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در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی، زیرا که 
می دانم خواهی آمد. من کوروش پسر کمبوجیه که 
این امپراتوری را برای پارسی ها بنا کردم تو به این 
پاره خاک که پیکر مرا در بر گرفته است رشک مبر...!!!

رایگان
FREE

در صفحات دیگر:

248
249

مایکل برال ایرانی تبار مقیم لس انجلس 
کاندیدای سنای ایالت کالیفرنیا پاورقی: ادامه هفته قبل

مقاومت یک اقلیت ایرانی
 در برابر رژیم آخوندی 

وام های کرونا 
SBA و PPP و EDD
شخصی - بیزینسی 

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

424-385 -2981
  مشاوره اولیه رایگان

کامیار روحانی

  ادامه مطلب در صفحه  8  

Happy New year

خبرگزاری ایرانشــهر: مایکل برال جوان ۲۷ ساله ایرانی 
تبار یهودی برای انتخابات پیش رو برای  ســنای ایالت 
کالیفرنیا خود را از حزب دموکرات کاندید نموده است. 
دانیل  با توجه به این که باید با یازده نفر دیگر از همین 
منطقه رقابت کند که کاندیدای نهایی دموکرات ها باشد 
کار سختی را در پیش دارد. منطقه ای که او از آن کاندید 
شده است منطقه ۵۰ ، شامل این بخش ها از لس انجلس 
بزرگ می باشد: اگورا هیلز،  بل ایر، بورلی هیلز ، برنت 
وود ، هالیوود، هالیوود هیلز غربی، ملیبو ، مید ســیتی، 
میراکل مایل ، پاسیفیک پلیسیدز ، سانتا مونیکا ، توپنگا، 
وســت هالیوود و وســت لس آنجلس- باید یادآوری 

کرد این مناطق بیشــترین ایرانیــان مقیم لس انجلس را 
در بر دارند.شــما برای ان که بتوانیــد رای دهید. ا- باید 
عضو حزب دموکرات باشــید ۲- در این مناطق زندگی 
کنید.۳- رای دهنده ثبت نام شده باشید) فقط تا یازدهم 
ژانویه ۲۰۲۱ فرصــت دارید ثبت  نام کنید(. رای گیری 
فقط به صورت پســتی از تاریخ ۶ تا ۱۸ ژانویه صورت 
می گیرد و همه برگــه های رای گیری باید به تاریخ ۲۷ 
ژانویه به حوزه رای گیری رســیده باشند. پدر او مارک 
برال حسابدار  و مادر او خانم سوسن پورات و برادرش 
مایکل برال که وکیل دادگاههای امریکاســت که هر سه 

مقیم لس آنجلس می باشند. 

بادهای سانتا آنا و هشدار اداره 
هواشناسی  برای آتش سوزی

انتقاد محافظه کاران کالیفرنیا از 
بخشودگی دانکن هانتر از سوی ترامپ

آتش سوزی در نزدیکی پایگاه تفنگداران  
)Pendleton ( دریایی آمریکا

آلکس پدیا جایگزین کاماال هریس در 
سنا می شود و شرلی وبر جایگزین او

نگاهی به برخی نقل قول های
 جعلی منتسب 

به کتاب »یک سرزمین موعود« 
نوشته باراک اوباما

یک دیدگاه و پیشنهاد در مورد
 تزریق واکسن کرونا 

در ایران و آمریکا

شمار مبتالیان کالیفرنیا همچنان 
نگران کننده است 

ویژه سال نو

مرگ تحقیر آمیز قاسم سلیمانی؛
سردار شمشیر زن والیت فقیه

در واشــنگتن؛ پنتاگون مخالف تحریم رهبر ایران توسط 
ترامپ بود اما پمپئو و بولتن اصرار داشــتند. در ۲4 ژوئن 
۲۰۱9 )۳ تیــر ۱۳9۸( امریکا رهبر ایــران و دفتر کار او ) 
مشهور به بیت رهبری( را تحریم کرد. اعتقاد اسپر آن بود 
که تحریم ها هر امکان گفتگوی احتمالی با حکومت مالیان 

در تهران را می بندد. 
مدتی از معرفی مارک اسپر در وزارت دفاع نگذشته بود. 
ایران تاسیســات آب و نفت عربستان سعودی را توسط 
حوثی ها )گروه نیابتی که با سپاه پاسداران ایران همکاری 
دارند( را هدف قرار داده بود. اصوال قاسم سلیمانی و سپاه 
قدس که هر عملیاتی را انجا می دادند فورا انرا انکار می 
کردند و گروه های نیابتی که با سالح و حمایت اطالعاتی 
و نظامی ایران عمل می کردند؛ مســئولیت عملیات ها را 
برعهده می گرفتند. و اصوال طبق نظر برخی از کارشناس 
های سپاه پاسداران که گزارش هایی را به اسرائیل و آمریکا 
فروخته اند؛ قاسم سلیمانی اجرای هر عملیاتی را با شخص 

خامنه ای مشورت می کرد.
در سال ۲۰۰۷ نیروهای آمریکایی به دنبال سلیمانی بودند 
اما کردهای عراق مخالفت کردند و او را در مقابل نیروهای 
امریکایی محافظت کردند. ســلیمانی برخی از مسئوالن 
عملیات ها را هم شخصا تعیین میکرد مانند مسئول عملیات 
ایران در یمن ) عبدالرضا شهالیی ( اما در برخی از عملیات 
ها هم شکست می خورد مانند سال ۲۰۱۱ که فرستادگان 
وی در امریکا نتوانستند دیپلمات عربستانی را ترور کنند و 
تروریست ها با تالش اف بی آی دستگیر شدند و اعتراف 

کردند. 
برنامه ترور قاسم سلیمانی از مدتها قبل در سی آی ای و 
پنتاگون مطرح بود. از دید بسیاری از مقامات واشنگتن ) 
مانند باب گیتس(؛ او مظهر شــیطان بود. اما در آن بولتن 

بنا به خاطراتش؛ روی خوشی به قضیه نداشت. اما ترور 
سلیمانی مهم تر از ترور عماد مغنیه ) فرمانده عملیات حزب 
اهلل؛ رفیق و همکار یاســر عرفات و نیز همکار و دوست  
سلیمانی( بود. سلیمانی پیرو تفکر شیعی خمینیسم بود و می 
خواست که لشکر شیعی خلق کند تا تفکر اسالمی شیعی 
را در خاورمیانه و شمال آفریقا گسترش دهد. و سلیمانی 
آشوب داخل عراق را مانند کارگردان عروسک های خیمه 
شب بازی کنترل می کرد: گاهی برای جیش المهدی سالح 
تهیه می کرد و یا از ریاســت جمهوری نچیروان بارزانی 
دفاع می کرد و یا بارزانی نزدیک شده به ترکیه را در جنگ 
داعش یاری داد و .... همواره دوســت داشت در سیاست 
عراق دخالت کرد و با اکثر مقام های کرد و شیعه در عراق 

رابطه دوستانه و نزدیک داشت.
سلیمانی بارها در دمشق سوریه در رادار نیروهای آمریکایی 
قرار گرفت. از ۱۰ ســال پیش که با عماد مغنیه عملیات 
مشترک را انجام می دادند اما دوست او - عماد مغنیه - با 
برنامه ای حرفه ای از قبل تدارک دیده شده - حذف شد 
)۱۲ فوریه ۲۰۰۸(. موساد اسرائیل در روز قبل از ترور مغنیه 
در دمشــق ۲۸ فوریه ۲۰۰۸ و ماجرای دیدار با سلیمانی ؛ 
ردپای وی را داشتند اما در سی آی ای کسی دستور امضا 

و تائید شده نداشت.  
در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ که خامنه ای تمایلی به مسافرت 
سران ســپاه قدس به عراق نداشت و در ۲۰۰9 هم قاسم 
سلیمانی تمایلی به سرشاخ شدن با آمریکایی ها را نداشت. 
اما از راکت پرانی و بمب گذاری کنار جاده ای و حمالت 
ایذایی توسط گروه های تروریستی شیعه در عراق حمایت 
می کرد. در زمانی که دیوید هاول پتراأوس ) ژنرال چهار 
ســتاره ارتش آمریکا؛ فرماندهی کل نیروهای آمریکا در 
منطقه خاورمیانه،شرق آفریقا و آسیای مرکزی)از ۱۱ ژوئیه 

۲۰۰۸( بر عهده داشت؛ بنا به دانش و تجربه اش؛ رفتاری 
تحقیر آمیز با سلیمانی داشت تا شخصیت قهرمان رسانه 
ای و تبلیغاتی ســپاه را بطور واقع بینانه و به دور از اغراق 

بشناساند!. 
تا اینکه یکی از فرماندهان ارشــد سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی ایران، به گزارش ارتش آمریکا، روز سه شنبه )۱۸ 
نوامبر ۲۰۰۸(، توســط نیروهای امنیتی عراق، در فرودگاه 
بغداد دستگیر شــد. نیروهای امنیتی عراقی معتقد بودند 
که فرد دســتگیر شده »مظنون  به دست داشتن در تسهیل 
ارسال سالح های ایرانی به عراق« زیر پوشش فعالیت برای 
سازمانی بود که بازسازی مراکز مذهبی عراق را بر عهده 

داشت. پترایس علنا 
و به درستی گفت 

عرفان قانعی فرد 
)CT( تحلیلگر خاورمیانه در مرکز ضدتروریسم واشنکتن

http://e-frt.com/
https://www.heidarilawgroup.com/
https://riseinmalibu.com/
www.mesrianilaw.com
www.RHMFirm.com
http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/939
http://08global.net/
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در کانون خبر:

ایالت کالیفرنیا امروز اعالم کرد که اپلیکیشنی را برای تلفن های هوشمند به کار 
انداخته اســت که استفاده از ان داوطلبانه بوده و به افراد هشدار می دهد که به 

فردی نزدیک می شوند که نتیجه مثبت داشته است. 
این برنامه که با استفاده از سیستم Bluetooth کار می کند، بدون آنکه مشخصات 
فرد دارای نتیجه مثبت را در اختیار دیگری قرار دهد، هنگامی که ۲ فرد دارای 
تلفن در فاصله ۶ فوتی یکدیگر هستند، و این مدت به ۱۵ دقیقه می رسد، هشدار 

را نشان می دهد، به این ترتیب مساله عبور از کنار فردی که نتیجه مثبت داشته 
، مالک قرار نمی گیرد و حضور ۱۵ دقیقه و بیشتر است که این هشدار را نشان 

می دهد. 
کالیفرنیا و ۱۶ ایالت دیگر این سیستم را به کار می گیرند و به وسیله شرکت اپل 

و گوگل مورد استفاده قرار می گیرد. 

کالیفرنیا با تلفن هوشمند به شما ازوجود 
مبتالیان در پیرامون هشدار می دهد

آلکس پدیا جایگزین کاماال هریس در 
سنا می شود و شرلی وبر جایگزین او

با گزینش الکس پدیا به عنوان جایگزین سناتور کاماال هریس، نه تنها نخستین 
سناتور التین تبار کالیفرنیا به واشنگتن خواهد رفت، برای جایگزینی او شرلی 
وبر )Shirly Weber( نمایندــه دموکرات در خانه نمایندگان کالیفرنیا برای 
ریاست انتخابات جایگزین الکس پدیا می شود و او چهارمین زن و نخستین زن 

سیاهپوست است که به این سمت می رسد. 
شرلی وبر که نماینده مجلس از سن دیه گو می باشد، ۷۲ ساله و استاد بازنشسته 
است در شرایطی گوین نیوسام این تصمیم را گرفته است که بر او فشار سیاسی 
زیادی برای جایگزینی سناتور کاماال هریس، با یکی از نمایندگان زن سیاهپوست 

در کنگره آمده بود. 

