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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
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روح اهلل زم روزنامــه نــگار مقیم 
فرانســه و مدیر آمد نیوز که در ماه 
اکتبر ۲۰۱۹ به بغداد رفته بود توسط 
اطالعت سپاه پاسداران ربوده شده و 

به تهران منتقل شد.
رای ربودــن او از ترفند دعوت از 
او از ســوی دفتر آیت اهلل سیستانی 
مرجع روحانیت شــیعه ایرانی مقیم 
عراق استفاده شده بود. در سک وت 
مطلق دفتر آیت اهلل سیستانی و خود 

او اینک قوه قضاییه رژیم جنایتکار 
جمهوری اســالمی ایــران او را به 
مرگ محکــوم و باالخره اعدام کرد. 
گزارشــگران بدون مرز که فعالیت 
گسترده ای را برای لغو حکم اعدام 
او به ویژه در هفته های گذشته انجام 
داده بودند با صدور اطالعیه ای این 
عمل شنیع رژیم را محکوم کردند. 
در اطالعیه این سازمان، اعالم شده 
است که جمهوری اسالمی ایران از 

آغاز حکومت جنایت بار خود ۸۶۰ 
روزنامه نگار را زندان و یا اعدام کرده 

است. 
سکوت آیت اهلل سیستانی در ربودن، 
دستگیری، شــکنجه و سپس اعدام 
روح اهلل زم نشــان می دهد که ایران 
و ایرانی هر چه زودتر و سریعتر باید 
خود را از بند دستاربندان شیعه رها 

کند.

سابقه: خبرگزاری ایرانشهر در تاریخ ۲۰ ماه می ۲۰۱5 
این خبر را از پایــگاه خبری خود با این عنوان مخابره 
کرد.« یک مجری دیگر تلویزیون دولتی ایران به آمریکا 
مهاجرت کرد«. آقای زنوزی به این خبر واکنش نشــان 
داد و جوابیه ای برای ایرانشهر فرستاد که به تاریخ ۲۲ 
ماه می ۲۰۱5 در خبرگزاری ایرانشهر منتشر شد. آقای 
زنوزی به تاریــخ ۲4 تا ۲۶ ماه می ضمن ارائه توضیح  
که در خبرگزاری های جمهوری اســالمی ) از جمله 
پارســینه – فرارو – نمناک – ایسنا – صبحانه آنالین 
– خبرآنالین و...( منعکس شد، یک تکذیبیه نیز صادر 
نمود.  متن توضیح و تکذیبیه را در زیر همراه با سابقه 
این خبر در ایرانشهر را به طور کامل مالحظه بفرمایید.

اکنون یعنی به تاریخ ۱۰ ماه دسامبر ۲۰۲۰ ، اعالم شده 
است که  آقای هادی زنوزی اصل  قرار است مسئولیت 
برنامه خبری صبحگاهی رادیو ایران را بر عهده بگیرد. 
نخستین پرسش ایرانشهر از آقای زنوزی اصل این است 
که چه توجیهی برای این عمل خود دارند که زمانی که 
جوابیه خود را در روز ۲۲ ماه می برای ایرانشهر ارسال 
می کنند ، در پیشــانی آن می نویسند » مدیریت محترم 
پایگاه خبری ایرانشهر« ولی دو روز بعد که با خبرگزاری 
های جمهوری اســالمی گفتگو می کنند بدون ذکر نام 
خبرگزاری ایرانشهر آن را سایت معلوم الحال می نامند. 
رنگ عوض کردن آن هــم در مال عام،  آن هم ظرف 

دو روز.
پرسش دیگر ایرانشــهر این است  که آیا آقای زنوزی 
قرار است همه خبرها را خودشان تنظیم کنند و از این 
پــس بمانند آن چند روزی که بــا این رادیو همکاری 
کردند بیانات )و نه حتــی  خبرهای مربوط به ( رهبر 
عالیقدر خود را منعکس نمایند. باید یادآوری کنیم که 
این رهبر از آن گونه رهبرانی است که هنرش این است 
که دستش تا مرفق به خون هم میهنانش آغشته است و 
نه جای دیگر. او در کشتارهای خونبار تاریخ 4۲ ساله 
میهن ما مشــارکت تام و تمام داشــته است،  از سینما 
رکس آبادان در سال ۱357 که پادویی تحویل و تدارک 
مهمات را برای ســوزاندن آدم های بیگناه را به عهده 
داشته  و تا آبان  ماه ۹۸ که مسئول مستقیم برای فرمان 
قتلهای تظاهرکنندگان بوده است . او در کارنامه خونین 
خود مســئولیت قتل هزاران نفر از هم میهنانمان را بر 
دوش دارد . رهبری که در زندگی جنایت بار خود یک 
روز را در خدمت وظیفه نظامی نبوده و اکنون با یدک 
کشیدن لقب فرمانده کل قوای بری و بحری جمهوری 
اسالمی ایران مسئول ساقط کردن هواپیمای مسافربری 
پرواز 75۲ اوکراین است که ۱7۶ سرنشین و مسافران 

آن را به کام مرگ برد.
 بنا بر سابقه که آقای زنوزی در پاسخ در نمی مانند از 
یک طرف منتظر پاسخ ایشان  »به مدیریت محترم  پایگاه 

خبری ایرانشهر« هستیم و از سوی دیگر منتظر ارسال 
تکذیبیه های ایشان به خبرگزاری های جمهوری ننگین 
دامن اســالمی هستیم با قید معلوم الحال بودن سایت 

معاندی که این خبر را منتشر کرده است.

 »هادی زنوزی اصل«  خبرخوان بیانات رهبر
 جمهوری اسالمی در رادیو 670 ای ام

در سکوت آیت اهلل سیستانی 
روح اهلل زم اعدام شد
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باراک اوباما
عضو حزب دمکرات ایاالت متحده آمریکا، وکیل، سناتور ایالت ایلینوی 
و برنده جایزه صلح نوبل. وی از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ به مدت دو دوره ۴ ساله 

چهل و چهارمین رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا بود.

ادامه خبر دوم از صفحه قبل:

یک مجری دیگر تلویزیون دولتی ایران به آمریکا مهاجرت کرد
به نقل از خبرگزاری ایرانشهر ۲۰ ماه می ۲۰۱5   

http://www.iranshahrnewsagency.com/NewsDetails.
aspx?ItemId=#3۰5۲۶.X۹VVathKh۹M 
هادی زنوزی اصل از مجریان سابق شبکه خبر در رادیو و تلویزیون دولتی ایران، پس 
از مدت ها غیبت در رسانه های داخلی و شایعاتی که درباره او به گوش می رسید، 
سرانجام صبح چهارشنبه بیســتم می ۲۰۱5 در یک رادیوی فارسی زبان در ایالت 

کالیفرنیا در آمریکا روی آنتن رفت
هادی زنوزی اصل یکی دیگر از گویندگان رسمی رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری 
اسالمی است که ظرف چند سال گذشته از ادامه همکاری با این نهاد دولتی در ایران 

انصراف داده و برای ادامه زندگی به خارج از ایران مهاجرت کرده است.
آقای زنوزی پیش از این و در سال ۲۰۱۱ میالدی برای مدت کوتاهی به آمریکا آمد 
اما مجبور به بازگشــت به ایران شد و از همان زمان از حضور در تلویزیون دولتی 
ایران منع گردید. وی که پیش از این برای مدتی سرپرســتی روابط عمومی شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی ایران را نیز عهده دار بوده است، تنها چندماه پیش بار دیگر 

و برای اقامت دائم به ایاالت متحده آمریکا مهاجرت کرده است. 
هادی زنوزی در هفته های گذشته چند بخش خبری کوتاه برای برنامه ای با نام اتاق 
خبر در یک رادیوی فارســی زبان ایالت کالیفرنیــا در آمریکا اجرا کرده بود اما از 
صبح چهارشنبه بیستم ماه می ۲۰۱5 میالدی اجرای بخش خبر بامدادی این موسسه 
رادیویی را موقتا به عهده گرفته اســت. آقای زنونی چندی پیش با انتشــار تصویر 
طنز آمیزی در رســانه های اجتماعی، »شبکه خبر« تلویزیون دولتی ایران را »شبکه 
بی خبر« خوانده بود که صدای مردم مظلوم اروپا و آمریکاست! و مدیریت آن را به 
انحراف افکار عمومی  از طریق پخش برنامه های بی ربط با مهمترین موضوعات روز 

