اشاره کرد و افزون بر آن مهاجرهای 
ســرزمین های دیگر هم در پیوند با ایرانی های پاک نهاد، کم 

رویی نکرده اند.
واژه »ایرانی پاک نهاد« وقتی سر زبانها افتاد که جمهوری اسالمی 
یادآور حمله عرب های چهارده قرن پیش به ایران شد و عده ای 
برای اینکه حساب ایران کنونی را از عربستان قدیم باستان جدا 
کننــد. مصلحت را در آن دیدند که از این عنوان دانســته و یا 

نادانسته استفاده کنند. 
دوم اینکه ایران یک کشــور یک پارچه از نژاد خالص آریایی 
نیســت و تازه اگر همه نژادهایی که در ایران زندگی می کنند. 
دســت نخورده باشند، با نژادهای دیگر آمیزشی نداشته باشند 
و با شــنیدن عنوان »ایرانی پاک نهاد« اخم هایشــان توی هم 
مــی رود چرا که واژه »پاک« متضاد واژه »ناپاک« اســت یعنی 
استغفراهلل، استغفراهلل نژادهای دیگر ناپاک! هستند و این موضوع 
بجای اتفاق، موجب نفاق در کشور ما می شود و آنهایی که از 
تجزیه ایران بشدت نگرانند ایکاش به این موضع بذل توجهی 

می فرمودند. 
سوم اینکه نمی دانم نژاد آریایی چه مزیتی بر نژاد اسالو و سامی 
و ارمنی، ترک و مغول دارد ولی این را می دانم که آدولف هیتلر 

هم به نژاد آریایی بسیار می بالید.
کورش سلیمانی )زم(
Kourosh454@gmail.com

گوین نیوسام برگه های مالیاتی 
سال ۲۰۱۹ خود را منتشر کرد

متهم به ایجاد آتش سوزی دستگیر شد

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا برگه های مالیاتی سال ۲۰۱۹ خود را منتشر و در 
اختیار مردم و رسانه ها قرار داد.

این برگه های مالیاتی نشان می دهد که گوین نیوسام و همسرش در سال ۲۰۱۹ یعنی 
ســال نخســت فرمانداری او، ۱/7 میلیون دالر درآمد داشته اند که از محل کارخانه 
شراب سازی آنها بوده است و این درآمد، نیم میلیون دالر بیش از درآمد سال ۲۰۱۸ 

بوده است. 
گوین نیوســام در سال ۲۰۱۹، به میزان 7۱۲۰۰۰ دالر مالیات فدرال و مالیات ایالتی 

پرداخته است. 
در این برگه ها، نشــان داده می شود که او در ســال ۲۰۱۹ مبلغ ۱۰۰ هزار دالر به 
بنیادهای نیکوکاری اهدا کرده است که ۴ برابر سال گذشته بوده است. گوین نیوسام 
که هنوز برگه های مالیاتی ســال ۲۰۲۰ خود را پر نکرده است و در آستانه برگزاری 
انتخابات ویژه برای بازخوانی و برکناری گوین نیوسام، انتشار این برگه های مالیاتی 

الزم و ضروری به نظر می رسید.

تحقیق در مورد این آتش سوزی که روز جمعه آغاز شده و به موجب آن ۱۰۰۰ نفر 
ناگزیر به ترک خانه شده و شعله های آتش، ۱3۲5 اکر را سوزانده بود و کمک هلی 
کوپتر های آتش نشان، به سبب ابری بودن هوا نمی توانست کمک نماید، منطقه را دود 
غلیظی فرا گرفته بود و اریک گارســتی شهردار لوس آنجلس اعالم کرد که انتظار 

می رود آتش نشان ها تا 3 روز دیگر به کار خود در منطقه ادامه دهند. 
در این آتش سوزی هیچ فردی آسیب ندیده، لیکن یک نفر به سبب مشکالت تنفسی 

ناشی از دود، بستری شده است. 
در گزارش آمده اســت که حیوانات بزرگ مانند اســب ها به پی یرس کالج منتقل 

شده اند. 
ناگفته نماند که بوته زارهای پاسیفیک پالی سید، در ۲۰ سال گذشته دچار آتش سوزی 

نشده بودند. 
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درخشانی میالد  .۹۲

دشتستانی  امیرحسین  .۹3
دشتستانی مهدی  .۹۴
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دوری سعید  .۹۶
دوری مژگان  .۹7
دهبان مجید  .۹۸
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شعبانی قاسم  .۱۴5
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در کانون خبر:

ایالت کالیفرنیا زدن ماسک در 
محل های عمومی را تا ۱۵ جون ادامه می دهد

ایالت کالیفرنیا زدن ماسک در محل های عمومی را تا ۱5 
جون ادامه می دهد. 

پس از آن که مرکز پیشــگیری و کنتــرل بیماری های 
واگیردار )CDC( در هفته گذشته راهکار تازه خود را 
در مورد ماسک نزدن برای کسانی که واکسیناسیون کامل 
را انجام داده اند، اعــالم کرد، انتظار می رفت که ایالت 
کالیفرنیا نیز از آن پیــروی نماید، لیکن ایالت کالیفرنیا 
اعالم کرد که برداشــتن ماسک در بسیاری از محل های 
سرپوشیده را برای کسانی که واکسن کامل زده اند را از 
روز ۱5 جون که روز بازگشایی کالیفرنیا برنامه خواهد 
نمود. دکتر مارک گالی مسسول امور بهداشت و خدمات 
انسانی گفت: آنچه که CDC اعالم نموده، تنها پیشنهاد 
بوده و دستور اجرایی نبوده و ایالت کالیفرنیا با توجه به 
شرایط خود عمل خواهد کرد و ما به مشاغل و اداره ها 

باید وقت کافی بدهیم تا خود را هماهنگ کنند. 

انتقاد سیاستمداران مخالف از بودجه گوین نیوسام

سیاستمدارانی که در تالش هستند گوین نیوسام را باز خوانی 
و برکنار نمایند و خودشــان جایگزین او شوند، بخش ۱۰۰ 
میلیارد دالری بودجه سال آینده را با نگاهی انتقادی به چالش 

می کشند. 
گر چه بودجه ســال ۲۰۲۲ – ۲۰۲۱ کالیفرنیا که از ســوی 
گوین نیوســام به قانون گذاران ارائه شــده و تا ۱5 ماه جون 
یعنی همزمان با بازگشایی کالیفرنیا برای تصویب زمان دارد 
و اجــرای آن از اول جوالی اســت و انتخابات ویژه برای 

بازخوانی و برکناری گوین نیوسام در ماه سپتامبر خواهد بود، 
گوین نیوســام تالش دارد با فرستادن چک های ۶۰۰ دالری 
برای کسانی که کمتر از 3۰ هزار دالر درآمد دارند و معافیت 
مالیاتی ۶۰۰ دالری برای کســانی که بیــن 3۰ هزار دالر تا 
75 هزار دالر درآمد دارند، خواهد رسید لیکن کوین فالکنر، 
شــهردار پیشین سن دیه گو و از رقبای نیوسام در انتخابات 
می گوید او به گونه ای این بخشودگی مالیاتی را طراحی کرده 

که ۹۹ درصد مردم از آن استفاده کنند.

