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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:

247

بــه تاریخ نهم دســامبر 2020، 
محمد جواد ظریــف وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران ) 
که از سوی وزارت امور خارجه 
آمریکا به او لقب ماله کش بزرگ 
داده انــد(  در مصاحبــه ای با 
ســامانه آرمان ملی که لینک آن 
اظهارات  این  است  زیر  به شرح 
را در رابطه بــا برجام – آمریکا 
– اســرائیل و واژه »جهود«  بیان 

می کند. 
https://www.memri.org/
tv / iranian-fm- javad-
z a r i f- u n i t e d- st a t e s-
un-obligation-uphold-
jcpoa-owe-iran-arming-
region-throwing-kikes-

in-sea-not-solution-
israel-rather-referndum

واژه  از  استفاده  به  مربوط  بخش 
» جهود« 

مهدی نصیری ) خبرنگار آرمان( 
: سوال بعدی من راجع به موضع 
رسمی جمهوری اسالمی نسبت به   
رژیم اسرائیل و یا رژیم اشغالگر 
این  مشخصا  سوال  است.  قدس 
اســت که  اســتراتژی ما با این 
کشور چیســت؟ استراتژی ایران 
محو کشور اسرائیل است؟ البته ما 
هیچ گاه آغازگر حمله به اسرائیل 
نیستیم و بارها این گفته شده ولی 
خوب منتظریم اگر اســرائیلی ها 
در این زمینه اقدامی کنند ما برای 
محو شدن آماده این این یک نوع 

مواجهه است با اسرائیل 
 مــا به دنبــال این هســتیم که 
نهادهای  یا  واقع  ها در  اسرائیلی 
بین المللی بیایند یک همه پرسی 
بگذارند در این کشور با حضور 
همه کسانی که ساکن آنجا هستند 
و فلسطینی هایی که خارج از این 
اند و تکلیف  جا هستند و آواره 
این جوری مشخص  قصه  نهایی 
بشه این هم در واقع یک موضع 

هست 
و تکمیل ســوال این است که از 
نظر شــما متصور هست که یک 
موقعی به یک نقطه ای برسیم که 
در چارچــوب روابط بین الملل  

امروز اعالم شد که در سهمیه بندی واکسن کرونا از 
شــرکت فایزر )Pfizer( در مرحله نخست 327000 
واحد خواهد بود که برای جمعیت 40 میلیونی کالیفرنیا 
بسیار ناچیز است و در مرحله نخست به کسانی که 
نیاز جدی دارند و در بیمارستان ها و زندان ها هستند و 

سپس به کارکنان بخش بهداشت و درمان و خانه های 
سالمندان، کارکنان بخش اورژانس و آمبوالنس ها و 

مراکز دیالیز داده خواهد شد.
در مرحلــه دوم همین طبقه بندی باال در مورد مراکز 
درمانی و کارکنان آنها که در اولویت نخست نیستند. 

مرحله ســوم به کارکنان کلینیک های تخصصی و 
کارکنان آزمایشگاه ها و کلینیک های دندان پزشکی و 
کارکنان داروخانه ها در این مرحله، طبقه بندی بر اساس 

6 منطقه جغرافیایی با تراکم بیشتر و نیاز خواهد بود.
 واکسن در فاصله 18 تا 20 دسامبر توزیع خواهد شد. 

بسته بزرگتر واکسن در 18 تا 20 دسامبر به کالیفرنیا می رسد 

محمد جواد ظریف و استفاده از  واژه جهود
پاورقی: ادامه هفته قبل

مقاومت یک اقلیت ایرانی
 در برابر رژیم آخوندی 

تزریق واکسن با حضور 
گوین نیوسام و اریک گارستی

شرکت آمازون ، باید مقررات بهداشتی 
را رعایت کند

برپایی بیمارستان های موقت 
در کالیفرنیا

دستورقاضی برای ضبط اموال 
یک وکیل معروف لوس انجلس

تالش جمهوریخواهان برای 
برکناری گوین نیوسام ادامه می یابد.

پرداخت 700000 دالر خسارت 
توافقی به افسر پلیس

خودکشی یک دانش آموز
 در کالس آنالین

پیشگیری از فرستادن چک های 
بیکاری به بیرون از کالیفرنیا 

وام های کرونا 
SBA و PPP و EDD
شخصی - بیزینسی 

دریافت وام های بالعوض از سوی کانتی - ایالتی و فدرال 
دریافت کمک از سازمان کار و خدمات اجتماعی 

424-385 -2981
  مشاوره اولیه رایگان

کامیار روحانی

  ادامه مطلب در صفحه بعد



http://e-frt.com/
https://www.heidarilawgroup.com/
https://riseinmalibu.com/
www.mesrianilaw.com
www.RHMFirm.com
http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/939
http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/939
http://08global.net/
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بیل گیتس
کارآفرین، بازرگان، سرمایه دار، نیکوکار و مدیر ارشد اجرایی آمریکایی، که 

در سال 1۹7۵ با مشارکت پل آلن شرکت مایکروسافت را تأسیس نمود

ادامه مطلب خبر اول :

اصل اسرائیل را به رسمیت بشناسیم و این تنش 
از بین برود و یا کاهش پیدا کند در واقع 

ظریف: من صراحتا عرض بکنم که الاقل به ذهن 
من نمی رســد که شرایطی که ما در آن اسرائیل  
را به رســمیت بشناســیم. برای من قابل تصور 
نیست که بگم نمیشود. می گویم اصال برای من 

قابل تصور نیست  
خبرنگار: با وجود این که نهادهای بین المللی یا 

عرف بین المللی 
ظریف: آن ها که باالخره از سال 1۹48 اسرائیل 
عضو سازمان ملل است و این یک موضع منفرد 
است که جمهوری اسالمی دارد و من معتقدم که 
یک - هیچ کشوری این ) موضع ( را ندارد جز  
جمهوری اســالمی و دوم - راه حل ما چیست؟ 
راه حل را مقام معظم رهبری فرمودند نه ریختن 
جهودها توی دریا است ، نه حمله نظامی نه نمی 
دانم  عملیات انتحاری است. راه حل را حضرت 
آقا فرمودند و سند شده در سازمان ملل متحد که 

راه حل ما رفراندم است. 
***

در همین زمینه نشریه فوروارد مقاله ای از کارمل ملمد روزنامه نگار ایرانی 
آمریکایی یهودی منتشــر کرده و دیدگاههای فعاالن ایرانیان یهودی جنوب 

کالیفرنیا و خودش را بازتاب داده است.
فریار نیکبخت ) رییس کمیته حقوق بشر برای اقلیتها در ایران ( : واژه جهود 
در زبان فارسی به شدت یهود ستیزانه و بسیار توهین آمیز است. در چند قرن 
گذشته واژه جهود برای نام بردن از  یهودیان در ایران استفاده شده است که 
به شــدت توهین آمیز و تحقیر آمیز تلقی می شود و می توان آن را با واژه 
نگرو که به سیاهپوســتان آمریکایی اطالق می شد، برابر دانست. واژه خفت 
آور »جهود«  یادآور پســت بودن – تبعیض – تهدید فیزیکی و قتل عام و 

غارت های گذشته است. 
ظریف و بقیه مقامات رژیم از توهین آمیز بودن واژه جهود به خوبی آگاهند 
چرا که در بیانیه های رســمی و قوانین تبعیض آمیزشان، به یهودیان، واژه  
کلیمی اطالق می کنند که واژه ای محترمانه است برای خطاب کردن یهودیان 

و معنای آن این است 
»پیروان موسی که با پروردگار هم کالم بود«.

