
سلما تیموری، محقق ایرانی ساکن آلمان، کسی است 
که یکی از اولین و دقیقترین کیتهای تشــخیص کرونا 
را طراحــی کــرده. این اولین باره که ایشــون داره با 
رســانه ها مصاحبه می کنه چون تا بحال کارش به نام 

شرکت دیگه ای بفروش می رسید.
خانم تیمــوری رییس بخش تحقیق و توســعه یک 

شرکت بیوتکنولوژی در برلینه.
شــرکت آنها در آلمــان تقریبا هفتــه ای چهار و نیم 
میلیون کیت تشــخیص ویروس کرونا تولید می کنه. 
ایــن کیت ها به دو صورت خشــک )فریز درای( به 

شکل قرص و همین طور محلول ارائه می شوند. 
با هر قرص تقریبا می شه ۹۶ تا ۹۸ تست کرونا انجام 

داد. 
ابتدا نمودار زمانی ســاخت کیت تشــخیص ویروس 

کرونا رو خواهیم دید.*
چین ۳۱ دســامبر به طور رســمی ویروس ناشناخته 

جدید رو اعالم کرد.
روز دوازهم ژانویه محققان چینی نقشــه ژنتیک این 

ویروس رو منتشر کردند.
و فقــط ۴ روز بعــد، یعنــی روز ۱۶ ژانویه محققان 

شــرکت TIB Molbiol آلمان با همراهی بیمارستان 
علوم پزشکی شریته Charité آلمان در مقاله ای اولین 

تست کرونا رو منتشر کردند.
این مقاله به ســرعت توسط سازمان جهانی بهداشت 
به عنوان اولین تست معتبر ویروس کرونا مورد تایید 

قرار گرفت.
اما هنوز بصورت عملی تستی وجود نداشت.

به گفته دکتــری تیموری، آنها فقط پرایمر داشــتند، 
یعنی چیزی که با اســتفاده از نقشــه ژنهای ویروس 
طراحی میشه و کارش عالمتگذاری بخشی از ژنهای 
ویروســه. اما این عالمت به درد تشخیص نمیخوره. 

برای چی خوبه؟ برای تکثیر ویروس!

چرا ویروس کرونا را تکثیر می کنیم؟
بجای اینکه بکشیدش واسه چی تکثیرش می کنید؟؟ 

علــت اینه کــه ویــروس بینهایــت کوچکــه و با 
میکروسکوپ آزمایشگاهی و اینها قابل دیدن نیست. 
پــس اول باید تکثیرش کننــد. در نمونه ای که گرفته 
میشــه شــاید یکی دو تا یا مثال پنج ویروس وجود 

داشته باشه. 

محقق ایرانی که یکی از اولین کیت های تشخیص 
ویروس کرونا را در جهان طراحی کرد
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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...!!!
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آخرین آمار مبتالیان و مرگ و میر ناشی از 
ویروس کرونا در کالیفرنیا

آخرین آمارها در مورد مبتالیان به بیماری کرونا در کالیفرنیا در آغاز پنجشــنبه به 
۱۹۱۳۱ نفر و میزان مرگ و میر 507 نفر گزارش شــده است که 57 نفر مرگ برای 
روز چهارشنبه گزارش شده و افزایش مبتالیان در چهارشنبه ۱52۴ نفر بوده است. 

آخرین آمار شماری از کانتی های کالیفرنیا به این شرح است:

توسط  علی نورانی

http://e-frt.com/
https://www.jahanilaw.com/
https://www.heidarilawgroup.com/
https://riseinmalibu.com/
www.mesrianilaw.com
https://ferdowsimoneyexchange.com/
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http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=47397&Status=2
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این تعداد رو باید به میلیونها عدد تکثیر کرد تا بیماری 
فرد قابل تشخیص بشه. اینجاست که پرایمر به کار میاد. 

تفاوت DNA و RNA در چیست؟
اگر در نمونه فرد ویروس باشــه، پرایمر پیــداش می کنه و روی آدرس خاصی 

)قطعه خاصی( از RNA یاDNA  ویروس می نشینه.
یک فرق ســاده DNA و RNA اینه که اولی )که ما هم داریم( مثل یک نردبانه، 
یعنی دو رشــته در هم پیچ خورده است، ولی دومی فقط یک رشته است. اینها 
علمیــه و برای ما فرقی نداره. ولی اگر مایل هســتید بدونید که کرونا ویروس 

RNA داره.

تست تشخیص PCR کرونا چیست؟
اینجاســت که نیاز به یک کمپلکس هست که وقتی پرایمر داد میزنه » یافتم!«، و 

میره میچسبه بهش، بتونه اون تکه از ژن ویروس رو تکثیر کنه. 
این کمپلکس اســمش PCR هست، مثل خاک حاصلخیز یا یک مخلوط خاصه 
که پر از مواد مختلف مثل آنزیمها و عملکردهای دیگه ســت که برای ساخت و 

تکثیر ژن الزمه. 
ســپس این دو ماده رو در دســتگاهی )معموال به نام ترمو سایکلر( می گذارن و 
این مخلوط خودش به قدرت خدا ژنی که پرایمر نشــان کرده رو تکثیر می کنه. 

به میزان خیلی زیاد.

در کانون خبر: تصویر هفته:                                                                  

ادامه مطلب خبر اول از صفحه 1

کالیفرنیا 500 دستگاه تنفس 
مصنوعی به نیویورک فرستاد

با این که شمار مبتالیان در کالیفرنیا از ۱5000 و مرگ و میر از ۳50 نفر گذشته 
و ایالت کالیفرنیا بنابر پیش بینی مســئوالن اداره بهداشــت در میانه ماه آپریل، 
دوران اوجگیری بیماری ناشــی از ویروس کرونا در کالیفرنیا آغاز خواهد شد، 
لیکن به ســبب نیاز ایالت نیویورک و شــماری مناطق دیگر، برای پیشگیری از 
مرگ و میر بیشتر، گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا 500 دستگاه تنفس مصنوعی 

را به این ایالت، امانت داد تا بتوانند مشکالت کنونی خود را رفع نمایند. 
ناگفته نماند که این دســتگاه ها در صورت نیاز فــوری، به کالیفرنیا باز گردانده 

خواهد شد.
گوین نیوســام در این زمینه اعالم کرد که کالیفرنیا برای کمک به دیگر مردم در 
آمریکا پیشــگام می شود و این دستگاه ها را به نیویورک و دیگر مناطق زیر فشار 

می فرستد. 

پسح - جشن آزادی و رهایی در بند ویروس کرونا

 ایرانشهر
را

آن الین بخوانید
iranshahrnewsagency.com/Magazine

این خبر را به محض دریافت، به صورت خالصه در خبرگزاری ایرانشــهر قرار دادیم 
که آقای علی نورانی مصاحبه گر به ایرانشهر تذکر دادند که در  خالصه کردن اشتباهی 
صورت گرفته اســت . به همین دلیل برای جلوگیری از هرگونه اشــتباه، کل خبر را با 

استفاده از سامانه خود ایشان در سامانه ایرانشهر قرار می دهیم. 

www.cbsautobody.com
http://talaitutor.org/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=47397&Status=2
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=3


3 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:215 - April,10 , 2020 2020    نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره 215- آدینه 10 آپریل

خبری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

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

رویدادها: مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا )08 ایرانیان(

IRANSHAHR Media Group
Printed in: Los  Angeles, CA, U.S.A
Paper printed version of:
 IRANSHAHR  NEWS  AGENCY 
The first news agency for Iranian abroad
Published by:
KETAB CORPORATION
Founder:
BIJAN  KHALILI

www.iranshahrnewsagency.com

© Copyright 2018 Ketab Corp.

KETAB CORPORATION
since 1981

این نسخه از ایرانشهر را می توانید هم در رایانه شخصی مطالعه کنید
 و هم آن را چاپ نموده و بخوانید

L o s  A n g e l e s ,  C A ,  U S A
Te l :  8 1 8  9  0 8  0 8  0 8

f a x : 8 1 8  9 0 8  1 4 5 7
w w w. 0 8 G l o b a l . n e t

در کانون خبر:

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

اعتراض ساکنان الگونا وودز به بستری شدن بیماران در هتل ها
پس از آن که اعالم شد 2 هتل در شهر الگونا وودز در ارنج کانتی، محل نگهداری 
موقت از بیماران ویروس کرونا و بی خانمان ها خواهد بود، شــماری از ساکنان این 
شهر، با در دست داشتن پالکارد، در برابر هتل به اعتراض ایستادند و خواستار لغو 

این تصمیم شدند. 
در یکی از این پالکاردها نوشته شده است ما را نکشید. 

و یا در پالکاردی دیگر نوشته شده بود، کهنساالن را نابود نکنید. 
ناگفته نماند که شهر الگونا وودز، محل زندگی افراد باالی 55 سال است و شرایط 
ویژه خود را دارد و با توجه به این که اعالم شده است افراد باالی سن 50 سال بیشتر 
در خطر بیماری هستند، ساکنان شهر، دست به اعتراض زده اند که انتقال بیماران به 
هتل های این شهر، جان آنان را تهدید می کند. اکنون شمار مبتالیان در ارنج کانتی از 

۸00 نفر گذشته است. 

توقف دیدار حضوری زندانیان 
نوجوان با خانواده ها

با افزایش مبتالیان به بیماری ناشــی از ویروس کرونا، مالقات و دیدار خانواده های 
زندانیان نوجوان با آنها به صورت حضوری قطع شــده است و زندان نوجوانان در 
کانتی لوس انجلس که زندانیان زیر 2۱ سال در آنجا نگهداری می شوند، وارد قرنطینه 
شــده اســت. از این روی، خانواده ها و کنشگران اجتماعی، از کانتی لوس آنجلس 
درخواســت کردند که نوجوانانی را که در مرحله رسیدگی به پرونده برای دوران 
زندان تعلیقی و نظارتی هســتند، هر چه زودتر، آزاد کنند و به خانه بفرستند تا در 

قرنطینه خانگی و در کنار افراد خانواده خود زندگی کنند. 
این کنشــگران به اداره زندان های کالیفرنیا فشــار آورده اند که همانند نیویورک و 
فیالدلفیا، نوجوانانی را که جرم های خطرناک و خشونت بار انجام نداده اند، به طور 

موقت آزاد کنند. 

هنوز حکم تخلیه برای اجاره نشین 
ها صادر می شود

با این که در شــهر لوس آنجلس، اریک گارســتی شــهردار لوس آنجلس، دستور 
ویژه برای متوقف کردند حکم تخلیه اجاره نشین ها را صادر کرده و گوین نیوسام 
فرماندار کالیفرنیا نیز دستور مشابهی را برای کالیفرنیا در دوران گسترش کرونا مورد 
تاکید قرار داده  اســت لیکن به سبب نامساعد بودن شرایط پرداخت وام مسکن از 

سوی صاحبان امالک، آنها راه های ویژه ای را برای صدور حکم تخلیه یافته اند. 
النــا پــوپ )Elena Popp(، وکیل مدافع و مدیر اجرایی شــبکه دفاع در برابر 
حکم تخلیه در این زمینه به خبرنگار لوس آنجلس تایمز گفته است که شماری از 
مستاجران، نامه هایی از مالکان دریافت کرده اند که از آنها تقاضای اعالم شرایط مالی 
و یا فرســتادن اجاره را دارند، زیرا مالکان می خواهند با این نامه ها از دوست فدرال 

تقاضای کمک بنمایند. 

پیگرد قانونی 9 محل کسب و کار به دستور شهردار
اریک گارستی شهردار لوس آنجلس دستور داد ۸ محل کسب و کار که از مقررات 
بســته بودن در شرایط اعالم شده پیروی نکرده اند، محاکمه شوند و موجب پیگرد 

قانونی قرار بگیرند. 
شهردار اشاره کرد که برای نمونه یک فروشگاه سیگار و دیگر فرآورده های سیگار 
بخارزای، باز بوده و به ماموران گفته است که ما تبعیت نمی کنیم. و شهرداری اقدام 

به بستن این فروشگاه می نماید. 
راب کاکس، ســخنگوی دادستان شهر لوس آنجلس گفت ما از سوی پلیس لوس 
انجلس گزارش هایی دریافت کرده ایم که نشان می دهد شماری از کسب و کارهای 
غیرضروری و حســاس، باز بوده اند و رعایت مقررات را نکرده اند و پرونده آنها در 

دست بررسی و اقدام است. 
اریک گارســتی در مورد این گونه کسب و کارها اشاره کرد که نخستین گام، قطع 
آب و برق آنها خواهد بود و این برای پیشگیری از گسترش ابتالی به بیماری است. 
ناگفته نماند که شــهر لوس آنجلس، پس از نیویورک، یکی دیگر از شهرهای مهم 

آمریکاست که تاکنون 7۸ نفر در آن جان خود را از دست داده اند. 

PBS افزایش برنامه های آموزشی در تلویزیون

 با تعطیلی مدارس در لوس آنجلس و آموزش آنالین، با توجه به این که خانواده های 
کم درآمد به اینترنت دسترســی ندارند، شــماری از برنامه های آموزشی از تلویزیون 

PBS و SoCal/KCET انجام می شود. 
این سه شبکه توانسته اند برنامه های خود را در اختیار ۱۴0000 خانواده قرار دهند که 
در برگیرنده دست کم 200000 کودک است. اکنون PBS که در کالیفرنیا 70 ایستگاه 
و شبکه تلویزیونی دارد در برنامه های خود شماری از برنامه های اموزشی و تفریحی را 

قرار داده است که می توان به این برنامه ها اشاره کرد. 
برای کودکان پیش دبســتانی تا کالس ســوم ابتدایی برنامه Peg+Cat که مسایل 
ریاضی را می آمــوزد و Pinkalicious & Peterrifie که علوم اجتماعی را در 
محتوای خود دارد . برای دانش آموزان کالس های چهارم تا هشتم برنامه NOVA که 

شماری از برنامه های آموزشی مستند است. 

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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در کانون خبر:

اتاق های اجاره ای هتل ها برای بی خانمان های کالیفرنیا
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا امروز در کنفرانس مطبوعاتی خود، 
از همکاری مشترک با FEMA برای دستیابی به ۱5000 اتاق در 
هتل ها برای بی خانمان ها سخن گفت که در خطر بیشتری برای 

ابتال و انتشار بیماری هستند. 
FEMA تعهد کرده است هزینه 7000 اتاق در هتل ها را به ایالت 

کالیفرنیا به میزان 75 درصد بپردازد.
از سوی دیگر گوین نیوسام با شماری از تولید کنندگان مواد غذایی 
آماده نیز گفتگو کرده است تا غذای گرم در اختیار این بی خانمان ها 

قرار دهد. 
گوین نیوســام اشاره کرد که تقسیم این اتاق ها و شناسایی آن در 
شــهرهای گوناگون ایالت با کمک کانتی ها و شــهردارها انجام 
می شود تا هر چه زودتر، شمار بیشتری از بی خانمان ها را از خیابان 

راهی اتاق ها کند این طرح Project Room Key نام دارد. 