تزریق واکسن کرونا به زندانیان در کالیفرنیا

اداره زندان های کالیفرنیا اعالم کره که ۶۵ نفر از کارکنان و زندانیان در استاکتون 
کالیفرنیا که دارای بیماری ها و شــرایط دشوار هستند واکسن کرونا دریافت 
کرده اند در این زندان ها، ۱۵۰ نفر زندانی با نتیجه مثبت به آزمایش کرونا در میان 
۲۴۰۰ زندانی مشخص شده است که انتظار می رود شمار دیگری نیز به زودی 

واکسن دریافت نمایند. 

در ایالت کالیفرنیا ۹۰۰۰۰ نفر زندانی هستند که در میان آنها ۱۰۰۰۰ نفر مبتال به 
کرونا هستند و از میان ۳۴۰۰ نفر کارکنان زندان ها که نتیجه مثبت داشته اند نیز 

بسیاری در انتظار واکسن برای بازگشت به کار هستند. 
زندان های کالیفرنیا ۱۱ نفر مرگ و میر در میان کارکنان و ۱۱۳ نفر مرگ و میر در 

میان زندانیان داشته است.

جناب اقای شهیار ربان و خانواده محترم

درگذشت مادر گرامی شما ، سرکار خانم 
بدری ربان را صمیمانه تسلیت می گوییم.

                            
                             مدیریت و همکاران  

شرکت کتاب - 08 - ایرانشهر 

نکته های ظریفی در باره گفته های حضرت ظریف
اول اینکه اگر خبرنگاران پاچه خوار جمهوری اســالمی می دانســتند که لطف اهلل 
نجفی زاده با مصاحبه با وزیر خارجه ایران، چنین اعتباری کســب می کند و آبروی 
چندین و چند ســاله آنها را از بیخ و بن می برد، بهر راهی که عقل آنها قد می داد، 

جلوی ورود این رقیب مزاحم را به ایران می گرفتند. 
دوم اینکه: بکار بردن واژه »جهود« توسط وزیر امور خارجه ایران اگر مایه شرمساری 
نباشــد، مایه تاسف بسیار اســت چونکه از صدر اسالم به قوم بنی اسرائیل »یهود« 
می گفتند و در قران هم همین واژه بکار گرفته شــده و آیت اهلل خمینی هم از واژه 

»یهود« برای بیان منظور استفاده کرده است. 
ســوم اینکه جناب جواد ظریف در اشــاره به رابطه ایران و اســرائیل می گوید که 
نمی خواهند »جهودان« را مثل کشورهایی که در گذشته چنین شعارهایی را داده اند 

به دریا بریزند!
و این عالیجناب مســتطاب آنچنان داد ســخن می دهد که گویــی به دریا ریختن 
»جهودان« حق مســلم جمهوری اسالمی بوده و یهودیان هم سزاوار چنین حکمی 
بوده و هســتند ولی چون مقامات محترم جمهوری اسالمی به مرور زمان بویی از 
انسانیت برده اند. از خیر این ماجرا گذشته و در تصمیم خود تجدید نظر کرده اند و 
حاال یهودیان یا بقولی »جهودان« می توانند شــب ها سر راحت به بالین بگذارند که 
جمهوری اسالمی حق حیات به قوم می دهد و کابوس ریخته شدن به دریا را نداشته 

باشند. 
این لطف و بزرگواری جناب ظریف شایسته ستایش و قدردانی است و من به نوبه 
خود از وزیر خارجه جمهوری اســالمی که در نهایت  دلرحمی و نازک دلی حق 

حیات را به یهودیان یا »جهودان« ارزانی داشته، با تمام وجود سپاسگزارم. 
چهــارم اینکه، این بزرگوار در رابطه با موضوع اســرائیل و فلســطین به موضوع 
»رفراندوم« اشاره می کند و در توضیح گفته خود ادامه می دهد که با برگزاری رفراندم 

وضعیت حکومت اشغالگر فلسطین به سادگی روشن می شود. 
در تائید فرمایشات آقای ظریف باید محترمانه بنویسم که طرح »رفراندم« ایده ایست 
بســی ناب و پسندیده ولی با در نظر گرفتن باال بودن جمعیت اعراب نتیجه آن از 
همین حاال مشخص است و در چنین شرایطی رژیم صهیونیستی و کشور یهود باید 

پیشاپیش، قبل از فراندم فاتحه خود را بخوانند.
حاال اگر آقای ظریف بر این طرح خود اصرار می ورزند، می خواســتم از ایشــان 
خواهشــی کنم که از تعارف کم کنند و بر مبلغ بیافزایند و ابتدا در خود جمهوری 
اسالمی رفراندمی برگزار نمایند تا ما بدانیم که مردم ایران بعد از چهل و دو سال از 
عمر این حکومت خواهان چه دولتی هستند و اگر چنین کردند، آنگاه ما همگی دو 
دستی طرح آقای ظریف را به دولت اسرائیل تقدیم و به اجرای آن اصرار خواهیم 

ورزید.
پنجم اینکه: آقای ظریف چه دشمنی با اسرائیل و »جهودان« دارند. و ایشان چرا دایه 

مهربان تر از مادر هستند. 
وقتی که کشورهای عربی با اسرائیل رابطه برقرار می کنند و خود دولت خودمختار 
فلسطین، موجودیت اسرائیل را به رسمیت می شناسد و این را هم اضافه کنم محمود 
عباس )ابومؤذن( رئیس دولت فلسطین، تا بحال پایش را به ایران برای دیدار با سران 

حکومت ایران نگذاشته است.
ششم اینکه: جناب ظریف از اسرائیل به عنوان سرزمین های اشغالی یاد می کند، با 
تمام احترامی که برای مقام ایشان قائلم، ناچارم خاطرنشان کنم که سرزمین اشغال 
شــده سرزمینی است که مردم آن با حمله ســپاه مهاجم،  فرهنگ و دین و زبان و 
ســنت های خود را از دست می دهند و در کشور احکام و دستوراتی اجرا می شود 
که چهارده قرن پیش در اثر حمله و تجاوز بیگانگان به سرزمین آنها تحمیل شده و 

رهبران آن هم شکل و شمایل و زبان و فرهنگ مردم آن دیار را ندارند!

نویسنده: کوروش سلیمانی
K@kourosh123.com

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

داروخانه های وال گرین جریمه شدند

داروخانه های وال گرین که مرکز آن در ایالت ایلی نوی 
قرار دارد، توافق کرده اســت که بر اساس شکایت ۴۴ 
کانتی در کالیفرنیا مانند لوس آنجلس کانتی و ریورساید 
کانتی، ۱۶/۵۷ میلیون دــالر جریمه بپردازد و این مبلغ 
که در یک شکایت همگانی مطرح شده است، بر مبنای 
بی توجهی و غفلت ایــن داروخانه ها در به دور ریختن 
داروها و دیگر مواد خطرناک در ظرف های زباله و روانه 

شدن آن به زمین های دفن زالبه است. 
کانتی های ریورساید و لوس آنجلس که میزان آسیب آنها 
بیشتر بوده، شکایت های جداگانه ای را نیز تسلیم کرده اند 
و اعالم کرده اند، ابزار الکترونیک، داروهای نسخه ای و 
غیرنســخه ای، باطری و مواد شوینده خطرناک در میان 
زباله ها بوده اســت در شکایت جداگانه ریورساید ۳/۵ 

میلیون دالر دریافت خواهد کرد. 

بادهای سانتا آنا و هشدار اداره هواشناسی  برای آتش سوزی

اداره هواشناســی آمریکا در لوس آنجلس، برای روزهای 
تعطیل کریسمی بر اساس خشکی هوا و بادهای سانتاآنا، که 
از امروز آغاز خواهد شد و تا پایان پنجشنبه ادامه خواهد 

یافت و هشدار صادر کرد. 
این هشدار برای سن دیه گو کانتی، ارنج کانتی، ریورساید 
کانتی، سن برناردینو کانتی و ونچورا کانتی صادر شده است 

و بادهای سانتا آنا بین ۴۰ تا ۶۰ مایل در ساعت خواهد بود و 
سپس در برخی از مناطق به ۳۰ تا ۴۰ کاهش خواهد یافت. 
بر اساس شرایط شتاب بادهای سانتاآنا، هشدار پرچم قرمز در 
مناطقی که رطوبت هوا کم است، برای احتمال آتش سوزی 
در دامنه های کوه ها و بوته زارهای خشک در جنوب کالیفرنیا 

اعالم شده است. 

انتقاد محافظه کاران کالیفرنیا از 
بخشودگی دانکن هانتر از سوی ترامپ

آتش سوزی در نزدیکی پایگاه تفنگداران  دریایی 
 )Pendleton ( آمریکا

محافظــه کاران کالیفرنیــا که ســتون اصلی حزب 
جمهوریخواه در کالیفرنیا هستند، نسبت به بخشودگی 
دانکن هانتر، نماینده پیشین کالیفرنیا از حزب جمهوریخواه 

انتقاد کردند. 
جان فلش مان، ناشــر Flash Report و معاون پیشین 
حزب جمهوریخواه کالیفرنیا در توئیتر خود نوشــت: 
قانون شکنانی چون دانکن هانتر را بخشیدن، آنقدر شرایط 
را پاییــن آورده که می تواند قاتلی مانند تایگر کینگ را 

هم عفو کند. 
عفو دانالد ترامپ در هنگامی شامل دانکن هانتر می شود 
که او قرار بود ۱۱ ماه زندــان خود را در ژانویه ۲۰۲۱ 
آغاز کند. دانکن هانتر و همســرش مارگرت، از سوی 
دادســتان فدرال متم به استفاده غیرقانونی از ۲۰۰ هزار 
دالر پول کمپین انتخاباتی برای مصرف شخصی مانند 

سفر، جراحی زیبایی و مدرسه خصوصی فرزندان و حتی 
پرداخت پول هتل معشوقه دانکن هانتر شدند و قاضی 

آنان را محکوم به زندان کرد. 

آغاز آتش ســوزی در بوته زارهای شمال سن دیه گو، در 
منطقه فال بروک که در یک گستره ۵۰ اکری بود به سرعت 
به منطقه نظامی کمپ پندل تون )Pendleton( پندل تون 
)Pendleton( رســید و موجب تخلیه اجباری بخشی از 
پایگاه تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در منطقه شد و به 

۳۰۰۰ اکر رسید. 
شب گذشته، اداره شرف دپارتمان سن دیه گو کانتی ناگزیر 
شد به خانه هایی که در پیرامون پادگان هستند مراجعه نماید 
و آنها را برای خانه کردن خانه ها آگاه سازد. در توئیت های 
شــریف دپارتمان به مردم گفته شــده است اگر احساس 
ناامنی می کنند از خانه خارج شــده و به سرپناه موقتی که 
در دبیرستان فال بروک آماده شده بروند. بنابر گزارش اداره 
هواشناسی آمریکا در سن دیه گو، شتاب باد از ۱۲ مایل در 

ساعت به ۲۵ تا ۳۰ مایل در ساعت رسیده بود. 

