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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

هشدار به افراد باالی 65 سال:
 از خانه بیرون نروید
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نوروز 1399 در حالی از راه می رسد که میهن ما نیز مانند 
بسیاری از کشورهای جهان آلوده به ویروس کشنده کرونا 
شده است. اما درد و رنج یکی و دوتا نیست. کشور ما 41 

سال است که آلوده به ویروسی 
بسیار خطرناک تر و کشنده تری شده است. ویروسی که 
یک ملت را به قرنطینه برده است. در این قرنطینه 41 ساله، 
ندای آزادی ترور شده، فریاد دادخواهی به گلوله بسته شده 
و آوای انسان دوستی با زهر تبلیغات ضد انسانی به خاک 
افتاده اســت. در این سال های سیاه، دانش زمین گیر و 
خرافه میدان دار شده است. این ویروس ویرانگر، ریشه در 
جهل و خرافه دارد، اما هوشمند عمل می کند. می داند چه 
می خواهد و می داند چگونه عمل کند. هدف این ویروس 
خشکاندن ریشــه ایران زمین و نابودی ملتی به نام ایران 
است. بی سبب نیست که این ویروس بد کنش در حمله 
به  درخت کهنسال و پر شاخ و برگ ایران، همزمان به گل 
ها و ریشه های آن حمله ور شده است. ویروس چهل و 
یک سال است که در میهن ِ به قرنطینه درآمده ما، گل ها را 
پرپر، شاخ و برگ های سر زنده را قطع، فضای تنفسی را 
مسموم  و سیالبی از عفونت به سوی ریشه تنومند فرهنگ 
ایران زمین روانه کرده اســت.  این ویروس هوشمند و 
برنامه ریزی شده، مانند یک ربات بدون ذره ای احساس 
به ســوی خشکاندن ریشه حرکت می کند. ویروس می 

داند که ریشــه  این درخت کهنسال، به حکم غریزه ای 
که از تجربه های هزاران ساله اندوخته، این توانایی را دارد 
که شاخ و برگ های قطع شده اش را بازسازی، نوسازی 
و ترمیم کند. آبشــخور این ریشه، فرهنگی است که در 
درازای تاریخ هزاران ساله بوسیله مردمی سخت کوش، 
نیک کردار، راست گفتار و نیک اندیش ساخته و پرداخته 
شده است. ویروس هوشمنِد مسموم می داند که همه چیز 
از این ریشه و آبشخور زالل آن برآمد می کند. پس همه 
توان جهنمی اش را برای مســموم کردن فرهنگ ایران و 

خشکاندن ریشه بکار گرفته است. 
 نوروز از سرچشــمه های فرهنگ ایران، آفریده طبیعت، 
الگوی زایش، پادزهر ســیاهی و زاینده امید و بهروزی 
است. نیاکان ایرانیان با پیوند زدن زیباترین لحظه گردش 
طبیعت با اندیشه نیک ، استوره ای نامیرا آفریدند. نوروز 
گرچه ایرانی است اما پیام و کارکردش جهانی است: امید، 

روشنایی، خردورزی .
نوروز 1399 به پاس گل ها، شــکوفه هــا، جوانه ها، و 
شاخ و برگ های شادابی که ناجوانمردانه در این سال ها 
بوسیله ویروس تبهکار قربانی شدند، با شکوه تر از هر زمان 
دیگر دامن دامن گل و خرمن خرمن شکوفه نثار فرزندان 
همیشه جاویدش می کند. ویروس بد سرشت نمی تواند 

نوروز را قرنطینه کند.
 نوروز پیروز

نــوروزتـان  پیــــروز

خانم  جنیفرهالر نخستین زنی که  به دالیل انسان دوستانه داوطلب شد که واکسن کرونا 
به او  تزریق شود در گفتگو یی با مفسر برنامه تلویزیونی سی ان ان توضیح داد که در 
این واکسن بر خالف معمول واکسن های دیگر که نوع تضعیف شده ویروس به بدن 
تزریق می شود، از ویروس کرونا استفاده نشده است. همانگونه که میدانید همه سلول 
های بدن ما بر حسب نوع، دارای دی ان ای های )DNA( محتلف هستند که به اصطالح 
کد ویژگی و عملکرد آن ســلول را دارند. افزون بر آن، سلول ها بخش دیگری دارند 
به نام RNA  آر ان  ای که مثل ماشــین کپی عمل می کنند به طوری که هر سلول بدن 
که بخواهد بازســازی و تکثیر شود یعنی DNA را کپی کند، RNA در این کپی سازی 
دخیل است. این در مورد ویروس و همه مو جودات زنده نیز صدق می کند. به نظر می 
آید که دانشمندان در البراتوارهای مختلف در اقصی نقاط جهان، روش های مختلفی را 

برای مبارزه با ویروس کرونا می آزمایند.  برخی با توسل به mRNA و تزریق آن بر این 
تالشند که بدن را تشویق به هر چه بیشتر تولید آنتی ژن )بخشی از سیستم ایمنی بدن( 
کنند تا خود بدن بتواند به خوبی و با قدرت هر چه بیشتر بر علیه این ویروس مبارزه 
کند . تالش  گروه دیگری از پژوهشگران متمرکز بر جدا ساختن پالسمای خون بیماران 
کرونایی که شفا یافته اند و جدا سازی آنتی بادی های موثر که بدنشان برای مبارزه با این 
ویروس ایجاد کرده و تزریق آن به بیماران جدید است. گروه دیگری هم بر این تالشند 
که بخشی از DNA ویروس کرونا را به یک ویروس کامال بی خطر، از طریق روش های 
ژنتیکی پیوند زنند و سپس به انسان تزریق کنند تا بدن بتواند به این ویروس مصونیت 
پیدا کند. دسته دیگری از محققان نیز تالش می کنند تا سیستم کپی سازی ویروس را به 

نحوی مختل کنند که نتواند خودش را تکثیر کند. 

نخستین زنی که داوطلب شد واکسن کرونا به او تزریق شود
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ضریح مطهر
 آنی کــه زبانش به ضریــح می مالید
از معجــزه هــای انبیــا مــی  بالیــد
وقتــی که گرفت جــان عزیزش کرونا
ازخوردــه ی! خود نزد خدــا می نالید

عالج کرونا
کرونــا بــالی  مــا  ســراغ  بــه  آمــد 
کرونــا ماجــرای  دچــار  گشــتیم 
درماندــه و واماندــه پزشــکان جهــان
کرونــا ابتــالی  و  شــیوع  تــرس  از 
تجویــز نمــود دــوای ایــن فاجعه را
میــان علمــای کرونــا  ، یــک شــیخ 
فرمــود کــه از بنفشــه گیریــد روغن
مالیــد به معقــد و ببینید ، شــفای کرونا

آمریکا در سال جاری وارد رکود اقتصادی می شود

امروز، اقتصاددانان دانشکده مدیریت  و بازرگانی دانشگاه UCLA، برای نخستین 
بار در 68 سال گذشــته به سبب شیوع بیماری کرونا، پیش بینی اقتصادی خود را 
تغییر داده و اعالم کردند که آمریکا در ســال جاری وارد رکود اقتصادی می شود 
. این کارشناســان شرایط کنونی جهانی شــدن COVID-19 را با سالهای 1958-
1957 مقایسه کرده اند که در آن سال شیوع آنفلوآنزای H2N2 موجب دشواری های 

اقتصادی شد و کالیفرنیا را که بخش مهمی از اقتصاد آن بر پایه گردشگری و ترابری 
است در دوران ورود به رکود اقتصادی، کمی آسیب پذیرتر خوانده اند. 

در کالیفرنیا طوالنی شدن دوره مبارزه با بیماری کرونا، می تواند بر زندگی 280 هزار 
نفر تاثیر بگذارد و سایه بیکاری را بگستراند و میزان بیکاری را به 6/3 تا 6/6 درصد 

برساند. 

هشدار به افراد باالی 65 سال:
 از خانه بیرون نروید

با گسترش بیماری ناشی از ویروس کرونا در کالیفرنیا و افزایش شمار کسانی که 
جان خود را از دست داده اند گوین نیوسام شب گذشته در کنفرانس مطبوعانی 
از افراد 65 سال و بیشتر درخواست کرد که در خانه بمانند و به ویژه کسانی که 
دارای بیماری های مهم و سخت هستند از تماس بیرون از خانه خودداری کنند 

یکی از درخواست های مهم حضور نیافتن در مراکز ویژه بزرگساالن است. 
او در کنفرانس مطبوعاتی شب گذشته خود به 5/3 میلیون نفر بزرگساالن باالی 
65 ســال پیشنهاد کرد که از رفتن به رســتوران و گردهم ایی های حتی کوچک 

خودداری نمایند. 
او به باال رفتن شــمار آزمایش های ضروری در دــو البراتوار کالیفرنیا و 5000 

آزمایش در روز اشاره کرد، شماری که امروز به 9000 نفر در کل رسیده.
گوین نیوسام، گر چه در روزهای پیشین به کمبود کیت های آزمایش اشاره کرده 
بود، در شــب گذشته ضمن بیان همکاری دولت فدرال و ایاالت کالیفرنیا گفت 

که اکنون از نظر شمار کیت های آزمایش در شرایط خوبی هستیم. 
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مقاله:

شاِه میرفطروس )آخرین قسمت  از بخش یکم(

محمد امینی
آقــای میرفطروس باردیگر خامه برکاغذ نهاده و ایــن بار به بهانه ی بازبینی کتاب 
»نگاهی به شاهِ« آقای عبّاس میالنی، به بازسازی و وارونه نویسی تاریخ پرداخته اند. 
من در جایگاه پاسداری از آقای میالنی و کار ایشان درباره ی محّمدرضاشاه پهلوی 

نیســتم. بگذریم که ُخرده های بسیاری نیز براین کار داشته و دارم و برخی را در 
این سال های پیشین با هم میهنان درمیان نهاده ام. گرفتاری من با »نیم نگاهِ« آقای 
میرفطروس، در وارونه ســازی راستی های تاریخ به نام »نقد و پژوهش« است که 
پیشتر در کتاب »ســوداگری با تاریخ« به آن ها پرداخته ام. در چند نوشتار به این 

وارونه سازی ها و نیز شلختگی ایشان در تاریخ نگاری خواهم پرداخت. 

میرفطروس ماجرای سفر زین العابدین رهنما را به عراق از سوی شاه و دعوت شاه برای 
سفر آیت اهلل حاج آقا حسین قمی که من در دو کتاب و چندین نوشتار و آقای میالنی در 

کتاب »نگاهی به شاه« بازگوکرده اند، افسانه می خواند و می نویسد: 
»پایگاه اینترنتِی آیت اهلل سیّد صدرالدین صدر )ازبستگاِن نزدیک آیت اهلل قمی( جزئیات 
دقیق سفر ُقمی را گزارش کرده است.طبق این گزارش، وزارت امورخارجه ی دولِت 
علی ســهیلی به محِض آگاهی ازتصمیِم آیت اهلل قمی دستورداده بود تا کنسولگری 
ایران درکربال »از دادِن روادید به آیت اهلل قمی وهمراهان  خودداری کند«. این امر نشان 
می دهد که اّدعای »دعوت شاه ازآیت اهلل قمی« بی اساس  است، زیرا اگرچنین دعوتی 
ازطرف شاه بود، دولِت وقت موّظف به دادِن روادید به آیت اهلل  قمی و همراهانش  می 

شد.«
میرفطروس درنیافته که فرســتادن زین العابدین رهنما به عراق از سوی شاه، بخشی 
از برنامه ی دولت ســهیلی نبوده و چه بسا وی از این کوشش شاه برای نزدیک شدن 
به روحانیان برای پاســداری از تاج و تخت نوپای خویش آگاهی نمی داشته. خود او 
بازپرپایه ی آن چه در همان »پایگاه اینترنتِی آیت اهلل سیّد صدرالدین صدر« یافته می افزاید 
که کنسولگری ایران در کربال پیش از دریافت تلگراف وزارت امور خارجه )که رونوشتی 

از آن داده نشده(، روادید سفر قمی را صادر کرده است. 
میرفطروس به تاریخ ها نیز بهایی نمی دهد! در آن روزگار، آغاز سفری بزرگ و بلند از 
کربال به ایران، به زمینه سازی نیاز داشته و این گونه نبوده که کسی در بامداد فالن روز 
به کنسولگری ایران برود و پس از نیمروز روادید دریافت کند و روز پس از آن بار سفر 
ببندد. آدم سرشناسی مانند آیت اهلل قمی برای چنین سفری که از راه زمینی بوده، باید 
هفته ها و شاید یک ماهی برنامه می ریخته و بار سفر خود و پنج همراهش را می بسته. 
چگونه می توان پذیرفت که هرآینه پشتیبانی دربار درمیان نمی بوده، نزدیکان مردی که 
رضاشاه او را از ایران بیرون رانده بود، برپایه ی همان »پایگاه اینترنتی« که آقای میرفطروس 
از آن یاد می کند، در روز آدینه شانزدهم جمادی االول، 27 خرداد، آدینه ای که بنا است 
کنسولگری در کربال بسته باشد، به کنسولگری می روند و روادید دریافت می کنند و سه 