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

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

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

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

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

818-406-2626
تماس حاصل فرمائید.

https://shahrvand.com/archives/114339
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx%3Fitem%3D100%26title%3Dcomprehensive%2520history%2520of%2520the%2520jews%2520of%2520iran%26author%3Dlevy%2C%2520habib
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=106415
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=118
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=4457
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112105
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ایالت کالیفرنیا روز گذشته را با ۲۶ نفر مرگ و میر، ۱3۹۰ نفر 
مبتال و 5۱ درصد واکسینه شده به پایان برد. 

آمــار ۱۴ روز گذشــته در هــر یکصد هــزار نفر جمعیت، 

Siskiyou کانتی را همچنان در باالی جدول، ســن دیه گو 
کانتی ۲7، ریورساید ۲۹، سن برناردینو 3۰، سن فرانسیسکو 

کانتی ۴۰، لوس انجلس کانتی ۴5 و ارنج کانتی 53 است.

 ایالت کالیفرنیا روز گذشــته را با ۴5 نفر مرگ و میر، ۱3۰۱ 
نفر مبتال و 5۱/3 درصد واکسینه شده به پایان برد و کانتی های 
ارنج، سانتاکالرا، ســانتاکروز و آمادور به رنگ بندی زرد، با 

کمترین محدویدت پیوستند.  
Tehama کانتی نیز از رنگ ســرخ به رنگ نارنجی رسید و 

هم اکنون ۴5 درصد کانتی ها در رنگ بندی نارنجی هستند. 
آمار 7 روز گذشته برای هر یکصد هزار نفر جمعیت همچنان 
Siskiyou کانتی را در باالی جدول، سن دیه گو کانتی ۲۹، 
سن برناردینو کانتی 3۲، ریورساید 3۴، لوس آنجلس ۴5، سن 

فرانسیسکو ۴۶ و ارنج کانتی در رده ۴۹ قرار دارد.

ماموران گمرک و مرزبانی آمریکا در سن دیه گو کالیفرنیا، خبر 
از یافتن ۲۴۲5 پاند متاآمفتامین به ارزش 5/5 میلیون دالر دادند. 
این مواد که در بسته های ارسال دارو جاسازی شده بود در مرز 
ورودی اوتای میسا یافته شده اند که به ظاهر داروهای صادراتی 

جلوه می نموده اند. 
این بسته ها، هنگام بازرسی یک تریلر بزرگ که کاال از مکزیک 

به کالیفرنیا حمل می کند، یافته شده که در ۱۲۰ بسته بندی در 
میان بسته بندی های دارویی جاسازی شده بود و وزن آن ۲۴۲5 

پاند بوده است. 
ماموران، راننده ۲۹ ساله را دستگیر و به اداره مهاجرت و گمرک 

تحویل دادند تا در دادگاه فدرال محاکمه شود

ایالت کالیفرنیا با خط کاهش به سوی بازگشایی پیش می رود

ارنج کانتی و شماری دیگر از کانتی ها
 از امروز به رنگ بندی زرد پیوستند

یافتن ۵/۵ میلیون دالرمتاآمفتامین
 در یک کامیون در مرز مکزیک و سن دیه گو

در کانون خبر:

ویدئوی تهدیدآمیز گروه های دست راستی
 و شبه نظامی در شستا کانتی 

ایالت کالیفرنیا و پوشیدن ماسک و فاصله اجتماعی 

هویت ماموران تیراندازی کننده 
شریف دپارتمان لوس انجلس کانتی

گروه های دست راستی و شبه نظامی در شستا کانتی کالیفرنیا 
همراه با ویدئوی تهدیدآمیز و حضور در نشست هیئت مدیره 
ناظران کانتی، درخواســت برکناری اعضای شورای ناظران را 

نموده اند. 
این گروه که ویدئوی ساخته و منتشر شده شان ۴۰ هزار بار دیده 
شده است، تصویر کسانی را نشان می دهد که اسلحه در دست 
دارند، شــلیک می کنند و با در دست داشتن پرچم آمریکا و 
کاله کابوی ها، سوار بر اسب، با نشان دادن تابلوی هیئت ناظران 

کانتی، محل تشکیل جلسه ها را نشان می دهند. 
این گروه دســت راســتی که از ماه آگوســت ســال گذشته 
مخالفت خود را با محدودیت بســته شدن محل های کسب و 
کار و پوشــیدن ماسک نشان داده بودند، هم اکنون با هر گونه 
محدودیت در کانتی مخالفت نموده و خواستار برکناری هیئت 
ناظران کانتی هستند، آنان در ویدئو تصویر دانالد ترامپ را ضبط 
کرده اند که می گوید شــما اخراج هستید که برگرفته از برنامه 

تلویزیون او می باشد. 

با ادامه روند کاهــش مبتالیان، ایالت کالیفرنیا به لغو مقررات 
پوشــیدن ماسک و فاصله اجتماعی در محیط کار، در صورت 

واکسینه بودن همه کارکنان خواهد پرداخت. 
دکتر سارا کودی، مســئول اداره بهداشت سانتاکالرا کانتی که 
هم اکنون وارد رنگ بندی زرد شــده است می گوید: من برای 
نخستین بار خوشبین هستم. برای مدتی برای من روشن نبود که 
واکسن پیروز خواهد شد یا ویروس. لیکن امروز روشن است 

که واکسن رهبری را دارد و پیروز می شود. 
هیئت مدیره ایمنی و تندرستی در محیط کار در نشست آینده 
خود در مورد آسان تر کردن مقررات محیط کار تصمیم خواهد 
گرد و این بستگی به واکسینه شدن همه کارمندان در یک محل 
کار دارد. پس از آن نوبت به ایالت کالیفرنیا می رســد که آن را 

تایید و تصویب نماید. 

هیئت مدیره ناظران کانتی لوس انجلس در نشســت شب 
گذشته خود به وکالی کانتی دستور داد که پیشنویس مقررات 
ضروری و الزم را که شریف دپارتمان را مجبور به افشای نام 
ماموران تیراندازی کننده در رویارویی با مردم را در مدت ۴۸ 

ساعت در اختیار کانتی قرار دهد. 
این تصمیم پس از اعتراض و شــکایت خانواده افرادی که 
در جنوب کالیفرنیا از سوی ماموران هدف گلوله قرار گرفته 

بودند. 

ACLU )اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا( رسیده بوده و آنها 
بــه نمایندگی از مردم طرح کرده اند، در نشســت به بحث 

گذاشته شده است. 
و نشــان می دهد که تا جوالی ۲۰۲۰ شریف دپارتمان بیش 
از ۲7۰۰ شکایت و درخواســت برای ارائه نام ماموران که 
در تیراندازی مشارکت کرده اند را بی پاسخ گذاشته و دارای 

شفافیت در عملکرد نبوده است.

