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در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی، زیرا که 
می دانم خواهی آمد. من کوروش پسر کمبوجیه که 
این امپراتوری را برای پارسی ها بنا کردم تو به این 
پاره خاک که پیکر مرا در بر گرفته است رشک مبر...!!!

رایگان
FREE

در صفحات دیگر:

300300

اطاق فکر جمهوری اسالمی 
 کورش سلیمانی )توماج( آتالنتا                        

صفحه ۲

424-385 -2981
  مشاوره اولیه رایگان

کامیار روحانی

ketab1@ketab.com

وام های کرونا 
یاری بلاعوض از سوی دولت 

هم برای مستاجران و هم صاحبخانه ها 
یاری بلاعوض از سوی دولت برای کسانی که 

تاخیر در پرداخت وام خانه خود داشته اند

رابرت مالی در توییتر با اســتفاده از نام شــناخته شــده در مجامع ورزشی 
جهانی تیم ایران نوشت: »تبریک به تیم ملی  بابت راهیابی به جام جهانی 

2022. خوشحالم که زنان اجازه حضور در این مسابقه را پیدا کردند.«
ایران با برتری یک بر صفر مقابل عراق در دیداری که ۲۷ ژانویه )7 دی ماه 
( در ورزشــگاه آزادی تهران برگزار شد، اولین تیم آسیایی شد که به فینال 

جام جهانی 2022 قطر راه یافت.
زنان ایرانی برای اولین بار پس از تقریبًا ســه ســال اجــازه یافتند که برای 
تماشای این پیروزی در ورزشگاه آزادی) آریامهر( حضور پیدا کنند.  این 

ششمین بار در تاریخ است که ایران در جام جهانی حضور پیدا می کند.
علیرغم شــیوع نوع تهاجمی ویروس کرونا در ایــران، مقامات حکومت 
اســلامی با حضور حدود 10000 تماشاگر - از جمله بیش از 2000 زن - 

در ورزشگاه 100000 نفری موافقت کردند.
فدراســیون جهانی فوتبال، فیفا مدت هاســت که از ایران خواســته است 
تضمیــن دهد که زنان اجــازه حضور در مســابقات مقدماتی جام جهانی 

2022 را خواهند داشت.
زنان ایرانی از زمان انقلاب اسلامی 1979 با آن که ۵۰ درصد کل جامعه را 

تشکیل می دهند از حضور در رویدادهای ورزشی مردانه منع شده اند.
درخواســت ایرانیان آن اســت که چه زنان و چه مردان بتوانند به صورت 
مختلط به تماشــای مسابقات بروند. جداسازی زنان و مردان از یک دیگر 

یکی دیگر از نمادهای فاشیستی رژیم حاکم بر ایران است.  
در سال 2019، برای اولین بار پس از چند دهه، صدها زن اجازه یافتند - از 
ســکوهای جداگانه - بازی پرسپولیس با کاشیما آنتلرز ژاپن در فینال لیگ 

قهرمانان آسیا در تهران را تماشا کنند.

رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در پیامی نادر
 راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی قطر را تبریک گفت

وداع با ایرج پزشک زاد
آدینه ۲۸ ژانویه ۲۰۲۲ آرامستان وودلان در شهر سانتا مونیکا - لس آنجلس کانتی - کالیفرنیا

عکسها: فریبرز یوسفی ، کوشنده فرهنگی
بقیه در صفحه 6:

همراهی فیفا با حکومت جمهوری اسالمی ایران 
در حذف زنان 

 پس از پیروزی تیــم ملی فوتبال ایران بر تیم ملی 
فوتبال عــراق در ورزشــگاه آزادی ) آریامهر( در 
مسابقات مقدماتی برای راهیابی به مسابقات نهایی 
جام جهانــی فوتبال در روز ۵ شــنبه  ۲۷ ژانویه، 
تصویر شــادی ایرانیان در یک قهوه خانه بر روی 
ســایت فیفا قرار گرفت. در این تصویر به روشنی 
مشخص اســت که زنان که ۵۰ درصد کل جامعه 
ایران را تشکیل می دهند نقشی ندارند. عدم وجود 

زنان در این تصویر بازتاب گسترده ای در شبکه های 
اجتماعی  در اعتراض به فدراسیون جهانی  فوتبال  به 
همراه داشته است و این فدراسیون متهم شده است 
که از سیاست های جمهوری اسلامی در حذف زنان 
در گردهم آیــی ها تبعیت می کند. نکته های دیگر 
مورد اعتراض کاربران شبکه های احتماعی پر رنگ 
نمودن نقش ضدملی بیرق جمهوری اسلامی ایران 

در این تصویر است.   

روز زن در جهان، هشتم مارس

دیوان عالی قضایی آمریکا
 درخواست لغو رای دادن غیابی

 و نیابتی را رد کرد

۲ لایحه برای واکسیناسیون کودکان
 در مجلس سنای کالیفرنیا آماده 

طرح می شود
 

جکسون هیز بازیکن تیم بسکتبال 
پلیکان نیواورلئان 

به ۵ فقره جرم متهم شد

۲ نوزاد در کمتر از یک هفته به سبب 
وجود فنتالین در بدنشان بستری شدند

۲ هفته مرخصی با حقوق برای 
کارکنان مبتلا به کرونا

ریک کاروسو، میلیاردر لوس 
آنجلسی با تغییر حزب خود 

به دموکرات، قصد دارد شهردار لوس 
انجلس شود

۶۰۰۰۰ دلار پاداش برای یافتن مجرم 
و عامل قتل دختر ۱۶ ساله

سن هوزه نخستین شهر آمریکا برای 
داشتن بیمه اسلحه 

https://www.heidarilawgroup.com/
www.RHMFirm.com
https://atlantapcc.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112828
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تصویر هفته:                                              کورش سلیمانی )توماج( آتلانتا                            

اطاق فکر جمهوری اسالمی 
از همین حالا خیال شما را راحت کنم که من هیچ سند و مدرک و یا شاهدی 
برای آنچه که ادعا می کنم ندارم و چیزهایی را می نویسم فقط و فقط  کمی با 

عقل سلیم جور در می آید! )البته گاهی وقت ها!( 
بله، می تــوان گفت که رژیم! )یعنی جمهوری اســلامی( برای بی اثر کردن 
مخالف های خود در داخل و خارج کشور، از هیچ گونه حقه ودوز و کلک 
و تزوی و ریایی فروگذار نمی کند و در این جا چند نمونه را که شاید  خود 

شما هم شاهد آن بوده اید برای شما با احتیاط کامل می نویسم. 
می توان گفت که جمهوری اســلامی افراد بسیاری را در ایران و کشورهای 
دیگر بخدمت گرفته تا از اختلاف های بین ســازمان های سیاســی حداکثر 
اســتفاده را ببرند. بدین معنی که روی خط تلفن می آیند و به طرفداری از 
مجری برنامه، رقیب او را بی اعتبار و از قضایروزگار  به سراغ رقیب طرف 
می روندوو همان بلا را سر مجری برنامه اول می آورند. بدون اینکه حضرات 

بدانند چه آبی را به آسیاب رژیم می ریزند. 
می توان گفت که رژیم گروهی از روانشناســان زبده و کارکشــته به خدمت 
گرفته تا ناملایمات روانی و نقطه ضعف های احساسی مخالف ها و مبارزها 
را تجزیه و تحلیل کنند و با حساب کتاب برای آنها دام پت و پهنی را تدارک 
ببیند و با جلب اعتماد فریب خوردگان نگون بخت ، آنها را به کشورهایی 
مثل ترکیه یا عراق بکشــانند و سر به نیســت کنند و یا اینکه در کشورهای 

خارجی نقشه های شوم خود را عملی نمایند. 
می توان گفت که رژیم برای جلوگیری از تبادل افکار ایرانیان و روشن شدن 
واقعیات و پیشرفت دانش و رشد اجتماعی و سیاسی ایران، افراد بسیاری را 
بکار گرفته که دوازده ماه سال، چهارهفته ماه و هفت روز هفته و ۲۴ ساعت 
شــبانه روز پای کامپیوتر می نشیند و اگر کسی برنامه  ای ساخت و یا مطلبی 
نوشت که به مذاق رژیم خوش نیاید، بلافاصله سیل بد و بیراه و کلمه ها و 

جمله های رکیک را نثار شخص صاحب نظر می کنند.
بله، شــوربختانه این موضوع باعث دلســردی فرد صاحب نظر می شود و 
علاوه بر آن موضوع اصلی به انحراف کشــیده شــده و باعث می شود که از 
ترس همین فحاشــی ها، آنهایی که فکر سازنده ای دارند، پای کنار کشند تا 

میدان خالی بماند و عده ای خود فروخته فحاش به تاخت و تاز بپردازند. 
یکی دیگر از روش های مزدوران این است که موضوع هایی در جواب شما 
می نویســند که ربطی به موضوع ندارد و جواب دادن به این گونه اتهام ها یا 
پرسش  بجز به هدر دادن وقت آنهایی که کامنت ها را می خوانند، ثمر دیگری 

نمی تواند داشته باشد!
تظاهر به طرفداری از شــاهزاده پهلوی و براه انداختن جنگ و دعوا بخاطر 

پرچم شیر و خورشید در تظاهرات و گردهم آیی های ایرانیان.
- شــرکت در مناظره های تلویزیونی بعنوان مفســر و تحلیلگر، با هدف و 

توجیه سیاست ها و عملکردهای رژیم و بی اعتبار سازی آپوزیسیون 
- ترور شــخصیت و تخطئــه عقاید افراد مطرح در نوشــته ها و برنامه های 

ویدئویی
- انتشــار خبرهای دروغ و اتهام های ســاختگی و ناروا به افراد آپوزیسیون 
و انتشــار آن در رسانه ها بعنوان سند و مدرک،چه می شود کرد که متاسفانه 

بسیاری گول این ترفندها را خورده اند
برای نمونه اتهام بالا کشیدن پولی که فریدون فرخزاد برای بچه های اسیرجنگ 
عراق که ضربه بزرگی به این هنرمند بلند آوازه  مبارز از جان گذشته زد. به 
گفته یکی از صاحب نظران، در برنامه ســه ســاعته »شرقی غمگین« رادیو 
فردا، این خبر دروغی و ساختگی بوده که به خورد رسانه های لس آنجلس 

داده شده بود و آنها هم در انعکاس آن سنگ تمام گذاشتید. 
کورش سلیمانی )شیدا( 

  در کانون خبر:

کورش سلیمانی )توماج( آتلانتا
Kourosh454@gmail.com

ته سیگار کمتر در خیابان های کالیفرنیا 

در راستای پاکیزگی محیط زیست، لایحه AB1۶90 را لوز ریواس نماینده 
دموکرات شمال هالیوود به مجلس ارائه نموده است که در صورت تصویب، 
ســبب خواهد شد که فیلتر ته سیگار و انباره های مصرف شده سیگارهای 
بخارزای در خیابان ها کمتر دیده شــود و آنانی که رعایت نمی کنند تا ۵۰۰ 

جریمه خواهند شد. 
موافقان این لایحه می گویند، پاکســازی خیابان هــا از این زباله ها و از همه 
مهمتر، دفن آنها در محل های دفن زباله، محیط زیست را آلوده می نماید. 

در کالیفرنیا ســالیانه ۱۲ میلیارد سیگار در کالیفرنیا مصرف می شود که نود 
درصد ته سیگارهای آلوده روانه محل های دفن زباله می شوند. 

