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!!!...
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در صفحات دیگر:

اتحاد  -تجزیه طلبی ...
کورش سلیمانی (زم)

دسترسی دانش آموزان خانواده های
کم درآمد به WiFi

تعطیلی یک زندان و

مشکلاقتصادیشهر

جرم بیشتر برای عامالن پرونده
تیراندازی در بزرگراه
برنامه ریزی جورج کلونی برای
دانش آموزان لوس انجلس
آغاز آتش سوزی های کالیفرنیا
رای دادگاه استیناف کالیفرنیا
برایممنوعیت اسلحهخودکار
از  11جوالی برای دریافت حقوق بیکاری
برگ جستجوی کار ضروری است

جمیله علم الهدی همسر ابراهیم رئیسی مشوق
انتشار کتاب پژوهشگر اسرائیلی در ایران

جمیلهســادات علمالهدی زادهٔ  1965میــادی ( 1344
خورشیدی)  ،نویسنده ،پژوهشگر و استاد دانشگاه است
او دکتری فلســفه افتخاری تعلیم و تربیت از دانشــگاه
تربیت مدرس را داراست و اکنون دانشیار ،عضو
.هیئتعلمیدانشکدهعلومتربیتیوروانشناسیدانشگاه
شهید بهشتی (دانشگاه ملی ) است
جمیله علمالهدی بزرگترین دختر سید احمد علمالهدی،
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد
که یکی از خونخوارترین امامان جمعه ایران است .او در
سال  1983میالدی(1362
خورشیدی) و در سن  ۱۸سالگی با سید ابراهیم رئیسی-
رئیس جمهور منتصب شورای نگهبان  ،ازدواج کرد
در کارنامه تحصیلی او آمده اســت که ایشــان در ســال
 2001میــادی ( ۱۳۸۰خورشــیدی) دکترای افتخاری
خود را در رشته فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه تربیت
مدرس دریافت کرده است و هیچ گونه سابقه تحصیلی
دیگری از ایشان در دانشنامه ویکی پدیا وجود ندارد که
نشان دهد به چه مناسبت ایشان درجه دکترای افتخاری از
دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرده است.
دیوید مناشــری( تلفظ صحیح عبری منشری) استاد و
محقق اســرائیلی در حوزه تاریخ مدرن ایران اســت .او
همچنین ،مدیر و مؤسس مرکز مطالعات ایران در دانشگاه
تل آویو نیز میباشــد .در ســال  1992میالدی کتابی از
ایشــان به زبان انگلیســی با عنوان Education and
 the making of Modern Iranدر اســرائیل منتشر
شده اســت .این کتاب بدون ان که پروفسور مناشری را
معرفی کند به زبان فارسی در جمهوری اسالمی ایران با
عنوان « نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن « توسط نشر
حکمت سینا در سال  2018 (1397میالدی) منتشر شده
است .مترجمان این کتاب آقایان محمد حسین بادامچی
و عرفان مصلح می باشــند .در یادداشــت مترجمان در
پاراگراف آخر می خوانیم.
«پیش از هر چیز الزم می دانیم که از سرکار خانم دکتر علم
الهدی ریاست محترم کمیسیون تعلیم و تربیت شورای
عالی انقالب فرهنگی که این کار به سفارش ،حمایت و
تشویق مستمر ایشان انجام شد تقدیر ویژه ای کنیم».
به راســتی خانم دکتــر علم الهدی چرا بایــد از کار یک
پژوهشگر اسرائیلی بدون ان که ملیت او در کتاب مطرح
هلل دبیر
شود  ،تقدیر کند .این در حالی است که حسن نصرا
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هلل لبنان در پیام تبریکی به آقای رئیسی پیروزی
کل حزب ا
او را «احیــای امیدهای ملت ایــران و ملتهای منطقه»
خوانده و گفته او را به چشــم «پشــتیبانی قدرتمند علیه
متجاوزان» میبیند .نخست وزیر جدید اسرائیل نیز
دیدگاه مقامات اســرائیلی  :نفتالــی بنت :ا نفتالی بنت،
نخست وزیر جدید اسرائیل  ،انتخاب ابراهیم رئیسی به
عنوان رییس جمهوری اسالمی در ایران را «آخرین پیام
بیدارباش»به جهان و کشورهایی که در حال مذاکره برای
احیای توافق هســته ای با ایران هستند توصیف کرد .او
تاکید کرده است که بر اینکه رئیسی را خامنها ی انتخاب
کرد ،و نه مردم ایران ،او گفت رئیسی در چشم ایرانیها و
جهانیان بدنام اســت و هزاران تن از مردم کشورش را به
قتل رسانده است.
یائیر الپید ،وزیر خارجه جدید اسرائیل  ،نیز اظهار داشته
اســت ابراهیم رئیسی به جاه
طلبیهای هســته ای رژیم و
کارزار جهانی ترور جمهوری
اســامی متعهد اســت .او
در توییتی نوشــت« :رئیس
جمهــور جدیــد جمهوری
اســامی ،معروف به جالد
تهران ،یک افراطی و مسئول
مرگ هزاران ایرانی است».
لیــور هایات ،ســخنگوی
وزارت خارجــه اســرائیل،
نیز ابراهیم رئیسی را افراطی
ترین رئیس جمهوری اسالمی و قصاب تهران خواند و
گفت او متعهد به برنامه هسته ای جمهوری اسالمی است
که با سرعت به پیش میرود.
آیا جمیله ابوالهدی می تواند دیدگاه ابراهیم رئیســی را
بــا توجه به دســتاوردهای اســرائیل در همه زمینه های
فرهنگی و علمی تغییر دهد.
تاریخ نشان خواهد داد.

مقامات جمهوری اسالمی ایران به جای رفع تحریم ها علیه ایران
به دنبال رفع تحریم ها علیه بیت رهبری هستند .

مقامات ریز و درشــت جمهوری اســامی که برای ملت ایران و تحریم های
آمریکا اشــک تمســاح می ریختنــد ،در مذاکــرات وین که دربــاب احیای
برجام جریان دارد پایشــان را توی یک کفش کرده انــد که باید تحریم افراد
و دســتگاههای مربوط به بیت رهبری از سوی آمریکا برداشته شود .حسن
روحانی یکی دیگر از ماله کشــان جمهوری اســامی ( لقب ماله کش بزرگ

Please join us to

Celebrate
The Life of an
Unforgettable Man

July 11 / 2021
The Beverly Wilshire
9500 Wilshire Blvd,
Beverly Hills
4pm to 7pm

همچنان محمد جواد ظریف را می برازد) در زمانی که دولت پرزیدنت ترامپ
شــخص خامنه ای و بیــت او را مورد تحریم قــرار داد ناله ســر داد که اموال
خامنه ای فقط یک حسینیه و یک خانه ساده است .یعنی این همه تکاپو در
مذاکرات وین ،فقط برای یک حسینیه و یک خانه ساده است؟ قسم روباه را
باور کنیم یا دم خروس را

وام های کرونا
 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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تصویر هفته:

کورش سلیمانی
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در کانون خبر:

دسترسی دانش آموزان خانواده های کم درآمد به WiFi

اتحاد – تجزیهطلبی – ازدواج – جدایی و حرفهایی که با عقل کمی جور در میآید
در هفته پیش ،تا آنجا که خودم یادم میآید ،در مورد تجزیه شدن یا جدایی آرام و صلحآمیز
چک و اســلواکی نوشــتم و از قرار معلوم ســوتفاهمهایی پیش آمده که چارهای به غیر از
توضیح بیشتر برای من دلخور باقی نمیگذارد.
اول اینکه آنچه که من مینویسم احتیاج به مدرک و سند و تاریخ و جغرافیای دقیق ندارد،
فقط بازنگری در اندیشههای گذشته است و پذیرش و یا رد برخی از آنها.
دوم اینکه  ،موضوعی که با عقل کمی جور درمی آید اینســت که در گذشته های دور ،در
منطقههایی در روی کره خاکی انســانهایی با آداب و رســوم و زبان و فرهنگ و نژادهای
مختلف زندگی میکردند ولی از قضای روزگار ،با شکســت در جنگها ،تمام کشور و یا
بخشــی از آن به تصرف کشــورهای مهاجم درآمد و آنها با حفظ آداب و رسوم و فرهنگ
خود ،زیر سلطه دیگران زندگی کردهاند و عربهای ایران ،کردها و بلوچ ها و ترکها شاید،
شاید چنین سرنوشتی را داشتهاند.
ال بلوچها بین ایران ،پاکستان و ترکها بین ایران ،آذربایجان و کردها هم در ایران ،عراق
مث ً
و ترکیه و سوریه پراکنده شدهاند.
حکایت – حدود ســی سال پیش «برایان– دایســون» مدیر عامل شرکت عظیم کوکاکوال
تصمیم گرفت که مزه و شــکل شمایل نوشابه را تغییر دهد کمی آنرا شیرینتر روانه بازار
کند ،که چشم شما روز بد نبیند بسیاری از آمریکایی ها که گویی این نوشابه حکم ناموس
آنها را داشته است ،قشقرقی بپا کردند که بیا و ببین! بله آنها میخواستند که نوشابه همان مزه
اولیه خود را داشته باشد و حتا مردی از آنور آمریکا خانه خود را فروخت تا هزینه مبارزه
خود را در این طرف آمریکا تامین کند.
جالب اینجاست که وقتی از دو نوشابه  ،یکی کوکاکوال ودیگری رقیب سرسخت آن پپسی
کوال را در لیوانهای بدون مارک ریختند و از مبارزان تشنه لب
نوشابه اسطورهای خواستند که آنها را از هم تمیز دهند ،بعضیها دچار اشتباه شدند و یا به
بیان دیگر خیط کردند.
اینها را برای این نوشتم که خود من آنوقت ها فقط کرد و بلوچ و ترک و عرب ایرانی را
دوست داشتم وخود را ملزم به دفاع از آنها میکردم و اگر روزی از من میپرسیدند که فرق
بین کرد ایرانی و عراقی و بلوچ ایرانی و پاکستانی و یا عرب ایرانی با عربهای کشورهای
عرب زبان را بگویم ،من هم همان آبرویی از خودم میبردم که مدافعان طعم اصلی کوکاکوال
از خود برده بودند.
حکایت دوم
در دوران جنگ ویتنام بخاطر اینکه مهر آمریکا به دل رژیم پهلوی افتاده بود و شوروی برای
ما کشورخبیثی به نظر میرسید ،در هنگام شنیدن اخبار جنگ آرزوی موفقیت ویتنام جنوبی
را میکردیم و از کشــته شدن سربازانش بسی پکر میشدیم ،تا اینکه بیل کلینتون چندی
پیش سری به ویتنام متحد زد و من هم از خودم پرسیدم که چرا بین مردم کشوری که آنها را
ی شناخت ه ام  ،فرق گذاشتم  .چرا آنزمان به یکی دل بسته بودم و از دیگری نفرت داشتم.
نم 
بله،
موضوعی که با عقل کمی جور درمیآید اینست که کره زمین در سالهای خیلی خیلی خیلی
خیلی دور ،از خشکی و آب ،شکل گرفت و بعد هم گروهها و یا طایفههای کوچک بزرگی
روی آن بوجود آمدند و بین آنها جنگ و ســتیزهایی رخ داده اســت و قبیله بزرگتر ،قبیله
کوچک تر را لت و پار و درب و داغون کرده اســت و سرزمینهای آنها را به تصرف خود
درآورده اســت .باری با این تکرار این کار ،قلمرو آنها بزرگ و بزرگتر شده است تا اینکه
رودخانه و کوهها و درهها ،حد فاصلی بین طایفههای گوناگون شــد تا ســرانجام کشوری
بوجود آمد و مرزهای آنهم مشخص گردید .
ال ندیده
پس بنا بر این عشق و عالقه و یا خشم و نفرت از مردمان و سرزمین هایی که اص ً
ایم و یا نمیشناسیم  ،شاید با عقل سلیم چندان جور نیاید  ،باور بفرمایید!
نصیحتهفته:
 ...واما
اگر در گذشته عادت به غیبت و بدگویی و ...را داشته اید  ،شاید در گذشته اشکال چندانی
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چونکه امکان دارد تصادفی دست شما به تلفن مبارک بخورد بدون اینکه روح حضرتعالی
خبر داشته باشد  ،آخرین شماره ای که گرفته اید دوباره به جریان بیفتد و
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گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا در نظر دارد امکان دسترسی دانش آموزان
خانــواده هــای کم درآمد را بــه  WiFiفراهم نمایــد و آن را در میان دیگر
پروژههای کمکرسانی به کمدرآمدها قرار دهد.
در شــرایطی که دولت فدرال و ایالت و مســئوالن شهرها ،وظیفه رساندن
آب آشــامیدنی ،برق برای روشنایی و گاز برای آشپزی و گرمای خانههای
همه را دارند ،دستیابی به اینترنت از راه  WiFiجدیتر و جدیتر میشود،