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

مقاله:

ادامه مطلب از شماره قبل

چین نه کمونیســت اســت و نه ربطی به کمونیســم و سوسیالیسم که مارکس 
بیناند گذار آن است ندارد. دولت چین نیز مانند همه دولت های سرمایه داری حتی 
شدیدتر از غرب کارگران را استثمار و سرکوب می کند. از 3۰ سال گذشته، چین با 
به کارگرفتن نیروی کار ارزان، موفق شد نقش »کارگاه جهانی« را به دست آورد و 
با کسب بازارهای بزرگ در اروپا و آمریکای شمالی، یک انقالب صنعتی گسترده 
را شــکل دهد. اما اکنون روشــن است که این ساســت قابل دوام نیست. از یک 
سو بسیاری از کشــورهای دیگر با حربه کارگر ارزان روی صحنه آمده اند؛ هند، 
بنگالدش، پاکســتان، اندونزی، ویتنام، فیلیپین، نیجریه و حتی برزیل و مکزیک، 
نیــروی کار خود را در خدمت بازرگانی متکی به کارگر ارزان ســازمان داده اند. 
از سوی دیگر ســیمای چین به عنوان یک شــریک بازرگانی قابل اعتماد، هم در 
غرب و هم در جهان سوم خدشه دار شده است. تازه ترین کنفرانس مشترک سران 
اتحادیه اروپا و چین، ماه گذشــته در فضای مجازی برگزار شــد و نشان داد که 
امروز اروپاییان نیز آینده مناسبات با چین را چندان روشن نمی بینند. چین در نزد 
آمریکایی ها نه تنها یک رقیب بزرگ، بلکه حتی دشمن نگریسته می شود. تصویری 
که هم دونالد ترامپ رییس جمهور ســابق و اکنــون جو بایدن رییس جمهوری 

جدید به افکار عمومی ارائه می دهند.
عالوه بر شــکل سیمایی در جهان غرب و شــرق، حزب کمونیست چین با یک 
مشکل داخلی نیز روبه رو است: شکاف روزافزون بین نسل کنونی رهبری و نسل 
جوان تر فعاالن و کادرهای حزبی. براساس بهترین برآوردها در سال ۲۰۱7 نزدیک 
به یک میلیون چینی در دانشگاه ها و مدارس اروپای غربی، آمریکا، کانادا، استرالیا 
و نیوزلند تحصیل  کرده اند. البته این تعداد در مقایسه با جمعیت چین، ممکن است 
رقم چشــم گیری به شمار نیاید. اما این عده با ایجاد ارتباط با چینی تبارانی که در 
بیش از ۴۰ کشور، حضور دارند - با رقم برآوردی نزدیک به ۱۰۰ میلیون - اهمیت 
بیش تری پیدا می کند. از این  گذشته مردم هنگ  کنگ و ماکائو را نیز با دولت چین 

مخالفند.
تشدید سرکوب ملی در منچوری، مغولستان داخلی و تبت و از همه بدتر سرکوب 
بیش از ۱.5 میلیون »مســلمان« اویغور، قرقیز، قره پایاق و سغدی در اردوگاه کار 
اجبــاری. در همه این موارد پکن ادعا می کند که چاره ای جز ســرکوب نیروهای 

»ضد ملی« ندارد.
اکنون برای اولین بار حزب کمونیســت می کوشد نه کمونیسم بلکه تاثیرات چین 
ملی گرا را جا بیاندازد. بنابراین چالــش دهه های آینده برای چین، چگونگی این 
انتقال تاریخی از نظام کنونی به  نظام دیگری اســت. انتقالی که شاید با زایش های 

سخت و دردناک مواجه گردد و چه بسا به سزارین هم نیاز داشته باشد!
 در پایان می توانیــم تاکید کنیم در مجموع با توجه به مواردی که در باال توضیح 
داده شد طرح مصوب در دولت که حمایت مجموعه سران و مقامات و سه قوه و 
جناح های جمهوری اسالمی ایران را دارد، با این وجود از احتمال کمی برای اجرایی 
شدن برخوردار است. چرا که این طرح جدا از این که با منافع ملی جامعه ایران و 

حفظ استقالل تعارض دارد، 
یک طرح تفصیلی کارشناسی 
شده نیســت و بیش تر یک 
خیال بافی و ناچاری ســران 
جمهوری اسالمی را بازتاب 
می دهد که با فهرست کردن 
یک سری موارد بدون توجه 
بــه امکان پذیــری و ارائــه 
توجیهات فنــی و اقتصادی 
تا  کرده اند  تدویــن  آن هــا 
حاکمیت خود را برای چند 
صباح دیگری حفظ کنند. اما 
برای دولت چیــن این یک 
فرصت طالیی است که وارد 
منابــع بنیــادی جامعه ایران 

شود.
مشــخص  هنوز  بنابرایــن 
نیست که جزئیات توافق نامه 
همکاری جامع ۲5 ساله میان 
چین و ایران چه زمانی منتشر 
خواهد شد و به اطالع عموم 
خواهد رســید. شــاید هم 

بسیاری از مواد آن هرگز اعالم نشود و از مردم مخفی نگاه داشته شود.
اما هر چه که باشد جز پر کردن جیب های دراز و پهن حکومیتان و اطرافیان آن ها 
و حفظ حاکمیت ضدانســانی و وحشــیانه آن ها چیز دیگر نیست. بنابراین چنین 
قراردادی پیش فروش کردن ثروت های جامعه ایران است و به همین دلیل نه تنها 
هیچ نفعی برای مردم ایران ندارند، بلکه متاســفانه نسل های بعدی جامعه ایران را 

نیز به خاک سیاه می نشانند.
این سند در چارچوب یک برنامه برای بازه زمانی بلندمدت ۲5 ساله تهیه و تنظیم 
شده و در این سند طرفین بر یک نقشه راه و افق روابط همه جانبه به منظور تحقق 
مشــارکت جامع راهبردی و ارتقای عملی آن توافق کرده  اند. سند مذکور را باید 
برنامه ای سیاسی، راهبردی، اقتصادی و فرهنگی خواند که ابعاد همه جانبه روابط را 

در افقی بلندمدت دنبال می کند.
اما کســانی که از این قرارداد بر آشــفته شــده اند به نظر می رسد هنوز جمهوری 
اســالمی را خوب نشــناخته اند و نمی دانند که این حکومت و نهادها و اطرافیان 
حکومتیان در این ۴۲ ســال نه تنها همه ثروت های جامعه را غارت کرده اند و در 
داخل و خارج ســرمایه گذاری کرده اند، بلکه این حکومت حتی ۴۲ سال است به 
سفره خالی کارگران و بیکاران و محرومان و تهی دستان جامعه نیز دست درازی 

می کند.

