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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:

243

احتمال متوقف شــدن تحریم های امریکا علیه جمهوری اســامی 
ایــران در دولت جدید امریکا ، ســرمایه گــذاران طماع اروپایی را 
واداشته است که یک کنفرانس بین المللی برای بازگرداندن آب رفته 

را به جوی برگردانند.
این کنفرانس بین المللی علیرغم نقض مداوم حقوق بشــر  توســط 
جمهوری اسامی ایران است . باید یادآوری کرد مقامات کشورهای  

اتحادیه اروپا نیز  از برگزاری این کنفرانس علیرغم شعارهای حقوق 
بشری که سر می دهند ، پشتیبانی می کنند . این کنفرانس که توانسته 
اســت پشتیبانی مرکز بین المللی تجارت سازمان ملل متحد را نیز به 
خود جلب کند از چهاردهمین تا شــانزدهم دسامبر ۲۰۲۰ در فضای 

مجازی برگزار شود

عرفان قانعی فرد پژوهشــگر تاریخ 
معاصر در گفــت و گویی کوتاه با 

خبرگزاری ایرانشهر گفت: 
جمهوری اسامی با همکاری شبکه 
تروریسم بین المللی در بلوای سال 
1357 به قدرت رســید و تا امروز 
پس از گذشــت 41 ســال صرفا با 
کمک از تروریسم و شبکه فراملیتی 
تروریســم به بقای خود ادامه داده 

است. 
قانعی فرد در واکنش به تحریم وزیر 
اطاعات حسن روحانی - محمود 
علوی - گفت: این اولین بار نیست.
امــروز آمریــکا ، 1۸ نوامبر ۲۰۲۰ 
وزیــر اطاعــات را بخاطر نقش 
مســتقیم در ســرکوب وحشــیانه 
بویژه   ایــران و  مــردم  اعتراضات 
او  آبان خونیــن 139۸  اعتراضات 
را در لیست ســیاه خود قرار داد و 
تحریم کرد.اما حافظه جمعی مردم 
ایران وی را خوب می شناسند. آنها 
می دانند که محمود علوی شــاگرد 
عقیدتی کاس های خامنه ای بوده 
اســت .او پیش از 1357 رهبر یک 
گروه تروریستی چریکی در قم بود 
. او برای حفظ ساختار نظام والیت 
فقیــه حاضر به انجــام هر جنایتی 
هســت. چیــزی شــبیه چگین ها 

)آدمخواران( دوران صفوی اســت! 
همان کسی اســت که در تابستان 
1395 بــه دروغ گفت: ما لب های 
کسی را که انتقاد می کند، می بوسیم!  
در جامعه اطاعاتی داخل ایران هم 
جایگاهی ندارد و 13 تیرماه امسال 
بود که وزارت اطاعات ســخنان 
علوی درباره امکان مذاکره با آمریکا 

را فورا تکذیب کرد!
قبــا اتحادیــه اروپــا در 1۸ مهر 
اکتبــر ۲۰11(، حیــدر   1۰(139۰
مصلحــی ، نماینده ولــی فقیه در 
سپاه و بسیج و کمیته و بعدها وزیر 
اطاعات احمدی نــژاد را به اتهام 
نقض گســترده حقوق شهروندان 
ایرانــی از ورود بــه اتحادیه اروپا 
محروم کــرد. و وزارت خزانه داری 
آمریــکا  در مهــر 13۸9 مصلحی 
را بــه دلیل نقض جــدی حقوق 
بشردر ایران مورد تحریم قرار داد.

تمام سندهای  شکنجه و بازداشت 
مخالفان سیاسی و معترضان به نتایج 
 13۸۸ جمهوری  ریاست  انتخابات 
به نهادهای اطاعاتی امنیتی اروپا و 

آمریکا ارائه شده بود. 
برای نمونه علــی فاحیان ؛ حاکم 
شرع قبلی که وحشیانه تر از خلخالی  
در آبادان و مشهد و کرمانشاه حکم 
اعدام می داد و در دوره او  قتل های 
زنجیره ای  و  تــرور میکونوس و 
انفجار در مرکــز همیاری یهودیان 
در آمیا صــورت گرفت و مانند بن 
الدن و ابوبکر بغــدادی و ... حکم 
جلب بین المللی برای او صادر شده 
است و مانند اوباش و خرابکارهای 
بین المللی، تحت تعقیب پلیس بین 
الملل اینترپل است. سخنرانی عباس 
پالیزدار را باید به یاد داشــت که در 
همدان در مورد فساد مالی او ایراد 

کرد.          ادامه مطلب در صفحه ۲

کنفرانس بین المللی برای بازگشت سرمایه ها 
به جمهوری اسالمی ایران

آمریکا وزیر اطالعات را تحریم کرد
در یک گفتگو : وزیران اطالعات یا سردسته جانیان و تروریست ها تصویب الیحه 19 و امتیازی برای 

سالمندان مالک خانه

اریک گارستی در لیست بایدن و 
گوین نیوسام

10 سال زندان و 10 میلیون دالر جریمه  
برای یک سرمایه گذار

پیروزی یک ایرانی تبار در شورای 
شهر هالیوود غربی

محدودیت های بیشتر کالیفرنیا 
آغاز می شود

انتخابات نماینده کنگره از منطقه 
25 کالیفرنیابه لبه تیغ رسیده است. 

نام نویسی دانشجویان خارجی در 
دانشگاه های کالیفرنیا با کاهش 

روبروست

باال آمدن موج های بلند در
 اقیانوس آرام

یک افسر پلیس از پلیس لوس 
انجلس به خاطر نقض  آزادی بیان 

شکایت کرد
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مایک پنس
وکیل، سیاســت مدار و مدیر ارشــد اجرایی آمریکایی است، که 
هم اکنون به عنوان ۴۸مین معاون رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا 

فعالیت می کند.

 ادامه مطلب ازصفحه ۱: آمریکا وزیر اطالعات را تحریم کرد

با پایان شــمارش آرای شــهر هالیوود غربی، دو نفر از 
اعضای قدیمی شورای شهر جان هیلمن و جان دورن، 
انتخابــات را به دو نفر از کنشــرگان حقــوق زنان و 

دگرباشان باختند. 
یکی از برندگان سی شاین )سپیده( است که یک دگرباش 
جنسی 43 ساله است و تا 16 سالگی در آمریکا، بدون 
مدرک قانونی مهاجرت زندگی کرده اســت. او که یک 
وکیل ایرانی تبار است و یکی از صاحبان مشاغل موفق 
اســت و تاکنون به عنوان عضو کمیسیون شهر خدمت 
کرده اســت و با اختاف 7۸5۰ رای نفر اول انتخابات 

شورای شهر بود 

پیروزی یک ایرانی تبار در شورای شهر هالیوود غربی

هر چند  وزارت اطاعات خود او را به رانت خواری و فساد مالی و جنسی متهم 
می کند. روح اهلل حسینیان  قائم مقام دادستان انقاب اسامی در وزارت اطاعات 
در روزنامه صبح امروز  اعتراف می کند که »آخه باباجون ، ما خودمان واهلل یک زمان 