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

ایالت کالیفرنیا که نخستین بسته های واکسن دریافت شده 
را برای کادر درمانی و ساکنان آسایشگاه های سالمندان با 
مشــکالت تندرستی نموده است اکنون در انتظار رسیدن 
۲ تا ۲/۵ میلیون واحد واکســن است که در هفته نخست 
ژانویه ۲۰۲۱ از ســوی فایزر و مدرنا خواهد رسید و بنابر 
نشستی که روز گذشته با حضور دکتر ندین بورک هریس 
که مسئولیت بهداشت و درمان کالیفرنیا را دارد و مشاوران 
واکسیناسیون منطقه ای، با توجه به راهنمای اداره نظارت و 

پیشگیری از بیماری های واگیردار )CDC( برنامه ریزی الزم 
برای زمان بندی کســانی که باید در مرحله بعدی واکسن 

دریافت نمایند را انجام دهند. 
ایالت کالیفرنیا بر اساس این برنامه زمان بندی تا پایان فوریه 
۲۰۲۱، ۱۲/۵ میلیون نفر را واکسینه کند. این امید دریافت 
واکســن، همزمان شده است با رسیدن کالیفرنیا به مرز ۲ 

میلیون نفر مبتال.

ادــاره راهنمایی و رانندگی کالیفرنیــا، امروز ۴ قانون 
رانندگی را که در ســال ۲۰۲۱ اجرایی خواهد شــد. 
یکی از این قوانین الیحه AB۲۷۱۷ است که کسانی را 
که به نجات کودکانی که به سبب غفلت در اتوموبیل 
رها شده اند، و ناگزیر شــوند به اتوموبیل برای نجات 
کودک زیر ۷ سال، خسارت بزنند، به سرر باور ره رفتار 

نیکوکارانه از هر گونه جریمه ای استثنا نماید. 
قانون دوم AB۲۲8۵ اســت که مقررات رانندگی در 

بزرگراه ها که رانندگان با سرعت کم را ناگزیر می نماید 
به سمت راست جاده بروند را شمال خیابان های شهری 
نیز بنماید و اتوموبیل ها با چراغ راهنما مشخص نمایند 
که ناگزیر به ســرعت کم هستند و می خواهند در کنار 

جاده متوقف شوند. 
دو قانــون دیگر از اول جوالی اجرایی می شــود که 

SB۹۰۹ و AB۴۷ هستند. 

قوانین جدید راهنمایی و دریافت نخستین بسته های واکسن کرونا در کالیفرنیا
رانندگی سال 2021در کالیفرنیا

شمار مبتالیان کالیفرنیا از
 مرز 2 میلیون نفر گذشت

ایالت کالیفرنیا چهارشنبه را با افزایش 449۶۲ نفر و مرگ 
و میر ۳4۵ نفر به پایان برد و یک روز پرخطر را به رکورد 
خود افزود و پنجشنبه را با ثبت ۲۳۶۶۰ نفر مرگ و میر و 

۲۰۰9۵۶۲ نفر مبتال آغاز کرد. 
آمار ۷ روزه برای هر یکصد هزار نفر ســن برناردینو را 

در باالی جدول، ریورســاید را 4، لوس آنجلس در رده 
9، ارنج را در رده ۱۵ و ســن دیگه گو را در رده ۲۱ قرار 

داده است. 
آمار مبتالیان و مرگ و میر در شماری از کانتی ها به این 

ترتیب است:

سهمیه بندی دریافت واکسن در کالیفرنیا

طرح نهایی اولویت بندی دریافت کنندگان واکسن کرونا در 
کالیفرنیا که بامداد چهارشنبه اعالم خواهد شد نشان می دهد 
که آموزگاران و کارکنان بخش آموزشــی، کارکنان تهیه 
توزیع و فروش مواد غذایی، در لیست دوم دریافت کنندگان 

خواهند بود.
در حالی که فاز نخست واکسیناسیون افراد باالی ۷۵ سال، 
کارکنــان مهد کودک ها و کارکنان بخش کشــاورزی و 

کارکنان بخش بهداشت و درمان را در برگرفته است. 
فاز دوم، افراد باالی ۶۵ سال با بیماری هایی که آنها را در 
خطر قرار می دهد، افراد دارای ناتوانی جسمانی و فاز بعدی 
که پس از پایان فاز اول و فاز دوم خواهد بود به ترتیب ۱۶ تا 
۶۴ سال را با نیازهای پزشکی و ناتوانی جسمانی و کارکنان 
بخش های دولتی در خدمات عمومی و کارکنان اداره های 

آب و برق و انرژی را شامل خواهد شد. 

گوین نیوسام به پزشکان اخطار کرد:
نگذارید کسی به جلوی صف برود

 در باالی گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا به پزشکان و 
کلینیک ها و مراکزی که نقش اجرایی در واکسیناســیون 
خواهند داشــت هشــدار داد که اگر نوبت را بر اساس 
راهکار و راهنمای ارائه شده انجام ندهند و کسانی را بدون 
آن که از نظر طبقه بندی در خط نخست قرار دهند، پروانه 
کار خود را از دست خواهند داد، زیرا هیچ کس بر دیگری 

برتری ندارد. 

او اعالم کرد که می خواهم بسیار روشن بگویم اگر نوبت 
را رعایت نکنید و یا حتی کســی را در جلوی صف قرار 
دهید، نه تنها پروانه کار خود را از دســت خواهید داد، 
بلکه با شــهرت خود بازی می کنید، و با محرومیت های 

سخت تری روبرو خواهید شد. 
ما فاز نخست را آغاز کرده ایم و به زودی فاز بعدی را آغاز 

خواهیم نمود. 
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مقاله :

کتاب »یک ســرزمین موعود« نوشته باراک اوباما، 
این روزها پرفروش ترین کتاب آمریکا است و توجه 
رســانه ها را به خود جلب کرده است. شبکه های 
اجتماعی و ســایت های فارســی زبان نیز به چاپ 
این کتاب واکنش نشان داده اند. در میان، ادعاهایی 
نیز مطرح می شــود که می توان با مراجعه به کتاب 
اوباما، آنها را درستی ســنجی کرد. کتابی که ۱۳۱ 
بار در آن عبارت »ایــران« و ترکیب هایی که ایران 
در آن وجود دارد به چشم می خورد، می تواند زمینه 
مناسبی برای انتشــار ادعاهایی باشد که اساسا در 
کتاب وجود ندارنــد. در این مطلب، این ادعاها را 
بررسی می کنیم. پیش از آن، دو توضیح الزم است. 
ابتدا اینکه این کتاب، زندگینامه اوباماست که وقایع 
زندگی او را تا سال ۲۰۱۱ روایت می کند. جلد دوم 

این کتاب هنوز منتشر نشده است.
اوباما  باراک  ادعاهای  درستی ســنجی  مطلب،  این 
نیست. تالش بر این است که ببینیم آیا ادعاهایی که 
با عنوان متن کتاب اوباما منتشر می شود، اساسا در 

این کتاب وجود دارند یا نادرستند.

»ترجمه کتاب در توییتر فارسی
یکــی از اصلی ترین فعالیت ها در توییتر از ســوی 
کاربری با نام کاربری دکتر ماریا است. توییت های 
او که با عنوان »ترجمه بخش هایی از کتاب اوباما« 
منتشر می شــود، مجموعه ای از ادعاها است که ما 
نتوانستیم اصل آن را در کتاب پیدا کنیم. نکته قابل 
توجه دربــاره این توییت ها، تعدــاد زیاد الیک و 
ریتوییت آنهاست. به عنوان نمونه این چند جمله را 

از مجموعه توییت های او بخوانید:

به  ایران  اکثر مردم  نوشته  “اوباما در کتابش 
جمهوری اسالمی عالقه دارند”.

توییت حساب کاربری دکتر ماریا می گوید: »اوبا در کتاب 
ســرزمین موعود گفته اکثریت مردم ایران به حکومتشان 

عالقه دارند و با نظرات ترامپ کامال مخالفم«
اوبا در کتاب سرزمین موعود گفته اکثریت مردم ایران به 

حکومتشان عالقه دارند و با نظرات ترامپ کامال مخالفم
pic.twitter. »این کتاب را به مرور برایتان ترجمه میکنم«

com/saMwlFfnzr
2020 ,16 mariyasalariyan) November@) دکترماریا

چنین عبارتی در کل کتاب وجود ندارد و اوباما چنین چیزی 
را در کتاب »یک سرزمین موعود« نگفته است. نویسنده این 
توییت در ادامه می نویسد: »قسمت هایی از کتاب اوباما که 
تازه چاپ شــده را برایتان ترجمه می کنم تا با خیانت های 
دموکرات ها بیشتر آشنا بشوید و علت طرفداری مردم ایران 

از ترامپ را بدانید«

“اوباما در کتابش به سیاســت های فشــار 
حداکثری ترامپ تاخته است”.

حساب کاربری دکتر ماریا در توییتر می نویسد: »اوباما در این 
کتاب به شدت به سیاست های فشار حداکثری ترامپ تاخته و 

تنها راه را زندگی مسالمت آمیز با حکومت فعلی ایران می داند.«

اوباما در این کتاب به شدت به سیاستهای فشار حداکثری 
ترامپ تاخته و تنها راه را زندگی مسالمت آمیز با حکومت 

pic.twitter.com/XwTIPrIux۷ فعلی ایران میداند
2020 ,16 mariyasalariyan) November@) دکترماریا —

نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که کتاب اساسا 
مربوط به کودکی اوباماست و وقایع زندگی او را تا سال 
۲۰۱۱ روایــت می کند. جدای از اینکــه اوباما چه نظری 
درباره سیاست »فشار حداکثری« دولت ترامپ به جمهوری 
اسالمی ایران دارد، به طور کلی در کتاب اشاره ای به این 
موضوع نشده اســت. در هیچ جای کتاب نمی بینیم اوباما 
تنها راه را »زندگی مســالمت آمیز با حکومت فعلی ایران« 

دانسته باشد.
“اوباما می نویسد باید زور باالی سر مردم خاورمیانه باشد”.

در بخش دیگری از این رشته توییت ها می خوانیم: »اوباما در 
این کتاب گفته که بایدن هم در صورت انتخاب قطعا راه 
او را خواهد رفت زیرا در زمان ریاست جمهوری خودش 
بسیاری از کارها در امور خاورمیانه و ایران را با مشورت 
بایدن انجام داده و اصوال به نظر حزب دمکرات خاورمیانه 
با دمکراسی سازگاری ندارد و فقط باید زور باالی سر مردم 

باشد.«
اوباما در این کتاب گفته که بایدن هم در صورت انتخاب 
قطعا راه او را خواهد رفت زیرا در زمان ریاست جمهوری 
خودش بسیاری از کارها در امور خاورمیانه و ایران را با 
مشورت بایدن انجام داده و اصوال به نظر حزب دمکرات 
خاورمیانه با دمکراســی سازگاری ندارد و فقط باید زور 

باالی سر مردم باشد
2020 ,16 mariyasalariyan) November@) دکترماریا —

ما چنین جمالتی را هم در کتاب جدید اوباما پیدا نکردیم. 
اوباما در کتاب جدید خود اشــاره ای به ریاست جمهوری 

بایدن و سیاست های او در قبال خاورمیانه نکرده است.