در شرایط حساس متهم کرده بود.
رادیو ایران که در سیســتم سراسری رسانه های آمریکا با حروف KIRN شناخته 
می شــود به صورت شــبانه روزی روی موج متوسط و با ردیف ۶7۰ کیلوهرتز از 
شهر لس آنجلس برای بیش از 5۰۰ هزار شنونده ایرانی تبار در ایالت کالیفرنیا برنامه 
پخش می کند و مهمترین ایستگاه غیر دولتی رادیویی فارسی زبان در خارج از ایران 
محسوب می گردد. این ایستگاه رادیویی که از سال ۱۹۹۹ میالدی آغاز به کار کرده 
است در مالکیت بنیاد رسانه ای کلمنسون - مالک ده ها ایستگاه رادیو و تلویزیون در 
آمریکا-  قرار دارد و تا پیش از سال ۱۹۹۹ همین موج و ردیف، مهمترین رادیوی 

مخالفان دولت فیدل کاسترو در کوبا را پخش می کرد.
پیــش از آقای زنوزی نیز برخی دیگر از چهره هــای رادیو تلویزیونی داخل ایران 
بــه خارج از ایران مهاجرت کرده و یا پناهنده شــده بودند که از آن میان خانم ها 
فرشته ملک فرنود، فریبا خواجه زادی، مینا الکانی و محبوبه بیات و آقایان علیرضا 
کیا، فرشــید منافی، رضا محدث نوذری، کورش آالدین و کامران ملک مطیعی به 
رسانه های فارســی زبان مختلف در ایاالت متحده آمریکا پیوسته اند. این افراد در 
کنار طیف گسترده ای از روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات و رسانه های مختلف قرار 

دارند که در سال های اخیر، مجبور به مهاجرت از ایران شده اند.
مسئوالن رادیو تلویزیون دولتی ایران، محدودیت های ویژه ای برای دست اندکاران 
این رسانه خصوصا چهره های جلوی دوربین، در مناسبات اجتماعی قائل می شوند 
و اداره حراســت این ســازمان همواره در خصوصی ترین مناسبات و یا تصاویر 
دست اندرکاران رادیو و تلویزیون دولتی ایران مداخله می کند. محمد سرافزار مدیر 
فعلی این سازمان نیز چند سال پیش در پاسخ به سوالی درباره محمد حسینی - یکی 
از نخستین مجریان صدا و سیما که به خارج ایران مهاجرت کرد- گفته بود: »کسانی 
یک روز در صدا و سیما بودند و بعد می روند در تلویزیون های بیگانه، بزرگترین 
لطمه را به سیمای نظام ما می زنند. این مسئله نشانگر عدم دقت گزینش سازمان در 

انتخاب نیروهای ارزشی و والیت مدار در صدا و سیما است.«
برخی مقامات صدا و ســیمای جمهوری اسالمی به دلیل آنچه نقض حقوق بشر 
به دلیل پخش مصاحبه ها و اعترافات اجباری از شــبکه های گوناگون این رســانه 
بوده است با تحریم های بین المللی روبرو هستند. از سوی دیگر به گفته موسسات 
معتبر آمارگیری اعتماد مردم ایران به این سازمان در سال های گذشته خصوصا پس 

از حوادث اعتراضی مردم در سال ۱3۸۸ خورشیدی به شدت کاهش یافته است.
 

جوابیه هادی زنوزی به خبرگزاری ایرانشهر 
به نقل از خبرگزاری ایرانشهر ۲۲ ماه می ۲۰۱5

http://www.iranshahrnewsagency.com/NewsDetails.
aspx?ItemId=#3۰5۲۹.X۹VVh۹hKh۹M

در پی انتشار خبر مهاجرت یکی دیگر از مجریان تلویزیون دولتی ایران به ایاالت 
متحدــه آمریکا، هادی زنوزی که موضــوع این خبر بود با ارســال جوابیه ای به 
خبرگزاری ایرانشهر خواهان رفع ابهام در خصوص برخی مندرجات این خبر شد. 
خبرگزاری ایرانشــهر ضمن توضیح آنکه: ۱-ایرانشهر هیچ غرض ورزی در مورد 
آقای هادی زنوزی و یا هیچکس دیگر نداشته و ندارد. ۲- ایرانشهر در دنیای آزاد 
فعالیت می کند، بنابراین هیچ گونه مرزبندی با هیچ یک از مســئولین هیچ کشوری 

ندارد . 3-ایرانشهر با استفاده از آزادی بیان و آزادی بعد از بیان در دنیای غرب و در 
حقیقت دنیای آزاد، از این موهبت بشری و قانونی استفاده می کند. و به امید ایرانی 
آزاد و آباد در پرتو اعالمیه جهانی حقوق بشر، متن جوابیه آقای زنوزی را بدون کم 

و کاست منتشر می نماید.  
مدیریت محترم پایگاه خبری ایرانشهر

پیرو درج خبری تحت عنوان » یک مجری دیگر تلویزیون دولتی ایران به آمریکاا 
مهاجــرت کرد » الزم می دانم توضیحاتی را به اطالع خوانندگان محترم آن پایگاه 

خبری برسانم:
۱- بر خالف ادعای نگارنده هیچ گونه شایعه ای درباره اینجانب به گوش نرسیده و 
بنده در 3 سال اخیر در شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان کارمند دولت مشغول 

به کار بودم و تمامی سفرهای خود رانیز به اطالع مسئولین مربوطه رسانده ام .
۲- در ســال ۲۰۱۱  بنده حدود ۱۰ ماه در آمریکا زندگی کردم و می توانســتم به 
زندگی و کار در آمریکا ادامه دهم اما ترجیح دادم به ایران بازگشته و در محل کار 
قبلی خود خدمت کنم  لذا بر خالف خبر منتشره ، من هیچگاه مجبور به بازگشت 

به ایران نشده ام .
3- اینجانب در حال حاضر در حال ادامه تحصیل در رشته مدیریت کسب و کار 
هستم ، در سن دیه گو زندگی می کنم و حتی یک بار محل رادیو ایران را ندیده ام 
. ارتباط بنده با مدیریت محترم اتاق خبر رادیوی مذکور تنها از طریق تلفن بوده و 
از دو هفته قبل روزانه 3 دقیقه مجموعه ای از اخبار ورزشی را تهیه ، با تجهیزات 
شخصی در منزل ضبط می کنم  و برای پخش از طریق ایمیل به شخص مدیر اتاق 

خبر ارسال می کنم .
4- بــا توجه به مرخصی گوینده محترم اخبار بامدادی رادیــو ایران در چند روز 
گذشته و شــرایطی که برای گوینده جایگزینشان ایجاد شد از من خواسته شد در 
صورت امکان اخبار بامدادی را به صورت ضبطی تهیه و ارسال کنم کهبه شرط تهیه 
و ویرایش اخبار توسط خودم ، اجرای غیرحضوری برنامه های خبری بامدادی به 

مدت 3 روز را پذیرفتم .
5- در خبرهایی که در 3 روز گذشته توسط  اینجانب تهیه و قرائت شد هیچ گونه 
سوگیری سیاسی خاصی وجود نداشته  و تنها اصالت خبر مد نظر بوده است . در 
ضمن هیچ گونه خبری فراتر از خطوط قرمز مورد اعتقاد اینجانب قرائت نشــده و 

هیچ گاه نخواهد شد .
۶- جهت اطالع خوانندگان محترم ،تخصــص بنده مدیریت رویدادها ، برگزاری 
نمایشگاهها و دیگر امور مرتبط با روابط عمومی است و گویندگی همواره شغل دوم 
من محسوب می شده است . در ضمن من به طور دائم به آمریکا مهاجرت نکرده 

ام و در این کشور و ایران به فعالیتهای تخصصی خود ادامه خواهم داد .  
7- به نظر می رســد قرار دادن نام اینجانب در کنار همکاران ســابق عزیزی که 
تفکرات دیگری دارند و مسیر دیگری را برگزیده اند، نوعی غرض ورزی و یا شاید 
تصور اشتباه نگارنده محترم خبر باشد ، زیرا اینجانب هیچگاه حاضر به همکاری با 

رسانه های سیاسی خارج از کشور نشده ام و هیچ گاه نیز نخواهم شد .
 ۸- در پایان از همه عزیزانی که نسبت به اجرای بنده اظهار لطف کرده اند بسیار 