 زمانی که آنان واژه به شــدت توهین آمیز جهود را استفاده می کنند نشان 
دهنده آن اســت که در وجه بسیار خشــمگین خود قرار دارند که  یادآور 
تربیت نفرت انگیزی اســت که در مورد یهودیان داشته اند. به آنها یاد داده 
شده که یهودیان خون کودکان مسلمان را می ریزند و در نان فطیر) نان ویژه 

جشن پسخ که به آن در عبری متصا می گویند(  استفاده می کنند. 
بــه عنوان ایرانی یهودی که تجربه تبعیــض و آزار و اذیت را در دهه های 
اخیر حس کرده ایم مســئولیت داریم جامعه یهودیان آمریکایی را  در مورد 
نژاد پرستی و یهود ستیزی رژیم جمهوری اسالمی ایران و متعصبانی که  در 

جامعه ایرانی وجود دارند،  آگاه کنیم.  
سام یبری ) پرزیدنت سی سال بعد -موسســه غیر انتفاعی ایرانیان یهودی 
که مرکز آن در لس آنجلس اســت  ( : یهود ستیزی رژیم ایران  دارای ابعاد 

جدیدی شده است. 
با بکار بردن این واژه مکروه آزاردهنده و امتناع از عذرخواهی، محمد جواد 
ظریف تعصب خود را نشان داد و به جهانیان در یک نظر اجمالی خاطر نشان 
کرد که چگونه رژیم جمهوری اســالمی نه فقط برای اسرائیلی بلکه مرتبتی 

غیر انسانی برای همه یهودیان  قائل است.  
دکتر اردشــیر بابک نیا ) پزشک بازنشســته متخصص بیماری های زنان ، 
کنشــگر و نویسنده نخستین کتاب در مورد هولوکاست در سال 2012( : ما 
باور نداریم که ظریف آن واژه را بدون قصد بیمارگونه به کار برده باشــد. 
ظریف تعمدا« و با ســوء نیت این واژه را علیه یهودیان به کار برده است. 
ظریف نه دوســت یهودیان است و نه دوست بشریت. او )ظریف( در همین 
مصاحبه گفت، »آمریکا مکلف اســت که تحریــم ها را لغو کند و از ایجاد 
موانع خودداری کند به دلیل آن که هنوز یک عضو سازمان ملل متحد است 
با وجودی آن که برجام را ترک کرده اســت. البته اختیار آن را دارد که از 
ســازمان ملل نیز مانند خروج از یونسکو و ســازمانهای دیگر خارج شود. 
انشــااهلل از کره خاکی نیزمحو شــود » این چه جور آدمی است که آرزوی 
انهدام 300 میلیون انسان را که در آمریکا زندگی می کنند را می نماید. این 

اظهار نظر تهوع آور است.
این رویداد ) منظور همین مصاحبه ظریف است و به کار بردن واژه جهود( 
باید ســبب شود که آن واژگان فارسی که یهود ستیزاست به طوری برجسته 
شود که فارسی زبانان از استفاده از انها خودداری کنند. این موقعیت بسیار 
مناسبی است که ایرانیان که یهودی نیستند آموزش ببینند که واژه »جهود« که 
برای یهودیان بسیار آزار دهنده است ، باید از واژه های دیگری مانند یهودی 

و کلیمی برای نام بردن از آنان استفاده کنند. 
 جورج هارونیان ) فعال ایرانی یهودی مقیم لس آنجلس( : متاســفانه به کار 
بردن واژه یهود ســتیزانه » جهود« فراتر از اظهار آن توسط ظریف است و 
بخشــی از شــعر و ادبیات محبوب ایرانیان برای قرن ها بوده است. سعدی 

شاعر بزرگ ایران  
از واژه »جهود » درنوشــته های خود استفاده کرده است. در قرن بیستم دو 
نویســنده بزرگ ایران صادق هدایت و صــادق چوبک نیز از واژه »جهود« 
برای به تصویر کشیدن یهودیان به عنوان » گرسنگان پول« ، »حیله گران« و 

»دروغگویان« در آثار خود استفاده کرده اند. 
واژه » جهــود » در عبارتهایی مانند »جهود بازی » بــه معنای » کاری که 
یهودی بخیل می کند« و یا »جهود نجس« به معنای »یهودی نجس« استفاده 

شده است. 
دکتر ابراهام امانوئل ) پزشــک بازنشســته متخصص بیماری های زنان و 

زایمان(:  
زمانی که در ایران کودک بودیم بعضی از دانش آموزان مسلمان ما را تعقیب 
می کردند ، ما را با چوب دســتی می زدند، سرمان را به دیوار می کوبیدند 
و مــا را جهود نجس خطاب می کردند و امروز زمانی که این واژه جهود را 
می شــنویم یادآور آن است که به ما چگونه حمله می شد صرفا«  به خاطر 

آن که یهودی بودیم  
ســیامک کردســتانی ) فعال ایرانی یهودی – مدیر سازمان دوستی اروپا و 

اسرائیل در غرب امریکا با عنوان ELNET( : رژیم ایران اخیرا« یک روزنامه 
نگار ایرانی را اعدام و هم چنان انهدام کشور اسرائیل را خواهان است.« 

این سازمان ELNET  تهدیدهای جمهوری اسالمی و هم چنین لفاظی های 
یهود ستیزانه را در نزد کشورهای اروپایی و عربی برجسته خواهد کرد. 

کارمل ملمد: رهبران جامعه ایرانیان یهودی اظهار می دارند اســتفاد ظریف 
از واژه جهود ، یهود ســتیزی عمیقا« بنیادی او را اشکار می کند که همیشه 
تالش داشــته است آن را دردرازای ســالیان با ادعای دروغین که او ضد 

اسرائیلی است و نه یهود ستیز مخفی کند. 
مصاحبه ظریف در بین ایرانیان یهودی و غیر یهودی بازتاب بســیار گسترده 
ای در شــبکه های اجتماعی مختلف داشته اســت بویژه از زمانی که این 
مصاحبه توسط سازمان MEMRI  که سازمانی است غیر انتفاعی و مستقر 

در واشینگتن دی سی با زیرنویس به زبان انگلیسی منتشر شده است. 
در زمانی که بسیاری از رهبران سازمانهای مختلف یهودی در انتقاد از رژیم 
ایران به خاطر ترس از تالفی کــردن رژیم علیه جامعه یهودی ۵ هزار تا 8 
هزار نفره در ایران ســکوت کرده اند، ایرانیان منفرد در ســالهای اخیر در 

اعتراض به یهود ستیزی صادره از ایران بسیار فعال شده اند. 
در سال 201۵، ایرانیان یهودی مقیم جنوب کالیفرنیا از به روی صحنه رفتن 
یک یک نمایش که قرار بود توســط اکبر عبدی کمدین  ایرانی مسلمان که 
واژه »جهود« را در برنامه ها و فیلم های خود استفاده کرده بود، به صورت 

موفقیت آمیزی جلوگیری کردند. 
هم چنین در اواخر ســال 2017 ، صدها ایرانی یهــودی در داون تان لس 
آنجلس علیه خواننده محسن یگانه که از ایران برای برگزاری کنسرت خود 
آمده بود تظاهرات کردند. محسن یگانه در یکی از ترانه های مشهوری  که 
با عنوان »گله کرکســها » اجرا کرده بود، یهودیان را کرکس خطاب کرده و 
سربازان اسراییلی را برای کشته شدن کودکان فلسطینی سرزنش و خواستار 

خشونت علیه یهودیان شده بود.

 در مقاله یادآوری شده که ظریف از طریق توییتر به MEMRI  حمله کرده 
است  و استفاده از واژه جهود را کم اهمیت جلوه داده است. 