“اوباما می نویســد در ســال 88 از ایران 
باج خواهی کرده است”.

حســاب کاربری دکتر ماریا در ادامــه توییت های خود 
می نویسد: »در این کتاب اوباما توضیح داده که چگونه در 
ســال 88 به جای طرفداری از مردم ایران سیاست منافع 
حزبی را در نظر گرفته و در قبال سکوت در مورد جنایات 
88 توانسته از حکومت ایران باج خواهی بکند. اوباما در این 
کتاب توضیح میدهد که سیاست حزب دمکرات مماشات با 

حکومت اسالمی است.«
در این کتاب اوباما توضیح داده که چگونه در سال88به 
جای طرفداری از مردم ایران سیاســت منافع حزبی را در 
نظر گرفته و در قبال سکوت در مورد جنایات88توانسته از 

حکومت ایران باج خواهی بکند
اوبامــا در این کتاب توضیح میدهد که سیاســت حزب 

دمکرات مماشات با حکومت اسالمی است
2020 ,16 mariyasalariyan) November@) دکترماریا —

آنچه درباره وقایع سال 88 در کتاب اوباما آمده، توضیح 

درباره کشته شدن ندا آقا سلطان و همچنین واکنش او به 
اتفاقات آن سال ها است. اوباما در کتاب خود اشاره می کند 
ابتدا می خواســته موضعی صریح در حمایت از معترضان 
منتشــر کند اما به توصیه  مشاورانش، تنها به یک واکنش 
رسمی اداری اکتفا می کند. استدالل مشاوران اوباما این بوده 
که هر گونه حمایت رئیس جمهور آمریکا از معترضان در 

ایران، می تواند شرایط آنها را دشوارتر کند.
بنابراین این می بینیم برخالف ادعای حساب کاربری دکتر 
ماریا، نشانه ای از اقرار به باج خواهی در سال 88 در کتاب 

»یک سرزمین موعود« وجود ندارد.

“اوباما می نویسد باید حکومت فعلی حفظ شود”.

حساب کاربری دکتر ماریا در توییت دیگری می نویسد: 
»کشور ایران در صورت داشتن یک حکومت دموکراتیک 
بسیار قدرتمند شده و طبق دکترین حزب دمکرات، ایران 
قدرتمند همیشه به سمت حزب جمهوریخواه گرایش پیدا 

می کند. پس حکومت فعلی باید حفظ شود.«
چنیــن جمالتی هم در کتاب جدیــد اوباما وجود ندارد. 
باراک اوباما در این کتاب اشاره ای به این موضوع نکرده که 
حکومت فعلی ایران باید حفظ شود و این ادعا نیز نادرست 
است و مشخص نیست چرا چنین جمالتی که به سادگی 

می توان آنها را در یک کتاب پیدا کرد، منتشر می شود.

“اوباما می نویسد نایاک مسئول ایجاد دوگانه 
تندرو/میانه رو در ایران است”.

 A حســاب کاربری دکتر ماریا می نویســد: »در کتاب
Promised Land اوباما می نویسد ایجاد دوگانه تندرو و 
میانه رو احتمال هرگونه تغییــر حکومت را در ایران غیر 
ممکن می ســازد و این وظیفه مهم بر عهده اعضای البی 
جمهوری اسالمی در آمریکاست که به نایاک مشهور است.«

آیا میدانید اعضای نایاک چه بالیی به ســر 
مردم ایران می آورند ؟

در کتاب A Promised Land اوباما مینویسد ایجاد دوگانه 
تندرو و میانه رو احتمال هرگونه تغییر حکومت را در ایران 
غیر ممکن میسازد و این وظیفه مهم بر عهده اعضای البی 
جمهوری اسالمی در آمریکاست که به نایاک مشهور است

2020 ,16 mariyasalariyan) November@) دکترماریا —

به طور کلی در هیچ بخشــی از کتاب، اشاره ای به نایاک 
)شورای ملی ایرانیان آمریکا( نشده است. اوباما نیز در هیچ 
کدام از بخش های کتاب درباره دوگانه تندرو/میانه رو در 
ایران و وجود البی هایی برای ایجاد چنین فضایی اشــاره 

نکرده است.
“اوباما می نویسد رهبر ایران به دموکرات ها عالقه دارد”.

این حساب کاربری می نویسد: »فکر می کنی رهبر انقالب 
 A Promised اسالمی عاشق کیه؟ بازم قسمتی از کتاب
Land  نوشــته اوباما را برایتــان ترجمه می کنم. رهبری 
جمهوری اسالمی عالقه ویژه ای به دمکرات ها دارد چون 
پیروزی انقالب اسالمی را مدیون دمکرات ها می داند. او 
از جمهوری خواهان متنفر است و بارها به من )اوباما( نامه 

نوشت.«

فکر میکنی رهبر انقالب اسالمی عاشق کیه؟

بازم قسمتی از کتاب A Promised Land نوشته اوباما را 
برایتان ترجمه میکنم

رهبری جمهوری اسالمی عالقه ویژه ای به دمکراتها دارد 
چون پیروزی انقالب اسالمی را مدیون دمکراتها میداند

او از جمهوریخواهان متنفر است و بارها به من )اوباما(نامه 
نوشت

2020 ,16 mariyasalariyan) November@) دکترماریا —

 این جمالت و شــبیه آن نیز در کتاب جدید اوباما وجود 
ندارد. بررسی ما نشان می دهد باراک اوباما در کتاب جدید 
خود به نامه ای اشــاره می کند که رهبر جمهوری اسالمی 
ایران به او نوشــته است. او در این نامه به اوباما می گوید 
ایران تمایلی به مذاکره مســتقیم با آمریکا ندارد. بنابراین 
این ادعا که اوباما دــر کتاب خود به عالقه رهبر ایران به 

دموکرات ها اشاره کرده، نادرست است.
باید به این نکته اشــاره کنیم که حســاب کاربری دکتر 
ماریا پس از اینکه با درخواســت های انتشار متن اصلی 
کتاب مواجه شــد توییت می کند: »دوستان ترجمه کتاب 
A Promised Land  اوبامــا چون شــامل قانون کپی 
رایت می شــود و به تازگی چاپ شده را نمی توانم همراه 
متن انگلیسی توییت کنم چون ممکن است توییتر اکانتم 
مسدود کند. ولی به فارسی برایتان ترجمه می کنم تا بفهمید 
دمکرات ها چه خیانتی به ایران می کنند.« ما هیچ کدام از این 
ادعاها را در کتاب پیدا نکردیم و این حساب کاربری نیز تا 
این لحظه، سندی ارائه نکرده که نشان دهد چنین جمالتی 

در کتاب اوباما وجود داشته باشد.
اشاره به همسران پادشاه عربستان در کتاب باراک اوباما

اما به غیر از توییتر فارسی، دیگر رسانه های فارسی زبان نیز 
به بخش هایی از کتاب »یک سرزمین موعود« اوباما اشاره 
کرده اند. به عنوان مثال سایت رادیو زمانه در گزارشی، به 
اصلی ترین بخش های کتاب که به ایران پرداخته، اشاره کرده 
اســت. اعتماد نیز بخش هایی از این کتاب را بازگو کرده 
اســت. سایت انتخاب نیز در گزارشی، خاطرات اوباما در 
مورد خاورمیانه را بررسی کرده است که در بخشی از آن، 
به گفت وگوی اوباما با پادشاه عربستان اشاره شده است. هر 
چند عبارت »بوالهوسی« که در تیتر گزارش به کار رفته، در 
کتاب اوباما وجود ندارد اما این گفت وگو در کتاب وجود 
دارد و اوباما می نویســد: »گفتم: “امیدوارم از پرسش من 
ناراحت نشوید اعلیحضرت، اما چگونه می توانید با دوازده 
زن کنار بیایید؟” ســرش را با خستگی تکان داد و گفت: 
“خیلی بد. یکی از آنها همیشه به دیگران حسادت می کند. 

این پیچیده تر از سیاست در خاورمیانه است.”«

نگاهی به برخی نقل قول های جعلی منتسب 
به کتاب »یک سرزمین موعود« نوشته باراک اوباما
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 پاورقی قسمت پنجم :
آندره میناسیان ، ایرانی ارمنی آمریکایی است که مدتها برای ایرانشهر مطلب و مقاله از این سوی و آنسوی جهان بویژه در مورد رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی ارسال می کند. اخیرا متوجه شدم که کتابی نوشته است با عنوان 

»مقاومت یک اقلیت ایرانی در برابر رژیم آخوندی ایران« و از او خواهش کردم که ایرانشهر آن را ویراستاری و پاورقی کند. با بزرگواری پذیرفت و از  شماره ۲۴۴ ایرانشهر شاهد آن بوده ایم  اینک ادامه خاطرات او 

مقاومت یک اقلیت ایرانی در برابر رژیم آخوندی 
زندانی شدنم در زندان اوین و شروع بازجوئی

اوایل کودتای بهمن ماه سال یکهزارو سیصدو پنجاه و هفت مقارن یکهزارو نهصدو 
هفتاد و نه تصمیم گرفتم همسر و دو فرزند پسر نه و پنج ساله ام را بخاطر ایمنی و 
ادامه تحصیل به آمریکا بفرستم و بعدا به آنها ملحق شوم، با مشکالت زیادی رو برو 
بودم چون با اکثر افرادیکه قباٌل با آنها در شرکت نفت کار کرده بودم با افراد دیگری 
جایگزین شــده بودند و عمال قادر به  تصمیم  گیری نبودند، شاید هم حق تصمیم 
گیری نداشتند. حل مسائل شرکت من  از قبیل صورت وضعیتهای  ارائه داده شده و 
فسخ ضمانت  نامه ها و تحویل موقت پروژه ها و دریافت مطالبات با این افراد غیر 
ممکن بود، و بعلت بی اطالعی از جریانات قبلی مدام کارها را به عقب میانداختند   

و یک سال تمام دوندگی کردم ولی به نتیجه نرسیدم،
اواخرسال یکهزارو سیصدو پنجاه و هشت مقارن یکهزار و  نهصدو هفتاد و نه  برای 
ازدواج خواهرم در آمریکا به لوس آنجلس سفر کردم، و دو هفته طول نکشیده بود 
که پســرعمه ام از تهران تلفنی اطالع داد که افراد دادستانی انقالب به دفتر شرکت 
ریخته و کلیه دفاتر و مدارک شرکت نفت و دفاتر حسابداری شرکت را با خود برده 
اند وضمناٌ هفت نفر از افراد ارشد شرکت ملی نفت ایران اکتشاف و استخراج را در 
رابطه با پرونده کاری من دستگیر و زندانی کرده اند و او تاٌکید کرد که من به تهران بر 
نگردم، برای او توضیح دادم که هیچ ریگی تو کفشم نیست و آن افراد دستگیر شده 
بی گناه هستند و من تا ده روز دیگر به تهران برمیگردم و قبل از بازگشتم تاریخ و 
ساعت ورودم را به تهران به شما اطالع خواهم داد، من فکر میکردم مرا در فرودگاه 
دستگیر خواهند کرد ولی نکردند و به منزل که رسیدیم به پسرعمه ام گفتم که چند 
روزی آشکار نخواهم شد و جواب تلفن را هم نخواهم داد ولی تو دو بار که زنگ 
زدی قطع کن دفعه بعد یکبار و دفعه ســوم  جــواب خواهم داد و بعد از رفتن او 
منهم خوابیدم، ســاعت شش صبح سراسیمه از صدای زنگ تلفن از خواب پریدم 
و ناخودآگاه به علت  گیج و منگ بودنم گوشــی تلفن را برداشتم واز آن طرف مرا 