قاتل بودیم!«.
دری نجف آبــادی وزیر اطاعات دوران محمد خاتمی  در پی افشــای قتل های 
زنجیره ای استعفاء داد. خودش در هیئت  دولت قسمجاله خورده بود که قتل های 
زنجیره ای کار نیروهای اطاعاتی نیســت اتحادیه اروپا در۲3 فروردین 139۰ )13 
آوریل ۲۰11(، او را به دلیل نقش جدی در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان 
ایرانــی ، از ورود به اتحادیــه اروپا محروم کرد. و در بیانیه اروپا آمده که او به دلیل 
مشارکت در سرکوب های پس از انتخابات ریاست جمهوری 13۸۸ مورد تحریم قرار 
گرفته اســت. او در آن زمان دادستان کل کشوربود و در سپتامبر سال ۲۰۰9 و پس 
از آن دســتور برگزاری دادگاه های فرمایشی و نمایشی را صادر کرد که متهمان حق 
داشتن وکیل هم نداشتند چون از ساختار استبداد دینی والیت فقیه شاکی بودند. او 

هم چنین مسئول آزار و شکنجه و قتل و عام و تجاوز در کهریزک بود. 
این تحلیلگر سابق واحد ضدتروریسم )CTC(  افزود: همه  وزرای اطاعات نظام 
خافت اسامی جمهوری اسامی یعنی محمد محمدی نیک / ری شهری }دوران 
خامنه ای : بین ســال های 1363 تا 136۸{ ؛ علی فاحیان }دوران رفسنجانی : 1۰ 
مرداد 136۸ – ۲۸ مرداد 1376{ ؛ قربانعلی دری نجف آبادی  } دوران خاتمی : ۲9 
مرداد 1376 – ۲۰ بهمن 1377 {؛ علی یونسی / ادریسی }دوران خاتمی : 5 اسفند 
1377 – ۲ شــهریور 13۸4{ ؛ غامحسین محسنی اژه ای }دوران احمدی نژاد : ۲3 
مرداد 13۸4 – 3 مرداد 13۸۸{ ؛ حیدر مصلحی } دوران احمدی نژاد : 14 شهریور 
13۸۸ – ۲4 مرداد 139۲{ ؛ ســید محمود علوی }دوران روحانی : ۲4 مرداد 139۲ 
تا امروز{ آخوند و عمامه به سر و اکثرا از مدرسه حقانی قم هستند و بدون استثنا در 
کار آدمکشی و ترور و اعدام دست داشته اند. همه این وزیران  اطاعاتی به توسعه 

تروریسم اسامی و حمایت از شبکه های تروریستی کمک کرده اند و بدون استثنا 
همگی آنها خود سردسته جانیان و تروریست ها هستند

نمون دیگر محمد محمدی نیک / ری شــهری ) یا محمد درون پرور( حاکم شرع 
دادگاه های ارتش و انقاب بود . او قبل ازبلوای 57 از کشور متواری بود. به دار و 
دسته خمینی در نجف پیوست و با حزب بعث عراق هم رابطه داشت. چندین بار 
به خاطر فساد اخاقی در مشهد توسط شهربانی دستگیر شده و به دروغ می گوید 
ســاواک وی را دستگیر کرده اســت . اعدام قهرمانان  کودتای نوژه و یا فرماندهان 
ارتش، یکی از شاهکاری جنایت اوست. این چهره تبهکار خود  از ناقضان حقوق 
بشر در نظام خافت اسامی جمهوری اسامی ایران است! یکی دیگر از این وزرا 
، وزیر یونســی است  که از اواسط سال136۲) 19۸3 میادی(  رئیس شعبه دادگاه 
نظامی بود و صدها نفر از افراد شبکه نظامی و کادرهای مخفی حزب توده ایران و 
سازمان فداییان) شاخه اکثریت( و کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران را محاکمه 
کرد و عاوه بر آنان حتی فرماندهان نظامی ارتش را  به جوخه اعدام سپرد. شخص 
دیگر محســنی اژه ای است که بازجوی مهدی هاشمی، برادر داماد منتظری بود. او 
در قتل های زنجیره ای حضور فعال داشت و خواهان محدودیت اینترنت در ایران 

بوده و هست. 
قانعی فرد درباره شکســت جدید وزارت اطاعات از ســیا و موساد بخاطر ترور 
فرد شماره ۲ القاعده در ایران گفت: در اوهام خود و روی کاغذ اقتدار دارند اما در 
خیابان های تهران ماموران  سیا و موساد حضور دارند. این اقدام نشان داد که جامعه 
اطاعاتی ایران فاسد است. موساد و سیا هم در وزارت اطاعات نفوذ دارند و هم در 
اطاعات سپاه و هم در حفاظت اطاعات بقیه ارکان رژیم. کافی است بخواهند یکی 

را سر به نیست کنند! همه جا امکانات، توان، اقتدار و نفوذ دارند!
این فیلم در آخرین تویتر قانعی فرد )@EQfard(منتشر 

کلیک کنیدشده که برگرفته از یکی از آخرین مصاحبه ها اوست:

http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=3
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در کانون خبر:

گوین نیو سام فرماندار کالیفرنیا امروز با توجه به افزایش شمار 
مبتایان از محدودیت های جدید در کالیفرنیا به ویژه در دوران 
روز شکرگزاری و پس از آن سخن گفت. اکنون 3۰ کانتی به 
عقب باز می گردند و 41 کانتی در رده نزدیک به بنفش هستند. 
گوین نیوسام اشاره کرد که برای پیشگیری 6۰۰ میلیون ماسک 
توزیع شده است و آزمایش کرونا روزانه به 164 هزار آزمایش 
رسیده است و تاکنون ۲1۰6۸۸94 آزمایش انجام شده و نتیجه 

آن در ۲4 تا 4۸ ساعت به دست آمده است. 
گوین نیوسام از برنامه ریزی برای ماه دسامبر برای دست یابی 

به واکسن سخن گفت و اشــاره کرد که اداره های بهداشت 
عمومی کانتی های کالیفرنیا، به دقت روش تماس افراد مبتا 
با دیگران را پیگیری می کنند تا بتوانند از گســترش بیماری 

پیشگیری نمایند. 
گوین نیوسام اشــاره کرد در حالی که پرداخت حقوق دوره 
بیماری برای کرونا، اهمیت دارد، اگر کسی نشانه های بیماری 

را دارد، بهتر است در خانه بماند و دیگران را مبتا نسازد.
گوین نیوسام از مسکن برای بی خانمان ها در راستای پیشگیری 

از گسترش بیماری سخن گفت. 

منطقه ۲5 کالیفرنیا که شهرهای سیمی ولی، سانتا کاریتا، پالم دل، 
لنکســتر را در دو کانتی لوس انجلس و ونچورا در برمی گیرد از 

سال ۲۰1۸ دستخوش تغییرات بسیار شده است. 
در سال ۲۰1۸، کتی هیل دموکرات، استیو نایت جمهوریخواه را 
شکست داد و بر کرسی نمایندگی تکیه زد ولی دیری نپایید که 
تصاویر رابطه جنسی او با دستیارش موجب شد که کناره گیری 

کند و ســپس در انتخابات ویژه برای پــر کردن جای او، مایک 
گارسیا از حزب جمهوریخواه انتخاب شد و در انتخابات ۲۰۲۰، 
به رقابت با کریســتی اســمیت دموکرات در 3 نوامبر پرداخت، 
شمارش آرا، هر روز یکی را در باالی جدول و دیگری را پایین 
قرار داد و اکنون گارســیا با 1۰4 رای برتری دارد و تا ۲۰ نوامبر 

شمارش رای های پستی ادامه دارد.