در رابطه با این انعقادهای جنایت کارانه و تبه کارانه آشکار و نهان جمهوری اسالمی 
با چین و یا هر دولت دیگری متاســفانه هیچ کار موثری از دســت اپوزیسیون بر 
نمی آید: نامه نوشــتن به ســازمان ملل و رییس جمهوری چین و نه به جمهوری 
اسالمی با جمع آوری لیست اســامی تاثیری در ادامه سیاست ها جانیانه و پنهانی 
حکومت مافیایی جمهوری اسالمی ندارد. این که باید روشنگری کرد و سیاست های 
پشت پرده دو دولت را علنی کرد کار رسانه ها و تحلیل گران و روزنامه نگاران است 
نه کســانی که مدعی هستند دفتر و دستک و سازمان و حزب و سخنگو و لیدر و 
شاه دارند. اگر واقعا اپوزیسیون راست و میانه و چپ می خواهد کار جدی از پیش 
ببرند موظفند تمام امکانات سیاســی و اجتماعی و تبلیغی خود را با خلوص نیت 
و بدون چشم داشــت در اختیار جنبش های اجتماعی ایران یعنی جنبش کارگری، 
جنبش زنان، جنبش دانشــجویی، جنبش زیست محیطی و جنبش های منطقه ای 
مردم محروم سراســر ایران از سیستان و بلوچســتان تا کردستان و از آذربایجان 
تا خوزســتان و... قرار دهند. چرا که عمــال این جنبش ها قادرند جمهوری جهل 
و جنایت و مافیایی جمهوری اســالمی را به عقب نشــینی وادار سازند و نهایتا با 
مبارزه پیگیر خود این حکومت را براندازند و نه تنها ایران و ایرانی بلکه شهروندان 
کشــورهای منطقه را نیز از تهاجم و جنگ و تروریســم این هیوالی هولناک رها 

سازند!

هیاهوی توافق راهبردی ۲۵ ساله 
 بهرام رحمانیجمهوری اسالمی با چین!

 bahram.rehmani@gmail.com
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 ایالت کالیفرنیا روز یکشــنبه را با ۱۴ درصد مرگ و میر، 
۶۱5 نفر مبتال و 5۰/۸ درصد واکسینه شده به پایان برد.

آمار 7 روز گذشــته برای هــر یکصد هزار نفر جمعیت 
همچنان Siskiyou کانتی را در باالی جدول7 سن دیه 

گو کانتی را ۲۲، ریورساید کانتی ۲۹ سن برناردینو کانتی 
3۹، سن فرانسیسکو کانتی ۴7، لوس انجلس کانتی ۴۹ و 

ارنج کانتی در رده 53 قرار گرفته است. 

ایالت کالیفرنیا در روز گذشته
 از مرز ۵۰ درصد واکسینه شده، گذر کرد

نیروگاه اتمی دیابلو کنیون در کالیفرنیا
 سرانجام بسته می شود

نیروگاه اتمی دیابلو کنیون که در کرانه آویال، در سن لوئیس ابیسپو 
در کالیفرنیا قرار دارد، سرانجام در مرحله بسته شدن قرار می گیرد. 
این نیروگاه دوقلو که در ســال ۱۹7۹ در برابر اعتراض بسیاری از 
مردم و کنشــگران محیط زیست در دوران فرمانداری جری براون 
آغــاز به کار کرد، اکنون تنها ۶ درصد برق منطقه مرکزی کالیفرنیا 
را تامین می کند و به طور شــبانه روزی به تولید برق می پردازد و 

مالکیت آن را شرکت PG/E دارد. 
با توجه به افزایش ۲ درصدی گرمایش زمین در کالیفرنیا و پس از 
آن که نیروگاه اتمی تولید برق در ســن دیه گو کانتی، در مسیر از 
کار افتادن و بسته شدن دائم قرار گرفت، این دومین نیروگاه تولید 
برق در کالیفرنیاست که با قدرت اتمی کار می کند و بنابر تصمیم 
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا پس از ۴ دهه کار، بسته خواهد شد 
و هدف از بستن آن پیشگیری از گازهای گلخانه ای و آلودگی هوا 

و محیط زیست است. 
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در کانون خبر:

حکایات بازار بین الخبرین
از سراوان با تحریم

اخبار تلخی از سیستان و بلوچستان به گوش می رسد، به گلوله بستن سوخت بران 
توسط سپاه … شورش مردم و درگیری های گسترده در منطقه و …

اما مهمترین اتفاق از نظر شهروند ایرانشهر این بود که مولوی عبدالحمید، پیشوای 
دینی اهل تسنن استان سیستان و بلوچستان در یک سخنرانی ضمن تقبیح خشونت 
علیه ســوخت بــران و دعوت مردم و حکومت به آرامــش، نکته مهمی گفت … 
مولوی در مورد کمک سوخت بران به دور زدن تحریم ها گفت و با زبون بی زبونی 
به جمهوری اســالمی متلک انداخت که اینایی رو که االن دارین میزنین، ازشــون 
برای دور زدن تحریم )قاچاق خوب( اســتفاده می کردین، حاال چی شده که شدن 

قاچاقچی سوخت )قاچاق بد(؟! 
… شاید برادران قاچاقچی سپاه دیدن ممکنه تحریما رو بردارن، خیلی سریع شروع 
کردن رقبا رو حذف کنن یا شایدم زدن زیر شراکت و می خوان قاچاق سوخت رو 
مونوپلی بگیرن زیر نظر سپاه … البته مدیونین اگه فکر کنین برادرای قاچاقچی نیت 
بدی دارن و دنبال سوداگری هستن، اونا فقط می خوان تحریم های یه طرفه، ظالمانه 
متجاوزانه و ضد مردمی آمریکای جهانخوار رو به نفع ملت شهیدپرور ایران اسالمی 
دور بزنن، خب توی این راه ممکنه چند نفری هم شهید بشن، اشکالی نداره، میرن 

بهشت، اگر هم نرفتن عب نداره، بعدا خودمون میریم اون دنیا کارشونو راه میندازیم!     

از نیویورک با سکس
واال از کجاش بگم؟ از فرمانداری تخمیش یا خانوم بازیش؟ 

درســت حدس زدید، اندرو کومو فرماندار نیویورک به خانوم بازی متهم شده که 
شاید گناه اصلیش در اتهام به کشتن دادن ده هزار نفر در سراهای سالمندان و مراکز 
پرســتاری و نگهداری بیماران در نیویورک رو یه جوری به فراموشی بسپره ولی از 
اونجاییکه وقتی بد بیاری پشت هم میاری شده قصه این داداشمون! بعد از درگیری 
با پرزیدنت قبلی و انداختن همه اتفاقات ویروس چینی کووید به گردن ایشون، مستر 
کومو شروع کرد به گرفتن ژست کاندید ریاست جمهوری آینده و جانشینی بایدن 
و … و با کمک داداشــش توی شبکه تلویزیونی سی ان ان کلی براش تبلیغ کردن 
که اندرو کومو در نیویورک ظهور کرده تا به دوران سیاه و تاریک ترامپ )!!!( پایان 
بده … حتی آقای فرماندار دم بریده خانوم باز پیش از توزیع واکسن کرونا در زمان 
پرزیدنت ترامپ فرمودن به این واکسنا اطمینان نداره و باس خودشو و تیمش اونا 
رو تایید کنن چون از طرف دولت ترامپ داره میاد! بعدشم که ترامپ گفت حیف 
شد که نیویورک واکسن نمی خواد و ما به بقیه ایالت ها واکسن میدیم، فرماندارجون 