خواستند و تاٌکید کردند که تا ساعت ده صبح جهت
پاره  ای  توضیحات به داستانی انقالب مراجعه کنم، در جواب گفتم که تازه از راه 
رســیده ام اجازه دهید فردا بیایم و در جواب گفتند »اگر تا ساعت ده صبح نیامدی 

ما خواهیم آمد«.
با کت و شــلوار  وکراوات به شرکت رفتم و با کار پرداز شرکت به دادگاه انقالب 
رفتیم و پس از پارک ماشین .عبور از نگهبانی وارد حیاط دادستانی انقالب شدیم، در 
ســمت راست حیاط که با توری فلزی از قسمتهای دیگر جدا کرده بودند خلخالی 
جنایتکار را دیدم که عده ای را ردیف کرده و آنهائیکه میبایستی اعدام شوند انتخاب 
میکرد، در همان موقع یکنفر زندانی نقش زمین شــد و معلوم گردید که آن بیچاره 
اعدامی بود، چطور میتوان این چنین صحنه های وحشیانه  و غیر انسانی را فراموش 
کرد؟ وارد ســاختمان دادستانی انقالب شدیم و پس از معرفی خود دستور دادند با 
راهنما به طبقه دوم بروم و بعد از چندی انتظار آقایی  درب اطاق را باز کرد و بدون 
معرفی خود مرا به داخل اطاق آیت الئه قدوسی هدایت کرد و از درب دیگری وارد 
اطاق خودش شــدیم، به راحتی گفت تو را راهی اوین میکنم، از او پرسیدم به چه 
دلیل، گفت جهت پاره ای  توضیحات و همین روز هم آزاد خواهی شد، و سربازی 
را صدا زد که مرا راهنمائی کند ضمناٌ به سرباز دستور داد به من دستبند نزنند، با چهار 
سرباز داخل یک ماشین پیکان رهسپار اوین شدیم و داخل اوین پیاده شدیم و قدم 
زنان رهســپار خانه جدیدم شدم و پس از گذشت از چندین درب آهنی به محلی 
معروف  به بند محکومین رسیدیم سپس ما را جهت گرفتن عکس با شماره زندانی 
ردیف کردند، و زمانی که  وارد اطاق شدم یک پسر بچه چهارده یا پانزده ساله پاسدار 

داد زد فکولی اول اون کراوات و کمربند و تمام وسائلت را تحویل بده، با عصبانیت 
باو گفتــم مواظب دهنت باش و گر نه آنچنان میزنمت که مثــل ان دماغ به دیوار 
بچسپی، خوشبختانه مسئول قسمت حرفهای او را شنیده بود به داخل آمد با چک 
و اوردنگی او را از اطاق بیرون کرد و با احترام از من خواســت که وسائلم را به او 
تحویل دهم، به پشت سرم که برگشتم آقای امیرانتظام را دیدم و با یک نگاه طوالنی 
به او  گفتم«تو دیگه چرا« ســرش را پائین انداخت و چیزی نگفت، بعد از عکس 
برداری مرا با سربازی رهسپار زندان انفرادی کردند و خوب  به یاد ندارم هشتاد الی 
یکصد پله از ســینه کوه باال رفتیم تا به انفرادی رسیدیم و از درب آهنی وارد داالن 
طویل انفرادی شدیم که سمت چپ سلولهای انفرادی قرار داشت و سمت راست 
درسرمای بهمن ماه فقط یک بخاری جهت نمونه  در راهرو و آنهم خاموش، باالخره 
پس از پشــت سر گذاشتن چندین درب آهنی به محل اقامت جدید خود رسیدم و 
پاسدار درب سلول را باز کرد و شخصی در داخل سلول بود و به من سالم کرد و 
دست داد و او فکر میکرد که من بازجوی او هستم و به من گفت من در خدمت شما 
هستم،  پاسدار بر گشت به او  گفت پدر ایشان هم مثل شما زندانی هستند و منهم 
وقتی ایشان را دیدم فکر کردم که او بازجوی من است ولی هر دو زندانی بودیم. این 
احمقها با برداشت دیوار وسطی از دو سلول انفرادی سابق آنرا به یک سلول بزرگتر 
جهت گنجایش بیشــتر زندانی تبدیل و در بهمن ماه  گچ کاری کرده و سلول را به 

یک محل نمناک و سرد  و غیر قابل تحمل در آورده بودند.

نویسنده: آرسن میناسیان

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112105


7 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 248 - 249 JANUARY ,1 , 2020 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره 248 -249  - آدینه 1 ژانویه 2020 

در کانون خبر:

تمدید دوران در خانه ماندن 
در جنوب کالیفرنیا

افزایش شمار مبتالیان در ایالت کالیفرنیا که رکورد نزدیک 
به ۶۷۰۰۰ نفر را در دوشــنبه ثبت کرده اســت، تمامی 
کانتی های جنوب کالیفرنیا و کانتی سن واکین ولی، دوران 
در خانه ماندن را در هفته نخســت سال ۲۰۲۱ نیز ادامه 
خواهند داد و ممکن اســت حتی بــرای ۲ یا ۳ هفته نیز 

تمدید شود. 
در حالی این تصمیم گرفته می شود که کالیفرنیا نه تنها با 
مشــکل تخت های بیمارستان به ویژه در جنوب کالیفرنیا 

روبرو شده است، بلکه با کمبود تانک اکسیژن نیز دست 
و پنجه نرم می کند زیرا برای افرادی که که نیاز به اکسیژن 
در خانه دارند، تانک های خالی باید باز گردانده شود تا 

بتواند پر شود. 
کمبــود تانک های اکســیژن برای بیماران بســتری در 
بیمارستان ها و بیماران بستری در خانه ها، ضرورت و نیاز 

مهم امروز است.

تصمیم دیوان عالی قضایی کالیفرنیا 
برای مجرمان جنایی سکس 

دیــوان عالی قضایی کالیفرنیا اعالم کــرد که زندانیانی که در 
زندان های کالیفرنیا به جرم های جنایی جنســی غیرخشونت 
بار زندانی هستند می توانند دوران زندان باقی مانده خود را به 
صورت تعلیقی بگذرانند و از زندان مرخص شــوند و انتظار 

می رود پرونده ۲۰ هزار زندانی بررسی شود. 
این تصمیم بر اساس رای مردم در چهار سال پیش در انتخابات 
سال ۲۰۱۶ است که فرماندار پیشین کالیفرنیا برای کاستن از 

شمار زندانیان کالیفرنیا، کاهش هزینه های زندان ها در نگهداری 
از این گونه مجرم ها به تصویب مردم رســیده بود و اکنون در 
پایان ســال ۲۰۲۰، دادگاه عالی کالیفرنیا به روشنی آن را بیان 

نموده و راهکار الزم و ضروری را ارائه نموده است. 
ناگفته نماند که از ســال ۲۰۱۶ دادگاه های عالی اعالم نموده 
بودند که زبان این قانون بســیار ناروشــن است و نمی تواند 

اجرایی شود. 

2 میلیارد دالر افزایش بودجه مدارس
 برای بازگشایی

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا به مردم امید بازگشایی 
مــدارس در نیمه ماه فوریه و ۲ میلیــارد دالر بودجه و 

کمک مالی را وعده داد. 
با در نظر گرفتن آزمایش کرونا به صورت پی در پی برای 
دانش آموزان و آموزگاران و کارکنان بخش آموزشی از 
یک سو و واکســینه کردن آموزگاران و کارکنان بخش 
آموزشی از سوی دیگر، می تواند مسیر بازگشایی مدارس 

را هموار نماید. 

گوین نیوســام، این طرح و برنامه خــود را می باید به 
قانون گذاران کالیفرنیا ارائه نماید تا آنها پس از تصویب 
در بودجه کالیفرنیا به صورت اصالح بودجه قرار دهند. 

طرح بازگشــت کودکان، نخســت با مهد کودک ها و 
کالس های اول و دوم دبستان و دانش آموزان با نیازهای 
استثنایی خواهد بود و در ماه مارچ دیگر کالس های دوره 

ابتدایی را در برخواهد گرفت. 

 خبرهای بیزینسی:

یک دختر خانم ایرانی تبار 
مبتکر سایت: فودی ی - وی ی

شانا بنجی که از یک پدر و مادر ایرانی یهودی در امریکا متولد 
www. شده است ساکن بورلی هیلز است. او مبتکر سایت
thefoodiewayyy.com است. در پیشانی سایت شانا 
این چنین نوشته است: در سایت من گردش  کنید و امیدوارم 

مدتی بمانید. فودی ی و ی ی محصول آفرینندگی، عشق و 
هیجان است و کسی چه می داند شاید در شما نیز شور و 

هیجان را روشن کند. 
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کتاب »ترکیه: پل آزادی«
 Turkey: Bridge to“

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

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

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

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

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

 Amazon شرکت کتاب و یا
تماس بگیرید.

818 419 2266

در کانون خبر:

 ادامه مطلب صفحه اول -  مرگ تحقیر آمیز قاسم سلیمانی

یک دیدگاه و پیشنهاد در مورد تزریق 
واکسن کرونا )Covid19(  در ایران و آمریکا  

عزیزانی که در ایران منتظر واکســن هستند، ایران اعالم کرده است که خودش دارد 
واکسن درست می کند. نوعی که امریکا درست کرده دوز اول ۵۰ درصد و دوز دوم 
9۵ در صد مصونیت ایجاد می کند. در آمریکا متخصصان علم ژنتیک بر این باورند 
 mRNA که نوعی که شــرکت مودرنا و فایزر ارائه داده اند  که از طریق پردازش
صورت می گیرد  با نوع معمول واکسن ها فرق دارد  )انگلیس هم گویا نوع معمول 
را دارند(.  و ســوال این جاست که این نوع واکسن می تواند عوارض  یا عوارض 
جانبی داشته باشد؟  پاسخ این بوده که این نوع جدید واکسن mRNA می تواند 
روی ژن های بدن تاثیر بگذارد! برای همین شاید این توفیق اجباری باشد که در ایران 
واکسن زدن به تعویق افتاده تا بینیم که در این چند ماه این همه افرادی که واکسن 
تزریق می کنند در مجموع چه عوارضی را نشان خواهند داد. در آمریکا هم تا چندین 
ماه به درازا خواهد کشید تا واکسن به همه برسد و عده ای  را هم حریف نخواهند 
شــد زیرا اصوال واکســن نمی زنند. باز نمی توان دقیق فهمید که آن ها که واکسن 
زده اند وقتی در معرض ویروس قرار می گیرند مصون هستند یا نه زیرا همچنان مردم 
مجبورند به ماسک زدن و مراقبت ها و پروتکل های بهداشتی ادامه دهند و به نظر 
می رسد که در هر صورت باید تزریق را ادامه داد تا همه ساکنان کره زمین واکسن را 
دریافت کنند. یادآوری می شود که هنوز معلم نیست مصونیت برای چه مدتی است؟ 
واکسن از نوع mRNA به دلیل جدید بودن کمی سوال برانگیز می تواند باشد ولی 
اگر موثر واقع شود این روش یک تحول بزرگ در عالم پزشکی باشد که برای درمان 
بیماری های ایمنی مانند ، ام اس، رماتیســم ها و غیره موثر باشد.  شایعات موجود 
مبنی بر اینکه نوعی که با ژن درمانی درست شده به دولت ها این قدرت را می دهد 
که با دستگاههای از راه دور بدن ما را به انجام هر تغییراتی وا دارند و یا افراد سالمند 