دستور منع مزاحمت و نزدیک شدن 
به تیم کوک مدیر عامل شرکت اپل

دادگاه عالی سانتا کلارا کانتی به زنی که مزاحم تیم کوک مدیر عامل شرکت 
اپل می شد دستور منع مزاحمت و نزدیک شدن موقت را صادر کرد. 

این زن ۴۵ ســاله که جولیالی چوی )Julia Lee Choi( نام دارد و در ایالت 
ویرجینیا زندگی می کند، متهم است که با فرستادن ایمیل که در آن تصویر 
یک اســلحه و ورود به محل مسکونی تیم کوک دیده می شود، او را تهدید 

می کرده است. 
پس از درخواست شرکت اپل و تیم کوک مدیر عامل شرکت از دادگاه عالی 
کالیفرنیا، قاضی دادگاه برای محافظت از تیم کوک و کارکنان شــرکت اپل، 
دستور منع مزاحمت علیه زن یاد شده و در حمایت از تیم کوک و کارمندان 
شــرکت اپل را صادر کرد. این دســتور خانم Choi را از داشــتن اسلحه و 
نزدیک شدن و هر گونه تماسی با کوک و کارمندان شرکت اپل منع می کند.

شورای شهر لوس آنجلس به استخراج نفت در این شهر پایان می دهد. 

در نشست امروز شورای شهر لوس آنجلس، با رای قاطع اعضای شورای 
شــهر به روندی که از نظر تندرســتی و زیست محیطی، به زیان مردم بود، 

پایان داد. 
گرچه در دهه ۸۰ و دوران مشکلات واردات نفت، استخراج نفت در لوس 
انجلس بســیار خوب جلوه می کرد، اما امروزه این روند نه تنها ســودآور 
نیست، بلکه از نظر تندرســتی و پاکسازی محیط زیست، بسیار خطرناک 

است. 
بنابر این تصمیم، گرچه اجازه جدید برای استخراج نفت صادر نمی شود، 
چاه هایی که دوره آنها در ۲۰ سال آینده به پایان می رسد، بسته خواهند شد. 
ناگفته نماند که مدیر اجرایی اتحادیه تولید کنندگان مســتقل فرآورده هایی 
نفت، این تصمیم را در شــرایط کنونی نادرست دانست و اشاره نمود که از 

نظر مالی و مالیاتی و بازار کار، تصمیم نادرستی بوده است.

https://www.imperialagent.com/
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کتاب خاطرات جنجالی و بدون سانسور
 عباس پهلوان منتشر شد

»جلد دوم«
با یک تماس کتاب خود را سفارش دهید

310-477-7477

خبری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

بنیانگذار و مدیر مسئول: بیژن خلیلی
طراحی و نشر: شرکت کتاب

رویدادها: مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا )08 ایرانیان(
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۲ هفته مرخصی با حقوق برای کارکنان مبتلا به کرونا
گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا و قانون گذاران در 
ســاکرامنتو امروز به توافق رســیدند تا بــار دیگر از 
کارفرمایان بخواهند که ۲ هفته مرخصی با حقوق در 
اختیار کارکنان مبتلا بــه کرونا و یا خانواده های مبتلا 

قرار دهند. 
این مقررات کــه قانون گذاران به ســرعت آن را در 
اختیار گوین نیوسام برای اجرایی شدن قرار خواهند 
داد کارفرمایانی را شــامل خواهد شــد کــه ۲۶ نفر 
کارمند و یا بیشتر دارند و پرداختی به کارکنان برابر با 
۸۰ ساعت حقوق خواهد بود که مقررات آن در ۳۰ 

سپتامبر دوران ان پایان یافته بود. 
این درخواست را اتحادیه کارکنان در کالیفرنیا در نظر 
داشتند که با رایزنی فرماندار کالیفرنیا و قانون گذاران 
به نتیجه می رسد. در مقررات جداگانه ای، این میزان 
پرداختی، برای کارفرمایان، بخشــی از مالیات آنها 

خواهد بود. 

ریک کاروسو، میلیاردر لوس آنجلسی با تغییر حزب خود 
به دموکرات، قصد دارد شهردار لوس انجلس شود. 

ریک کاروسو که یک جمهوریخواه معروف بوده است 
و در ســال ۲۰۱۲ برای شرکت در رقابت های انتخاباتی 
شهرداری لوس انجلس، از جمهوریخواه به بدون حزب 
تغییر ثبت نام داده است هم اکنون برای شرکت در مبارزه 
انتخاباتی برای شهرداری لوس انجلس خود را دموکرات 
ثبت نام کرده اســت تا در رقابت های سال ۲۰۲۲ پیروز 

شود. 
او کــه یکی از بزرگترین ســرمایه داران در زمینه ایجاد و 
مالکیت مراکز خرید است، به هر دو حزب جمهوریخواه 

و دموکرات کمک مالی کرده است. 
او از کمک به ساخت و گسترش کتابخانه ریگان و کمک 
مالی به کارزار انتخاباتی جــرج بوش جوان تا کمک به 
کارن بــس نماینده دموکــرات لوس انجلــس در خانه 

نمایندگان را در کارنامه مالی و حزبی خود دارد. 
ناگفته نماند که یکی از رقبای او در انتخابات شهرداری 

کارن بس است. 

۶۰۰۰۰ دلار پاداش برای یافتن مجرم و عامل قتل دختر ۱۶ ساله

شــورای شهر لوس انجلس و شــورای ناظران لوس انجلس کانتی، اعلام 
کردند که ۶۰۰۰۰ دلار پاداش به کســی پرداخت خواهند کرد که سر نخی 
برای یافتن مجرم و عامل قتل دختر ۱۶ ســاله ای به نام Tioni Theus در 

اختیار پولیس و دادستانی قرار دهد. 
جســد این دختر در کنار بزرگــراه ۱۱۰، در خروجــی نزدیک به خیابان 

منچســتر در جنوب لوس آنجلس یافته شده اســت که چند مایل از شهر 
کامپتون فاصله دارد. 

این دختر در حالی که به سرش شلیک شده بود، جسدش در کنار بزرگراه 
انداخته شده بود و در ۷ ژآنویه پلیس آن را یافته است. 

سن هوزه نخستین شهر آمریکا برای داشتن بیمه اسلحه 

شورای شهر سن هوزه کالیفرنیا مقرراتی را به تصویب رساند که دارندگان 
اسلحه با پرداخت مبلغ ۲۵ دلار به شهرداری بیمه ای تهیه کنند که مسئولیت 
پرداخــت به قربانیــان را در صورت تیراندازی و نقض قانون، مســئولانه 

بپذیرد.
اگر چنین مقرراتی در شــهر ســن هوزه تصویب و اجرایی شود، این شهر 
نخستین شــهر آمریکا خواهد بود که تقاضای بیمه و مسئولیت پذیری در 

صورت روی آوردن به تیراندازی درخواســت می نمایــد. این مقررات، 
ممکن است در شهرهای دیگر نیز الگو برداری شود. سم لیکاردو، شهردار 
ســن هوزه این موضوع را در کنفرانس مطبوعاتی اعلام نموده که اگر بنابر 
اصل دوم متمم قانون اساســی آزادی اســتفاده ا زاسلحه را طرح می کنند، 
باید مسئولیت اجرایی و قانونی آن را نیز در صورت خشونت خانوادگی و 

آدمکشی بپذیرند.

http://mazganilaw.com/
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 مقاله:

از گوشه و کنار شبکه های اجتماعی اندر تامل در دستورات دینی! 
دیروز یه پست دیدم. که امام صادق فرمودند که خوش بحال پدری که دخترش رو قبل از عادت ماهانه اش در 

نه سالگی به خانه شوهر بفرستد.
فکر کنید دختر یا نوه ای دارین که داره به نه سالگی میرسه و شوهرش بدین بخاطر حرکت جهادی تکثیر نسل 

پاک شیعه که آقا فرمودن، به نقل از امامان ما.
و میدونین چقدر خانواده های بی بضاعت به همین گفته، دخترهای نه ســاله شونو به مردهای ۳۵ ساله دادن یا 
میدن تا شیربها بگیرن؟ بعد جالب اینه که نمیشه عقد رسمی کرد صیغه میکنن. بعد یه مدت کوتاه این صیغه رو 
باطل میکنن و این دختران نگون بخت با بچه برمیگرده و سر از صیغه خانه ها در میاره چون ممر درآمدی شده 
این دختر برای پدر و اونا. و در نظر بگیرید که این دختر دیگه تحصیل هم نمیتونه بکنه. و بعد بزرگ شه کار پیدا 

کنه. در نهایت چی میشه؟
فاجعه ایه برای خودش. و اینا بهش افتخار میکنن بعد. این دختر به این )در اصل همون ببخشــید فاحشه خانه 
های قدیمی( تحویل داده میشه. با این تفاوت که قبلا مسئول اونجا پول رو بر میداشت الان با پدر نصف میکنن. 

و اسم ثواب هم روش میذارن و به پدر میگن پول حلاله.

نیلوفر غلامی، همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه باز
 محمد دادکان، رئیس اســبق فدراســیون فوتبال روز ۲۴ دی ماه ۱۴۰۰ در 
گفتگــوی زنده با برنامه تلویزیونی ورزشــگاه با اشــاره به ماجرای حذف 
اســتقلال و پرسپولیس تهران از لیگ قهرمانان آســیا گفت: »پرسپولیس و 
اســتقلال پیش از انقلاب حرفه ای بودند و همه چیز داشتند، آمدیم و همه 

چیز را از این دو تیم گرفتیم و دست و پایشان را بستیم«.
آیا ادعای محمد دادکان درست است؟

باشــگاه فوتبال استقلال تهران یا تاج را »پرویز خسروانی« در روز تولد ۲۳ 
سالگی اش در سال ۱۳۲۴ تأسیس کرد. باشگاه پرسپولیس نیز توسط علی 
عبُده، مشــت زن وبوکســور ایرانی در دی ماه ۱۳۴۲ تاســیس شد. هر دو 
باشگاه در کارنامه خود دوران درخشان و پر افتخاری را چه در فوتبال ایران 

و چه در آسیا ثبت کرده اند.
بعد از انحلال لیگ کشوری در شهریور ۱۳۵۷ که یک دهه به طول انجامید، 
هر دو باشــگاه تحت فشار انقلابیون قرار گرفتند، برای نمونه، کاخ مرکزی 
باشگاه تاج )استقلال کنونی( و موزه آن توسط انقلابیون به سردستگی ابراهیم 
میرزایی در ســال ۱۳۵۷ مورد سرقت قرار گرفت. همچنین انقلابیون قصد 
مصادره باشگاه تاج را داشتند که با مقاومت تنی چند از بازیکنان سرشناس 
آن از جمله ناصر حجازی، حسن روشن، منصور پورحیدری و جمعی از 
هواداران این تیم موفق به این کار نشدند، اما بسیاری از اماکن ورزشی این 
باشــگاه به سازمان تربیت بدنی و تبلیغات اســلامی وا گذار شدند و نام این 

باشگاه در فروردین ۱۳۵۸ به استقلال تغییر پیدا کرد.
باشــگاه فوتبال پرسپولیس نیزدر ســال ۶۵ مصادره و تحت مالکیت بنیاد 
مستضعفان قرار گرفت. از اولین اقدامات مالک جدید می توان به تغییر نام 
این باشــگاه به »پیروزی« اشاره کرد. این باشگاه با فشار مدیران انقلابی اش 
تعدادی از بازیکنان مخالف تغییر نام باشگاه را به بهانه حاضر نشدن در بازی 
با تیم هما در جام باشگاه های تهران، کنار گذاشت. اما اعتراض بازیکنان به 
تغییر نام این باشــگاه در همان زمان و به کارگیری نام »پرسپولیس« توسط 
هوادارانش موجب شــد، سرانجام در ســال ۱۳۹۱ نام این باشگاه به طور 