روز پس از آن به خانقین می رسند!؟ 
ُدم خروس در گزارش دیگری در همان تارنما که سند آقای میرفطروس است، بازگو شده 
که در گزارش قیچی شده اقای میرفطروس نیامده. محّمدرضاشاه در پانزدهم خرداد1322 
راهی اصفهان شده و تارنمای دوست داشتنی اقای میرفطروس بخشی از این سفر را 

چنین گزارش می کند: 
»توقف چند ساعته ی شاه در قم سر راه عزیمت به اصفهان: وی با مسئوالن اداری، محّلی 
و نیز گروهی از کشاورزان دیدار و مشکالت موجود در رابطه با کم آبی رودخانه ی قم 
را استماع کرد. شاه پس از آن به حرم مطّهر حضرت معصومه مشّرف و پس از زیارت 
در نشستی با آیات عظام ]صدرالّدین[ صدر، ]محّمدتقی[ خوانساری، ]محّمد[ فیض و 
حجج اسالم قزوینی، اشراقی و برقعی در مسجد باالسر شرکت کرد. آیت اهلل العظمی صدر 
به عنوان رئیس حوزه ی علمیه ی قم طی سخنانی گذشته را گذشته تلقی و در رابطه با 
حال به توجهات شاه اظهار امیدواری فرمودند. ایشان از جمله تأکید کردند: اکنون که شاهِ 
محبوب و مّلت دوست داریم، برای دوام این محبوبیّت امر و مقّرر فرمایید در دبیرستان ها 
و دبستان ها تدریس شرعیات و تزریق دیانت در اطفال و جوانان جزء برنامه ی فرهنگی 
شود؛ نمایندگان صالح انتخاب شوند؛ برای نظارت در قوانین موضوعه از طراز اول علماء 

برای حضور در مجلس دعوت شود«. 
در بخش دوم این نوشتار به این خواهم پرداخت که این آرزوهای علمای اعالم چگونه 

برآورد شد.
میرفطروس این آگاهی را هم در دسترس خوانندگان نوشتارش نمی نهد که همان سهیلی 
نخست وزیر که به درستی از پی آمد سفر قمی به ایران بیمناک بوده، به ناچار شش روز پس 

از رسیدن قمی به قم از ِعراق، به دیدار او در باغ ملک شتافته است.
میرفطروس می افزاید که » متأسفانه میالنی درباره ی این اّدعای مهم، ]دعوت شاه از قمی برای 
آمدن به ایران[ سنِد مهّمی ارائه نداده و کتاب موردِ استنادِ وی نیز فاقد چنین سخنی است«. 
شگفت آور این است که خود او اینک در جایگاه یک روان شناس، این سخن قمی را به 
پیرامونیانش پیش از سفر به ایران که »به دعوِت شخِص شاه به ایران بر می گردد«، بی آن که 

سندی نشان بدهد، ناشی از »شخصیّت جاه طلِب آیت اهلل قمی« برآورد می کند! 
تاریخ نگاری شلخته میرفطروس از این هم فراتر می رود. او می نویسد: »بی اعتنائی شاه 
نسبت به نامه ی آیت اهلل قمی باعث شد تا قمی برای انجامِ تقاضاهایش به دولت متوّسل 
شود«. کدام نامه؟ نامه ی قمی به شاه که وی به آن پاسخ نداده، در چه تاریخی نوشته شده 
و در چه تاریخی به دربار رسیده است؟! آشکار است که میرفطروس برای برجسته کردن 
شاهش، داستان سرایی می کند. راستی این است که نامه ای در کار نبوده! فتح اهلل پاکروان 
)مشیرحضور(، استاندار خراسان و نایب تولیّه ی آستان قدس رضوی در آن زمان، دوازده 
روز پس از از رسیدن قمی به مشهد با او دیدار کرده و قمی خواست ها یا سفارش های 
پنج ماّده ای خودرا در آن دیدار به آگاهی او رسانده تا وی این سفارش ها را به آگاهی 

شاه و دولت برساند. 
در آن دوران، هنوز پایبندی های تازه یافته ای به قانون اساسی در میان بوده و استاندار 
خراسان به وزیر کشور و نخست وزیر گزارش می داده و نه به دربار و آشکار است که 
نامه ای فرستاده نشده و دربار نامه ای دریافت نکرده که پاسخ ندادن به آن گواه ایستادگی 

ستبر شاهانه دربرابر یکی از نام آورترین آخوندهای شیعی آن زمان باشد!  
میرفطروس می افزاید که خواسته های قمی »پایمال کردِن دست آوردهای بزرگ دوران 
رضاشاه بود و ازاین رو،هم شاه و هم دولتمردان وقت با آن ها  مخالف بودند. دولتمردِ 
ورزیده و کهنه کارعلی سهیلی نیزبا »وقت ُکشی« و »وعده ی اهتمام برای تصویِب آن ها« 

کوشید تا ازانجام تفاضاهای قمی پرهیز کند.«
بی مایه بودن و ولنگاری آقای میرفطروس در کارهای »پژوهشی« در واگفته ای که پس 

از آن می آید آشکار می شود. او می نویسد: 
»توصیه ی سیاست مداران برجسته ای مانند محّمدعلی فروغی ... موجِب دلگرمِی علی 

سهیلی برای تعّلل در اجرای تقاضاهای آیت اهلل ُقمی بود«. 
وای اگر میزان تاریخ پژوهی ما به چنین ژرفایی در بغلتد! وای از چنین ناخویشاوندی با 

راست گویی و شلختگی در بازنگری به تاریخ!
اینک از آقای میرفطروس می پرسم:  آیا به راستی علی سهیلی، در واکنش به خواسته 
های یک آخوند واپس گرا، از اندرزهای محّمدعلی فروغی برخوردار بوده؟ محّمد علی 
فروغی که 9 ماه پیشتر در 5 آذر 1321 در گذشته بود؟ به باور میرفطروس تاریخ پژوه 
)؟!(، اینک فروغی از آرامگاه خویش، از زیر خاک، به سهیلی توصیّه می کرده که در برابر 

آیت اهلل قمی ایستادگی کند؟ دست مریزاد!
میرفطروس در پاین این بخش یادداشت هایش می نویسد: »دوتن از پژوهشگران جوان 
)چه کسانی؟( نیز به درستی نشان داده اند:  یکم - شاه هیچ پاسخی به خواسته های قمی 
نداده بود؛ دوم - در نتیجه ی بی اعتنایی شاه، قمی به مذاکره با دولت روی آورد؛ سوم - 
دولت هم به خواسته های قمی ترتیب اثر نداد؛ چهارم - درنتیجه:چندماهِ بعد )درهمان 

سال1322( آیت اهلل ُقمی- بی آن که به تقاضاهایش دست یابد- به نجف بازگشت«.
مردی که دیگران را متّهم به بهره نگرفتن از اسناد می کند، سندش »دوتن پژوهش گران 

جوانی« هستند که نام و نشانی از پژوهش ارزشمند ایشان در میان نیست.
به داوری نخست پیشتر پرداختم: نامه ای به شاه فرستاده نشده بود که پاسخ ندادن او به آن 
نامه گواه واکنش منفی شاه به قمی بوده باشد. در بار ه ی داوری دوم، میرفطروس تاریخ ها را 
درهم آمیخته است. یگانه سند او درباره ی نامه نگاری قمی به شاه، همان » پایگاه اینترنتِی آیت 
اهلل سیّد صدرالدین صدر« است که او از یادداشت های آقای کمالیان برگرفته. یگانه اشاره به 
کوشش قمی برای »تماس« با شاه »توصیه ی پنج ماّده ای آیت اهلل العظمی قمی به شاه و دولت 
ایران از طریق استاندار خراسان در باره ی مسائل حجاب، اوقاف، تفکیک دختران و پسران 
در مدارس، تعمیر بقاع مطّهره و اصالح وضعیّت ارزاق عمومی« در دیدار با پاکروان، استاندار 
خراسان، در چهارم مرداد 1322 است. پاکروان، گزارش این دیدار را به سهیلی فرستاده و نه 
به شاه. ناگفته پیدا است که گفت و گوی قمی با نماینده ی دولت است و نه شاه. افزون براین، 
پیشتر نوشتم که نخستین دیدار قمی با یکی از بزرگان دولت ایران، با سهیلی نخست وزیر 
شش روز پس از آمدن او به قم بوده. پس آشکار است که قمی »در نتیجه ی بی اعتنایی شاه« 

به دولت روی نیاورده، که از آغاز سخن او با دولتیان بوده. 
داوری سوم از همه بی پایه تر است:  »دولت هم به خواسته های قمی ترتیب اثر نداد«! از 
پانزدهم مرداد 1322 تا  پایان شهریور آن سال، بیش از 22 تلگرام از سوی روحانیان بلندپایه 
در گوشه و کنار کشور در پشتیبانی از خواست های پنج ماّده ای قمی به دفتر نخست وزیر 
فرستاده شده و سهیلی هفت بار به این تلگراف و نامه ها پاسخ داده و از جمله در نامه ی 
رسمی در دوازدهم شهریور به آگاهی قمی رسانده که چهار خواست ویژه ی او که »که 
معترض ]زنان با حجاب[ نشوند«؛ » موضوع ارجاع موقوفات، خاصه اوقاف مدارس دینیّه« 
که دولت رضاشاه از آخوندها گرفته بود؛ »درباب تدریس شرعیّات و عمل به آداب دینی، 
برنامه های اموزشی با نظر یک نفر مجتهد جامع الّشرایط ... و تفکیک پسران از دختران« در 
مدارس و »درباب تعمیر بقاع مطّهره بقیع«، دولت او خواست حضرت آیت اهلل را اجابت 

خواهد کرد. سند این نامه را من در کتاب »سوداگری با تاریخ« چاپ کرده ام.8
 افزون براین، در روزهای پایانی شــهریور آن ســال، ســهیلی به همراه محسن صدر 
)صدراالشراف( وزیر دادگستری و محّمد تدیّن بیرجندی وزیر کشور، برای دومین بار با 
آیت اهلل قمی در خانه سیّد ابوالفضل تولیت )مصباح ( در قم دیدار کرده تا به آگاهی او 

برساند امر حضرت آیت اهلل انجام خواهد شد.
داوری چهارم از همه بی پایه تر است: »درنتیجه:چندماهِ بعد )درهمان سال1322( آیت اهلل 
ُقمی- بی آن که به تقاضاهایش دست یابد- به نجف بازگشت«. قمی در نهم مهرماه راهی 
عراق شد و در بیانیّه ی خداحافظی که در آن روز در بیشتر روزنامه ها به چاپ رسید، از 
جمله به آگاهی مردم رساند که »این مّدتی را که بر خالف میل خود در تهران توقف نموده، 
فقط برای انجام آن مقاصد مشروع و اجرای تقاضاهای خیرخواهانه ی خود از ناحیه ی محترم 
دولت بود. از هیئت محترم دولت تشکر نموده که برای سعادت مّلت و اصالح وضعیّات 
جامعه با مقاصد مشروع این جانب موافقت نمودند«. این هم گواه براین که به داوری پژوهش 

گر، »آیت اهلل ُقمی- بی آن که به تقاضاهایش دست یابد- به نجف بازگشت«!
دربــاره ی رفتار دربار و دولت در برابر آیت اهلل قمی از زبان کســی یاد کنیم که آقای 
میرفطروس از ایشان به نیکی یاد کرده و به درستی اورا یکی از جریان های ایستادگی 

دربرابر قمی برشمرده اند. 
»راست است می بینیم دولت های ما با مالیان نیک ساخته اند. در این سه سال دیدیم که 
چه پشتیبانی ها به مالیان می نمایند و چه نقشه هایی برای چیره گردانیدن آن ها می کشند. 
دیدیم هنگامی که حاجی آقا حسین قمی از نجف آهنگ ایران کرد، رادیوی ایران تا مرز 
عراق به پیشواز او رفت و تو گفتی قهرمان لنین گراد را به ایران می آورد. راه پیمایی او را 
گام به گام آگاهی داد. دیدیم که دولت به او رسمیّتی داد، رسمیّتی که ما تاکنون معنایش 
را نفهمیده ایم و پیشنهادهای او را درباره ی چادر و چاقچور به رسمیّت پذیرفت و پاسخ 
رسمی داد. دیدیم که پسر آقای حاجی ابوالحسن ]اصفهانی[ برای گردش به ایران آمد 
و آقای ساعد نخست وزیر آن زمان به همه ی فرمانداران و استانداران دستور فرستاد که 
پذیرایی های بسیار با شکوه از او کنند که رونویس نامه ها در دست ما است. دیدیم در 
این سه سال رادیوی ایران یک دستگاه مالیی گردید که کم کم روشان باز شد و پارسال 
و امسال روضه هم خواندند. اگر جلوگیری نشود هر آینه سال آینده نوحه نیز خواهند 
خواند و خانواده ها باید در پیرامون رادیو دایره پدید آورند و به هوای آن سینه کوبند و 

ترجیع های نوحه را خوانند«9 
محمد امینی 

سه شنبه 13 اسفند 1398

ادامه مطلب از شماره قبل

خدا چه می خواهد؟
 او یک خانواده می خواهد ...
که شما هم عضوی از آن باشید.
برای آگاهی بیشتر به لینک زیر رجوع کنید:
miqlat.org/fa/resources.htm

کتاب رایگان

http://www.apcenters.com/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=32364&Status=2
http://www.miqlat.org/fa/resources.htm
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حسین شریعتمداري
ســردبیر و مدیر مسئول روزنامه کیهان و 
نماینده سید علی خامنه اي در آن روزنامه

حسین شریعتمداري متولد سال 1326 
دماوند است. او از زندانیان سیاسی پیش از انقالب بود. قبل 
از دستگیري، به تحصیل در رشته پزشکی مشغول بوده است.