 ایرانشهر:
1- آقای جلیل مرتضوی که یک برنامه تلویزیونی فارسی را از بوستون اجرا 
می کند مقاله نشــریه فوروارد علیه اظهارات ظریف را دستاویز قرار داده و 
دهها بار واژه » جهود« را برای نمک پاشــیدن بر جراحتی که  یهودیان در 
طی سده ها  از این واژه بر تن و روان خود حس می کنند، استفاده کرد. او 
هم چنین برای انحراف افکار عمومی از آن چه که ظریف گفته اســت کلمه 

جهود را مترادف با JEW  انگلیسی قلمداد نمود. 
https://youtu.be/hORupAEgQn4

2- در کتاب »مازیار« نوشته صادق هدایت ، جهودان همانقدر در تباه کردن 
نژاد ایرانی شــریک هستند که عربها. این در حالی است که یهودیان به طور 
عموم در تمامی دوران زیســت خود بر پهنه ایران بــه آبادان  کردن ایران 

پرداخته اند و نه ویرانی آن. 
3- خیمه شب بازی نوشــته صادق چوبک : واکنش مردم به مشاهده جسد 

طلبکار جهود 
»در یک چشــم به هم زدن، انبوه جمعیت اطراف کامیون جمع شد، درست 
مثل الشه ی خرچسونه ی بّراق و گنده ای که مورچه به دورش جمع شود. 
قیافه ها از ترس دیدن مرگ، عوض شــده بود. کامالً  آشــکار بود که در 

زندگی عادی و بدون دغدغه، این قیافه ها، طور دیگر بوده« 
4-بیژن خلیلی  در نامه ای به تاریخ 16 آگست 201۹ به انتشارات فردوس و 
خانم منیژه امینی دختر مرحوم میرقلی امینی نویسنده کتاب »فرهنگ عوام » 
درخواست کرد که در بخشی از کتاب که واژه جهود به دفعات برای تحقیر 
یهودیان استفاده می شود را تغییر دهند و یا توضیح الزم را بدهند. متاسفانه 

پاسخی به این نامه داده نشد.  
۵- واکنش ایرانشهر را به حضور اکبر عبدی در لس انجلس در این دو لینک 

مالحظه بفرمایید. 
اکبر عبدی در لس  آنجلس باید پاسخگوی موضعگیری  نژاد پرستانه اش باشد  
http://www.iranshahrnewsagency.com/NewsDetails.
aspx?ItemId=#20375.X97THthKh9M

نمایش کمدی اکبر عبدی در لس آنجلس کنسل شد  
http://www.iranshahrnewsagency.com/NewsDetails.
aspx?ItemId=#20379.X97TzdhKh9M

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

 گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا که سال دشواری را با 
بیماری کرونا در ایالت از یک سو و مشکالت اقتصادی 
ناشــی از آن از سوی دیگر تجربه می کند و به زودی 
وارد ســال دوم مشــکالت خواهد شد، با اوجگیری 
مخالفت ها با راهکار در خانه ماندن او، به ویژه با بسته 
بودن رستوران ها و محدودیت مراکز نیایش، هم اکنون 
با گردآوری امضا از سوی مخالفان برای بازخوانی او 

و برکناری قانونی شــتاب می گیرد. شاید در شرایط 
عــادی، گردآوری 1/۵ میلیون امضا کمی دشــوار و 
زمان دار جلوه می کرد لیکن در شــرایط کنونی توجه 
بیشتری را جلب می نماید و با گردآوری این امضاها، 
در برگه هــای رای 2022 نام او برای برکناری به رای 

همگانی گذاشته خواهد شد. 

تامس دورکین قاضی فدرال دادگاه منطقه ای در شیکاگو، 
امروز دستور داد تا اموال تامس جیراردی یکی از وکالی 
معروف لوس آنجلس به سبب نپرداختن پول موکل های 

خود، توقیف شود. 
در جلسه امروز دادگاه وکالی تامس جیراردی 81 ساله به 
قاضی اعالم کردند که موکل آنها ممکن است در شرایط 
درست مغزی نباشد و رفتار او ناشی از این اختالل روانی 
باشد. این وکیل معروف که وکالت خانواده افرادی را که 

در هواپیمای بویینگ در پرواز اندونزی از دست داده اند، 
می بایســت به هر موکلی 2 میلیــون دالر بپردازد، لیکن 
نپرداخته است و می گوید تنها در حساب بانکی شرکت 
1۵000 دالر پول اســت که حتی برای پرداخت حقوق 
کارمندان نیز کافی نیست. قاضی دادگاه امروز گفت از 2 
میلیون دالر برای هر موکل که ۵00 هزار دالر سهم آنان 
می شود در این شرایط اقتصادی برای زندگی بسیار مهم 

است.

در حالی که شرایط بیمارستان ها در جنوب کالیفرنیا به سبب بیماری کرونا بحرانی 
است و با کمبود تخت بیمارســتانی و نیروز انسانی روبرو هستند، پرستاران 3 
بیمارستان در جنوب کالیفرنیا در نامه ای تهدید کردند که ممکن است از شب 

کریسمس دست به اعتصاب بزنند، مگر آن که شرایط آنان پ ذیرفته شود. 
 Riverside Community Hospital، West Hills ایــن بیمارســتان ها
 Los Robles Reginal Medical Center-Thousandoaks و Hospital

 Hospital Corporation of America .هستند که همه از شرکت هستند
اتحادیه پرستاران و کارکنان بخش بهداشت و درمان در جنوب کالیفرنیا تالش 

می کند با توافق بر روی مفاد قرارداد، از اعتصاب پیشگیری نماید. 

تالش جمهوریخواهان برای 
برکناری گوین نیوسام ادامه می یابد.

دستورقاضی برای ضبط اموال 
یک وکیل معروف لوس انجلس

برپایی بیمارستان های موقت 
در کالیفرنیا

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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در کانون خبر:

کلیسای یونایتد متدویست در کلرمونت کالیفرنیا، امسال 
نقاشی بزرگ زایش حضرت مسیح را با شعارهای سیاسی 

روز همراه کرد. 
در تصویر نمایشی امسال افزون بر حضرت مریم، یوسف 
نجار و مســیح در گهواره، تصویــری از تظاهرات مردم 
نیز در پشــت زمینه وجود دارد که همه ماســک زده اند 
و شــعارهایی بر روی پالکارد در دســت دارند و به این 

ترتیب افزون برگفتآوردی از انجیل مقدس، شعارهای جان 
سیاهان مهم است )BLM( و »من نمی توانم نفس بکشم« 
و مســیح گریست، نام 30 نفر از سیاهپوستان که به دست 
پلیس کشته شده اند نقش بســته است. این کلیسا که هر 
سال داستان زایش مسیح را به نمایش می گذارد، آن را با 
موضــوع روز همراه کرده و مریم مقدس در صف جلوی 

اعتراض کنندگان دست هایش را باال برده است. 

مسئوالن لوس آنجلس پذیرفتند که 700000 دالر به یکی 
از افسران کهنه کنار اداره پلیس لوس آنجلس بپردازد که 
در ماه سپتامبر دادستان لوس آنجلس اعالم کرده است که 
او از سوی مسئوالن باالتر، از مقام خود به پایین کشیده 
شده است و این تصمیم نادرســت بوده و پایه قانونی 

نداشته است. 

در بررســی قانونی که دادســتانی لوس آنجلس انجام 
داده اســت، یکی از افضای ارشــد دادستانی، به شهر 
لوس آنجلس پیشنهاد کرد، است که با ریموند گاروین 
که رییس بخش یافتن بمب بوده، به توافق برســد زیرا 
برکناری او پایه اصولی و مبتنی بر اسناد و مدارک نبوده و 

غیرقانونی انجام شده است. 

پرداخت 700000 دالر خسارت توافقیتصویر تولد مسیح در برابر صف تظاهرات
 به افسر پلیس

کالیفرنیا فاز نخست واکسن را دریافت کرد
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا امروز در کنفرانس مطبوعاتی خود همراه با خبر آغاز واکسیناسیون از روز گذشته و توزیع 
327000 واکسن از شرکت فایزر که 60 درصد آن تا امروز به بیمارستان ها رسیده است، از نیاز کالیفرنیا به واکسن بیشتر 

سخن گفت. 
گوین نیوســام اعالم کرد که تا پایان سال جاری 2/1 میلیون واحد واکسن به کالیفرنیا خواهد رسید که در فاز نخست 
3 میلیون نفر باید واکسینه شــوند و در فاز دوم 8 میلیون نفر واکسینه خواهند شد که آموزگاران، کشاورزان، کارکنان 
فروشگاه های سبزی و خوار و بار خواهند بود. او ضمن اشاره به افزایش مرگ و میر و مبتالیان در 7 روز گذشته از خبر 

ناگوار سفارش ۵000 کیسه برای نگهداری اجساد جان باخته ها یاد کرد. 