رسمی دوباره به »پرسپولیس« تغییر یابد.
فوتبال زنان

باشگاه تاج )استقلال کنونی( اولین تیم دختران را در ایران تشکیل داد. اولین 
مســابقه فوتبال زنان در ایران نیز بین دو تیم تــاج و دیهیم )از تیم های پایه 
تاج( در دو نیمه ۳۰ دقیقه ای در ۲ بهمن ۱۳۴۹ برگزار شد. بعد از ابتکار تیم 
تاج، تیم های دیگر از جمله دیهیم و عقاب و پرسپولیســتیم های زنان خود 

را تشکیل دادند.
فدراسیون فوتبال نیز بعد از این اقدام به تشکیل تیم فوتبال زنان در ایران رای 
داد و به این ترتیب نخســتین تیم ملی فوتبال زنان در ایران تاسیس شد. اما 
با پیروزی انقلاب ۵۷ و روی کار آمدن جمهوری اسلامی، تا دو دهه بعد از 

انقلاب، فوتبال زنان در ایران به دست فراموشی سپرده شد.
هر دو باشگاه ورزشــی تاج و پرسپولیس در دوران حکمرانی شاهنشاهی 
پهلوی دارای ورزشــگاه ها و باشگاه های متعددی در سراسر کشور بودند. 
برای نمونه باشــگاه تاج دارای ۵ باشــگاه و دو فروشگاه ورزشی در تهران 

و ۶۶ باشگاه در شهرستان ها بود. تاج 
همچنین در کشــورهای ترکیه و قطر 
نیز دارای باشــگاه ها و دارایی هایی از 
جملــه یک ملک دو هــزار متری بود 
کــه با انقلاب ۵۷ این اماکن از مالکیت 

باشگاه خارج شدند.
مدیریت  جایگزین  دولتــی  مدیریت 

خصوصی
جمهوری اســلامی برای تثبیت خود 
این دو باشگاه ورزشــی را، همچون 
ســایر نهادهای خصوصــی در ایران، 
تحت تملک درآورد. انتخاب مدیران 
باشگاه های فوتبال با پررنگ شدن نقش 
سپاه در عرصه های مختلف اقتصادی و 
اجتماعی، در دو دهه اخیر، تحت نفوذ 
حکومت و با حضور ســپاه پاسداران 
انقلاب اســلامی، صورت می گیرد. از 
اواخر دهه ۱۳۷۰ مدیریت بسیاری از 
سمت های فوتبالی از ریاست سازمان 
لیگ تا مدیرعاملی باشگاه های فوتبال 
به جای نیروهای متخصص و حرفه ای 
به سرداران ســپاه سپرده شد تا نه تنها 
زمینه را بــرای ورود نیروهای دلباخته 
حکومت اســلامی همــوار کنند بلکه 
جریــان مالی این باشــگاه ها را تحت 

نظارت و کنترل خود داشته باشند.
حضور ســپاه عرصه فوتبــال ایران را 
مملو از فساد افسار گسیخته ای ساخته 

که هر از چند گاهی اخبار و افشــاگری هایی در مورد آن به گوش می رسد؛ 
نمونه وار می توان به عضویت مفســد اقتصادی مهدی شریفی نیک نفس 
در هیات مدیره تیم استقلال و بازداشت مهدی خواجه وند، معاون حقوقی 
سابق باشگاه پرسپولیس به اتهام فساد و مشکلات مالی باشگاه ها اشاره کرد.

محرومیت دو تیم استقلال و پرسپولیس با توجه مشکلات مالی، بدهکاری 
داخلی و خارجی و هم چنین بدهی ســنگین دو باشــگاه به نظام مالیاتی، 
به همراه تیم گل گهر ســیرجان از حضور در لیگ قهرمانان آسیا را می توان 
از دیگــر دســتاوردهای مدیریت امنیتی و غیر تخصصــی در فوتبال ایران 
برشــمرد. بر اساس تصمیم کمیته مستقل کنترل کنفدراسیون فوتبال آسیا، 
مجوز حضور این سه باشگاه به دلیل نداشتن مجوز حرفه ای مطابق بندهای 
۱۴.۴ و ۱۴.۵ اساسنامه صدور مجوز حرفه ای برای باشگاه های فوتبال، لغو 
شد و AFC از هر دو باشگاه پرسپولیس و استقلال بیش از چهارصد صفحه 
ایراد گرفته اســت. از ســوی دیگر آغاز روند خصوصی سازی دو باشگاه 
که حمید ســجادی وزیر ورزش دولت ابراهیم رئیسی، ادعا می کند، »قول 

مکتوب آن را به کنفدراسیون فوتبال آسیا داده« همچنان مسکوت است.
همچنین بر اســاس اعلام کمیته مســتقل کنترل AFC سه باشگاه استقلال، 
پرسپولیس و گل گهر سیرجان نتوانسته اند معیارهای ضروری مطابق بندهای 
۳.۱ و ۳.۲ اساســنامه صدور مجوز برای باشگاه در AFC را فراهم کنند و 
مطابق آن نباید اجازه ورود به لیگ قهرمانان آســیا در سال ۲۰۲۲ را داشته 

باشند.
افتخارات باشگاهی 

بررسی افتخارات باشگاه استقلال نشان می دهد این تیم اولین قهرمانی خود 
در باشگاه های آسیا را که یکی از باارزش ترین عناوین این باشگاه محسوب 
می شــود، در سال ۱۳۴۹ به دست آورده اســت، باشگاه پرسپولیس نیز در 

سال های ۱۳۵۰، ۱۳۵۲ و ۱۳۵۴ قهرمان باشگاه های ایران شده است.
بنابرایــن می توان ارزیابی کرد که ادعای محمد دادکان، بازیکن ســابق تیم 
ملی و رئیس اسبق فدراسیون فوتبال ایران، مبنی بر »حرفه ای بودن دو تیم 

استقلال و پرسپولیس پیش از انقلاب« درست است

 راستی آزمایی ادعای محمد دادکان: »استقالل و پرسپولیس قبل از انقالب حرفه ای بودند«
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  در کانون خبر:

دیوان عالی قضایی آمریکا
 درخواست لغو رای دادن غیابی و نیابتی را رد کرد

دیوان عالی قضایی آمریکا، امروز درخواست 
کوین مک کارتی نماینده جمهوریخواه بیکرز 
فیلد کالیفرنیا در کنگــره آمریکا و رهبر اقلیت 
جمهوریخواه در کنگره آمریکا برای لغو و پایان 
دادن به شــیوه رای دادن غیابــی و نیابتی را رد 

کرد. 
این شــیوه که از ســال ۲۰۲۰ به سبب کرونا و 
تشــکیل نشدن نشســت های خانه نمایندگان 
به صــورت حضوری، ،با اســتفاده از حضور 
ویدئویی و یا ارائه رای به مجلس به یاری یکی 
دیگر از نمایندگان انجام شــده است از ماه می 
۲۰۲۰ مورد اســتفاده قرار گرفته است و قرار 
اســت در ۱۴ فوریه باطل شــود و اکنون با این 
تصمیم دیوان عالی قضایی و رد درخواســت 
کوین مک کارتی، ممکن است از سوی نانسی 
پلوسی، سخنگوی خانه نمایندگان برای تمدید 

دوران آن به رای گذاشته شود. 

۲ لایحه برای واکسیناسیون کودکان
 در مجلس سنای کالیفرنیا آماده طرح می شود

امــروز دکتر ریچارد پن، ســناتور دموکرات از ســاکرامنتو، 
لایحه ای را ارائه نموده کــه در صورت تصویب، از کودکان 
مدارس K-12 می خواهد که در برابر Covid واکسینه شوند 
و این واکســن به لیســت واکســن های اجباری در کالیفرنیا 

افزوده خواهد شد. 
دکتر ریچارد پن می گوید: ما باید مطمئن شــویم که مدارس 
برای حضور همه دانش آموزان در ایمنی بهداشتی است. از 
سوی دیگر، هفته گذشته لایحه دیگری نیز از سوی سناتور 
اسکات وینر ســناتور دموکرات سن فرانسیسکو به مجلس 
ارائه شــده که در صورت تصویب اجــازه می دهد که دانش 
آموزان بالای ســن ۱۲ سال خودشان در مورد واکسینه شدن 
تصمیم بگیرنــد و نیازی به اجازه پدر و مادر نباشــد این ۲ 
لایحه خشم خانواده های مخالف واکسن را برانگیخته است. 

جکسون هیز بازیکن تیم بسکتبال پلیکان نیواورلئان 
به ۵ فقره جرم متهم شد

دادســتان کل لــوس آنجلس، امروز جکســون هیز 
بازیکن تیم بســکتبال پلیکان نیواورلئان را به ۵ فقره 
جرم متهم کرد که موضوع آن خشــونت خانوادگی و 

ضرب و شتم همسر و یا شریک زندگی است. 
افزون بر آن ۵ فقره، یک فقره جرم به سبب مقاومت 
در برابر دستگیری، یک فقره حمله و درگیری با مامور 
پلیس، ۳ فقره تخریب اموال و یک فقره ورود و عبور 
غیرقانونی از محل زندگی دیگران است و تمامی این 
جرم هــا در رابطه با جرمی اســت کــه در ماه جولای 
۲۰۲۱ در وودلند هیلز روی داده است و با تلفن یکی 
از خویشــان دوســت دخترش به ۹۱۱، پلیس لوس 
آنجلس به خانه یاد شــده رفتــه و او در رویارویی با 
ماموران پلیس، گــردن یکی از آنان را تا حد خفگی، 
فشــرده اســت از این برخورد او با پلیس، ویدئویی 

ضبط شده است. 
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طنز و خبر:

از شبکه های اجتماعی:

بنگاه خبری ایرانشهروند

سرمقاله ایرانشهروند: پای رییس و پوتین گشاد!
چند روز پیش یکی از دوســتان، ایرانشــهروندو تو خیابون خفت کرد که: 
تو هم شــدی حسین شــریعتمداری کیهانو هی به این و اون حمله میکنی 
و برج و باروی کشــورهای همســایه و زن و بچه های فامیل رو تهدید می 
کنی و هرکی رو هم خوشــت نیاد بــه گاو فنا میدی ...، به رفیقمون گفتم: 
جیگرطلا! ما کجا و حاج حســین آقا کجا؟ مــا روی زمین و اون توی هوا! 
مــا کف اینجا و اون بالای اونجا! به قول ریاســت جمهوری خیلی منتخب 
و محبــوب ایالات متحده، هیچ ایده ای ندارم، ســوال بعدی )بدون لطفا(! 
دوســت گفت: تف به روت بیاد که مثه همون یارو رییس جمهوره چشم 
دریــده و بچه پررویی! نکنه فکر کردی منم خبرنگار فاکس نیوزم و تو هم 
بایدن که بهم بگی حرومزاده )خبر فوری: در پایان دومین کنفرانس خبری 
کل دوره ریاست جمهوری جو بایدن، نامبرده پوز ایرانشهروند رو به عنوان 
یک انسان چیزخل بی چاک دهن به خاک مالید و به خبرنگار شبکه فاکس 
در جواب ســوال چگونگــی تاثیرگذاری تورم بر انتخابــات میان دوره ای 
۲۰۲۲ مجلســین امریکا گفت: ... حرومزاده!( . به رفیقمون گفتم: داداش 
اختیار داری، بی چاک دهن هستم ولی دیگه انقدر بی معرفت نیستم که تو 
روی کسایی که ازم موقع انتخاب شدن حمایت کردن وایسم! دوستم گفت: 
حالا که چی؟ داری با این افشاگری گوه کاری جدید بایدن، می خوای سفر 
پر منفعت و پر برکت »رییس جمهور اســلامی جنــاب حاج آقا دکتر آیت 
الله پرفسور سیکل شش کلاس سواد دکترای افتخاری دانشگاه خایه مالوف 
مسکو سید ابراهیم رییسی« به مســکو و دیدار میمون )بوزینه( و مبارک با 
رییس جمهور روسیه، ولایتمدار )ولادیمیر سابق( پوتین در مسجد کرملین 
و به جای آوردن نماز شکر رو به قبله حسینیه کاخ سفید رو کم ارزش جلوه 
بدی؟ ایرانشهروند: ... مجبورم کردی! ... برو نمایشنامه شاد » پای رییس 

و پوتین گشاد« رو بخون تا متوجه شی چندچندیم  ...