یهویی قاطی کرد که چرا به ما نمی خواین واکســن بدین؟ کومو و نیویورک تایمز 
و سی ان ان تو بوق و کرنا کردن که آی ملت ببینین این ترامپ چقدر بی شرفه! به 
ما نمی خواد واکسن بده! بعد از اینکه واکسیناسیون شروع شد، همین حضرت آقا 
و رسانه های دروغگوشون شروع کردن به گفتن این داستان که دولت ترامپ هیچ 
گوهی برای واکســن نخورده و زحمات شبانه روز بایدن از زیرزمین خونه اش و 
کومو از اتاق خواب خونه اش )که در حال ترتیب دادن منشی اش( بوده که االن همه 
دارن واکسن میزنن! … اما همه این دروغ و دغل ها یهویی با شکایت دادستانی از 
کومو بخاطر فوت بیش از ده هزار نفر در خانه های پرستاری نیویورک و چندین زن 
بخاطر رفتار نامشروع جنسی ایشون، به گا رفت! یکی نیست به این مرتیکه قرمساق 
بگه: یارو، به جای دروغ و دغل های سیاســی و خانوم بازی، برو به وضع ایالتت 
برس که وقتی به آمارها نیگاه می کنیم، نیویورک در راس بیشــترین های کووید۱۹ 
بــوده تا اونجا که بیش از نیمی از آمار کووید کل ایاالت متحده متعلق به نیویورک 
و فرماندار رکوردارش بوده تا االن … بیشــترین مبتال …. بیشترین مرگ و میر … 
بیشترین تعطیلی و … بی خود نبوده هی نیویورک رو تعطیل می کرده، وقت بیشتر، 
سکس بیشتر! بیچاره ملت نیویورک که تو اوج کووید، فرماندارشون مشغول مخ زدن 

دل و داف بوده که ببره شون خونه و … مبارزه سیاسی بکنه! 

جوک های برگزیده بازار بین الخبرین:
با افزایش عوارض خروج از کشور دیگه اصلن نمیشه به سفر َقَطر کرد 

 ));
*********

 بنزین 3۰۰۰ تومنی را نباید زد، باید بوسید و گذاشتش رو طاقچه! 
*********

با این وضعیِت گرون شــدِن بنزین و عوارِض خروج ، بهترین گزینه، 
همون زلزله ست، که بِشوره بِبره!

 *********
واســه یه دختره داشتم خالی میبســتم که من ساکن هامبورگم و  واسه 
تعطیالت اومدم ایران گفت سوغات هامبورگ چیه؟ هرچی فک کردم 

چیزی جز مهدی مهدوی کیا به ذهنم نرسید! 
*********

کال نصیحت کردن کار اشتباهیه چون طرفت ناراحت میشه باید بذاری 
نابود که شد بری باهاش همدردی کنی، خوشش هم میاد! وقتی یه دهه 

شصتی سینگل با زوج های دهه هشتادی رو به رو میشه!
 *********

معلوم نیســت زلزله داره دنبال کی میگرده هر جا میرسه رو تکون میده 

ببینه تو اونجا نیست!!! 
*********

بعد از مرگم هرکس گوشیمو پیدا کرد لطفا بسوزونه، پیشاپیش ممنونم 
خدا خیرت بده هرکی هستی!

*********
پسره ۹ سالشه استوری گذاشته … نرو لعنتی هنوز جای اخرین بوسه ات 

درد میکند! فکر کنم سگ همسایشون و میگه! 
*********

نمیدونم چرا شــما اینقد بابانوئل شــدن ما رو مسخره میکنید , مگه ما 
عمو نوروز شما ایرانیا رو مسخره میکنیم؟ دست از این شرقی بازیاتون 

بردارید دیگه. )گوشی را خاموش و گوسفندان خود را به چرا میبرد( 
*********

یه شامپو بدن خریدم بوی گل محمدی میده هروقت میرم حمام و میزنم 
به بدنم حس میکنم روی سنگ غسال خونه ام و دارن سفارشی با آب و 

گالب میشورنم!
*********

 یه قانونم هس میگه یه ســایت ســرچ اول گوگل هم باشه همین که 
عضوش بشــم میره اون صفحه آخرا گم و گور میشــه، اگه بعِد قرن ها 

پیداشم کنم دیگه پسوردشو یادم نمیاد:| 
*********

بازم خدارو شــکر چایی گرون نشد خودمون بی سوخت میشدیم چه 
خاکی به سرمون میریختیم! 

*********
   یه ماشین تعمیراتی اوردن تو کارواش شستنش بعد سه نفر اومدن داشتن 
هلش میدادن بیرون یکیشون گفت اقا میشه یه کمکی بدی گفتم من اگه 
حال داشتم خودم ماشین رو میشستم نمیومدم کارواش، هر سه تاشون 

ول کردن رفتن نشستن تو اتاق. 
*********

من یه بار رفتم کافه، کفتری نشستم رو میز گفتم یه دوسیب بزن! یه پسر 
خوشــگلم اونجا بود بهش گفتم بیا اینجا قناری! یه فصل کتکم زدن و 

بیرونم کردن، شعورو فرهنگ ندارن! 
*********

 نوشته: باالخره زلزله خودش رو به کرج رسوند! 
یه جوری میگه انگار زلزله از سیم خاردار و میدون مین گذشته رسیده 

کرج! 

از شبکه های اجتماعی:



7 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 264  MAY ,21 , 2021 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  264  - آدینه 21 می  2021 

در کانون خبر:

افزایش مخالفان با حکم اعدام در کالیفرنیا

واژگون شدن قایق قاچاق انسان
 در کرانه های الهویا در سن دیه گو

مردان التین تبار ،کمتر از سفید پوستان
 واکسینه شده اند

ایالت کالیفرنیا و خط کاهش در راستای بازگشایی

آموزگار دبستان در آناهایم به اتهام داشتن 
پورنوگرافی کودکان دستگیر شد

آخرین نظرسنجی انســتیتوی مطالعات حکومت ها در 
دانشگاه برکلی، نشان می دهد که مخالفان حکم اعدام در 
کالیفرنیا رو به افزایش است و در سال ۲۰۲۲، ممنوعیت 

حکم اعدام ممکن است در برگه های رای، ارائه شود. 
در این نظرسنجی، در این نظرسنجی، ۴۴ درصد گفته اند 
که برای رد حکــم اعدام، رای خواهند داد و 35 درصد 
موافــق اعدام بوده انــد و ۲۱ درصد نیز هنوز تصمیمی 

نگرفته اند. 
راب بونتــا دادســتان کل کالیفرنیا که از ســوی گوین 
نیوسام جایگزین حاویر بسرا شده است، یکی از کسانی 
اســت که در کارزار انتخابات سال ۲۰۲۰ با اصالح در 
قوانین جرم کوشــش خواهد کرد و یکی از برنامه های 
او، مخالفت با اعدام است و می تواند این موضوع نقش 
اساسی در رقابت انتخاباتی او با ماری شوبرت دادستان 

کل ساکرامنتو خواهد داشت. 

در واژگون شــدن قایق قاچاق انسان در کرانه های الهویا در 
سن دیه گو،یک نفر کشته و ۱5 نفر دستگیر شدند. 