مسئولیت ها

- عضو ســپاه پاسداران و از فرماندهان جنگ در دوران جنگ ایران و عراق- 
- مســئول بخش معاونت اجتماعی وزارت اطالعات از سال 1368 تا 1372

- سردبیر و مدیر مسئول روزنامه کیهان و نماینده سید علی خامنه اي در آن روزنامه 
از 1 د یماه 1372 تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر
1. مشارکت در »توا بسازي« در دهه 60

فرهاد بهبهانی، زندانی سیاســی سابق، در کتاب خاطرات زندان خود با عنوان » در 
مهمانی حاجی آقا « از شریعتمداري به عنوان بازجوي خود نام می برد که در زندان 
به » برادر حسین « معروف بوده است. گرچه حسین شریعتمداري بازجو بودن خود 
را تکذیب کرده اما در مطلبی در روزنامه کیهان می نویســد » دعوت از اینجانب 
براي بحث و گفت وگو با زندانیان گروهکی از جانب مجید انصاري صورت گرفته 
بود... جزء پربرک تترین ایام خود می دانم که بر اثر آن تعداد قابل توجهی از عناصر 
گروهکی بریده از انقالب و مردم به آغوش انقالب و ملت بازگشتند. وي همچنین 
دــر مصاحبه اي با نیوریورک تایمز می گوید که در مــوارد خاصی که از او براي 
صحبت با زندانیان درخواســت شده همکاري کرده است و این موضوع که بازجو 

نبوده به این معنا نیست که کار بازجویان را تأیید نمی کند.

2. همکاري با وزارت اطالعات در سرکوب دگراندیشان و مخالفان
حسین شــریعتمداري به همراه ســعید امامی، از مدیران بلندپایه وزارت اطالعات 
در دوران هاشــمی رفسنجانی و مســئول برخورد با نویسندگان و دگراندیشان، از 
سازندگان برنامه تلویزیونی » هویت « در سال 1375 بود. برنامه هویت که در چندین 
قسمت از صدا و سیماي جمهوري اسالمی پخش شد روشنفکرانی چون عبدالحسین 
زرین کوب و هوشــنگ گلشیري و بسیاري دیگر را وابسته به بیگانگان و خائن به 
کشور معرفی می کرد. اعترافات تلویزیونی که از سعیدي سیرجانی عز تاهلل سحابی 
و غالمحســین میرزاصالح در زندان تحت فشــار و شکنجه ضبط شده بود در این 

مجموعه برنامه پخش شده است.
خبرنگار روزنامه کیهان در سال 1382 مصاحبه اي با اکبرهاشمی رفسنجانی درباره 
هشت سال دوره ریاست جمهوري اش انجام داد. در آن مصاحبه با اشاره به برنامه 
» هویت « و نقش حسین شریعتمداري آمده است: »... » خبرنگار روزنامه کیهان «: 
ضمناً می گویند آقاي سحابی از شما قول گرفته بود اعترافاتی که کرده، از تلویزیون 
پخش نشــود. ولی در برنامه » هویت « پخش شــد. در مورد این دو شبهه توضیح 

بفرمایید؟
» هاشمی رفسنجانی «: اوالً از من قولی نگرفته بود. اصاًل از اعترافات ایشان اطالعی 
نداشتم که قولی بدهم. آقاي سحابی هم رفیق من بود. ما در دوران مبارزه ه مپرونده 
و با هم در زندان بودیم. بعد از پیروزي هم در شــوراي انقالب بود. همیشه با هم 
بودیم و اختالفی نداشتیم. گروهی را هم که وزارت اطالعات گرفتند، بدون اطالع 
مــن گرفتند. گویا حدود 90 نفر را گرفتند. من اصاًل با اینطور چیزها مخالف بودم. 
منتها وزارت اطالعات از این کارها می کرد... برنامه هویت را از تلویزیون دیدیم و 
اصاًل خبر نداشتیم. شما از آقاي شریعتمداري بپرسید که چه کسی به او گفته که آن 

برنامه را بسازد.«
کسانی که در برنامه هویت علیه خود و همفکرانشان اعتراف کردند و این اعترافات 
در برنامه تلویزیونی » هویت « پخش شد، پس از آزادي علناً اعالم کردند اعترافات 
تحت فشــار بازجویی بوده اســت. در نمونه اي عز تاهلل سحابی در سال 1369 و 
در زمان مسئولیت سعید امامی، معاون با نفوذ علی فالحیان، وزیر وقت اطالعات، 
بازداشت و به مدت چند ماه تحت بازجویی هاي سنگین براي » اعترا فکردن « علیه 

خود و همفکرانش قرار گرفت.
علی اکبر سعیدي سیرجانی، نویسنده و متفکر، یکی دیگر از کسانی است که اعترافات 
او علیه خود در برنامه » هویت « پخش شده است. سازمان عفو بین الملل در بیانیه 
اي از وضع سالمت و خطر شکنجه او در طول بازداشت، ابراز نگرانی کرده بود و 

نهایتا هم مرگ او در زندان » سکته قلبی « عنوان شد.

نقل قول زیر از او نیز نشــانه دیگري از اعمال فشــار براي اخذ اعترافات اجباري 
تلویزیونی است:

» او نچه که باعث شد من امشب خودم خواهش کنم که بیایند این برنامه را ضبط 
کنند صحبتی است که از دو روز پیش شروع شده ولی شاید ده دقیقه قبل یک تلنگر 
سفتی به روح من خورد، می خواستم این صحبت را بکنم که این چیزهایی که در 
طول این مدت من نوشتم، همه رگه هایی از ل جبازي شدید دارد و شدیداً پشیمانم 

از این کار.

3. نفر تپراکنی علیه بهائیان
روزنامه کیهان با انتشار گسترده مقاالت ضد بهائیان که بسیاري از آ نها توسط حسین 
شریعتمداري نوشته شده است و مته مکردن بهائیان به دخالت در جریانات اعتراضی 
مردمی پس از انتخابات ریاســت جمهوري سال 1388 به قصد براندازي حکومت 
جمهوري اسالمی ایران و همچنین اشاعه اتهامات مختلف مبنی بر همکاري بهائیان 
با دول تهاي اسرائیل و آمریکا ) به عنوان دشمنان جمهوري اسالمی ایران ( به قصد 
عملیات ضد حکومت جمهوري اســالمی تالش کرده است تا بهائیان را دشمنان 
خطرناک و بالفعل نظام جمهوري اســالمی ایران جلوه دهد. جمیع این فعالیت ها 
به فراه مکردن بســتر فکري و ایدئولوژیک فشــار و نقض حقوق بهائیان از سوي 

حکومت جمهوري اسالمی می انجامد.
کیهان براي این اتهامات هی چگونه ســند و دلیلی ارائه نکرده است. عالوه بر این 
جامعه بهائیان مکرراً اعالم کرده اند که بر اساس اعتقادات دیانت بهائی درباره پرهیز 
از ورود به سیاست، در حرک تهاي سیاسی اعتراضی و اعتصابات شرکت نمی کنند.
جامعه جهانی بهائیان در گزارش » کمپین رسانه اي ایران براي دهشتناک جلو ه دادن 
بهائیان « به طرح و بحث نقش و عملکرد گسترده رسانه هاي وابسته یا نزدیک به 

حکومت جمهوري اسالمی ایران پرداخته است.
بــراي نمونه در ادامه به برخــی از نقل قول هایی از کیهان که در این گزارش آمده 

است اشاره می کنیم.
روزنامه کیهان در مقاله صفحه اول مورخ پانزده د یماه می نویســد: » ... با توجه به 
دشــمنی دیرینه فرقه انگلیس ساخته بهائیت با امامت و تشیع ) به ویژه با مهدویت 
(، تحرکات این جریان فاســد و انحرافی در روز عاشورا براي هتک حرمت عزاي 
حســینی قابل فه متر می شود ضمن ای نکه سران این جریان، وابستگ یهاي علنی 
به رژیم صهیونیســتی انگلیس و آمریکا دارند. در زمان رژیم پهلوي براي ریاست 
دستگاه هایی چون ساواک، شهربانی و ارتش از عناصر جنایتکار و بی رحم بهائی 

استفاده می شد...«
همچنین کیهان در تاریخ 24 اسفندماه 1388 در مقاله اي با عنوان » جزئیات تازه از 
انهدام شبکه سایبري سیا « می نویسد: »... در این راستا طرح » بی ثبات سازي ایران 
«  در سال 2009 میالدي توسط سازمان سیا تهیه و با اختصاص بودجه 400 میلیون 
دالري توسط کنگره آمریکا، با دستور » بوش « ابالغ و عملیاتی شد. بخشی از این 
طرح، راه اندازي نوعی جدید از » جنگ اطالعاتی « موسوم به » جنگ سایبري « بود 
که از ســال 2006 میالدي و با به کارگیري گرو ههاي ضد انقالب از جمله حزب 
صهیونیستی بهائیت، منافقین، سلطنت طلبان و برخی گروه کهاي دیگر، مورد توجه 
ویژه آمریکایی ها قرار گرفت. در این راستا تأسیس شبکه موسوم به » ایران پراکسی 
« از مهمترین اقداماتی است که در این سال توسط سازمان سیا تحت پوشش دفتر 
IBB  وزارت امــور خارجه آمریکا و با بودجه اولیه بالغ بر 50 میلیون دالر انجام 

شد...«
یــا در مطلب دیگري در 15 اردیبهش تمــاه 1389 پیروان دیانت بهائی را به نقش 
داشتن در » توهین به مقدسات دین اسالم « و » ارتباط با دشمنان ایران به خصوص 
اسرائیل متهم می کند: »... شایان ذکر است در جریان حرم تشکنی اغتشاشگران در 
روز عاشورا ) شش دي ماه 1388 ( چند تن از عناصر بهایئ به عنوان هدای تکنندگان 
حرم تشکنی عزاي امام حسین بازداشت شدند. چند تن از سران گروهک استعماري 
بهائیت به جرم جاسوسی براي رژیم صهیونیستی هم ماکنون در بازداشت به سر می 
برند. سران این گروه در خارج همواره تالش کرد هاند ارتباط با رژیم صهیونیستی و 
سرویس موساد را کتمان و انکار کنند. گروهک انگلیس ساخته بهائیت به ویژه طی 
سال هاي اخیر ارتباطات گسترد هاي را با برخی عناصر افراطی مدعی اصالحات به 
هم زده و از جمله این عناصر می توان به کسانی چون مهاجرانی، کدیور، سروش، 
گنجی، مجید محمدي و عباس معروفی اشاره کرد که به ویژه در کشورهاي انگلیس، 
آمریکا، کانادا و... اقامت دارند. برخی خبرهاي موثق حاکی از آن است که شماري 
از این عناصر جذ بشــده به شبکه جهانی بهائیت، در ازاي دریافت پول مأمور حرم 
تشــکنی علنی در حوزه هایی نظیر انکار امام زمان  انکار رسالت پیامبر و قداست 

قرآن، تخطئه والیت فقیه، ترویج سکوالریسم، اهانت به امام و رهبري شده اند ...«
ســردبیر روزنامه کیهان، مستقیماً از سوي رهبر جمهوري اسالمی ایران، سید علی 
خامنه اي، منصوب می شــود. روزنامه نیویورک تایمز در مصاحبه اي که با حسین 
شریعتمداري در سال 2007 انجام داده و منتشر کرده است درباره او می نویسد: » 
... او صداي ایران تندرو است. نه فقط تندرو بلکه رادیکال، امنیتی و غیرقابل انعطاف. 
او مدیرمسئول روزنامه کیهان است که به شما دید کلی از افراط یترین دیدگاه هاي 