آغاز به کار مراکز جدید  آزمایش ویروس کرونا 
در کانتی لوس انجلس

 با افزایش شمار مبتالیان در کانتی بلوس انجلس و برای پیشگیری 
بیشتر، در این کانتی، ۳ مرکز جدید برای آزمایش کرونا راه اندازی و 

آغاز به کار کرد.
گر چه تا پایان روز پنجشنبه کانتی توانسته بود 2۳۳00 نفر را آزمایش 
کند، انتظار می رود که با گشایش این ۳ مرکز که به صورت رانندگی 
و از فاصله انجام می شود )Drive-Up(، بتوانند شمار بیشتری را 

آزمایش نمایند. 
این مراکز در این محل ها خواهند بود. 

در شرق کانتی در شــهر پومونا در Pomona Fair Plex در 
جنوب 

 South Bay Galleria در کرانــه ســاحل در رداندوبیــچ
 Redondo Beach

 Antelope Valley Mall در شــمال کانتــی در پالــم دل در
 Palmdale

 High Desert افــزون بر مراکز جدید یاد شــده، در لنکســتر
Medical group و 

در گلندل در Glendale Memorial Hospital نیز آزمایش 
انجام می شود. 

افزایش بیکاری در کالیفرنیا ، باالتر از رکود 
اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم

اداره کار کالیفرنیا اعالم کرد که هفته گذشــته شمار کسانی 
که درخواست بیکاری کرده اند به ۸7۹000 نفر رسیده است 
و تنها در یک هفته گذشته ۱۸۶۳۳۳ نفر درخواست حقوق 
بیــکاری نموده اند، به گونه ای که گوین نیوســام فرماندار 
کالیفرنیــا اعالم می کند که از ۱۳ مــارچ 2020 که ویروس 
کرونا در کالیفرنیا موجب ماندگاری در خانه شــده اســت 
نزدیک به ۱/۶ میلیون نفر تقاضای بیکاری داده اند که تنها در 
روز دوشنبه شمار ۱50000 تقاضای بیکاری راثبت کرده اند. 
در حالی که تا پایان فوریه، میــزان بیکاری در آمریکا ۳/5 
درصــد و کالیفرنیا در ۳/۹ درصد بوده اســت اکنون میزان 
بیــکاری در کالیفرنیا بنابر گزارش وزارت کار آمریکا از ۱0 

درصد گذشته است. 

مایکل برنیک مدیر پیشین اداره کار کالیفرنیا اعالم کرده است 
که میزان بیکاری در کالیفرنیا به بیش از دوران بیکاری پس از 
جنگ جهانی دوم در رکود اقتصادی بزرگ خواهد رساند. 

مرکز  Fairview در ارنج کانتی بیمارستان موقت می شود
بــا اعالم این که کالیفرنیا در میانه ماه آپریل به اوج شــمار 
خود در بیماری ناشــی از ویروس کرونا خواهد رســید و 
نیاز به تخت های بیشتر در بیمارستان ها مطرح خواهد شد، 
شهردار کوستامیســا در ارنج کانتی اعالم کرد که به تبدیل 
مرکز گســترش فرویو )Fairview( به بیمارستان موقت 
سرعت بخشیده اند و این مرکز خواهد توانست ۹00 تخت 
بیمارســتانی در راســتای نیازهای کالیفرنیا داشته باشند و 

توانایی افزودن 200 تخت دیگر بیمارستانی را نیز دارد. 
 Katrina( این موضوع نه تنها از ســوی کاترین فولــی
Foley( شــهردار کوستا میســا در یک کنفرانس خبری 
ویدئویــی، بلکه در بیانیه  از ســوی کوتــی پتری نوریس 
)Cottie Petrie Norris( نماینده دموکرات منطقه در 

ایالت کالیفرنیا، نیز آمده است. 
ناگفته نماند که بیمارســتان های ارنج کانتی  میزان اشــغال 
تخت هــای خود را برای رویارویی بــا بحران کرونا، تا ۶۴ 

درصد کاهش داده اند. 

خروج ترن باربری از خط آهن در نزدیکی 
بیمارستان دریایی

FBI در تحقیق خود در مــورد فردی که موجب خروج ترن 
باربری از ریل را در شــهر ســن پدرو در نزدیکی بیمارستان 
دریایی مرســی به وجود آورده را با بررســی وابســتگی او به 
سازمان ها و گروه های رادیکال، با تمرکز بیشتر پیگیری می نماید. 
این فرد که ادواردو مورنو نام دارد و ۴۴ ســاله است، از سوی 
FBI بــه اتهام تخریب عمدی در خط آهن که نه تنها موجب 

تخریب ترن و نشت نفت شده است، بلکه به سبب نقطه توقف 
ترن در 250 یاردی محل لنگرگاه کشــتی بیمارســتانی مرسی 

نیروی دریایی، اهمیت ویژه ای می یابد. 
ناگفته نماند که فرد یاد شده، از کارکنان خط باربری راه آهن بین 
بندر النگ بیچ و بندر لوس آنجلس اســت که پاسیفیک  هاربر 

الین خوانده می شود. 

کالیفرنیا به سوی اوجگیری بیماری کرونا
ایالت کالیفرنیا آدینه را با ۱۱2۸7 نفر مبتال و 2۴۹ نفر مرگ و میر ثبت شده آغاز کرده است. 

بیشترین مبتالیان را کانتی لوس انجلس دارد که شمار مبتالیان به ۴07۱ نفر و شمار مرگ و میر به ۸0 نفر رسید.

SOUTHERN CALIFORNIA REGIONAL RAIL AUTHORITY
IFB NO. PO780R20-

COMMUNICATION AND SIGNAL CONDUIT MATERIALS
The Southern California Regional Rail Authority (SCRRA) is seeking Bids for Communication 
and Signal Conduit Materials. The maximum dollar value for the contract will be for a total 

not-to-exceed amount of 1,000,000.00$.
Bid documents may be obtained via download by visiting SCRRA›s website at

 http://www.metrolinktrains.com/agency/page/title/doing business. Vendors must register 
for no fee on the website in order to download the documents.

The contract to be awarded will be funded in part by grants under the U.S. Department of 
Transportation, Federal Transportation Administration and is subject to a DBE Participation 
Goal of %4. For further information contact: Melissa Cousart, Contract and Compliance 

Administrator at 213.452.0207 or email Cousartm@scrra.net.
20/10/4
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سید جالل طباطبایی

معاون پژوهش و ف نآوري
دانشگاه تبریز

ســید جالل طباطبایی متولد 1348 است او مدرک کارشناسی 
از دانشگاه تبریز کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس و 
دکتري از دانشگاه ردینگ انگلستان در رشته فیزیولوژي تغذیه 

معدنی گیاه دارد

مسئولیت ها

- استاد دانشگاه تبریز از سال ۱۳۸۱
- مدیر ف نآوري اطالعات دانشگاه تبریز به مدت سه سال

- ریاست کتابخانه دانشگاه تبریز به مدت دو سال
- معاون موسسه تحقیقات خاک و آب تهران

- معاون اجرایی ســازمان سنجش آموزش کشور از ۱2 بهمن ۱۳۸۹ تا احتماالً آبان 
۱۳۹2

- معاون پژوهش و فن آوري دانشگاه تبریز از آبان ماه ۱۳۹2 تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر

ســید جالل طباطبایی به عنوان معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور، با با 
اجراي دســتورات هسته گزینش دانشجوي توجه به چارت تشکیالت این سازمان 
ســازمان سنجش آموزش کشور، در گسترش و نقض حق تحصیل بهائیان مسئول 

است.
از جمله این موارد اخراج میثاق افشار دانشجوي بهائی رشته علوم سیاسی دانشگاه

شهید بهشتی است. افشــار از معدود دانشجویان بهائی است که موفق به تحصیل 
در مقطع کارشناسی شــده بود. محرومیت از تحصیل این دانشجوي بهائی با نامه 
اي به امضاي ســید جالل طباطبایی به معاون شوراي انضباطی دانشجویان دانشگاه 
شهید بهشتی مبنی بر لغو پذیرش این دانشجو صورت گرفته است و این دانشجو از 

اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ به طور رسمی از دانشگاه اخراج شده است.

حسین طال

شهردار اسالمشهر

متولد سال ۱۳۴۸ است. او دکتراي
پزشکی و دکتراي مدیریت بحران دارد.

مسئولیت ها

- رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمی شهر و روستاهاي استان
تهران

- معاون وزیر صنایع در اســتان هاي ایالم، چهارمحــال و بختیاري ،کهکیلویه و 
بویراحمد

- نماینده دوره نهم مجلس شوراي اسالمی
- عضو شوراي عالی حفاظت فنی کشور

- مشاور وزیر کار
- مدیر کل حراست وزارت کار و امور اجتماعی

- مدیر دفتر نظارت بر انتخابات شوراي نگهبان در تهران

- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت دخانیات ایران
- معاون استاندار و فرماندار تهران از اردیبهشت ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۹

- معاون فرماندار استان تهران تا آذر ۱۳۸۹
- مشاور و معاون وزیر صنعت معدن و تجارت

- عضو جبهه پایداري انقالب اسالمی
- شهردار اسالمشهر از ۱۶ د یماه ۱۳۹۶ تا کنون

برخی ازموارد نقض حقوق بشر
مشارکت در سرکوب اعتراضات پس از
 انتخابات ریاست جمهوري سال 1388

حسین طال به عنوان معاون فرماندار استان تهران نقش موثري در سرکوب اعتراضات 
و تجمعات پس از انتخابات ریاســت جمهوري سال ۱۳۸۸ در استان تهران داشته 

است. او مسئول بازداشت و مداخله پلیس در تجمعات بعد از انتخابات بود.
حدود « : وي درباره اعتراضات بعد از انتخابات ریاســت جمهوري سال ۱۳۸۸ می 
گوید بعد از ظهر بود که تیراندازي ها در خیابان مطهري شروع شد و اتوبوس ها را 
آتش زدند. بعدها وقتی زمانی عضو انجمن پادشاهی را دستگیر کردند گفت ما براي 

کشتار وسیع آموزش دیده ایم
او همچنین در د یماه ۱۳۹2 درباره اعتراضات پس از انتخابات ریاســت جمهوري 
هسته اصلی راهپیمایی 25 خرداد ۱۳۸۸ توسط عد هاي « : سال ۱۳۸۸ گفته بود با 
کتانی هاي نارنجی هدایت و ساماندهی شده بود. من خودم رفتم داخل جمعیت 25 
خرداد حضور داشــتم که به صورت واضح این جمعیت سازماندهی شده بود و ها 
ســازماندهی NGO بعدها دیدیم که این افراد تحت عنوان گروه هاي اجتماعی و 

شده بودند و متأسفانه کارکردهاي سیاسی پیدا کرده بودند.
با این که راهپیمایی بزرگ معترضان در ســکوت و با آرامش نسبی برگزار شد در 
پایان، با خشونت مأموران امنیتی و انتظامی روبه رو شد که به تیراندازي و کشته شدن 
چند نفر انجامید. همان شــب تلویزیون جمهوري اسالمی ایران رسماً کشته شدن 

هفت نفر و زخمی شدن 2۹ نفر را تأیید کرد.
فرشته قاضی، خبرنگار، که با خانواده ده ها نفر از زندانیان و کشته شدگان حوادث 
بعد از انتخابات و از جمله مقتوالن روز 25 خرداد مصاحبه کرده بود تعداد کشــته 
شدگان را بیشتر از رقم اعالم شده توسط حکومت ایران می داند:  » شوراي تامین 
اســتان تهران از کشته شــدن 7 و زخمی شــدن 2۹ تن خبر داد، اما دستگاه هاي 
حکومتی بعداً اعالم نکردند که این 2۹ زخمی چه سرنوشــتی پیدا کردند. در واقع، 
تعدادي از آ نها بعداً جان خود را از دست دادند و من شخصاً با خانواده هاي ۱2 نفر 
از کسانی که آن روز در خیابان آزادي تیر خوردند و کشته شدند صحبت کرد هام.« 
در حمله 2۴ خردادماه ۱۳۸۸ به کوي دانشگاه تهران نیز تعداد زیادي از دانشجویان 
بازداشــت و تعدادي نیز کشته شدند. دفتر تحکیم وحدت گفته بود که در حمله به 
خوابگاه دانشگاه تهران پنج دانشجو کشته شدند نیروهاي انصار و لباس شخصی با 
سازمان دهی گسترده و هماهنگ به دانشجویان ساکن در کوي دانشگاه تهران حمله 

کردند. این افراد مجهز به انواع سالح هاي سرد و گرم از جمله قمه و تبر بودند.
در روز عاشوراي ۱۳۸۸ ) ۶ د یماه ( نیز چندین نفر از معترضان که به روایت نیروي 
انتظامی تعداد آ نها ۸ نفر بود کشته شدند و بیش از هزار نفر بازداشت شدند. همچنین 
در این روز ماشین نیروي انتظامی از روي یکی از معترضان رد می شود که منجر به 

مرگ وي می شود.

قرارگرفتن در لیست مجازات هاي حقوق بشري اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا در ۱۸ مهر ۱۳۹0 ) ۱0 اکتبر 20۱۱ ( 2۹ مقام ایرانی از جمله حســین 
طال را به دلیل نقشــی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته 
اند از ورود به کشورهاي این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی هاي این مقامات نیز 

در اروپا توقیف خواهد شد.
بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا حسین طال مسئول مداخله پلیس در سرکوب معترضان
بعد از انتخابات ۱۳۸۸ است. او به دلیل داشتن عملکرد خوب در سرکوب معترضان 

بعد از انتخابات پاداش هم دریافت کرده است.

محمود
عباس زاده مشکینی

متولد مشکین شهر استان اردبیل است.

مسئولیت ها

- عضو جامعه اسالمی دانشجویان
- رئیس روابط عمومی استانداري اردبیل

- مدیرکل شهري و روستایی استانداري اردبیل در دوره استانداري احمدي نژاد تا
سال ۱۳7۶

- مسئول کتابخانه استانداري اردبیل از سال ۱۳7۶ تا ۱۳7۸
- مدیر آموزش کارکنان صدا و سیما از سال ۱۳7۸ تا اواخر سال ۱۳۸5

- از همکاران رسانه اي ستاد انتخاباتی احمدي نژاد
- دبیر کمیسیون ماده ده احزاب در دولت نهم و دهم

- مدیر کل سیاسی وزارت کشور از 22 اسفند ۱۳۸5 تا ۹ مرداد ۱۳۹0
- استاندار ایالم از ۳ آبان ماه ۱۳۹۱ تا پایان دولت دهم در سال ۱۳۹2

- مشاور دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه از ۸ مرداد ۱۳۹۳

برخی از موارد نقض حقوق بشر
1. ممانعت از تجمع معترضان به نتایج
انتخابات ریاست جمهوري سال 1388

محمود عبا سزاده مشکینی به عنوان مدیر کل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون
ماده ده احزاب مسئول صدور مجوز براي تظاهرات و سایر گردهمایی هاي عمومی

و همای شهاي احزاب رسمی کشور بود. او از سال ۱۳۸۸ تا پایان مسئولیتش به
طور مداوم هر گونه تجمع غیرحکومتی را ممنوع کرده بود. عالوه بر این او هر گونه

صدور مجوز قانونی براي اعتراضات را منع کرده بود و در بازداشت معترضان و
افراد شرک تکننده در تجمعات علیه نقض حقوق آزادي مسئول بوده است.