با لغو کاس های حضوری در پاییز و زمستان و روشن نبودن 
شرایط برای بهار سال ۲۰۲1، دانشگاه ها و کالج های کالیفرنیا با 
مشکل نام نویسی و کاهش شمار دانشجویان روبرو می شوند و 
به ویژه دانشجویان خارجی که مشکل بزرگ بازگشت، مسکن 
و پرداخت هزینه تحصیلی را دارند، حاضر نیستند همان میزان 

پیشین را برای کاس های آناین هزینه کنند. 
بر اســاس آخرین آمار ارائه شــده، 43 درصد شمار ثبت نام 
دانشجویان برای دانشــگاه ها در ترم پاییز پایین آمده و شمار 
دانشجویان خارجی که از نام نویسی برای ترم آینده خودداری 
کرده اند به 9۰ درصد رسیده است. دانشگاه ها هم اکنون با مشکل 
صدور و یا تمدید ویزای دانشجویی روبرو هستند. بر اساس این 
گزارش 16 درصد از کاهش شمار دانشجویان خارجی، مشکل 

ویزا و سفر بوده است.

باال آمــدن آب اقیانوس در کالیفرنیا و آغاز موج های 
بلند که به آنها شاه موجب می گویند سن فرانسیسکو 
کانتــی، ارنج کانتی و ســن دیه گو کانتــی را برای 
روزهای دوشنبه و سه شنبه با خطر روانه شدن سیل 
در شهرهای کرانه ساحلی روبرو نموده و این شرایط 
که ناشــی از تغییرات ویژه بین ماه، خورشید و کره 
زمین است، سبب شده است که اداره ملی آب و هوا 

در آمریکا، هشدارهای الزم را صادر نموده است.
این موج ها، ناشی از گرانش ماه و خورشید است که 
بر روی کره زمین اثر می نمایــد. دوره باال آمدن هر 
موج بلند تا برآمدن موجب های بلند دیگر 1۲ ساعت 

برآورد شده است. 

انتخابات نماینده کنگره از منطقه 25 کالیفرنیامحدودیت های بیشتر کالیفرنیا آغاز می شود
به لبه تیغ رسیده است. 

نام نویسی دانشجویان خارجی در دانشگاه های
 کالیفرنیا با کاهش روبروست

باال آمدن موج های بلند در اقیانوس آرام

https://shahrvand.com/archives/114339
https://www.youtube.com/watch?v=_Fi_yWGQNlY&t=1418s
https://iranintl.com/<0627><064A><0631><0627><0646>/<067E><0631><0633><062A><0648>-<0641><0631><0648><0647><0631><061B>-<062F><0627><062F><062E><0648><0627><0647><06CC>-<0628><0627>-<0627><0646><062A><0642><0627><0645>%E2%80%8C<062C><0648><06CC><06CC>-<0641><0631><0642>-<062F><0627><0631><062F>
http://www.ketab.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx%3Fitem%3D100%26title%3Dcomprehensive%2520history%2520of%2520the%2520jews%2520of%2520iran%26author%3Dlevy%2C%2520habib
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=106415
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=118
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=4457
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با این که شماری از ایالت ها و از جمله کالیفرنیا، برای مسافرت 
هشدار داده اند، شماری از قانون گذاران کالیفرنیا برای شرکت 

در یک کنفرانس ساالنه راهی ایالت هاوایی شدند. 
این کنفرانس چهار روزه که از سوی یک بنیاد غیرانتفاعی برای 
بررسی سیاست های رای دادن تشکیل شده است، بیش از 5۰ 
نفر شرکت کننده دارد که بیش از 1۲ نفر آن از کالیفرنیا هستند. 

ایالت هاوایی از شــرکت کنندگان درخواســت کرده بود که 
گواهی آزمایش منفی کرونای خود را همراه داشته باشند که 

در 7۲ ساعت گذشته انجام شده باشد. 
گوین نیوسام روز دوشــنبه بار دیگر بر قرنطینه مسافران در 
ورود به کالیفرنیا تاکید کرده است. برگزاری این کنفرانس در 

این شرایط با انتقاد شدید روبرو شده است. 

۲ مرد به ســبب تقلب در روند انتخاب در شــهر هاتورن 
دســتگیر شــدند. یکی از این ۲ نفر که کارلوس آنتونیو د 
بوربون مانته نگرو نام دارد و 53 ساله است و با تام مستعار 
مارک آنتونی گونزالوس شــناخته می شود و خود را نامزد 
شهرداری شهر هاتورن کرده بود، همراه با مارکوس رائول 
آروالو 34 ســاله متهم هســتند که بین جوالی تا اکتبر در 
منطقه با گردآوری امضاهای تقلبی، برای بی خانمان ها برگ 

درخواســت ثبت نام در انتخابات تهیه کرده اند و هنگامی 
که در تقاضای خود ۲۰ امضا کم آورده اند، به جای دیگران 
امضا کرده اند. هر دو نفــر، برای ۸ مورد تقلب، یک مورد 
طراحی تقلب و 4 مورد ادعانامه دروغ و تقلب امضا متهم 
هســتند و نفر نخســت به 1۰ مورد تقلب در انتخابات و 
جعل امضا نیز متهم اســت. ناگفته نماند کــه با تمام این 

تاش ها، او به عنوان شهردار انتخاب نشده است. 

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا از حضور خود در جشن تولد 
در روز جمعــه 6 نوامبر که از نظر تعــداد حاضران بیش از 
مقررات تعیین شده کالیفرنیا بود، به عنوان اشتباه بزرگ یاد کرد 

و از مردم پوزش خواست. 
او در پوزش خواهی خود اعام کرد به محض این که از اشتباه 
خود برای حضور در فضای سربســته آگاه شدم، درخواست 

نمودم که میزها را در بیرون و در فضای باز بگذارند. 

او که برای شرکت در جشن تولد 5۰ سالگی دوست دیرینه اش 
جیسون کینی در یک رســتوران فرانسوی در پناولی شرکت 
نموده بود. با انتقاد مقامات ایالتی و دیگران روبرو شد که در 
حالی که همه مردم را تشــویق بــه فاصله اجتماعی و دوری 
گزینی از برپایی میهمانی می کند، خود در چنین جشنی شرکت 

کرده است. 

FBIاعــام کرد که کاهبردار 35 میلیــون دالری را در حال 
گریز با موتور زیر آبی در  آبگیر بزرگ لیک شســتا دستگیر 

کرده است. 
این فرد که متیو پییرسی  نام دارد با استفاده از سیستم غیرقانونی 
سرمایه گذاری هرمی که در آمریکا به Ponzi معروف است، 
35 میلیون دالر کاهبرداری کرده و هنگامی که ماموران برای 
دســتگیری او رفته اند با تراک خود گریخته و به کناره لیک 

شســتا رفته و با موتور زیرآبی یاماهــا، در زیر آب های یخ 
دریاچه، در شمال منطقه ردینگ دستگیر شده است. بر اساس 
دستور دادستان، او و شریکش کنت وینتون روز سه شنبه برای 
حضور در دادگاه و دریافت حکم می باید حاضر می شدند که 
به نظر می رسد هر کدام به ۲۰ سال زندان برای کاهبرداری و 

پولشویی محکوم شوند. 