رهبران ایران، طرز فکر و برنامه هاي افرادي که در رأس قدرت هستند، می دهد.«

4. فراه مآوردن زمینه برخوردهاي امنیتی
با منتقدان و مخالفان جمهوري اسالمی

مطالب روزنامه کیهان و به خصوص سرمقاله هاي حسین شریعتمداري در بسیاري 
از موارد بستر فکري و گفتمانی برخوردهاي امنیتی با منتقدان و مخالفان جمهوري 
اسالمی را فراهم کرده است. به عنوان مثال، مطالب و ادبیاتی که روزنامه کیهان بعد 
از اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوري سال 1388 تولید کرده است، سعی 
در ارتباط دادن حرکت اعتراضی مردم به کشورهاي خارجی و فراه مکردن توجیه 
و زمینه نقض حقوق بشــر و فشار بوده است. گزارش » کمپین بین المللی حقوق 
بشر در ایران « در گزارشی به نام مردان خشونت: مجریان و مروجان خشونت پس 
از انتخابات « به معرفی عامالن و چهر ههاي موثر ســرکوب هاي اعتراضات پس 
از انتخابات پرداخته است. حسین شریعتمداري یکی از این چهر ههاست. در این 
گزارش آمده است : »... روایت روزنامه کیهان از حوادث بعد از انتخابات پس از آن 
توســط وزارت اطالعات و سپاه پاسداران به عنوان روایت اصلی از حوادث بعد از 
انتخابات براي دستگیري مخالفان، اعمال شکنجه و آزار و اذیت در بازداشتگاه ها، 
اخذ اعترافات اجباري و در نهایت صدور احکام طوی اللمدت زندان به کار گرفته 

شد.«
دــر بخش دیگري از این گزارش درباره نقــش و موض عگیري روزنامه کیهان و 
حسین شریعتمداري درباره اعترافات تلویزیونی که متهمان تحت فشار بازجویی علیه 
خود انجام داد هاند، آمده است: » هم مزمان با دستگیري روزنامه نگارانی همچون 
مازیار بهاري که چند ماه پس از دستگیري مجبور به اعترافات اجباري شد و چندي 
پس از آن با خروج از کشور به شرح فشارهاي جسمی و روانی بر اخذ اعتراف یاد 
شده پرداخت، این روزنامه بارها به مته مکردن روزنامه نگاران براي جاسوسی براي
سروی سهاي خارجی پرداخت. در واقع روزنامه کیهان طی روزهاي پس از انتخابات
عمال به عنوان بخشــی از دســتگاه هاي اطالعاتی و امنیتی در برخورد و سرکوب 
روزنامــه نگاران با طرح ادعاهایی که هی چگاه در دادگاه اثبات نشــد عمل کرده 

است.«

در مثالی دیگر، حســین شــریعتمداري در ســرمقاله خود در کیهان درباره 
اعتراضات درویش هاي گنابادي دــر بهمن ماه 1396 گفته بود: » جنایاتی 
که این گروه در پوشــش دراویش مرتکب شده اند فقط با جنایات وحشیانه 
داعش قابل مقایســه اســت و کمترین تردیدي باقی نمی گذارد که بخشی 
از تفالــه هاي داعش هســتند که این بار از آســتین یکــی از فرقه هاي به 
شــدت بدنام دراویش بیرون کشیده شده اند. روابط پنهان و آشکار رهبران 
دروی شــهاي گنابادي با مقامات اســرائیل و بهائیان داستان پنهانی نیست، 
به عنوان نمونه- و فقط نمونه- می توان به تصاویر منتشرشــده از نشســت 
مشــترک مصطفــی آزمایش یکی از رهبــران فرقه گنابادي بــا دیان عالیی 
نماینده بهائیان حیفاي اســرائیل و یا تصویري از مالقات وي با رضا پهلوي 
در آمریکا اشــاره کرد. آزمایــش انکار نمی کند که به نمایندگی از ســوي 
قطب دراویش گنابادي و براي تبادل نظر! در این نشــس تها شرکت کرده 

بود که تصاویر آن در کیهان امروز چاپ شــده است.«
در جاي دیگر در همین مقاله می گوید: »بی شــک نیروي انتظامی بایســتی 
بــا قدــرت و قاطعیت با اراذل و اوباش و در یــک کالم پیروان داعش در 
کشــور برخورد کند و طبیعی اســت که این قدرت در نیروهاي انتظامی و 
فرزندــان این ملت وجود دارد که یاحســین گویان دمــار از روزگار بره 

درآورند.« ملی  امنیت  مزنندگان 
در روزها و ماه هاي پس از ســرکوب اعتراضات خیابانی دراویش گنابادي 
در بهمن 1396 ، صدها نفر از آنان بازداشــت شدند و حداقل یکی از آ نها 
بــه نام محمد ثالث با وجود اعتراضات فراوان ســازمان هــاي بین المللی 

اعدام شد. بشري  حقوق 
همچنیــن پــس از ای نکه تعدادي از زنان که بــه »دختران خیابان انقالب« 
معروف شــدند در اعتراض به حجاب اجباري باالي سکو روسر یهاي خود 
را بر ســر چوب کردند و به همین دلیل دســتگیر شدند، روزنامه کیهان در 
هفتم اســفندماه 1396 در مقاله اي با عنوان » قانون تکلیف همه را روشــن 
کرده اســت « رفتار مأمور نیروي انتظامی در برخورد با مریم شریعتمداري 
)یکی از دختران انقالب( را درســت و » مبارزه با منکرات و فساد« دانسته 
و نوشــته است: » جرم عدم رعایت حجاب شرعی در زمره » جرایم مشهود 
« محســوب می گردد. در مواجهه با جرایم مشــهود ضابطین دادگســتري 
موظفنــد هر اقدام مؤثري را جهت حفظ آثــار و عالئم جرم و همچنین هر 
اقدامــی جهت جلوگیري از فــرار متهم را انجام دهنــد.« روزنامه کیهان با 
بیان ای نکه » کشــف حجاب « اعتراض مدنی محســوب نمی شود افزوده 
اســت: » کار پلیس اصوالً تقابــل فیزیکی و توقیف افــراد مجرم و قانون 
شــکن است و شــخصی که خود را با رفتن باالي یک سکو یا مانند آن از 
دســترس پلیس خارج می کند، تبعــات نحوه مقابله پلیس را به علت قانون 

است.« پذیرفته  شکنی 

معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب »چهره جنایت« انتشارات سازمان عدالت برای ایران - شماره  30

http://www.kamimo.com/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=21161
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در کانون خبر:

سال 2579 شاهنشاهی را پیشاپیش در مسیر آزادی و سرافرازی 
دوباره ایران، فرخنده وخوش یمن بنامیم  :

بهار من آن سخت هنگامه باد 
که از وصف آن ، ناتوان خامه باد

چو ادبار را از وطن بسُتریم
سراپای ایران ، نوین جامه باد

محبوبه حسینپور

 نوروز با همه  تنگی دل  و تنگی معیشت  و تنگی روزگار که بدست  اشغالگران و جنایتکاران بر ملت ما حاکم است ، فرصتی فراخ میباشد برای پاسداشت آیین 
و فرهنگ باستانی  و بیمانند   ما  که  در واقع 41 سالست  برگزاری  آن مترادف با   41  رفراندوم در ابطال جمهوری اجامر اشغالگر میباشد .

سفره های هرچند کوچک و ساده هفت سین را با نمادهای ملی مبارزه همچون تمثال  پادشاه در تبعید خود / تزیینات فیروزه رنگ و کتاب ملی ایران شاهنامه 
فرودسی و نیز تصاویر عزیزان و فرزندان جانفدای میهن بیاراییم .

پاینده ایران
جاویدشاه |  بیست و پنجم اسفند 2578 |  لس آنجلس

8 میلیون نفر خانه نشین در کالیفرنیا شدند
در پی افزایش شــمار مبتالیان در روز گذشــته در کالیفرنیا از 157 نفر به 472 
نفر تا بامداد روز چهارشــنبه و رسیدن میزان مرگ و میر به 13 نفر، بسیاری از 

شهرهای کالیفرنیا وارد شرایط اضطراری و فوق العاده شد. 
10 کانتی در شــمال و مرکز کالیفرنیا تمامی شــهرهای خود را به مرحله خانه 
نشــینی کامل رساندند. این شــرایط که از کانتی سان فرانسیسکو آغاز شده بود 
به ســرعت کانتی های ســانتا کالرا، ســن مته ئو، المیدا، کونترا کوستا، مارین و 
ســانتاکروز را در شمال و سپس به ونچورا کانتی نیز گسترش یافت و از سوی 

دیگر شهر پالم اسپرینگ در جنوب کالیفرنیا وارد شرایط فوق العاده شد. 
به این ترتیب بیش از 8 میلیون نفر به مرحله خانه نشینی کامل رسیدند. 

کانتی های لوس انجلس، ارنج، ســن برناردینو، ونچورا و ســن دیه گو نیز در 
مرحله نیمه خانه نشــینی، به تعطیل مدارسی، رســتوران ها و بارها و محل های 

ورزشی و کلوب های ورزشی پرداختند. 

ارنج کانتی با افزایش شمار مبتالیان وارد محدودیت های تازه می شود
هیئت مدیره ناظران ارنج کانتی، پس از باال رفتن شــمار مبتالیان در ارنج کانتی، 
مقررات محدودسازی تازه ای را از بامداد امروز به اجرا گذاشت. که این مقررات از 

امروز تا 31 ماه مارچ به اجر درمی آید.
- هر گونه گردهم آیی بیرون از محیط خانه ممنوع می شود. 

- تمامی بارهایی که تنها به ارائه مشروب الکلی اقدام می نمایند، بسته خواهند بود. 
- تمامی رســتوران ها و محل های ارائه خوراک آمادــه، تنها به صورت دریافت 

سفارش، آماده سازی و برداشتن خوراک در خدمت مردم خواهند بود.
- هر فرد یا موسسه ای که برخالف این دستور عمل کند، بر اساس مقررات ویژه 

شهرهای کالیفرنیا، با 1000 دالر جریمه و 6 ماه زندان روبرو خواهند شد. 
ناگفته نماند که تا بامداد امروز، شمار مبتالیان در ارنج کانتی به 29 نفر رسیده است. 
که 15 نفر به ســبب مسافرت، 5 نفر به ســبب تماس فرد به فرد، 8 نفر به سبب 
حضور در محلی که فردی مبتال بوده و 1 نفر هم دارای دالیل نامشخص است که 

در باره آن تحقیق ادامه دارد. هیچ گونه مرگ و میر گزارش نشده است. 

گوین نیوسام : شاید مدارس کالیفرنیا تا پایان سال تحصیلی بسته بماند
در حالی که 98/8 درصد مدارس کالیفرنیا تا پایان ماه مارچ تعطیل خواهد بود، لیکن 
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در کنفرانس خبری خود اشاره کرد که ممکن است 
با گســترش بیماری COVID-19 این تعطیلی تا پایان سال تحصیلی ادامه یابد که 
مرحله به مرحله اعالم خواهد شد و هنوز در دستور کار ایالت قرار نگرفته است. 

از ســوی دیگر مسئوالن اداره آموزش ایالتی و کانتی ها با صدور شیوه های آموزش 
در خانه، از پدر و مادرها خواستند که آموزش فرزندان را ادامه دهند و اجازه ندهند 

فرزندان از آموزش فاصله بگیرند. 
اداره آموزش لوس آنجلس که دومین اداره آموزش بزرگ در آمریکاســت، نام 60 
محل توزیع مواد خوراکی برای خانواده های دانش آموزان نیازمند را اعالم کرد و آن 

را در وب سایت خود قرار داد. 
توزیع مواد خوراکی از امروز به اجرا گذاشته می شود و خانواده ها با توقف اتوموبیل 

خود در برابر مراکز بسته خوراکی خود را دریافت خواهند نمود. 