تعطیلی یک زندان و مشکل اقتصادی شهر
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تصمیم ایالت کالیفرنیا برای بستن یکی از زندانهای خود که در شهر سوزان
ویل در الســن کانتی که  ۸۶مایل با شــهر تفریحی رینو فاصله دارد ،سبب
شدن که بسیاری از خانههای شهر تریسی ( )Tracyکه  ۹۸۰۰۰نفر جمعیت
دارد ،به بازار فروش گذاشته شود زیرا این شهر اقتصاد خود را از این زندان
کورش سلیمانی (زم) آتالنتا و دوران مالقات خانوادههــای زندانیان از زندان تامین میکند و زندان نیز
"T:11.5
شهر تامین مینماید.
 Kourosh454@gmail.comبسیاری از نیازمندیهای خود را از این
این زندان ساالنه  ۱۲۲میلیون دالر برای ایالت هزینه دارد و  ۹۷۲۰۰نفر زندانی

"T:10.5

موضوعــی که در دوران کرونا و آمــوزش غیرحضوری و در درون خانهها
ضرورت آن احســاس شد .از این روی گســترش دستیابی به اینترنت که
پروژهای بزرگ و پرهزینه است ،در دستور کار گوین نیوسام قرار میگیرد.
اگر قرار است پروژه ترن پرشتاب سانفرانسیسکو را به لوس آنجلس وصل
نماید ،اینترنت دانش آموزان را به آموزش و آگاهی پیوند خواهد داد.
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دارد که رو به کاهش  ۲۰درصدی بوده است.
بسیاری از کسانی که از این شهر عبور میکردند تصورشان بر این بود که این
شهر بخشی از نوادا است و در سر راه خود به رینو در این شهر نیز متوقف
میشدهاند.
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در نظر دارد  ۲زندان از  ۳۵زندان کالیفرنیا را
که  ۱۷میلیارد دالر هزینه دارد ،تعطیل نماید.
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جرم بیشتر برای عامالن پرونده تیراندازی در بزرگراه
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اطالعیه

آخرین مجموعه اشعار « منوچهرکوهن » با عنوان « سرزمین من  ...بانوی
من » در  240صفحه و شــامل  6بخش 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
براشعا ِر 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

دادستان ارنج کانتی در جستجوی پروندههای دیگر در
مورد خشونت در جاده علیه  ۲متهمی است که در قتل
کودک  ۶ساله ایدن لئوز شریک جرم هستند.
دادســتان ارنــج کانتی در حــال بررســی پروندهها و
گزارشهایی است که از دسامبر  ۲۰۲۰تا جون  ۲۰۲۱به
این  ۲نفر و یا پروندههای مشابه در خشم جادهای و یا
تهدید اتوموبیلها نقش داشتهاند و از مردم تقاضا کرد
همکاری نمایند.

مارکوس اریض  ۲۴ســاله و دوســت دخترش واین
لی  ۲۳ســاله در  ۲۱ماه می در تیراندازی به اتوموبیلی
در بزرگراه  ،۵۵موجب قتل کودک  ۶ســاله ایدن لئوز
شدهاند.
راننده یک اتوموبیل تســا گزارش کــرده که او نیز از
سوی اریض و دوست دخترش در بزرگراه  ۹۱تهدید
شدهاند.

برنامه ریزی جورج کلونی برای دانش آموزان لوس انجلس

جورج کلونی هنرپیشــه هالیوود و کری واشــنگتن و
شماری دیگر از هنرپیشــگان و کارگردانان و برندگان
جایزه اســکار در زمینه ســینما ،در همکاری با اداره
آموزش لوس آنجلس در صــدد برنامهریزی خاصی
در کارگرفتن و جذب دانش آموزان به صنعت ســینما
هستند که میتواند درآمد خوبی برای آینده آنان تامین
نماید و در این زمینه تالش دارند که رنگین پوستان و
التینتبارها را بیشتر جذب نمایند.

در ایــن طرح ،دانش آمــوزان میتواننــد از هر نقطه
لــوس انجلس درخواســت نمایند تا بــه طور عملی
درگیر صنعت سینما شوند ،صنعتی که تنها بازیگری
و هنرپیشگی نیست ،بسیاری از کارکنان پشت صحنه،
درآمد بســیار عالــی برای زندگی دارنــد و این دانش
آمــوزان میتوانند در این زمینهها آموزش ببینند و کار
کنند.

آغاز آتش سوزی های کالیفرنیا

از شــب گذشــته شــعلههای آتــش در  Inyoکانتی و  Los Padresکالیفرنیا در کانتــی  Montereyادامه
 Montereyکانتی بیش از  ۳۲۰۰اکر را سوزاند و سبب دارد تاکنــون  ۲۸۴۸اکر را فرا گرفته و به نظر میرســد که
شد که اداره آتشنشانی با فراخواندن بیش از  ۵۰۰مامور به خاموش کردن آن تا  ۱۱جوالی به درازا بیانجامد.
منطقه ،از زمین و آسمان ،تالش کرد از گسترش آتشسوزی آتش ســوزی دوم که در اینیو کریک با  ۴۱۰اکر آغاز شده،
ســبب شده که شب گذشــته یکی از ماموران آتشنشانی
پیشگیری نماید.
در آتش ســوزی نخست که در جنگل های لوس پادرس آسیب ببیند.

رای دادگاه استیناف کالیفرنیا
برای ممنوعیت اسلحه خودکار
دادگاه استیناف منطقه  ۹آمریکا در سانفرانسیسکو
در پاســخ به درخواســت باب بونتا دادستان کل
کالیفرنیا ،نسبت به تصمیم قاضی فدرال که در ۴
جون ممنوعیت اسلحه نیمه خودکار در کالیفرنیا
را لغو کرده بود ،بررســی و تصمیم قاضی فدرال
را لغو کرد.
قانون ممنوعیت استفاده از اسلحه نیمه خودکار در
کالیفرنیا یک پیشینه  ۳۰ساله دارد و بارها هواداران

اسلحه تالش کردهاند آن را لغو نمایند.
ناگفتــه نماند که دادگاه اســتیناف منطقه  ۹آمریکا
که در ســن فرانسیســکو قراردارد از یک اکثریت
دموکرات برخوردار است .در یک پانل  ۳نفره (دو
نفر دموکرات و یک نفر جمهوریخواه) رای دادگاه
فدرال و قاضی محافظه کار آن را متوقف کرد.
قانون یاد شده ،از ساخت اسلحههای نیمه خودکار
مشابه نیز پیشگیری مینماید.

تماس حاصل فرمائید.
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از  11جوالی برای دریافت حقوق بیکاری
برگ جستجوی کار ضروری است

اداره پرداخــت حقوق بیکاری در کالیفرنیا اعالم کــرد که از  ۱۱جوالی از
پرداخت بیمه بیکاری به کسانی که به طور واقعی و فعال در جستجوی کار
نبودهاند ،خودداری خواهد کرد.
از مارچ  ۲۰۲۰که دوران همهگیر شدن کرونا گسترش یافته و بیکاری بزرگ
آغاز شد EDD ،به سبب دوران کرونا و محدودیتهای آن  ،پر کردن برگ
ویژه جســتجوی کار را به طور موقت لغو کرده و اکنون که بازگشایی آغاز
شده اســت بار دیگر بیکاران ناگزیر خواهند شد که به محلهای گوناگون
مراجعه نمایند و تقاضای کار نمایند و در صورت پاســخ منفی ،برگه را با
نیافتن کار پر کنند.
به طور عادی و میانگین حقوق بیکاری هفتهای  ۴۵۰دالر اســت و دولت
فدرال نیز هفتهای  ۳۰۰دالر تا پایان ماه سپتامبر به آن افزوده است.
اکنون که میزان بیکاری پایین آمده و به  ۸/۳درصد رســیده و شــمار تقلب
نیز باال رفته است از  ۱۱جوالی مقررات جستجوی کار جدی خواهد شد.

گواهی دیجیتال واکسینه شدن در کالیفرنیا
ایالت کالیفرنیــا امروز اعالم کرد که با نیاز جدی برای نشــان دادن کارت
واکســینه شدن ۷بر اساس راهکار  CDCکه در بســیاری از موارد داشتن
و ارائه کارت واکسیناســیون را اجباری میکند ،امکان دسترســی به کپی
دیجیتال را برای افراد فراهم نموده است.
اداره بهداشــت عمومی کالیفرنیا پیشــنهاد نموده اســت کــه مردم کارت
واکسیناسیون خود را در جای امن نگهداری کنند و برای نشان دادن کارت
خود از نسخه دیجیتال استفاده نمایند زیرا در کالیفرنیا  ۲۰میلیون نفر واکسینه
شدهاند و در صورت گم کردن کارت ،صدور آن مشکل خواهد شد.
برای دستیابی به فایل دیجیتال به Myvaccinerecord.cdph.ca.gov
باید رفت و پس از پاســخ دادن به پرســشهای شــخصی مانند نام و نام
خانوادگی تاریخ تولد ،شماره تلفن و یا ایمیل به آن دست خواهند یافت.