سپاسگزارم  .
 توضیح هادی زنوزی مجری شبکه خبر درباره پناهندگی اش

۲5 ماه می ۲۰۱5   به نقل از سایت نمناک
هادی زنوزی مجری شبکه خبر گفت:از حدود دو هفته پیش یک رادیو لس آنجلسی 
که عمدتا اخبار حوزه اجتماعی را پخش می کند و بسیاری از هنرمندان ایرانی هم با 
آن مصاحبه می کنند و مصاحبه با آن ایرادی ندارد، از من درخواست کرد که هر روز 
یک باکس چند دقیقه ای از اخبار ورزشی را برایشان بخوانم. من هم قبول کردم که 
برایشــان خبر را بخوانم مشروط بر اینکه خودم اخبار را تهیه کنم و تنظیم کرده و 

برایشان بفرستم و آن ها هم حق دخل و تصرف در اخبار را ندارند.
زنــوزی در ادامه گفت:مــن از آن موقع این کار را کردم و در این مدت حتی یک 
بار هم به دفترشان نرفتم. تا اینکه آخر هفته گذشته مجری بخش صبحگاهی آن ها 
تصادف کرد و آن ها از من درخواست کردند که تا بازگشت او به کارش برایشان 
خبر بخوانم. من دوباره شرط کردم که تهیه و تنظیم خبر با خود من باشد. در روز 
اولی هم که خبرخواندم بیش از 5۱ درصد اخبار مربوط به بیانات رهبر انقالب بود 
و سایر اخبار هم مربوط به سخنان رئیس جمهور و بعد اخبار بین الملل و داعش. 

تمام فایل صوتی این برنامه ها موجود است.
این مجری شبکه خبر در ادامه به بحث شایعه پناهندگی اش پرداخت و گفت:همه 
این کار ها مربوط به یک سایت معلوم الحال است که در خبر دروغی که منتشر کرد، 
نام من را در کنار برخی چهره ها آورد و مدعی شد که من در آمریکا پناهنده شده 
ام. این در حالی است که من مهاجرت نکرده ام، بلکه اینجا در حال ادامه تحصیل 
هســتم و می خواهم به ایران بازگردم. من به هیچ وجه با هیچ شبکه سیاسی ضد 
انقالب همراهی نکرده و نخواهم کرد و اصال بحث پناهندگی وجود ندارد. من در 
ایران کار دارم و می خواهم بازگردم و به کار هایم که در حوزه کارهای نمایشگاهی 

و همایش است باز گردم

http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=3
https://shop.ketab.com/
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به ســبب خشکی هوا و بادهای سانتاآنا، بار دیگر شرکت 
ادیسون، در جنوب کالیفرنیا از احتمال قطع برق ۱57۰۰۰ 

مشترک در این هفته خبر داد. 
اداره برق ادیسون جنوب کالیفرنیا در هشداری که امروز 
صادر کرد می گوید برای پیشگیری از آتش سوزی ناشی 

از جرقه سیم های برق این راهکار را پیش می گیرد. 
در این هشدار اشاره شــده است که 4۶۱۰۰ مشترک در 
لوس آنجلس کانتی، ۱3۱۰۰ مشــترک دــر ارنج کانتی، 

۲۰3۰۰ مشترک در ریورساید کانتی، 33۹۰۰ مشترک در 
ســن برناردینو کانتی و 3۱5۰۰ مشترک در ونچورا کانتی 
در لیســت احتمال قطع برق قرار دارنــد. با اعالم اداره 
هواشناسی آمریکا مبنی بر آغاز بادهای سانتاآنا از سه شنبه 
با سرعت 4۰ تا 55 مایل در ساعت در کرانه های اقیانوس 
دره های پیرامون شهرهُا سرعت باد در سانتامونیکا بین 5۰ 

تا 7۰ مایل در ساعت خواهد بود.

جوبایدن رییس جمهور منتخب،برای مراســم سوگند ریاست 
جمهوری خود، اریک گارســتی شــهردار لوس انجلس را به 

عنوان یکی از اعضای تیم 5 نفره برگزاری انتخاب کرد. 
اریک گارستی، همراه با جیمز کلی بورن نماینده کنگره آمریکا 
از ایالت کارولینای شــمالی، گرچن ویتمور فرماندار میشیگان، 
لیزا بالنت نماینده ایالت دالور در کنگره آمریکا و ســدریک 

ریچموند نماینده لوییزیانا در کنگره آمریکا که قرار اســت به 
عنوان مشــاور ارشــد جو بایدن در کاخ سفید باشد، برگزاری 

مراسم سوگند ریاست جمهوری را مدیریت خواهند کرد. 
 )BLM( ناگفته نماند هواداران جنبش جان سیاهان اهمیت دارد
با تظاهرات اعتراضی در برابر خانه اریک گارســتی، مخالفت 

خود را از هر گونه انتخابی اعالم کردند.

پس از اعالم این که تنها ۱۲ درصد تخت های بیمارستانی در بخش ICU باقی مانده 
و کالیفرنیا شمار مبتالیان روزانه اش  به باالی 3۰۰۰۰ نفر در دوشنبه رسیده است 
اعالم شد که کالیفرنیا نه تنها به ایجاد بیمارستانهای موقت اقدام نموده است، بلکه 
شماری از کارکنان بهداشت و درمان خود را ایالت های دیگر تامین خواهد نمود. 

ایالت کالیفرنیا هم اکنون ۶۰۰ نفر از پرستاران و کارکنان بخش ICU را از ایالت های 
دیگر به کالیفرنیا خوانده اســت. بیمارستان های لوس آنجلس کانتی، سن دیه گو 
کانتی، امپریال کانتی و فرزنو کانتی، هم اکنون با کمترین جای خالی برای بستری 

کردن بیماران در بیمارستان روبرو شده اند. 

شهردار لوس انجلس در تیم 5 نفرهقطع برق برای پیشگیری از قطع برق
 مراسم سوگند ریاست جمهوری

کالیفرنیا بیمارستانهای موقت زیر 
چادرها ایجاد می کند

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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خانواده های افرادی که در یک کشتار جان خود را از دست 
داده بودند و قاتل از اسلحه مونتاژ شده Ghost Gun استفاده 

کرده بود ، به دادگاه علیه سازنده اسلحه شکایت کردند. 
در سال ۲۰۱7، مردی به نام کوین نیل 44 ساله، همسر و 4 نفر 
دیگر را در تاهوما کانتی در شمال کالیفرنیا به قتل رساند. او که 
یک مدرسه ابتدایی را به مسلسل بسته بود و از سوی ماموران 

تعقیب می شد، پس از کشتار در خانه، خود را کشته است. 

در این شــکایت نام ۱3 نفر به عنوان شریک جرم آمده است 
شرکت های تولید کننده این گونه اسلحه ها، آن را به صورت 
قطعه قطعه تولید و جداگانه می فروشند و خریداران بدون نیاز 
به ثبت خرید اســلحه، آن را بــه یکدیگر متصل می نمایند و 
صاحب یک اسلحه کشــتار نیمه اتوماتیک می شوند. قاضی 

خواستار بازگرداندن اسلحه ها به دادگاه برای بررسی شد. 

 Bank of America کــه توزیع و پرداخت کننده حقوق 
بیمه بیکاری از سوی EDD است و کسانی که حقوق بیکاری 
دریافت می نمایند به وسیله کارت اعتباری بانکی، به دریافت 
حقوق بیکاری می پردازند. بانک اعالم کرده است که تاکنون 
۶4۰۰۰۰ حساب را شناسایی کرده که نشان می دهد در آنها 
احتمال تقلب وجود داشته و می تواند در مجموع به ۲ میلیارد 

دالر برسد. این بانک از آغاز بیماری کرونا تاکنون ۱۱۰ میلیارد 
دالر حقوق بیکاری را از ماه مارچ به بیکاران پرداخته است. 
بخش تحقیقات و بررسی های بانک، در همکاری با EDD به 
بررسی یکایک کارتها می پردازد و کارت های مشکوک را به 

حالت راکد در می آورد تا رسیدگی بیشتر شود.