دستمال های کاغذی ضخیم را در فاضالب نیاندازید
هیئــت مدیره کنترل منابع آب ایالت کالیفرنیا به مردم هشــدار داد که از انداختن 
دستمال کاغذی های پاک کننده میز و آشپزخانه به درون فاضالب خودداری کنند، 
زیرا آنها به سبب ضخامت از سوی بسیاری برای پاک کردن بینی و نظافت استفاده 
می شود و ریختن آن در فاضالب و دستشویی موجب گرفتگی آبراه های فاضالب 
می شــود و می تواند با مســدود کردن فاضالب و سرریز شدن آن، در این شرایط 
بیماری زا، بیماری های دیگری را به مردم تحمیل کند. اداره خدمات عمومی لوس 
آنجلس کانتی نیز این درخواست را باز نشر نمود.  در این هشدار از مردم خواسته 
شــده است آنها را در سطل زالبه بریزند. ناگفته نماند که سال گذشته الیحه ای از 
سوی نماینده سانتامونیکا در مجلس ایالتی، ارائه شده و به تصویب رسیده است که 
تولید کنندگان را مجبور می نماید بر روی آنچه که نباید به توالت ریخت، برچسب 

ویژه بزنند و رعایت نکردن این موضوع 2500 دالر جریمه خواهد داشت.

www.anahitac.com
www.ameligroup.com
http://www.firstamericanmovers.com/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39256&Status=2
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38835&Status=2
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1-  علی حسن قاضی زاده  / اتاق خبر منو تو / 40:00 تا  00: 43 
 اولین چیزی که مهم است  این مسئله است که حجم اورانیوم غنی شده جمهوری 
اسالمی بحدی باال رفته که  به یک منطقه خطر رسیده و االن راحتتر از گذشته میتواند 
به  سمت داشتن بمب هسته ای حرکت کند ... در گزارشی که تهیه شده  آزانس 
انرژی اتمی  اعالم کرده که  ایران نقض اساسی برجام را انجام داده ...  بنظر من تا 
قبل از انتخابات  ریاست جمهوری آمریکا پرونده ایران به   شورای  امنیت خواهد 

رفت  

2- امیرطاهری / فراتر با بیژن فرهودی /3:52 تا  4:20
دولت روحانی بی لیاقت است ولی تقصیر شخص خاصی نیست . اگر منهم بجای 
حسن روحانی بودم  هیچ کاری نمیتوانستم انجام دهم چون این سیستم اساسا کار 
نمیکند. ما یک سیستمی می خواهیم که آدمهای  بد و بیعرضه هم نتوانند به کشور 

صدمه  بزنند .

3- مهدی فالحتی / صفحه آخر -  صدای آمریکا فارسی / 27:00  تا 28:00
سازمان بهداشت جهانی در ارتباط با کرونا که نماینده به ایران فرستاده ) و با توجیه 
اینکه چون ایران عضو ســازمان ملل است باید از آن حمایت کرد ( یا واقعیات را 
در داخل ایران ندیده و نمی بیند و یا نادیده گرفته که میگوید : » ایران الگویی است 
برای مبارزه با کرونا « ! و این تیتری است که تهران تایمز که در تهران منتشر میشود 

عنوان کرده است ! 

4- رضاتقی زاده / جبهه هماهنگ مبارزان با نصر اصفهانی - پارس تیوی / 27:00 تا 28:00 
فردای ایران ، فردایی بســیار تیره و تاریک است و هرچه این جمهوری آخوندی 
سعی در بزک کردن تصویر آن کند توفیقی نخواهد داشت و مردم هر روز بیشتر 
از دیروز ضمن پیدا کردن نفرت  بیشتر و عمق پبداکردن خشمشان بجایی خواهند 

رسید که  راه نهایی برای آنها مقابله با این حکومت است .

5- محبوبه حسین پور / میهن تی وی  /37:00 تا 38:00
 در آپوزیسیون افراد ملی و وطنپرست  با سلیقه  و مشرب جمهوریخواهی وجود 
دارد  اما تعداد اینها بسیار اندک  است .  یادتان باشد که همه اخالف و اسالف این 
حکومت ننگین  هم خود را جمهوریخواه میدانند ! مثال فکر میکنید مسعود ده نمکی 
و اهلل کرم و پور محمدی  و فرزندان سران حکومت مثل پسران خامنه ای پادشاهی 
خواهند ؟! خیر اینها همه خود را جمهوریخواه تعریف میکنند . منظورم اینســتکه 

برخی دوستان ما  بدانند چه جانورانی در این نحله سیاسی وجود دارند .

6- ایرج مصداقی / تفسیرخبر با جمشیدچالنگی - ایران فردا تی وی /29 :00 تا 30:00
بیمارستان مسیح دانشوری که بیمارستان تخصصی بیماریهای ریوی است اختصاص 
داده شده به کارگزاران و عوامل رژیم اسالمی . نگاه کنید که لباسهایی که باید تن 
پزشــکان و پرستاران باشد تن بسیجیهاست در اصفهان که در خیابانها رژه میروند 
و عربده میکشند که با رمز یا زینب به مبارزه با کرونا برخاسته اند و در واقع مانور 
وحشت میدهند . هرگونه کمکی که در اختیار رژیم قرار داده شود سرازیر میشود 
به جیب رژیم ... همه سران رژیم را تست کرونا کرده اند آیا این امکان برای همه 

مردم وجود دارد ؟! 

7- نصر اصفهانی / جبهه هماهنگ مبارزان / پارس تی وی / 35:15 تا 36:20
در مورد سازمان ملل  طبیعی است  که هر حکومت جدیدی  - در ایران که جای 
خود -   حتی اگر در زنگبار هم بوجود بیاید  مسلما  میتواند عضویت سازمان ملل 
را بپذیرد .  اما چیزی که  میتواند مورد بررسی قرار گیرد  اینستکه  اصوال عضویت 
جمهوری اسالمی در ابتدای کار  یعنی سه روز بعد از اینکه شورش 57  انجام شد 
و اینها تقاضای عضویت کردند و عضویتشــان به استناد اینکه قبال دولت ایران - 
صرفنظر از نوع رژیمش - در سازمان ملل عضویت داشته  تقاضایشان بالفاصله مود 
قبول واقع شد ! اینجاست که ما میتوانیم انگشت حقوقی روی این موضوع بگذاریم 
که در آن زمان حکومت  جمهوری اســالمی حائز شرایط برای پذیرفته شدن در 
سازمان ملل متحد نبوده است . این بحث حقوقی مفصل است و امیدواریم به ثمر 

برسد  و دوستان  حقوق دان هم بدنبال آن هستند .  
 

8- مرجانه روحانی / تداوم مشروطیت / ایران آریایی تی وی / 19:20  تا 20:30
این اشتباهست که موقعیت امروز ایران را با شوروی سابق مقایسه میکنند . شوروی 
مجموعه } یا اتحادیه ای {  از جمهوری های کوچک  بود که وقتی هم فروپاشید 
، تجزیه شــد .  ولی ایران یک ملت و یک کشــور است با یک پرچم ملی شیرو 
خورشید نشــان که  طبق  اصل سوم قانون اساسی مشروطیت   - -که  دستاورد 
خون نیاکان  ما میباشد- حدود مملکت ایران و ایاالت و والیات و بلوکات آن تغییر 

پذیر نیست .  
  

9- خسرو فروهر / کانال یک /15:45تا 17:25 
درسته که مشــکل امروز ما کروناست  ولی وقتی نگاه میکنم که  رییس  جمهور 
منتخب کامبیزحسینی که اینهمه برایش دست میزدید، رییس جمهور منتخب اصالح 
طلبان  رییس جمهور منتخب تاج زاده ها میگوید قرنطینه علمی نیست و من که در 
اتریش زندگی میکنم می بینم اینجا چه خبر است اخبار ایتالیا را می بینم که چه خبر 
است پیش خود میگویم خدایا  مردم کشورم را از خرافات مارکسیسم و خرافات 
اسالم بدور نگهدار ! ... همین فریبرز رییس داناها و کمونیستهای ایرانی مثل احسان 
طبری ها و گل سرخی ها میگفتند سوسیالیزم از اسالم آمده ... احسان طبری میگفت  
اسالم آیین رهایی بخش خاور میانه است ! و حاال شاگرانشان میگویند محمد رضا 

شاه نمیگذاشت  
ما اسالم را افشا کنیم !

10-  مهدی میرقادری / ملیگرایان مردمگرا- یوتیوب / 6:50  تا  10:30
آخوند چیزی بلد نیست جز مکیدن خون مردم .. نه کشاورزی بلد است نه صنعت 
بلد است نه پزشکی نه برنامه نویسی  نه وبسایت ساختن  .. فقط روضه خوانی و 
گدایی و دریوزگی بلد اســت ... حاال آخوند رفته باالی سر بیماران مبتال به کرونا 
روضه خوانی میکند !  تا آخوند را به اردوگاههای کار اجباری نفرستیم آدم نمیشوند 

... باید درختها بکارند  و ســدها  بسازند ... اینها نیروهای کار مجانی ما در فردای 
آزادــی ایرانند !  همانطور که ایران را خراب کردنــد باید بیگاری کنند و ایران را 

بسازند !

11-  مهراملکی / ناگفته های تاریخ / ایران آریایی تی وی / 16:00  تا 20:00
کسانیکه میگویند انقالب مارا دزدیدند  یعنی چه ؟! از اول رهبرتان که خمینی بود  
که یک معمم و یک آخوند بود شــعارهایتان که از اول اســالمی بود : حزب فقط 
حزب اهلل رهبرفقط روح اهلل ... خمینی هم که از اول گفت حکومت اســالمی راه 
میاندازم  و چیز دیگری نگفت  دروغ نگفت ... بازرگان هم گفت   »از ابتدا هم چیز 
دیگری  قرار نبود  و فقط دو مطلب سر زبان بود سقوط رژیم که انجام شد و بعد 
جمهوری اسالمی  در تمام راه پیماییها و تمام تظاهرات و تمام شعارها هم همین 
بوده « .  بنابراین نگویید  انقالب ما را دزدید  چون  بدروغ  میخواهید خودتان را 
توجیه کنید که وقتی میپرســند شما که چپ بودید  با اسالم چکار داشتید ... اگر 

اینقدر بیعرضه 
بودید و یا این که آخوندها انقالبتان را دزدید، پس خاک برسرتان ! 

12- شهرام همایون / شبانه  / از 30:00  ببعد  
پشت پرده  کنســرت هنرمندان ایرانی  در عربستان  شهریار آهی قرار داشته  که  
ایشان سخنگوی شورای گذار هم هست  و حسن شریعتمداری  در شورای گذار 
مقاله مینویســد و به خوزستان میگوید  استان عربستان ... هوشنگ توزیع و شهره 
آغداشــلو و پانته آ مدیری هم  در کنسرت  بودند و دور و بر شهریار آهی نشسته 
بودند ...  این فقط کنسرت گذاشتن نیست ... این هنرمندانی که رفته اند عربستان 
دیگر به تلویزنهای ما راه ندارند .. . یعنی دیگر حق ندارند به تلوزیونهای ما بیایند ... 

محال ممکنه ...چون امثال ابی وزنه های آپوزیسیون  بودند . 
 

 13- بیژن خلیلی / آزادی دانش بینش /  پارس تی وی / 8:00  تا 11:00
  در وطن ومیهن  برای انســان وابستگی بخاک وجوددارد  در مفهوم نوروزی  ما 
خود را وابسته میکنیم به یک لحظه  از تاریخ  و  همه ملت ایران  در هر نقطه ای 
از کره خاکی  که هستیم همه با هم  این احساس را داریم که زمستان را پشت سر 
گذاشته ایم  و نوروز را همه با هم در یک لحظه  جشن میگیریم که این  احساس 
مشترک   در بین همه ملتها  بینظیر است و من به  همه کسانیکه  که فارغ از هر دین  
و مذهب   نوروز را  دوست میدارند و نگه داشته  اند   »نوروز بانان«   نام نهاده ام  

که یک مفهوم جهانی هم دارد ..  

14-  ایرج مصداقی / فضای مجازی :
ساالنه 86 هزارایرانی برای حج تمتع و تعداد بیشتری برای عمره به عربستان می روند. 
هزاران ایرانی طی 4دهه گذشته جان خود را از دست داده اند. هیچ  اعتراضی نیست 
اما 6 خواننده ایرانی در عربســتان کنسرت اجرا کرده  اند، احساسات ناسیونالیستی 
عوامل نظام نکبت اســالمی و دم و دنبالچه هایشان در خارج از کشور گل کرده 

است.

15- محبوبه حسین پور / فضای مجازی :
    سانســور پرچم شیرو خورشید نشــان از ویدیوی پیام نوروزی  2579 )1399(  
شاهزاده رضا پهلوی  در تلویزیون  ایران اینترنشنال  پیام  ضد ملی  و رسوا کننده 
ای از تفکر و خط مشی  این رسانه  ارسال کرد و باید با اعتراض  جدی و پیگیرانه  

آپوزیسیون وطنپرست و براندازان پاکباخته و مصمم  مواجه شود .