درخواست اتحادیه ها برای محدودیت
و بسته بودن تا پایان ژانویه

اتحادیه آموزگاران، پرســتاران، کارکنان بخش بهداشت و 
درمان، کارکنان هتل ها و کارکنان فروشگاه های میوه و خواربار، 
درخواست کردند که کانتی لوس آنجلس برای بازگشت به 
روند کاهش مبتالیان، در ماه ژانویه به طور کامل بسته بماند و 

این محدودیت به اجرا گذاشته شود. 
و با این که کودکان و نوجوانان از خانه ماندن خسته شده اند 

لیکن مدرسه ها از بازگشایی کالس ها به صورت حضوری 
خودداری نمایند. 

این درخواست اتحادیه ها، در یک نامه رسمی به شورای ناظران 
کانتی و مسئوالن دولت فدرال در کانتی فرستاده شده است. 

نیروی کار این اتحادیه ها، بزرگتریــن نیروی کار در لوس 
آنجلس کانتی به شمار می آید. 

امــروز قاضی دادگاه عالی لــوس آنجلس که به پرونده 
مزاحمت جنسی یکی از دستیاران پیشین اریک کارستی 
شهردار لوس آنجلس رسیدگی می کند، به شهردار دستور 
داد که تا پیش از 20 ژانویه 2021، در جلســه بازپرسی و 

پرسش قانونی در برابر وکالی شاکی قرار بگیرد. 
متیو گارزا یکی از محافظان پلیس لوس آنجلس که برای 
دوران طوالنی، محافظت از اریک گارســتی را به عهده 
داشته است، شــکایت نموده که ریک جیکوب، مشاور 
پیشین شــهردار، با او رفتار ناشایست و مزاحمت جنسی 

داشته و اریک گارستی نیز شاهد آن بوده است. 
و از سوی دیگر، شهردار مســئول سیاست گذاری برای 

کارکنان و دستیاران خود است و باید پاسخگو باشد. 

افزایش 11 درصدی بهای خانه در جنوب کالیفرنیا بازپرسی از شهردار لوس انجلس
برای چهارمین ماه پــی در وی، بهای خانه های میان قیمت، در 6 
کانتی جنوب کالیفرنیا افزایش داشته است و بهای خانه های میانگین 
در نوامبر به 603000 دالر رسیده که 10/8 درصد افزایش نسبت به 
سال گذشته است و میزان فروش نیز نسبت به نوامبر 201۹، 18/۹ 

درصد افزایش نشان داده است. 
کارشناسان، افزایش شمار فروش را ناشی از بهره 2 درصد ارزیابی 
کرده اند و همین میزان تقاضا برای خرید در برابر ثابت بودن شمار 

عرضه، شده است. 
برای نمونه تقاضا برای خرید خانه از سوی کسانی که برای نخستین 

بار خانه می خرند ۵0 درصد افزایش نشان داده است. 
لوس آنجلس کانتی با 12/2 درصد در بهای خانه، ارنج کانتی با 8/2 

درصد، ریورساید 12/3 درصد، سن برناردینو 14/3 درصد، سن دیه 
گو ۹/3درصد بوده است. 
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پاورقی:

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 244 ایرانشهر شاهد آن بوده ایم  اینک ادامه خاطرات او 

در جلسه آن آمریکائی تازه وارد از من سئوال کرد 
که رفتار آقای جنکینــز با من و بقیه ایرانیها چطور 
اســت و به او جواب دادم بینهایت بد و بی ادب و 
متنفر از ایرانیها وبی اندازه دروغگو، وسپس مشغول 

مذاکره درباره مشکالت پروژه بودیم که ناگهان   
آقای گارنیک توماس دسته چک شرکت پتروشیمی 
را از جیبش بیرون کشــید و با عصبانیت رو به آن 
آمریکائی تــازه وارد کرد و گفت همین حاال اعالم 
کن که پتروشــیمی جهت ابطال قرارداد فی مابین 
چقدر به شما بدهکار است تا من چک اش را ارائه 
دهم و قــرار داد را باطل کنــم، آن مرد آمریکائی 
چنان جا خورد و دســت پاچه شــد که مدام از ما 
عذرخواهــی میکرد و در جواب گفــت از این به 
بعد کسی را جایگزین این شخص خواهم کرد که 
قدردان باشــد و بداند کــه روزی اش را در ایران 
بدســت میاورد، و همان جا رو بــه جنکینز کرد و 
گفت وســائل خود را جمع آوری کن و شب با هم 
عازم تهران خواهیم شد، از آن به بعد هر موقع زنده 
یاد آقای دکتر منوچهر اقبال رئیس شرکت ملی نفت 
ایران و یا آقای باقر مســتوفی رئیس پتروشیمی به 
کارگاه میامدند مرا مینــاس ارمنی صدا میکردند و 
میگفتند تو خوب حریف این آمریکایی ها هســتی، 
هم آشــنائی خوبی به زبانشان و رفتارشان داری و 

هیچوقت عمل و رفتار زور را پذیراٌ نیستی.
تقریبا پروزه ۹7 در صد تمام شــده بود که اطالع  
دادند پس از چندی شاهنشاه آریامهر جهت بازدید 
پروژه ها واستراحت در یکی از خانه های مدیریت 
تیپ ) آ ( به بندر ماهشــهر تشــریف فرما خواهند 
شــد، دو روز مانده به تشریف فرمائی زنگ منزلم ) 
اس- کیو- هفت (  زده شــد و درب را باز کردم 
مواجه شدم با چندین تن درجه دار و لباس شخصی 
که اجازه ورود خواســتند و داخل شدند ونشستند،  
پرونده قطوری را در دست داشتند و تمام جزییات 
زندگــی ام را مو به مو یک یــک برایم خواندند و 
بعد گفتند خانه ائیکه که شاهنشاه در آن استراحت 
خواهند کرد ســقف کاذب آنرا باید بردارید که ما 
آنرا کنترل کنیم، جواب دادم که هیچ اتفاقی نخواهد 
افتاد و در جواب رئیس ساواک خوزستان سرهنگی 
بود گفت کاری ندارد شــما با یک نوشــته امضاء 
شده این تاییدیه را بما بدهید ما قبول خواهیم کرد،  
در جواب به او گفتم من آن نوشــته را حتی اعتماد 
نخواهم داشــت که به دســت برادرم بدهم، دست 
جمعی به کارگاه  رفتیم و دســتور برداشت سقف 
را دادم و بعد از کنترل توســط آنها دوباره سقف 
پوشانده شــد و تحویل آنها و نگهبانی که گمارده 
بودند دادم و قبل از ترک گفتند از فردا شــب یک 
مامور جلوی درب خانه شما کشیک خواهد داد و تا 
شاهنشاه ماهشهر را ترک نکنند شما در خانه زندانی 
هستی.  روزی که شاهنشاه تشریف فرما شدند آقای 
مهندس وکیلی در خانه به من ملحق شــدند و دو 
تایی تا رفتن شاهنشــاه زندانی بودیم. پس از اتمام 

پروژه تصمیم گرفتم با پیمانکارهای دیگر کار کنم 
و اســتعفای خود را دادم ولی مهندس وکیلی قبول 
نمیکرد ولی پس از توضیــح اینکه میخواهم ترقی 
کنم و روزی خودم صاحب شرکت ساختمانی شوم  

بدین ترتیب با استعفای من موافقت نمود.
با شرکت ســاختمانی بام رود در سمت مدیر فنی 
شــروع به همــکاری و اجرای ســاخت کارخانه 
دخانیات ساری را شــروع کردم، مهندسین مشاور 
پروژه »شرکت بلغاری به نام تکنو اکسپورت« بود و 
در سال یکهزار و سیصد و چهل و نه مقارن یکهزار 
و نهصد و هفتاد ســاختمان دخانیات به پایان رسید 
و دیگر تصمیم گرفتم که شــرکت خود را تاسیس 
کنم و در ســال یکهزار و ســیصد و پنجاه شرکت 
ســاختمانی لند با مســئولیت محدود را تٌاسیس و 

مشغول بکار شدم.
در همان زمان مدیریت ســازمان برنامه و بودجه را 
آقای مهندس فرمانفرمائیان بعهده داشــت و معاون 
فنی او آقای مهنــدس علیرضا رادپی که ســالها 
با هم کار بودیم و همیشــه مرا تشــویق به تٌاسیس 