Bank of America شناسایی و بررسی شکایت خانواده های قربانیان با اسلحه بی نام و نشان
کارت های حقوق بیکاری را آغاز کرد

آتش سوزی و بادهای پرشتاب و قطع برق
بادهای پرشتاب سانتاآنا روز گذشته، درخت های تنومند و کهنسال را در نزدیکی فرودگاه سانتاپائوال از جا کنده و آتش سوزی 
Cornell را به ســبب افتادن درخت های بر روی تیرهای برق، دوچندان نموده اســت و آتشسوزی ۱74 اکری در پیرامون 
بزرگراه ۱۲4 و در پیرامون رودخانه در ونچورا کانتی گســترش داده است. شرکت برق ادیسون در جنوب کالیفرنیا که روز 
گذشته هشدار برای قطع برق در جنوب کالیفرنیا برای پیشگیری از آتش سوزی بیشتر قطع برق در ونچورا کانتی را نیز در 
لیست خود داشته و شتاب باد از ساعت ۱۰ امشب به شتاب 7۰ مایل در ساعت در بخش هایی از لوس آنجلس کانتی، ونچورا 

کانتی و سانتاباربارا خواهد رسید.

آغاز واکسیناسیون درکالیفرنیا
 علیه بیماری کرونا

ایالت کالیفرنیا بین روزهای شنبه تا سه شنبه، نخستین واحدهای واکسن کرونا را در اختیار بیمارستانها قرار می دهد. 
ایالت کالیفرنیا در مرحله نخست 3۲7۰۰۰ واحد دریافت می کند و این میزان تا پایان سال جاری به ۲/۱۶ میلیون واحد می رسد 
که به کارکنان بخش بهداشــت و درمان، افرادی که در خانه های سالمندان نگهداری می شوند، در دو مرحله ۲۱ روزه تزریق 
خواهد شد. در حالی خبر از دریافت واکسن اعالم می شود که کالیفرنیا ۲۰4۶4 نفر جان باخته و بیش از ۱/4 میلیون مبتال را 
دارد و کالیفرنیا تزریق واکســن را به ســه طبقه بندی افراد تقسیم کرده است. و تا پایان ژانویه نیاز به دریافت ۶ میلیون واحد 

واکسن نیاز دارد.

اداره راهنمایی و رانندگی کالیفرنیا )DMV( اعالم کرد که به سبب 
افزایش مبتالیان در میان کارکنان این اداره، به مدت ۱۲ هفته، آزمون 
رانندگی پشت فرمان اتوموبیل را متوقف می نماید و آن را از ۱4 
دســامبر به اجرا درمی اورد. اداره DMV در آغاز تابستان آزمون 
رانندگی را برای 3 ماه متوقف کرده بود و سپس آن را با پوشش 
ماسک آغاز کرد و از همه با بازگذاردن پنجره و پوشاندن صندلی ها 
با پوشــش پالستیکی یکبار مصرف آزمون می گرفت و پیش از 
آزمون، درجه تب افراد را اندازه می گرفت، لیکن اکنون با دوره جدید 
افزایش مبتالیان بویژه در میان کارکنان، یک توقف ۱۲ هفته ای دیگر 

را از ۱4 دسامبر آغاز می نماید. 

توقف آزمون رانندگی 
)DMV( اداره راهنمایی و رانندگی کالیفرنیاCal State مهلت نام نویسی در دانشگاه های

 Cal 5 روز پیش از سررسید مهلت نام نویسی در دانشگاه های
State، ۲3 دانشگاه زیر مجموعه Cal State طرح بازگشایی 
ترم پاییز ۲۰۲۱ خود را اعالم نمودند. این مجموعه دانشگاهی 
که 4۸5۰۰۰ دانشجو دارد و تاکنون به صورت آنالین در دوران 
کرونا کالس های خود را برگزار نموده است با کاهش شمار ثبت 
نام کنندگان روبرو شده است و با توجه به بسته بودن دبیرستان ها 
و برگــزاری کالس های آنالین به ویژه دــر مناطق کم درآمد، 
موضوع کمبود امکانات ســبب خواهد شد که میزان کسانی که 
دوره دبیرستان را بپایان می رسانند کم شود و همین دانش آموزان، 

میزان کاهش در ثبت نام دانشگاهی را رقم خواهند زد. 
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پاورقی:

مقاومت یک اقلیت ایرانی در برابر رژیم آخوندی 
نویسنده: آرسن میناسیان

آندره میناسیان ، ایرانی ارمنی آمریکایی است که مدتها برای ایرانشهر مطلب و مقاله از این سوی و آنسوی جهان بویژه در مورد رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی ارسال می کند. اخیرا متوجه شدم که کتابی نوشته است با عنوان »مقاومت یک اقلیت 
ایرانی در برابر رژیم آخوندی ایران« و از او خواهش کردم که ایرانشهر آن را ویراستاری و پاورقی کند. با بزرگواری پذیرفت و از  شماره ۲44 ایرانشهر شاهد آن بوده ایم  اینک ادامه خاطرات او 

باز گشت به ایران در ســال یکهزار و سیصد و چهل و پنج مقارن 
یکهزار و نهصد و شصت و شش

همچنان که قباٌل اشاره کرده بودم بعلت بیماری پدرم با خانواده  به تهران برگشتیم 
و در فرودگاه پاسپورت مرا گرفتند و رسیدی بمن دادند که روز بعد جهت پاره ای  
توضیحات به اداره تعیین شــده ساواک مراجعه کنم.ً تاکسی ما را به خانه رساند و 
اهالی خانه به استقبال آمدند و راننده تاکسی با دیدن جعمیت از این موقعیت استفاده 
کرده فوری چمدانها را پیاده کرده و بدون  دریافت کرایه از محل دور شد چرا که 
او متوجه شده بود که کیف کوچک دستی با دوربین عکاسی من در صندلی عقب 
جا مانده است، متاسفانه کلیه مال واموالم در داخل آن کیف بود از قبیل مدارک مهم 
شــخصی و مبلغ قابل توجهی دالر و حلقه ازدواج و سکه طالی بیست دالری و 
فندک دوپان و غیره، حقیقتا” پس از یازده سال برگشت به وطن ، هموطنم استقبال 

خوبی را از من کرد.
روز بعد همراه پدرم به ســاختمان قدیم ســاواک که در حوالی خیابان استخر بود 
مراجعه کردیم و اولین چیری که افسر مربوطه عنوان نمود و تذکر داد این بود  که 
»شما از نظر تفکر وعقیده سیاسی آزاد هستی، فقط در باره شخص اول مملکت باید 
مواظب خود باشــی که خالفی از شما سر نزند که عاقبت خوبی نخواهی داشت«، 
در جواب از او پرســیدم که شما چرا این تذکر را به من میدهید و در جواب گفت 
»یادت هست آن دو نفر آقایی که در آمریکا به منزل مادر شما جهت تشریف فرمائی 
به حضور  شاهنشاه آریامهر آمده بودند و شما حاضر به شرفیابی نشدید«، و دست 
کرد پرونده قطوری را در آورد و به من نشان داد و گفت این پرونده شماست. من 
دلیل نرفتنم را توضیح دادم که به علت  تحویل پروژه در همان روز نتوانستم شرفیاب 
شــوم و او تا حدودی متقاعد شد و همه چیز بخیر گذشت، بعداٌ ماجرای تاکسی را 
مطرح کردم و ایشان گفتند شماره تاکسی را بده تا دستگیرش کنیم در جواب گفتم 
شــماره ای  ندارم که به شما بدهم که دستگیرش کنید، بعد خندید وگفت حاللش 
کن چون یک خانواده بیچاره را به زندگی امیدوار کردی و با خنده و به خوشی  از 

حضور ایشان خداحافظی و آن جا را ترک کردیم. 