انتقاد ازسفر قانونگذاران کالیفرنیا به هاوایی
 برای شرکت در کنفرانس 

کالهبردار 35 میلیون دالری دستگیر شد

ایالت کالیفرنیا روز یکشــنبه را با 11 نفــر مرگ و میر و 
6771 نفر مبتا به پایان برد و دوشنبه را با ثبت 1۸۲63 نفر 

مرگ و میر و 1۰3۰7۸۰ نفر مبتا آغاز کرد. 
آمار مقایســه ای 7 روز گذشــته برای هر یکصدهزار نفر 
الســن کانتی را در باالی جدول ســن برناردینو کانتی 6، 

لوس انجلس 16، ریورساید ۲5 و ارنج 4۲ است. 
لوس انجلس کانتی با افزایش 3۰61 نفر در روز گذشــته، 
یکی از روزهای پرمبتا را همراه داشــت، از سوی دیگر 
شــهر لوس آنجلس با انجام آزمایــش در محل پارکینگ 

استادیوم داجرز به مقابله برخاست.

کالیفرنیا و یک روز دیگر
 باالی خط میانه

نامزد متقلب شهرداری هاتورن انتخاب نشد
 و به زندان خواهد رفت

پوزش گوین نیوسام برای شرکت در 
جشن تولد بدون فاصله اجتماعی
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تحلیلگــران اقتصادی که غیرحزبــی در کالیفرنیا پیش بینی 
کردند که با وجود میزان باالی فشار اقتصادی در کالیفرنیا به 
سبب بیماری کرونا، کالیفرنیا با مشکل اقتصادی زیادی روبرو 
نخواهــد بود و تنها با یک کاهــش درآمد ۲6 میلیارد دالری 
روبرو خواهد شد که آن هم بیشتر در نتیجه اشتباه در برآورد 
درآمد ســال ۲۲-۲۰۲1 است و این ایالت در کسری بودجه 
خود اشتباه کرده و این کسری 54 میلیارد دالر نخواهد بود و 
17 میلیارد رشــد اقتصادی تا سال ۲۰۲5 به جبران بخشی از 
کسری خواهد پرداخت. این تحلیل نشان نمی دهد که مشکل 
اقتصادی، چگونه به خانواده های کم درآمد که بیکار خواهند 
بود، آسیب می رساند و ایالت کالیفرنیا چگونه باید آن را جبران 

کند.

یکی از افســران پلیس لوس آنجلس از فرماندهــان و اداره 
پلیس به دادگاه فدرال برای تنبیه های انضباطی به خاطر انتشار 
دیدگاهش روی فیسبوک و اینستاگرام در مورد قتل خواننده 

رپ نیپسی هسل، شکایت کرد. 
او که جوئل سیدان ما )Sydanma( نام دارد و ۲4 سال پیشینه 
خدمت در پلیس لوس انجلس دارد و ساکن ارنج کانتی است، 
در شکایت خود اعام کرده است که او هرگز در وظایف خود 
کوتاهی و کار نادرســتی انجام نداده است ولی ۲ بار به سبب 
بیان دیدگاهش در شبکه مجازی، از خدمت تعلیق و جریمه 
شده است. در حالی که به عنوان یک شهروند در بیرون از زمان 
خدمت، بر صفحه های شخصی خود، اظهار نظر کرده و این 

او در شبکه های اجتماعی در مورد مسلمانان و قاضی کاوانا نیز آزادی بیان من را به خطر افکنده است.
به بیان دیدگاه پرداخته است.

آتش سوزی در مرز دو ایالت کالیفرنیا و و نوادا در منطقه رینو، 
سبب نابودی 3۰ هزار اکر و نابودی ۲۰ خانه مسکونی شد. 

این آتش سوزی که همراه با شدت گرفتن باد، در شهر کوچک 
واکر در مونوکانتی در جنوب دریاچه توپز در دامنه کوهپایه های 
ســی یرا روی داده است و سبب بسته شــدن بزرگراه 395 
کالیفرنیا در تقاطع جاده ۲۰۸ ایالت نوادا شده است بیشتر در 

کالیفرنیا بوده و ۲۸۸79 اکر در کالیفرنیا و 1۲۰۰ اکر در نوادا را 
در برگرفته است.

تا امروز پیشــرفتی در خاموش کردن آتش روی نداده و کمتر 
از 5 درصد بوده و امیدوار هستند تا روز آدینه آن را به کنترل 

درآورند، سرعت باد 4۰ مایل در ساعت است. 

ایالت کالیفرنیا روز سه شنبه را با افزایش 56 نفر مرگ و میر 
و 1۰634نفر مبتا به پاین برد و روز چهارشــنبه را با ثبت 

1۸359 نفر مرگ و میر و 1۰54635 نفر مبتا آغاز کرد. 
آمار مقایســه ای 7 روزه برای هــر یکصد هزار نفر، کانتی 
الســن را همچنان در باالی جدول نگه داشــته و ســن 

برناردینو در رده 9، لوس آنجلس 1۸، ریورساید 19 و ارنج 
را در رده 45 قرار می دهد. 

کانتی لوس انجلس محدودیت ساعت کار و شمار نفرات 
در گردهم آیی را برای رســتوران ها و بارها و شرابخانه ها 

اعام کرد.

پس از دوران کرونا ، اقتصاد کالیفرنیا در دشواری 
زیادی نخواهد بود

یک افسر پلیس از پلیس لوس انجلس به
خاطر نقض  آزادی بیان شکایت کرد

ایالت کالیفرنیا روند رو به افزایش آتش سوزی در مرز دو ایالت کالیفرنیا و و نوادا
مبتالیان را طی می کند

دانشگاه برکلی کالیفرنیا، نام ۲ تاالر خود را در راستای حذف 
نام های افراد با گرایش نژادپرستی تغییر می دهد.

دانشــگاه برکلی که قدیمی ترین دانشگاه در سیستم UC در 
کالیفرنیاست و بسیاری از ســاختمان ها و مجسمه های نماد 
دوران تاریخی در آن جای دارد، تصمیم گرفت که نام تاالرهای 
Barrows و Le Conte را که در ساختمان علوم قرار دهد، 
تغییر دهد و آنها را تــاالر فیزیک جنوبی نام گذاری نماید و 
هر گونه مجسمه و نشان مربوط به این ۲ نام را که شعارهای 

نژادپرستانه آن ها را یادآور می شود را بردارد. 
این تصمیم که در نشست ماه جون، پس از آغاز اعتراض های 
مدنی و ضدنژادی در آمریکا به بحث گذاشــته شــده بود، با 
موافقت رییس دانشگاه و رییس هیئت علمی دانشگاه و دیگر 
مسئوالن روبرو شده اســت. در نشست کمیته 1۲ نفره که با 
حضور نماینده کارکنان، دانشجویان و استادان تشکیل شده بود 

موافق همگی رای به این تصمیم داشت. =

دانشگاه برکلی نام های نژادپرستان را
 از تاالر دانشگاه حذف می کند

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112105
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کتاب »ترکیه: پل آزادی«
 Turkey: Bridge to“

“ Freedom
به زبان انگلیسی ساده که همگی بتوانند انرا بخوانند ، 

توسط اقای پرویز حکیمی نگاشته شده .
خواندن این کتاب برای همگان الزم ، خصوصا نسل 

جوان بعد از آشوب ۱۹۷۹، یا انقالب اسالمی
 بدنیا آمده اند.

سواالت شما در رابطه با رفتن شاه فقید وآمدن خمینی 
 خصوصا اقلیت ها را در رژیم مالیان شرح می دهد . 