به عنوان مثال او مانع برگزاري تجمع معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوري
سال ۱۳۸۸ در 22 خرداد ۱۳۸۹ شد. علی شکوري راد و ابوالفضل قدیانی، نمایندگان
احزاب و گرو ههاي درخواس تکننده مجوز راهپیمایی، در گزارشی از مالقات خود
با مسئوالن وزارت کشور نوشتند: » تصمیم قطعی و نهایی در وزارت کشور بر عدم 
صدور مجوز است، ولی براي این تصمیم دالیل قانونی تراشیده می شود« مخالفان 
دولت در نام هاي متعهد شــده بودند که در سکوت راهپیمایی کنند اما نمایندگان 
احزاب متقاضی راهپیمایی گفتند که محمود عباس زاده مشــکینی در مالقات با آن 
ها گفته بود که در آیین نامه مصوب دولت تأکید شده است که شعارهاي راه پیمایی 
باید از قبل به اطالع وزارت کشــور رسیده باشد و راهپیمایی در» سکوت « در این 
آیین نامه پیش بینی نشده اســت. این در حالی است که عباس زاده مشکینی گفته 
بود که بر خالف آئین نامه دولت نماینده رسمی هیچ حزبی » حضورا « براي ارائه 
درخواســت مجوز راهپیمایی به وزارت کشور مراجعه نکرده است. همچنین او در 
سال ۱۳۸۹ مجوز برگزاري مراسم سالگرد کشته شدگان اعتراضات پس از انتخابات 

ریاست جمهوري سال ۱۳۸۸ را صادر نکرد.
2. تعلیق فعالیت هاي احزاب سیاسی

طبق ماده ۱0 کمیته قوانین درباره فعالیت هاي اعضاي گروه هاي سیاسی او مسئول
صدور مجوز براي تظاهرات و سایر گردهمایی هاي عمومی و همایش هاي احزاب
رســمی کشــور اســت. او در فروردین ماه ۱۳۸۹ فعالیت هاي دو حزب طرفدار 
میرحسین موســوي، جبهه مشارکت ایران اسالمی و ســازمان مجاهدین انقالب 

اسالمی، را به تعلیق در آورد.
قرارگرفتن در لیست مجازات هاي حقوق بشري اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا در ۱۸ مهر ۱۳۹0 ) ۱0 اکتبر 20۱۱ ( 2۹ مقام ایرانی از جمله محمود 
عباس زاده مشکینی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان
ایرانی داشته اند از ورود به کشورهاي این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی هاي این 
مقامات نیز در اروپا مشمول توقیف می شود بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا محمود عبا 

سزاده مشکینی از سال ۱۳۸۸ تا کنون به طور مداوم هر گونه تجمع
غیرحکومتی را ممنوع کرده است.
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طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

کرونا مصلحت نظام

مهم ترین اتفاقی که تو این هفته افتاد این بود که جمهوری اسالمی تصمیم گرفته که 
مشاغل رو باز کنه و مردم رو بفرسته سر کار و زندگی عادی و قرنطینه نصفه نیمه 
ای رو هم که تا حاال داشتیم رو بشکنه و … خامنه ای و معاونش روحانی )رییس 
جمهوری که باید حافظ جان و مال ملت باشه تغییر شغل داده و شده معاون رهبر!( 
از اونجایی که نمیتونن خرج قرنطینه ملت رو تامین کنن، مردم رو به سمت کرونا هل 
میدن و اصلن هم براشون مهم نیست تو این وضعیت بحرانی چند نفر دیگه به کام 
مرگ میرن، مهم برای این بی شرف ها مقاومت و جهش اقتصادی جمهوری اسالمی 
در برابر دژمنه! اینم یکی دیگه از مصلحت های نظامه که برای رسیدن بهش باید مردم 
مظلوم ایران رو قربانی کنن! یاد زمان جنگ با عراق افتادم که بچه های مردم رو مثل 
گوسفند میفرستادن روی میدون مین تا راه برای حمله باز بشه، حاالم ملت رو دارن از 

خونه ها میفرستن بیرون تا راه برای اقتصاد تخمیشون باز بشه! تو این وضعیت رهبر 
پوفیوز می فرمایند مردم رزمایش کمک به همدیگه راه بندازن و اصلن انگار نه انگار 
که میلیاردها پول ملت دست چالق این مرتیکه و بنیادها و اوقاف و سازمان های ریز 
و درشت زیر نظرش هست و معاونش، رییس جمهور اسالمی، هم می فرمایند که 
احتماال هفته آینده خطرناکترین هفته اپیدمی کرونا در ایرانه … ولی از همون هفته 

آینده همه به سر شغل ها و کارهاشون باس برگردن! عجب!!!
چین الهی و چینوفیال

یادش بخیر، همین دیوثایی که االن از خایه های چینیا باال میرن، زمان شاه میگفتن 
آمریکاییا توی مملکت از ایرانیا بیشــتر ارزش دارن و کاپیتوالســیون داریم و کلی 
انتقاد دیگه به حکومت پهلوی که اینا بیگانه پرســتن و وطن فروشن و … اما حاال 
فقط بخاطر دو کلمه حرف حساب سخنگوی ستاد کرونای وزارت بهداشت، دکتر 
جهانپور، در مورد اشتباه بودن آمار چینیا و شوخی تلخی که با جامعه جهانی کردن و 
با دادن آدرسای غلط همه دنیا رو به گا دادن، همه دلواپسان نظام )شما بخونید خایه 

ماالی والیت که چین الهی های چینوفیلی هستن(  افتادن به جون کیانوش جهانپور 
مادر مرده که چرا رفقای کمونیست ما رو ناراحت کردی و باعث شدی سفیر چین 
دعوات کنه، اگه چین نباشه ما هم نیستیم و … خالصه سخنگوی بخت برگشته هم 
آخر ســر گفت گوه خوردم تا دست از سرش بردارن. این وسط بامزه ترین واکنش 
مال سپاه پاسداران بود که انگار جهانپور به مقام عظمای والیت و فرمانده سپاه فحش 
ناموســی داده، همچین افتادن به جونش که گفتیم شاید همین روزا قپونش کنن و 
ببرنش زندان و با واجبی به زندگیش پایان بدن و بگن کرونا گرفت و شــهید شد. 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی که به غیر از دستگیری و شکنجه و کشتن و خطاهای 
انســانی و حیوانی هنر دیگه ای بلد نیســت در بیانیه اش علیه سخنگوی وزارت 
بهداشت گفته که ایشون در مورد آمارهای علمی چینیا سخن غیرکارشناسی گفته!!! 
یعنی معنی کارشناس رو هم فهمیدیم االن! اگه پزشک باشی کارشناس نیستی ولی 

اگه سپاهی باشی در مورد همه چیز کارشناسی! دوباره، عجب!!!      

طنزهای کرونایی – مردمی:

من در انتخابات ۱۴00 به کرونا رای میدهم زیرا:
- ترافیک کم شد!

- آلودگی هوا کم شد!
- با بچه ها خوب بود!

- زندانی ها را آزاد کرد!
- بی عرضگی  خیلیها را ثابت کرد!

- ثابت کرد که قم هم از هیچ بالیی مصون نیست!
- نفت را در بازار جهانی کاهش داد!

- قیمت برخی خدمات مثل هواپیمایی و هتل ها را کاهش داد!
- با تعطیلی مدارس، خانواده ها به نقش معلم پی بردند!

پس به کرونا رای می دهم چون همه را هوشــیار کرد و خواب را ازچشم مسئولین 
گرفت!

----------------
انقدر از کرونا نترسین به جنبه های مثبتش هم نگاه کنین:

خرید عید نداریم چون جایی نمیریم!
میوه و آجیل الزم نیست بخریم چون عید دیدنی در کار نیست!

آلودگی کم میشه چون هیچکس از خونه خارج نمیشه!
تصادفات کم میشه چون هیچکس مسافرت نمیره!

پس کرونا اونقدرا هم بد نیس!
----------------

ای کسانی که با خیال راحت ماسک فیلتر دار استفاده میکنید:
بدانید و آگاه باشید که کرونا در ایران مجهز به فیلتر شکن است!

----------------
بابام میگه دو تا پیشــنهاد برات دارم :یا تو خونه تکونی کمک میکنی یا زنگ میزنم 

وزارت بهداشت یه مورد مشکوک به کرونا رو اطالع میدم !
----------------

توی فضای مجازی همه جا مرگ و میره، همه جارم قرنظینه کردن و شهرها تخلیه 
شده اما توی فضای حقیقی ملت دارن میرن شمال جوج بزنن با نوشابه!

----------------
آقای رئیس جمهور امروز گفت از کرونا هم عبور میکنیم اما نگفت افقی یا عمودی! 
وقتی روحانی می گه نگران نباشــید یاد مامانم می افتم که دم پایی به دست می گفت 

وایسا کاریت ندارم!
----------------

از بس تو خونه نشستم   بخاطر قرنطینه و از ترس کرونا تازه فهمیدم ۱0 سال پیش 

اونی که گچ بری کرد برای خونمون یکی از گل های سقف ناقص زده، الهی کرونا 
بگیری اوس گچکار!

----------------
ساعت هشت صبح پاشدم پسرم با یه کاسه تخمه نشسته جلو تلویزیون میگه با من 

حرف نزن! االن سر کالسم!
------------------

خبرگزاری CNN تیتر زده که شهاب سنگ ۴ کیلومتری از کنار زمین رد میشه و به 
زمین برخورد نمیکنه. ولی من مطمئنم تا یه جاشو نماله به ایران رد نمیشه!

-----------------
 میگن اینقدر تو ایران ویروس رو آزاد گذاشــتن خود ویروس تو شک افتاده نکنه 

توطئه ای در کاره!
----------------

ده روزه هرچی فال میگیرم میگه سفری در پیش داری واال با این وضعیتی که داریم 
فکر کنم منظورش سفر آخرته!

----------------
کاش برگردیم به اون دوره که سرفه هامون فقط واسه این بود بگیم کسی تو توالت 

هست، نیاد تو!
----------------

اوضاع ســال ۹۹ به ســمتی پیش میرود که شبهای جمعه اموات برای ما فاتحه می 
خوانند، شادی روح زنده ها، الفاتحه … 

----------------
یه همت کنید امسال مدل مو و ریش میرزاکوچک خان جنگلی رو مد کنید. جرات 

نداریم بریم سلمونی!
----------------

نظرســنجی کرده اند: بدترین اتفاق سال ۹۹ تا االن چی بوده؟ یکی کامنت گذاشته 
چون هنوز سال ۹۹ شروع نشده نمی شه اظهارنظر قطعی کرد!

----------------
هر کی واسه عید دیدنی زنگ زد گفت میخوایم  بیایم خونتون میگم بفرمایید، اتفاقا از 

وقتی کرونا گرفتم  کسی پیشمون نیومده!
---------------

از این سال 2020 فقط روزی 20 بار 20 ثانیه شستن دست ها به ما رسید!
---------------

اگه کرونا منو کشــت، نگین خفاش سبب مرگش شد، بگین بتمن خودش شخصا 
اومد اینو کشت!

---------------
 این  جوری پیش بره اگه تا عید از کرونا نمیریم، بعد از عید از بی پولی می میریم!

---------------

االن سرفه تو دعوا ُحکم تیر هوایی داره، همه فرار میکنن!
--------------

درد و دل جعفر با کرونا: کرونا مردی واسه خودت بخدااا!  فقط تو بودی که تونستی 
جلو این زنا رو بگیری نرن بازار این دم عیدی. ببینم میتونی یه کاری کنی برن خونه 

پدرشون ؟
----------------

گزارش ثبت احوال جمهوری اسالمی از اسم بچه هایی که این هفته به دنیا اومدن:
دخترها: کرونازهرا، نازنین کرونا، کروناخاتون، ام الکرونا، کرونا بگوم …

پسرها: امیرکرونا، کروناسام، عبدالکرونا، محمدکرونا، کرونا الدوله …
-----------------

 تصورم از مرگم این بود که یا زلزله میاد زیر آوار میمونم یا ســیل میاد منو میبره و 
یــا اینکه تو بهترین حالت با پراید میرم زیر یه تریلی هیچ وقت فکر نمیکردم با یه 

ویروس چینی تخمی قراره بمیرم!
------------------

 رپ کرونایی: 
وقتی کل زندگیت میشه یه ویروس

5 دقیقه یبار دستمو میشورم
من میدونم باس ماسک بزنم

میدونم باس به حرف v.behdasht گوش کنم
میدونم نباس برم جاهای شلوغ

ولی من دلم پر میزنه یه بار دیگه 
بتونم دستمو تو دماغم کنم!
------------------

امروز از حموم اومدم بیرون با حوله و موهای خیس، بابام پرسید حموم بودی؟
گفتم نه المپیک بودم تو رشــته واترپلو مسابقه داشتیم! زنگ زد ۱۱5 گفت یه مورد 

مشکوک به کرونا تو خونمونه!
-----------------

تو بدن ایرانیا اینقد ویروس و کثافت آلودگی هوا هست که کرونا دو هفته اول میره 
دید و بازدید بقیه ویروسا بعد شروع به فعالیت میکنه!

----------------
تنها خوبــی ویروس کرونا این بود که خیالمون راحته به بقیه کشــورا هم خوش 

نمیگذره!
---------------

ما تیغ یک بار مصرف رو انقد اســتفاده میکنیــم تا زنگ بزنه بعد با نعلبکی دوباره 
تیزش میکنیم و یه مدت دیگه استفاده میکنیم. شما میگی ماسک فیلتر دار رو فقط ۸ 

ساعت میتونیم استفاده کنیم؟

جوک های هفته:

من یه بار نزدیک بود بیماری پوستراوماتیک استرس دیس اُردر بگیرم
ولی چون اسمش سخت بود همون اسهال گرفتم !