16- شهرام همایون در برنامه آخرین لحظه از شهرام شب پره نقل قول کرد که 
ابی خواننده 250 هزار دالر برای حضور در این فستیوال ) جشنواره طهطوره( 
دستمزد دریافت داشــته ، شهرام شب پره 150 هزار دالر و بقیه هنرمندان نیز 
دستمزدهای کالنی دریافت کرده اند. شهرام همایون به نقل از شهرام شب پره 
اظهار داشــت که هنرمندان با تلویزیون ان بی سی پرشیا قرارداد بسته بودند  و 
نه با دولت عربســتان ســعودی.  کل تعداد تماشاچی نیز از 30-40 نفر تجاوز 
نمی کرد که آنها هم میهمانان ایرانی فســتیوال بودند مانند خانم شهره آغداشلو 

و آقای آغداشلو) منظور گوینده آقای هوشنگ توزیع است (    
  

17- صادق صبا - تلویزیون ایران اینترنشنال
هنرمندان ایرانی که در جشنواره طنطوره در شهر الوال عربستان شرکت کردند عبارت بودند 
از ابی - اندی - شهرام شب پره - شادمهر عقیلی - آرش - ساسی مانکن و لیال فروهر  
هنرمندان ایرانی در آخرین روزهای این جشنواره که عنوان اش  فستیوال بدون  مرز است، 
برنامه های خود را برگزار کردند این برنامه ها مستقیما و به صورت زنده از تلویزیون ان بی 
سی پرشیا پخش شد. باید یادآوری کرد که این هنرمندان و بسیاری از هنرمندان دیگر که در 
خارج از ایران زندگی می کنند اجازه هنرنمایی را در میهن  خودشان ندارند ولی در عربستان 
به آنها مجوز هنرنمایی داده شد بویژه که لیال فروهر نیز به عنوان یک زن هنرمند هنرنمایی 
نمود که هیچ زنی در جمهوری اسالمی این اجازه را در 41 سال اخیر نداشته است. . اندی 
هنرمندی که اخیرا” به عنوان نخستین هنرمند ایرانی صاحب ستاره هالیوود شده بود و در 
این فستیوال حضور داشت در یک پرسش و پاسخ با صادق صبا گفتگو کرد و در آن از 
عملکرد خود و بقیه هنرمندان ایرانی دفاع کرد و اظهار داشت که وظیفه هنرمند ارائه هنر خود 

به بهترین وجه است و کاری به مسائل سیاسی ندارد. 
 

18-  شیرین عبادی / فضای مجازی 
در یک برنامه الیو اینستاگرام  جوانان از  شیرین عبادی پرسیدند که چه چیزی در 
زمان پهلوی  کم  داشتید که انقالب کردید ؟ در جواب گفت عقل ! عقلمان کم بود !

19- فرانک آزاد / فضای مجازی 
مصونیت فله ای  )herd immunity (استراتژی صد درصد اشتباه در مبارزه با همه گیری 
ویروس مرگبار و ناشناخته جدیدیست که واکسن هم ندارد . شما نمیتوانید با چشمان بسته 
به جنگ با آتش بروید . تنها راهکار انجام تست و ایزوالسیوت است . قابل توجه  مهرناز 

اسدی  و پزشکان وال یی  کره جهان !

20-  بابک هروی  / خبربین  /   الیو  فیس بوک    و یورتایم تیوی / 54:00  ببعد 
ملت ایران را این رژیم )جمهوری اســالمی ( گروگان گرفته ... میخواهد بیماری ) 
کرونا ( زیاد شود  و به فاجعه انسانی برسد تا بتواند از آن بهره برداری مالی سیاسی 
کند : اینکه میگوید تحریمها را بردارید  بهمین منظور است ... تحریمی نبود ولی 
پول ملت ایران را در حلق تروریســتها ســرازیر کردید  و کشور را در جایی قرار 
دادید که  تحریم شود ... حاال پنج میلیارد  دالر بانک جهانی  در اختیار اینها قرار 
دهد فکر میکنید وضع مردم بهتر میشود ؟! خیر این پول اول  بحساب سپاس قدس 
میرود دوم بحساب سران نظام میرود و سوم  صرف  گدا گشنه های تروریست  در 

سراسر دنیا خواهد شد . 

SOUTHERN CALIFORNIA REGIONAL RAIL AUTHORITY
IFB NO. PO20-822

Station Platform and Track Signage

The Southern California Regional Rail Authority (SCRRA) is 
seeking bids for Station Platform and Track Signage. Upon 
award, a purchase order will be issued for the goods included 

in the solicitation. 

Electronic bids must be submitted online at
 https://www.metrolinktrains.com/doing_business.on

 or before 2:00 PM Local Time on March 2020 ,25. Electronic 
bids will not be received after this date and time.

The Contract to be awarded will be subject to a financial 
assistance agreement between Authority and U.S. Department 
of Transportation under grants issued by the Federal Transit 
Administration (FTA). As a condition of financial assistance 
agreements between the Authority and U.S. DOT, the Authority 
has established a Disadvantaged Business Enterprise (DBE) 
Program and overall DBE goal in accordance with Title 49 
CFR, Part 26. Authority›s overall DBE goal for the current 

Federal Fiscal Year (FFY) is twelve percent (%12).

In conformance with the Authority›s DBE Policy and Program 
the Authority has %2 DBE contract-specific goal on this project. 
Prime Proposers will be required to either meet the %2 goal 
or submit an adequate Good Faith Effort (GFE) demonstrating 
intent to meet the goal, for their proposal to be deemed 

responsive to DBE Program requirements.

For further information contact David Ambrose, Special 
Services Employee at 0339-452-213 or

 email ambrosed@scrra.net.
20/20/3
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http://www.vgbailbonds.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0mAp3XzvP6M&t=2688s
https://www.youtube.com/watch?v=WqZKlFELPpI&t=281s
https://www.youtube.com/watch?v=WqZKlFELPpI&t=281s
https://www.youtube.com/watch?v=9lq0Tw6m5tw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2f2Eut9s-crnrmtTAeFfFE6ttNHCy-8R1OAflkZitHhVwvm1FV74jR11g
https://www.youtube.com/watch?v=A57Ug6QZdqI&feature=share&fbclid=IwAR28BjQqm3nE9xqB2X4n76zAiiZ_nLwtFfyikIVx_MdfOlyRxSh3NumqweU
https://www.youtube.com/watch?v=gLNkBJ4yuBY&t=1788s
https://www.youtube.com/watch?v=ToLYyGK0-pU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pXYBXU1Oosg&feature=youtu.be
http://libertyforiran.org/fravahar/
https://www.youtube.com/watch?v=k7tbiyQ2C_U&t=623s
https://www.youtube.com/watch?v=k7tbiyQ2C_U&t=623s
https://www.youtube.com/watch?v=234oCUlnadc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Q5aQHTwJC16d5K45IA_sHFkuGWLFRS7UbtC15N_8GOxgvyLjMawBAtVY
https://www.youtube.com/watch?v=orEVjeKnuTE
https://www.youtube.com/watch?v=LPWktAmORAA
https://www.youtube.com/watch?v=KwTW3HLqMaM
https://iranintl.com/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B5%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://x.facebook.com/story.php?story_fbid=828335414297820&id=230145907137703&_rdr
https://www.facebook.com/Persian.Oldman1/videos/10218257931812694/UzpfSTEwMDAwNzEyOTg2MzUyNzoyNTcwNzY3MDQ2NTA0MjY2/
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1287 خورشیدی ) 1908میالدی(
زادروز دکتر فروغ شهاب - نویسنده و نقاش

    شرکت کتاب در دهه 80 میالدی کتاب های این بانوی 
فرهیخته را چاپ و منتشر کرد و با همیاری زنده یاد ایرج 
گرگین مجلس بزرگداشتی برای ایشان در دانشگاه یوسی 

ال ای برگزار کرد. 
1303 خورشیدی )1924 میالدی(
زادروز مـرضیـه، هنرمند آوازه خوان 

    مجموعه آثار مرضیه در مرکز موسیقی و فیلم ایران وابسته 
به شرکت کتاب موجود است 

1303خورشیدی )1924 میالدی(
زادروز عباس بلوکی فر، نقاش قهوه خانه ای )وفات 7 مهر 1379( 

1308 خورشیدی )1929 میالدی(
زادروز  خاطره  پروانه، خواننده  آواز

1299 خورشیدی )1920 میالدی(
خودکشی کلنل فضل اهلل آقاولی، افسر ژاندارمری در اعتراض 

به قرارداد 1919

1310 خورشیدی )1931 میالدی(
زادروز پرویز کالنتری، قصه نویس

شرکت کتاب ویژه نامه ای در دوران اولیه انتشار خود برای 
این هنرمند گرامی منتشر کرد )سال اول – شماره 11- 4 

خرداد 1375(
آغاز انتشار روزنامه الیک، قدیمی ترین روزنامه ارمنی در ایران

1322 خورشیدی)1943(
زادروز کتایون مزداپور، زبانشناس ایرانی و پژوهشگر زبانهای باستانی 

1334 خورشیدی )1955 میالدی(
محمد حجازی، ذبیح اهلل صفا، و شــجاع الدین شفا جایزه  

بهترین کتاب های سال را دریافت کردند.
1335 خورشیدی )1956 میالدی(
زادروز ابوتراب خسروی، قصه نویس
1337 خورشیدی )1958 میالدی(

زادروزعلی دهباشی، ژورنالیست
    دو ماهنامه بخارا به سردبیری علی دهباشی بالفاصله پس 
از انتشار در تهران در شرکت کتاب در لس آنجلس نیز بر سر 

سفره مطبوعات قرار می گیرد
1339 خورشیدی )1960 میالدی(
زادروز  حسین سناپور، قصه نویس

1344 خورشیدی )1965 میالدی(
درگذشت مرتضی محجوبی استاد بزرگ پیانو

)تولد: 1279 خورشیدی(  
1348 خورشیدی )1969 میالدی(

زادروز علی دایی، بازیکن و مربی تیم ملی فوتبال ایران
1356 خورشیدی )1977 میالدی(
زادروز محمدرضا گلزار، بازیگر سینما
1373خورشیدی )1994میالدی(

درگذشت یزدانبخش قهرمان - شاعر
1375خورشیدی )1996میالدی(

درگذشت کالرا آبکار، نقاش و مینیاتوریست معاصر ایران. وی 
در ســال 1294 بدنیا آمد و 400 اثر ارزشمند از خود بجای 
گذاشــت. بر اســاس روزنمای »زنان«چاپ 1380، سازمان 
یونسکو او را برجسته ترین نگارگر معاصر جهان معرفی کرده بود.

1387 خورشیدی )2008 میالدی(
درگذشت شمسی عصار )شوشا گاپی( نویسنده، خواننده، 
آهنگساز ایرانی- بریتانیایی، در روز اول فروردین، در سن 72 

سالگی در منزل مسکونی اش در لندن. 

شنبه 2  فروردین  |   21 مارچ

1232خورشیدی)11853میالدی(
زادروز مظفرالدین شاه قاجار 

1303 خورشیدی ) 1924میالدی(
تشکیل جلسه  مجلس شورای ملی، برای تصویب و اعالم 
»جمهوریت« که در اثر اعتراض مردم در میدان بهارستان، 

بدون اخذ نتیجه تعطیل شد
1307 خورشیدی )1928 میالدی(

زادروز محمد بهارلو، نوازنده و استاد ویُُلن
1325 خورشیدی )1946 میالدی(

زادروز  عطاءاهلل امیدوار، خواننده  آواز، کارشناس آثار هنری و 
دکتر در معماری و شهرسازی

1364 خورشیدی )2015 میالدی(
درگذشــت محمود آخوندی، حقوقدان ایرانی در سن 81 
سالگی. محمود آخوندی، حقوقدان ایرانی از او به عنوان »پدر 
حقوق جزای نوین ایران« نام برده می شــود. این حقوقدان 
ایرانی نویسنده کتاب 11جلدی آیین دادرسی کیفری است.   