فعالیتهای کاری در ایران

در اوایل ســال یکهزار و سیصدو چهل و شــش مقارن یکهزار و نهصد و  شصت 
و هفت در شــرکت مهندسین مشاور تهران بوستن به سمت مهندس ناظر فرودگاه 
یزد استخدام و عازم یزد شدم، در یزد خانه ای  را اجاره و خانم مسنی که او را ننه 
مینامیدیم جهت نظافت و پخت و پز اســتخدام کردم، ننه هفت دختر وچندین نوه 
داشت که او را در کارهایش کمک میکردند، روزی ننه را خیلی غمگین دیدم از او 
دلیلش را پرســیدم، گفت من خجالت میکشم به شما بگویم به معاون شما خواهم 
گفت که به شــما اطالع دهد و روز بعد دلیلش را فهمیدم.دختر بزرگ ننه بینهایت 
زیبا دارای همســر و فرزند و آخوند مسجد به او نظر بد و جنسی داشت، آخونده 
همواره او را به حجره دعوت میکرد و با استخاره او را منع به نزدیکی با شوهرش 
میکرد و یادآورمیشد که استخاره چنین است که جهت حاللیت به شوهرت باید اول 
با معممی نزدیکی کنی تا بتوانی با شــوهرت همخوابه شوی و کار این زن وشوهر 
به طالق کشی رسیده بود چون شوهرش فکر میکرد که زنش با کس دیگری رابطه 
دارد. فرماندار یزد که اسمش را فراموش کرده ام دوست صمیمی پسر عمه هایم بود 
و همســرش هم از ارامنه و بدین ترتیب نزد  فرماندار رفتم و خود را معرفی کردم، 
خیلی خوشحال شد و در باره غذاهای خوشمزه عمه ام صحبت و تعریف و تمجید 
میکرد، ســپس جریان مسجد را مطرح کردم و او آنقدر عصبانی شد که گفت فردا 
صبح شــما و آن خانم جلوی مسجد منتظر من و افرادم باشید. روز بعد سر موعد 
آمدند و به دختر ننه ســفارش کردند »رفتی داخل حجره یکی از لنگه درها را باز 

بگذار که ما بتوانیم حرفهای آخونده را بشــنویم«، من و فرماندار در بیرون مشغول 
صحبت کردن بودیم که دیدیم مامورین با پس گردنی آخونده را سوار ماشین کردند 
و با خود بردند بعدآ فرماندار گفت پس از یک گوشمالی جانانه او را به دورترین و 
بدترین جای ممکن از نظر آب و هوا تبعید خواهم کرد و باالخره زن وشوهر و ننه 

بیچاره از این غم رها شدند.
ننه با کمک خانواده یک قالی چهارده متری بدون اطالع برای هدیه به من  شــروع 
به بافتن کرده بودند و روزی که اطالع پیدا کردم که پدرم رو به موت است باالجبار  
یزد را ترک کردم وکس دیگری جایگرین من شد و ننه با خانواده قالی را آوردند که 
با خود ببرم، به او گفتم تا پولش را کامل پرداخت نکنم این قالی را نخواهم برد و او 
حاضر بگرفتن پول نبود، به او پیشنهاد کردم حد اقل پول جنس را از من بگیر و او 
قبول کرد و گفت چهار صد تومان و من به زور پانصد تومان به او دادم و هیچوقت 
مناعت طبع ننه را فراموش نمی کنم و هنوز هم این قالی که یادگار ننه است را در 

منزل خود پهن کرده دارم.
چیز جالبی هم در یزد متوجه شدن که جمعه ها سر کار که میرفتیم میدیدم در اکثر 
پشت بامها لنگ پهن شده و از راننده ام محمد پرسیدم که چرا  فقط روزهای جمعه 
این پشت بامها لنگ باران میشود، در جواب گفت من خجلم به بچه ها میگویم که 

به شما بگویند، باالخره 
معلوم شــد آنهائیکه شــب قبل با همسرشــان نزدیکی کرده اند صبح زود بعد از 
شستشوی خود در پشت بام لنگ پهن میکنند و برای من خیلی جالب بود، ولی وای 

به حال آن بیچارها که لنگ پهن نمیکردند.
قبل از خروج از شهر بسوی کارگاه سمت چپ قهوخانه ای بود وهمیشه پیر مردی 
چمباتمه زده مشغول چای  خوردن بود، روزی جلوی چشم ما قند را بدهان انداخت 
که چای بخورد ناگهان به زمین در غلطید محمد خود را به او رساند که کمک کند 
و ناگهان داد  زد که پیر مرد مرده و معلوم شد با انداختن قند به دهان قند در مسیر 
تنفس گیر کرده و باعث مرگ آن بیچاره شده و اینهم اتفاقی است که هرگز فراموش 

نخواهم کرد.
پس از خاکسپاری پدر، از طرف »شرکت مهندسین مشاور تهران بوستن« به سمت  
ســر مهندس پروزه لوله کشی آبرسانی به بندر ماهشهر اعزام شدم و برای اولین بار 
لوله کشی آبرسانی چهل اینچی روکش دار در ایران اجراٌ میشد، و این پروزه شامل 

سه قسمت بود
۱- قسمت اول لوله  کشی از تصفیه خانه دارخوین تا بندر ماهشهر خارج از زمین 

درارتفاع
 ۲- قســمت دوم لوله کشی زیر زمین با اســتفاده از جریان برق کاتودیک جهت 
جلوگیری از پوســیدگی روکش و زنگ زدگی لوله های از بندر ماهشــهر تا بندر 

شاهپور، طول لوله کشی در این دو قسمت هشتاد کیلومتر بود
3- قســمت سوم شامل ســه مخزن فلزی ذخیره آب شرب کاٌل به گنجایش چهل 

میلیون گالن، و این پروزه برای پتروشیمی شاهپور در بندر شاهپور اجراٌ میشد.
مشکل اصلی این پروزه آلیاژ لوله ها بود، و به علت سنگینی دو سرلوله ها در زیر 
آفتاب گرم بندر ماهشهر به صورت  نیمه بیضی در می آمدند که پیمانکارمجبور بود 
روکش را کنده و دو سر لوله را آهنگری کرده و به صورت  دایره در آورده و برای 
بار دوم  روکش نماید و مشــخص بود که آلیاژ لوله ها با مشخصات فنی ضمیمه 
قرارداد مطابقت نمیکرد و این مشکل را به دفتر مرکزی اطالع دادم و اجازه خواستم 
که یک قطعه نمونه از لوله راجهت آزمایش به تهران ارســال نمایم ومتوجه نبودم 
که دارم انگشــت توی النه زنبور میکنم. درعرض بیست وچهار ساعت »آقای جو 
جکسون رئیس این پروژه« از دفتر مرکزی به بندرماهشهر آمد واطالع داد که دفتر 
مرکزی این مشکل را به شرکت فرانسوی »پانتا موسان فرانسه« اطالع داده و نماینده 
آنها هم فوری به کارگاه خواهد آمد.  بعد از دو روز دو نفر فرانسوی از شرکت پانتا 
موسان وارد کارگاه شدند و مشغول مذاکره شدیم، من ایراد لوله ها را باز گو کرده و 

نشان دادم و تاکید کردم که آلیاژ لوله ها با مشخصات فنی قرارداد مطابقت نمیکند، 
آن دو نفرمرا کنار کشیده که آقای جو جکسون متوجه صحبتهای آنها نشود و رسمٌا 
مرا تهدید کردند که از پیگیری دست بکشم وگر نه من و خانواده ام در خطر خواهیم 
بود.  با عصبانیت داد زدم شما کی هستید که در مملکت خودم  به من دستور دهید 
و تهدید کنید و اعالم کردن هر تصمیمی که دفتر مرکزی شرکت گرفت همان کار را 
انجام خواهم داد.  پس از ترک آن دو فرانسوی آقای جو جکسون به من  سر بسته 
فهماند که از پیگیری دست بکشم و بعداٌ فهمیدم که یکی از واالحضرتها دستش تو 

این کار میباشد و طرفم اوست.
بعد از اتمام این پروژه به منظور بر گشت به آمریکا استعفای خود را به آقای مهندس 
علیرضا رادپی ارائه دادم و او در جواب گفت که آقای مهندس نوراهلل  وکیلی رئیس 
مهندسی پتروشیمی ترا برای یک پروژه بزرگ خانه سازی انتخاب کرده و تصمیم 
گرفته که تو این پروژه را سر پرستی کنی و او از رفتن تو جلوگیری خواهد کرد و 

حتاٌ میتواند ترا ممنوع الخروج کند و باالجبار ماندنی شدم.
پروژه خانه سازی در بندر ماهشهر شامل یکصد و هشتاد و شش دستگاه خانه که 
به  ســه قسمت: کارمندی«ســی« و ریاستی »بی« و مدیریت » آ »  تقسیم شده بود و 
در این پروژه اگر اشــتباه نکنم »شرکت آمریکائی کالگ« هم با پتروشیمی شاهپور 
همکاری میکرد. مدیر شــرکت کالگ در کارگاه شخصی بود بنام جنکینز و او فوق 
العاده  مرد خشن  و بدبین  و نژاد پرست و متنفر از خارجیها و همیشه گزارشهای  
یک جانبه و دروغین به تهران ارســال میکرد و آقای مهندس نوراهلل  وکیلی مرا در 
جریان گزارشهای دروغین او می گذاشت و به من  دستور داد او را به طریقی ادب 
کنم، بدین لحاظ به نگهبانان کارگاه دستور دادم که از  ورود او و افرادش به کارگاه 
ساختمانی جلوگیری شود بنابراین روز بعد اجازه ورود به کارگاه  به او داده نشد و 
به همین دلیل با ناراحتی بیش از حد شکایت باال بلندی به تهران و پیشنهاد اخراج 
مرا ارسال کرد، چند روز پس از این موضوع زنده یاد آقای مهندس گارنیک توماس 
معاونت محترم پتروشــیمی  و آقای مهندس نــوراهلل  وکیلی و یک آمریکائی وارد 
کارگاه شدند و پس از معرفی آن شخص از من خواستند که در جلسه ای که بعد از 

ظهر تشکیل میشود شرکت کنم.