را از بین ببرند و غیره وجود دارد که فعال این نوع توانایی ها بعید به نظر می رسد. 
در هر حال  نگارنده مطلب درست و قانع کننده ای ندیده ام وشاید بعد ها این کار 
صورت بگیرد. از کسانی که واکسن زده اند گزارش شده که چند روز اول، حالشان 
خوب بوده ولی پس از  چند روز بعضی ها حالت های خفیف کووید را داشته اند 
که خوب است همان روش هایی  را که ما در این مدت برای تقویت بدن دریافت 
کردیم مانند پیاده روی، تمرین تنفس عمیق، ویتامین د، کم کردن شیرینی و استرس 
و غیره را ادامه داد. در هر حال و در مجموع شیوه  و پیشگیری کووید دارد هر چند 
به کندی ولی به خوبی پیش می رود ، کمی صبر و دعا الزم است. به هر روی بهتر 

است هر کس با پزشک خود برای پیشگیری و درمان مشاوره کند 

که، دولت ایران برای نیروهای شبه نظامی در لبنان، فلسطین، عراق و سودان اسلحه ارسال 
می کند. و شبه نظامیان شیعه عراقی را با همکاری حزب اهلل لبنان در شهرهای قم، تهران، 
اهواز و مشهد آموزش می دهد. گرچه در رسانه ها سپاه پاسداران به دستور قاسم سلیمانی 

تکذیب و انکار کردند.
البته قرارگاه رمضان ۳ اردوگاه در نزدیکی مرز ایران و عراق داشــت و محمود فرهادی 
مسئول بخش شمالی قرارگاه بود که وی هم در سپتامبر ۲۰۰۷ دستگیر شد .اما فرد دستگیر 
شده در کمتر از ۱ ساعت همه چیز را لو داد و کاندولیزا رایس در کتاب اخیرش )دمکراسی 
؛ ترجمه عرفان قانعی فرد؛ شرکت کتاب( گفت: عین بلبل چهچه می زد و همه چیز را 
اعتراف کرد ! تا اینکه جواد ظریف در سازمان ملل با زلمای خلیلزاد حرف زد. همیشه 

پترایس از خرابکاری و ذهنیت مخرب سلیمانی می نالید. 
وقتی که پتریس به عنوان رئیس سازمان سیا انتخاب شد ) از ۶ سپتامبر ۲۰۱۱ میالدی 
تا 9 نوامبر ۲۰۱۲ میالدی( بر روی قاسم سلیمانی تمرکز بیشتر شد و جز تهدیدها علیه 
امنبت ملی آمریکا شناخته شد. اما جان برنان رئیس وقت سی آی ای سیاست مماشات 
را در پی گرفت و حتی در کتاب خاطراتش تمایلی به بحث درباره سلیمانی را ندارد! اما 
در اندیشکده های واشنگتن، بیشتر از پیش درباره قاسم سلیمانی تمرکزو بررسی می شد. 
نه جرج بوش و نه اوباما دستور کشتن قاسم سلیمانی را امضا نکردند اما ترامپ به انجام 
کار تمایل داشت و ظاهرا تحت تاثیر تحلیل مدیر سی آی ای جینا هسپل قرار گرفته بود 
که تجربه و سابقه ای حرفه ای در حذف تروریست ها دارد. هسپل رئیس سی آی ای به 
وی گفته بود که حمله نکردن به سلیمانی حطرناک تر از کشتن اوست. اما انگار آنچه را به 
ترامپ گفته بود که ترامپ دوست داشت بشنود. و حتی برخی از کارشناسان و تحلیلگران 
سی آی ای هم - که بطور سنتی فارغ از سیاست حزبی هستند- از تصمیم ترامپ متعجب 
بودند. اما برخی هم اطمینان کامل به تصمیم مدیر سی آی ای و رئیس جمهور داشتند. 
گرچه هسپل چندان در خاورمیانه مانند استانبول و بغداد و تهران و کابل ماموریت نداشته 
اما شناخت جالبی از گروه های تروریستی در خاورمیانه دارد. و سی آی ای طبق دستور 

عمل کرد. 
برای ترامپ و سی آی ای این بار لحظه ای بحرانی بود و ترامپ ۳ سال برای امضا حکم 
کشتن سلیمانی صبوری کرد. ترامپ دالیل نگران کننده خود را داشت.  سی آی ای بعد از 
بحران عراق و اشتباه محاسباتی درباره سالح کشتار دسته جمعی؛ معموال راه محافظه کارانه 
و محتاطانه ای را در پیش گرفته بود اما این بار درباره حذف سلیمانی از عرصه نبرد؛ اصرار 
داشتند. هسپل در سیا معتقد بود که به حد کافی اطالعات و اسناد و شواهد درباره طرح 
حمله سلیمانی و گروه مسلح شیعیان به آمریکایی ها در بغداد از جمله سفارت امریکا در 

بغداد و نیز 4 سفارت دیگر وجود دارد .
 سرانجام در ۵ عصر روز ۲ ژانویه ۲۰۲۰ ترامپ دستور کشتن سلیمانی را صادر کرد.) ۵ 
شنبه ۱۲ دی ۱۳9۸( ترامپ در ماراالگوی فلوریدا بود. بوی خطر را شنیده بود و واقعه در 
شرف وقوع و طرح شیطانی سپاه قدس و شبکه شیعه عراقی علیه نیروهای آمریکایی را 
می دانست. برای ترامپ ؛ استدالل درباره مشروعیت و قانونی بودن کشتن رهبر نظامی 
خارجی مهم نبود و فقط می خواست درمانی سریع برای بحران در پیش رو بیابد. گرچه 
از سالها قبل )در ۱۸ فوریه ۱9۷۶( جرالد فورد - رئیس جمهور وقت آمریکا - و بعدها 
هم رونالد ریگان؛ تاکید داشتند که سی آی کار ترور شخصیت های دولتی در خارج از 

آمریکا را انجام ندهند. 
سلیمانی به دنبال تقویت هالل شیعی و حضور بیشتر شبکه تو در توی شیعیان مسلح 
در خاورمیانه بود تا کریدور خاکی ایران از کناره های دیوار چین در افغانستان تا دریای 
مدیترانه را تقویت کند و در جنگ سرد با عربستان؛ حضور پررنگ تری داشته باشد. خود 
وی به همراه علی والیتی )یکی از مشاوران سید علی خامنه ای( آن را جبهه مقاومت و 
محور مقاومت می نامیدند و در رسانه های وابسته به سپاه پاسداران و ارگان های رسانه 
ای حکومتی تبلیغ می شد. در اکتبر ۲۰۰۶ سلیمانی در روز قدس با ابراز شادمانی گفته 
بود که پیروزی حزب اهلل در لبنان؛ ظهور خاورمیانه جدید است البته خاورمیانه اسالمی 
نه خاورمیانه امریکایی. در تفکر او تاسیس گروه های جهادی و سازمان های شیعی و 
مدل فلسطینی راه کار جدید خاورمیانه بود. از تجهیز حزب اهلل و حماس به موشک ابزار 

شادی می کرد! 
در پایان عید نوروز یعنــی ۱9 فروردین ۱۳9۸ یا ۸ آوریل ۲۰۱9 در اقدای غیر منتظره؛ 
ترامپ آمد و سپاه پاسداران را تروریست نامید گرچه بازیگری غیر دولتی نیست و یکی 
از ستون ها و پایه های حکومت اسالمی است.و از دید نهادهای امنیتی آمریکا؛ سلیمانی 
معمار بسیاری از سیاست های خارجی بحث انگیز و ستیزه جو رژیم خالفت اسالمی 
والیت فقیه بود. و نیروی قدس بین ۱۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ نفر پرســنل دارد و با گروه های 
حماس و جهاد اسالمی و پ ک ک و دیگر سازمان های تروریست و شرور از نزدیک 
کار می کند. و سپاه قدس بعد از ۲۰۰۵ قاتل رسمی بیش از ۳۰۰ آمریکایی شد. همچنین 
قاسم سلیمانی در ساخت شبکه مسلحانه تروریستی شیعه و گروه های مسلح که برای 

ایران جنگ نیابتی می کنند؛ نقش مسلم داشت. 
در بامداد روز جمعه ۱۳ دی ۱۳9۸ در فرودگاه بغداد؛ هواپیمای سلیمانی به زمین نشست 
)AirBus A۳۲۰(. سلیمانی به اتفاق همراهانش از جمله ابو المهدی مهندس )یکی از 

رهبران کتایب حزب اهلل جزو زیر مجموعه حشد شعبی(سوار بر ماشین شد. 
بعدها افراد سی آی در شبکه تلویزیونی ان بی سی گفتند که رابط های سی آی ای در 
فرودگاه دمشق و بغداد حضور داشتند و بنا به گزارش یکی از افراد نفوذی در حلقه داخلی 
سپاه قدس و حزب اهلل؛ سی آِی ای متوجه شد که سلیمانی در راه بغداد است و موساد 
هم جزئیات سفر را تائید کرد. بعدها نیویورک تایمز افشا کرد که سیا رابط هایی را در 
داخل شبکه سپاه قدس در سوریه - حزب اهلل - فرودگاه های بغداد و دمشق پیدا کرد. 

جاسوس های آمریکا در فرودگاه بغداد و بخش فنی؛ مشخصات  ظاهری سلیمانی را 
تائید کردند. ۲ مقام سی آی ای به شبکه ان بی سی گفتند که دیده اند رهبر نظامی عراقی 
) ابومهدی( از پله ها برای استقبال از فرمانده نیروی قدس باال رفت  و قاسم سلیمانی 
هم فورا بیرون آمد و ساعت از ۱ بامداد گذشته بود. تصویرهای سیاه و سفید از دوربین 
مداربسته توسط یکی از افراد نظامی گار گذاشته شده بود. جینا هسپل از طبقه ۷ دفتر 
کارش در النگلی ویرجنیا تصاویر را می بیند و به طور همزمان هم مارک اسپر وزیر دفاع 

در مقر پنتاگون به صفحه تلویزیون خیره مانده است.  و ترامپ هم در فلوریدا است.
 9-MQ( نوعی پهباد با قابلیت حمل موشک و امکان کنترل از راه دور و پرواز خودکار
Reaper به معنی دروگر( که با اجازه رادار حکومت عراق وارد فضای هوایی کشور 
شــده بود به آسمان فرودگاه بغداد رسیده بود. از ۱ مه ۲۰۰۷ آسمان عراق تحت کنترل 
نیروهای آمریکایی است و بسیاری از عملیات ها علیه تروریست ها را با موفقیت انجام 
داده اند. )که می توان به کشــتن ابو ُمصَعب الزرقاوی تروریست بنیادگرای اردنی در ۷ 
ژوئن ۲۰۰۶، عراق اشاره کرد.( بنابراین هراسی از درگیری با نیروهای نظامی عراق وجود 
نداشت و از قبل هماهنگ شده بود. از دیدگاه ایاالت متحده آمریکا - پس از چند سال 
بررسی - سلیمانی یک طراح حمالت تروریستی خطرناک بود تا نفوذ ایران را در منطقه 

افزایش دهد.