شــرکت میکرد قرار داشت.  برای دیدار به خدمت 
ایشان رفتم و تصمیم را برای او بازگو کردم خیلی 
خوشحال شد که تصمیم را شنید، فوری دستور داد 
که پرسشــنامه عضویت در سازمان برنامه را به من 
بدهند کــه پس از تکمیل جهت دریافت رتبه بندی 
اولیه به ســازمان برنامه و بودجه ارائه دهم  و بدین 
ترتیب شرکت ساختمانی لند جزء شرکتهای سازمان 

برنامه و بودجه در آمد.
 کارهای اجرائی شرکت لند بدین شرح میباشد:1- 
کارهای ســاختمانی برای سازمان اتکا در تهران و 
حومه، 2- ساخت ســاختمان ده طبقه برای بانک 
تجارت خارجی در تهران خیابان شــاهرضا مقابل 
خیابان ویال که پــس از کودتای آخوندی به بانک 
ملت تغییر نام داد، 3-  خانه سازی رواٌسای شرکت 
ملی نفت ایران در شیراز دروازه قران  4- کارهای 
سیویل توسعه پتروشیمی آبادان کارفرما شرکت ملی 
پتروشــیمی ایران ۵-  ساخت چهار پمپ بنزین در 
تهران واقع در خیابانهای نیاوران و قیطریه و دولت 
و تاج، کارفرما شــرکت ملی نفت ایران پخش 6- 

ساخت راههای دسترسی به چاههای نفتی با پلتفرم 
های حفــاری به طول ده کیلومتر در تنگ بیجار در 
هشتاد کیلومتری شــهر ایالم کارفرما شرکت ملی 
نفت ایران اکتشاف و استخراج  7- ساخت راههای 
دسترســی به چاهای نفتی با پلتفرم های حفاری به 
طول بیست و سه کیلومتر در تنگ بیجار در هشتاد 
کیلومتری شهر ایالم کارفرما شرکت ملی نفت ایران 
اکتشــاف و اســتخراج. قابل بذکر است که لوازم 
ســاختمانی پمپ بنزین کارگاه تاج از قبیل شــن 
وماسه وسیمان ودستگاهای بتن سازی و تانکرهای 
متحرک آب و غیره در روزهای  کودتا برای سنگر 
بندی مردم در خیابانها به تاراج رفت و حیف و میل 
و خراب گردید، ولی شــرکت نفت پخش نیز هیچ 
نوع پرداختی برای از بین رفتن مصالح و دستگاهای 

شرکت را بعهده نگرفتند.

ادامه پاورقی در شماره بعد  با عنوان 
زندانی شدنم در زندان اوین و شروع بازجوئی    

مقاومت یک اقلیت ایرانی در برابر رژیم آخوندی
) ادامه از هفته قبل ( 

https://shop.ketab.com/
https://shop.ketab.com/
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در کانون خبر:

پیشگیری از فرستادن چک های بیکاریلغو کالس های حضوری در ترم آینده دانشگاه ها
 به بیرون از کالیفرنیا 

با افزایش شمار مبتالیان در کالیفرنیا و گسترش آنان 
در بین جوانان، 23 دانشــگاه ایالتی که زیرمجموعه 
CSU هستند تصمیم گرفتند که گشایش دانشگاه برای 
کالس های حضــوری را متوقف کنند و یا محدودتر 

نمایند. 
 UC دیگر دانشگاه های کالیفرنیا که در زیر مجموعه
هستند نیز با در نظر گرفتن سفر دانشجویان برای دیدار 
خانــواده در ایالت های دیگر، همین موضوع را مورد 

بررسی قرار می دهند. 
دانشگاه UC در سن دیه گو هم اکنون از لغو تعطیالت 
بهار ســخن می گوید زیرا برای دانشــجویانی که در 
خوابگاه زندگی می کننــد و کالس های آنها آنالین 
برگزار می شود، در صورت سفرهای فصلی می توانند 

به گسترش بیماری کمک کنند.
ناگفته نماند که تعطیالت کریســمی و سال نو که هم 
اکنون در دستور کار است بازگشت دانشجویان را در 

هفته نخست ژانویه پیش بینی کرده است و از هم اکنون 
این موضوع ایجاد نگرانی کرده است. 

دادســتان های کل ۹ کانتی کالیفرنیا در نامه ای که به گوین 
نیوســام فرماندار کالیفرنیا نوشتند از او خواستند از نیرو و 
قدرت ویژه خود استفاده کند و دستور ویژه ای برای تحقیق 
در مورد فرســتادن چک های بیمه بیکاری به بیرون ایالت 
کالیفرنیا و حتی خارج کشور بنماید زیرا تاکنون یک میلیارد 
دالر بیمه حقوق بیکاری به بیرون از ایالت کالیفرنیا فرستاده 

شده اس. 
گــر چه حقوق بیکاری حق یک کارگر و کارمند در ایالت 
اســت لیکن اگر او به هر دلیلی به ایالت دیگر نقل مکان 
کرده باشد و ساکن ایالت دیگر تلقی شود، نمی تواند از دو 
ایالت حقوق بیکاری دریافت نماید و باید تحقیق شود. هم 
اکنون افزون بر فرســتادن چک حقوق بیکاری به زندانیان، 
 EDD این مشکل جدید را نیز به مشکالت ایالت کالیفرنیا و

باید افزود. 

خودکشی یک دانش آموز در کالس آنالین
یک دانش آموز 11 ســاله در سن واکیین کانتی که 
دانش آموز مدرسه ابتدایی وود بریچ بود، در هنگام 
برنامه آموزشی آنالین به خود شلیک کرد و خودکشی 

نمود. 
این دانش آموز که آدان لیانوس نام داشته، در حالی 
که در کالس با سیســتم Zoom شرکت داشته، با 
خاموش کردن میکروفون و دوربین خود، دســت به 
خودکشی می زند و خواهر او که در اتاقی دیگر، در 
کالس آنالین بوده، به آموزگار و همسایه خود خبر 

می دهد که به شریف دپارتمان زنگ بزنند. 
بیدرنگ او به بیمارستان رسانده می شود و چند ساعت 

بعد، جان خود را از دست می دهد. 
هنوز خانواده و مسئوالن مدرسه از این که او دست به 
چنین کاری زده و چه انگیزه ای برای خودکشی داشته 

یا تصادفی بوده، سخن نگفته اند.

ایالت کالیفرنیا و افزایش نگران کننده مبتالیان 

ایالت کالیفرنیا پنجشنبه را با افزایش 148 نفر مرگ و میر و 
2118۵ نفــر مبتال به پایان برد و آدینه را با ثبت مرگ و میر 

1۹622 نفر و 1288840 نفر مبتال آغاز کرد. 
امار مقایســه ای 7 روزه کانتی ها برای هر یکصد هزار نفر 
جمعیت السن کانتی را در باالی جدول، سن برناردینو را در 

رده 6، لوس آنجلس را در رده 14 سن دیه گو را در رده 22 
و ارنج کانتی را در رده 31 قرار داده است.

ایالت کالیفرنیا با افزایش میــزان مبتالیان با کمبود تخت 
بیمارستانی روبرو می شود و اگر میزان مبتالیان کم نشود، با 

فاجعه روبرو خواهیم شد.

شرکت آمازون ، باید مقررات بهداشتی را رعایت کند
حاویر بسرا، دادستان کل کالیفرنیا امروز از دادگاه عالی در 
ساکرامنتو خواســت که به شرکت آمازون دستور دهد که 
همکاری نماید تا روند تحقیق در مورد پوشش الزم برای 
کارکنان برای پیشگیری از بیماری کرونا، انجام شود. دفتر 
دادستان کل کالیفرنیا در ماه آگوست، از مدیریت شرکت 
آمازون برای در اختیار گذاشــتن مــدارک الزم در مورد 
راهکارهای پیشــگیری از کرونا در مورد کارکنان، به طور 

رسمی درخواست قانونی نمود. 
حاویر بســرا امروز در بیانیــه مطبوعاتی خود اعالم نمود 
که شــرکت آمازون در این دوران در خانه ماندن به همت 
کارکنان خود در رســاندن کاالها به مردم میلیاردها دالر 
درآمد داشته اند و باید در این زمینه همکاری نمایند. شرکت 
آمازون نیز اعالم کرده، کارکنان تمامی نیازهای بهداشتی را 

رعایت نموده اند.