________________
سنگک ساده ۸00

کنجدي ۸50
دورو کنجدي ۱000

پرکنجد ۱۳00
برشته پر کنجد ۱۸00

یعنی اینقدي که نون سنگک تو ایران آپشن داره، بنز تو آلمان نداره!!
________________

اصال زن ساخته شده براي ناز کردن  . . . گیر دادن . ..  غر زدن . . . حسادت کردن 
. . . دوس داشتن  . . .مرد هم آفریده شده برای گند زدن به تمام این حس ها!

________________
وقتی برای یه مســواک ۱0هزار تومن پول بدی این دندون هستش که برای مسواک 

ضرر داره !!!
________________

 یه لیف دارم که 7ســاله دارم ازش استفاده میکنم، اینقد با تجربه س که خودش 
میدونه کجا رو سفت بکشه کجا رو شل کنه !

________________
یکی دو روزه مامانم رفته مســافرت امروز هوس خوراکی کردم هر جارو گشــتم 

هیچی پیدا نکردم !
فقط توی کابینتا یه سری قوطی بود که با ماژیک روش نوشته بود :

نخورید ؛ مایع ظرفشویی، نخورید ؛ سِم گلدون، نخورید ؛ جرم گیر توالت!
زنگ زدم به مامانم گفتم دایی و زن دایی اومدن چیکار کنم ؟ گفت در کابینتو باز 
کن اونیکه عالمت مرگ داره توش آجیله! اونیکه نوشــته مرگ موش ، توش گزه! 

اونیکه نوشته صابون ، توش شکالته!
رفیق بی کلک مادر!

________________
این که میوه های کشور های استوایی رو میارن یه کشور دیگه اصن خوب نیس!

ما یه چی تو مایه های آناناس خریده بودیم، مثل بُــــز نگاش می کردیم همینجوری، 
دفترچه راهنما هم نداشت !

________________
یکی از چیزایی که آدمو خیلی داغون میکنه اینه که یه پســر با دماغ عملی و ابرو 
برداشته و سه تیغه بیاد بگه : خیلی چاکرم داداش! آخه این چه حرفیه میزنی ؟ تو 

باید بگی : میســـی عــسیسم!
________________

اگه زنت زیادی می پرسه چنتا دوسم داری؟ بگو اندازه یک کیلو خاک شیر! اینا بی 
کارن، میرن میشمرن و تا چند ساعت آرامش داری !!!

________________
یکی از ویژگی های عجیب دخترا : وقتی عصبانی میشه به مدت ۴ ساعت با سرعت 
نور حرف میزنه ! آخر سر پاشو میندازه رو اون یکی پاشو میگه :دهنمو باز نکن، بذار 

ساکت بمونم بهتره!
________________

داغونم ، مثل یک مشــهدی که تو قرعه کشی بانک بلیط رفت و برگشت به مشهد 
برنده شده !

________________
دختر خانمی که 50 تومن پول شــال میدی! خدا وکیلی یه جوری شالو سرت کن 

الاقل ۱5تومنش رو سرت باشه!
________________

چیزی که تو بچگی فکرمو مشغول میکرد این بود که چرا ارواح تو فیلم ها از دیوار 
رد میشن اما تو زمین فرو نمیرند !؟

________________
از عجایب زبان فارسی: جای خالی را با یکی از کلمات )بله/خیر( پر کنید!

آیا شما عقل ندارید؟ … ندارم !
عمرااااا کسی بتونه جواب بده!
________________

دقت کردین پسرا از حموم میان خوشکلتر میشن اما دخترا که از حموم میان زشتتر 
میشن! المصب آب میشوره میبره… بر میگردن به تنظیمات کارخونه !

________________
بچه هاااااا دستم شکسته! تو ویالمون بودیم از استخر که بیرون اومدم رفتم برم از 
مازراتی ام آیفونم رو بردارم که باهاش از شامـــپاینمون عکس بگیرم پام سر خورد 

افتادم، دستم خورد به بغل میز بیلیاردمون شکست!
االن فهمیدین دیگه ؟ ما خیلی پولداریم! یا بیشتر توضیح بدم؟

________________
پسره پست گذاشته بود که بین آیفون ۱0 و گاالکسی نوت ۱0 کدوم رو بگیرم؟

دختره کامنت گذاشــته بود: هیچکدوم خوب نیستن ، به دردت نمیخورن. بیا من 
رو بگییییر، آشپزی هم بلدم ، نون هم میگیرم، آشغاال رو هم دم در میذارم ، کنترل 

تلویزیون هم دست خودت باشه، دیگه چی میخوای ؟
________________

میدونین چرا آقایون اینقدر به پارک دوبل کردنشون مینازن ؟ چون این تنها کاریه که 
بدون کمک مامانشون از پسش بر میان !

________________
دقت کردین؟ ثابت کردن اینکه یه نفر تو خواب خروپف میکنه از اثبات قتل سخت 

تره!

از شبکه های اجتماعی:

وقتی سیاستمدارها کرونا را شوخی می گیرند  یکی االن در آی سی یو 
بیمارستان است و دیگری هنوز مشغول دلقک بازی!
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 جمعه 22 فروردین   |  10 آوریل
1333 خورشیدی ) 1954میالدی(

اعالم رسمی تشكیل »كنسرسیوم بین المللی« برای فروش 
نفت ایران 

1358 خورشیدی ) 1979میالدی(
اعدام غالمرضا نیک پی، شهردار تهران – سرلشكر علی 
نشاط، فرمانده گارد جاویدان – سرلشكر حسینعلی بیات 
نماینده مجلس شورای ملی – سپهبد علی حجت كاشانی، 
رئیس تربیت بدنی - عباسعلی خلعتبری، وزیر امور خارجه 
كابینه هویدا و آموزگار – مهندس منصور روحانی، وزیر 
برق و وزیر كشاورزی كابینه هویدا – سپهبد محمد تقی 
مجیدی، رئیس اســبق دادگاه نظامی – سرلشكر حسن 
پاكروان، دومین رئیس ســاواک – ســپهبد ناصر مقدم، 
چهارمین رئیس ســاواک به دســتور روح اهلل خمینی و 
شورای انقالب و آگاهی دولت موقت به رهبری مهندس 

مهدی بازرگان 
 كتاب در »دامگه حادثه- بررسی علل و عوامل فروپاشی 
حكومت شاهنشاهی » گفتگوی عرفان قانعی فرد با پرویز 

ثابتی فائم مقام ساواک 
كتاب »داوری- سخنی در كارنامه ساواک« نوشته تیمسار 

منوچهر هاشمی 
كتاب »دسیسه« نوشته دكتر اسد آرام در مورد بعضی از 
مقامات حكومت شاهنشاهی كه در همان دوران بازداشت 
شدند و با بر سر كار آمدن حكومت خمینی بعضی از آنها 
بمانند مهندس منصور روحانی به جوخه اعدام سپرده شدند 

، توضیح و تشریح كرده است
هر سه كتاب از انتشارات شركت كتاب 

1389 خورشیدی )2010 میالدی(
جهان قشقایی خواننده موسیقی پاپ  ایرانی در سن 55 

سالگی بر اثر حمله قلبی در آمریكا درگذشت. 
جهان كه در ســال 1334 شمسی به دنیا آمد، در طول 
بیش از 40 سال فعالیت هنری خود ترانه های زیادی را با 
آن صدای محزون خود خواند. او به نام نگاه كن برگرفته از 

شعری از فروغ فرخزاد است.
از این هنرمند آلبومهای شــهر عشــق، به یــاد بزرگان، 
لحظه های عاشقی، طلوع فردا، خبر تازه، از دست عشق، 

سرگذشت، پرنده و پرواز به یادگار مانده است.
 علوم ریاضی و تجربی

 شنبه 23 فروردین   |  11 آوریل
1301 خورشیدی ) 1922میالدی(

زادروز  پرویز داریوش، مترجم
1306 خورشیدی )1927 میالدی(

دریافت امتیاز مجله  »پیک سعادت نسوان«، توسط روشنک 
نوع دوست

1382 خورشیدی )2003 میالدی(
درگذشت فریدون كار در لندن

1384 خورشیدی )2005 میالدی(
درگذشت شاهرخ مسكوب، نویسنده، پژوهشگر و مترجم 

ایرانی در پاریس- بر اثر ابتال به بیماری سرطان  خون.
كتاب های مقدمه ای بر رستم و اسفندیار و سوگ سیاوش از 

آثار مهم او در این زمینه است.
1385 خورشیدی )2006 میالدی(

درگذشت استاد دكتر عزت اهلل همایونفر شاعر و نویسنده 
مبارز ایرانی.

1387 خورشیدی )2008 میالدی(
درگذشت عباس كاتوزیان نقاش ایرانی، بر اثر كهولت سن 
در سن  85 سالگی در تهران. وی  از شاگردان كمااللملک 

نقاش بود.
1387 خورشیدی )2008 میالدی(

درگذشت صمد سرداری نیا، محقق و مورخ تاریخ معاصر 
كشور و آذربایجان. وی متولد اردیبهشت 1326بود. از آثار او 
می توان از مشاهیر آذربایجان، قره باغ در گذرگاه تاریخ، تبریز 
شهر اولین ها، تبریز در نهضت تنباكو، آذربایجان پیشگام 

جامعه مدنی و باقرخان ساالر ملی نام برد.
1391 خورشیدی )2012 میالدی(

درگذشت فریدون پوررضا، خواننده و موسیقیدان گیلک و 
صاحب نظر در زمینه موسیقی فولكلوریک گیلكی وی از 

پژوهشگران نامی ایران در زمینه شاهنامه فردوسی بود. 
 

 یکشنبه 24 فروردین  |   12 آوریل
۱۳۱۱ خورشیدی ) ۱۹۳2میالدی(

زادروز یداهلل رؤیایی، شاعر و یکی از تحلیل گراِن شیوه ی 
نیمایوشیج 

۱۳2۱ خورشیدی ) ۱۹۴2میالدی(
درگذشــت هاشم عربشــاهی، رئیس ســابق آگاهی و 
شکنجه گر زندانیان سیاسی، در سن 7۳ سالگی، در زندان 

شهربانی 
۱۳2۳ خورشیدی )۱۹۴۴ میالدی(

درگذشــت خلیل ثقفی )اعلم الدوله(، مؤسس و رئیس 
نخستین انجمن روان شناسی در ایران و مؤلف چندین 

کتاب در همین زمینه 
۱۳۹5 خورشیدی )20۱۶ میالدی(

درگذشت جواد لشکری آهنگساز، موسیقی دان، و نوازنده 
ویولن و مدیر پیشین ارکستر رادیو ایران. وی متولد ۱۳02 

خورشیدی در تهران بود.

  دوشنبه 25 فروردین   |  13 آوریل
۱27۹ خورشیدی )۱۹00 میالدی(

زاد روز محمــد حجــازی، نویســنده، رمان نویــس، 
نمایشنامه نویس، مترجم، سیاستمدار و روزنامه نگار ایرانی 

 مجموعه کتاب های محمد حجازی )از انتشارات شرکت 
کتاب( در شرکت کتاب موجود می باشند 

۱2۸۱ خورشیدی )۱۹02 میالدی(
زادروز ابوالحسن صبا - موسیقیدان و نخستین تدوین گر 

نت در موسیقی ایرانی
  کتاب های نت استاد در شرکت کتاب موجود اند 

۱2۹۱ خورشیدی )۱۹۱2 میالدی(
سرور مهکامه، شاعر ایرانی در الهیجان به دنیا آمد )او در 
شمار هیئت رییسه ی نخستین کنگره نویسندگان ایران در 

سال ۱۳25 بود(
۱۳52 خورشیدی )۱۹7۳ میالدی(

درگذشت مهدی محی الدین قشمه ای - استاد فلسفه در 
دانشگاه و مفسر قرآن کریم

۱۳57خورشیدی )۱۹7۸میالدی(
درگذشت امیراسداهلل علم – نخست وزیر و وزیر دربار 

پهلوی
 کتاب های اوریژینال یادداشت های اسداهلل علم به کوشش 
دکتر عالیخانی و از انتشارات آیبکس در شرکت کتاب 

موجود می باشند.
۱۳۶۸ خورشیدی )۱۹۸۹ میالدی(

درگذشت اکبر داناپرست استاد و دانشمند علوم ریاضی 
 کتاب آثار الباقیه ابوریحان بیرونی به کوشــش شادروان 

داناپرست در شرکت کتاب موجود است 

سه شنبه 26 فروردین   |  14 آوریل
۱2۴0 خورشیدی )۱۸۶۱ میالدی(

زادروز عماُدالُکتّاب استاد خوشنویس، شاعر و عضو کمیته 
مجازات در قزوین 

۱۳07 خورشیدی )۱۹2۸ میالدی(
زادروز نادر جهانبانی خلبان نیروی هوایی شاهنشاهی ایران 

و پدر آکروجت ایران

۱۳0۹ خورشیدی )۱۹۳0 میالدی(
 زادروز محمدعلی کشاورز، بازیگر سینما و تئاتر ایران. 

۱۳2۴ خورشیدی )۱۹۴5 میالدی(
تشــکیل »جمعیت پرورش کودک« به مدیریت نصرت 

مشیری
۱۳۸7 خورشیدی )200۸ میالدی(

درگذشت بهروز مقصودلو، هنرمند، معمار و مستندساز 
ایرانی در سن ۶0 سالگی بر اثر سکته قلبی در بیمارستان 

کسری در تهران.
 

  چهارشنبه 27 فروردین  |  15 آوریل
۱۳۳5خورشیدی )۱۹5۶میالدی(

به تصمیم کنسرسیوم، میزان استخراج نفت ایران، دو و نیم 
میلیون تن افزایش یافت

۱۳۳7 خورشیدی )۱۹5۸ میالدی(
نخستین کارخانه ی داروسازی )تولید دارو( در ایران آغاز 

به کار کرد
۱۳۸5 خورشیدی )200۶ میالدی(

درگذشت پوپک گلدره بازیگر سینما و تلویزیون در تهران
۱۳۸7 خورشیدی )200۸ میالدی(

درگذشت پروین دولت آبادی شاعر نام آشنای کودکان 
ایران در سن ۸۴ سالگی در ایران. 

 پنجشنبه 28 فروردین  |   16 آوریل
۱2۴۶ خورشیدی

زادروز  حسن خان نوری اسفندیاری )محتشم السلطنه( 
دریوش مازندران،خوشــنویس ونماینده مردم تهران در 
مجلس شــورای ملی- از آثار او: اخالق محتشمی، علل 

بدبختی و عالج آن. 
۱۳۳۶ خورشیدی )۱۹57میالدی(

زادروز فریده خردمند، قصه نویس
۱۳۳۸ خورشیدی )۱۹5۹میالدی(

زادروز مجید مجیدی، کارگردان، فیلمنامه نویس و بازیگر 
ایرانی

۱۳۴0 خورشیدی )۱۹۶۱ میالدی(
ساختمان بنای رآکتور اتمی دانشگاه تهران آغاز شد

۱۳۸۹ خورشیدی )20۱0 میالدی(
شجاع الدین شفا نویسنده و پژوهشگر ایرانی شامگاه جمعه 

2۸ فروردین در سن ۹2 سالگی در پاریس درگذشت.
 شــجاعالدین شفا در ســال ۱2۹7 هجری شمسی در 
خانوادهای فرهیخته در شهر قم متولد شد. در دانشگاه 
تهران در رشــته ادبیات فارسی به تحصیل پرداخت و 
تحصیالت خود را در بیروت و پاریس تا اخذ درجه دکترا 

در رشته ادبیات تطبیقی ادامه داد.