در جلسه آن آمریکائی تازه وارد از من سئوال کرد که رفتار آقای جنکینز با من و بقیه 
ایرانیها چطور است و به او جواب دادم بینهایت بد و بی ادب و متنفر از ایرانیها و بی  
اندازه دروغگو وسپس مشغول مذاکره درباره مشکالت پروژه شدیم که ناگهان آقای

بقیه در شماره بعد

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

در کانون خبر:

انتقاد از دریافت وام کمپانی های وابسته به گوین نیوسام 

دولت ترامپ زمینهای نفت خیز کالیفرنیا را اجاره می دهد

دوره 21 روزه در خانه ماندن در کالیفرنیا

بنیاد غیرانتفاعی و مســتقل نظارت بر سیاست های دولتی، که بر ۱/۶ تریلیون دالر 
کمک مالی و وام در دوران کرونا نظارت و تحلیل نموده است، اعالم کرد که ۲/۹ 
میلیون دالر که بایســتی در اختیار مشــاغل کوچک در کالیفرنیا به عنوان وام قرار 
می گرفت، در اختیار شــرکت های بزرگی قرار گرفته که با گوین نیوسام، فرماندار 
کالیفرنیا همبستگی دارند. در پاسخ به این انتقاد، جف نید، مدیر عامل یکی از این 
شرکت ها که Plump Jack نام دارد، گفت این کمک بین 35۸ نفر کارمندان شرکت 
برای دوران بیکاری برای پیشگیری از اخراج قرار گرفته است. و بر اساس راهنمای 
دولت فدرال هزینه شده است و به ۱4 کارمند در کل ۹۱۸7۲۰ دالر پرداخت شده 

و بین ۶۰ درصد دیگر کارکنان 4۸۰۰ دالر برای هر کارمند پرداخت شده است.

دولت فدرال آمریکا اعالم کرد که کابینه دانالد ترامپ تصمیم گرفته است 4۱۰۰ اکر 
از زمین های نفت خیز در کرن کانتی کالیفرنیا را به اجاره واگذار کند تا به استخراج 
نفت و گاز بپردازند. این تصمیم که در دقیقه نود دولت دانالد ترامپ گرفته شده و 
پیش از سوگند جوبایدن اجرایی می شود به دوران ۸ ساله پیشگیری از استخراج نفت 
در این منطقه پایان می دهد که از هم اکنون مورد اعتراض هواداران محیط زیســت 

قرار گرفته است.
دــر حالی که جو بایدن در دــوران انتخابات اعالم نموده که در راســتای انرژی 
تجدیدپذیر گام برخواهد داشت و از انرژی فسیلی فاصله خواهد گرفت. این تصمیم 

یکی از مشکالت را سر راه او قرار می دهد.

با آغــاز طرح ۲۱ روزه در خانه ماندن در کالیفرنیــا، بار دیگر لوس آنجلس با 
کمبود محل پارک در خیابان ها روبرو می شود. 

از این روی، شــریف دپارتمان اعالم کرد کــه اتوموبیل ها را برای پارک کردن 
در کنار خیابان در روزهای ممنوعیت برای تمیز کردن خیابان ها، جریمه صادر 

نخواهد کرد. 
مســئوالن صدور جریمه برای پارک در کنار خیابان هــا که از ماه آپریل تا اکتبر 
متوقف شــده بود، بار دیگر در ماه اکتبر از سر گرفته شده است و بار دیگر در 

ماه دسامبر متوقف خواهد شد. 
ناگفتــه نماند پارک کردن دــر ملح های ممنوعه ای چون محل شــیرهای آب 
آتش نشــانی و یا محل های در نظر گرفته شده با پالک ناتوانی جسمانی هنوز با 

جریمه روبرو خواهد شد. 
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طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

از شبکه های اجتماعی:

 توی هفته گذشــته بازم کارتون تام )ترامپ( و جری )بایدن( ادامه داشت و کلی 
باعث ســرگرمی ما شد اما از شــوخی گذشته خیلی اوضاع پیچیده شده … تام با 
توپ و تشر و سر و صدا دنبال جری موشه اس تا باالخره داغ کاخ سفیدو به دلش 
بذاره و برای بار ســوم یا آخر به یه رقیب جمهوری خواه ببازونش )بایدن دو بار 
دیگه توی انتخابات ریاست جمهوری دهه هشتاد و نود شکست خورده(. بایدنم که 
به نمایندگی از اوباما و شرکا خیز ورداشته تا بیاد توی کاخ سفیدو و همه زحمات 

ترامپ رو به ثمر برسونه و به اسم خودش در کنه … اما آخر این هفته ایالت تگزاس 
با ۱۸تا ایالت دیگه دســت به یکی کردن و به حمایت از پرزیدنت، شکایت قانون 
اساسی از چهار ایالت مورد دعوا رو مطرح کردن اونم مستقیم به دیوان عالی آمریکا 
… این دفعه به نظر میرسه که السوت تگزاس برای تغییر نتیجه کافی باشه ولی بازم 
باس ببینیم چی میشه، دیگه چیزی تا آخر کارتون انتخاباتی تام و جری نمونده … 
دموکراسی آمریکا قدرت و خرد جمعی خودشو نشون میده و باید به تصمیم نهایی 

که از فیلتر قانون اساسی میگذره احترام بگذاریم چون بزرگترین دموکراسی دنیا انقدر 
قوی هست که از این گردنه حساس بگذره و درس بزرگ آزادی و دموکراسی به 
همه دنیا بده. ضمن اینکه مردم ایاالت متحده میدونن که فقط سرنوشت اونا نیست 

که تغییر میکنه بلکه همه دنیا تغییرات رو حس خواهد کرد …    

جوک های برگزیده بازار بین الخبرین:
پسر : دیگه خسته شدم ما باید جدا بشیم

دختر : چراا!!؟
پسر: چون بـه چیزای مسخره گیر میدی سارا

دختر : من کـه سارا نیستم الهامم
پسر : بفرما دیدی گفتم

*********
یه بار تا 3ظهر خوابیده بودم بابام اومد گفت بلندشو دیگه خرس گنده عصر شد، از 

جام پاشدم بش گفتم؛
اگر بی هدف از خواب بیدار شدید بهتر اسـت بخوابید… استیو جابز.

با دستاش یقمو گرفت از پنجره اتاقم منو انداخت پایین گفت؛
آدم هاي   بی ارزش را نابود کنید…. هیتلر.

*********
 صبح تو خیابون همه ی ی ی ش با خودم فک میکردم یه چیزیو یادم رفته، دم در 
دانشگاه کـه رسیدم یه BMW قرمز از جلوم رد شد فهمیدم یادم رفته بگم ریدم 

تو این زندگی!
*********

وقتی جوونی اول دور و ورت رو نگاه می کني بعد میگوزی؛ ولی وقتی پیر شــدي 
اول میگوزی بعد دور و ورت رو نگاه می کني!