پرده اول: آقایون کفاشا و پوتین!
ابراهیم رییســی رییس جمهور اسلامی ایران در یه فروشگاه کفش خیابون 
فردوســی تهرون: آقایون کفاشا ســلام علیکم الرحمه الله و برکاته! آقایون 
کفاشا: الســلام علیکم آیت الله دکتر حاج آقا رییســی جمهور، از این ورا 
حاجی؟ ابی: دارم میرم ســفر دور یه جای خیلی سرد و یخبندون دیدن یه 
دوست قدیمی، یه پوتین می خوام گرم باشه نرم باشه اندازه پام باشه! آقایون 
کفاشــا: بله پوتین دارم اندازه اندازه تون اصن فقط واسه پای شما دوختن، 
توش نرم و روش سفته! ابی: ببین آقاجان می خوام پوتینم پورپکانی باشه! 
آقایون کفاشا: ببخشــید، حاج آقا پورپکانی یعنی چی؟ ابی: یعنی همونی 
که خودش کوچیکه ولی توی صدا و سیما گنده اش میکنن و نشون میدن! 
آ.ک: حاجی! داشــتیم؟ اینجا کفاشــیه، ما کفش میفروشیم، از اون چیزای 
مســتهجنی که شما میگین بهش دســت میزنن گنده میشه ما اینجا نداریم، 
ما اینجا پوتین داریم! ابی که دست پاچه شده بود گفت: نه آقاجان منظورم 
لوکوموتیر توی تونل نیس! حاجی جون یه پوتین اندازه پای ما اگه داری بده 
داره دیرم میشــه باس برم به سفرم برسم ... آ.ک: به به مبارکا باشه حاجی 
جون، کجا به ســلامتی؟ داری میری کنسرت امیر تتلو یا به مذاکرات اتمی 
وین می خوای ســر بزنی انقدر به پوتین احنیاج داری؟ ابی: نه بابا، یه سر 
باس برم مسکو که خیلی سرده دیدن آقام ولایتمدار پوتین و اونجا تو مسجد 
کرملین نماز بخونم و با پوتینم مراسم دعای کمیل توی کرملین برگزار کنیم 
و دســت به دعا ورداریم که انشــالله به حول و قــوه الهی نماز جماعت به 
امامت حضرت آقا امام خامنه ای در حسینیه کاخ سفید برگزار کنیم ... آ.ک 
که داشت حالش از این بحث به هم می خورد گفت: ولایتمدار؟ منظورت 
همون ولادیمیــره؟ حاجی جون الان دو جور پوتین دارم واســت، یکیش 
روش چرمه توش پشمه، یکی دیگه توش چرمه روش پشمه! فک کنم این 

پوتین روپشم بیشتر به کارت بخوره، با پشمای صورتت ست میشه! ابی: 
آقام پوتین یه رهبر بزرگ اروپایی معتقد به ولایت فقیه هستش مگه نشنیدی 
کــه وقتی ایران اومده بود و با مقام معظم رهبری دیدار کرده بود گفت رهبر 
حمهوری اسلامی من رو به یاد حضرت عیسی و پاپ انداخت! برا همینم 
اسمش ولایتمداره نه ولادیمیر ... ببین آقایون کفاشا اگه همین الان یه پوتین 
بهم ندین تا پام کنم و برم رد کارم، دفعه بعد خودم پشت فرمون میشینم و 
میرم، اینا مردمن، پوتین نیستن! آقایون کفاشا: بفرما اینم پوتین واسه شما! 
ولی حاجی جون یادت باشه تو اینگیلیسی put in ینی بذارتوش! پس خیلی 
مراقــب خودت باش که اون ولایتمدار خوارمادرصلواتی نذاره توش چون 

سایز اون پوتین خیلی بزرگه و ممکنه بعضی چیزات یا جاهات پاره شه! 
... ابی سرانجام پوتین خرید و رفت سر قرار با پوتین!

پرده دوم: از مصلی تهران تا مسجد کرملین با پوتین 
... وقت رفتن از فروشگاه کفش تو خیابون فردوسی، یه شال پشمی سبز 
هم به سید ابی دادن که با پوتین پشمی تخمیش ست کنه! ... یه بعد از ظهر 
یخ زده ســوت و کور سی چهل تا سرباز گارد تشریفات روس یه گوشه از 
فرودگاه یخ زده مســکو وایساده بودن تا رییس جمهور منتخب جمهوری 
اســلامی که در یک رقابت تنگاتنگ با رای های باطله به پیروزی رســیده 
بود بیاد، اومد و وزیر انرژی روسیه هم اومد استقبالش که البت اگه نمیومد 
ســنگین تر بود ... اینجور که تلویزیون روسیه نشون میداد مثه اینکه شب 
دیروقت رســیدن مسجد، ببخشید کاخ، کرملین، خیلی غریبانه و بی سر و 
صدا و بدون اینکه کسی بیاد پیشواز یا پسواز انگار که رییس جمهور اسلامی 
بچه یتیم سر راهیه که سرزده گذاشتنش دم در کرملین و رفتن ... ابی رفت 

تو بالاخره ... 

پرده سوم: فاصله اجتماعی پا از پوتین! چون بو میده؟
خلاصه ابی رییســی به پابوس آقای آقاش پوتین نایل شــد و در یک سالن 
بزرگ و با یه میز بزرگتر از سالن که حداقل یه چند متری از هم فاصله ایمنی-

اجتماعی داشته باشن روبروی هم نشستن، ابی دست به سینه و ولایتمدار 
پوتیــن هم یــه کتی و اویزون انگار که قبل اومدن به جلســه ســر راه توی 
آبدارخونــه کرملین گلویی تر کرده بوده و ودکایی زده بود به بدن و آدامس 
جوان همچون کســی که رییس جمهور اســلامی رو به فلانش هم حساب 
نکرده، به نظر میومد ... مذاکرات ابی و پوتینش بدون هیچ نتیجه روشنی و 
امضای هیچ کاغذپاره ای تموم شد و فقط آیت الله دکتر شش کلاسه رییسی 
یه عکس یادگاری از نمازخوندنــش توی کاخ کرملین گرفت تا بعدا برای 
علما و فقها تعریف کنه که چطوری میشــه یه نماز موفق داشت کف سالن 
کاخ کرملین که ۲۴ ساعته سگای پوتین دارن توش راه میرن و احیانا میشاشن 

و اون نماز چجوری جایزه و مشکل شرعی نداره ... 
پرده چهارم: از مسکو تا کرمان

ابــی پوتینش رو پیش پوتین جا میذاره تا بذاره فعلا توش بمونه و بلافاصله 
بعد از برگشــتن از مسکو، زود سریع انقلابی پورپکانی میره کرمان تا هم به 
مناطق سیل زده سر بزنه و هم از سرما و بوران مسکو به گرما و سیل کرمون 
پناه ببره بلکه گشایشی بشه ... اما قبل سفر به کرمان، در یه حرکت جهادی 
رفت همون فروشــگاه کفش خیابون فردوسی تا از آقایون کفاشا این دفعه 

چکمه بگیره ... 
... به گزارش بنگاه خبری ایرانشهروند به دنبال تورم و گرانی کیف و کفش 
در خیابان فردوسی تهران به دستور رییس جمهور اسلامی، ابراهیم رییسی، 
سلطان پوتین و چمکه ایران، آقایون کفاشا، توسط نیروهای ضد اطلاعات 
سپاه پاسداران دستگیر و جهت محاکمه در دادگاه های انقلاب اسلامی به قوه 

قضاییه معرفی شد!

برگزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:
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 مقاله:

 در کانون خبر:

آسیایی تبارها در دوران کرونا 
هدف تهدیدهای نژادپرستان بوده اند

آخرین نظرســنجی مشترک که از سوی مرکز جوانان 
آسیایی و آسیایی – آمریکایی ها برای پیشبرد عدالت 
در لوس آنجلس منتشر شده است، نزدیک یک سوم 
آمریکاییان – آسیایی تبار که در سن گابریل ولی زندگی 
می کنند، می گویند که پس از کرونا، مورد حمله بیانی 
ضدنژادی قرار گرفته اند و آنان را عامل بیماری کرونا 

خوانده اند. 
نیمی از کســانی که در نظرســنجی شــرکت کرده اند 
می گوینــد خود را نســبت به دوران پیــش از کرونا، 
کمتــر ایمن حس می کنند و خود را در خطر می بینند 
و همواره ناگزیر بوده اند هشیارانه و در موضع دفاعی 

باشند. 
در این نظر سنجی، بیش از نیمی از پدران و مادران، 
گفته اند که نگران فرزندان خود هستند که در مدرسه 
از سوی دیگر دانش آموزان مورد تحقیر و یا قلدری 

، قرار گرفته اند. 
ناگفته نماند که بیش از نیم میلیون نفر آسیایی تبار در 
سن گابریل ولی زندگی می کنند. که یکی از بزرگترین 

شهرهای تمرکز آسیایی تبارها در آمریکا می باشد. 

اگر هواداران سر سخت جمهوری اسلامی فقط یک ذره وجدان اخلاقی هم 
داشتند ، اعتراف می  کردند که مسئولینی که از آنها بارها و بارها به عنوان بی 
عرضه  در همه جا یاد می کنند، خود همین  آخوندها و خود همین سپاهی 
ها و خود همین  بسیجی ها هســتند ولی چون یک جو شرافت و وجدان 
اخلاقی در وجود این هواداران سر سخت جمهوری اسلامی نیست ، سعی 
مــی کنند که بــا دوز و کلک و پنهان کاری،  به فاش کردن »نام تک تک این 
مسئولین بی عرضه« و مجازات قانونی آنها ، فقط و فقط به استفاده از واژه 
مطلق و تنهای  »مسئولین« اکتفا کنند چون که سعی دارند که این  مسئولین را 
افرادی نا مرئی جلوه دهند تا آنها را غیر قابل دسترس و در نتیجه غیر قابل 
مجازات بکنند.   همه مکر و ریاهای رژیم جمهوری اسلامی رو شده است 
و حنای تظاهر به روحانی بودن و مقدس بودن برای حکومت کردن به مردم 
دیگر رنگی ندارد . مردم به ماهیت رژیم جمهوری اسلامی  پی برده اند  و 
رژیم جمهوری اسلامی رفتنی است . مردم عاملین قتل های عزیزان خود  را 
و مسئولین فاسد را با کمال متانت تا دروازه های زندانهای شهرشان بدرقه 
خواهند کرد و برای رفتن همه این دیو صفت ها شادی و هلهله خواهند کرد 

زیرا که  :
دیو چو بیرون رود    فرشته در آید

نوشته: آزاده یگلنه  مسئولین فاسد رژیم جمهوری اسلامی چه کسانی هستند؟ 

نویسنده : آزاده یگانه 

بحث بر ســر زیانهای عقاید ناسیونالیســتی است. در 
ناسیونالیسم ، سیاســت دولت ها ، مردم کشورها را به 
بهانــه دین و یا نژاد و یا ملیــت در مقابل یکدیگر قرار 
می دهد. احساس خطر از بین رفتن توسط  بیگانگان با 
ملیت های دیگر و از کشــورهای دیگر  و یا از نژادهای 
دیگر،   موجب صرف هزینه های جنگی و کشتار  می 
شــود و  مانع صرف این مبالغ هنگفت بــرای بهبودی 
شرایط اقتصادی، فرهنگی،  و اجتماعی مردم می شود. 
فخری زاده قربانی رژیم ناسیونالیستی جمهوری اسلامی 
شد زیرا رژیم  ایران می خواهد که رهبر همه »مسلمین« 
جهان شود و خود را برتر از همه »غیر مسلمین« جهان 
می پندارد. ایجاد احساس خطر برای »دیگران« موجب 
بر افروختن آتش جنگ ها می شود که اقتصاد و رفاه و 

جان مردم را به تباهی می کشاند.