۱۳۹0 خورشیدی )20۱۱ میالدی(
درگذشت بیژن پاکزاد، طراح و تولیدکننده سرشناس 
ایرانی-آمریکایــی لباس های مردانــه و عطر، براثر 

سکته مغزی در بیمارستانی در لس آنجلس.
۱۳۹5 خورشیدی )20۱۶ میالدی(

درگذشــت جابر عناصری، پژوهشگر ایرانی تعزیه، 
هنرهای نمایشی و فرهنگ عامه و استاد دانشگاه در 
ســن 7۱ سالگی. از او بیش از چهل کتاب در زمینه 
فرهنگ عامه و تعزیه به جا مانده اســت که می توان 
به »شناخت اســاطیر ایران بر اساس طومار نقاالن«، 
»فرهنگ و پژوهش«، »نســیم خاطرات« و.... اشاره 

کرد.
۱۳۹7 خورشیدی )20۱۸ میالدی(

درگذشت  غالمحسین صدری افشار در تهران )زادهٔ 
2۴ اسفند ۱۳۱۳ در ارومیه (  فرهنگ نویس، مترجم، 
نویســنده، و پژوهشــگر ایرانی بود. کتاب فرهنگ 
معاصر فارسی، تألیف صدری افشار و نسرین َحَکمی 
و نسترن َحَکمی، از آثار قابل توجه و معتبر در زمینهٔ 

فرهنگ نویسی زبان فارسی است.

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

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
10  آوریل  تا  16 آوریل )22 فروردین تا  28 فروردین(

حافظ ناشنیده پند 
برگی چند از دفتر خاطرات محمد گلندام

ایرج پزشک زاد
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https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=111032
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در کانون خبر:

آزمایش همگانی کرونا در لوس انجلس کانتی
کانتی لوس آنجلس اعالم کــرد که آزمایش کرونا را همگانی 
می نماید و کسانی که احتمال می دهند که دچار بیماری ناشی 
از ویروس کرونا هســتند می توانند از آزمایش در مراکز تعیین 
شده که به صورت رانندگی، توقف وآزمایش خواهد بود بهره 

 مند شود. 
اریک گارستی شهردار لوس آنجلس نیز شب گذشته اعالم کرد 
همه کسانی که نشانه های بیماری را در خورد می بینند، می توانند 
بر روی آنالین، درخواســت نمایند، نوبت بگیرند و سپس به 
مراکز یاد شده مراجعه و آزمایش بدهند و این دستور تازه دیگر 
محدودیت سنی ندارد و تنها برای افراد ۶5 سال به باال نیست. 

کانتی لوس آنجلس نشانی ۱۱ مرکز آزمایش را در شرق، غرب، 
شــمال و جنوب کانتی لوس آنجلس، از پالمدل تا پومونا و از 

گلندل تا رداندوبیچ در تارنمای خود اعالم نموده است. 
تاکنون کانتی لوس آنجلس بیش از ۶000 مورد ابتال به بیماری 

را گزارش کرده است. 

در نشست دیوان عالی قضایی کالیفرنیا مقررات
 تازه ای تصویب شد

رهبــران دیوان قضایــی کالیفرنیا در نشســت مجازی خود 
 Tani Cantil( که به ریاســت قاضی تانی کانتیل ســاکایه
Sakauye( برگزار شــد، ۱۱ مقــررات جدید را در دوران 
اضطــراری کرونــا تصویب کرد تا خدمات دادگســتری در 
دادگاه های کالیفرنیا در موارد ضروری و حساس برقرار باشد. 
یکی از این مقررات، تعیین میزان پایین وثیقه برای جرائم جنایی 

سبک و لغو وثیقه برای جرائم جنحه است.
مورد دیگر، توقف کامل صدور حکم تخلیه برای مستاجران در 
کالیفرنیا می باشد این مقررات کمک خواهد کرد که کانتی ها و 
شهرها به طور جداگانه دست به تصویب مقررات و دستورهایی 

در این زمینه نداشته باشند. 
یکی از موارد مهم، راهکارهای اجرایی برگزاری دادگاه بدوی 
برای تفهیم اتهام و دفاع متهم با حضور وکیل مدافع، دادستان، 
شــاهدان، متهم و حتی خانواده متهــم در دادگاه تصویری و 
مجازی است. در این دادگاه ها برای متهمانی که وکیل ندارند، 

وکالی رایگان وجود خواهد داشت. 

تخفیف شرکت گاز جنوب کالیفرنیا برای دوران کرونا

شــرکت گاز جنوب کالیفرنیا )SoCal gas( با ارسال نامه 
و ایمیل به مشترکان خود خبر داد که در ماه آپریل از تخفیف 
ویژه ای در صورتحساب های خود برخوردار خواهند شد که 
بخشــی از پروژه ایالت کالیفرنیا از هزینه های مردم در دوران 

دشوار در خانه ماندن به سبب COVID-۱۹ است. 
با توجه به این که ماندگاری مردم در خانه ها از یک سو موجب 
استفاده بیشــتر آنان از گاز مصرفی برای گرم نمودن خانه و 

دوش گرفتن بیشــتر شده و می تواند برای آنان هزینه بیشتری 
را به وجود بیاورد، لیکن همین دوران به ســبب حرکت کمتر 
اتوموبیل ها و تعطیل کارخانه ها و مراکز تولید به کاهش گازهای 
گلخانه ای و آلودگی کمتر هوا انجامیده است، از محل بودجه 
 Climate محیط زیســت و گرمایش زمین، مبلغی به عنوان

Credit از پرداخت ماهیانه مشترکان کاسته خواهد شد. 

پلیس لوس آنجلس از 37 محل کسب شکایت کرد

پلیس لوس آنجلس روز گذشته، ۳7 مورد تخلف در مورد 
باز بودن محل کســب های غیرضــروری را ثبت کرده و 
علیه آنان شــکایت نموده. این شکایتها، پس از آن که روز 
جمعه، اریک گارســتی، دستور ویژه ای را برای بسته بودن 
فروشگاه های غیرضروری به ویژه سیگارفروشی ها اعالم کرد 

به دفتر دادستانی لوس آنجلس رسیده است. 
کانتی ســن دیه گو نیز از 52 مورد تخلــف در کرانه های 

ساحلی و پارک ها یاد کرده و به صدور جریمه ۱000 دالری 
و احتمال ۶ ماه زندان در صورت تکرار اشاره کرده است. 

بار دیگر تاکید می شــود که تنها داروخانه ها، فروشگاه های 
ســبزی و خواربار، بانک ها، پمپ بنزین ها، لباسشویی ها و 
اداره های حساس و مورد نیاز خدمات دولتی می توانند باز 

باشند. 

کالیفرنیا به زودی به دوران در خانه ماندن 
پایان نخواهد داد.

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا ضمن بیان خوشبینی نسبت به 
کاهش 2 رقمی نسبت کســانی که در کالیفرنیا بر اثر بیماری 
کرونا بستری می شوند، لیکن بیان کرد که باید با یکدیگر برای 
پیشــگیری همراهی کنیم زیرا ممکن است در ماه می شاهد 
افزایش بیماران بستری باشیم. او این سخنان را با احتیاط بیشتر 

همراه نمود. 
در حالی گوین نیوســام این ســخنان را بیان نمود که شمار 
مبتالیان به ۱7۶7۴ و شمار مرگ و میر به ۴5۱ نفر رسیده است. 
مسئوالن اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا ۴ مورد اساسی را پیش 

زمینه کاهش و پیشگیری از افزایش مرگ و میر خوانده اند. 
۱ – افزایش گنجایش بیمارستان ها 

2 – افزایش شمار آزمایش کرونا برای همه مردم
۳ – توانایی برای شناسایی سریع بیماران مبتال

۴ – پایین آمدن شمار مبتالیان جدید

ابتالی زندانیان به بیماری کرونا در لوس انجلس کانتی

جکی کالرک مدیر اداره بهداری زندان های لوس آنجلس کانتی 
اعالم کرد که شماری از کارکنان بهداری زندان ها بر اثر بیماری 
کرونا، جان خود را از دست داده اند. لیکن او اعالم نکرد که 
آنها آیا در دوران ابتال، در زندان به کار مشغول بوده اند یا خیر. 
از سوی دیگر شریف دپارتمان کانتی لوس آنجلس اعالم کرد 
که ۱۴ نفر از زندانیان هم اکنون در ســلول انفرادی و جدا از 
دیگران هستند که ۳ نفر از آنان در آزمایش کرونا، نتیجه مثبت 
داشته اند و مبتال هستند. این ۱۴ نفر دارای تب و یا مشکالت 

تنفسی گزارش شده اند. 
شریف دپارتمان اعالم نمود به سبب تماس شماری از زندانیان 
با افراد یاد شده، اکنون ۳72 زندانی در قرنطینه قرار گرفته اند. 
ناگفته نماند که شریف دپارتمان از شمار زندانیان که در حدود 
۱7000 نفر بوده با کاهش در شــمار زندانیان، اکنون ۱۳5۸۶ 

زندانی را در زندان های خود دارد. 
از سوی دیگر 25 افســر نتیجه مثبت داشته و ۴00 افسر در 

قرنطینه هستند. 

رای دادگاه استیناف علیه ترامپ در مورد مهاجران

دادگاه استیناف منطقه ۹ در جلسه خود در مورد مهاجران زندانی 
در بازداشتگاه های مهاجران، با رای ۱-2 اعالم کرد که مهاجرانی 
که بیش از ۶ ماه از بازداشت آنان می گذرد و در صورت فرستاده 
شدن به کشورشان، می توانند با محاکمه و زندان روبرو شوند 
باید در کالیفرنیا در دادگاه شــرکت کنند. از سوی دیگر این 
مهاجران با درخواست پناهندگی در هراس از خطر محاکمه و 

شکنجه در کشور هستند. 
رای 2-۱ در دادگاه استیناف که رای منفی آن را قاضی انتخابی 
دانالد ترامپ داشته است و به دیوان عالی قضایی آمریکا برای 

تصمیم نهایی فرستاده خواهد شد.
ناگفته نماند که تصمیم دادگاه استیناف منطقه۹، می گوید که این 
افراد در برابر وثیقه آزاد شوند تا در دادگاه آینده شرکت نمایند.

 ،)Tani Cantil-Sakauye( قاضی تانی کاتیل ساکایه
رئیس دیــوان قضایی کالیفرنیا با قدرت ویژه ای که گوین 
نیوسام فرماندار کالیفرنیا به او داده است، همراه با دیگران 
قضات و رهبران دادگستری در کالیفرنیا تصمیم به برگزاری 
جلسات دادگاه با بهره گیری از شبکه اینترنتی و به صورت 
تصویری گرفتند تا از تعطیل بودن دادگاه ها و انباشته شدن 

پرونده ها پیشگیری نمایند تا این موضوع موجب ماندگاری 
زندانیان در زندان ها و بازداشــتگاه ها نشود و با کنفرانس 
ویدئویی، دادگاه ها با حضور قاضی، وکیل مدافع، دادستان 
و متهم و حتی خویشان متهم برگزار شود. زیرا ممکن است 

کالیفرنیا با انبوه متهمان و زندانیان روبرو شود.

مشکل انباشته شدن  پرونده های  زندانیان
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مقاله:

SOUTHERN CALIFORNIA REGIONAL RAIL 
AUTHORITY

IFB NO. C20-3145
LAUS TRACK REHABILITATION AND MODERNIZATION

The Southern California Regional Rail Authority (SCRRA) is seeking Bids 
for LAUS Track Rehabilitation and Modernization. The estimated value of 
this project is 22,000,000$. Bid documents may be obtained via download 

by visiting SCRRA’s website at 
http://www.metrolinktrains.com/agency/page/title/doing_business. 
(Vendors must register on the website in order to download the 

document).
A Virtual Pre-Bid Conference will be held on April 2020 ,16 at 10:00 a.m.

Roadway Worker Protection (RWP) Training will be held on April 23 
and April 24 at 8:00 a.m. and 1:00 p.m. located at 2700 Melbourne Ave., 

Pomona, CA 91767.
Job walks will be held on April 2020 ,25 starting at 8:00 PM PST at Los 
Angeles Union Station. The job walks will be scheduled in two-hour 

blocks with a maximum of 10 people.
Due to the current COVID19- situation, both RWP and Job Walk will 
be restricted to 10 attendees (one attendee per firm). Attendees must 
register for RWP and Job Walk on or before April 2020 ,21. Registration 

form will be provided after the Pre-Bid meeting.
Electronic Bid Submittals due at 2:00 p.m. (PST) on May 2020 ,19 at 
http://www.metrolinktrains.com/agency/page/title/doing_business.