1397 خورشیدی )2018 میالدی(
داریوش شایگان )زادهٔ 13 بهمن 1313 در تبریز – درگذشتهٔ 
2 فروردین 1397 در تهران( هندشناس و اندیشمند معاصر 
ایرانی بود. غالب آثار شایگان به زبان فرانسه و در حوزهٔ فلسفهٔ 
تطبیقی بود. داریوش شایگان از جمله فیلسوفانی بود که نثر 

فرانسهٔ وی در کتاب های درسی فرانسه چاپ می شود.
1397 خورشیدی )2018 میالدی(

درگذشت داریوش شــایگان در تهران ) متولد 13 بهمن 
1313 در تبریز( هند شناس و اندیشمند معاصر ایرانی 

  یکشنبه 3 فروردین   |   22 مارچ

1319 خورشیدی ) 1940میالدی(
انتصاب علی منصور، به نخست وزیری 

1344  خورشیدی )1965 میالدی(
درگذشت عبدالعظیم قریب استاد دانشگاه، مؤلف کتابهای 
تاریخ ادبیات فارسی برای تدریس و شخصیت برجسته 

فرهنگی و ادبی  ایران

دوشنبه 4 فروردین  |  23 مارچ

690 خورشیدی  )1311 میالدی(
زادروز  امیرخسرو دهلوی شاعر فارسی زبان در هندوستان

1312 خورشیدی )1933 میالدی(
زادروز  استاد حبیب اهلل بدیعی آهنگساز و نوازنده ویُولُن 

1316 خورشیدی )1337 میالدی(
زادروز  عباس پهلوان نویســنده، روزنامه نگار و سردبیر 
هفته نامه  مشهور »فردوسی« در ایران و فردوسی امروز در 

لوس آنجلس 
1326 خورشیدی )1947 میالدی(

درگذشت مهدی نوایی اصفهانی، نوازنده چیره دست نی

1328 خورشیدی  )1949میالدی(
چاپ و انتشــار کتاب »انتقاد بر قانون اساسی ایران از نظر 
حقوق زن« نوشته دکتر مهرانگیز منوچهریان، حقوقدان و 

استاد دانشگاه
1330خورشیدی  )1951میالدی(

ترور و درگذشت دکتر عبدالحمید زنگنه، رئیس دانشکده  
حقوق

1331 خورشیدی )1952 میالدی(
تسلیم دادخواست مجدد انگلستان علیه دولت ایران در ملی 
کردن نفت و خلع ید از شــرکت نفت انگلیس، به دیوان 

دادگستری بین المللی الهه
1365خورشیدی  )1986میالدی(

درگذشت دکترامیرحسین یزدگردی - نویسنده و ادیب

سه شنبه 5 فروردین    |  24 مارچ

1278 خورشیدی )1899 میالدی(
انتشار نخستین شماره  مجله  »عالم نسوان« زیر نظر نوابه صفوی

1324 خورشیدی )1945 میالدی(
زاد روز  دکتر مســعود آذرنوش - باستانشناس  و رئیس 

پژوهشکده باستان شناسی 
1330 خورشیدی )1951 میالدی(

انتصاب محمد حجازی )مطیع الدوله(، نویسنده معروف، به 
ریاست اداره کل تبلیغات و انتشارات 

   آثار مکتوب محمد حجازی از سوی شرکت کتاب تجدید 
چاپ شده اند و در شرکت کتاب موجودند

1332 خورشیدی )1953 میالدی(
زادروز  حسن میرعابدینی، منتقد و پژوهشگر ادبیات

1361 خورشیدی )1982 میالدی(
درگذشت استاد اســماعیل ادیب خوانساری، خواننده و 

ردیف دان )تولد 1280 خورشیدی(

چهارشنبه 6 فروردین   |   25 مارچ

1331 خورشیدی ) 1952میالدی(
درگذشت قاسم غنی، پژوهشگر، مؤلف، و مترجم در امریکا 

پنجشنبه 7 فروردین   |  26 مارچ

1323خورشیدی )1944 میالدی(
زادروز خسرو شکیبایی، بازیگر سینما و تئاتر 

1325 خورشیدی )1946 میالدی(
زادروز  شاهین فرهت موسیقیدان
1327 خورشیدی )1948 میالدی(

نخستین کلنگ ساختمان آرامگاه سعدی در شیراز به زمین 
زده شد.

1341 خورشیدی )1962 میالدی(
درگذشت کاظم زاده ایرانشــهر، ادیب و روزنامه نگار، در 

سوئیس
1385 خورشیدی )2006 میالدی(

درگذشــت منوچهر همایون پور آوازخوان و ردیف دان 
سال های دهه سی و چهل بر اثر عارضه قلبی در تهران در 

سن 82 سالگی.

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

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
20  مارچ  تا  26 مارچ )1 فروردین تا  7 فروردین(

حافظ ناشنیده پند 
برگی چند از دفتر خاطرات محمد گلندام

ایرج پزشک زاد

نوروزتان پیروز

محمد علی طاهری زندانی سیاسی عقیدتی مشهور که خبرهای بیشماری در مورد او 
و اندیشه ها و نقض حقوق انسانی او توسط دولت جمهوری اسالمی ایران بارها و 
بارها در مطبوعات ایران و جهان و همچنین کمیساریای سازمان ملل و دولت های 
غربی مطرح شــده است اینک از جهنم جمهوری اسالمی خود را باالخره به کانادا 
رســانده است. ایشــان در حال حاضر برای این که بتوانند با مردم و هوادارانشان 
در تماس باشــند مبادرت به گشــودن یک کانال تلگرام به نشانی زیر نموده اند.

 MaTaheriNews

محمد علی طاهری بنیانگذار
 عرفان حلقه در کانادا

Shah Abbas 
emperor of persia

1629-1587

http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=102132&title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%A7%D8%A8:%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%8C%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%AB%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2&author=%D8%A8%D9%86%D8%8C%20%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://www.khoshvaghtlaw.com/
https://www.la-pianos.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101788&title=%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%81%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&author=%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=111032
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101952&title=A%20Concise%20History%20of%20Iran:%20From%20the%20early%20period%20to%20the%20present%20time&author=Shirazi,%20Saeed
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104441
http://radis.org/
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حکایات بازار بین الخبرین
این شب عیدی ببین به چه روزی افتادیم از دست این 
ویروس مادرفالن فاتل. ایشاال اگه زنده بمونیم از دست 
این کرونا و بتونیم سال دیگه رو با سالمتی شروع کنیم 
و ادامه بدیم، ســعی می کنیم همینجوری به شوخی و 

انتقاد از زمین و زمون ادامه بدیم ولی قبل هر چیز احتیاط 
پیشه کنیم که پیشگیری بهتر از درمانه و االن هم که به 
همه ثابت شده که هیچ چیزی ارزش تندرستی و زندگی 

سالم رو نداره ...

خر قبرسی
از قدیــم میگفتن خر از قبرس میارن ... واال ما تو این 
چند روز اخیر یه چیزایــی از ایران خودمون دیدیم 
که فکــر کنم کال می تونیم در آیندــه روش بعنوان 
یه درآمد غیرنفتی حســاب کنیــم. صادرات خر دو 
طبقه رینگ اســپرت قالپاق فابریک به قبرس! دیگه 
بــا وجود این هموطنان خر، نیازی به خر وارداتی از 
قبرس نداریم و با توجه به تعداد چشمگیر خران در 
سطح جامعه الخر در کشور، چشم انداز صادرات این 

موجودات چیزخل در آینده روشن به نظر می آید.
حکایت از این قراره که باالخره خرد و عقالنیت در 
جمهوری اســالمی تا حدی بر خریت مذهبی پیروز 
شد و علما راضی شــدن بخاطر جلوگیری از شیوع 
کرونا، درب حــرم امام رضا و حضرت معصومه در 
مشهد و قم بسته بشه اما یه سری خایه مال چیزخل 
کاســه داغ تــر از آش تجمع کردــن و حتی در قم 
موفق شــدن وارد صحن حرم هم بشن! بامزه ترین 
قسمت داستان اینه که خبرگزاریای سپاه و حکومت 
این خر حزب اللهیا رو عناصر مشکوک معلوم الحال 
وابسته به دژمنان دونستن. یعنی خودشون به خریت 
خودشــون حیرون موندن. یارو حیدر حیدر میکنه و 
میره دری رو میشــکنه که رفیقای خودشون بستن. 
بفرما، اونوقت می خواین برین خر از قبرس بیارین؟

خرید وحشت!
آقا چند شــب پیش پرزیدنــت ترامپ در مورد 
کرونا نطق کرد و یه کالم گفت اوضاع خرابه و 
بعدشــم ما خوابیدیم و صبح که بلند شدیم دیدیم 
ملت زدن به همه فروشــگاه ها و یه سری چیزا 
یا  قراره تو خشکســالی  انگار  رو غارت کردن! 
الکل  مادر  قبلش خــوار و  البته  بیافتــن.  قحطی 
و ژل و مــواد ضــد عفونی رو که بــه صلوات 
داده بودــن و توی این حمله اخیر بیشــتر آب 
آشامیدنی و دســتمال توالت )!( و کنسرو هدف 
هجوم ملت قرار گرفت. تو شــوک این بودم که 
مثــه این مردــم منم برم »خرید وحشــت« )مثه 
نماز وحشــته!( یا نه که یهویی پرزیدنت ترامپ 
اومــد وضعیت اضطراری اعالم کرد و کال دیگه 
فروشــگاه ها به گا رفتن و با کمبود کاال روبرو 
شــدن و بعضی چیزا رو ســهمیه بندی کردن. ما 
هم کــه تازه فهمیدیــم داره چه اتفاقــی میوفته 

تصمیم گرفتیم که بریم خرید وحشــت! 
جلو  محلمــون،  ســوپرمارکت  فروشــگاه  رفتم 
درش نوشــته بود: ســاعت کار جدید فروشگاه 

8 شب!  تا  8 صبح 
8:30 شب بود!  نگاهی با ســاعتم کردم، ساعت 

کرونا بعد از دیدن این صحنه دمش رو گذاشت رو 
کولش و رفت!

آمادگی مونالیزا برای خونه تکونی عید!

راه حل ایرانی برای جبران کمبود دستمال توالت!

جوک های کرونا نوروزی:

• حرمت عطسه هم از بین رفته، قبالً عطسه میکردی 10 نفر 
میگفتن عافیت باشه، االن عطسه میکنی میگن زهر مااااار جلو 

اون دهن گنده اتو بگیر!
• روحیه دهی به مردم به سبک رادیو جمهوری اسالمی: تو 
وضعیت بحرانی فعلی، خیلی ها دارن از هم »حاللیت« می 

طلبن ...  مرا ببخش را بشنوید با صدای مجتبی کبیری!
• نور به قبر بروسلی بباره، مرحوم یه چی میدونست، این چینیا 

رو چک و لقتی می کرد!
• شــنیدیم میگن با توجه به اینکه دوستان امریکایی مون 
دستمال توالت کم آوردن دارن، بهم آفتابه ایرانی پیشنهاد 

میکنن واسه شستن باسناشون :((
• قبال همه میخاستن تا عید خوش اندام شن االن وضعیت 

جوری شده ک همه فقط میخان تا عید زنده بمونن!
• قدیم همه برنامه هامونو میچیدیم واسه بعد عید، االن همش 

افتاده واسه بعد کرونا!
•  یادش بخیر قدیما یکی سرفه میکرد میزدیم پشتش، االن با 

لگد میزنیم در ماتحتش!
• یادتونه اون مرتیکه روح اهلل مومن نسب میگفت: با دو 
گیگ اینترنت، فالن دختر 12 ساله حامله شد! حاال بیاد ببینه 
با 100 گیگ اینترنت رایگان برای قرنطینه خونگی، کل ملت 

حامله میشن!
• بعد از تموم شدن کرونا، کوپن سفر میدن، تعطیالت جبرانی 
میذارن، اصال خودشون میان دستتونو میگیرن میبرن پارک و 

سینما پس هموطن بتمرگ تو خونه ات!
• از وقتی با ماسک و دستکش میرم بیرون، جو دکتر جراح 
منو گرفته و هی دلم میخواد هر کیو میبینم بگم ما همه ی 

تالشمونو کردیم! متاسفم!
•  وزیر خارجه چین گفته ما منشأ کرونا نیستیم! داداش مگه 
باد شکمه که گردن نمیگیری؟ کل دنیا رو دارین میفرستین 
سینه قبرستون ، حتما بعدشم میخواد چن بار بلند شه بشینه، 

بگه صدای صندلی بود!
• قم ورود ممنوع شده اما خروج آزاده. این هم قرنطینه به 

شیوه بومی سازی شده!

• پدر بزرگم عالئم کرونا داشت آوردیمش بیمارستان، االن 
3 ساعته داره با پرستارا میرقصه هر چی میگیم خوب شدی 

پاشو بریم خونه میگه، خفه شو نمی بینی دارم میمیرم!
• اخبار شبکه سه یه گزارشی نشون میداد زنه با یه حالت 
تاسفی میگفت واقعا نمیدونم چرا همه تو خیابونن؟ بعد 

خودشم تو خیابون بود ...
• آخرین پیام وزارت بهداشت به مناسبت عید نوروز: همدیگر 

را حالل کنید!
• سال 99 هم نامگذاری شد: سال دوری و دوستی! 