سرگذشت خانواده ای است که برای فرار از 
جمهوری اسالمی، مجبور به ترک وطن شدند.
برای خرید کتاب میتوانید با  پرویز حکیمی

 Amazon شرکت کتاب و یا
تماس بگیرید.

818 419 2266

تصویب الیحه 19 در انتخابات 3 نوامبر با 51 درصد که شب گذشته در کالیفرنیا به مرحله 
نهایی رسید با اختاف 35۰ هزار رای پذیرفته شده است. 

پیروزی این الیحه به افراد باالی 5۰ سال این فرصت را می دهد که اگر خانه خود را بفروشند 
و خانه جدید بخرند، حتی اگر بهای آن باالتر باشد، مالیات زمین و خانه بر اساس رتبه بندی 
مالیات پیشین آنها محاسبه شود و اگر این خانه به فرزندان به ارث برسد، در صورتی که 
آن را اجاره بدهندف مالیات افزایش می یابد و اگر در آن زندگی کنند، همان مالیات را ادامه 

خواهند داد.
تصویب این الیحه دو ویژگی دارد، نخست این که به سالمندان فرصت می دهد خانه خود 
را بفروشند و خانه دیگری بخرند و با افزایش مالیات روبرو نشوند از سوی دیگر به رشد 

معامات اماک رونق خواهد بخشید.

تصویب الیحه 19 و امتیازی برای 
سالمندان مالک خانه

با پیروزی جو بایدن و کاماال هریس، بار دیگر نام اریک گارســتی شــهردار لوس 
انجلس در لیست ها قرار می گیرد. 

گر چه اریک گارستی در هفته گذشته اعام نموده که مایل است با سمت شهردار 
لوس آنجلس خدمت خود را ادامه دهدف لیکن مشکل افزایش مبتایان کرونا، شاید 

او را برای برون رفت از این شرایط به کابینه جو بایدن رهنمون شود. 
از ســوی دیگر، با گزینش ســناتور کاماال هریس به عنــوان معاون رئیس جمهور 
آمریکاف گوین نیوسام فرماندار دمورات کالیفرنیاف یکی از رهبران سیاسی کالیفرنیا 
را برای جایگزینی او تا دوران انتخابات ۲۰۲۲ باید برگزیند و ممکن است، سناتور 
دایان فاین استاین هم نخواهد ادامه دهد، اریک گارستی نامزد جایگزینی در لیست 

فرماندار برای سنای آمریکاست. 

اریک گارستی در لیست بایدن و گوین نیوسام

10 سال زندان و 10 میلیون دالر جریمه  برای یک سرمایه گذار
دادستان فدرال در لوس انجلس، برای یک سرمایه گذار که در اهدای پول برای روز 
سوگند ریاست جمهوری دانالد ترامپ در سال ۲۰17، کمک مالی و مشاوره کرده بود، 

تقاضای 1۰ سال زندان و 1۰ میلیون دالر جریمه کرد. 
عماد زوبری 5۰ ساله که در شهر آرکدیا زندگی می کند در برابر قاضی اظهار پشیمانی 

و به جرم خویش اقرار نموده است. 
او متهم اســت که به جای پرداخت مالیات، تاش کرده اســت، میلیون ها دالر را به 

سازمان های خیریه اهدا کند و از منافع آن بهره مند شود. 
او در سال ۲۰16، در ماه دسامبر، 9۰۰ هزار دالر از پول های سرمایه گذاری را به کمیته 
برگزاری مراسم سوگند رئیس جمهور ترامپ اهدا کرده است و در برابر آن 1۰۰ میلیون 
دالر از سرمایه گذاران خارجی دریافت نموده تا با تاثیر گذاری بر رابطه با دولت دانالد 

ترامپ، راه آنان را برای سودآوری بیشتر فراهم نماید. او تبار بنگادشی دارد. 
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طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
شهروند ایرانشهر تصمیم گرفته تا این هفته به شکل اختصاصی انگشت تو سوالخ 
انتخابات آمریکا بکنه! در این راه از جوک های جدید ملت ایران در مورد اتفاقات 
انتخاباتی این روزهای آمریکا استفاده کردیم تا بخندیم بر این دنیای دیوانه دیوانه 

دیوانه …
خداییش از ما ایرانیا با نمک تر نداریم! ملت ما نه تنها برای خودمون و خودشون 
جوک درست میکنن که هیچی، واسه دیگران هم جوک سرایی می کنن … حاال 
جوکای ایرانی مخصوص ترامپ - بایدن و انتخابات که بین مردم تکست میشه و 

توی شبکه های اجتماعی پخش شده، جدید و داغ …
جوک های برگزیده بازار بین الخبرین ویژه انتخابات آمریکا:

-در حالیکه شما اسم تمام ایالتهای آمریکا و تعداد رای الکترال هاشون رو بلدید، 
16 میلیون آمریکایی معتقدن شیرکاکائو رو از گاوهای قهوه ای رنگ می دوشن.

 -ترامپ اگه ۲۰ تا اتوبوس می ذاشــت ســر ترمینال خاوران و یه سری ایرانی رو 
می برد تو ایالت هایی که باخته رای می دادن این جوری نمی شد.

-بابام گفت مشخصه بایدن برنده میشه! گفتم بیا شرط ببندیم اگه ترامپ برنده نشد 
من از این خونه میرم! گفت یعنی تو هنوز با ما زندگی میکنی ؟

- اگر ترامپ از بایدن پیشی بگیِره شاید بایدن از ترامپ هاپو بگیِره!
- مــن جای ترامپ بودم و تقلب دموکرات هارو می دیدم قفل در کاخ ســفید رو 

عوض می کردم و  کلیدشو به هیشکی نمی دادم.
- االن وقتشه اون گونی های سیب زمینی رو پخش کنی آقای ترامپ!

اینم ما باید بهت بگیم؟
- میگن برای اینکه خبر بدو یهویی به ترامپ ندن زنگ زدن گفتن پنسیلوانیا حالش 

بده بردنش بیمارستان!
- االن صاحب این ســاندویچ بمبی های چرک یه قلم و کاغذ دستشون گرفتن و 
دارن تند تند اســم ایالتهای امریکا رو با یه پسوند پنیری و مخصوص به منوشون 

اضافه میکنند.
-االن ترامپ داره المپ دست شــویی اتاق بیضی رو بــاز می کنه و می گه اینو از 

سرمایۀ شخصی خریده بودم.
-ترامــپ اگه قول یارانه 1۰دالری به مردم میداد االن ۸۰میلیون رای فقط از ایران 

داشت.
- االن خود ترامپ بخواد ببینه چند چنده زنگ میزنه از ایرانیا میپرسه!

- بایــدن داره اختافو زیاد میکنه. همینطوری پیش بــره، رای الکترال ایالت های 
پنسیلوانیا و جورجیا مثل بازیای اخر پرسپولیس، تدارکاتی میشه

- بــه نظرم بایدن همینکه تونســت در جریان مناظرات یکــی دوبار زن ترامپو از 
نزدیک ببینه پیروز نهایی این انتخاباته.

- استرســی ک االن ترامپ و بایدن دارنو فقط من میفهمم که تو انتخابات شورای 
دانش آموزی با 1رای کمتر شدم عضو علی البدل!