The contract to be awarded will be funded in part by grants under the U.S. 
Department of Transportation, Federal Transit Administration and is subject 
to an DBE Participation Goal of %12. Bidders must possess a valid California 
Contractor’s License. Payment of prevailing wages and compliance with 
all required employment and training programs established by the State of 
California Department of Industrial Relations is required. If federally funded, 
compliance with Davis-Bacon regulations will be required. For further 
information contact: Melissa Cousart, Contract Administrator at 213.452.0207 

or email cousartm@scrra.net.
20/10/4

CNS#3358123-
IRANSHAHR WEEKLY C/O KETAB CORP

پاسخی به یک شارالتان

محمد امینی

یک بار و برای همیشه

نخســتین دروغ پردازی ایشان درباره ی »رویداد خونین 
محّوطه ی کاخ سفید« است. گویی در آن روز چهاردهم 
نوامبر ۱۹77، یک خونریزی بزرگ در برابر کاخ سفید روی 
داده و ایشان به اعتبار سخنان آقای امیراصالن افشار»سفیِر 
سابق ایران درآمریکا و شاهد و ناظرِ ماجرا«، می نویسند که 

من گرداننده ی این رویداد خونین بودم!
راســتی این است که از یک سال نیم پیش از این رویداد، 
من دیگر جایگاهی در جنبش دانشجویان ایرانی در ایاالت 
متّحد آمریکا نداشتم و همراه همسر پیشینم، در بلژیک 
زندگی می کردم. من نه تنها در به راه نداختن آن تظاهرات 
دست نداشتم که از چند و چون آن نیز آگاه نبودم و از این 
رویداد که به درگیری مخالفان و هواداران محّمدرضاشاه 
در برابر کاخ سفید و شّلیک گاز اشک آور از سوی پلیس 
و اشِک شــاه در واکنش به گاز در هوای آزاد کاخ سفید 
انجامید، یک روز پس از آن، از راه روزنامه ی »اینترنشنال 
هرالد تریبیون« آگاه شدم. خوشبختانه سه روز پیش از این 
رویداد برای تمدید گذرنامه به سفارت ایران در بروکسل 

رفتم که اسناد آن را اینک در دست دارم.
همه می دانند که من در دوران نوجوانی و جوانی از شمار 
کوشندگان سرشناس جنبش دانشجویی خارج ازایران بودم 
و ده ماه پیش از انقالب به ایران بازگشتم و در راهپیمایی 
ها و جنبش سیاســی برای تغییر رژیم در ایران شرکت 
داشتم. این را نیز بسیاری می دانند که در ماه پایانی پادشاهی 
محّمدرضاشاه، من از شمار پشتیبانان زنده یاد دکترشاپور 
بختیار بودم وپس از تروراو به دست آدمکشان گسیل شده 
از سوی جمهوری اسالمی، مراسم یادبود آن زنده یاد را در 

لوس انجلس، من برگزار کردم.
همه این ها به جای خود. درست یا نادرست که به داوری 
من درست، من از هنگامی که به یاد دارم و هنوز پای به 
دبیرستان ننهاده بودم، خواسته و ناخواسته و شاید به پاس 
زندگی سیاسی پدرم که از یاران نزدیک زنده یاد مصّدق 
بود و بارها راهی زندان شده بود، خودرا بخشی از کارزار 
دموکراسی خواهی و پرخاش به حکومت می دانستم و 
در این راستا، پیروی از کار پدر و مادرم و زنده یاد محّمد 
مصدــق را تا نفس های پایانی زندگی، همچون نشــان 

افتخاری بر سینه خواهم داشت.
اینک آیا شرم آور نیست که آقای میرفطروس که انبان دانش 
تاریخی اش تهی است، به جای خرده گرقتن به پژوهش 
ها تاریخی درست یا نادرست من، به یک ریاکاری دست 
د امینی همان  بزند و چنین وانمود کنند که هیهات، این محِمّ
آدم فاسدی است که در درگیری برابر کاخ سفید، یک سال 
پیش از انقالب دست داشته! گیرم که من سازمان دهنده 
چنین کارزاری بودم، که نبودم. آیا این »گناه« ساختگی چهل 
و و اندی سال پیش، گناهی که در آن شرکت نداشتم، چنان 
جنایت کارانه است که اینک آقای میرفطروس در جایگاه 
داور تاریخ، آن را دربرابر مردم بِنَهد که ببینید و دریابید که 
این محّمد امینی که من در خرده گیری به پژوهش هایش 

ناتوانم، چهل و اندی سال پیش چه کرده است!!
آقای میرفطروس: دــر آن هنگام که من در یک جنبش 
مدنی دانشجویی درگیربودم و بزرگترین گناهم تظاهرات 
و ســخنرانی علیه رژیم گذشته ایران بود، شما عضو و یا 
هوادار سازمان چریک های فدایی خلق در ایران بودید و 
همان رژیمی که اینک مرا متّهم می کنید با آن مخالف بودم، 
که بودم، شما را به دلیل هواداری از »سازمان چریک های 
فدایی خلق ایران« و انتشار »سهند« به زندان انداخت و آن 
گونه که شما بارها به دوستان خود گفته اید، پرده گوش 
شما زیر شکنجه ی آدم های همان شاه مهربان و »مام وطن« 

دوست پاره شد. 
شما حق دارید از دیدگاه های پیشین خود کناره بجویید. 
شما حق دارید به آن دیدگاه ها انتقاد کنید. هرچند که شما 
نمی توانید به دیگران خرده بگیرید که »چرا در آن هنگام 
که مِن میرفطروس، چپی و هوادار و چریک فدایی بودم، 
شما محّمد امینی هوادار اندیشه های چپ در ایران بودید؟«. 
مگر شما با ذکر »رضاشاه روحت شاد« از رحم مادر زاده 
شــدید؟ مگر نه این است که تا چند سال پس از انقالب، 
شما هم به سان بسیاری دیگر از کنشگران چپ، هوادار 
انقالب سوسیالیستی و شوراهای کارگری بودید؟ اینک که 
شما از آن گذشته بریده اید، شایسته نیست که برای خوش 
آیند یاری رسان امروزی تان، با چنین نفرتی از آن دوران 

یاد کنید. 
این سخن دوست پیشین شما و دوست ارجمند من، آقای 

حسن رجب نژاد درباره ی شما است:  
»من سال ها با آقای میر فطروس دوست بوده ام و تا آنجا 
که در توان من بود، کوشیدم از نظر مالی یاری اش دهم.... 
من  و آقای میر فطروس در دانشگاه تبریز درس میخواندیم. 
ایشان به سبب انتشار نشریه ای به نام سهند توسط ساواک 
دستگیر شدند و نخســت به پادگان کرمان و پس از آن 
به زندان آن شــهر منتقل شدند. در زندان کرمان ایشان با 
همشهری شهیدم حسن ضیا ظریفی، یکی از بنیان گذاران 
سازمان چریک های فدایی خلق آشنا شدند و چون ضیا 
ظریفی می دانســت که دیر یا زود توسط ساواک سر به 
نیست خواهد شد، مجموعه ای از پژوهش ها و تحقیقات 

تاریخی خود در باره ی »حاّلج« را به عنوان امانت به دست 
آقای میرفطروس سپرد. همان گونه که می دانید، حسن ضیا 
ظریفی چندی بعد در زندان اوین به همراه بیژن جزنی و 
تعداد دیگری از فداییان و مجاهدین خلق تیرباران شد و 
آقای میر فطروس هم با نوشتن توبه نامه آزاد شد و همه 
می دانیم که در کشاکش انقالب، مجموعه یادداشت های 

حسن ضیا ظریفی را به نام نامی خود چاپ کرد.«
آقای میرفطروس، من هرگز هوادار کار چریکی نبوده و در 
درازای زندگی، دستم به تفنگ وهفت تیری هم نخورده 
است. با این همه، من برای آدم هایی مانند جزنی و ظریفی 
و اشرف و دیگران که درآن دوران آرمان گرایی در جهان، 
جان خویش را در آرزوی بهروزی مردم ایران از دست 
دادند، احتــرام زیادی دارم هرچند با دیدگاه های آن ها 
همسو نبوده و نیستم. در آن هنگام که زنده یادان جزنی، 
ضیاء ظریفی و هفت تن دیگر را در اوین کشتند، من بیست 
و دو ساله و دوستانم، روزها در برابر کنسولگری ایران در 
شــیکاگو تظاهرات کردیم و اینک نیز از این گذشته ی 

خویش شادمانم و کشتن آن نه نفر را یکی از جنایت ها 
رژیم گذشته ی ایران می دانم. 

شماهم به گرده چنین کسانی پیوستید و هزینه هم دادید. 
اینک شرم کنید و به دیگران ُخرده نگیرید که چرا در آن 
هنگام که شما هوادار کار چریکی و رویداد سیاهکل بودید، 
مِن محّمد امینی بیست واندی ساله، در یک جنبش مدنی 
مخالف همان حکومت شرکت داشتم. من نقشی در به 
راه انداختن تظاهرات در برابر کاخ سفید نداشتم، هرچند 
اگر در آن هنگام در واشنگتن می بودم، با سر و جان درآن 

رویداد شرکت می کردم.
راستی این است که بخش بزرگی از روشنفکران و جوانان 
و دانشجویان ایران در آن سال های پیش از انقالب، شیفته ی 
اندیشه های چپ و سوسیالیستی بودند. چه گوارا و فیدل 
کاســترو در میان آن نسل، محبوب تر از ستارگان سینما 
بودند. همســر آینده ی محّمد رضاشاه و شهبانوی آینده 
ایران نیز در یک راهپیمایی همان سازمان دانشجویی در 
پاریس شرکت کرد. نزدیک ترین دوست شهبانوی آینده در 
پاریس، زنده یاد ویدا حاجبی تبریزی بود که هفت سال را 
در زندان همسر تاجدار فرح پهلوی به سربرد. ویداحاجبِی 
چپ، چند ماهی پیش از نامزدی فرح با شــاه، با دوست 
گرمابه و گلستانش فرح دیبا، در باغ پدری در »ازگل« دیدار 
می کند و سالیانی دیرتر که او شهبانوی ایران شده بود، ویدا 
به زندان همسرتاجدارش می افتد. بسیاری از روشنفکران 
و کنشگران چپ آن سال ها، با آدم های مسلمانی همبند 
بودند که پس از انقالب، همان همبندان پیشین را به زندان 
افکندند. این ها همه بخشی از تاریخ درناک ما است. همین 
گرفتاری ها و پیچیدگی های دردناک است که ما ایرانیان را 

هم سرنوشت کرده.
دودیگر:  آقای میرفطروس که نیک می داند من، »م. الف. 
جاوید«، نویسنده ی کتاب »دموکراسی ناقص« نیستم، می 

نویسد: 
آیا  م .الف. جاوید  نام مستعارِ آقای محمد امینی  نویسنده ی  
کتاِب تجزیه طلبانه و ضدِّ مصّدقِی  »دموکراسی ناقص« 
بود؟ اگر نه!، وی چه نقش یا مسئولیّتی در انتشارِ آن کتاِب 

ضِد ایرانی داشت؟«
نیک بنگرید که ایشان نخست انگ »تجزیه طلبانه« و »ضّد 
ایرانی« را بر کتابی که بیشتر مردم آن را ندیده و نخوانده 
اند می نهد و ســپس از من می خواهد که نشان بدهم که 
نویســنده ی این کتاب تجزیه طلبانه و ضّد ایرانی نیستم! 
شرم براین رفتار باد. در این بیدادگاه تفتیش عقاید به روش 
میرفطروسی، دادســتان علی میرفطروس، نخست انگ 
تجزیه طلبانه، ضدِّ مصّدقِی و ضّد ایرانی را بر کتابی می 
نهد و سپس از من می خواهد که نشان دهم در نوشتن و 
پرداختن و چاپ این کتاب دستی نداشته ام! این شارالتان 

دونبش که در بیســت سال گذشته زندگی خودرا از راه 
دشنام و ناسزا به مصّدق گذرانده، اینک از من می خواهد 
که نشان بدهم که من نویسنده این کتاب »ضّد مصّدقی« 

نیستم. فرومایگی تا کجا؟
چند سال پیش، پس از چاپ کتاب »سوداگری با تاریخ«، 
توپخانه ی هواداران پادشاهی و به ویژه آن ها که به پاس 
درهم و دیناری، شاهدوست شده بودند، مرا هدف آتش بار 
دشنام خود کردند. از جمله یکی از کسانی که اینک با ایشان 
دوستی دارم و می دانم در سودای درهم و دیناری نبود، به 
نادرست نوشت که من نویسنده ی آن کتاب هستم. من به 
این کژاندیشی پاسخ دادم و نوشتم که یکی از برگ های 
پرافتخار زندگی من در این است که در آن یک سال پس 
از انقالب که بسیاری هوراکشان خمینی »ضِد امپریالیست« 
شده بودند، من دوکتاب چاپ سفید یا زیرزمینی در ایران به 
چاپ رساندم. یکی دفتری بود پُربرگ و برپایه ی پژوهش 
تاریخی من پیش از انقالب، به نام »روحانیّت، میراثی از 
قرون وسطی« که بارها بازچاپ شد. نام من در آن کتاب، 
»م. الف. مراد« بود. کتاب دیگر، »... و انسان خدرا را آفرید« 
نام داشت که دفتر کم برگی بود )با کتابی به همین نام که 
سال ها دیرتر درخارج از سوی نویسنده ای به چاپ رسیده 
اشتباه نشود(. نام نویسنده ی آن دفتر »محّمد حسن« بود. 
محّمد که من بودم و حســن، همکار دانشمندم و استاد 

دانشگاه تهران، زنده یاد حسن مستوفی کردستانی. 
»م. الف جاوید«، نام مســتعار زندــه یاد حبیب تیموری 
بود. من ایشــان را می شناختم و زمانی که جوانی نوزده 
ســاله بودم، چندماهی با ایشان و یکی از دوستان دیگر، 
در شیکاگو همخانه بودیم. راستی این است که در همان 
آشــنایی ها دریافتم که حبیب تیموری که از من سال ها 
بزرگ تر بود، یکی از شریف ترین انسان هایی است که در 

درازای زندگی شناخته ام. 
من در پژوهش و نوشتن یک برگ آن کتاب نیز شرکت 
نداشتم. او برای پژوهش در راستای کتابش به واشنگتن 
رفته بود و من همچنان باشنده شیکاگو بودم و جز یک 
دیدار کوتاه در خانه ی یکی از دوســتان در ماه های پس 
از انقالب، هرگز ایشــان را ندیدم؛ تا جایی که تا سال ها 
از مرگ او نیز آگاهی نمی داشتم. خوشبختانه، سه تن از 
کسانی که از نزدیک او را می شناختند و می دانند که او 
پژوهنده و نویسنده ی کتاب »دموکراسی ناقص« است، 
اینک زنده اند: آقایان حمید کوثری، احمد تقوایی و سام 
قندچی. این هم بخشی از یادداشت دوست ارجمندم آقای 
ســام قندچی، اندیشمند برجسته ی آینده نگری است که 

چند روز پیش پراکنده شد: 
»آقای علی میرفطروس نیز بارها درباره ی آقای محّمد امینی 
ادعا کردند که ایشان نویسنده ی کتاب دموکراسی ناقص 
اســت و به نام مستعار م.ا. جاوید برروی آن کتاب اشاره 
کرده اند و دوباره این اّدعا را هفته ی گذشــته آقای علی 
میرفطروس در یادداشــتی، تکرار کردند. بارها صاحب 
این قلم توضیح دادم که نویســنده ی آن کتاب، زنده یاد 
حبیب تیموری بوده و شــخصاً ایشان را می شناختم و 
آقای حبیب تیموری همچنین مترجم کتاب این نگارنده 
درباره ی کردستان، از فارسی به انگلیسی بود.... همانطور 
که در گذشته هم نوشتم، کتاب دموکراسی ناقص شاید 
بهترین پژوهش مســتقل درباره ی جریانات سیاسی در 
ســالهای ۱۳20 تا ۱۳۳2 است، هرچند از زاویه ی دیدگاه 
ایدئولوژیک آن دوران چپ نوشــته شده ... در حالی که 
اصل آن کتاب، درباره ی آن مواضع ایدئولوژیک نیست بلکه 
تحقیقات تاریخی دست اّول است که همه ی مّدعیان تاریخ 
نگاری امروز به پای زنده یاد حبیب تیموری نمیرسند که 
بسیار در پژوهش و تاریخ نگاری دقت می کرد هرچند 

اقتصاددان بود.«
در پایان این را هم بیافزایم که یکی از پیروان ایشــان که 
جوانی است باشــنده ی اتریش و کوشا در یوتوب با نام 
ساختگی، در این شارالتان بازی از آقای میرفطروس هم 
پیشــی گرفته و برای بدنام کردن من، گفته که آیت اهلل 
خمینی عاقد پدر و مادر من بودند و پدرم با »فداییان اسالم« 
نزدیکی و همکاری داشــت. نخست این که عاقد پدر و 
مادرم در سال ۱۳2۴ خورشیدی، تنها محضردار خمین، 
آقای مرتضی پسندیده، برادر بزرگ خمینی بود. خمینی در 
آن هنگام در قم می زیست و مدّرسی گمنام بود. پدربزرگ 
مادری من سرپرست بهداری خمین و پیرامون آن بود و 
پدرم که بازرس دادگســتری بود، در سفری به خمین با 
آقای دکتر عطایی و مادرم آشنا شد و دلباخت. گیرم که 
عقد پدر و مادر مرا همان امام خمینی آینده کرده باشد که 
نکرده. آیا سی و ســه سال پیش از انقالب، پدرم باید از 
راه رمل و اســطرالب یا رمز و راز پیشگویان، گمانه می 
زده که این خمینی، سالیانی دیرتر کشور ایران را به تباهی 
خواهد کشید و آخوند دیگری را که با اندیشه های تاماس 
مور، جان الک و کارل مارکس آشنایی داشته، برای عقد 
اسالمی می طلبیده؟ مگر عاقد سه ازدواج محّمدرضاشاه، 
ویگن و گوگوش و یا استادان دانشگاه تهران بودند؟  این 
فرومایگی ها و شارالتان بازی ها را کنار نهید. دیگر بس 

است. شرمتان باد!