•  هر ایرانی یک آشنا در بیمارستان داره کـه گفته دو نفر کرونا 
گرفتن و تو قرنطینه هستن و خبرش نباید تا 22بهمن جایی 

درز کنه! به این میگن پنهونکاری رژیم! 
• از وقتی فهمیدم دستاتو مرتب بشوری کرونا نمی گیری یه 
ژل شستشو گرفتم هر پنج دقیقه یه بار دستامو تمیز می کنم! 
آخرش ویروس کرونا اومد زد رو شونم گفت: داداش من 
تضمین میدم نیام سمتت! برو بـه زندگیت برس، ارزششو 

نداره!
• پارسال بعد از ولنتاین زن عموم اومد خونمون بعد وسط 
صحبتاش متوجه شدیم ڪه بـه دختر عموم بخاطر درس 
خوبش و اندام ورزشیش از طرف دانشگاه یه خرس قرمز و 

آیفون x جایزه داده بودن ... ما هم کـه خریم!
• اول خط سوار تاکسی شدم، یه نفر مونده بود تاکسی پر شه. 
بعد نیم ساعت یه دختره اومد، راننده بـه شوخی گفت: خانوم 
ما یه ساعته منتظر شماییم ... دختره هول شد گفت: ببخشید 
خواب موندم! یعنی ما نفر کـه ترکیدیم هیچی، خود تاکسیه از 

شدت خنده استارت نمیخورد!
• متاهلی همش عذابه فقط شــب جمعش عشق و حاله، 
مجردی همش عشق و حاله فقط شب جمعش عذابه! بازم 

میل خودتونه!
• ما اصفانیا با روانپزشکا نظرمون یکیه ولی ادبیاتمون فرق 
میکونه. مثلن اونا میگن فالنی در طیف وسیعی از مسایل 

اظهارنظر میکنه، ما میگیم خیلی ککه خوری میکونه!
• مادربــزرگ یکی از رفیقام اســمش خاوره همین حاال 

خانوادــش بهم زنگ زدن گفتن یــه جوری بهش بگم 
مادربزرگت ُمرده کـه شوکه نشه. منم بهش گفتم: داداش، 
خاور چرخ هاش پنچر شده! گفت: خاور کی؟ گفتم: خاور 

بابا بزرگت! هنوز نفهمیده، چطوری بهش بگم آخه؟
•  برای پیشگیری از ابتال بـــه ویروس کرونا روز ولنتاین 
همدیگرو نبوسید و کادوهایی کـه میگیریدو درون سطل 

آشغال نزدیک ترین مکان بندازید.       
• دختر همسایمون هم خوشگله، هم پولداره، هم الغره، هم 
با کالسه، هم باهوشه، هم شوخه، هم بـه من محل سگ 

نمیده. واقعا دختر کاملیه!
• من یه صندوق صدقه تو اتاقم دارم، هرروز یه مبلغی میندازم 
توش تا اخر ماه یکجا که جمع شد برمیدارم میذارم جیبم. 
اینطوری هم هفتاد نوع بال رو رفع کردم هم به یه بدبخت 

کمک کردم!
•  شب ولنتاین به دوست دخترم تکست دادم: من جدای 
از این کـه با خواهرتو و همه ی دوستات رابطه دارم، ایدزو 
ابوالو زیگیل تناسلیو با هم گرفتم و مشکوک بـه ویروس 
کرونا و خیلی ویروس های واگیردار مهلک هم شدم. دوس 
دخترم جواب داد: آخی عزیز دلم، بیا راجع بـــه اتفاقای 
خوب فکر کنیم و این مشکالت پیش پا افتاده رو بذاریم 

برای بعد ولنتاین!
• همانا خانه تکانی از رگ گردن بـه شـما نزدیک تر اسـت!

• یه بار بابام زنگ زد و گفت شــام میای خونه؟ گفتم نه و 
بعدش برای این کـه غافلگیرش کنم رفتم خونه. از در کـه 
اومدم تو، بابام سیخ کبابو انداخت زیر کابینت و بلند گفت: 
دروغگو دشمن خداست! بعدش پا شد پنیرو از یخچال 

برداشت و با نون گذاشت جلوی من ...
• یه پسرعمو دارم، کارشناسی ارشدو کـه قبول شد عموم یه 
واحد آپارتمانی بهش داد تو سعادت آباد با یه زانتیا، ازدواج 
کـه کرد یه اسپورتیج بهش داد، درسش تموم شد واسه ش 
یه شرکت زد کـه کار کنه. دیوث االن تو اینستاگرام استوری 

گذاشته کـه: موفقیت جز با پشتکار بـه دست نمیاد!چ

قصه عشق:
خانمه به شوهرش میگه: اگه من بمیرم تو زودــي زن 

میگیري؟
مرد میگه: آره چاره ندارم.

خانم : میاریش تو همین خونه؟
مرد: آره خونمه دیگه.

خانم : لباسام رو میذاري بپوشه ؟
مرد: اگه بپوشه حرفي ندارم آخه گرونیه!

خانم : کفشامو چي؟
مرد: نه!

خانم : چرا ؟
مرد: چون شماره پاهاش سي و هشته!

داستان کوتاه:
پزشک معروف و موفقی کـه سه تا زن گرفته بود مورد 

سرزنش زن مسنی کـه مریضش بود قرار گرفت. 
زن مسن گفت: تو کـه پزشکی با فرهنگ و روشنفکری 

پس چرا سه تا زن گرفته ای؟
پزشک در پاسخش گفت: اولی دختر عمویم بود و آن 

را بخاطر رضایت پدرم گرفتم.
دومی هم دختر دائیم بود و آن را بخاطر رضایت مادرم 
گرفتم. ســومی را خودم خواستم و برای رضایت دل 

خودم گرفتم.

نوروز بر شما فرخنده باد

http://www.promedonline.com/
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=3
https://mgmlenders.com/
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در کانون خبر:

گوین نیوسام میگوید ابزار آزمایش کرونا ، کامل و پاسخگو نیست

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا در انتقاد از کیت هــای آزمایش کرونا گفت این 
کیت های فرســتاده شــده کار نمی کند زیرا دارای RNA، مواد شیمیایی الزم و 
محلولهای ضروری نیست او اشاره کرد مانند این که شما به فروشگاه بروید و یک 

دستگاه چاپ برای کامپیوتر بخرید و فراموش کرده باشید جوهر بخرید. 

این مشکل ناشی از کیت های آزمایشی، برای آزمایشگاه ها مشکل ایجاد شده است و 
حتی برخی از کیت ها، قدرت تجزیه و تحلیل داده ها را ندارند. 

گوین نیوســام گفت: جای تاسف است که در آمریکا، تنها کیت های فرستاده شده 
به کالیفرنیا، فاقد امکان ضروری و الزم هستند و تقاضا داریم این مشکل حل شود. 

قانون گذاران کالیفرنیا و شورای شهر لوس انجلس برای کمک به اجاره نشین ها 
تصمیم می گیرند

قانون گذاران کالیفرنیا در هر دو مجلس ایالت، هفته آینده الیحه ای را به رای خواهند 
گذاشت که به سبب گسترش بیماری ناشی از ویروس کرونا، حکم تخلیه خانه های 
اجاره ای را متوقف کنند و خانه هایی را که به سبب نپرداختن وام مسکن در مرحله 

فروش و اخراج ساکنان قرار داده است را نیز متوقف کنند. 
این الیحه از سوی نماینده دموکرات مجلس از سان فرانسیسکو، فیل تینگ و اسکات 
وینر ارائه خواهد شــد که نیاز به رای دو ســوم نمایندگان و امضای گوین نیوسام 

خواهد داشت. 

در همین مسیر در شورای شهر لوس آنجلس نیز طرحی از سوی نمایندگان شورای 
شهر، نوری مارتینز و مایک بوئین و هرب وسون ارائه شده که روز سه شنبه به رای 
گذاشــته خواهد شــد که در برگیرنده خانه هایی اجاره ای است و تخلیه را متوقف 
می کند و امکانی را نیز از نظر مالی در اختیار مالکان خانه های اجاره ای یاد شده قرار 
می دهد. این طرح از سوی اریک گارستی، شهردار لوس آنجلس نیز پشتیبانی شده 

است.

http://www.ketab.com/
http://alikrealtor.com/
www.safarianrugs.com
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در کانون خبر:

رستوران ها و کالب های شبانه لوس انجلس ، تا پایان 
مارچ بسته خواهند بود

اریک گارستی شهردار لوس آنجلس نیز افزون بر آنچه پیشنهادهای 
ایالت کالیفرنیاست از رستوران ها و کالب های شبانه خواست که تا 
پایان ماه مارچ بسته بمانند و خدمات خود را به صورت سفارش و 

دریافت در منزل ادامه دهند 
اریک گارستی شهردار لوس آنجلس هر گونه گردهم آیی باالی 50 
نفر را تا پایان ماه مارچ ممنوع کرد و باغ وحش، رصدخانه گریفیت 

و دیگر مراکزی را که شهرداری اداره می کند را تعطیل نمود. 

از سوی دیگر با این که شهردار از شرکت ها و موسسات درخواست 
کرد تا جای ممکن بسته بمانند و کارمندان از منزل به کار بپردازند، 
لیکن 50 هزار نفر کارکنان شهرداری لوس آنجلس ، از پلیس تا 
آتش نشــانی و اداره های بهداشت عمومی و خدمات شهری باز 

خواهند بود. 
ناگفته نماند که مدارس لوس آنجلس در تعطیلی به سر خواهند برد 

ولی خوراک روزانه دانش آموزان نیازمند به آنها خواهد رسید. 

19-COVID بی خانمان های کالیفرنیا و بیماری

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا اعــالم کرد که 450 تریلر 
مسافرتی به نقاط ضروری کالیفرنیا برای اسکان بی خانمان ها 
روانه می شود تا بتواند پاسخگوی نیاز شماری از کل 108000 

نفر بی خانمان شود. 
از ســوی دیگر ایالت کالیفرنیا در مسیر شناسایی هتل هایی 
اســت می توانند در شــهرها، کانتی ها و در نهایت ایالت، 

پذیرای بی خانمان ها گردد.

الزم به یادآوری اســت که تاکنون از 334 نفر بی خانمان ها 
آزمایش COVID-19 به عمل آمده که 6 نفر از آنان پاســخ 

آزمایش مثبت داشته اند. 
موضوع بی خانمان ها در شرایط کنونی، یکی از نگرانی های 
مردم و مسئوالن نسبت به ویروس کرونا، احتمال شیوع آن 

از سوی بی خانمان ها در جامعه می باشد.

فرودگاه های کالیفرنیا  و بیماران مبتال به 
19-COVID

فرودگاه LAX که یکی از فرودگاه هایی است که در  چند روز 
گذشته با انبوه مسافرانی روبرو بوده که می خواسته اند پیش از 

ممنوعیت سفر از اروپا خود را به کالیفرنیا برسانند.
افزون بر تراکم انبوه مســافران برای بررســی شدن ، 2 نفر از 
کارکنان بخش TSA فرودگاه که مســافران را چک می کنند 
خودشان آزمایش مثبت داشته اند و یکی از افراد پلیس فرودگاه 

LAX نتیجه مثبت به آزمایش ویروس کرونا داشته است. 
 TSA فرودگاه سن هوزه نیز اعالم کرد که 4 نفر از کارکنان -
)بخش امنیت فرودگاه( مبتال به بیماری COVID-19 بوده اند. 
- فرودگاه بین المللی سان فرانسیسکو نیز اعالم کرد که یکی 
از کارکنان شرکت هواپیمایی آالسکا، نتیجه مثبت به ویروس 

کرونا داشته است. 

قاضی فدرال اجاره زمین های عمومی از سوی 
رئیس جمهور را متوقف کرد

رونالد بوش قاضی فدرال آمریکا، تصمیم دولت ترامپ برای 
اجاره دادن زمین های عمومی در ایالت های استخراج نفت را 
متوقف کرد. این دستور شامل بسیاری از قراردادهایی می شود 
که زمین های عمومی را به بخش خصوصی برای استخراج نفت 

واگذار می نماید. 
در سال 2018 شمار زیادی از زمین هایی که ملک عمومی کشور 
تلقی می شود زیر فشار شرکت های تولید فرآورده های نفتی، 

به اجاره واگذار شده بود و تمامی سازمان های هوادار محیط 
زیست مخالفت خود را ابراز داشته بودند.

 Bureau of Land(قاضی به ادــاره مدیریــت زمیــن
Management )BLM کــه زیر نظر وزارت کشــور 
است، دستور داد تمامی قراردادها را به حالت تعلیق درآورند. 
ایالت هایی که در این قراردادها هستند بیشتر در غرب آمریکا 

هستند و کالیفرنیا از بزرگترین و مهم ترین آنها می باشد. 

www.RustinOffice.com
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دکتر جمشید آصف
جراح - دندانپزشک

همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08Global.net/08event

رویدادهای هفته:

 از آدینه 20 مارچ 2020
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت 
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید. 

لطفا جهت اطالع زمان، نحوه و مشخصات هر 
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته 

باشید. ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه 
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

mojgana@ketab.com

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی

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

Encino, CA 91436

نوروز بر شما فرخنده باد

http://www.smile-la.com/
https://writeiniranian.com/
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=4f3068ef-2672-4ad4-b5c3-ed88ca8d9562
https://911rugservices.com/
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