زیان های  ناسیونالیسم:

Iranian InformationCenter
08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

اولین زنگ را کوپرنیک در 1۵۵0 میلادی نواخت. 
او ثابت کرد که زمین مرکز کائنات نیست بلکــه سیاره ای کوچک است که گرد 

خورشید می چرخد.

دومین زنگ را نیوتن در 1700 میلادی نواخت :
او نشــان داد که هیچ نیروی غیبی و هوشمندانه ای موجب سقوط اجسام 
و حرکت ســیارات و شهاب سنگها و کهکشانها نمیشود بلکه تنها نیروی 

جاذبه است.

سومین زنگ را داروین در 18۵0 میلادی نواخت :
او به انسان که »اشرف مخلوقات« نامیده میشد 

نشــان داد که چندان اختالفی با سایر جانداران نــدارد و در اثر تغییر و تکامل 
موجودات دیگر به وجود آمده است.

چهارمین زنگ را نیچه در 1900 میلادی نواخت. 
او گفت: که هیچ نجات دهنده ی غیبی وجود ندارد. 

تنها انســان اســت که می تواند حاکم بر سرنوشــت خود باشد. او گفت: 
›ارزشها و اخلاق نسبی اند.

پنجمین زنگ را فروید در ۱۹۲۰ میلادی زد:
او اثبات کرد که عقل پادشاه انسان نیست

رفتار و گفتار بشر سرچشمه مهم تری دارد 
و آن افکار ناخودآگاه است.

فروید تابو بودن ســکس را شکســت و ثابت کرد سرکوب جنسی منشاء 
بسیاری از بیماریها و ناهنجاریهاست.

ششمین زنگ را راسل در 19۵0 میلادی نواخت. 
او به ما آموخت: 

›‹از اینکه عقیده ای متفاوت با اکثریت داشته باشید نترسید. بسیاری از عقاید 
که امروز مورد قبول اکثریت اند زمانی مورد مخالفت اکثریت بوده اند.

اگر پنجاه میلیون نفر هم عقیده احمقانه ای داشــته باشند، باز هم آن عقیده 
احمقانه است.‹‹ 

هفتمین زنگ را ویروس کرونا در اوایل ۲۰۲۰ نواخت.
کرونا ثابت کرد علم و عقلانیت عامل رفاه و سلامت بشری هستند.

هیچ معبد - حرم مطهر - زیارتگاه - ستایشگاه و رهبر دینی نمیتوانند معجزه 
کنند و جایگزین علم و دارو نمیشوند

آزادی نه دادنی اســت نه گرفتنی بلکه آموختنی است برای همین است که 
خیلی ها از آن گریزانند. 

چون یاد گرفتن برایشان مشکل است. 
با دوپینگ و یک شبه نمیشود جهان اولی شد.

راه آزادی و پیشــرفت نه از خشونتها و با مشتهای گره کرده بلکه از آرامش 
کتابخانه ها می گذرد. برای همین است که در جهان سوم که نا امنی فراوان 

است، امن ترین مکانها برای عنکبوتها، کتابخانه ها هستند.

زنگها را کوپرنیک و داروین و... سالهاســت که نواخته اند اّما بسیاری در 
برابر بیدار شــدن از خود مقاومت نشان میدهند و به جهل وتعصب خود 

مفتخرند.

بعد از اختراع شبکه های مجازی انقلاب جهانی آگاه شدن ملتها بوجود آمد 
و ملتهای بیشتری بیدار شدند .

7 ساعت زنگ داری که بشر را
 از خرافات چندین هزار ساله اش رهانید:

https://akattorneyatlaw.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx%3Fitem%3D100%26title%3Dcomprehensive%2520history%2520of%2520the%2520jews%2520of%2520iran%26author%3Dlevy%2C%2520habib
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=106415
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=118
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=4457
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112105
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 وداع با ایرج پزشک زاد - عکسها: فریبرز یوسفی ، کوشنده فرهنگی

از راست : دکتر کریمی حکاک - حسین حجازی پرویز صیاد

رضا معینی عباس پهلوان از راست: دکتر هما محمودی - مهندس نجات سرشار - هما سرشار - دکتر کامران برخیم

بیژن خلیلیبهمن پزشک زاد

از راست : حسین حجازی - بهمن فتحی - بهنام آبادیان از راست : رضا معینی - بهمن پزشک زاد - حسین حجازی

آرش راد - نیلوفر منصوریفریبرز یوسفی - بهمن پزشک زاد

متن سخنرانی بیژن خلیلی در روز وداع با ایرج پزشک زاد
خبر درگذشت پزشک زاد را آقای دکتر حکاک به من دادند. به بهمن گرامی فرزند پزشک زاد  ایمیلی زدم و ابراز همدردی کردم. او برایم نوشت روز غم انگیزی است. به او نوشتم نه فقط برای تو بلکه برای همه فارسی زبانان و فرهنگ ایران زمین روز بس غم انگیزی است و اضافه کردم که اگر  دولتی  به راستی 

از جانب مردم بر ایران حکومت می کرد می بایست این روز را روز عزای ملی اعلام کند و بیرق ایران را نیمه افراشته می کرد ولی دریغ و صد افسوس که نه بیرق ملی وجود دارد و نه حکومتی ملی. 
پزشک زاد میراثی بس غنی برای ما به جای گذاشته و هر چند هیچ یک از آثارش به پای دایی جان ناپلئون که نام او و اثرش را جاودانه کرده نمی رسد ولی نشان می دهد که پزشک زاد چشمه نوشتن اش  همیشه جوشان و خروشان بوده است.

 پیرایه شبان در مقاله ای در رثای او در ویژه نامه ایرانشهر که به مناسبت درگذشت پزشک زاد ) ایرانشهر 298( منتشر شد ، این چنین در مورد اثر تکرار نشدنی و تاریخ ساز او اظهار نظر کرده است: » پزشک زاد کل ایران را در یک خانه مستقر کرد و درون این خانه به وضوح شخصیت های متفاوتی را که نماینده 
ایرانیان از اقشار مختلف بودند را به ما شناساند. او خانه ای برای تمامی تاریخ ما ساخت که در هر زمان می توان شخصیت های روز را در درونش جای داد و آنگاه از بیرون به آن نظاره کرد و عیب و هنر خود را در آن دید.ویا به  بطور تطبیقی در یافت  که چه ویژگی هایی، چه  مثبت و یا منفی در طول تاریخ و 

در اشکال مختلف در روان، رفتار، و روابط ایرانیان مستمر بوده و یا تغییر کرده است. 
من در درازای بیش از ۴ دهه که در سنگر شرکت  کتاب بوده ام موفق شدم یازده جلد کتاب از آثار او را منتشر کنم و در این راستا باید از دقت و بینش فوق العاده این نویسنده بزرگ یاد کنم که چگونه با سعه صدر اشتباهات من و همکارانم را با شکیبایی بی نظیری تحمل می کرد و راهنمایی های لازم را برای انجام 

صحیح کار به ما گوشزد می نمود.
 پزشک زاد بمانند بسیاری دیگر از نویسندگان ایرانی مقیم خارج از کشور که متاعشان بیشتر در بین ایرانیان  هوادار دارد از یاری فرهنگ دوستان بی بهره نبوده است. در این میان من جا دارد از رضا معینی ، حسین حجازی، دکتر کامران بروخیم، زهره میزراحی، شعله شمس و دکتر احمد کریمی حکاک که بیشترین 
مساعدت را بدون کوچکترین چشم داشتی در رفاه حال این نویسنده نامدار کرده اند،  به نوبه خودم سپاسگزاری کنم. و از زاون برای انتشار ویژه نامه ایرانشهر با عنوان به یاد دایی جان پزشکزاد و هم چنین همکاران شرکت کتاب برای همراهی با این شخصیت همیشه جنتلمن در تمامی این سالها سپاسگزاری 

کنم و در پایان از زبان ایرج میرزا این شعر را که وصف الحال است به خاکپایش تقدیم کنم.   

ای نکویان که در این دنیایید

یا از این بعد به دنیا آیید

این که خفته است در این خاک منم

ایرجم، ایرج شیرین سخنم

مدفن عشق جهانست اینجا

یک جهان عشق نهانست اینجا

عاشقی بوده به دنیا فن من

مدفن عشق بَُود مدفن من

آنچه از مال جهان هستی بود

صرف عیش و َطَرب و مستی بود

هرکه را روی خوش و خوی نکوست

مرده و زنده من عاشق اوست

من همانم که در ایام حیات

بی شما صرف نکردم اوقات

تا مرا روح و روان در تن بود

شوق دیدار شما در من بود

بعد چون رخت ز دنیا بستم

باز در راه شما بنشستم

گرچه امروز به خاکم مأواست

چشم من باز به دنبال شماست

بنشینید بر این خاک دمی

بگذارید به خاکم قدمی

گاهی از من به سخن یاد کنید

در دل خاک دلم شاد کنید !

در خاتمه باید یادآوری کنم که شرکت کتاب ، کتابی 
با عنوان » جشن نامه ایرج پزشک زاد« که شامل اکثر 
مقالات و نوشته ها و سخنرانی ها و اظهار نظرهای 
مختلف پس از درگذشــت  ایرج پزشک زاد، انجام 

شده است منتشر خواهد کرد.
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213-573-9635

روز تحمیلی مادر در جمهوری اسلامی ایران

روز زن در جهان، هشتم مارس
حدود ۱۱۰ سال است که روز زن در جهان، هشتم مارس است. در ایران، روز زن 
زادروز فاطمه  زهرا اســت. تفاوت اصلی میان روز زن در جهان و ایران، مناسبت 

تاریخی آن نیست. تفاوت اصلی در نوع برگزاری آن در ایران و جهان است
روز زن در جهان، فرصتی است برای بازنگری وضعیت زنان در حوزه های حقوق 
و توسعه )بهداشت زنان، اشتغال زنان، قوانین مدنی مربوط به زنان و...( و آمارهای 
جهانی دربارۀ زنان کارگر، بی سرپرست، خیابانی و خشونت دیده، و هر مسئله اي که 

به جنسیت ربط دارد
در اکثر کشورهای جهان، در روز هشتم مارس، کارشناسان می نشینند و دربارۀ این 

مسائل گفت وگو می کنند و هشدار می دهند و از راه حل ها می گویند
دیشب و امروز که تلویزیون ایران را می دیدم، جز متن های ادبی و شعر دربارۀ زن و 
مادر نشنیدم؛ بگذریم که متن ها یا تکراری بودند یا سطحی و شعاری. موضوع متن ها 

هم یا عفاف بود یا فداکاری زنان.