این یادداشت، در بررسی یا نقد نوشتارهای تاریخی و یا دیدگاه های سیاسی آقای میرفطروس و پیرامونیان ایشان نیست. پرخاشی است به روش ایشان 
و هم اندیشان او در پراکندن دروغ و گستراندن داستان های ریاکارانه در زمینه ی شخصی. شوربختا که در فرهنگ ما چنین روش زشت و پلیدی، بخشی 

از کارنامه »بزرگان« ما شده.
آقای میرفطروس حق دارند به بررسی های تاریخی و دیدگاه های سیاسی من ُخرده بگیرند، که چنین کاری برای آگاهی مردم بسیار ارزشمند است. اما 

ایشان از این فراتر رفته و انبوهی دروغ را درباره ی من ردیف کرده و در یادداشتی با عنوان »یک کلمه با مّدعی«، در تارنماها به چاپ رسانده اند.

شادروان نصرت اهلل امینی
وکیل شخصی دکتر مصدق

http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=3
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افزایش بهای آپارتمان ها در دوران پسا کرونا
مرکز مطالعات دانشگاه برکلی در زمینه مسکن و خانه سازی، آخرین مطالعه خود را 
در زمینه قیمت های آینده خانه ها و آپارتمان ها و مشکل عرضه خانه های ارزان قیمت 

برای نیازمندان منتشر کرد که نشان از باال رفتن قیمت ها پس از دوران کرونا دارد. 
در این گزارش آمده اســت که دوران کرونا، ســبب خواهد شد که ایالت کالیفرنیا 
میزان زیادی از درآمد مالیاتی خود را از دست بدهد و از این روی نخواهد توانست 
به ســازندگان مســکن ارزان قیمت، کمک نماید و همین موضوع موجب افزایش 
بهای آپارتمان ها در کالیفرنیا خواهد شد. در این گزارش نمونه ای ارائه می شود که 
چگونه در یک مجموعه آپارتمانی در مارچ سال 200۹ به یاری کمک مالی ایالت 
در ۴۱۳۹۱۳ دالر عرضه شــد، همین گونه آپارتمان در آپریل 20۱0  با افزایش ۴۳ 
درصدی به بهای 5۹۳2۸0 دالر رســید و در آپریل 20۱۴ با افزایش ۶۱ درصدی به 
بهای ۶۶۴۴00 دالر و در ماه می 20۱۸ با افزایش ۱2۱ درصدی به ۹۱2707 دالر و 
در آگوست 20۱۹ با ۱5۹ درصد افزایش به ۱07۳2۱۴ دالر رسید و با همین روند 

شاهد آپارتمان ها و بهای رشد فزاینده آن خواهیم بود.

ابتالی یکی از ملوان های بیمارستان دریایی
سخنگوی فرماندهی کشتی بیمارستانی نیروی دریایی که از هفته گذشته برای درمان 
بیماران در بندر لوس آنجلس پهلو گرفته اســت، اعالم کرد که یکی از ملوان های 
نیروی دریایی مبتال به بیماری COVID-19 اســت و اکنون برای درمان در محلی 

بیرون از کشتی، در قرنطینه و درمان به سر می برد. 
گر چه هنوز روشــن نشده اســت که این فرد در چه زمانی دچار این بیماری شده 
و تا چه اندازه و زمانی با دیگر افراد و کارکنان کشــتی بیمارستانی در تماس بوده 
است، لیکن مسئوالن فرماندهی نیروی دریایی در کشتی بیمارستانی مرسی، گفته اند 
که تمامی مقررات ویژه دوران کرونا را رعایت و اجرا می نمایند زیرا خطر نباید جان 

دیگر بیمارانی را که در این کشتی بستری می شوند را تهدید نماید. 
این کشتی بیمارستانی که 2۳ مارچ از سن دیه گو روانه بندر لوس آنجلس شده است 
دارای ۱000 تخت بیمارستانی است و تا روز گذشته ۱2 بیمار در آن بستری شده اند. 

مخالفان آزادی اســتفاده از ماری وانا در کالیفرنیا، در دوران مقررات ویژه بسته بودن 
فروشگاه های غیرضروری و حساس به سبب COVID-19، ایالت کالیفرنیا را به سبب 
باز بودن فروشگاه های فرآورده های ماری وانا مورد انتقاد قرار دادند. در دستور ویژه 
روز ۱۹ مارچ گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا مبنی بر بسته بودن مشاغل غیرضروری برای 
مراقبت از تندرستی کارکنان، فروشگاه های دارای پروانه کار ماری وانا در لیست مشاغل 
آزاد اداره بهداشت و تندرستی ایالت کالیفرنیا، در دسته بندی داروخانه ها، بیمارستان ها، 
اداره های تامین اجتماعی و فروشگاه های مواد غذایی قرار گرفته اند و دلیل آن نیز، نیاز 
بسیاری از افراد به سبب نگرانی و اضطراب در دوران مبارزه با COVID-19 بوده است. 
مخالفان می گویند، ایالت کالیفرنیا نیز می باید همانند شماری دیگر از ایالت ها به بسته 
بودن فروشــگاه های ماری وانا می پرداخت تا مردم از داروخانه ها، برای دستیابی به 

داروهای تصویب شده FDA استفاده کنند. 

انتقاد مخالفان آزادی استفاده از ماری وانا در کالیفرنیا

تعطیل موقت شماری از بیمارستان های کایزر
مدیریت بیمارســتان های کایزر )Kaiser Permanent( امروز اعالم کرد که 
شــماری از درمانگاه ها و مراکز پزشکی خود رد جن ب کالیفرنیا را به طور موقت 

برای پیشگیری از گسترش بیماری ناشی از کرونا می بندد.
در بیانیه بیمارستان ها آمده است: تندرستی و ایمنی اعضای ما، همواره در باالترین 
اولویت ما قرار دارد. و برای این که گسترش COVID-19 را محدود کنیم، تصمیم 
گرفته ایم که به طور موقت شماری از مراکز خود را بسته و یا با خدمات محدود باز 
نگه داریم. در این صورت ما خواهیم توانست امکانات و کادر درمانی خود را برای 

ارائه خدمات درمانی با باالترین کارآیی هماهنگ نمایم. 
مراکزی که در جنوب کالیفرنیا در لیست قرار گرفته اند، عبارت هستند از: آنته لوپ 
ولی، داونی، کرن کانتی، لوس آنجلس، ارنج کانتی، پانراماسیتی، پاسادنا، سن دیگه 

گو، ونچورا کانتی و کرانه های جنوبی در کالیفرنیا. 

بسته شدن آسایشگاه سالمندان در ریورساید

مقامات اداره بهداشت عمومی کانتی ریورساید اعالم کردند، پس از آن که شماری 
از کارکنان یک مرکز بازپروری و آسایشگاه سالمندان به سبب ابتال به بیماری کرونا 
بر ســر کار خویش حاضر نشــدند، این اداره ناگزیر شد ۸۴ نفر ساکنان آسایشگاه 
ماگنولیا را به خانه ها خود بفرستد و مراقبت از آنان را به عهده پرستارانی بگذارد که 

از بیمارستان های کایزر به خانه ها رفته و کمک خواهند نمود. 

بیمارستان کایزر، ۳۳ پرستار دارای پروانه کار و با تجربه را به این کار گماشته است. 
از ســوی دیگر، اداره بهداشــت عمومی کانتی ریورساید، بررسی و بازرسی دیگر 
آسایشگاه های سالمندان را برای پیشگیری از ابتال به بیماری در برنامه کار خود قرار 

داده است.

http://www.ketab.com/
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  کنکاش در رسانه های ایرانی خارج از کشور                                                        

گزارش: محبوبه حسین پور
1- شاهین نجفی خواننده 

فیس بوک - پوران - یعنی چه جانم فدای ایران ؟!  یا  چو ایران نباشد تن من مباد ...  چرا ؟!  } کاربران ایرانی فضای 
مجازی  حرفهای متقارن و  مشابهی را از آخوند  » محسن قرائتی  « نیز یافته اند { : چو ایران نباشد تن من مباد غلطه !

2- روشنگر نسل سوخته / توییتر
در پاکســتان ویروس کرونا به ویروس جعفری معروف شده اســت زیرا بیشتر افراد آلوده شیعیان پاکستانی بوده اند که 

برای زیارت به قم و مشهد رفته بودند. این توییت جوک نیست

۳- اتاق خبر منو تو / ۳:۱0 تا ۴:05
از بین جمعیت افزون بر هشتاد میلیونی ایران تا کنون تنها از دویست و بیست یک هزار نفر آزمایش کوید ۱۹ گرفته شده 
است کمتر از سه دهم درصد ... تعداد کل مبتالیان به شصت و چهار هزار و پانصد و هشتاد و شش نفر رسید ... با فوت 
صد و بیســت یک نفر در 2۴ ســاعت گذشته تعداد قربانیان به سه هزار و نهصد و نود و سه رسید و وضعیت سه هزار و 
پنجاه و شــش بیمار حاد اســت تعداد بهبود یافتگان بیست و نه هزار و هشتصد و دوازده تن ... اعدادی که که بر اساس 
مشاهدات میدانی الگوهای مشابه در دیگر کشور ها و حتی اظهارات برخی از مسئولین در داخل کشور زیر سوال است ...

۴- اسداهلل نصر اصفهانی / پارس تیوی و فیسبو ک کنگره همبستگی ملی ایرانیان/ از ثانیه نخست تا ۱:۳0
قانون اساسی مشروطیت بزرگترین قدمی که برداشت این بود که رعیت را تبدیل به ملت کرد و بسیاری موارد وجود دارد 
که شــاهکارهایی هستند که ســردمداران مشروطیت به تصویب رساندند . در آن زمان شاید فقط ده کشور قانون اساسی 
داشــتند مثل آمریکا نروژ هلند کانادا بلژیک آرژانتین لوکزامبورگ ... در انگلیس هنوز قانون اساســی نوشته شده وجود 

ندارد و بر اساس سنت اداره میشود... 

5- ایرج مصداقی / میهن تیوی / ۱:۱5:00 تا ۱:۳0
یادتان هست وقتی که فرمانده حشد الشعبی - ابو مهندس - را آمریکا زد  ....    دولت  عراق   و دولت جمهوری اسالمی 
حشد الشعبی را نیروی رسمی   نظامی عراق  عنوان میکرد ... . این نیروی رسمی نظامی  کشور دیگریست  با اجازه کی به 
ایران آمده ؟! االن در ایران چه میکند ؟!   . طبق قانون اساسی  خود جمهوری اسالمی نیروی نظامی کشور خارجی نمیتواند 
در کشور باشد  ... این تعریفی است که خودشان از  حشد الشعبی دادند  زمانی  که  قاسم سلیمانی به درک واصل شد  ! ...  
} به بهانه مثال ضد عفونی کردن قم {  اینها  در کشور هستند ... قبل از آن حزب اهلل لبنان ضد عفونی میکرد !   چه اصراری 
هست که چهار تا دبه  میدهند دست این مزدوران که مثال در خانه را ضد عفونی کنند ؟!حدود سیصد هزار نیروی خارجی  

بخرج ملت ایران در قم هستند ..  میخواهند حضور نیروهای خارجی  را در کشور عادی کنند ....

۶- بهرام چوبینه / پارس تیوی / ۱۳:00 تا ۱۴:۱0
 به عقیده من آمریکاییها ی جمهوریخواهان  نقدا بی اندازه عالقمند هســتند تا زمان انتخابات تا حدودی بدون جنگها و 
فشــارهای محلی و ناحیه ای و دست بردن به ســالح بتوانند اوضاع را نظم دهند تا انتخابات }ریاست جمهوری شان{ 
انجام شود ... اپوزیسیون )جمهوری اسالمی ( در عین حال میتواند از این فشارهای دورهء ریاست جمهوری ترامپ }بر 
جمهوری اسالمی { استفاده کند و برای آزادی کشور اقداماتی بکند تا بلکه بدون آشوب بدون بمباران و بدون سرکوبهای 

نظامی بتواند ایران را شر آخوند و این اراذل و اوباش آزاد کند 

7- کیا کیامهر / الیو فیسبوک /۱5:00 تا ۱۸:00
من چون خودم به این نســلی که میخواهم از آن صحبت کنم تعلق دارم پس حق دارم}حقایقی { را در موردش بگویم 
... حتی اگر من نبودم چون ما دیگر آخر خط هستیم ... این حرف مرا دست بدست کنید : یادتان باشد که نسلی که من 
بدان تعلق دارم خائن ترین نسل تاریخ ایرانست ! چرا ؟! ببینید در طول تاریخ ما بارها جنگیدیم از حمله اعراب و مغول 
و تا همین دوره قاجار بی لیاقت که ما دو ســوم خاکمان را از دســت دادیم ولی جنگیدیم ... حاال خوب جنگیدیم یا بد 
جنگیدیم ... هم پیروزی های بزرگ داشــتیم و هم شکســتهای بزرگ ولی به هر حال جنگیدیم ... اما نسل من آن نسلی 
است که نه فقط نجنگید بلکه دشمن را نه تنها وارد کشور خود کردیم بلکه گل به پایش ریختیم !... جوانان عزیز هرگز 

نگذارید نسل من به شما فرماندهی کند ... به آنها اعتماد نکنید ...