*********
یجوری از دالل بازی شکایت دارید و متعجبید کـــه انگار چهل ساله تو سوییس 
زندگی می کردی و ســال ۹۸ اومدید ایران! اقا همین افتابه کـــه تو دسشویی تونه 
حداقل پنج تا دالل از کنارش مایه دار شدن تا رسیده تو مستراح شـــما یه گوشه 

نشسته و نگاتون میکنه!
*********

دختره تو جلسه خواستگاری باد معده اش خارج میشه
داماد از بس میخنده قند میپره تو گلوش می افته میمیره
رو سنگ قبرش می نویسند: بادی وزید و گلی پرپر شد

*********
عروس رفته تو گوشی مادرشوهرش اسم خودشو همراه اول ذخیره کرده حاال هر 
روز بهش پیامک میده کـه با عروس خود مهربان باشید و بـه او نیکی کنید باشد کـه 

رستگار شوید و عذاب الهی شامل حالتان نشود!
یه دیقه سکوت واسه خالقیتش

*********
بابام زنگ زده میکه این اهنگهای شجریان کجای کامپیوتره؟!
E گفتم بابا مای کامپیوتر رو باز کن یه درایو هست بـه اسم

بابام گفت خوب دیدم، گفتم خب برین توش!
گفت میرینم تو هفت جد و آبادت توله سگ مگه من باهات شوخی دارم

*********
بـه یارو میگن : میتونی نقش یوسف رو بازی کنی؟

میگه واهلل همه ی ی ی چیو بلدم فقط میترسم نتونم روی زولیخارو زمین بندازم !
*********

فکر می کني خیلی زرنگی؟
زرنگ استکانه کـه از همه ی ی ی لب گرفته
زرنگ آفتابس کـه مال همه ی ی ی رو دیده

زرنگ قاشقه کـه تو دهن همه ی ی ی گذاشته
زرنگ لحافه کـه رو همه ی ی ی خوابیده

زرنگ موشه کـه کرایه خونه نمیده
زرنگ زنبوره کـه عنشو کیلو 5۰ تومن میفروشن

زرنگ سماوره کـه دست بـه کمر ایستاده و همه ی ی ی آبشو می خورند
زرنگ پمپ بنزینه کـه تو همه ی ی ی ریخته و پولشم گرفته

آره عزیزم اینجوریاس
*********

اعتراف میکنم بچه که بودم هر موقع حواسشون نبود جلو من حرف زشتی میزدن 
میگفتن فرانسوی حرف زدیم!

خالصه اینطوری بود ک تو دبستان معلممون پرسید کسی زبون دیگه ای بجز فارسی 
بلده؟ منم هرچی کلمه فرانسوی بلد بودم گفتم …

االن مدت هاست توی دستشویی زندانی شدم!
*********

یارو میره استادیوم هی به بغل دستیش میزنه و میگه عجیبه ها !!!!!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟
میگه چی عجیبه؟؟؟؟

میگه ۱۰۰۰۰۰ تا تماشــاگر، ۲۲ تا بازیکن ، ۱۰۰ تا انتظامات ، ۱5 تا نظافتچی ، 3 
تــا داور ، 3 تا دکتر ، 4 تا برانکاردچی ، 3۸ تا رو نیمکت ، ۱۶ تا خبرنگار ، 3۲ تا 

عکاس و…..
میگه این کجاش عجیبه؟؟؟؟

میگه این همه آدم اینجاس، گنجشکه رید رو سر من!
*********

زن چاقی دزد به خونش میزنه ، میشینه رو دزده به شوهرش میگه برو  پلیس بیار
شوهرش میگه: دمپاییم نیست

دزده داد میزنه : با دمپایی من برو زود باش! نمیتونم نفس بکشم!
*********

اگه فرهنگ داشتید و از رو پل عابر پیاده رد میشدید،
االن اینجوری بلوارا رو نرده نمیکشــیدن و منم مجبور نمیشدم از رو نرده ها بپرم 

اونور!
*********

رفتیم عید دیدنی همه داشتن ازم تعریف میکردن که عجب پسر مودبی..
همه چی داشت خوب میرفت که موقع رفتن پسته ها از تو پاچم ریخت بیرون …

*********
بابام هروقت حالش خوبه میگه زن بگیر االغ !!!

تا با مادرم دعواش میشه میگه خر نشی زن بگیری !!!
کال هدفش اینه منو حیوون خطاب کنه !!

*********
تف به این شانس…. 

تو اخبار میگفت یارو داشته تو کوه قدم میزده یه زمرد پیدا کرده به ارزش چند میلیون 
دالر!

اونوقت من دیروز داشتم تو خیابون راه میرفتم یه ۲5 تومنی دیدم اومدم بردارمش 
خشتکم پاره شد!!!

بیست تومن دادم خیاط دوختش!
*********

بعضیا رو پله برقی یه جوری ژست میگیرن میان انگار پروازشون همین االن مستقیم 
از نیویورک نشسته گالبی بجنب بابا مترو رفت!

*********
زندگی متأهلی یعنی به همسرت مسیج بدی: ای عشق، خداوند نگه دار تو باشد

اونوقت جواب بگیری: یه بسته قارچ، آب لیمو، مرغ ، نون یادت نره!
*********

فقــط یه ایرانیه که میشینه یه دل سیر غیبت میکنه و برای عالم و آدم حرف درمیاره 

…
آخرشم میگه : اصال به ما چه ؟  مــا بــه کســی کاری نداریم، هرکی واسه خودش 

زندگی میکنه!
*********

اولین چیزی که قبل ازدواج باید بپرســید پول و خونه و کار نیست. اینکه خروپف 
می کنی یا نه؟

بحث یه عمر با آرامش خوابیدنه!
*********

یه سری رفته بودم بازار، دیر اومدم خونه به مامانم گفتم یه زنگی می زدی حالمو 
می پرسیدی. مامانم اس ام اس های بانکو نشون داد و گفت: پیامای سالمتیت دائم 

میومد!
بازخوبه توجیحی داره برای بی اعتنایی هاش

                                                                               اگه بابام بود همون پیامارو میداد باهاش خون باال بیارم
*********

یه بار اومدم یه اسکناس پاره به یه راننده تاکسی بدم ،اینقد استرس داشتم نفهمه!!!
گفتم ببخشید آقا من همینجا پاره میشم!

*********
خانومای عزیزمیخوام دستوره پخته یه غذای منحصربه فردو آموزش بدم:

املت سیاه
طرز تهیه املت ســیاه: گوجه را خرد میکنیم و آماده میگذاریم با تخم مرغ داخل 

ماهیتابه و بعد….
میریم سراغ تلگرام
*********

دیروز دــاشت از چشام آب میومد دختر خالم با یه اعتماد به نفسه کاملي گفت : 
واااااااااي چشات آب ریزش بیني داره !!

*********
یارو مکعب روبیک رو زیر پنج ثانیه حل کرده

اونوقت من از خواب پا میشم تا یه ربع دنبال دستام میگردم
*********

تو دیوار ، آگهی زدم
پورشه پانامرا ۲۰۱4 فروشی

از دیروز تاحاال ۹ تا دختر بهم زنگ زدن مخ هر ۹تاشونو زدم 
عصر منتظرم بابام نیسانو از تعمیرگاه اوس اصغر بیاره برم سره قرار!

*********
یه خواهر زاده ی کوچولو دارم تازه زبون باز کرده 

بهش گفتم: دایی رو دوست داری؟
گفت: نه

خواهرم واسه اینکه من ناراحت نشم گفت: کلمه نه رو فقط بلده 
به خواهرزادم گفتم: مطمئن باشم که دوستم نداری؟!

گفت: آله !
*********

مادرای این دوره و زمونه واسه تربیت بچه ها از دی وی دی های آموزشی استفاده 
میکنن!!

قدیما مادرما از یه پکیج اموزشی که شامل:
دمپایی, یه متر شلنگ, فلفل قرمز, قاشق داغ و…. استفاده میکرد!!