استانداردهای ایمنی محیط کاربرای بازگشایی ،تصویب شد
پس از یک نشســت  ۲ساعته ،سرانجام هیئت مدیره تعیین استانداردهای
بهداشتی و ایمنی محیط کار در کالیفرنیا با رای  ۵-۱تصمیم خود را مبتنی بر
راهکار الزم و ضروری و لغو بسیاری از محدودیتهای محیط کار برای
دوران پس از بازگشایی اعالم کرد.
بر اساس این راهکار ،کسانی که واکسینه کامل شدهاند ،نیازی برای پوشیدن
ماسک و رعایت فاصله اجتماعی از یکدیگر نخواهند داشت.
محیط کار هنوز به فراهم سازی ماسک برای مراجعان و کسانی که واکسن
نزدهاند خواهد پرداخت و کســانی که واکســن نزدهانــد تنها در زمانی که
تنها هســتند و یا هنگام صرف خوراک ،میتوانند ماســک را بردارند اگر
چه پوشــیدن ماسک در فضای باز برای واکســینه شدگان لغو شده است
لیکن در فضای بسته مانند مدارس ،کلینیکها و بیمارستانها ،سرپناههای
بیخانمانها ،آسایشگاههای نگهداری از بیماران و سالمندان و زندانها و
بازداشتگاهها ،داشتن ماسک برای همه اجباری است.

ایالت کالیفرنیا با کاهش  ۲۹درصدی مرگ و میر،
درهفته نخست بازگشایی
ایالت کالیفرنیا با  ۵۶/۸درصد واکســینه شده و کاهش  ۲۹درصدی مرگ و
میر ،هفته نخست بازگشایی را به پایان میبرد و با امکان دستیابی به فایل
دیجیتال کارت واکسیناسیون،تالش دارد به عادی شدن شرایط محیط کار،
کاهش بیکاری ،رشد اقتصادی باز گردد.
هنوز کارشناسان بهداشت و تندرستی واکسیناسیون کودکان اعتماد و کشش
چندانی ندارند و بازگشایی مدارس را به خطر نمیاندازد.
اعالم شده است که با آسان شدن شرایط ،خاکسپاری جانباختگانی که در
سردخانهها نگهداری میشدند ،بیشتر خواهد شد.
از ســوی دیگر کارشناسان امیدوارند بازگشــایی و برداشتن محدودیت و
حضــور در کنار دریا و دیگر تفریحگاهها ،موج افزایش را همراه نداشــته
باشد.

انتخابات برای برکناری فرماندار چه زمانی برگزار می شود

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
www.iranshahrnewsagency.com

بنیانگذار و مدیر مسئول :بیژن خلیلی
طراحی و نشر :شرکت کتاب
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شماری از مسئوالن انتخابات در کالیفرنیا ،به معاون فرماندار کالیفرنیا پیشنهاد کردند
که زمان برگزاری انتخابات ویژه برای بازخوانی گوین نیوسام را به زودتر از نیمهی
نخست ماه سپتامبر منتقل نکند.
این انتخابات که برای کالیفرنیاییها  ۲۱۵میلیون دالر هزینه خواهد داشت با پیشنهاد
قانونگذاران دموکرات برای پایین آوردن هزینه ممکن است در  ۲۴آگوست برگزار
شود.
مخالفان گوین نیوســام و دموکراتها ادعــا دارند که اگر انتخابات پیش تعطیلی
هفته نخست سپتامبر برگزار شــود به شانس گوین نیوسام افزوده خواهد شد در
حالی که اگر در نیمه دوم ماه ســپتامبر برگزار شود به سبب دور شدن از روزهای
بازگشایی کالیفرنیا و پایان یافتن تعطیالت تابستانی ،بار دیگر شانس گوین نیوسام
برای ماندگاری کم خواهد شد و مخالفان فرصت پیروزی خواهند یافت.

تخلیه برابر با مرگ است
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا ،اجاره بهای عقب افتاده تا پایان ماه جون را خواهد
پرداخت و ایالت را در پایان ماه ون از اجارههای عقبافتاده پاک خواهد کرد و از

صدور حکم تخلیه تا پایان ماه جون پیشگیری میشود.

امروز قانونگذاران و فرماندار کالیفرنیا با یکدیگر مالقات خواهند نمود تا بر اساس
بودجــه  ۲۶۰میلیارد دالری کالیفرنیا که بــه کار گرفتن آن از اول جوالی خواهد

بود ،تصمیم بگیرند یکی از موضوعهایی که در گفتگو طرح خواهد شــد ،تمدید
پیشگیری از صدور حکم تخلیه خواهد بود زیرا از فوریه تا امروز ،تنها  ۴۹۵هزار
شغل جدید ایجاد شده و برای بازگشت به کار کافی نبوده است و بیکاری ،همواره

در کنار ناتوانی در پرداخت اجارهخانه ،به بیخانمانی منجر میشود ،بامداد امروز
شماری از کالیفرنیاییها تابوتی بر دوش خود حمل میکردند که روی آن با پارچه
سیاه پوشیده بود و با سفید نوشته شده بود :تخلیه برابر با مرگ است.
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مقاله:

هرکس به دین خود!
نویسنده :شیرین سمیعی
مقالهای از شــاکری زند خواندم در باره فاجعه انقالب اسالمی و رقصیدن
حضرات به دور خمینی پیش از رفتنش به ایران! به ویژه از کنش و منش پسر
معنوی امام در آن ایام ،که گویی در این ایام خوش رقصیهای خود را ز یاد
زدوده اســت و همان به که به یادش آوریم تا بداند دیگران از یاد نبردهاند و
سخنان نغزش در باره امام و چرخیدن به دورش را در نوفل لوشاتو همچنان
بخاطر دارند.
این پسر معنوی فرهیخته مســلمان ــ که اگر مسلمان راستینی چو خمینی
نمیبود پدر معنویاش او را به پســری خود مفتخر نمیساخت و به مقام
ریاســت جمهور نمیرساند ــ آنچنان غرقه در منصب خویش شده بود که
گویی نمیدانست رئیس جمهور انتصابی پدر معنویاش است و نه رئیس
جمهور انتخابی مردم! چون هنگامی که به پاریس گریخت ،همچنان خود
را رئیــس جمهور ایران میخواند و مینامید و عنوانش را برای خود حفظ
کرده بود .برای تماس با او به دفتر رئیس جمهور زنگ میزدند که با رئیس
جمهور صحبت کنند! شــاید هنوز هم امیدوار بود روزی با همین عنوان به
ایران بازگردد!
و اما شــگفت آور این که چگونه هنوز یک چنین آدمی با آن عملکرد و آن
گذشته درخشان همچنان برای عدهای از ایرانیان مقیم خارج مطرح است و
به او مجال گفتار میدهند و پای سخنش مینشینند ،چون در ایران و برای
ایرانیان مقیم ایران مهره ســوختهای ست .فرانسویان دانسته یا نادانسته ،با
هرکس و ناکسی به دالیلی تماس برقرار میکنند و با آنها مصاحبه  ...و اما

در کانون خبر:

ایرانیان چرا!
خمینی به یاری پســر معنویاش و دیگرانی چو او بر تخت نشــانده شد و
اســام باری دگر و این بــار نه با حمله اعراب که به مــدد این حضرات ــ
روزگار ایرانیان را تیره و کشورشــان را با کشــت و کشتار و قتل و غارت به
خاک ســیاه نشاند .و ایرانیان چو گذشــته به درون سیاه چال این دین مبین
افتادند و همچنان درونش دســت و پا میزنند و بانی یانش را لعنت! و آنها
هــم خوش و خرم در دیار کفار میچرخنــد و در انتظار که باری دگر و در
کسوتی دیگر مطرح شوند!
بایــد پذیرفت که اســام پیش از بلوای خمینی در ایــران یک چنین چهره
وحشــتناکی نداشت و اینچنین دســت و پاگیر نمیبود و آزار نمیرساند.
در دیــار فرنگ هم پــس از روی کار آمدن خمینــی و یارانش بود که رفته
رفته اســام رنگ عوض کرد و شــعارش آدم کشی شــد و با فریادهللا اکبر به
جان بندگان خدا افتاد! و با این کشــت و کشتارها یکباره داستان مسلمانی
مســلمانان در دنیا آنچنان مطرح شــد و مهم که امروز در فرانســه یکی از
مشکالت وجود مسلمانان مهاجر در این کشور است که کاری به قوانینش
ندارند و میخواهند دیگران هم در این کشور چو آنان زندگی کنند و پذیرای
باورهای آنان شوند ،تا جایی که با آدمکشی درصدد تحمیل دین و مرامشان
به دیگران هســتند! در حالی که در گذشــته این چنین نبود و در کشورهای
مختلف دنیا با مسلمانان مؤدب و معقولی برخورد میکردیم که کاری به دین
و ایمان سایر مردم نداشتند.
پیامبر اســام چنانچه زنده میبود و در این روزگار میزیســت ،محققآ در
قوانین دین مبیناش نوآوری میکرد ،همان طور که در آن دوران توانست در
کشورش نوآوری کند و با فراست پایههای دین خود را در آن دیار بکوبد:
نام بت معبود اعراب را بر روی خدای خود بنهد و او را درون همان بتکده
سابقشــان بنشــاند ،و از چهار گوشــه دنیا بندگانش را بیاورد و به دورش
بچرخاند که نان عربها با این دین جدید آجر نشود!

سفر رویایی برای واکسینه شدگان

پس از دور دوم قرعهکشــی  ۵۰هزار دالری برای تشویق به مسافرت نیز پس از بازگشایی طراحی شده است که میتواند
واکسیناســیون که روز جمعه برگزار شد و به  ۱۵نفر رسید ،در برگیرنده هتل و تفریحگاههای کالیفرنیا مانند دیسنی لند
روز دوشــنبه ،گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا در کنفرانس یا تماشــای بازی لیکرز در بهترین بخش و یا اقامت در هتل
مطبوعاتی اعالم کرد که  ۶بســته مسافرتی رویایی نیز برای  Ritz Carltonدر پالم اســپرینگ باشد و افزون بر آنچه
واکسینه شدگان در نظر گرفته شده است که روز اول جوالی این هتلها و تفریحگاهها رایگان اهدا میکنند ،ایالت کالیفرنیا
نیــز  ۲۰۰۰دالر پول نقد برای دیگر هزینهها به برندگان اهدا
قرعهکشی خواهد شد.
این بســتههای تفریحی و مســافرتی در راستای تشویق به مینماید.