اگر کسی از خارج 
بیاید  ایــران  به 
و رســانه های 
ببیند،  را  مــا 
نمی پرســد 
که مگر زنان 
چه  ایرانــی 
می کننــد که 
نه های  رســا

کشور،  رسمی 
صبح  تا شب آنها 

را به عفت و عفاف 
دعــوت می کننــد؟ چه 

اتفاقی افتاده اســت که عفت و 
بی عفتی، مسئلۀ نخست زنان ایران در 

رسانه های رسمی شده است.

نوشته: مرحوم رضا بابایی

الهه شهبازی: معلم در تهران 

بچه تر که بودم اجازه نداشتم به زبان مادری ام)ترکی( صحبت کنم، پدر و 
مادرم هر دو ترک هســتند، اما در این مورد، دلسوزی بی موردی داشتند و 
آن خراب شــدن لهجه من بود! حتی نمی دانم که می شود نامش را خراب 

شدن گذاشت یا نه! 
 تمام معلمان روستای کوچک ما  فارس زبان بودند  و نمیدانم چرا مغز یک 
آدم مثلا تحصیل کرده باید آنقدر کوچک باشد که متوجه نشود زبان مادری 

یعنی چه؟ 
چرا یک معلم، باید کودک هفت ساله ای که تمام خانواده اش ترک هستند را 

به خاطر لهجه داشتن یا فارسی ندانستن 
تحقیر و تمسخر کند؟ 

آن روزها گذشتند و من بعدها والدینم را بابت اینکه فکر می کردند اعتماد 
به نفس من در گرو لهجه نداشــتن است ســرزنش کردم و ترکی را به هر 

سختی که بود آموختم. 
اما تمام روزهایی که می توانستم با پدربزرگ و مادربزرگ  ترک زبانم ارتباط 
بهتری بگیرم را از دست داده بودم و یکی از پدر بزرگ های نازنیم  را هم...

حــالا کــه معلــم ادبیات 
از  کلاس  ســر  هســتم، 

بچه ها درباره داســتان ها و 
ضرب المثل های ترکی می پرسم 
و یادشان می دهم به فرهنگشان 

افتخار کنند. 
فارسی شکر اســت! با اجبار و 

تحمیل آن را تلخ نکنیم... زیبایی 
زبان معیار، در پیوند دادن فرهنگ ها 

به یکدیگر است، نه زیر سوال بردن دیگر زبان ها  و فرهنگ ها! 
رنگین کمان فرهنگ ایرانی، با حفظ تمام رنگ هایش قشــنگ اســت، با 
حفظ شعر ترکی شهریار و صائب در کنار شعر فارسی حافظ، با خواندن 
لالایی  لری و قربان صدقه   رفتن های شــیرین کــردی، با آوازهای عربی و 
انواع لهجه های رنگارنگ فارســی از یزدی و اصفهانی تا تمام آن هایی که 

نشنیده ایم! 
ما در کنار هم زیباییم، به قوانین و چارچوب های غلط یک عده سردمدار 

کم عقل که از بد روزگار بر ما سلطه یافته اند دامن نزنیم:(

https://www.peace-mark.org/129-3 دوستان گرامی با سلام و درود , برای اطلاع 
با مهر: الهه امانی

ســال ۲۰۲۱ یکی از چالش برانگیزترین ســال ها برای زنان در جهان بود. همه گیری کرونا 
آســیب پذیری زنان را بیش تر کرد و شکاف های اقتصادی، اجتماعی را تعمیق بخشید. در 
ســطح جهان شــرایط کار برای زنان در پرتوی افت اقتصادی محدودتر شد. مشاغل زنان 
در بخش های خدماتی در کنار ریزش شــدید مشارکت اقتصادی زنان در بخش غیررسمی 
اقتصاد بیش ترین آســیب ها را در بر داشــت. علاوه بر بار اقتصادی مصائب و فرایندهای 
همه  گیری، میزان مراقبت های بدون دست مزد و فشار کار در منزل به دلیل بازماندن کودکان 
از مدرسه، نیازهای مراقبتی از افراد مسن و بیماران، مسئولیت رسیدگی به آموزش در فضای 
مجازی و غیره زنان جهان را در تمام کشــورهای جهان با شرایطی سخت تر و چالش بارتر 
از گذشته مواجه کرد. سازمان ملل در یک گزارش آمارِی بیست ونه صفحه ای به بررسی بار 
اقتصادی ــ اجتماعی کرونا بر زنان و تعمیق شکاف ها و پررنگ کردن تبعیض های جنسیتی در 

چهل وپنج کشور جهان، در پنج حوزه به تعمیق این شکاف ها پرداخته:
۱. مشکلات اقتصادی و حضور کم رنگ تر در بازار کار

۲. مراقبت از بیماران و کار خانگی بدون دست مزد
۳. رفاه و سلامت عاطفی و جسمی

۴. دسترسی به کالا و خدمات
۵. اقدامات امدادی و حمایت های اجتماعی

در این گزارش جامع به روشنی نشان داده شده که بار گران این پنج حوزه به طرز چشم گیری 
بر دوش زنان سنگینی می کند و گام های آهسته و کوچک در زمینه ی کاهش این شکاف ها در 
طول دو ســال گذشته پاســخ گوی نیازها نبوده. زنان در سطح جهان در طول دوازده ماه اول 
همه گیری کرونا هشــتصد میلیارد دالر به علت ریزش مشــارکت اقتصادی از دســت داده اند. 
مدیر اجرایی آکسفام )OXFAM( بین المللی که یکی از نهادهای سازمان ملل است که روی 
عدالــت اجتماعی، فقر و محیط زیســت فعالیــت می کند، برآورد می کند کــه اگر زنان جهان 
شصت وچهار میلیون شغل در سال ۲۰۲۰ از دست داده اند، انتظار می رود آمار ازدست دادن 

مشاغل زنان در سال ۲۰۲۱ نیز آهنگ رشد فزاینده ای داشته باشد. )۱(
اگــر شــکاف ریزش مشــارکت اقتصادی در مقایســه بین زنــان و مردان در بازار رســمی 
کار حــدود دو درصد باشــد، در بخش غیررســمی اقتصــاد که هفتاد درصــد صنایع خدماتی، 
مراقبت های اجتماعی، بهداشــتی و کارهای باحقوق و دســت مزد پایین را شــامل می شــود، 
ریزش مشارکت زنان به مراتب فزون تر است؛ هم چنین بر اساس گزارش مشروح مؤسسه ی 
مکنــزی )McKinsey & Co( در طــول دوران کرونا زنان شــاغل ســه برابر مردان در 
فضای خصوصی خانه مسئولیت داشته اند و به علت فشار این مسئولیت ها از هر چهار  زن، 
ــ چنان چه شــاغل بوده ــ به ترک مشــاغل خود فکر کــرده . از این رو اگرچه کاهش  یــک زن  
چشــم گیر مشــارکت اقتصادی زنان در ســطح جهان عمدتاً به دلیل وزنه و حضور ســنگین 
زنان در بخش هایی از اقتصاد اســت که بیش ترین صدمه را دیده اند، فشــار سنگین و نابرابر 
بار مســئولیت ها در حــوزه ی خصوصی خانواده نیز می تواند در این کاهش و افزایش ســهم 

داشته باشد.
در ایران درصد افت تعداد زنان شــاغل در یک  ســال اول پاندمی چهارده برابر مردان بوده. 
با توجه به این که شــکاف عمیق مشــارکت اقتصادی زنان در بازار کار در ایران در رده ی 
کشورهایی با بیش ترین میزان است، از همین تعداد محدود زنان شاغل ریزش تعداد مشاغل 
زنان ســه برابر مردان بوده . در ایران نیز همانند ســایر کشورها این روند بیش ترین آسیب ها 
و افت اقتصادی را در بخش هایی مانند صنایع خدماتی چون مدارس، مهدکودک ها، خانه های 

سالمندان، مشاغل و مراقبت های پزشکی الزم برای بیماران و غیره وارد کرده.
در دوازده ماه نخســت پاندمــی کرونا زنان در ایران یک میلیون کار را از دســت داده اند. با 
در نظر گرفتــن این کــه هفتاد درصــد از زنان جویای کار و ســی درصد از مردان تحصیالت 
دانشــگاهی دارند و از بین صدوبیســت کشــور در جهان صدودوازده کشــور نرخ بیکاری 
کم تــری برای تحصیل کرده ها نســبت به ایران دارند، می تــوان چنین دریافت کرد که اگرچه 
تبعیض های قانونی و فرهنگی، شــکاف جنسیتی عمیق و سیاست های مهندسی جنسیتی برای 
ایجاد شــرایط تشــویق کننده در جهت حضورنیافتن زنان در فضای عمومی و بازار کار در 
طول چهار دهه ی گذشته به دلیل خواست و مطالبات زنان نتوانسته  به طور کامل موفق شود، 
اما زنان در برابر شــوک های اقتصادی چون فرآیندهای اقتصادی پاندمی کرونا آسیب پذیری 
فزون تــری نســبت به زنان کشــورهایی دارند که تبعیض های اقتصــادی در آن  ها کم رنگ تر 

است.
تجارت نیــوز در ۲۱ دی مــاه ۱۴۰۰ از خروج ۲۴۱هــزارو۹۳۱ زن از بازار کار در خالل 
یک  سال گذشته )سال ۲۰۲۱( خبر داده و بر اساس داده های مرکز آمار ایران بیش از نیمی 
از جمعیت در سن کار ایران غیرفعالند. فاطمه عزیزخانی، پژوهش گر اقتصادی در مصاحبه 
با تجارت نیوز می گوید: »انگیزه ی زنانی که غیرفعال شــده اند، به مســئولیت شــخصی آن ها 
برمی گردد. زنان ما هم مسئولیت خانواده را دارند و هم کار می کنند. به همین دلیل فارغ از 
شوک های کالن که باعث افزایش جمعیت غیرفعال شده، مسئولیت شخصی زنان نیز موجب 

افزایش جمعیت غیرفعال آن ها بوده «. )۲(
بــه روشــنی در ایــران نیز به همــان دالیل که بر زنــان جهان می گــذرد، چالش های بیش تر 
و شــکاف های عمیق تری به ســمت تبعیض های جنســیتی در جای جای قوانین و سیاست های 
اقتصادی اجتماعی را شاهدیم. سال ۲۰۲۱ را هم چنین می توان یکی از تهدیدکننده ترین سال ها 

در زمینــه ی حقــوق باروری و حق زن بــرای کنترل بدن خود قلمــداد کرد. در 
حالی  که رشد نیروهای پوپولیستی راست، نئوفاشیست ها و نیروهای بنیادگرایی 
مذهبی در غرب حقوق باروری زنان را مورد حمله قرار داده ، در بســیاری از 
ــ به ویژه در آســیای مرکزی، جنوبی و شــمال آفریقا ــ حقوق  کشــورهای جهان  
محدود و کم رنگ زنان را تحت سیاست های جمعیتی یا نگرش های واپس گرایانه  