مرزبانان و گارد ســاحلی در ساعت 5:۱۰ بامداد در نزدیکی 
Point Lama مشاهده کرده بودند برای یافتن آنها و نجات 

اقدام نموده اند. 
اعالم شده است که این افراد در نقاط نزدیک به هم نجات داده 

شده و با آمبوالنس ۸ نفرشان را به بیمارستان منتقل کردند. 

واژگون شــدن این قایق در منطقــه ای بوده که موجب های 
بسیار باالیی دارد و موج سواران به انجا می روند و هنگامی 
که قایقی به آن منطقه می رود، واژگون می شــود و در اصل 
فردی که جان ســپرده، پس از واژگون شدن قایق، به ساحل 
آورده شده ولی کمک های نخستین، کمکی نکرده و او جان 
سپرده اســت گارد ســاحلی اعالم می کند که در کل شمار 

کسانی که در قایق بوده اند ۱۸ نفر می شده است. 

آخرین آمار و نظرســنجی نشان می دهد که شــمار مردان التین تبار که در لوس 
آنجلس واکسینه شده اند، 3۹ درصد است که در مقایسه با مردان سفید پوست که 
5۹ درصد هستند بسیار کم جلوه می کند که ناشی از ۲ موضوع وحشت از عوارض 

جانبی واکسن و نداشتن وقت به سبب مشغولیت کاری بوده است. 

در حالی که زنان التین تبار به میزان ۴۶ درصد واکســینه شــده اند. کارشناسان و 
کنشگران بهداشت و درمان، هیچ عامل دیگری را موثر در مشارکت کم مردان التین 
تبار نمی دانند و می گویند بسیاری از این مردان از عوارض جانبی واکسن، هراس 

دارند و یا وقت مراجعه به محل های واکسیناسیون را ندارند. 

ایالت کالیفرنیا روز چهارشنبه را با ۴۱ نفر مرگ و میر، ۱۴37 
نفر مبتال و 5۱/۶ درصد واکسینه شده به پایان برد.

 Siskiyou آمار 7 روز گذشته برای هر یکصد هزار نفر همچنان
کانتی را در باالی جدول، سن دیه گو 3۰، ریورساید 3۲، سن 
برناردینو 35، لوس آنجلس ۴5، ســن فرانسیسکو ۴۹ و ارنج 

کانتی در رده 5۰ است. 
ناگفته نماند که ایالت کالیفرنیا، برداشتن واکسن در محیط کار 
را برای واکســینه شدگان ۲ نوبتی بررسی می کند و به زودی 

اعالم خواهد کرد.

یک آموزگار مدرسه ابتدایی در آناهایم کالیفرنیا به اتهام داشتن 
فیلم های پورنوگرافی کودکان دستگیر و به زندان سپرده شد و 

برای او ۲5 هزار دالر وثیقه برای او تعیین گردید. 
این آموزگار 3۹ ســاله که جوزف ویلیامز نام دارد در کالس 

ششم ابتدایی درس می داده است. 
مســئوالن مدرسه اعالم کردند که هیچ یک از دانش آموزان، 
شــاهد دســتگیری آموزگار نبوده انــد و در زمینه تحقیق با 

مسئوالن همکاری خواهد نمود. 
از سوی دیگر، سخنگوی دادستان کل کالیفرنیا گفته است که 

هنوز پرونده او به دادستانی کل فرستاده نشده است. 
پلیس آناهایم نیز گفته اســت، این اداره به ســبب عضویت 
در اقدام علیــه پورنوگرافی کــودکان در آمریکا، در جریان 
فعالیت های این آموزگار از راه اینترنت آگاه شــده و او را در 

خانه اش دستگیر کرده اند. 

https://zoom.us/j/93174325199
https://atlantapcc.com/


8IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 264  MAY ,21 , 2021 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  264  - آدینه 21 می  2021 

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
۲۱ می تا  ۲7 می ) 3۱ اردیبهشت  تا  6 خرداد (

جمعه 3۱ اردیبهشت     ۲۱ می

۱35۴ خورشیدی )۱۹75۰ میالدی(
زادروز همایون شــجریان، خواننــده و نوازنده تنبک و 

کمانچه 
اصل آثار این هنرمند در مرکز موسیقی و فیلم ایران وابسته   

به شرکت کتاب برای فروش موجود است 
درگذشت ذبیحاله بداغی، بنیانگذار و سردبیر مجله موزه ها 

در ایران
۱3۸۹ خورشیدی )۲۰۱۰ میالدی(

درگذشت معصومه سیحون )منیر نوشین(، هنرمند نقاش 
و موســس گالری ســیحون در سن 75 ســالگی  بر اثر 
خونریزی مغزی و کهولت سن در تهران. وی متولد ۱3۱3 در رشت بود. وی همسر هوشنگ سیحون 

رئیس دانشکده هنرهای زیبا و معماری تهران بود.

شنبه ۱ خرداد     ۲۲ می

۱۲۹۶ خورشیدی )۱۹۱7میالدی(
ترور عبدالمجیدخان متین الســلطنه- نماینده  ســابق مجلس و مدیر روزنامه  »عصرجدید« )توسط 

اعضای کمیته ی مجازات(
۱۲۹۸ خورشیدی  )۱۹۱۹میالدی(

زادروز عباس یمینی شریف –نویسنده ادبیات کودکان و مدیر روزنامه نونهال
  کلیه آثار شادروان یمینی شریف که توسط فرزند او هومن یمینی شریف منتشر می شود در شرکت 

کتاب برای فروش موجود است 
۱3۰۰ خورشیدی )۱۹۲۱ میالدی(

زادروز  جلیل شهناز، نوازنده ی تار
  اصل آثار اســتاد جلیل شــهناز در مرکز موسیقی و فیلم ایران وابسته به شرکت کتاب برای فروش 

موجود است 
۱3۰7 خورشیدی  )۱۹۲۸میالدی(

تصویب قانون اعزام محصل به خارج
۱35۸ خورشیدی  )۱۹7۹میالدی(

زاد روز نازنین بنیادی، بازیگر سینما مقیم کالیفرنیا و سخنگوی سازمان عفو بین الملل در آمریکا 
 این هنرمند به تاریخ ۲3 دســامبر ۲۰۱۱ با  مجله ایرانشــهر شماره ۱3 با عنوان »جمهوری اسالمی 
حقوق بشر را به بازی گرفته است« مصاحبه کرد و جمهوری اسالمی را به نقض آشکار حقوق بشر 

متهم کرد .
۱3۶۸ خورشیدی )۱۹۸۹میالدی(

خودکشی عباس نعلبندیان –نمایشنامه نویس و بازیگر تئاتر )متولد سال ۱3۲۶(
۱37۱ خورشیدی )۱۹۹۲میالدی(

درگذشت بهرام فرهوشی، مؤلف و پژوهشگر تاریخ
دکتر بهرام فرهوشی به سال ۱3۰۴ خورشیدی در تهران دیده به جهان گشود. از سال ۱3۴۱ به آموزش 
در دانشگاه تهران مشغول شــد و مدت بیست سال زبان های اوستایی، پارسی باستان، پارسی میانه 
)پهلوی(، اسطوره های ایرانی، خط های باستانی، لهجه شناسی ایرانی و تمدن و فرهنگ ایران را آموزش 
داد. بیشتر کارهای او درباره فرهنگ و تاریخ ایران باستان است. اندکی پس از انقالب از ایران خارج 
و در امریکا ساکن شد. در ۶۶ سالگی در شهر سن خوزه در کالیفرنیای امریکا زندگی را بدرود گفت.