ولی همه بندگان خدا مســلمان و از نژاد اعراب عربستان نیستند و بسیاری
چو «پابلو کازالس» دوســت دارند خدایشان را در موسیقی و درون دریا و
گل و برگ درختان و کنش نیک بیابند و نه محبوس درون جعبه سیاهی در
شهر مکه!
از آن گذشــته در قــرآن هم آمده اســت :و ما هیچ رســولی در میان قومی
نفرســتادیم مگر به زبــان آن قوم تا بر آنها (معارف و احــکام الهی را) بیان
کند آنگاه خدا هر که را خواهد بضاللت و هر که را خواهد به مقام هدایت
میرساند و او خدای مقتدر داناست (سوره ابراهیم ،آیه.)۴
و میبینیم این خدای مقتدر و داناســت که در باره خالیقش داوری میکند
و نه بندگانش ،و جانشــینی هم برای خود تعیین نکرده است که به این کار
شریف پردازد.
و ما ایرانیان هم نه از نژاد پیامبر اسالمیم و نه هنوز پس از گذشت این همه
سال قادر به تکلم به زبان او! و بنابر این آزاد در انتخاب هر دینی برای خود،
همانطور که بسیاری از ایرانیان به دیگر ادیان پیوستند و بسیاری هم مسلمان
باقی ماندند و مسلمان باقی خواهند ماند.
سوای قرآن ،در سایر کتابها از جمله در تلمود هم میخوانیم :صدای خدا در
سراسر زمین شنیده شد و از شیرخواره گرفته تا کهن سال همه صدای او را
شنیدند ،چون در هفتاد زبان بیان شد و طنین بر سراسر دنیا افکند و هرکس
به فراخور فهم و شعور خودش این سخنان را درک کرد.
مــا در تمام نوشــتهها از نژادهای مختلف آدمها و گویشهای متفاوتشــان
میخوانیم و در هیچ کتابی نوشته نشده است که خالیق از هر تیره و طایفه و
نژادی باید فقط پذیرای دین اسالم باشند و تابع قوانین آن ،جملگی آزادیم و
هرکس به دین خود! عیسی به دین خود و موسی به دین خود! و امت محمد
هم به دین خود! باشد که این امت نیز روزی بر سر عقل آید و دست از آزار
و اذیت سایر بندگان خدا بکشد و دیگران را در باورهای خود آزاد بگذارد.

راهکار های تازه برای محیط کار پس از بازگشایی کالیفرنیا

ایالت کالیفرنیا  15جون بازگشایی میشود لیکن هنوز راهکار
حضور در محیط کار روشن نیست .روز پنجشنبه  17جون ،
هیئت مدیره ایمنی در کالیفرنیا در نشست خود تصمیم خواهد
گرفت که کارکنانی که  ۲بار واکسن خود را دریافت کردهاند
میتوانند ماسک نزنند و نیازی به فاصله اجتماعی نیست لیکن
کارکنانی که واکسن نزدهاند باید ماسک بزنند و پشت تلقهای
پالستیکی که برای کارکنان ایجاد شده ،کار کنند.
کارفرمایان نیز باید امکان استفاده از هوای تازه را بیشتر نمایند
و ماســک  N95در اختیار کارکنان بگذارند تا اگر واکســن

نزدهاند از آن استفاده کنند.
هیئت مدیره ایمنی در محیط کار در روز  ۲۸جون نیز ،نشست
دیگری خواهد داشت تا بر اساس تغییرات ،راهکار تازهای را
ارائه نمایند که  ۱۰روز بررسی آن به درازا خواهد انجامید.
از فردا کانتیهایی که در ردهبندی زرد هستند ،میتوانند باشگاه
های ورزشی ،رستورانها را با  ۵۰درصد گنجایش و بارها را
با  ۲۵درصد و حداکثر  ۱۰۰نفر و تفریحگاهها نیز با  ۳۵درصد
باز خواهند بود.
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حکایات بازار بین الخبرین

بچه پررو 2

واال تا همین انتخابات اخیر هر وقت ملت می پرســیدن بچه پرروی نظام کیه؟ مام
میگفتیم خب معلومه دیگه :ماموت احمدی نژاد!
اما انتخابات  1400به همه نشون داد که احمدی نژاد در برابر بزرگترین کونده پرروی
نظام هیچ رقمی نیست و باس محمود رو فراموش کرد .چرا؟
خب معلومه دیگه ،بچه پرروی نظام با فاصله زیاد از احمدی نژاد ،پرزیدنت بعد از
این ،ابی رییسی می باشد .چرا؟
خب آقارییسی که فامیلیش فقط یه جمهور کم داره تا بشه «ابراهیم رییسی جمهور»

در اولین مصاحبه مطبوعاتیش با تمام قدرت از قتل عام زندانیان دهه  60دفاع کرد
و با کمال پررویی درخواســت جایزه و مدال و هدیه و عیدی و شاباش و  ...برای
جنایت هاش رو مطرح کرد  ...اوج پررویی حاجی ابی رییســی اونجا بود که گفت
هیشــکی توی این دنیا اندازه ایشون (آیت اهلل اعدام) به حقوق بشر احترام نذاشته
و اونو رعایت نکرده! احتماال ترجمه حرفاش اینه :هیشکی اندازه من (ابی رییسی)
نریده به حقوق بشر و اونو به گا نداده تا حاال واال!
االن به نظرتون محمود کونده پرروتره یا ابرام؟ من که فکر کنم بچه پرروی نامبر وان
نظام فقط ابرامه والغیر!

جک های بازار بین الخبرین
شايد اشــكال كار اينه چون بخشی از نژاد آريايي
از  ٢قوم مادها و پارتها بوجود اومدن براي همين
تمام مشــكالت تو مملكت يا از طريق پارتی حل
ميشه يا مادی!!!
*********
این چینیا واقعــا زبون همدیگرو میفهمن یا جلو
بقیه آبرو داری میکنن؟!
*********
آیا میخواهید همیشه و همه جا بدرخشید؟
به خودتان مقداری اکلیل بزنید..
من امتحان کردم خوب جواب داد
*********
یه سوال از خانم ها دارم….
زشته بخدا…
از سوسک میترسی؟
آخه شما تو شکم سوسک جا میشی؟
نه جامیشی؟
نه خب بگو میخام بدونم!!!!
*********
شما یادتون نمیاد
خودمم یادم نمیاد
مال خیلی وقت پیشه !
بعله
*********
ﻣﻦ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﺍﮔﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﯾﻪ ﺭﻭ ِﺯ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻮﺩ االن ســاعت
 ۹شب بود
اما چون ماه رمضان هست هنوز عصر نشده!!
*********
به این مونالیزا بگید اگه چیزی هســت بگه ماهم
بخندیم|:
*********
یکی از فانتزیام اینه که خواهرم اسمش سحر باشه
توی ماه رمضون صداش کنیم
سحر ،سحره
تا سحره پاشو سحری بخور سحر !
*********

از شبکه های اجتماعی:

دنیاى مزخرفیه  ،دو ساعت به موج و ساحل فکر
کنى انگار نه انگار
اما دو دقیقه که بــه مورچه فکر کنى ،تمام تنت
شروع میکنه به خاریدن !
*********
بعضی وقتا میخوام شب شام سبک بخورم
ولى یه ندایى از اعمــاق وجودم خودش زنگ
میزنه پیتزا سفارش میده !
*********
اونایی که روزه سکوت میخان بگیرن  ،سحر بیدار
میشن سر و صدا میکنن !؟
*********
با این روزای بلند شــهر رمضان نیس که دیگه !!!
استــــانرمضانه!!!
ِ
*********
تو خونه شما هم کاربرد توری پنجره اینه که نذاره
پشه ها از خونه برن بیرون!؟
*********
رئیس جمهور روحانی  ۳سال قبل در جمع هيات
دانماركی گفت:
سياست خارجی ما بر مبنای برد برد است!!!
من تازه فهميدم که حسن راست گفت وچی گفت
...
هرکس بیت المال را برد  -برد ...
هرکس پول را به کانادا برد  -برد ...
هرکس خانــواده اش را به اروپا و آمریکا برد  -برد
...
هرکس پول نفت را برد  -برد ...
هرکس آبروی ملت را برد  -برد ...
هرکس با کامیون شمش طال را برد  -برد ...
هركس عزت ایران رو برد  -برد ...
هركس دكل نفت را برد  -برد ...
كال هركسی هرچى برد – برد!!!
*********
ولی انصافا این ماسک زدن بر اثرکرونا ،چقد درک
مــارو از زیبایی افراد عوض کرد ،من تازه فهمیدم

ناصر سبیل ،قصاب محله مون چه چشمای خمار
و جذابی داره!
*********
چرا این روزا مصرف لوازم آرایش کم شده،
اونای که میگفتن برای دل خودمونه مگه االن دل
ندارید گالی تو خونه؟
*********
قانون اول :اگر از چیزی بترسی سرت میاد.
قانون دوم :نترسی هم سرت میاد.
قانون سوم :در هر صورت دهنت سرویسه
*********

شعر در مورد قرنطینه:

قرنطینه …
کدخدا گفته که از خانه کسی در نرود
ِده قرنطینه و با قفل کسی َور نرود

مجانیست
همچنین گفته که اینترنتتان ّ
تا که در خانه کسی حوصلهاش سر نرود
گاوتان ُمرد اگر هم به د رَک! هیچ کسی
پی یونجه و شبدر نرود
خارج از خانه ِ
ِ
مؤمنان! ّ
عبادات جماعت تعطیل
کل
قول شرف داده که منبر نرود
شیخ هم ِ
راستی عقد و عروسی شده موکول به بعد
ِ
جانب محضر نرود
بابت صیغه کسی
کدخدا گفت نه تنها که شمال آلودهاست
هیچ کس سمت قم و مشهد و بندر نرود
عاشقان در کف معشوق بمانند ولی
عاشقی دور ِبر خانهی دلبر نرود
قول دادهست که بهداشت به ما ماسک دهد
تا کسی سمت دو تا برگ چغندر نرود
ردم ِده بخدا وضع خراب است! کمک!!
َم ِ
تا که اوضاع از این مرحله بدتر نرود
ی زد و گفت
کدخدا خسته شد و ُسرفه خشک 
گـلو بود…! کسی در نرود
بخدا آب َ
شیخ با خسته نباشید ،دم گوشش گفت
حرف در ک ّلهی این… خواهرمادر !..نرود!
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این داستان را کسانی که پنجاه ساله یا باالتر هستند خوب درک می کنند
اما بقیه هم بدونن روزگاری اینطور بود
یکی بود یکی نبود…
اون قدیما که تو شهر ما انتخاباتی در کار نبود و شاه خائن ،هنوز خائن
بود،
خیابونا خلوت بودن و آسمونا آبی...
اون قدیما که هنوز آدما زندگی یادشون نرفته بود،
یه روزایی می رفتیم چهارراه پهلوی فروشگاه بتهوون دنبال صفحه ی
جدید
بعدشم می رفتیم آندره ساندویچ می خوردیم
یا اگه پول داشتیم ،می رفتیم کارتیه التن تو خیابون کاخ و اسپاگتی می
خوردیم.
اون قدیما ،یه روزایی که هنوز انقالب نشــده بود ،بعدازظهرا می رفتیم
کافه قنادی بامداد که یه کم پایین تر از آندره بود.
گاهی هم پیراشکی خسروی و بعدشم کافه نادری.
یه عصرایی که همه چیــز آزاد بود و تو خیابونا پُر از َون نبود ،پیاده از
خیابون جم توی تخت طاووس ،می رفتیم تا سینما شهر فرنگ یا شهر
قصه.
ســاعتها تو صف می ایستادیم تا فیلم ایزی رایدر رو ببینیم یا مردی از
المانچا یا راننده تاکسی …
بعدشم از خیابون وزرا که هنوز اسمش ترسناک نبود ،قدم زنان و گپ
زنان برمی گشتیم خونه.
یه روزایی که هنوز در آغوش اســام نبودیم ،جلوی ســینما امپایر یا
آتالنتیک قرارهای یواشکی می ذاشتیم و کسی تو گوشمون نمی خوند
که تو جهنم قراره از موهامون آویزونمون کنن!
یه شبایی بود که رستورانا مجبور نبودن سر ساعت دوازده تعطیل کنن،
اونوقت شــام می رفتیم ریویِرا یا سورنتو ،یا بالکن اون رستورانه نبش
میدون ونک که کنارش زمین مینی گلف داشت و سهراب اندیشه گیتار
می زد و می خوند...
یا یکتا و پیتزا پنتری …
بعد از شــام هم می رفتیم خیابون فرشته پیاده روی ،نسبتهامونم برای
کسی جالب نبود!
یه غروبایی می رفتیم انجمن ایران و شــوروی فیلمای روشنفکری می
دیدیم… رزمناو پوتمکین ،مادرِ گورکی ،داستان یک انسان واقعی…
یه وقتایی هم می رفتیم کوچینی سر خیابون کاخ یا البیرنت و کیج…
تابستونا متل قو ،گرام تُپاز تو ماشین با صفحه های کج و کوله شده روی
داشبورد از آفتاب،
دریا و سالن نپتون و فریدون فروغی و فرخزاد و جمع شدن دور آتیش
توی ساحل … نوشهر و اسب سفید  ...یا دهکده غازیان بندر پهلوی ….
اون سالها حتی تصور طرح جداسازی دریا احمقانه و خنده دار بود.
یه شبایی بود که می رفتیم تئاتر ،کارگاه نمایش اسماعیل خلج ...