-اگه بایدن رئیس جمهور بشه ترامپ رئیس مجلس میشه؟
-اصا فکرش رو نمی کردم یه روزی استرس رای های کارولینای شمالی رو هم 

داشتم باشم!
-دارین ایاالت آمریکا رو مفتی یاد میگیرید شــیطونا!!! تا دیروز بجنورد و بیرجند 

رو قاطی می کردین االن برا من نوادا و پنسیلوانیا می کنید؟
- هیچکس االن جای مانیا ترامپ نیســت! نمیدونه فردا شب به عنوان زن رئیس 
جمهوره براش غذا میارن یا خودش باید کتلت درســت کنه؟ خدا واسه هیچ زنی 

نیاره این دلشوره رو!
-اینقد که از صبح ترامپ و بایدن الکترود )الکترال( میگیرن فردا قیمت جوشکاری 

تو ایران میره باال!
-ینی حاضرم شــرط ببندم آمریکایی ها االن دارن چرت بعد نهارشونو میزنن بعد 

ما نشستیم پای سیستم نتایج لحظه ای میبینیم!
-فک کنم باید یه بلیت بگیریم بریم نوادا رای ها رو بشماریم بیایم بخوابیم!

-رفتم ســوپر مارکت، یه هزاری گذاشــتم رو میز گفتم: چهارتا ردبول بده و یه 
بسته مارلبورو تاچ. بقیشم مال خودت. گفت: هنوز آرای نوادا رو نشمردن، برو یه 

ساعت دیگه بیا.!
- امیدوارم ایرانیا این اســم های جدیدی که از ایالت های آمریکا یاد گرفتن رو در 
آینده روی بچه هاشون نذارن. فکر کن تو خیابون بشنوی میگن پسرم پنسیلوانیا تو 
خیابون نرو، ویسکانسین جان دست منو ول نکن، پول ندارم واست اسباب بازی 

بخرم میشیگان من، شلوغ نکن داکوتا بریم خونه کشتمت پدرسگ!
-االن مانیا مســیج زده به ترامپ: رفتن همه ولی نتــرس، من که طرفدار تو ام! 

راستی شارژ ساختمون رو باید بدیم!
-ولی رای نیاوردن کانیه وســت نشان داد که تو سیاست نباید خیلی رو کانه کیم 

کارداشیان حساب کرد! )همسر کیم  کارداشیان انصراف داد! »کانیه وست« خواننده 
کاندیدای ریاست جمهوری و رقیب ترامپ که در هیچ ایالتی حداقل 5 دهم درصد 
آرا هم کسب نکرد، از ادامه کار انصراف داد. »کانیه وست« که در ماه های گذشته 
خود را رقیب جدی ترامپ عنوان می کرد و پیش بینی کرده بود که با اختاف زیاد 
از او پیشی بگیرد، در هیچ یک از ایالت هایی که او در آنها واجد شرایط مبارزات 

انتخاباتی بود نتوانست به حداقل آرای 5 دهم درصد نیز برسد(
- با این شکست, ترامپ حداقل باید سعی کنه لوازم کاخ سفید رو خراب کنه، مثا 
تو تلوزیون آب بریزه، جارو برقی رو بسوزونه، پتوها روبا سیگار سوراخ کنه، بره 

تو توالت کاخ سفید برینه سیفون رو نکشه:(((( 
-من هنوز فرق بیرجند و بجنورد و بروجرد و بروجن و جاجرود و... رو نفهمیدم 
چی به چیه!؟ اما قشنگ میدونم که میشیگان در شمال ایندیانا و اوهایو واقع شده 
و فلوریدا در جنوب جورجیا حتی میدونم نبراســکا در جنوب داکوتای شــمالی 

هست!
-اگه همین االن ۸5 میلیون ایرانی تو نظام درسی آمریکا امتحان جغرافی بدن همه 
باالی 1۸ میگیرن اصا گفتن واژه ی پنســیلوانیا رو تو کل دنیا بگردی جز خود 

امریکایی ها فقط ایرانی ها میتونن تلفظ کنن!
- آقای ترامپ! آقای بایدن! این کارا چیه عزیزان من؟

هر کدوم تون انشاهلل رئیس جمهور شدید، اون یکی هم رییس مجلس میشه تا دل 
هیچکس نشکنه... مهم خدمت گزاریه بی شعورای نفهم!

-نتیجه ی موثر انتخابات آمریکا در زندگی من این بود که فهمیدم آدمای تگزاس 
با لباس گاوچرونی نمیان بیرون لباسشون کاما عادیه!

-به بابام گفتم: امشب میخوام بیدار بمونم ببینم نتیجه انتخابات آمریکا چی میشه!
گفت: اگه شب امتحاناتت هم اینطوری با شوق بیدار میموندی و درس میخوندی 

برا نیم نمره مجبور نبودی برا استاد شیر و ماست محلی ببری!
-من از اولم میدونستم این برنده میشه!
)تا ساعاتی دیگر در در سراسر ایران(

- چقد این آمریکاییا اسکلن میرن رای پستی میدن. خاک بر سرا تا اون مهر رای تو 
شناسنامت نخوره هیچ ارگان دولتی بهت کار نمیده.

-یه ایده بکر به ســرم زده، وقتی شمارش آرا تموم شد، هرکدوم از کاندیداها که 
باختن صدای نقی معمولی رو بزارم روشــون که داره میگه من باختم بدم باختم 

فقط بذارید برم من، صد در صد جواب میده.
-یارو 5 میلیون دالر رو بُرد ترامپ شرط بندی کرده!

خب احمق 1 میلیون دالر میرفتی چلو کباب تو ایالت میشیگان پخش میکردی!!!
-اطاعیه شماره ۸۸ وزارت کشور آمریکا:

این آماری که ایرانیا از انتخابات آمریکا دارن به ما هم بدن که شمارش آرا زودتر 
تموم بشه.

-من جاي بایدن بودم جشن رو واشنگتن میگرفتم، پاتختي رو تهران!
-صرف نظر از نتیجه ی انتخابات آمریکا، مهم حضور مردم آمریکا پای صندوق های 

رأی بود که مشت محکمی تو دهن خودشون زدن!
-فک کنم نوادا یه تیکه از خاک شــیراز بوده که طی یه رخدادی جدا شــده رفته 

تو آمریکا ایالت شده، وگرنه این حجم از خستگی تو شمردن آرا طبیعی نیست.
-نوشــته شما اصا چیزی درباره سیاست آمریکا می دونید که طرفداری می کنید؟ 
اســگل کور که نیســتیم، بایدن آبیه منم اســتقالیم، ترامپ قرمــزه رفیقام همه 

پرسپولیسین!
-بایدن یا ترامپ فرقی نداره ، خدا کنه سالم باشه فقط! 

-منابع آگاه اعام کردن که طرفداران جو بایدن در میدان آزادی واشــنگتن تجمع 
کردند و در حال سر دادن شعار »صله اال محمد، یار اوباما خوش آمد« میباشند!

-ترامپ توییت کرده شمارش آرا را متوقف کنین!! بعد یه برزیلی کامنت داده اتفاقا 
منم بعداز گل سوم آلمان به برزیل همینو گفتم! )آلمان هفت گل به برزیل زد!(

-توی انتخابات 14۰۰ ، ماهم حوزه های چهارمحال و بختیاری و خراسان شمالی 
و اردبیل و مرکزی رو دیرتر اعام میکنیم، تا مردم آمریکا بفهمن انتظار یعنی چی!
-مانیا خانم! حتی اگر پدر گرامیتان رای نیاورد، چیزی از ارزش های شــما پیش 

مردان ایرانی کم نخواهد شد بانو!
- فردا شــب زن جو بایدن زنگ میزنه به مانیا بپرســه زردچوبه های کاخ سفید 
رو کجا گذاشــته.... مانیا: ببین عزیزم این کابینت ادویه اســت. برنج هم این زیر 

گذاشتم. گل ها رو یه روز درمیون آب بده …
-دیگــه فکر کنم از این به بعد مدیر ســاختمون رو هم بر اســاس آرای الکترال 

انتخاب کنیم.
-اگه انتخابات آمریکا همینطوری طول بکشه قیمتا برمیگرده به قبل از انقاب!