سلیمانی و همراهانش سوار اتومبیل می شوند. گروهی سوار وانت شدند تا از ترمینال 
حمل بار خارج شوند. رئیس سی آی ای و مسئول پنتاگون هم از طریق دوربین مداربسته 
شاهد اجرای عملیات حذف سلیمانی بودند که چگونه کاروان اتومبیل سلیمانی براه افتاد و 
پهبادها هم بر باالی سر آنها در حال پرواز و تعقیب هدف بودند. کاروان اتومبیل سلیمانی 
حرکت کرد و خودش نمی دانست که چه سرنوشت تحقیر آمیزی در انتظارش هست. 

پهباد آمریکایی هدف متحرک را تا خروج از حیاط بخش باربری فرودگاه  نعقیب می 
کند . سیگنال های متخصص اطالعات به روی دستگاه فرستنده تقویت می شود. در پیام 
مبایل برای آخرین بار تائید مشخصات افراد داخل کاروان اتومبیل را دریافت می کند تا 
شک و شبهه ای باقی نماند.از مدتها قبل گروه عملیات نقشه و اطالعات ماهواره ای را 
دریافت کرده بودند و همه نقشه ها با تطبیق وسواس گونه در سیستم داخل هوایمای بدون 
سرنشین تعبیه شده بود تا کارشناس پرواز آن، به درستی آن را به پرواز در آورد و کنترل 
کند. و آمریکا در دوران ترامپ  ۱۸ ماه یا ۱.۵ سال تالش داشت که قاسم سلیمانی را از 

عرصه حذف کند. 
گشت شناسایی و اکتشاف کارشان تمام شده بود. ترافیکی در منطقه وجود نداشت. هر 
از گاهی معدود اتومبیلی یا تاکسی مسافری عبور می کرد و در داخل مسیر بودند. ماشین 
وانت در جلوی اتومبیل قاسم سلیمانی حرکت می کرد. کارشناس عملیات پهباد از مرکز 
فرماندهی عملیات آمریکا در قطر؛ عملیات ارسال موشک را کنترل و هدایت می کرد. 
فرمان شلیک هم از مقر نیروهای سنتکام ) ستاد فرماندهی مرکز ایاالت متحده آمریکا( 

صادر شد.
 )hellfire( با نشــانه گیری دقیق به هر کدام از دو اتومبیل کاروان سلیمانی ۲ موشک
شلیک کرد. در کل 4 موشک به سوی هدف شلیک شد. برای آمریکایی ها عملیات کشتن 
و حذف سلیمانی )که به مدت بیش از ۱ دهه، بطور بیرحمانه ای به قتل و عام نیروی 
نظامی امریکا کمک کرده بود( موفقیت مسرت بخشی به نظر می آمد. حضور شبح گونه و 
پر تبلیغات رسانه ای یک بازیگر حکومت مالیان مرده بر زمین افتاده بود و در آتش میان 
آهن پاره های اتومبیل می سوخت. و چند دقیقه بعد همه نیروهای آمریکایی از فرودگاه 

بغداد دور شدند. از لحظه فرود هواپیما تا پیان عملیات، ۱۵ دقیقه گذشت.
یکی از کارشناس های قبلی اداره اطالعات داخلی آمریکا)DHSِ( در مصاحبه با فاکس 
نیوز گفت : آن دو نفر که نیامده بودند در عراق با هم گلف بازی کنند؛ قصدشان طراحی 
برنامه تروریستی علیه سربازان ما بود! البته هدف اصلی ابوالمهدی و سلیمانی هم دور 
کردن آمریکا از عراق بود و تظاهراتی ضد ایرانی و ضد حکومت مرکزی عراق هم در 

عراق براه افتاده و سپاه قدس را مشوش و سراسیمه کرده بود.
اول پنتاگون خبر کشته شدن سلیمانی را اعالم کرد. از دید کارشناس های امنیتی ؛ کشتن 

سلیمانی ) معمار استراتژی ایران در خاورمیانه(، قاعده بازی را در خاورمیانه تغییر داد. 
فورا حماس بیانیه ای منتشر کرد و خامنه ای هم بیانیه داد و با اغراقی غیر مستند گفت 
سردار بزرگ و پرافتخار اسالم ! چیزی مثل  سعد بن ابی وقاص فرمانده حمله اعراب 
شمششیر زن به ایران . گرچه  بخشی از سپاه هم خواهان جنگ نبود و بخشی از حاکمیت 
هم همچنان بر ایجاد رابطه اصرار می کرد. اما وزارت اطالعات و سپاه پاسداران ایران؛ 
آمریکا را به انتقامی سخت تهدید کردند. و ساعاتی بعد اسماعیل قاآنی به عنوان جانشین 

سلیمانی معرفی شد.

بنا به گفته سی ان ان ترامپ در لحظه شنیدن خبر کشته شدن قاسم سلیمانی، بستنی می 
خورد. اما فورا در جلسه خبری با صراحت گفت« دستور کشتن دادم تا مانع جنگی شوم 
باشم. سلیمانی در حال برنامه ریزی یک حمله قریب الوقوع بود«. جان بولتن هم تبریک 
گفت و ابراز امیدواری کرد تا اولین قدم در راه تغییر رژیم در ایران باشد. نتانیاهو هم از 
ترامپ تشکر و قدردانی کرد. اما بایدن رقیب انتخاباتی ترامپ اعالم کرد : کشتن سلیمانی؛ 
انداختن آتش در انبار باروت بود اما هیچ آمریکایی برای مرگ سلیمانی اشک نمی ریزد!

برای دستگاه اطالعاتی و امنیتی ترامپ . در ۳ ماه بعد از مرگ ابوبکر بغدادی )۲۶ اکتبر 
۲۰۱9(؛ کشتن قاسم سلیمانی هم موفقیتی امنیتی و یک حمله دقیق پهبادی و مهم ترین 
اقدام کشتن یک نظامی ارشد کشوری خارجی پس از جنگ جهانی ۲ ) ترورفرمانده ارشد 
نیروی دریایی ژاپن( به شمار می آید و هم آن را قمار امنیتی می نامند زیرا همگی منتظر 

انتقام سخت ادعا شده از طرف ایران بودند!  
ایران اول مراسم عزا برگزار کرد و تبلیغات رسانه ای گسترده ای براه انداختند تا سلیمانی را 
قهرمان ملی بنامند. تشییع جنازه و دفن قاسم سلیمانیدر در روزهای شنبه ۱4 تا چهارشنبه 
۱۸ دی ۱۳9۸ ، در شهرهای کاظمین، بغداد، نجف، کربال، اهواز، مشهد، تهران و قم انجام 
شد و نهایتاً وی در نیمه شب ۱۸ دی در کرمان دفن شدحتی. نماز میت در دانشگاه تهران 

توسط علی خامنه ای، با حضور چند ده هزار نفر مردم برگزار شد.
چند ساعتی از تبلیغات رسانه ای و معرفی سلیمانی به عنوان قهرمان ملی نگذشته بود که 
ایران صرفا به راکت پراکنی کور به سوی کنسولگری آمریکای خالی از سکنه دست زد 
وپدافند هوایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اقدامی جنون آمیز به پرواز شمارهٔ ۷۵۲ 
هواپیمایی بین المللی اوکراین که یک پرواز مسافربری متعلق به  اوکراین از مبدأ تهران به 

مقصد کی یف در حرکت بود ،شلیک کرد و همهٔ ۱۷۶ سرنشین این پرواز جان باختند.
 این هواپیما در ۱۸ دی ۱۳9۸ )۸ ژانویه ۲۰۲۰( ساعت ۶:۱9 صبح، اندکی پس از برخاستن 
از فرودگاه بین المللی خمینی هدف دو موشک قرار گرفت که به فاصلهٔ ۲4 ثانیه از سامانهٔ 
موشکی تور پدافند هوایی سپاه پاسداران شلیک شدند و کمی بعد این هواپیما در نزدیکی 
شاهدشهر استان تهران سقوط کرد.اول مقامات ایران ،علت سقوط را نقص فنی اعالم کردند 
اما بعد کارشناسان موضوع برخورد موشک را مطرح کردند که ایران در اولین قدم آنرا انکار 
کرد و سخنگوی نیروهای مسلح ایران، آن را »دروغ محض و جنگ روانی و توطئه آمریکا 
« خواند.  در روز بعد، مقامات اطالعاتی آمریکایی اعالم کردند که تصاویر ماهواره های 
شناسایی مادون قرمز مستقر در فضا با اطمینان شلیک و نزدیک شدن دو موشک سطح 
به هوا به بدنهٔ هواپیما را نشان می دهد و مقامات دفاعی انگلیس  و نخست وزیر کاناداهم، 
ارزیابی آمریکایی ها در مورد برخورد موشک را تأیید کردند و نیویورک تایمزهم  صحت 
فیلم های منتشر شده در شبکه های مجازی که لحظهٔ برخود موشک به هواپیما را نشان 
می داد، با نظر کارشناسان خود تأیید کرد.سرانجام وقتی که آمریکا، کانادا، بریتانیا، و استرالیا 
اعالم کردند این هواپیما بر اثر برخورد موشک زمین به هوا سقوط کرده است.. سخنگوی 
مجددا آن را »عملیات روانی دولت آمریکا؛یک شایعه؛دروغ؛شیادی آمریکا؛جنگ روانی؛ 
سناریوســازی دروغین غرب« توسط »دشمنان« و »ضدانقالب« معرفی کردند . پس از 
پنهان کاری ها و تکذیب های متوالی، در نهایت در تاریخ ۲۱ دی ۱۳9۸، شلیک موشک به 
پرواز ۷۵۲ توسط ستاد کل نیروهای مسلح ایران تأیید شد و دلیل شلیک موشک به این 
هواپیمای مسافربری، در اطالعیه ستاد کل نیروهای مسلح، »خطای انسانی غیرعمد در 

تشخیص شیء پرنده« اعالم شد! 
روز شنبه ۲۱ دی ۱۳9۸ مردم معترض برابر دانشگاه های تهران در اعتراض به حادثه شلیک 
موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافری و پنهان کاری مقامات جمهوری اسالمی دست 
به تجمع و تظاهرات زده و علیه »دروغ گویی و پنهان کاری« مسئوالن حکومت شعار دادند 
و خواستار استعفای علی خامنه ای به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح شدند. و سه روز 
پس از مرگ؛ جمعیت مردم ایران که در مراسم ختم شرکت کرده بودند به سابقه و پیشینه 