ترس و نکبت رایش سوم ،صندلی کنار پنجره بگذاریم و به شب تاریک
و سرد بیابان خیره شویم ِ آربی آوانسیان ….
یا تئاتر  ۲۵شهریور و نمایش شهر قصه ی بیژن مفید.
اونوقتا که موسیقی حرام نبود و ساز ،هیزم جهنم ،می رفتیم تاالر رودکی
کنسرت و رسیتال و منم اغلب چرت می زدم.
اونوقتایی که هنوز گشت نیروی انتظامی و کمیته نبود ،یه جمعه هایی می
رفتیم دربند ،بی روسری و مانتو ،گرما و سرما می پیچید الی موهامون.
گاهی با تله سی یِژ و گاهی هم پیاده ،تا می رسیدیم به قهوه خونه های
اون بــاال و آش و اُملت می خوردیــم و گل یا پوچ بازی می کردیم و
َدبِلنا...
روبروی دانشگاه و کتاب فروشیاش … طبقه پایین کتابفروشی گوتنبرگ
… کتابای انتشارات پروگرس مسکو … نون خامه ای های میدون ۲۴
اسفند …
نه که خیلی بیکار بودیما،
نه که خیلی پولدار بودیما،
نه که همه چی عالی باشه و آزادی کف دستمون … نه ! ...
اما اون روزا زندگی خیلی سبک بود.
هنوز اینجوری ننشسته بود رو کول آدم!
هنوز نه شرقی و نه غربی نشده بودیم!
زود صبح می شد ،دیر شب می شد!
خوش بودیم به همه چی ،به همه جا.
اگه پول نداشتیم ،پیاده می رفتیم .از این سر تا اون سر تهرون...
بیشتر وقتا همه چی ساده بود و آروم.
همه سر جای خودشون بودن.
مذهبی ها ،غیر مذهبی ها ،قرتی ها ،روشنفکرا ،ساواکی ها ،دزدا ،پُلیسا…
کسی نمی خواست از ایران فرار کنه تا خوش باشه!
خوشی ها کم نبودن ،ناخوشی ها هم کم نبودن ،اما انگار طاقتا زیاد بود!
آدما خداحافظی کردن سختشون بود ،آدما مسیر فرودگاه رو چشم بسته
نمی رفتن برای بدرقه!
دغدغه هامون کم بود و دلخوشیامون بس.
االن ما آدمای اون روزا ،هزار سالمونه!
.هر کدوممون یه گوشــه ی دنیا بقچــه ی زندگی و خاطراتمونو بغل
کردیم و ِهی نگرا ِن سیاست و انتخابات هستیم و فردای بچه هامون!
ذهنمون پر از مقایسه ست و بُهت!
راستی ما آدمای هزار ساله ،چندسالمونه؟!

این بیانیه  ۵ ،شنبه  ۲۴جون  ، ۲۰۲۱از سوی بنگاه خبر پراکنی بی بی سی به خبرگزاری و نشریه ایرانشهر ارسال شده است .ما عینا” این نامه و گزارش را بازتاب می دهیم ضمن آن که بر این دو نکتهپافشاری می کنیم.
الف :ایرانشهر از کارکنان بی بی سی و خانواده هایشان در برابر سیاستهای ددمنشانه جمهوری اسالمی ایران به طور قاطع و کامل پشتیبانی می کند.
ب :با کمی دقت در متن بیانیه  ،هیچ جا عنوان « جمهوری اسالمی » به عنوان پیشوند « ایران» استفاده نشده است و بدینوسیله  ،ایرانشهر به متن این بیانیه به دلیل به کار نبردن عنوان «جمهوری اسالمی » که مسبب اصلی این
اقدامات منزجر کننده بوده است  ،اعتراض می کند.

تشدید آزار و اذیت روزنامهنگاران بی بی سی فارسی در
برنامه مجازی بی بی سی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح شد
سرویس جهانی بی بی سی امروز همزمان با چهل و هفتمین اجالس شورای

حمالت جنسیتی علیه روزنامهنگاران زن و

را برعهده گرفت تا نگرانی خود را نسبت به تشدید آزار و افزایش تهدیدهای

ایران بوده اســت .در برخی موارد ،اعضای

فارسی زبان خارج از ایران ابراز دارد.

شرایط تحقیرآمیز نگهداری شــدهاند و به

حقوق بشر سازمان ملل متحد میزبانی مشترک یک «برنامه جنبی» مجازی

برون-مرزی علیه روزنامهنگاران بخش فارسی بی بی سی و سایر رسانههای

مســدود كردن اموال کارکنان بیبی سی در
خانوادههــا در ایــران از آزادی محروم و در

فدراســیون بینالمللی روزنامهنگاران ،اتحادیه ملی روزنامهنگاران و کانون

آنان دستور داده شده است به نزدیکان خود

ریاســت ایــن برنامه مجــازی را جرمی دییــر ،معاون دبیر کل فدراســیون

در واکنش بــه این اقدامات ،بیبیســی در

ریتا فرنچ ،سفیر بریتانیا در شورای حقوق بشر و معاون نمایندگی دایم این

حمایت از روزنامهنگاران را به سازمان ملل

در این مراسم سخنرانی کرد.

ویژه سازمان ملل در تعامل بوده است.

وکالی داوتی استریت همراه با بیبیسی میزبان این جلسه بودند.

بینالمللی روزنامه نگاران بر عهده داشت.

کشور نزد دفتر نمایندگی سازمان ملل و سایر سازمانهای بینالمللی در ژنو،

بگویند به کار برای بیبیسی ادامه ندهند.

سال  2017اولین دادخواست خود در مورد

تسلیم کرد و از آن زمان هم با مکانیسمهای

خانم فرنچ گفت« :آرزوی ما همچنان این است که ببینیم ایران تغییر روش

دبیرکل سازمان ملل و گزارشگران ویژه این

را متوقف میکند و به تعهدات بینالمللی در زمینه رعایت حقوق بشر پایبند

بــا روزنامهنگاران بیبیســی فارســی ابراز

میدهد ،اقدامات منزجرکننده آزار و اذیت روزنامهنگاران و خانوادههایشان

میماند .تا زمانی که آنان چنین نکردهاند ،بریتانیا همچنان آنان را پاسخگو

ســازمان نگرانی خود را در مورد رفتار ایران
داشتهاند.

میداند و در صدد آن خواهد بود تا از برخورداری رسانهها از آزادی در همه

در مــارس  ، 2020گروهــی از کارشناســان

استونی ریاست نشست ائتالف برای آزادی رسانهها را در سال جاری برعهده

روزنامهنگاران در مورد نشانههای زیر ابراز نگرانی کردند:

مهاجرت گفت« :ما واقع ًا مایلیم که نشستی که در ماه دسامبر سال  2021در

ابایی ندارند .آزار و اذیت ،تجســس ،تهدید به مرگ علیه روزنامهنگاران در

کســرا ناجی  ،روزنامهنگار بیبیسی فارسی هم از شرکتکنندگان در بحث

جملــه حق برخــورداری از امنیت  ،حق حیات و حــق آزادی بیان را نقض

جا اطمینان حاصل کند».

خواهد داشــت و مینا-لیینا لیند  ،سفیر سیار استونی در امور حقوق بشر و

تالین برگزار میشود به نتایج ملموس و قابل اجرا دست یابد».

ســازمان ملل در بیانیه مشــترکی ضمن محکوم کردن برخورد ایران با این

 ...مقامات ایران در تعارض با قوانین بینالمللی از کاربرد برون-مرزی زور
داخل و خارج هر کشــوری قوانین بینالمللی ناظر بر موازین حقوق بشر از

بــود و در مــورد کارزار ایران بــرای بدنام کردن ،تهدیــد و آزاری که خود او،

میکند.

ســردبیر اخبار جهانی بیبیســی ،در مــورد این خطر هشــدار داد که این

« نقض قوانین بینالمللی ناظر بر ممنوعیت استفاده از زور در زمان صلح» و «

همکارانشوخانوادههایشانمتحملشدهاندسخنگفتوجانسیمپسون،

کارشناسان سازمان ملل گفتند که اقدامات ایران در مورد بیبیسی فارسی

سیاستی که از چهار سال پیش آغاز شده در دوران ریاست جمهوری ابراهیم

در نهایت تهدیدی جدی برای امنیت جهانی است» و خواستار واکنش جدی

و خواستار محافظت و مراقبت از سرویس فارسی بیبیسی شد.

طی یک سال گذشته ،این مشکل شدت گرفته است .روزنامه نگاران و کسانی

رئیسی ،رئیس جمهوری منتخب ،ادامه خواهد یافت و شدت خواهد گرفت

دولتها نسبت به آن شدند.

سالهاســت که ایران کارزار فشــار و ارعاب علیه روزنامه نگاران بیبیسی

که منتقد مقامات ایران تلقی میشدند از داخل کشورهای دیگر ربوده شدند

شــامل تهدید به کشــتن روزنامهنگاران و خانوادههایشان در لندن ،احضار

کردن داراییها شامل کارکنان برخی دیگر از رسانههای فارسی زبان برون-

فارسی و خانوادههایشــان در ایران را به اجرا گذاشــته است .این اقدامات

اعضــای خانوادههای آنــان در ایران بــرای بازجویی و تهدید بــه اقدامات

فرامــرزی بــرای زندانی کردن ایــن روزنامهنــگاران ،آزار و اذیــت آنالین و

تا به ایران برده و زندانی و ( دســت کم در یک مورد) اعدام شــوند .مسدود

مرزی شــده و تهدید کارمندان بیبیسی ساکن لندن به مرگ به مراجعه به

پلیس و درخواست حفاظت هم انجامیده است.