*********
به مامانم گفتم: دیشب خواب دیدم چندتا گرگ دارن تیکه تیکت میکنن!!!

مامانم گفت :پاشو زود خونه رو جمع کن، خدامرگم بده عمه هات افطار دارن میان 
اینجا …
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جمعه 21 آذر     11 دسامبر

۱۲5۹ خورشیدی ) ۱۸۸۰ میالدی(
درگذشت علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه - بانی وزارت علوم

۱3۰4 خورشیدی ) ۱۹۲5 میالدی(
زادروز احمد شاملو، شاعر، مترجم، پژوهشگر

آثار مکتوب و صوتی زنده یاد احمد شاملو درشرکت کتاب موجودند

۱3۱4 خورشیدی ) ۱۹35 میالدی(
زادروز رضا براهنی، شاعر، قصه نویس، منتقد و پژوهشگر

آثار رضا براهنی در شرکت کتاب موجودند
۱3۲5 خورشیدی ) ۱۹4۶ میالدی(

 روز نجات آذربایجان- در این روز ارتش شاهنشــاهی ایــران با توجه به خروج 
ارتش ســرخ از ایران وارد آذربایجان شد و در پی آن فرقه دموکرات و ارتش آن از 
هم پاشیده، برخی از سران و هواداران به شوروی گریختند و برخی نیز دستگیر و 

مجازات شدند.
۱3۸۸ خورشیدی ) ۲۰۰۹ میالدی(

محمد عاصمی، روزنامه نگار، نویســنده و بازیگر تئاتر در سن ۸4 سالگی به علت 
ابتال به بیماری سرطان مری در بیمارستانی در نزدیکی مونیخ در آلمان درگذشت. 
عاصمی اشعار خود را در جوانی با نام مستعار »شرنگ« در نشریات چپ به چاپ  
میرســاند و پس از شهریور ۱3۲۰ با تئاتر سعدی همکاری داشت. او از سال ۱34۲ 
نشریه کاوه را به زبان فارسی در مونیخ انتشار می داد و بسیاری از نویسندگان بزرگ 

ایران دراین کار او را یاری می دادند که از آن جمله اند:
سیدمحمدعلی جمالزاده، دکتر پرویز ناتل خانلری،علی دشتی، عباس زریاب خویی، 
بزرگ علوی، احسان طبری، محمود تفضلی، علی نقی منزوی، سعیدی سیرجانی و...

شنبه 22 آذر     12 دسامبر

۱3۲5 خورشیدی ) ۱۹4۶ میالدی(
 درگذشــت عماد عصار - روزنامه نگار و ناشــر مجله های »یو یو« و » آشفته » و 

نویسنده کتاب » باشرفها«
۱33۰ خورشیدی ) ۱۹5۱ میالدی(

زادروز علیرضا اسپهبد - نقاش
۱33۲ خورشیدی ) ۱۹53 میالدی(

تشــکیل دادگاه زمان جنگ و ایراد آخرین دفاع ابوالقاسم بختیار به علت قیام علیه 
امنیت کشور

۱33۶ خورشیدی ) ۱۹57 میالدی(
وقوع زلزله شدید در غرب ایران

۱34۸ خورشیدی ) ۱۹۶۹ میالدی(
درگذشت سناتور سیف افشار )سیف السلطنه( استاندار و سناتور

۱35۰ خورشیدی ) ۱۹7۱ میالدی(
درگذشــت ذبیح بهروز - پژوهشگر تقویم ایران باستان و کارشناس فرهنگ و زبا 

نهای ایران باستان
۱35۱ خورشیدی ) ۱۹7۲ میالدی(

زادروز شاهکار بینش پژوه، ترانه سرا، خواننده و آهنگساز

یکشنبه 23 آذر     13 دسامبر

۱33۶ خورشیدی ) ۱۹57 میالدی(
تأسیس فروشگاه بزرگ فردوسی در تهران توسط یک شرکت آلمانی

۱3۸3 خورشیدی ) ۲۰۰4 میالدی(
درگذشــت غالمحسین غریب، شاعر، نویسنده و موســیقیدان- بنیادگذار انجمن 
خروس جنگی و بنیان گذار کنســرواتوار موسیقی ایران- یار نزدیک نیما یوشیج  و 

مرتضی حنانه
۱3۹۱ خورشیدی ) ۲۰۱۲ میالدی(

درگذشت جاهد جهانشــاهی، نویسنده، مترجم و منتقد تاتر بر اثر ایست قلبی در 
تهران )درکه(

۱3۹3 خورشیدی )۲۰۱4 میالدی(
درگذشت انوشیروان ارجمند، بازیگر 73 ساله سینما و تلویزیون ایران به دلیل ایست 
قلبی در بیمارستان پارسیان در تهران. وی متولد مهر ۱3۲۰ در زاهدان بود. وی در 
ســریال های »امام علی«، »مختارنامه«، »روزی روزگاری«، و »پشت کوه های بلند« و 
همچنین در فیلم های »دوپل«، »قاعدــه بازی«، »صبحانه ای برای دو نفر«، و »محیا« 

ایفای نقش کرده بود.
۱3۹7 خورشیدی )۲۰۱۸ میالدی(

درگذشت ناصر رستگارنژاد شاعر و موسیقی دان در شمال کالیفرنیا )سن فرانسیسکو( 

دوشنبه 24 آذر     14 دسامبر

۱33۹ خورشیدی ) ۱۹۶۰ میالدی(

باند جدید فرودگاه مهرآباد تهران آماده بهره برداری شد.

۱3۸7 خورشیدی ) ۲۰۰۸ میالدی(
درگذشت رضا ارحام صدر کمدین پرآوازه تاتر در سن ۸5 سالگی در شهر اصفهان. 
وی متولــد ۱3۰۲ از محله با قلعه بخش 4 اصفهان بود. وی فعالیت هنری خود را 
از سال ۱3۲۶ و بازی در تاتر آغاز کرد.  از فیلمهاي او می توان به » شب نشیني در 
جهنم »، »علی واکسي«، »ستاره ای چشمک زد«، » جعفر خان از فرنگ برگشته » و 

غیره نام برد .
آثار تصویری زنده یاد ارحام صدر در شرکت کتاب موجودند

سه شنبه 25 آذر     15 دسامبر

۱3۲4 خورشیدی ) ۱۹45 میالدی(
زادروز عبدالکریم سروش

اکثرکتا بهای عبدالکریم سروش در شرکت کتاب موجودند
۱34۲ خورشیدی ) ۱۹۶3 میالدی(

حزب ایران نوین موجودیت خود را اعالم کرد
۱35۱ خورشیدی ) ۱۹7۲ میالدی(

کارخانه ذوب آهن ایران، تولید فوالد خود را آغاز کرد
۱3۶۰ خورشیدی ) ۱۹۸۱ میالدی(

درگذشت نصراهلل زرین پنجه - نوازنده و موسیقیدان
۱3۸۲ خورشیدی ) ۲۰۰3 میالدی(

درگذشت دکتر مصطفی هروی حقوقدان، نویسنده، و مولوی شناس
کتاب » مولوي متفکري که از نو باید شناخت » از انتشارات شرکت کتاب

چهارشنبه 26 آذر     16 دسامبر

۱3۸5 خورشیدی ) ۲۰۰۶ میالدی(
درگذشــت فرخ غفاری، متولد ۱3۰۰ در تهران، پژوهشــگر، نویسنده و کارگردان 
قدیمی سینمای ایران و پایه گذار فیلم خانه ملی ایران در سن ۸5 سالگی در پاریس.

از آثار او » جنوب شهر »، »شب قوزي«، »زنبورک« را مي توان نام برد.

پنجشنبه 27 آذر     17 دسامبر

۱3۱4 خورشیدی ) ۱۹35 میالدی(
زادروز پرویز دوایی - سینماشناس و منتقد فیلم

۱375 خورشیدی ) ۱۹۹۶ میالدی(
درگذشت استاد محمدتقی دانش پژوه - محقق، کتابشناس و عضو فرهنگستان زبان 

و ادب فارسی
آثار زنده یاد استاد دانش پژوه در شرکت کتاب موجودند

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

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
4  نوامبر تا  10 دسامبر ) 14 آذر تا  20 آذر (
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رکورد افزایش مبتالیان در کالیفرنیا نگران کننده تر می شود
ایالت کالیفرنیا روز پنجشنبه را با ۱7۲ نفر مرگ و میر و افزایش 33۹۹5 نفر مبتال به پایان برد و آدینه را با ثبت ۲۰۶3۹ نفر مرگ و میر و ۱4۸۶۸73 نفر مبتال آغاز کرد. 

آمار 7 روزه برای هر یکصدهزار نفر جمعیت، السن کانتی را در باالی جدول، ریورساید را سوم، سن برناردینو را هفتم، لوس آنجلس کانتی را سیزدهم و ارنج کانتی را در 
رده ۲۹ قرار داده است. 

آمار مبتالیان و مرگ و میر در شماری از کانتی ها به ترتیب زیر است:

ناگفته نماند که با افزایش مبتالیان، کالیفرنیا هم اکنون در 7/7 درصد تخت های بیمارستانی در بخش ICU است.
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