-ترامپ با همین فرمون به توئیت ها و سخنرانی هاش در مورد تقلب در انتخابات 
و فســاد قانون در آمریکا ادامه بده، پناهندگی ایران رو گرفته و شب عید امسالم 

براش ختنه سورون میگیریم!
- حاال چون پول دادین رفتیــن کاس زبان قرار نیس دیگه به دونالد بگین دانِلد 

ترامپ
)منفی ها را متوقف کنید(

-اگه دالر بشه 1۰ تومن، چشمای بایدن رو روی کمرم تتو میزنم!
-بایدن گفته اگه من رئیس جمهور بشم مانیا و ایوانکا میتونن کاخ سفید بمونن!

-با توجه به پیگیری سنگین انتخابات آمریکا توسط ایرانیان و وابستگی شدید ما به 
نتیجه آن …زین پس ایران به ایالت پنجاه  و سوم آمریکا تبدیل و نام آن به »ایالت 

آویزونا« تغییر یافت.
-واسکازین چیه کله پوکا؛ ویسکانسین/ پنسیلین چیه نادان، پنسیلوانیا!

-نشســتم تو تاکسی کرایه اش می شــد 45۰۰، یه 5 تومنی دادم گفت ُخرد ندارم 
بقیه شو برات تحلیل انتخابات آمریکا رو می گم.

-من تا امروز فکر می کردم آالسکا فقط اسم بستنیه.
-تا دیروز می گفتی پنسیلوانیا فکر می کردیم آمپوله…

- اطاعیه ســتاد انتخابات آمریکا خطــاب به ایرانی ها: اَمــون بدید لطفا. داریم 
می شمریم!

-اطاعیه شماره 13۸ وزارت کشور آمریکا: باید انتخابات رو بدیم کاس کنکور 
قلم چی برگزار کنه، هم نتایج 4 ساعته میاد، هم کلی تحلیل آماری میده کاندیداها 

می فهمن کجاها ضعیف عمل کردن.
-  اطاعیــه: فردا کلیه مدارس ایاالت متحده آمریکا به دلیل شــمارش آرا تعطیل 

می باشد به جز ایاالت دیماوند و فایرزکوه!
-شعار جدید انتخاباتی در آمریکا: دموکرات، جمهوریخواه؛ دیگه تمومه ماجرا!

-االن چهارراه انقاب نیویورک دو دســته دارن شــعار میدن: یه عده می گن هم 
خوشگله هم بوره حتما رئیس جمهوره )ترامپ(؛ یه عده دیگه: دموکرات زنده باد 

جو بایدن پاینده باد!
-دقایقی پیش بر اساس اعام خبرگزاری های آمریکایی، دونالد ترامپ شکست در 
انتخابات را پذیرفت و به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام آمریکا درآمد!

- اطاعیه شــماره 1۸ ستاد انتخابات آمریکا: اســتفاده از اسامی گندم، ارزن، جو 
پرک، برای »جو بایدن« مورد تأیید اســت و استفاده از اسامی دونات، کیک یزدی، 

پیراشکی برای »دونالد ترامپ« مورد تأیید ستاد انتخابات کشور می باشد!
-االن یه ســری ایرانی فهمیدن الکترال مهمه، دنبــال اینن الکترال بخرن انبار کنن 

گرون بشه بفروشن!
-موقع اعام نهایی نتایج، ترامپ رفته بود گلف بازی کنه، هریس )معاون بایدن( 
داشــت وسط جنگل میدویید، بایدن و زنشم با پیژامه تو خونشون داشتن استیک 

درست میکردن، اونوقت ما ایرانیا چهار شبانه روزه چشم از مانیتور برنداشتیم!
-روحانی: شیطونا منم رئیس جمهور شدم همینقد خوشحال شدید، یادتونه؟

-االن ترامپ رو دیوارای کاخ ســفید مینویســه تو این شــهر پر نقاب، تو با اون 
بخواب من با قرص خواب ... 

-بابام داشت اخبار میدید یهو گفت همینو کم داشتیم، گفتم مگه چی شده ترامپ 
رای هاش برگشت؟ گفت بزغاله تورو میگم، نشاش تو گلدون.
- اسم دوست دخترمو نوادا سیو کردم بس که دیر جواب میده!

-استوری میزارین بایدن رییس جمهور شد، بعد خود بایدنم تگ میکنین؟ انتظار 
دارین اونم استوری کنه بنویسه فدای معرفتت داداش ایشاال عروسیت!

- پیش بینی های کارتون سیمپسون ها واسه آمریکایی هاست، اتفافات ایران رو باید 
پت و مت پیش بینی کنن.

-آخرین توییت ترامپ که توسط توییتر پاک شد:

طنز ویژه انتخابات امریکا

از شبکه های اجتماعی:



8IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 243 NOVEMBER ,20 , 2020 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره 243- آدینه  20  نوامبر 2020 

آدینه 30 آذر   /  20 نوامبر

 1344 خورشیدی ) 1965 میادی(
درگذشت روح اهلل خالقی - موسیقیدان

آثار روح اهلل خالقی در شرکت کتاب موجود است
 1394 خورشیدی )۲۰15 میادی

درگذشت رضا سجادی اولین گوینده و دوبلور صدا و سیما در سن 95 سالگی. او 
حدود 75 ســال فعالیت هنری را در کارنامه هنری خود دارد. وی متولد 1۲99 در 

شهر مشهد بود.

شنبه 1 آذر   /  21 نوامبر
13۰6 خورشیدی ) 19۲7 میادی(

زادروز بیژن جالی، شاعر
1334 خورشیدی ) 1955 میادی(

دستگیری سیدمجتبی نواب صفوی و کلیه اعضای فداییان اسام
1336 خورشیدی ) 1957 میادی(

زادروز ایرج بسطامی، خواننده موسیقی سنتی
آثار ایرج بسطامی در شرکت کتاب موجود است

133۸ خورشیدی ) 1959 میادی(
انجام مراسم نامزدی محمدرضا شاه پهلوی و فرح دیبا

1354 خورشیدی ) 1975 میادی(
صدور نفت ایران روزانه 55۰ هزار بشکه افزایش یافت

1377 خورشیدی ) 199۸ میادی(
ترور پروانه فروهر )اســکندری( و داریوش فروهر، فعاالن سیاسی توسط مأموران 

وزارت رژیم اسامی
کتاب قتل فروهرها به همت حزب مرز پرگهر ازانتشارات شرکت کتاب

139۸ خورشیدی ) ۲۰19 میادی(
سالگرد درگذشت فرشــاد سنجری آهنگساز و موسیقی دان در شهر وین پایتخت 
اتریش از رهبران ارکستر سمفونیک تهران بر اثر آتش سوزی در آپارتمان مسکونی) 