تیم دیوی ،مدیر کل بیبیســی ،اظهار داشــته که «رفتار مقامات ایرانی با

روزنامه نگاران بیبیســی و خانوادههایشــان مغایرموازین و اصول بنیادی

حقوق بشر است .ما در حمایت كامل از روزنامهنگارانمان كه وظیفه خود را
انجام میدهند به همان اندازه ارادهمان در تسلیم نشدن در برابر این فشارها

قاطعیت داریم و خواستار توقف این فشارها هستیم».

کیلن گاالهر ،وکیل دادگســتری ،و جنیفر رابینســون ،مشــاوران حقوقی

سرویس جهانی بیبیسی گفتند که «همین هفته ،رئیس جمهوری منتخب

ایران ادعا کرد که مدافع حقوق بشر است .اما آزار و اذیت و ارعاب بیرحمانه

کارکنان بیبیسی و خانوادههایشان حقوق بشر این روزنامهنگاران و خانواده

های آنان را نقض می کند .هدف قرار دادن برون-مرزی روزنامه نگاران برای
خاموش کردن صداهایی اســت که ایرانیان اســتحقاق شنیدن آنها دارند و

به این ترتیب ،حقوق عمــوم مردم را هم نقض میکند .این نوع اقدامات به

منزله تهاجم مستمر و بدخواهانه از سوی ایران علیه حقوق بشر است .ما از
کارشناسان سازمان ملل متحد میخواهیم در این مورد اقدام کنند .جامعه
بین المللی باید این اقدامات را به شــدیدترین وجه محکوم کند و بیدرنگ

اقداماتی را برای حفاظت از امنیت روزنامه نگاران ،خانوادهها و حرفه آنان
به عمل آورد».

بیبیسی فارسی بخشی از سرویس جهانی بیبیسی است.
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اظهار نظرها در مورد انتصخابات ریاست جمهوری  2021 ( 1400میالدی)
ایران گلوبال
نویسنده :مهران مقدس
دبیره فارسی این متن از خود ایشان است و ایرانشهر دخالتی نداشته است.

پیروزی بزرگ شاهزاده

پنجشنبه ,ژوئن 10:34 - 2021 ,24

دگرباشی جنسی و شعر پارسی
چهارشنبه  30جون  6 ،2021بعد از ظهر
https://lapl.zoom.us/j/85192030632

سخنرانان :دکتر مکس رهنی و رامین نادری
شــعر ،زبان تاریخ شفاهی مردم پارسی زبان اســت .از این رو ،بهره

گیری از شــعر یکی از راه های آشــنایی با تاریخ دگرباشی جنسی در
فرهنگ پارســی اســت .تا جایی که سیروس شمیســا ،شعر غنایی

پارسی را ادبیات همجنسگرایانه خوانده و معشوق در سبک خراسانی
و مکتب وقــوع در دوره تیموری را بازنمونِ بی گمــان آن می داند.
همجنســگرایی به عنوان یکی از گونه های دگرباشــی جنسی نه تنها

پدیده نوپیدا نبوده بلکه در جامعه پارســی زبان ریشه ای به دیرنگی

هزاره دارد .در این برنامه از مجموعه انجمن شعر پارسی لس آنجلس
به بررسی این مفهوم ها در چند دوره از شعر پارسی خواهیم پرداخت
و اشاره ای به حقوق دگرباشان جنسی خواهیم داشت.

این برنامه توسط کتابخانه همگانی لس آنجلس برپا شده و شرکت در

آن برای همگان آزاد و رایگان است.

LGBTQIA & Persian Poetry
Wednesday, June 6:00 ;2021 ,30 p.m.
https://lapl.zoom.us/j/85192030632
Dr. Max Rahni & Ramin Naderi

بازداشتن بیشینه مردم از رای دادن
در انتصابات گذشته  ،که بیش از
 ۱۱۵نهاد مبارز در دستیابی به آن
همرزم بودند  ،پیــروزی بزرگ
شاهزاده رضا پهلوی در هماهنگ
کــردن حزبهــا و گروههــای
گوناگون نا ســازگار با جمهوری
اسالمی زیر چتر» نه به جمهوری
اسالمی» بود
بازداشتن بیشینه مردم از رای دادن
در انتصابات گذشته  ،که بیش از
 ۱۱۵نهاد مبارز در دستیابی به آن
همرزم بودند  ،پیــروزی بزرگ
شاهزاده رضا پهلوی در هماهنگ
کــردن حزبهــا و گروههــای
گوناگون نا ســازگار با جمهوری
اسالمی زیر چتر» نه به جمهوری اسالمی» بود .
برآورد درســت میزان هنبازی در این انتصابات شــدنی نیست  ،اما یک
گزارنده از درون مرز مینویســد ؛ در تهران و رشت پای صندوقها بسیار
ی که گزارش
خلوت بود .آقای خادمیان خبرنگار صدا و سیما هم در حال 
شور انتخاباتی در شهرستان ارسنجان را دروغ پردازی میکرد دستش رو
شد چون در مدت یک دقیقه گزارش ایشان  ۱۱تن از برگزار کنند گان پای
صندوقها نشسته بودند و فقط یک تن آمد رای داد و این نمایش مسخره
بیشتر شور برگزار کنندگان را نشان میداد تا شور رای دهندگان را
ی جمهوری اسالمی درست باشد  ،با همه
هتا با انگاشت اینکه آمار رسم 
هزینه گــزاف آوازه گری و خواهش و البه هنرپیشــههای مزدور رژیم ،
ایــن بار بیــش از نیمی از مردم رائ ندادند  ،و این پیام رســانی فقط مایه
بیزاری بیشتر از این چهرههای خود فروخته شد تا کشاندن مردم به پای
ی رای .ترفند همزمان کردن انتصابات شورای شهر
صندوقهای نیمه خال 
و ریاست جمهوری نیز از میزان این آبرو ریزی چندان نکاهید
ی گزارش کرده که در سال
ی ســ 
یب 
هلل ب 
آناهیتا شــمس از تلویزیون آیت ا
 ۱۳۸۸کوچی میزان هنبازی یا مشــارکت مردم در انتصابات به اندازه %۸۵
بود .برابر آمار رســمی ،براســت یا بدروغ ،هنبازی انتصابات این بار در

تهران  ۲۶٪درسد بوده و هنبازی سراسر کشور پس از رایهای پوچ شده
فقط  ۴۰٪بوده زیرا  ۶۰میلیون شهروند دارای شرایط رای دادن بودند۲۸ ،
هده (باطله) بوده.
میلیون تن شرکت کردند و  ۴میلیون رای بی ُ
هتا اگر شــمار اندک هنبازی این انتصابات را نخواهند به پیروزی مبارزه
پیوند بدهند با اینحال روند درســتی را نشان میدهد و برای نخستین بار
پویش “نه به جمهوری اســامی” مبارزان را در دامنه گستردهای همدل و
هم آوا کرد و این خود پیروزی بزرگی اســتبرای شــاهزاده و برای همه
مبارزان
ما میتوانیم امیدوار باشیم که دودستگی بالهای درون رژیم گندیده بزودی
ملت را به مبارزه سراســری و پیوسته و همبســته وا خواهد داشت ولی
هتا اگر رژیم  ۴ســال دیگر نیز با دســت و پا زدن در بستر مرگ به زندگی
فرومایه خود ادامه دهد .باز از پا نخواهیم نشســت و با کار و کوشــش و
توجه بیشتر به روستاها و شهرستانها کوشش خواهیم کرد هنبازی را به
زیر  ۲۵٪برسانیم .زیرا در آن صورت سزاواری انتصابات آینده زیر پرسش
بین المللی خواهد رفت و بدور نیست که شاهزاده بتوانند به نمایندگی از
سوی ملت ایران از راه سازمان ملل فشار آورده و درخواست همه پرسی
ملت ایران  -در چشم جهانیان  -سزاواری و حقانیت پیدا کند.
از آنجا که انتخابات آری یا نه جمهوری اســامی در ســال  ۱۳۵۷کوچی
ی انجام شــد که چبود و چیســتی جمهوری اسالمی را پنهان نگاه
در حال 
داشته بودند  ،آن انتخابات و در نتیجه قانونهای جمهوری اسالمی همه
غیر قانونی اســت و تنها قانون مورد پذیرش موجود همان قانون اساسی
مشروطه است که نیاکان ما برایش جنگیدند و هنوز فرمند و معتبر است.
ی مشروطه
اگر فرمانروایی آخوندها را غیر قانونی بدانیم و قانون اساســ 
را با تمام کاستیهایش پا بر جا بدانیم ،پس ناگزیریم چه دوست داشته
باشــیم چه نداشته باشیم شــاهزاده رضا پهلوی را بعنوان نماینده کشور
بپذیریم ،هتا اگر ایشــان خود را شاه ندانند  ،گو اینکه ایشان در تلویزیون
رسما پذیرفته اند که اگر ملت بخواهند پادشاهی را میپذیرند و این حق هر
کسی است که دیدگاهش را دگرگون کند.
حال که شمار ما نسبت به هواداران استبداد اسالمی بیشتر شده ،بیاییم همه
بکوشیم از راه مبارزه خشونت پرهیز میزان هنبازی را به زیر  %۲۵برسانیم
ی را
و سپس از شاهزاده رضا پهلوی خواهش کنیم درخواسدت همه پرس 
به سازمان ملل ببرند
پاینده ایران

در کانون خبر:

اعتراف هنرپیشه تلویزیونی کودکان
به جرم خود برای رابطه با دختر  15ساله
دریک بل ( )Drake Bellبازیگر ۳۴
سالههالیوود وستارهپیشیننمایش
تلویزیونی «دریک و جاش» در برنامه
تلویزیونی نیکولودیان امروز به جرم
خود برای رابطه با دختری زیر سن
قانونی اقرار کرد و ممکن است به دو
سال زندان محکوم شود.
او که با این دختر در کنسرتی در سال
 ۲۰۱۷آشنا شده و در ان زمان دختر
یاد شــده  ۱۵ساله بوده است ،متهم

اســت که اقدام او به خطر انداختن
یک کــودک و نوجوان بوده اســت و
در  ۱۲جــوالی حکم زنــدان خود را
خواهد گرفت.
این دختــر در ســال  ۲۰۱۸با پلیس
تورنتو کانادا تماس گرفته و شکایت
نمــوده و پلیس تورنتــو ،در تماس
با پلیس کلیولند اوهایــو موضوع را
پیگیری نموده است.