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا و اریک گارستی شهردار 
لوس آنجلس، با حضور در بیمارســتان کایزر در لوس 
انجلس، به طور رسمی شاهد آغاز واکسیناسیون علیه کوید 

1۹ بودند. 
 KTLA این برنامه که مستقیم از رسانه های محلی به ویژه
پخش شد، با دوربین های عکاسان خبری روزنامه ها نیز 
همراه شــد و یکی از کارکنان بیمارستان پس از خواندن 
برگه مقررات برای یکی از کارکنان زن، واکســن را به او 

تزریق کرد. 
امروز به ایالت کالیفرنیا 327600 واحد واکسن ساخت فایزر 
رسیده است که بین کارکنان بخش تندرستی و بهداشت 
بیمارستان ها توزیع می شود. امروز کارکنان بیمارستان های 
کایزر، سیدرســای نای و مرکز درمانی UCLA تزریق 
واکسن به کارکنان را آغاز کردند. افرادی که امروز واکسینه 

می شوند باید نوبت دوم را در ژانویه دریافت نمایند. 

تزریق واکسن با حضور گوین نیوسام و اریک گارستی

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 1۹7۹، 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:

دستگیری 23 مهاجر مکزیکی در یک قایق ماهیگیری در النگ بیچ

روز آغاز واکسیناسیون همزمان با باالترین رکورد مبتالیان کالیفرنیا

مقامــات گمرک و نگهداری از مرزهای آمریــکا در النگ بیچ کالیفرنیا اعالم 
کردند که یک قایق ماهیگیری که در آن 23 نفر از شهروندان مکزیک بوده اند به 

کرانه های النگ بیچ رسیده  است.
در این گروه 21 مرد و 2 زن بودند که در میان آنها 2 نوجوان نیز دیده می شوند. 
مقامات گمرک گفته اند که قایــق هایی که مهاجران غیرقانونی را می آورند به 
النگ بیچ نمی  آیند و همواره پس از حرکت از باها در سن دیه گو، آنها را پیاده 
می کنند، لیکن این بار به النگ بیچ آمده اند. این گروه ساک هایی همراه داشته اند 
که در آن نیازمندی های 24 ساعت را گذاشته بودند. گفته می شود که قاچاقچیان 

از هر نفر 10 هزار دالر برای این سفر پرمخاطره دریافت می نمایند. 

 ایالت کالیفرنیا روز گذشــته در هنگامی واکسیناسیون را آغاز کرد که روز 
دوشــنبه با روند باال رونده مبتالیان رکورد 4212۹ نفر مبتال را شکست و آن 
را با 1۵۵ نفر مرگ و میر همراه کرد. روزی که لوس آنجلس کانتی با کمتر از 
100 تخت بیمارستانی در بخش ICU است. ایالت کالیفرنیا سه شنبه را با ثبت 

21204 نفر مرگ و میر و 1616186 نفر مبتال آغاز کرد. 
آمار مقایسه ای 7 روزه برای هر یکصد هزار نفر کانتی های السن را در باالی 
جدول، ریورســاید 4، سن برناردینو ۵، لوس آنجلس 10 و ارنج کانتی را در 

رده 21 قرار داده است. 

آغاز هفته و شرایط نگران کننده کالیفرنیا
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا بامداد روز دوشنبه در کنفرانس خبری خود از 
شــرایط نگران کننده و رو به افزایش بیماری کرونا در کالیفرنیا سخن گفت او 
اشــاره کرد که رشد شمار مبتالیان در روز یکشنبه از 22000 نفر در یک روز 
در راســتای رســیدن به 30000 نفر بود و میانگین 3 روز گذشته در نزدیکی 
2۵000 نفر قرار داشت برای همین است که دستور در خانه ماندن که از ساعت 
12:۵۹ پس از نیمروز شنبه به اجرا درآمده، بسیار جدی است و هم اکنون میزان 
تخت های بیمارستانی خالی در ICU به زیر 1۵ درصد رسیده است که در سن 
واکین به 6/3 درصد، جنوب کالیفرنیا نزدیک 10 درصد است و شمار بستری 
شدگان در بخش ICU در 14 روز گذشته، 6۹ درصد افزایش داشته است. زیرا 
در ماه گذشته میزان نتیجه مثبت 3/4 درصد بوده و اکنون به 8/4 درصد رسیده 

است. 
او اشاره کرد که در روز 210000 نفر آزمایش می شوند و نتیجه مثبت، بسیاری 

را روانه بیمارستان می کند. 
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طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

از شبکه های اجتماعی:

 بازم یه هفته دیگه با اخبار میکس انتخابات امریکا و کرونا و واکسن سر کردیم 
و این وسط یهویی مقام رهبری جمهوری اسالمی فرمودن برای رفع تحریم های 
امریکا یه ساعتم نباس تاخیر کرد و روحانی هم سریع بل گرفت و ذوق مرگ که 
بله آقا اجازه داده تا با دولت بایدن و شــرکا مذاکره کنیم و کلی با دمش گردو 
شیکســته و … اما واقعا اگه بایدن رییس جمهور بشه، یه ساعته میشه تحریما 
رو ورداشت و امریکا برگرده به برجام و جمهوری اسالمی به بقا امیدوار بشه؟ 

جواب شهروند ایرانشهر اینه: نه!!! به این دالیل: 
• چون دو سال طول کشید که ترامپ از برجام بیاد بیرون!

• چون تحریم سپاه و کلی جاهای دیگه جمهوری اسالمی زیر لیست نهادهای 
تروریستی هستش و برای بیرون اومدن احتیاج به رای کنگره و سنا دارن!

• چون توی این یکی دو ســال کلی اتفاقات افتاده به خصوص صلح اعراب و 
اسراییل و کشته شدن دستای راست و چپ رهبری … االن جمهوری اسالمی 
کلک و پرش ریخته و فشار حداکثری دولت ترامپ جواب داده و قدرت چونه 

زنیشون اومده پایین!
• حاال دیگه همه و نه فقط امریکا به موشکای جمهوری اسالمی گیر دادن!

• و به همه اینا اضاف کنین فعالیت های اخیر تروریســتی و اعدام ها و نقض 

مکرر حقوق بشر از طرف جمهوری اسالمی که مذاکره مجدد رو خیلی سخت 
تر میکنه!

همه این دالیل باعث میشه تا امیدهای آخوندها برای نجات بعد از دوران ترامپ 
به گا بره و بدتر از همه هم اینه که یهویی )با حتی کمتر از یه درصد شــانس( 
شیشم ژانویه ترامپ پیروز انتخابات اعالم بشه و اونوقته که قیافه آقا و روحانی 
و بقیه به جماعت آویزونا تبدیل بشــه و دسته جمعی فاتحه خودشونو تالوت 

کنن و برن به درک!

درس هایی از کرونا:
ویروسی که به اذن پروردگار، با خود اگاهي آورد...!!

حاال فهمیدیم که دین فروشــان در زمان سختی به گوشه ای دنج فرار می کنند و 
در زمان خوشی خرافات به خورد ملت می دهند تا عقل و فهم عده ای کم فهم 
را بدزدند و وعده بهشت نادیده را به ساده  لوحان بدهند و بر آنان سوار شوند.