متولد 194۸ میادی( فرزند  حشمت سنجری آهنگساز و موسیقی دان   

 یکشنبه 2 آذر   /  22 نوامبر

13۰۲ خورشیدی ) 19۲3 میادی(
زادروز جال آل احمد، قصه نویس

آثار جال آل احمد در شرکت کتاب موجود است
13۰5 خورشیدی ) 19۲6 میادی(

درگذشت درویش خان از بنیانگذاران موسیقی نوین ایران بر اثر حادثه رانندگی

13۰7 خورشیدی ) 19۲۸ میادی(
زادروز ویگن دردریان، خواننده موسیقی پاپ و بازیگر

آثار ویگن در مرکز موسیقی و فیلم ایران وابسته به شرکت کتاب موجودند
131۲ خورشیدی ) 1933 میادی(

زادروز علی شریعتی، نویسنده و متفکر مذهبی .
13۰5 خورشیدی ) 19۲6 میادی(

درگذشت غامحسین درویش )درویش خان(، استاد تار و سه تار
1335 خورشیدی ) 1956 میادی(

انتشار نخستین شماره مجله »نمایش«
1336 خورشیدی ) 1957 میادی(

تشکیل نیروی مقاومت ملی در شیراز
1364 خورشیدی ) 19۸5 میادی(

درگذشت غامحسین ساعدی، قصه و نمایشنامه نویس در پاریس
آثار غامحسین ساعدی در شرکت کتاب موجود است

دوشنبه 3 آذر   /  23 نوامبر
1335 خورشیدی ) 1956 میادی(

دریافت وام 17 میلیون دالری از آمریکا، از طریق بانک صادرات ایران
1343 خورشیدی ) 1964 میادی(

زادروز کیهان کلهر، نوازنده کمانچه و آهنگساز
آثار کیهان کلهر در مرکز موسیقی و فیلم ایران وابسته به شرکت کتاب موجودند

13۸5 خورشیدی ) ۲۰۰6 میادی(
درگذشــت مصطفی مصبا ح زاده، پدر روزنامه نگاری نوین ایران، مؤسس روزنامه 
کیهان، سناتور، مؤسس مدرســه عالی علوم ارتباطات، پایه گذار دانشکده روزنامه 
نگاری، بنیان گذار روزنامه کیهان لندن، در سن 97 سالگی در کالیفرنیای جنوبی در 

امریکا.

سه شنبه 4 آذر  /   24 نوامبر
1314 خورشیدی ) 1935 میادی(

زادروز آذر حکمت شعار )دهقان(، از پیشکسوتان بازیگری در تأتر و سینما
1345 خورشیدی ) 1966 میادی(

درگذشت جبار باغچه بان، پدر فرهنگ کر و اللها
135۲ خورشیدی ) 1973 میادی(

امیرعباس هویدا، نخست وزیر، بزر گترین رقم بودجه تاریخ ایران )تا آن زمان( را به 
مجلس داد.) 1۰۸9 میلیارد ریال(

1356 خورشیدی ) 1977 میادی(
درگذشت منوچهر اقبال، رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران

1357 خورشیدی ) 197۸ میادی(
زخمی شــدن حدود 1۸۰ تن از افراد پلیس آلمان و ۲۰۰ تن از دانشــجویان ایرانی 

درآلمان، در تظاهرات دانشجویان کنفدراسیون
136۰ خورشیدی ) 19۸1 میادی(

درگذشت اسماعیل شاهرودی » آینده« شاعر معاصر 

13۸4 خورشیدی ) ۲۰۰5 میادی(
درگذشــت مرتضی ممیز پدر گرافیک ایران - در ســن 69 سالگی به علت ابتا به 

بیماری سرطان در بیمارستان آبان تهران.
13۸5 خورشیدی ) ۲۰۰6 میادی(

درگذشت بابک بیات، آهنگساز معروف ایران، در سن 6۰ سالگی به دلیل نارسایی 
کبدی در تهران.

139۸ خورشیدی ) ۲۰19 میادی(
سالگرد درگذشت گوهر ورتانیان ) متولد 19۲6 میادی ارمنستان مهاجرت به ایران 
193۰ میادی( جاســوس پرآوازه شوروی که طی جنگ جهانی دوم در ایران فعال 
بود، . گفته می شود او و همسرش از ترور استالین، چرچیل و روزولت طی کنفرانس 

سال 43 میادی در تهران جلوگیری کرده اند

چهارشنبه 5 آذر  /   25 نوامبر
13۲1 خورشیدی ) 194۲ میادی(

درگذشــت محمدعلی فروغی، ملقب به ذکاءالملک، ادیب و سیاستمدار دوره های 
قاجار و رضاشاه پهلوی

13۲۲ خورشیدی ) 1943 میادی(
روزولت، رییس جمهور آمریکا و وینســتون چرچیل، نخست وزیر انگلستان وارد  

تهران شدند
1344 خورشیدی ) 1965 میادی(

درگذشت سناتور احمد امیراحمدی، اولین سپهبد ایران
1349 خورشیدی ) 197۰ میادی(

دیدار پاپ پل ششم، رهبر کاتولي کهای جهان از ایران
1369 خورشیدی ) 199۰ میادی(

درگذشت استاد حسین میرخانی، خوشنویس

پنجشنبه 6 آذر   /  26 نوامبر
1313 خورشیدی ) 1934 میادی(

زادروز جمشید مشایخی، بازیگر سینما و تئاتر
13۲۲ خورشیدی ) 1943 میادی(

تشکیل کنفرانس سران سه کشورِ شوروی، آمریکا، و انگلیس، در تهران
1333 خورشیدی ) 1954 میادی(

تظاهرات مخالف دولت کودتای ۲۸ مرداد در فیروزآباد فارس
1373 خورشیدی ) 1994 میادی(

قتل علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و محقق، در زندان جمهوری اسامی
آثار مکتوب و کتابهای گویای شادروان سیرجانی در شرکت کتاب موجود است

137۸ خورشیدی ) 1999 میادی(
درگذشت جعفر شهری، نویسنده و پژوهشگر

آثار جعفر شهری در شرکت کتاب موجود است
1397خورشیدی ) ۲۰1۸ میادی(

درگذشت علیرضا رضایی، طنز پرداز ایرانی ) نویسنده برنامه پارازیت کامبیز حسینی 
در صدای آمریکا( در چهل و چهار سالگی به علت ایست قلبی در شهر لیل فرانسه .

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

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
20  نوامبر تا  26  نوامبر ) 30 آبان تا  6 آذر (
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

دکتر جمشید آصف
جراح - دندانپزشک

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

Encino, CA 91436
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کالیفرنیا از مرز 18000 مرگ 
و میر گذشت و در آستانه یک 

میلیون نفر مبتال قرار دارد.
ایالت کالیفرنیا روز چهارشــنبه را با مرگ و میــر 34 نفر و افزایش 4697 نفر 
مبتا به پایان برد و پنجشــنبه را با ثبت 1۸1۰۸ نفر مرگ و میر و 995676 نفر 

مبتا آغاز کرد. 
آمار مقایســه ای 7 روزه برای هر یکصدهــزار نفر جمعیت، آلپاین کانتی را در 
باالی جدول، ســن برناردینو در رده ۸، لوس آنجلس کانتی 15، ریورساید ۲9 

و ارنج را  در رده 4۲ قرار می دهد. 
آمار مبتایان و مرگ و میر شماری از کانتی ها از این قرار است:

ناگفته نماند که کانتی لوس آنجلس به تنهایی ۲15۲ نفر افزایش مبتا داشــته 
است.
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