در زمینه ی کنترل باروری بازپس گرفته و نقض کرده اند.
ســازمان فمینیســتی ماجوریتی )Majority( که نهادی غیردولتی و سراســری 
در ایاالت متحده ی امریکا اســت، ســال ۲۰۲۱ را بدترین سال در نیم قرن گذشته 
بــرای حقوق باروری و ســقط جنیــن قلمداد کرده. در کنار حمــالت در زمینه ی 
بازپس گرفتن حقوق باروری توسط قانون گذاران راست جمهوری خواه در دادگاه 
عالی سال بدی برای حقوق باروری و سقط جنین نیز بود که نشانه ی بی اعتنایی 
بــه ســالمت و زندگی زنان بــه زعم این نهاد. ممنوعیت ســقط جنیــن در ایالت 
تگــزاس آمریکا که در مغایرت با حقوق منعکس شــده در قانون اساســی آمریکا 
است، امروزه باعث شده تا نهادهای زنان برای حفظ حقوقی که برای آن مبارزه 
کرده انــد، مقاومــت را به کــف خیابان بکشــانند و هم چون زنان در کشــورهای 

اروپای شرقی در برابر نیروهای راست و فاشیستی محکم بایستند.
در ایــران نیــز طــرح »جوانی جمعیت و حمایــت از خانــواده«، توزیع رایگان 

داروهــای ضدبــارداری، وازکتومــی و توبکتومی یا بســتن لوله های تولیــد مثل و عمل های 
جراحی برای پیش گیری از بارداری و هرگونه تبلیغ درباره ی کاهش فرزندآوری را ممنوع 
کرده. ســقط درمانی جنین در ســال ۱۳۸۴ در ایران به تصویب رسید که در آن مواردی از 
جمله حفظ ســالمتی مادر و نوزاد با تأیید پزشــک و مراحل ویژه  ی قانونی مجاز محســوب 
می شــد، اما ســقط عمدی که مجوز درمانی نداشته باشــد، جرم انگاری شده و زن محکوم به 
پرداخت دیه به پدر جنین است و برای کادر پزشکی نیز دو تا پنج سال مجازات حبس تعیین 
شــده. اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسالمی بر حقوق و آزادی های فردی تکیه دارد، اما 
در ایران در خالل چهار دهه ی گذشته این حقوق با مفاد قانونی مربوط به ازدواج، بارداری 
و ســقط جنین نقض شــده . سیاســت های محدودکردن و نقض حقوق بــاروری زنان در کنار 
ــ همسری و جرم انگاری درباره ی تبلیغ کاهش فرزندآوری تبعات گرانی برای  تشویق کودک 
زندگــی زنان و ســالمت آنان دارد؛ به  ویژه اکثریت محروم جامعــه ی ایران و زنانی که در 
حاشــیه ی اقتصادی جامعه قرار دارند و توان اقتصادی خریداری این خدمات از بازار آزاد 

را ندارند.
دست آوردهای زنان در سال ۲۰۲۱ نیز علی رغم چالش های اقتصادی و اجتماعی قابل  تأمل 
و توجه بوده که این دست آوردها در حیطه ی حقوق و آزادی های زنان و برابری جنسیتی در 

ــ سیاسی به قرار زیر است. حوزه های اجتماعی 
در سال ۲۰۲۱، هشت کشور اولین زن را به عنوان رئیس دولت انتخاب کردند و باربادوس، 
اســتونی و مولداوی حداقل برای بخشــی از ســال ۲۰۲۱ زنان  را در مقام ریاست جمهوری 
انتخاب کردند. ســامیه سولهوحســن در ماه مارس اولین رئیس جمهور زن در تانزانیا شــد. 
در ماه مه فیامه نائومی ماتاآفا به عنوان نخست وزیر ساموآ انتخاب شد. در ماه ژوئن روبینا 
ناببانا به پست نخست وزیر اوگاندا منصوب شد. نجال بودن رمضان در ماه سپتامبر به عنوان 
اولین زن نخست وزیر تونس و اولین زن در چنین مقامی در کشورهای عربی معرفی شد. با 
جمهوری شــدن باربادوس در اولین انتخابات در اکتبر ۲۰۲۱ ساندرا میسون به عنوان اولین 
رئیس  جمهور این کشــور به مســند قدرت نشســت. پارلمان ســوئد در ماه نوامبر به ماگدالنا 
اندرسون به عنوان نخست وزیر رأی داد و در ماه دسامبر شیومارا کاسترو  به عنوان ریس 

جمهور هندوراس انتخاب شد.
آلبانی که کشــوری کوچک در اروپاســت، هفتاد درصد کابینه ی خــود را به زنان اختصاص 
داده و آلمان در ســال ۲۰۲۱ اولین کابینه ی برابر خود از لحاظ جنســیتی را به  دســت آورد. 
عراق و کوزوو نیز از لحاظ سهمیه ی جنسیتی زنان بیش تری را به پارلمان های کشور خود 
فرستادند. کامال هریس هم در ژانویه ی ۲۰۲۱ به عنوان اولین معاون رئیس جمهور زن در 
ــ آمریکایی است که چنین  آمریکا کار خود را آغاز کرد. او هم چنین اولین سیاه پوست  آسیایی 

سمتی را در دست دارد.
الزم به ذکر اســت که اگر شــکاندن ســقف های شیشــه ای برای مشــارکت سیاســی زنان در 
مقام های باالی رهبری و موقعیت های اســتراژیک شــکاف جنســیتی را در این موقعیت های 
سیاســی کم می کند، اما برای ارتقای ســطح زندگی اکثریت زنان در جهان اراده ی سیاســی 
به تحقق برابری جنســیتی است که مهم و ارزشــمند است. حضور بیش تر زنان در مقام های 
باالی سیاسی چنان چه با تعهد به برابری جنسیتی در حوزه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی 
و زدودن تبعیض ها همراه نباشــد، نمی تواند از ارزش  تاریخی و پایدار برخوردار باشــد؛ در 
واقع زنانی که در مقام و پست های باال به سیاست های زن ستیز رأی داده اند، شایسته ی حمایت 

طرفداران برابری جنسیتی نیستند.
در زمینه ی تغییر قوانین به ســود برابری جنسیتی و حمایت از حقوق انسانی زنان نیز شاهد 

دست آوردهای باارزشی در سال ۲۰۲۱ بودیم.
اســپانیا قوانین این کشور درباره ی تجاوز جنسی را سخت تر و الیحه ای تصویب کرد که در 
آن رابطه ی جنسی بدون رضایت به عنوان تجاوز جنسی تعریف شده. این قانون واکنشی به 
پرونده ی قضایی تجاوزی گروهی اســت که تحت نام »گله ی گرگ« در ســال ۲۰۱۶ انجام 
گرفت. این تجاوز گروهی خشــم ملی را در اســپانیا برانگیخت و طی این قانون برای اعمال 
جنســی رضایت صریح و مثبت نیاز اســت و ســکوت و واکنش های دیگر قابل چشم پوشــی 
نیست. تمرکز قانون مذکور بر تشدید مجازات متجاوزان و حمایت از آسیب دیدگان است. این 
الیحه هم چنین اذیت و آزار خیابانی و مثله ی جنسی اندام زنان را نیز به عنوان جرایم جنایی 

طبقه بندی می کند و برای اذیت و آزار جنسی در محیط کار حبس در نظر گرفته. شایان توجه 
اســت که با وجود گزارش ها در زمینه ی افزایش اذیت و آزار جنســی در محیط های کار در 
ایران و تسلسل قتل های ناموسی و اذیت و آزار در فضای عمومی و رشد خشونت در فضای 

خصوصی شاهد سیاست های حمایتی و قوانین برای زنان در ایران نیستیم.
از گام های مثبت دیگر در ســال گذشــته می توان به قانونی در خصوص ازدواج کودکان در 
لبنان اشــاره کرد. شورای عالی اسالمی در لبنان اصالحیه ی قانون خانواده را تصویب کرد 
که شــامل فصل جدیدی درباره ی ازدواج افراد زیر سن قانونی در این کشور می شود. قانون 
جدید ازدواج کودکان زیر ســن پانزده سال را ممنوع کرده و تصریح می کند که دختران باید 

رضایت خود را برای ازدواج اعالم کنند؛ در غیراین صورت ازدواج باطل است.

به علت فرآیندهای آسیب  زای کرونا و پس رفت موفقیت زنان و دختران انتظار می رود که در 
سراســر جهان در دهه ی آینده صد میلیون دختر قبل از تولد هحده  ســالگی خود ازدواج کنند. 
بحران اقتصادی، ناامنی و تعطیلی مدارس در اثر کرونا ده میلیون دختر دیگر را در معرض 
خطر کودک ـــت همسری قرار داده. این روند آســیب زا برای ســالمت دختران و زنان تنها با 
خواســت سیاســی و هدفمند می تواند مدیریت شود. شایان توجه است که پایان دادن به ازدواج 
ــ چه ازدواج رســمی و چه در برخی از کشــورها غیررســمی و به صورت مذهبی  کودکان  
ــ  چه در مورد دختران و چه پسران بخشی از اهداف  که شامل کودکان زیر هجده سال است 

توسعه ی پایدار است که کشورهای عضو سازمان ملل به آن متعهد شده اند.
هم چنین شــیلی اولین مجمع قانون اساســی برابری جنســیتی در جهان را برای تدوین قانون 
اساســی جدیدی در این کشــور انتخاب کرد که نخستین مورد در جهان است و استانداردهای 
جدیدی را در جهان مطرح می کند. تاکنون تدوین قانون اساسی در هیچ کشوری با مجموعه ای 
برابر از زنان و مردان تهیه و تدوین نشــده . قانون اساســی کنونی این کشور در سال ۱۹۸۰ 
در زمان پینوشه تهیه شده و اگرچه تبعیض های جنسیتی را رد می کند، اما حقوق برابر زنان 
در ازدواج، حقــوق جنســیتی و باروری زنان را محدود کرده. فراخــوان برای تدوین قانون 
اساســی جدید طی خیزش های اجتماعی اکتبر ۲۰۱۹ مطرح شــد و هفتادونه درصد مردم این 

کشور به مجمع عمومی یا حضور برابر زنان و مردان رأی مثبت دادند.
یکی دیگر از تکان دهنده ترین وقایع در سال ۲۰۲۱ کسب قدرت توسط طالبان در افغانستان 
در ۱۵  اوت ۲۰۲۱ بود. این  بار زنان افغانستان از موضع قدرت سخن می گویند و در خالل 
پنج ماه پایانی سال ۲۰۲۱ شاهد مقاومت شجاعانه و تحسین برانگیز زنان در کف خیابان های 
افغانستان بوده ایم. اقدامات طالبان برای منع تحصیل دختران، محدودکردن حضور در فضای 
عمومی، منع مشــارکت سیاســی، اقتصادی، سرکوب و دســت گیری هیچ کدام نتوانسته نسل 
جوان زنان افغانســتان را که دوران ســابق طالبان را تجربه نکرده اند، از مقاومت بازدارد. 
سرکوب و خشونت، ضرب وشتم خبرنگاران در ۲۱ اکتبر و پوشش رسانه ای تظاهرات زنان 
برای حقوق خود نتوانسته هول و ترس را در دل زنان افغانستان بنشاند. جامعه ی جهانی باید 
به خواســت مردم افغانستان، به ویژه زنان افغانســتان برای به رسمیت نشناختن طالبان پاسخ 
مثبت بدهد و از حمایت به هر شــکلی که امکان آن وجود داشــته باشد، برای زنان افغانستان 

دریغ نکند.
ســال ۲۰۲۱ هم چنین ســالی بود که زنان برجسته در عرصه های جهانی که تاثیرات عمیق و 
مثبتی برای زنان و برابری و عدالت جنسیتی داشتند، ما را ترک کردند. نوال السعداوی، زن 
مصری، نویســنده و پزشــکی که برابری جنسیتی را برای زنان مصر در سراسر عمر خود 
دنبال کرد، و بل هوکس، محقق، نویسنده و فمنیست ضد نژادپرستی و فعال فرهنگی کم نظیر 
آمریکایی از جمله این زنان بودند که در ســال گذشــته درگذشــتند. باشد تا سال ۲۰۲۲ آبستن 

حوادث و گام های مثبت و به جلو برای زنان جهان و زنان میهن ما باشد.
پانوشت ها:

۱ – همه گیری کرونا از بین رفتن بیش از هشــتصد میلیارد دالر درآمد زنان در ســال ۲۰۲۰ 
در نودوهشت کشور جهان را به همراه داشت، آکسفام، ۲۹ آوریل ۲۰۲۱.