○ حاال فهمیدیم که اگر جنازه ای غسل داده نشود و نماز میت بر آن خوانده نشود 
و تلقین داده نشود و چند میلیون هزینه روضه خوان و قاری قرآن نکنیم ، باز هم 

میت راحت به خاک سپرده می شود و نزد خدا می رود.
● حاال فهمیدیم که حتی یک ویروس کوچک هم می تواند باعث بیداری بزرگ 
بشریت شود و از کل آموزه های 1400 سال اسالم ، بیشتر باعث رعایت نظافت 

و بهداشت بین مسلمانان و همه انسان ها شود.
○ حاال فهمیدیم که این همه هزینه که برای طالکاری و ســنگ فرش و ساخت 
ســاختمان های مجلل اماکن مذهبی شد؛ در زمان سختی هیچ دردی را از مردم 
دوا نمی کند و فقط دکانی برای ثروت اندوزی مشتی دستاربند حقه باز و شیاد 
شده است و اگر به جای این همه امام زاده و بقعه و بارگاه ، درمانگاه ، بیمارستان 
و کارخانه تجهیزات پزشکی و مواد بهداشتی ساخته بودیم االن وضعیت جامعه 

به مراتب بهتر بود.
● حاال فهمیدیم که اگر خود کعبه هم تعطیل شود آب از آب تکان نمی خورد ، 
چه برسد به اینکه نماز جماعت و نمازجمعه هم با آن همه تبلیغات و مصالها و 
ساختمان های بزرگ که این همه پول از جیب مردم برایشان می شود هم تعطیل 

شوند هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
○ حاال فهمیدیم که صدقه هفتاد نوع بال را دفع نمی کند.

● حاال فهمیدیم که حدیث کسا ، ندبه ، توسل به ائمه ، کمیل ، زیارت عاشورا 
، اذکار و ... نه تنها توان شفای بیماری را ندارند بلکه مبلغانی که این مطالب را 
با تبلیغات فراوان به خورد مردم می دادند خودشان در زمان بیماری از شهرهای 

مذهبی فرار کردند و هر کدام در سوراخی خزیدند.
○حاال فهمیدیم که ضریح و مرقد امام و امامزاده نه تنها شفا نمی دهند بلکه رفتن 

به آن مکان ها و دست زدن و بوسیدنشان هم باعث بیماریزایی است.
● حاال فهمیدیم که خداوند بزرگ می تواند با یک ویروس بسیار کوچک باعث 
بیداری و تفکر گردد و نیازی به خرافات و داستان های محیرالعقولی که سالهاست 

برایمان تعریف می کنند نمی باشد.
کالم آخر ، دیدید که در زمان بحران چقدر بیمارستان ها و تجهیزات پزشکی به 

درد جامعه و مردم می خورد؟
 پس لطفا از این پس اگر نذری دارید به جای اینکه نذر مساجد،  امامزاده ها و 
حرم ها کنید تا به جیب مشــتی دستاربنِد دزد و حقه باز برود؛ نذر درمانگاه ها 
و بیمارســتان ها و خرید تجهیزات پزشکی برای مردم کنید که به درد جامعه و 

خودتان خواهد خورد و شکم مفت خورها را از این بزرگتر نکنید!
***

یه دورانی تفریحم این بود هر موقع امتحان داشتیم از بغل دستیم میخواستم ماشین 
حسابشــو بهم قرض بده که طرف اســترس برش داره که کدوم سوال ماشین 

حساب میخواد

فقط سری اخر که برای امتحان دین و زندگی درخواست کردم یارو تشنج کرد 
دیگه گذاشتم کنار

***
ایرانیا یه رسم جالبی دارن

تا پسراشــون مجردن زیاد بهشــون بها نمیدن،میگن بزار سختی بکشه مرد بار 
میاد،مرد نباید وابسته باشه که و…

همین پســر فردا اگه عاشقانه ازدواج کنه چنان دورش میچرخن و هی محبت 
میکنن که یاال زنتو ول کن ما رو بچسب ،ببین چه مهربونیم…

واقعا میشه دربارش مستند ساخت :/
***

قرنطینه نشون داد مادرها چقدر نقش مهمی تو خونه دارن
حساب کن صبح تا شب با کسایی سر و کله بزنی که از تو خونه موندن خسته 
شدن و مدام نق میزنن و تو باید با تکنیک آرامش و تحریم غذایی و هدشات با 

دمپایی آروم شون کنی
***

چند سال پیش با یکی چت میکردم
گفتم من برم سحر

گفت من هانیم بالک کرد
ازون به بعد هیچ وقت سحری نخوردم

***
 شمام وقتی کوچیک بودین فکر میکردین هرچیزی رو توخاک بکاریم درختش 

رشد میکنه؟!
یا فقط من،هرروز منتظر درخت بســتنی و چیپس و پفک تا غروب تو باغچه 

میشستم؟!:/
***

با رفیقم همبرگر درســت میکردیم هی تند تند برگرارو برمیگردوند. گفتم نکن 
گفت بابا تو باب اسفجی هی تند تند برمیگردوند اونوریا انیمیشناشونو بر اساس 

واقعیت درست میکنن.
واقعیت؟ مرد حسابی اسفنجه داره حرف میزنه.

*** 
توی یه پیج کوهنوردی عکس پاهای مصنوعی یه نقص عضو رو گذاشته نوشته 

این پاها کوه فتح کرده،بهانه شما چیه؟
یکی زیرش نوشته این پاهاش درد نمیگیره،ما پاهامون درد میگیره 

***
ولی اون سیبی که آدم خورد سیب زمینی سرخ کرده بوده !

بخاطر سیب درختی باشه خدایی خیلی ظلمه
***

 روش پولدار شدن تو ایران:
 ساخت یک اکانت اینستاگرامی و دیوونه بازی

*** 

 حس آخر ماه رمضون رو فقط پسرایی میفهمند که 10 روز از خدمت سربازیشون 
مونده

***
 از یه جایی به بعد مغزم در برابر آدمای وراج دیگه جواب نمیده، فقط به زبونم 
دستور میده که آروم زیر لب بگه خفه شو خفه شو خفه شو، که خب متاسفانه 

اونم کافی نیست
***

 فقط اینایی که از ترافیک جاده شمال عکس میگیرن و ناراضی م هستن!!!
خب خودت اونجا چیکار میکنی؟!

***
بحث فرهنگی:

فرهنگســتان زبان فارسی به جای واژه »سکس« واژه »کامش« را به عنوان واژه 
فارسی آن اعالم کرده اســت. این واژه جایگزین در فضای مجازی با واکنش 
کاربران اینترنتی مواجه شده که اغلب آن را معادلی نامناسب و مسخره خوانده اند. 

این یکی  از آن واکنش ها است در توییتر:
))از آنجایی که حضرت حداد عادل در فرهنگســتان زبان فارســی تصویب 
نموده اند که به عمل شــنیع » سکس« بگویید  »کامش« زین پس به جای واژگان 

نامانوس زیر از معادل آن استفاده نمایید!
خودارضایی= خودکامگی

سکس پارتنر= کامیار
الپایی= کامران

َهَول= کامجو
گشاد= کاموا

لب= کامِ شیرین
پورن استار= کامشگر 

هیز= کام بین
صیغه=کام دین

محتلم در خواب= کامروا
زنان خیابانی= کامکار ها
زود انزال= کامینگ سون

سکس تلفنی= تلکام
باکره= ناکام

پا دادن= وِلکام
سکس آنال=کام بَک

سکس اورال= کام گرفتن
همجنسگرا= هم کام

مخ زن= کامیاب
پریود= بی کام

الس زدن=کامیونکیشن
مکان=کامسرا

شاد باشید و ایام به کام!