۸- محبوبه حسین پور / توییتر 
کناره گیری سیّدالشــهدای زندهء شورشیان57 و چپول بی بدیل دوعالم ، بوبولیست االامرا برنی سندرز را به عاغا و شرکا 

تسلیت عرض میکنیم !

۹- رضا تقی زاده / الیو نهاد مردمی / اندیشه تیوی / ۴2:00  تا ۴5:00
اگر مالک زندگی مردم را }تقریبا {چهل و پنج سال قبل  یعنی سال 55 بگیریم  سطح زندگی مردم )ایران (نسبت به آن 
زمان ســی درصد کاهش پیدا کرده ... در برابر این کاهش ســطح زندگی مردم ایران ،  کشوری مثل  ترکیه  درآمد سرانه 
مردمش 7 برابر  و در چین  22 برابر شــده ... یعنی چین از یک کشــور روستایی  تبدیل به بزرگترین قدرت  صنعتی در 
جهان شده ... همین بودجه ای که  جمهوری اسالمی برای سال ۹۹ تصویب کرده  و  در مورد درآمد  حاصل از فروش 
نفت   بیست میلیارد دالر پیش بینی شده    - اما   فقط  در ده درصد آن -   حاصل خواهد شد  بخاطر بحران کرونا... 
یعنی  تنها در مورد یک قلم  کاالی نفت  کاهش ۱۸ میلیارد دالری  وجود دارد عالوه بر کســر بودجه ســال قبل و سال  

قبل تر از آن ...

۱0 -علی اکبر امید مهر/  رادیو پیام اسراییل /0۱:20: تا  0۴:50
از بین ۱۹۴ کشور عضو سازمان ملل در جهان فقط دو رژِیم یعنی جمهوری اسالمی و کره شمالی بشکل متفاوت   رفتار 
می کنند . حتی چین  و روسیه هم بهتر عمل میکنند  ... اما خود من که در اروپا هستم  دارم میبینم  در همین دانمارک 
نخست وزیر آنچنان محبوب شده بخاطر راهنماییهای که ارائه می دهد و و مدیریت عالی  که در کنترل  کرونا انجام داده  
هر روز خبرنگاران  را که از مردم هستند دعوت میکند و توضیح میدهد  و در خدمت مردم هستند ...  در اسپانیا  ایتالیا  
آمریکا  در کشــورهای  آســیایی مثل هندوســتان و کره جنوبی  همه جا  دولت و ملت با هم هستند و متحدا علیه کرونا 

میجنگند ... ولی در ایران  متاسفانه  جمهوری اسالمی  از همین فاجعه هم  دارد برای تحکیم خودش  استفاده میکند 

۱۱- روزنامه فارسی / یوتیوب /   از ثانیه  ۳0 تا ۶0 
دولت میتواند فاصله سه متری اش را در جلسات خود رعایت کند ولی ما مردم نمی توانیم  فاصله سه میلی متری را هم 
در اتوبوس رعایت کنیم .ولی فقیه هم که به امام غایب تبدیل شده و دو ماه هیچ دیدار عمومی نداشته و جهش اقتصادی 

اش را هم به مایی سپرده که مجبوریم برای یک لقمه نان و اخراج نشدن از کار مجبوریم توی مترو بهم بچسبیم و مغازه 
را برای برنگشتن چکمان باز کنیم ...

۱2 - بیژن خلیلی / رادیو پیام اسراییل /۱۴:00  تا ۱۶:00 
اصوال   رژیم جمهوری اسالمی به دنبال  ایجاد بحران ست  یعنی اگر بحرانی هم وجود نداشته باشد دلش میخواهد بحرانی 
بوجود آورد که از این طریق به زندگی ابلهانه و انگلی خودش ادامه دهد . اینها با عقب انداختن تحریمها یا با کمک عواملی 
که در  خارج از کشــور دارند برای  شکستن یا به تعویق انداختن تحریمها به جایی نمیرسند . چون صورت مسئله عوض 
نمیشــود. صورت مســئله ای که آمریکاییها و جورج پمپیو  دو سال پیش  وضع کردند و ۱2 شرط گذاشتند از جمله عدم 
حمایت تروریسم در منطقه و عدم  ادامه فناوریهای  هسته ای و از این جمله ... و  تا وقتی که جمهوری اسالمی  اینها را حل 
نکند نمیتواند از بند تحریمها رهایی پیدا کند ...  برای من بسیار عجیب است  این اساتید دانشگاهی که برای رفع تحریمهای 
جمهوری اسالمی  امضا کرده اند هرگز ندیده ام که برای  دخالتهای تروریستی جمهوری اسالمی  در کشورهای منطقه و یا  

نقض حقوق بشر در ایران و  سرکوب ملت ایران  از جمله در آبان ۹۶ هرگز چیزی نوشته باشند ... 

۱۳-  نشریه تصویری ملی گرایان مردمگرا/ یوتیوب  / دقیقه یکم تا سوم  
این  فرقه تبهکار عمدا می خواهد مردم را از بین ببرد . چرا لباسهای ایزوله  بجای اینکه بر تن پزشکان و پرستاران باشد  
بر تن این بســیجیان نخود مغز اســت ؟  طالب ایرانی و عراقی کم بود حاال طالب چینی و بین المللی تربیت میکنند ؟ 
پولهای ملت ایران را خرج  میکنند تا آنها تبدیل به آخوند شوند و به ملت ایران توهین کنند ؟! کمکهای بین المللی بجای  

تقسیم بین مردم و بیمارستانها در انبارهای سپاه احتکار شده و یا به لبنان ارسال شد چرا ؟!

۱۴- افشین نریمان / آپوزیت / یوتیوب /  02:۱0 تا ۳:2۶
 در برنامه  امروز نخست  نظری به سخنان رهبر فرسودگان جهان اسالم  !   به مناسبت نوروز  انداخته سپس اخبار داخلی 
کشور  که در انحصار کرونا قرار گرفته  بررسی میشود !  کرونا بغیر از اینکه باعث شد مراکز مذهبی در جمهوری بسته 
شود بلکه دلیلی شد تا دست برادران قاچاقچی کوتاه شده  در نتیجه چرخ برخی  صنایع کوچک  به حرکت درآید ...  

۱5- امیرطاهری / یونیکا / یوتیوب / ۶:2۸  تا   7:۱0 
 }یکی {از موضوعات بگو مگوی وزارت بهداشت  جمهوری اسالمی  و سفیر چین بود که  البته  با رفتار ذلیالنه   وزارت  
بیعرضه خارجه رژیم مالها بنفع چینیها تمام شد  و در  آخر سفیر چین با منت به رهبر مالها گفت شایعات، دوستی ما را 
بهم نمیزند ! ... موضوع مهم دیگر رد درخواست وام پنج میلیارد دالری   جمهوری اسالمی . از سوی بانک جهانی بود ....

۱۶- رضا تقی زاده / تفسیر خبر / ایران فردا تیوی /   22:00 تا   2۴:00 
وضعیت امروزین جمهوری اســالمی  وضعیتی نیســت که نه حکومت و نه دولت جرات بازگویی آن را داشته باشند  و 
همانطور که در مورد کرونا پنهان کاری میکنند در مورد  واقعیت وجودی خودشان ، بحران اقتصادی در درون حکومت  
و ورشکســتگی دولت  پنهان کاری میکنند ... شش ماه آینده سیاه ترین  دوره ایست که که این حکومت در تمام دوران 

خود تجربه کرده است ... سیل، فقر، سیل کودکان کار، فحشا،  بیکاری ... 

۱7- رادمان پورماهک / توییتر
نامش رضا شاه دوم و شاه قانونی در تبعید است

چون:
۱-مجلس ملی هرگز منحل نشد

2-شاهنشاه هرگز استعفا نداد
۳-قانون اساسی مشروطه هرگز فسخ نشد

۴-ولیعهد جوان مقابل تمامی جهان سوگند یادکرد 

۱۸- مهرا ملکی / ایران آریایی /00:02:20  تا 00:0۴:20 

در انگلســتان  از دو روز پیش گفته اند که رای گیری کنیم  برای برداشــتن تحریمها از روی جمهوری اســالمی  به خاطر 

بیماری کرونا  ...  آخه چه ربطی داره ؟! ... در واقع اروپا و در راس همه شان انگلیس  در پی بهانه ای هستند که تحریمها 

را بردارند ...میخواهند که آخوند سر جایش باشد ... دموکرات های  آمریکا هم به همین نحو ... آقای جو بایدن  هم گفته  

تحریمهای جمهوری اسالمی برداشته شود ... جو بایدن هنوز انتخاب نشده دارد در باغ سبز }به جمهوری اسالمی { نشان  

میدهد  و جمهوری اسالمی هم میداند اگر دموکرات ها بیایند سرکار ناتشان توی روغن است !  

۱۹- بابک هروی / خبر بین / یور تایم تیوی و الیو فیســبوک /00:0۶:00  تا  انتها  00:07:20

این طلبه های چینی  در قم ، همانطور که قبال هم گفته ام ،  طلبه نیســتند بلکه مامورند ! چین یک کشــور کمونیستی 

اســت که   }تبلیغ { مذهب  در آن ممنوع اســت ... چینیها چندین میلیون اویغور دارند که مسلمانند ... برای اینکه 

بیایند و نوع مســلمان  مورد نیاز خودشــان را درست کنند  ماموران اطالعاتی شان را با همکاری جمهوری اسالمی 

به ایران و به فیضیه قم فرســتادند  تا تبدیل به طلبه کنند  از زن و مرد و برگردند  به چین و  همانطور که جمهوری 

اســالمی حشد الشعبی یا حزب اهلل را ساخت، چین هم از پتانســیل و نیروی ماهیتی مسلمانان خودش استفاده کند 

و  همین را برای خودش درســت کند ... و کرونا هم از طریق همینها وارد  ایران شــد ... 

20- ناصر اعتمادی / فیسبوک 

کتابی که ده ســال پیش براي کتابخانــه رایگان و مجازي عالالدین ترجمه کردم و آقــاي عزتی لطف کردند امروز 

به مناســبت عید پســح به کلیمیان میهن مان دــر کنار دیگر آثار در صفحه خود معرفی کردنــد. کتاب دیگر نابودی 

یهودیــان که به تاریخ شــوآ اختصاص دارد بــه دلیل بیماري ناقص ماند و بدون ویرایش و آگاهی من چاپ شــد. 

امیدوارم روزي فرصت دســت دهد ترجمه آن را از سر بگیرم.

گزارش: خاک پای ایرانشهر 
2۱-  رادیــو ۶70 ای ام رادیــو ایران- یکی از برنامه های رادیویی پرطرفدار رادیو ایران که هر هفته یکشــنبه ها از 

ســاعت ۴ تا ۶ بعدازظهر با عنوان » سیاســت و جامعه« به ســردبیری رضا گوهرزاد اجرا می شــد ، بدون ذکر هیچ 

دلیلی از یکشــنبه پنجم آپریل قطع شده است. 

در نسخه دیجیتال در ایرانشهر آن الین  iranshahrnewsagency.com/Magazine بر روی هر اسم كلیک كرده و فیلم آن را مشاهده كنید 

https://twitter.com/roshangarnasl
https://www.youtube.com/watch?v=XDS62qlCpjA&feature=emb_title
https://www.facebook.com/watch/?v=539080257002346
https://www.youtube.com/watch?v=FIzoRPw4lbc&feature=share&fbclid=IwAR3iLFYmWlxGj0HZEohjfWP8licU9EQVzm-qJLofG1VIumjK3DvFwD_gsJ4
https://www.youtube.com/watch?v=97zzcjDvOwk&feature=youtu.be
https://twitter.com/mabi182
https://www.youtube.com/watch?v=8faCfamtMm8
https://www.youtube.com/watch?v=SZhPdio-P0U
https://www.youtube.com/watch?v=TYRSiTIdCGU
https://www.youtube.com/watch?v=VoNUhTGZ2QM
https://www.youtube.com/watch?v=V42
https://www.youtube.com/watch?v=WvDihOfXnMw
https://www.youtube.com/watch?v=GB6tY_ta0do
https://www.youtube.com/watch?v=dzaXgqWhOpg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3_JCJDZAAfdQjiT-LnBZF1pTpvXxNyuQl8Gn-WqdyX-Wzdrm3YJ9ZrSKk
https://www.facebook.com/khabarbin/videos/219043349348260/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3154791587866013&set=a.108453652499837&type=3&theater
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اداره آموزش لوس انجلس اعالم کرد که در دوران آموزش آنالین، 40 هزار 
نفر از دانش آموزان از میان 120 هزار دانش آموز، به سیســتم آنالین وصل 
نشده اند و روزانه 15 هزار نفر نیز غایب بوده اند و سرکالس حاضر نشده اند. 

آستین بیوتنر، رئیس اداره آموزش در بیانیه خود، این که نوجوانان نتوانسته اند 
در کالس های آنالین حاضر شــوند را یک موضوع طبیعی دانســته و اشاره 
نموده اســت که به مرور این مشکل کم خواهد شد. افزون بر این شماری از 
کالس های آموزشی از شــبکه تلویزیونی زون بر این شماری از کالس های 

آموزشی از شبکه تلویزیونی PBS و KCET پخش می شود. 
ناگفته نماند که 80 درصد کسانی که غایب بوده اند، دانش آموزانی هستند که 
در خانواده های کم درآمد زندگی می کنند و نبودن امکان دست یابی به اینترنت 
و تکنولوژی الزم و ضروری، یکی از دالیل آن بوده اســت و نیاز به آموزش 

خانواده ها و فراهم سازی امکانات دارد. 

غیبت 40 هزار نفر از دانش آموزان

صلیب ســرخ آمریکا در ارنج کانتی کالیفرنیا در همراهی با بانک خون در پاسخ 
به درخواســت وزیر بهداری آمریکا برای تامین نیازهای خون در دوران بحرانی 
COVID-19 اعــالم کرد که از امروز ۳0 مــارچ تا ۱۶ آپریلف، در محل کتابخانه 
ریچارد نیکسون در شهر یوربا لیندا )Yorba Linda( پذیرای کسانی خواهد بود 

که می خواهند خون اهدا کنند که در ۴ روز خواهد بود. 
اهدای خون در روزهای ۳0 مارچ و ۳۱ مارچ از ساعت ۸ بامداد تا 2 پس از نیمروز 
و روزهای 2 آپریل و ۱۶ آپریل، از ســاعت ۱0 بامدــاد تا 5 پس از نیمروز انجام 

می شود. 
اهدای خون در زمره کارهایی اســت که از محدودیت در خانه ماندن برخوردار 

نیست و با رعایت فاصله انجام می شود. 

اهدای خون در ارنج کانتی کالیفرنیا

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
http://radis.org/
https://shop.ketab.com/
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38835&Status=2