۱37۶ خورشیدی )۱۹۹7 میالدی(
درگذشت مهدی ناظمی، نوازنده و سازندهی چیره دست سنتور

یکشنبه ۲ خرداد     ۲3 می

۱۲۹۶ خورشیدی )۱۹۱7میالدی(
زادروز  احمد صدر حاج سیدجوادی، بنیانگذار نهضت آزادی ایران و از اعضای نهضت مقاومت ملی. 

۱3۰۲ خورشیدی )۱۹۲3میالدی(
زادروز  مجید محسنی-بازیگر و کارگردان سینما

۱3۴3 خورشیدی )۱۹۶۴میالدی(
درگذشت حبیب کهن، بنیانگذار کنیسه کهن در ایران

۱37۶ خورشیدی )۱۹۹7 میالدی( 
درگذشت پروفسور احمد پارسا، گیاه شناس و بنیانگذار موزه تاریخ طبیعی ملی ایران، فلور ایران )به 

زبان فرانسه(از آثار مهم  اوست.
۱3۸7 خورشیدی )۲۰۰۸ میالدی(

درگذشت ارتشبد فریدون جم، یکی از نزدیک ترین شاهدان 
حــوادث مهم تاریخ معاصر ایــران، از تحصیلکرده ترین 
امرای ارتش، اولین داماد رضاشــاه، همراه و محرم او در 
تبعید، از معلمان نظامی آخرین پادشاه ایران، رییس ستاد 
ارتش شاهنشاهی و دیپلمات، پس از گذشت بیش از سی 
سال دوری از ایران، در ســن ۹۴ سالگی در بیمارستانی 
خارج از شــهر لندن در تنهایی و سکوت درگذشت. وی 

متولد سال ۱۲۹3 شمسی در تبریز بود.
  کتاب خاطرات و یادداشــت های ارتشبد فریدون جم 

نوشته دکتر مرتضی مشیر از انتشارات شرکت کتاب
۱3۹۰ خورشیدی )۲3 می ۲۰۱۱ میالدی(

درگذشــت ناصر حجازی، دروازه بان مشهور ایرانی که از یک سال و نیم پیش از آن گرفتار بیماری 
سرطان ریه بود، در سن شصت و دو سالگی در بیمارستان کسری در تهران درگذشت.

دوشنبه 3 خرداد     ۲4 می

۱۲۹۱ خورشیدی )۱۹۱۲میالدی(
تدفین جنازه یپرم خان در دبیرستان کوشش تهران )خیابان نادری(

۱3۲۶ خورشیدی )۱۹۴7 میالدی(
افتتاح نخستین کنگره  کارگران ایران
۱3۴۰ خورشیدی )۱۹۶۱ میالدی(

درگذشت فرهاد ارژنگی نوازنده تار و آهنگساز

۱3۶۰ خورشیدی )۱۹۸۱میالدی(
درگذشت نصراهلل فلسفی -نویسنده و پژوهشگر

۱3۶۱ خورشیدی )۱۹۸۲ میالدی(
خرمشهر، از متجاوزین عراقی بازپس گرفته شد.

۱3۸۲ خورشیدی )۲۰۰3 میالدی(
درگذشت عماد رام هنرمند آواز

سه شنبه 4 خرداد     ۲۵ می
۱۲۸۶ خورشیدی )۱۹۰7(

زادروز  عبدالحسین سپنتا - از نخستین سینماگران ایران
۱۲۹۹ خورشیدی)۱۹۲۰ میالدی( 

کشته شدن شیخ محمد خیابانی، از فعاالن انقالب مشروطیت ایران. وی در خامنه در نزدیکی تبریز 
متولد شد و از فعاالن سیاسی در دوره انقالب مشروطه ایران بود. او در مجلس دوم به وکالت رسید 
و بعد از دوره دوم به تبریز رفت و قیام نمود، که ســرانجام این قیام به شکســت و کشته شدن وی 

منتهی شد.
۱3۱۶ خورشیدی )۱۹37(

زادروز  جهانبخش پازوکی- آهنگساز و نوازنده
۱33۸ خورشیدی )۱۹5۹(

درگذشت محمدتقی کمال تهرانی -خوشنویس
۱3۸3خورشیدی )۲۰۰۴ میالدی(

درگذشت امین امینی کارگردان و بازیگر سینما و تئاتر در سن 7۴ سالگی در لندن
۱3۹7خورشیدی )۲۰۱7میالدی(

درگذشت ناصر ملک مطیعی بازیگر سیما در تهران در ۸۸ سالگی در تهران

چهارشنبه ۵ خرداد     ۲6 می

۱3۰۲خورشیدی )۱۹۲3 میالدی(
زادروز پرویز شاپور، کاریکلماتوریست، در قم

۱3۱۴ خورشیدی)۱۹35 میالدی(
انتصاب نخستین اعضای فرهنگستان ایران از سوی هیأت 

وزیران وقت:
محمدعلــی فروغی، علی اکبر دهخــدا، محمدتقی بهار، 
بدیع الزمان فروزانفر، غالمرضا رشیدیاســمی، عبدالعظیم 
قریب، عیســی صدیق، محمد حســابی، رضازاده شفق، 

علی اصغر حکمت، سعید نفیسی و غالمحسین رهنما 
۱3۱7 خورشیدی )۱۹3۸ میالدی(

اعالم نامزدی ولیعهد )محمدرضاپهلوی( با فوزیه، خواهر پادشاه مصر
 ۱3۲5 خورشیدی )۱۹۴۶ میالدی(

درگذشت ابوالقاسم آزادمراغه ای –روزنامه نگار و ادیب
۱3۶۹ خورشیدی )۱۹۹۰ میالدی(

درگذشت علی اکبر سیاسی، نویسنده، پژوهشگر، استاد و رییس دانشگاه تهران
۱37۶ خورشیدی )۱۹۹7میالدی(

درگذشت محمدمهدی کمالیان، نوازنده و سازنده سه تار
۱3۹3 خورشیدی )۲۰۱۴میالدی(

درگذشت هوشنگ سیحون پدر معماری نوین ایران

پنجشنبه 6 خرداد     ۲7 می
۱3۰5 خورشیدی )۱۹۲۶میالدی(

درگذشت ادیب نیشابوری -ادیب، شاعر و مدرس

شیخ عبدالجواد ادیب نیشابوری، فرزند مال عباس، در سال ۱۲۸۱ هجری قمری در نیشابور زاده شد. 

وی شاعری خوش قریحه بود و درسرودن شعرازسبک قاآنی پیروی می کرد. اما بعد ازمدتی به شیوه 

ترکســتانی روی آورد و سرانجام خود صاحب سبکی ویژه شــد. ازادیب نیشابوری عالوه بردیوان 

اشعار، »بخشی ازَشرح ُمَعَلّقات َسبعه و رساله ای درجمع بین عروض عربی و فارسی« باقیست.