۲ – خــروج ۲۴۲هــزار زن از بازار کار/  چرا زنان قیــد کار را زدند؟، تجارت نیوز، ۲۱ 
دی ماه ۱۴۰۰.

۳- برای اطالعات بیش تر، ر.ک به: جاماندن زنان و دختران: شــکاف های آشــکار در پاسخ 
به همه گیری کرونا، گزارش نهاد سازمان ملل متحد، ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱.

 فراز و فرودهای برابری جنسیتی در سال ۲۰۲۱

https://vgbailbonds.com/
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
28 ژانویه تا  3 فوریه ) 8 بهمن تا 14 بهمن (

چاپ سوم این مجموعه با تجدید 
نظر و افزوده ها منتشر شد با تلفن 
به  را  آقای شان صداقتی آن  به 
رایگان از ایشــان دریافت کنید 

مهرداد بحری 
نامی آشنا و مورد اعتماد در معاملات 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

بیداری
بیداری تنها نشریه ضد خرافات  بزبان فارسی

 در سراسر جهان پخش می شود
تماس برای اشتراک

858-320-0013
858-320-0013

 bidari2@hotmail.com

Iranian InformationCenter
08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

جمعه ۸ بهمن     ۲۸ ژانویه

۱348 خورشیدی ) ۱97۰ میالدی(
درگذشت سیدحسن تقی زاده - آخرین بازمانده رجال مشروطیت

۱357 خورشیدی ) ۱979 میالدی(
حزب دمکرات کردستان اعالم کرد که خواستار تجزیه نیست

اعضای سازمان ملی دانشــگاهیان )واحد کرمانشاه( در مراسم بازگشایی دانشکده  
علوم، دکتر فریدون معتمدوزیری رییس دانشگاه را برکنار کردند.

۱389 خورشیدی ) 2۰۱۱ میالدی(
درگذشــت داریوش همایون در سن 82 سالگی در ژنو سوئیس. او وزیراطالعات 
دولتهای هویدا و آموزگار و ســردبیر روزنامه آیندگان و از رهبران مشروطه طلب 
بودکه سا لها در خارج از کشور به مبارزه و روشنگری پرداخت و با انجام مصاحبه ها، 
نوشــتن مقاالت متعدد و شرکت در جلسات گوناگون راه مبارزه با نظام اسالمی را 

پیش گرفت

شنبه 9 بهمن     ۲9 ژانویه

۱3۱5 خورشیدی ) ۱937 میالدی(
زادروز مجید روشنگر، ناشر و سردبیر » بررسي کتاب » و » کاکتوس«

۱357 خورشیدی ) ۱979 میالدی(
اشغال سفارت دانمارك توسط دانشجویان ایرانی

۱385 خورشیدی ) 2۰۰7 میالدی(
درگذشــت محمود ابطحی، شاعر، نویسنده، ادیب و پژوهشگر در سن 8۰ سالگی 
در لندن. او داماد ســیدضیاءالدین طباطبایی شــخصیت برجسته دوران رضاشاه و 

محمدرضاشاه بود.

یکشنبه ۱۰ بهمن     3۰ ژانویه

۱3۰4 خورشیدی ) ۱926 میالدی(
زادروز اسماعیل شاهرودی ، » آینده« شاعر معاصر در دامغان

۱3۱8 خورشیدی ) ۱94۰ میالدی(
درگذشت دکتر تقی ارانی در 36 سالگی در زندان قصر تهران- وی به اتهام ترویج 
مرام کمونیستی به ده سال زندان محکوم شده بود

۱343 خورشیدی ) ۱965 میالدی(
ســپهبد نعمت اهلل نصیری رییس شــهربانی کل 
کشــور به سمت معاون نخســت وزیر و رییس 

سازمان اطالعات و امنیت کشور منصوب شد
۱348 خورشیدی ) ۱97۰ میالدی(

درگذشــت حبیب اهلل مشــیرهمایون شهردار- 
نوازنده و موسیقیدان

۱352 خورشیدی ) ۱974 میالدی(
درگذشــت محمد حجازي » مطیــع الدوله » - 

سناتور و نویسنده 
۱366 خورشیدی ) ۱988 میالدی(

درگذشت امیرناصر افتتاح - نوازنده تنبك

دوشنبه ۱۱ بهمن     3۱ ژانویه

۱32۰ خورشیدی ) ۱942 میالدی(
انتشار نخستین شماره روزنامه مردم به سردبیری عباس نراقی و هیئت

۱394 خورشیدی )2۰۱6 میالدی(
درگذشت مصطفی اسالمیه، نویسنده و مترجم ایرانی بر اثر سکته قلبی در سن 74 

سالگی در تهران.
۱398خورشیدی )2۰2۰ میالدی(

درگذشت ولی اهلل شیراندامی هنرپیشه سینما و تلویزیون در تهران ) متولد 3 فروردین 
۱3۱۰ در شهر  مرو استان خراسان(

سه شنبه ۱۲ بهمن     ۱ فوریه

۱332 خورشیدی ) ۱954 میالدی (
انتقاد شدید آیت اهلل کاشانی از انتخابات مجلس و دولت زاهدی

۱346 خورشیدی ) ۱968 میالدی(
هرمز قریب به ریاست تشریفات شاهنشاهی منصوب شد

۱357 خورشیدی ) ۱979 میالدی(
بازگشت خمینی بعد از ۱5 سال تبعید به ایران

چهارشنبه ۱3 بهمن     ۲ فوریه

۱284 خورشیدی ) ۱9۰6 میالدی(
زادروز بزرگ علوی - نویسنده در تهران

کلیه کتابهای زنده یاد بزرگ علوی در شرکت کتاب موجودند
۱35۱ خورشیدی ) ۱973 میالدی(

زادروز علیرضا قربانی، خواننده
آثار علیرضا قربانی در شرکت کتاب موجودند

۱356 خورشیدی ) ۱978 میالدی(
محمدرضا شــاه و فرح پهلوی بــرای یك دیدار 

رسمی عازم هندوستان شدند
۱385 خورشیدی ) 2۰۰7 میالدی(

درگذشت پرویز یاحقی )فرامرز صدیقی پارسی( 
نوازنده مشهور و بینظیر ویولن در منزل مسکونی 
خود در تهران یاحقی متولد سال ۱3۱4 در تهران 
بــود. وی از ۱8 ســالگی به دعــوت داود پیرنیا 

همکاری خود را با برنامه گلها، با ساختن آهنگی به نام امید دل من کجایی، با صدای 
بنان، آغاز کرد.

یاحقی یکی از بهترین تکنوازان برنامه گلها وسازنده صدها اثر زیبای موسیقی بود که 
با صدای خوانندگان نام آور موسیقی ایرانی اجرا شده بود.

وی در سالهای اخیر چندین اثر تکنوازی و همنوازی از جمله راز و نیاز وطوبی را 
منتشر کرده بود.

آثار پرویز یاحقی در شرکت کتاب موجودند
۱397 خورشیدی ) 2۰۱9 میالدی(

درگذشــت رشید شهروز شاعر در آلمان ) متولد ۱339 آذربایجان شرقی( . آثار این 
شاعر :

مجموعه شعر »آب در شــوال« که سال ۱363 در خارج از ایران منتشر شد، سروده 
شــده در ایران ، »بادبادك ها« )۱368(، »از خاطره ها و گریــز« )۱372(، »دایره ها و 
هرگز« )۱374(، »سوره گل سرخ« )۱375(، »کتاب هرگز« )۱376(، »مرثیه های برلینی 

)۱378( و »بازگشت پسرگم شده« )۱39۱( 
گزیده اشــعار  با عنوان »کتاب هرگز« سال ۱383 نشــر دات در ایران و نمونه ای از 
شعرهای او نیز در مجموعه »اینجا ایران است« در کنار اشعار 27 شاعر ایرانی دیگر 

که ساکن آلمان هستند، به زبان آلمانی ترجمه و منتشر شده است.

پنجشنبه ۱4 بهمن     3 فوریه

۱327 خورشیدی ) ۱949 میالدی(
تظاهرات شدید دانشجویان در تهران برای الغای قرارداد نفت و تعطیل بانك شاهی

۱35۱ خورشیدی ) ۱973 میالدی(
درگذشــت سپهبد مرتضی یزدان پناه - سناتور، رییس بازرسی شاهنشاهی ورییس 

شورای عالی بانك سپه
۱357 خورشیدی ) ۱979 میالدی(

انتشار اولین کتاب درباره بحران ایران تحت عنوان 
» ایران بر ضد شاه » در پاریس. نویسنده این کتاب 

: احمد فاروقی از نویسندگان روزنامه لوموند
۱374 خورشیدی ) ۱996 میالدی(

درگذشت سیاوش کســرایی - شاعر معاصر در 
وین )اتریش(

آثار سیاوش کسرایی و آثاری که بر اساس اشعاراو 
از سوی باقی هنرمندان آفریده شده اند در شرکت 

کتاب موجودند.
۱38۱ خورشیدی ) 2۰۰3 میالدی(

درگذشت پروفسور یحیی عدل استاد جراحی و پایه گذار جراحی نوین در ایران
۱394 خورشیدی )2۰۱6 میالدی(

درگذشت عبدالرضا هوشنگ مهدوی، محقق تاریخ روابط خارجی ایران، نویسنده و 
دیپلمات پیشین ایرانی در سن 85 سالگی در تهران.

https://baranrugservices.com/
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

مایک منشوری - مشاور بیمه
300300

۲ نوزاد در کمتر از یک هفته به سبب وجود فنتالین در بدنشان بستری شدند

پلیس بیکرز فیلد از بستری شدن ۲ نوزاد در فاصله کمتر از یک هفته به 
سبب وجود فنتالین بیش از حد در بدنشان خبر داد. 

روز گذشــته در ســاعت ۳ پس از نیمروز، پلیس وارد خانه ای در بیکرز 
فیلد شــده و نوزاد ۹ ماهه ای را که نشانه های زندگی در او بسیار ضعیف 
بوده را به بیمارستان می رسانند و در بیمارستان بستری و مداوای او آغاز 
می شود و پس از آن که نتیجه آزمایش بیمارستان خبر از وجود فنتالین در 
بدن نوزاد می داد، پلیس به خانه یاد شده رفته و گابریلا کروز ۲۳ ساله را به 

جرم به خطر انداختن جان نوزاد، فروش مواد مخدر غیرقانونی دستگیر 
کردند.

پلیس می گوید در موردی مشابه در روز ۱۵ ژانویه با نوزاد دیگری روبرو 
شــده اند که پس از انتقال به بیمارســتان او را نجات داده اند و در شرایط 

تندرستی بهتری است. 
ناگفته نماند که هر ۲ نوزاد به اداره سرپرستی کودکان در کالیفرنیا سپرده 

شده اند. 
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