جوک های برگزیده بازار بین الخبرین:
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جمعه 28 آذر  //  18 دسامبر

1316 خورشیدی ) 1۹37 میالدی(
زادروز ثریا قاسمی، بازیگر

1328 خورشیدی ) 1۹4۹ میالدی(
زادروز ناصر حجازی، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران

1328 خورشیدی ) 1۹4۹ میالدی(
زادروز بیژن کامکار، هنرمند آوازه خوان، نوازنده و معلم موسیقی

1332 خورشیدی ) 1۹۵3 میالدی(
صدور فرمان انحالل مجلسین سنا و شورای ملی از جانب محمدرضاشاه پهلوی

1336 خورشیدی ) 1۹۵7 میالدی(
درگذشت ابوالحسن صبا - استاد موسیقی ایران

آثار مکتوب و صوتی زنده یاد استاد ابوالحسن صبا در شرکت کتاب موجودند
1368 خورشیدی ) 1۹8۹ میالدی(

درگذشت عباس یمینی شریف - نویسنده ادبیات کودکان
آثار زنده یاد عباس یمینی شریف در شرکت کتاب موجودند

شنبه 29 آذر  //   19 دسامبر

1323 خورشیدی ) 1۹44 میالدی(
درگذشت میرزا حسن رشــدیه در قم در سن ۹3 سالگی. وی متولد 1230 در 

تبریز بود.
1338 خورشیدی ) 1۹۵۹ میالدی(

مراسم عقد و ازدواج محمدرضاشاه پهلوی و فرح دیبا برگزار شد
1348 خورشیدی ) 1۹6۹ میالدی(

تأسیس اولین سینما در شهر قم
1388 خورشیدی ) 200۹ میالدی(

درگذشت آخوند حسینعلی منتظری، قائم مقام خمینی در اوایل انقالب اسالمی و 
سپس مغضوب و برای بیش از دو دهه در حصر خانگی توسط رژیم جمهوری 

اسالمی
خاطرات منتظری در بیش از 800 صفحه از انتشارات شرکت کتاب

یکشنبه 30 دی  //   20 دسامبر

1332 خورشیدی ) 1۹۵3 میالدی(
پایان محاکمه دکتر محمد مصدق در دادگاه نظامی و محکومیت او به سه سال 

حبس تأدیبی
1340 خورشیدی ) 1۹61 میالدی(

ساختمان مرکز اتمی دانشگاه تهران آغاز شد
13۵3 خورشیدی ) 1۹74 میالدی(

دیدار رسمی ژاک شیراک نخست وزیر فرانسه از تهران
13۵4 خورشیدی ) 1۹7۵ میالدی(

6 تروریست در وین به اجالس وزیران اوپک حمله کردند و جمشید آموزگار 
وزیر کشــور ایران و شیخ احمد زکی یمانی وزیر نفت عربستان سعودی را به 

گروگان گرفتند
1372 خورشیدی ) 1۹۹3 میالدی(

درگذشت دکتر حسین کریمیان - مؤلف

13۹3 خورشیدی )2014 میالدی
درگذشت مرتضی احمدی هنرمند پیشکسوت سینما، تاتر، تلویزیون و رادیو در 
سن ۹0 سالگی به دلیل مشکالت ریوی در تهران. وی متولد 10 آبان 1303 در 
جنوب تهران بود. وی کار در رادیو و تلویزیون را در سال 1323 آغاز کرد. از 
کارهای معروف قبل از انقالب می توان به سلطان صاحبقران و هفت شهر عشق 
اشــاره کرد و یکی از به یادماندنی ترین نقــش آفرینی های وی پس از انقالب 

می توان به بازی در سریال آرایشگاه زیبا اشاره کرد.

دوشنبه 1 دی  //   21 دسامبر

1301 خورشیدی ) 1۹22 میالدی (
انتشلر اولین شماره روزنامه »کوشش« به مدیریت شکراهلل خان صفوي

1308 خورشیدی ) 1۹2۹ میالدی(
زادروز محمد نوری، هنرمند آواز

1341خورشیدی ) 1۹62 میالدی(
زاد روز اردشیر حسین پور دانشــمند اتمی ایران ) مقتول توسط عوامل رژیم 

جمهوری اسالمی ایران به تاریخ 2۵ دی ماه 138۵ خورشیدی( 
134۵ خورشیدی ) 1۹66 میالدی(

زادروز فریبا کوثری بازیگر زن ایرانی
13۵1 خورشیدی ) 1۹71 میالدی(

ربابه نجفی زاده، نخستین زن دادستان، در شهر میانه به کار مشغول شد
13۵4 خورشیدی ) 1۹7۵ میالدی(

آزادی وزیران اوپک و جمشید آموزگار پس از 48 ساعت - کارلوس، تروریست 
معروف که بعدها در فرانسه به زندان افتاد، رهبر گروگانگیرها بود

13۵7 خورشیدی ) 1۹78 میالدی(
قیمت طال در بازار تهران و سایر شهرها به سه برابر نرخ دولتی رسید

سه شنبه 2 دی  //   22 دسامبر

132۹ خورشیدی ) 1۹۵0 میالدی(
آزادی دکتر حسین فاطمی مدیر روزنامه » باختر امروز » از زندان 

1318 خورشیدی ) 1۹3۹ میالدی(
زادروز سیروس طاهباز نویسنده و روزنامه نگار

چهارشنبه 3 دی  //   23 دسامبر

12۹4 خورشیدی ) 1۹1۵ میالدی(
تشکیل سی و یکمین کابینه ایران به ریاست عبدالحسین فرمانفرما

12۹7 خورشیدی ) 1۹18 میالدی(
قانون ثبت احوال در جلسه 30 آذر 12۹7 هجری خورشیدی به تصویب رسید 
و در تاریخ سوم دی ماه همان سال، نخستین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه 

ایرانی صادر شد
1300 خورشیدی ) 1۹21 میالدی(

زاد روز عباس سحاب جغرافیدان و نقشه نگار )کارتوگراف(، بنیانگذار دانش 
نقشه نگاری به شیوه نوین در ایران.
1304 خورشیدی ) 1۹2۵ میالدی(

زادروز محمد ابراهیم باستانی پاریزی، نویسنده و محقق
آثار استاد باستانی پاریزی در شرکت کتاب موجودند.

1311 خورشیدی ) 1۹32 خورشیدی(
برکناری و بازداشت عبدالحسین تیمورتاش وزیر مقتدر دربار پهلوی

1337 خورشیدی ) 1۹۵8 میالدی(
به مناسبت هزار و صدمین سال تولد رودکی مراسم باشکوهی برپا شد

دومین ایستگاه تلویزیونی تهران توسط مستشاران آمریکایی شروع بکار کرد
1340 خورشیدی ) 1۹61 میالدی(

درگذشت سیدمحمدصادق طباطبایی - از رجال و شخصیت های صدر مشروطیت
13۹8 خورشیدی ) 201۹ میالدی(

درگذشــت نورعلی تابنده )ملقب به مجذوب علیشاه( )زادٔه 21 مهر ماه 1306 
گناباد( ، قطب سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی.  نورعلی تابنده پس 
از انقالب اسالمی در کابینه دولت موقت مدتی معاون وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی، مدیر سازمان حج و زیارت و معاون وزارت دادگستری بود.

پنجشنبه 4 دی  //   24 دسامبر

1306 خورشیدی ) 1۹27 میالدی(
زادروز داریوش رفیعی هنرمند آوازه خوان - در شهرستان بم

1310 خورشیدی ) 1۹31 میالدی(
زادروز احمد محمود، قصه نویس

1347 خورشیدی ) 1۹68 میالدی(
سفر محمدرضاشاه پهلوی به پاکستان برای شرکت در کنفرانس سران کشورهای 

عضو پیمان سنتو
13۵7 خورشیدی ) 1۹78 میالدی(

اعراض دکتر غالمحسین صدیقی از قبول نخست وزیری

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

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
18  دسامبر تا  24 دسامبر ) 28 آذر تا  4 دی (

www.premiercpaconsultants.com
https://www.glwiz.com/Pages/HomePage/HomePage.aspx
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ایالت کالیفرنیا در باالترین شمار مبتالیان
 در آمریکا  واکسن را دریافت کرد

ایالت کالیفرنیا روز چهارشنبه را با 3۹3 نفر مرگ و میر و ۵1724 نفر مبتال به 
پایان برد که باالترین رکورد بود و روز پنجشنبه را با ثبت 21887 نفر مرگ و 

میر و 16۹۹8۵3 نفر مبتال آغاز کرد. 
آمار مقایســه ای 7 روزه برای هر یکصد هزار نفر السن کانتی را در رده باالی 

جدول، ســن برناردینو را در رده 4، لوس آنجلس کانتی 6، ریورساید ۹ ارنج 
کانتی 1۹ و سن دیه گو 24 است. 

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

شوربختانه به سبب افزایش مبتالیان در جنوب کالیفرنیا تخت های ICU به نیم درصد رسیده و ارنج کانتی به سبب نداشتن تخت، خدمات آمبوالنس را متوقف 
کرده است.
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