دیوان عالی قضایی امریکا رای داد
که راننده را نمی توان در خانه اش جریمه کرد

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

دیــوان عالی قضایی امریکا امروز رای قاضی ایالت کالیفرنیا ،در مورد یک
راننده تعقیب و گریز که پلیس او را در گاراژ خانهاش دستگیر و جریمه کرده
بود ،را رد کرد.
دیــوان عالی قضایی در حکم  ۹-۰خود نوشــت که متمم  ۴قانون اساســی
آمریکا ،ورود پلیس را به ورودی خانه و یا درون خانه ،بدون داشتن حکم
قاضی ممنوع میکند .در این مورد که راننده به سبب مستی و رانندگی از

سوی پلیس تا خانهاش تعقیب شده و در درون گاراژ خانهای جریمه شده
اســت ،پلیس قانون حریم خصوصی را نقض کرده اســت این راننده که به
عنوان راننده در حال مســتی ،با صدای بلند موســیقی رانندگی میکرده
است و پلیس راه او را تعقیب کرده است ،دیوان عالی قضایی میگوید متهم
از هیچ گونه جرم و جنایت بزرگ فرار نمیکرده و تنها میتوانست به اتهام
جرم جنجه جریمه شود آن هم نه در خانهاش.
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مقاله:
پیامی از صبا خوئی

بدرود و یاد بود ،اسماعیل خوئی

پدرِ گرانمایه ام ؛دوســت ما و شما ،و دلســوز مردم ایران و
جهان روز ســه شــنبه ۴خرداد  ۲۵(۱۴۰۰ماه می )۲۰۲۱در
ساعت۴۲/۱بامداد  ،در بیمارستان واتفورد ،در شمال لندن ،با
لبخن ِد همیشگی دوست داشتنی اش ،برای همیشه در ادبیات
تاریخ ايران جاودانه شد.
و ِ
قلبش،روحش هميشه براي انسانيت؛اخالق و آزادي مي تپيد.
پيامِ آخر خويي
برويد
خانم ها ،آقايان
برويد خوش باشيد
بي آنكه مردم ُكش يا طبيعت ُكش باشيد.
پدرم مي دانســت که یادش و نامش همیشــه با ما و تاریخ
میهنش و فرهنگ و فلسفه در جهان خواهد بود.
مراســم آخرین وداع با کالبد او در روز شنبه ٢٦ژوين ٢٠٢١

(٥تير  )١٤٠٠ساعت ١١صبح بوقت لندن در آرامگاهِ گلدرز گرین
( )Golders Greenبرگزار میشود .

بنا به خواسته خودش ،کالبد او را به آتشی که در جانش و شعرش

روان بود میسپاریم:

Golders Green Crematorium 62 Hoop Ln,
London NW7 11N

پس از آن در مراســمی در روز چهارشــنبه ٣٠ژوئن ٢٠٢١
( ٩تیر )١٤٠٠و همزمان با جشــن زاد روز شاعر گرانمايه ي
ما ،یــادش را گرامی خواهیم داشــت .در این روز همچنین

درختی را با بخشی از خاکسترش خواهیم کاشت که در آینده
دوســتداران خودش و شعرش و اندیشــه اش اگر دلتنگ او
شــدند بتوانند در آنجا با او دیدار کنند .محل و ســاعت این
مراسم را خبررساني خواهيم كرد.
باشد روزي كه شاع ِر گرانمايه ي ايران در كنارِ فردوسي بزرگ
آرام بگيرد .دور نيست آنروز
خوئی متعلــق به همه بود و در این دو مراســم هرکس که
بخواهد میتواند حضور یابد .ولي با توجه به محدودیت های
ناشی از کرونا ممکن است برای تعداد کمی این امکان وجود
داشته باشد.
در اطالعیه های بعدی ،پس از روشن شدن تصمیمات دولت
انگلیــس در روز  14ژوئن ،که مقررات جدید گرد همآئی ها
اعالم خواهد شــد ،اطالعات بیشتری در این زمینه به عموم
خواهیم داد .به هر حال هر دو مراسم از طریق اینترنت پخش
جهانی خواهند شد.
از آنجا که اسماعیل خوئی زندگی خود را وقف مردم میهنش
ایران کرده بود و بدور از تنگ نظری های سیاســی و جناحی
متعلق به همه مردم بود ،هرکس و هر گروهی میتوانند مراسم
دلخــواه خود را برای نکو داشــت او برگزار کنند و نیازی به
مشورت با خانواده او ندارند.
از همه ي شــما دوستان نازنين و گرانمايه ام كه در چند روز
گذشته پیام همدردی خودتان را ،با تلفن ،ای میل ،پیامک ،و یا
از طریق رسانه های اجتماعی ،برایم فرستاديد سپاسگزارم و بر
من ببخشيد كه يارايي ندارم بِه پاسخگويي
قلبم،روحم،نفسم و همه كسم را يك هفته ست كه نمي بينم
و براي دختري كه عاشــقانه پدر را مي بوييد اين بزرگترين
تلخي ست
اسماعیل_خویی

عکس های دیگر خبر از حضور بزرگ شاعر آزادی « اسماعیل خویی و شعر خوانی و سخنرانی او به مناسبت حضورش
در لس آنجلس و انتشــار کتاب هایش در شرکت کتاب است .ضمنا عکس هایی نیز از حضور او در خانه زنده یاد نادر
نادرپور ،همسرش ژاله نادرپور و رضا معینی را مالحظه بفرمایید .در سفر به لس آنجلس خانم زیبا کرباسی نیز اسماعیل
خویی را همراهی می کردند که دو عنوان کتاب ایشان نیز توسط شرکت کتاب منتشر شد.
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در کانون خبر:

گسترش پروژه ترن پیرامون فرودگاه LAX

پــروژه  ۹۰۰میلیــون دالری ترن در پیرامــون فرودگاه
 LAXکلید زده شد و تا سال  ۲۰۲۴باید عملی شود تا
با رفع همه مشکالت پیرامونی آن ،این ترن اتصالی یکی
از راههای کاستن از تراکم در فرودگاه در روند بازیهای
المپیک  ۲۰۲۸باشد که در لوس آنجلس برگزار خواهد
شد.

این ترن در هماهنگی با پروژههای ترن از سانتامونیکا تا
داون تان لوس انجلس و لوس انجلس تاسن گابریل ولی
گسترش خواهد یافت.
اریک گارستی ،شهردار لوس آنجلس در این زمینه گفت:
خطوط جدید یا گسترش خطوط ،کلید راهگشا است و
سبب میشود که به هر کجا که بخواهیم برویم ،ما را ببرد.

درخواست برکناری گوین نیوسام وارد
مرحله تازهای شده است

ایالت کالیفرنیا و گونه دلتای ویروس کرونا

گر چه ایالت کالیفرنیا در هفته دوم بازگشایی است و شمار مرگ
و میــر در  ۱۴روز گذشــته  ۱۹درصد کاهش و شــمار مبتالیان ۸
درصد کاهش را در کنار  ۵۷/۵درصد واکســینه شده ثبت نموده
اســت ،لیکن خودداری شماری از مردم برای واکسینه شدن از
یک سو و انتشار گونه ویروس دلتا ،مسئوالن کالیفرنیا را نگران
نموده اســت ،زیرا این گونه ویروس کرونا ،قدرت انتشار بیشتر

دارد.
ایالــت کالیفرنیا به آن دســته از مردم که هنوز واکســن نزدهاند
پیشــنهاد میکند ،هر چه زودتــر برای ایمنی خــود و دیگران
اقدام کند زیرا واکســنهای موجود در برابر این گونه از واکســن
نیز پایداری باالیی نشــان داده است و کسانی که واکسن تزریق
کردهاند ،احتمال خطر ابتالی کمتری نشان میدهند.

بزرگنمایی گوین نیوسام در موضوع پیشگیری از آتش سوزی

پس از آن کــه تنها  ۴۳نفر در دوره قانونی اعالم شــده،

انتخاباتــی که  ۲۱۵میلیــون دالر بــرای کالیفرنیاییها،

رقبــای جمهوریخواه گوین نیوســام برای برکنــاری میگویند:

از ســوی دیگر ،گســترش آتش ســوزیها در کالیفرنیا موضوع

برای برکناری باالی  ۱/۷۲میلیون نفر اســت که تنها نیاز

ناگفته نماند که گوین نیوســام به ســبب سختگیری در

بزرگنمایی کرده است.

صادر میشــود و پاســخگوی نیاز مالی مالکان برای بازســازی

امضای خود را پس گرفتند ،شمار درخواست کنندگان
قانونی  ۱/۵میلیون نفر بوده است.

با اعالم این موضوع از سوی شرلی وبر ،مسئول انتخابات
کالیفرنیا ،به زودی تاریخ برگــزاری انتخابات ویژه برای

برکناری گوین نیوسام برگزار خواهد شد.

هزینه خواهد داشت.

دوران کرونا ،از بســته بودن مشاغل و اجبار در پوشیدن

در گزارشی که رادیوی  Capital Public Radioمنتشر کرده

ســاختمانها نیســت ،شــرکتهای بیمه از صــدور بیمهنامه

جایگزینی دارد.

از  ۱۴۰مایــل مربع را مهار و آماده کردهاند و منطقه یاد شــده،

زمینه آتشسوزی در کالیفرنیا به بیمههای محدود از نظر مالی

ماســک مورد انتقاد بوده و  ۳رقیــب جمهوریخواه برای

کیتی هیل و درخواست برای قانون پشتیبانی از
قربانیان پورنوگرافی انتقامی

کیتی هیل نماینده پیشین کنگره آمریکا از منطقه
 ۲۵کالیفرنیــا در ســال  ۲۰۱۸که به ســبب انتشــار
عکسهای روابط خصوصیاش با بدن برهنه ،سبب
فشــار نمایندگان کنگره ناگزیر به اســتعفا شد هم
اکنون در گفتگوهای رادیویی و شبکههای مجازی
تــاش دارد ،نمایندگان کنگره را تشــویق نماید تا
انتشــار تصاویر و ویدیوهای انتقامی پورنوگرافی به

گوین نیوســام در موضوع پیشگیری از گســترش آتشسوزی،

محدودیــت بیمههــای آتشســوزی اســت کــه در کالیفرنیــا

عنوان یک جرم فدرال قابل پیگیری باشــد و مردم
قربانی انتقام پورنوگرافی نباشند .او در تالش خود،
دوستان دموکرات خود را در کنگره به ویژه در بخش
پیشروها مورد فشار قرار میدهد.
ناگفته نماند که کیتی هیل ،یکی از نمایندگان کنگره
و از منتقدان جدی دانالد ترامپ بود.

است ،آمده که ایالت کالیفرنیا در یک مورد تنها  ۱۸مایل مربع،
یکی از  ۳۵منطقه در اولویت است.

خــودداری میکننــد و اداره نظــارت بــر شــرکتهای بیمه در

دستیابی دارد.

دیرکرد الیحه و مقررات تندرستی و
ایمنی در مناطق مسکونی

قانونگذاران کالیفرنیا بــار دیگر تصویب مقررات مربوط
به تندرســتی ســاکنان کالیفرنیا در پیرامــون چاههای
استخراج نفت و گاز را به تاخیر انداختند.
اکنون بیش از یک ســال و نیم از زمانی میگذرد که گوین
نیوسام از قانونگذاران درخواست نموده تا الیحهای برای
تصویب مقررات ویژه برای تندرستی و ایمنی ساکنان در
مناطــق پیرامون چاههای نفــت و گاز بررســی و به رای
بگذارند.