۱3۲۱ خورشیدی)۱۹۴۲ میالدی( 

انتشار روزنامه کیهان به صاحب امتیازی عبدالرحمن فرامرزی و مدیریت و سردبیری دکتر مصطفی 

مصباح زاده.

۱3۲5 خورشیدی )۱۹۴۶میالدی(

تأسیس انجمن روزنامه نگاران

۱3۲۸ خورشیدی )۱۹۴۹میالدی(

درگذشت عالمه محمدقزوینی -ادیب، پژوهشگرو مؤلف »بیست مقاله«

۱3۲۹ خورشیدی )۱۹5۰میالدی(

قتل احمد دهقان-مدیر نشــریه تهران و نماینده مجلس شورای ملی و صاحب تماشاخانه تهران به 

دست حسن جعفری کارمند شرکت نفت انگلستان.

۱33۹ خورشیدی )۱۹۶۰ میالدی(

زادروز  مهرداد فالح، شاعر در الهیجان

۱3۶۱ خورشیدی)۱۹۸۲ میالدی( 

درگذشــت وارطان هوانسیان از معماران و پیشگامان معماری مدرن در ایران؛ از آثار وی: ساختمان 

بانک ملی ایران در تهران )شعبه دانشگاه تهران(

۱3۸۹ خورشیدی )۲۰۱۰ میالدی(

درگذشت محمدرضا اعالمی کارگردان سینما.

این کارگردان شامگاه ششم خرداد ماه در سن 5۴ سالگی به دلیل عارضه سکته قلبی در خانه اش به 

دیار باقی شتافت. او به عنوان کارگردان ساخت فیلم هایی چون »نقطه ضعف«، »ترنج«، »شناسایی«، 

»عشــق و مرگ«، »افعی«، »آشوبگران«، »ساقی«، »آنسوی آیینه« و»رازها« را در پرونده کاری اش ثبت 

کرده است.

https://baranrugservices.com/
https://vgbailbonds.com/
https://sofiinsuranceservices.com/
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زنان کالیفرنیا در شعر پارسی
چهارشنبه ۲6 می ۲۰۲۱، 6 بعد از ظهر 

https://lapl.zoom.us/j/87948990740

پنلیست ها: آتش سلطانی، لیال فرجامی، دکتر مهناز بدیهیان، دکتر میترا آوری
با حضور بیژن خلیلی، مدیر انتشارات شرکت کتاب 

 در دو سده اخیر، زنان شعر پارسی را متحول کرده اند. حضور آنها گونه گونی، برابری جنسیتی، چند صدایی، نشاط، خالقیت، 
نگاه انتقادی نویی و نیز چشم اندازی نو به شعر پارسی افزوده است. زنان پارسی زبان ساکن کالیفرنیا نیز نقش خود را در این 
جنبش ادبی بازی کرده اند. افزون بر پرداختن به دغدغه هایی که همه پارســی زبان به اشــتراک می گذارند، شعر پارسی زنان 
کالیفرنیا ویژگی منحصر به فردی دارد و آن بازنمون ساختن تجربه زیسته آنهاست. در این برنامه از مجموعه برنامه های انجمن 
شعر پارسی لس آنجلس با چهار شاعر پارسی زبان ساکن کالیفرنیا به گفتگو خواهیم نشست و درباره شعر آنها سخن خواهیم 
گفت. همچنین، از تجربه های شرکت کتاب در انتشار آثار این شاعران و پشتیبانی از حق آزادی بیان و اندیشه زنان پارسی زبان 
در این گوشــه از جهان خواهیم شنید. این برنامه توسط کتابخانه همگانی لس آنجلس برپا شده و شرکت در آن برای همگان 
mnaderi@ را در پیامی به رامین نادری )RSVP( آزاد و رایگان اســت. لطفن عالقمندی خود برای شــرکت در این برنامه
lapl.org بفرستید. همچنین، اگر شاعر هستید و تمایل دارید شعرتان در برنامه های آتی ما خوانده شوند با ما تماس بگیرید. 

 برای پیوستن به ما از طریق خط تلفن از شماره زیر بهره بگیرید: 
0276 548 833 US Toll-free
Meeting ID: 0740 4899 879
برای برخورداری از امکانات فراهم شده توسط قانون امریکاییان دارای معلولیت )ADA(، لطفا 7۲ ساعت پیش از مراجعه خود 

با شماره تلفن ۲۱3۲۲۸7۴3۰ تماس بگیرید. 
California Women in Persian Poetry
Wednesday, May 6:00 ;2021 ,26 p.m.
https://lapl.zoom.us/j/87948990740

Panelists: Atash Soltani, Leila Frajami, Dr. Mahnaz Badihian, Dr. Mitra Avari
Keynote: Bijan Khalili, CEO, Ketab Corp. Publishing

 Women’s long-standing heritage in contributing to the Persian literature boasts their role 
in revitalizing Persian poetry since the early 1900s. Their ever-increasing ownership of this 
field has brought diversity, gender equity, multivoiced stories, fresh perspectives, creativity, 
joy, and a new critical approach and vision to Persian poetry. The Persian poetry of California 
women, though, takes another step further and uniquely represents their lived experiences. 
We will discuss CA women’s poetry in our next session of the Persian Poetry Forum of Los 
Angeles series. Also, we will hear from Ketab Corp.’s experiences in supporting the female 
Persian poets’ rights to freedom of speech and expression in this corner of the world. This 
program is developed and presented by the Los Angeles Public Library and your attendance 
is welcome and free. Please RSVP at mnaderi@lapl.org. If you would like to join the open-
mic poetry in our future sessions, please contact us. 
To attend via phone, please use: 
0276 548 833 US Toll-free
Meeting ID: 0740 4899 879
For ADA accommodations, please call (7430-228 (213 at least 72 hours prior to your visit.
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

دکتر جمشید آصف
جراح - دندانپزشک

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

Encino, CA 91436

مایک منشوری - مشاور بیمه
264264

Iranian InformationCenter
08Global.net
(818) 9 - 08 08 08

اداره پرداخت بیکاری کالیفرنیا و تقلب از راه فکس

اداره پرداخت بیکاری کالیفرنیا )EDD( بار دیگر زیر فشار برای دیرکرد و تقلب 
از سوی دریافت کنندگان قرار گرفت. 

شمار بیکاران و تقاضایهای حقوق بیکاری با دیرکرد روبروست و یکی از دالیل آن 
افزون بر سیستم این اداره و کندکاری در رسیدگی، درخواست های تقلبی است. 

آخرین تحقیق که از سوی شبکه CBS انجام شده، نشان می دهد که تقلب ها با 

استفاده از سیستم قدیمی انجام می شود یعنی متقلب ها، به جای استفاده از کامپیوتر 
و آنالین، از فکس اســتفاده می کنند و از شماره هایی با پیش شماره ۲۴۰، ۶/5 و 
۶۱7 و ۸7۶ فکس می فرستند که ارتباطی به کالیفرنیا ندارد و از مریلند، بوستنون، 

نشویل و حتی از جامائیکا هستند.

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/
http://08global.net/