کنشگران میگویند از این دیرکرد ،خسته شدهاند و بخش
مدیریت انرژی و زمینشناســی ایالت کالیفرنیا باید یک
زمــان نهایی را برای قانون گــذاران به طور جدی تعیین
نمایــد تا قانون گذاران زیر فشــار باشــند و موضوع خانه
مدرسه در  ۲۵۰۰فوتی این چاهها جدی و خطرناک برای
تندرستی است.
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 25جون تا  1جوالی (  28خرداد تا  ۳تیر )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
دوشنبه  7تیر  28جون

آدینه  4تیر  25جون
 1323خورشیدی ( 1944میالدی)
زادروز اصغر الهی ،قصه نویس
 1325خورشیدی ( 1946میالدی)
تشكیل اولین و آخرین كنگره نویسندگان ایران در انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی
به ریاست ملكالشعرا بهار (وزیر فرهنگ وقت).
 1350خورشیدی ( 1971میالدی)
درگذشت رکن الدین مختاری ،رئیس پلیس و شــهربانی رضاشاه ،نوازنده ویولون و
آهنگساز موسیقی (تولد 1270خورشیدی)
 1398خورشیدی ( 2019میالدی)
درگذشت علینقی عالیخانی ،وزیر اقتصاد ایران در دوران  ۳نخست وزیر  ،اسداهلل علم
 ،حســنعلی منصور و امیر عباس هویدا و رییس دانشگاه تهران  ،نویسنده و ویراستار
یادداشتهای اسداهلل علم وزیر دربار شاهنشاهی ( زادروز  ۱بهمن . ) ۱۳۰۷

شنبه  5تیر  26جون
 1332خورشیدی ( 1953میالدی)
تشكيل انجمن فرهنگی ایران و آلمان به رياست استاد پورداوود
 1348خورشيدی (1969میالدی)
درگذشت مهدی نامدار -استاد دانشگاه تهران و رییس سابق دانشگاه اصفهان درسن
 73سالگی (براثر تصادف)
 1350خورشیدی (1971میالدی)
درگذشت دكتر احمد متین دفتری ،سناتور ،استاد ممتاز دانشگاه و نخستوزیر در
سن  73سالگی

یکشنبه  6تیر  27جون
 1287خورشیدی (1908میالدی)
آغاز قیام مردم تبریز به رهبری ستارخان علیه استبداد محمدعلی شاه
 1324خورشیدی (1945میالدی)
در پــی دعوت خانم ایران تیمورتاش (مدیر روزنام ه رســتاخیز) عدهیی از مدیران
جراید علیه دولت و حكومت نظامی قطعنامهیی صادر كردند.
 1338خورشیدی (1959میالدی)
تصویب قانون تأسیس دانشكده افسری

 1254خورشیدی (1875میالدی)
زادروزکیخسرو شاهرخ ملقب به ارباب کیخسرو ،نماینده جامعه زرتشتیان در مجلس
شورای ملی (مرگ  ۱۱تیر .)۱۳۱۹
 1303خورشیدی (1924میالدی)
درگذشت ظهیرالدوله (داماد ناصرالدین شاه) ،بنیانگذار ورییس انجمن اخوت
 1322خورشیدی ( 1943میالدی)
زادروز سهراب شهیدثالث ،آغازگر موج سینمای نو در ایران .وی كارگردان همدوره
و همعصر با ناصر تقوایی ،علی حاتمی ،بهرام
بیضایی ،داریوش مهرجویی ،مسعود كیمیایی
و عباس كیارستمی بود که در فاصله سالهای
 ۱۳۴۳تــا  ۱۳۴۶تحصیالت عالی خود را در
مدرسه پروفسور كراوس وین در رشته سینما
آغاز كرد و در فرانسه ادامه داد.
وی فعالیت در ســینما را از ســال  ۱۳۴۵با
ساخت فیلم كوتاهی به نام «آيا» آغازكرد .در
بازگشــت به ایران ،در وزارت فرهنگ و هنر
مشغول به كار شد و فیلم مستند ساخت.
كارش را به عنوان مترجم و نویســنده سینما بین سالهای  ۱۳۵۲تا  ۱۳۵۴ادامه داد.
در ســال  ۱۳۵۵به دنبال درخشش فیلمهای اول و دومش (یك اتفاق ساده ()۱۳۵۲
وطبیعت بیجان ( )۱۳۵۴به آلمان مهاجرت كرد.
از جمله فیلمهای او در آلمان میتوان به فیلمهای زیر اشاره كرد:
«در غربت» (« ،)۱۳۵۴قرنطینه» (« ،)۱۳۵۵زمان بلوغ» (« ،)۱۳۵۵آخرین تابستانگرابه»
( )۱۳۵۹و «یك زندگی ،چخوف» ()۱۳۶۰
سهراب چند سال پیش از مرگش به آمریكا رفت و در شیكاگو اقامت نمود و از آن
پس فیلمی نساخت .فیلم «گلهای گل سرخ برای آفریقا» ( )۱۳۷۰بسیار مورد توجه
منتقدان غرب قرار گرفت و با جوایز زیادی همراه بود.
وی در دهم تیرماه سال  ۱۳۷۷بر اثر بیماری سرطان کبد در شیكاگو درگذشت.
 1360خورشیدی (1981میالدی)
انفجار در دفتر حزب جمهوری اسالمی و قتل آیتاهلل بهشتی و  72نفر ( به روایت
خبرگزاریهای جمهوری اسالمی) دیگر

 1368خورشیدی ( 1989میالدی)
درگذشت عبدالعلی وزیری ،خواننده و نوازندهی تار (تولد 1292خورشیدی)

سه شنبه  8تیر  29جون
 1325خورشیدی ( 1946میالدی)
درگذشت «دهقان» (حاج اسماعیلخان) -شاعر و آزادیخواه
 1382خورشیدی ( 2003میالدی)
درگذشت ویگن دردریان – خوانندهی موزیك جاز ایران
آثار زنده یاد ویگن در شرکت کتاب موجودند
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
درگذشت محمد حقوقی ،شاعر و منتقد معاصر به علت
نارســایی قلبی و کلیوی دراصفهان در سن  72سالگی.
وی متولد سال  1316در اصفهان بود.

چهارشنبه  9تیر  30جون
 1309خورشیدی (1930میالدی)
درگذشت سیداحمد ادیب پیشاوری  -شاعر ،دانشمند و ادیب
 1309خورشیدی ( 1930میالدی)
زادروز امیر همایون خرم ،نوازنده ویلون
 1324خورشیدی (1945میالدی)
درگذشت علیمحمد آزاد -ادیب و شاعر

پنجشنبه  10تیر  1جوالی
 1303خورشیدی (1924میالدی)
شالوده نیروی هوایی ایران با ایجاد نخستین واحد هواپیمایی نظامی ریخته شد.
 1359خورشیدی ( 1980میالدی)
تغییر نام شــیر و خورشــید سرخ به هالل احمر توســط آخوند روحاهلل خمینی و
جمهوری اسالمی

در کانون خبر:

اداره آموزش لوس آنجلس با تصویب
بودجه  ۲۰میلیارد دالری رکورد شکست.

بودجه  ۲۰میلیــارد دالری اداره آموزش لوس
آنجلس سبب خواهد شد که در ماههای آینده
هــزاران نفر آمــوزگار بــرای باال بردن ســطح
آموزشی دانش آموزان و جبران عقبافتادگی
آنان استخدام شوند.
بخشــی ازبودجه اداره آموزش لوس انجلس با
استفاده از بودجه  ۵/۵میلیارد دالری ایالتی و
فدرال در زمینه بیمــاری کرونا ،افزایش یافته
اســت و بخش دیگربا افزایــش مالیات تامین
شده اســت .بنابر تصمیم هیئت مدیره ،اداره

آمــوزش  ۲۱۹۰آموزگار ۹۳۰ ،نفر روانشــناس،
روانپزشک و مددکار اجتماعی و  ۷۷۰نفر کارمند
بخش خدمات برای مدارس استخدام خواهد
کرد.
در این بودجه ۴۰ ،میلیــون دالر برای افزایش
کودکستانها و  ۵۰میلیون دالر برای برنامههای
ویژه سیاهپوســتان در نظر گرفته شده است.
ناگفته نمانــد که  ۴میلیون دالر افزایش بودجه
پلیس مدارس ،رد شده است.

دیوان عالی قضایی آمریکا مقررات تاریخی
اتحادیه های کشاورزی را لغو کرد

چاپ سوم این مجموعه با تجدید

دیــوان عالی قضایی امریکا ،روزپنجشــنبه بــا رای  ،۶-۳مقــررات تاریخی
کالیفرنیا در مورد اتحادیههای کارگران کشاورزی در زمینهای خصوصی را
لغو کرد و گفت مالکان میتوانند از ورود اتحادیهها به کشتزارها پیشگیری
نمایند.
این قانون که دســتاورد مبارزههای ســزار چاوز از رهبران اتحادیه کارگران
کشــاورزی در کالیفرنیاســت ،پیش از ایــن اجازه مبــارزه اتحادیه کارگران
کشــاورزی در زمینهای خصوصی را میداد ،اکنــون با رای محافظه کارانه

دیــوان عالی قضایــی امریکا کــه آن را محدود میکنــد و میگوید این حق
برخالف قانون اساسی است و حق مالکیت آزاد را نقض میکند که در قانون
اساسی آمریکا آمده است و نمیتوان هیچ بخشی از مالکیت خصوصی را در
برابر منافع از مالک گرفت.
قاضی جان رابرتز رئیس دیوان قضایی از ســوی اکثریت در این مورد نوشت
این قانون و مقررات به هیچ وجه به نفع کارفرمایان کشاورزی نیست.

نظر و افزوده ها منتشر شد با تلفن
به آقای شان صداقتی آن را به
رایگان از ایشــان دریافت کنید

مایک منشوری  -مشاور بیمه
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بررسی دوباره قانون استخدام زنان در شرکت های سهامی عام

دادگاه اســتیناف منطقه  ۹آمریکا در ســن فرانسیسکو بار دیگر پرونده شکایت
در مورد غیرقانونی بودن الیحه اجبار در اســتخدام زنان در سطح هیئت مدیره
شــرکتهای سهمامی بزرگ را به بررسی گذاشت و هر  ۳قاضی بررسی کننده
اعالم کردند که سهام داران این شرکتها حق دارند به طور قانونی این قانون را
که در سال  ۲۰۱۸تصویب شده است را به چالش بکشند.
ایــن قانون که در دوره فرمانداری جری براون تصویب و به امضای او رســیده

جراح  -دندانپزشک

(818) 789-8823

در جنوب کالیفرنیا

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

دکترجمشیدآصف

اســت به شرکتهای سهامی عام در کالیفرنیا اجبار مینماید که در هیئت مدیره
خود ،عضو زن نیز داشته باشند و تاکنون به موجب این قانون ،شماری از زنان در
سطح عالی به مدیریت رسیدهاند در سپتامبر سال  ۲۰۲۰نیز گوین نیوسام فرماندار
کالیفرنیا ،قانونی را پس از تصویب در مجلس امضا کرد که به این قانون میافزاید
که شرکتهای سهامی عام در هیئت مدیره خود از نژادها و قومیتهایی که در
اقلیت هستند و از دگر باشان جنسی نیز استفاده کنند.
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