سلیمانی بیشتراز پیش آشنا شدند و عکس ها و تابلوهای یادمان وی را نابود کردند.
در یک سال پس از مرگ سلیمانی؛ خاورمیانه شاهد رشد صلح بین اعراب و اسرائیل بود. 
و هم اکنون ناو و زیردریایی امریکا و اسرائیل هم به خلیج فارس وارد شده اند و در مرز 
آبی جنوب ایران حضور دارند. و رژیم ایران هم با مشکالتی مانند نابودی محیط زیست، 
فروپاشی اقتصادی ، ضعف در مدیریت کرونا و ظهور اختالفات درون قدرت درصورت 

مرگ خامنه ای  و مساله جانشینی وی و. .. روبروست
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طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
این هفته خبر اول دنیا واکسن کرونا بود اما …

… اولین واکســن کرونا، اسپوتنیک ۵ روس ها بود که خودشون مدتیه دارن 
واکسن میزنن و یه سری آدم بی شعورم که فکر میکنن دلشون بیشتر از پزشکای 
روس برای مردم روسیه میسوزه هی میگن معلوم نیست اثر داشته باشه یا نه و 
کلی چیزشعرای دیگه … آخه عقلم خوب چیزیه، حاال اگه با پوتین و حکومت 
روسیه مشکل دارین دیگه دلیل نمیشه پیشرفتای علمی و صنعتی روس ها رو 
منکر بشین و خودتونو بزنین به خریت! وقتی یارو داره سراسری توی کشورش 
واکسن میزنه یعنی اوکیه، هیچوقت انقدر چیزخل نیستن که ملت خودشونو به گا 

بدن )البت این منطق در مورد جمهوری اسالمی صدق نمیکنه!( …
… دومین و سومین واکسن جهانی کرونا رو امریکاییا ساختن، فایزر )با شراکت 
بایونتک آلمان( و مادرنا و تا االنم دولت امریکا )همون ترامپی که میگن مدیریت 
کروناش تخمی بوده!( یه میلیون آدم رو واکســن زده … این واکسنا از قبل 
اینکه بیان کامال سیاسی شدن و هر دو طرف دموکرات و جمهوری خواه کون 
خودشونو پاره کردن تا اعتبار اونو به حساب خودشون بزنن یا طرف مقابل رو 
به سواستفاده از واکسن متهم کنن … انقدر ماجرا سر انتخابات رییس جمهوری 
امریکا باال گرفت که حتی کامال هریس معاون جو بایدن رسما گفت چون واکسن 
زمان ترامپ ساخته شده، بهش اطمینان نداره و نمیزنه ولی بعد از انتخابات که 
فکر کردن بردن، یهویی آقابایدن قول دادن که با همون واکسنای ترامپی صد 

میلیون امریکایی رو واکسنی میکنه تا سه ماه … خالصه اومدن واکسن کرونا 
امیدها رو زیاد کرده برای مردم امریکا اگه این سیاســتمدارای کالش دروغگو 

بذارن ملت برگردن به زندگی عادی! …
… واکســن بخرید! … جون مادرتون واکسن بخرید! … مادرفالنا واکسن 
بخرید! … این تبلیغ فروش واکسن کرونا نیس، این خواسته ملت مظلوم ایران 
از حکومت جمهوری اسالمیه … وقتی میبینی همه کشورای دور و بر ایران یا 
واکسن خریدن و شروع کردن به استفاده یا در حال خریدن و آماده سازی هستن 
ولی سران رژیم دقیقا تخمشونم نیست، همه جای آدم میسوزه … یه روز میان 
میگن تحریمای امریکا نمیذاره … یه روز میگن تاسیسات سردسازی و نگهداری 
واکسن فایزر رو نداریم … یه روز دیگه میگن خودمون داریم واکسن میسازیم 
و یه چند ماهی دندون رو جیگر بذارین و چند ده هزار نفر دیگه بمیرن، واکسن 
خودمون میاد بیرون … یکی دیگه در اومده میگه اصن این واکسن خارجیا قابل 
اعتماد نیست )دقیقا سردار نقدی معروف اینو گفته(، دستور دادیم هیچ کدوم 
از پرســنل بسیج و سپاه واکسن کرونای خارجی نزنن! )انگار االن همه اومدن 
التماس اینا رو دارن میکنن که جون مادرتون بیاین واکسن کرونای ما رو بزنین 
البت که اولین محموله واکسنی که وارد ایران بشه بین همین آقایون و آقاشون 

تقسیم میشه در کمتر از چند ثانیه!( …
… خالصه این واکســن کرونا هم شده قوز باال قوز همه جای دنیا! … فقط 

امیدواریم قبل مردن بدست کرونا نوبت ما هم بشه و جون سالم به در ببریم و 
همینجــا هم اعالم می کنیم حاضریم به جای اون احمقایی که علم و دانش رو 
زیر سوال میبرن و حاضر به زدن واکسن کرونا نیستن، دو سه بار واکسن کرونا 
بزنیم، درست مثه اون رفقایی که دو سه بار رای پستی فرستادن و توشم نوشته 

بودن فقط آقابایدن! …       

جوک های برگزیده بازار بین الخبرین:
شماهم وقتی میخواید ببینید یکی خوابه و داره نفس میکشه یا نه، به جای اینکه 
صداش کنید نگاه شکمش میکنید ببینید باال و پایین میشه یا فقط من اینجوریم !؟

*********
 به سالمتی زمانایی که تو آرایشگاه مردونه فقط مو کوتاه می کردن

*********
سوییچ ماشین برای خانمها فقط برای باز و بسته کردن در خودرو استفاده میشه 

اما برای آقایون:
خالل دندان

گوش پاک کن
وسیله در زدن

وسیله خاروندن سر ، گردن و … و تمام نقاط بدن
وسیله دفاعی

برای جدا کردن آدامس از ته کفش
برای بیرون آوردن سنگ ریزه و یا پیچ از تایر خودرو

جدا کردن سنگ از رو نون سنگک
قاچ کردن و پوست کندن انواع میوه

نوشتن انواع یادگاری
جابه جا کردن زغال قلیون و …

*********
عمرمون تموم شد و نفهمیدیم دختر تو پُر با دختر چاق چه فرقی داره ؟

*********
امروز تو خیابون یه دختره رو دیدم اندازه ی یه پسر آرایش کرده بود !

واال خجالتم خوب چیزیه …
*********

کیفی  چه  میاین  حسابی  کِش  یه  یدفه  خوابیدین  رختخواب  تو  وقتی  دیدین 
میکنین بعد یدفه المصب یه جا از پاتون رگش میگیره قیافمون میشه مثل غورباقه 

بالدار که دوتا تیر تو پاش خورده و داره جون میکنه ؟؟؟
*********

شــما یادتون نمیاد ما وقتی بچه بودیم اول مهر که کفش نو برام میخریدن سر 
کالس انقدر نیگاش میکردم که دیگه چشــمام خسته میشد ، تازه اگه روش یه 

لک میفتاد با آب دهنم تمیزش میکردم …
انقد که من از کفشم لذت میبردم لیونل مسی از کفش طالییش لذت نمیبره …

*********
یادمه یکی از پر استرس ترین لحظات دوران ابتدایی وقتی بود که دیکته تموم 
میشد و مبصر دفترارو جمع میکرد میذاشت رو میز معلم ؛ مام هی حواسمون به 
دفترمون بود ببینیم کی نوبت صحیح کردن دیکته ما میشه ، نوبتمون که میشد 
همش چشــممون به خودکار معلم بود ببینیم غلط داریم یا نه … قلبمونم تند 

تند میزد !!!
*********

امروز تو مترو نشسته بودم کلی هم عصبی بودم؛
یهو یهپیرمرده اومد؛

هیچ کس به رو نیاورد پا شدم جامو دادم بهش . یه پسره که احساس خوشمزگی 
میکرد؛ گفت: اوه؛اوه فردین زندست.

منم بهش گفتم ولی من شنیده بودم شعبون بی مخ مرده؛خیلیتعجب کردم اینجا 
دیدمت

پیرمرده ام نه گذاشت نه بردــاشت بهش گفت ماشاال از اونموقع اصال تکون 
نخوردیااا

همه ترکیدن از خنده . پسره ام تا زمانی که پیاده شد دیگه اصالحرف نزد…
*********

چند روزه بدجور سرما خوردم
دیشب مامانم میگه پسرم فردا نرو سر کار، عزیزم استراحت کن!

منم نرفتم.
هیچی دیگه از صب ساعت ۶ دارم کابینتا رو دستمال میکشم

بعدش باید دیوارای آشپزخونه رو تمیز کنم
االنم داره فرشای پذیرائی رو جمع میکنه که بشورم

*********
ـه بـار یـه بـازاریـاب جـارو بـرقـی اومـد در خـونـمـون رو زد،تــا در رو 
بـاز کـردم قـبـل از ایـنـکـه حـرفـی زده بـشـه،پـریـد تـو خـونـه و یـه 

کـیـسـه کـود گـاوی رو روی فـرش خـالـی کـرد و گـفـت :
اگـه مـن قـادر بـه جـمـع کـردن و تـمـیـز کـردن هـمـه ی ایـنـها ظـرف 
مـدت ۱ دقـیـقـه بـا ایـن جـاروبـرقـی قـدرتـمـنـد نـبـاشـم حـاضـرم 

کـه تـمـام ایـنـهـا رو بخـورم !!!
گفـتـم : ســس سـفـیـد مـیـخـوای یـا قرمز؟؟؟

گفـت : چــــرا؟؟؟
گفـتـم : چـنـد روزیـه بـرق خـونـه مـون قطـعـه…

*********
هر وقت مهمون میخواد بیاد خونمون …
مامانم اولین کاری که میکنه اینه که …

میاد تو اتاق ما پسرا اسپری خوشبو کننده میزنه …
یعنی رسمن ما رو به چشم راسو میبینه …

*********
 دختر: تو خجالت نمی کشی افتادی دنبال من؟ پسر: یعنی برگردم؟

    دختر: نه، زود تر شماره بده می ترسم بری دنبال یکی دیگه
*********

محض رضای خدا یکی واسه این مادرا شفاف سازی کنه …!.
اگه یه لباس جدید میخریم معنیش این نیســت که میتونی قبلی رو دســتمال 

گردگیری کنی…
*********

پسر ۲8 ساله،به دختر۲۳ساله ….
بامن ازدواج میکنی؟

دختر برو گمشو عوضی دهنت بو شیر میده
پسر۳ساله به دختر۲۳ساله….

بامن ازدواش میکنی؟
دختر: آره قربونت برم الهی!!!
دختر خانوم برو از خدا بترس

*********
به اندازه سلوالی بدنم دوست دارم)تک سلولی(!

شوخی کردم تو نفس منی )مرده(!
*********

امروز رفته بودم پشت بوم که آنتن تلویزیونون رو تنظیم کنم، با موبایلم شماره 
خونه رو گرفتم به مامانم میگم: الو، مامان خوبه؟ مامانم هم میگه : مرســی همه 

خوبن شما خوبین؟ خانواده خوبن؟

ببخشید بجا نیاوردم.
*********

یک باب خانه در نیاوران به مساحت ۴۵۰ مترمفید، سونا استخر جکوزی و پکیج، 
با دید بسیار عالی… به خدا خوشبختی نمیاره، برو سر خونه زندگی

*********
جون من ۱ بار ، فقط ۱ بار به دختر ۲۰ ساله ای بگید حاج خانوم ، یعنی قیافش 

دیدنیه
*********

دیشب داشــتم کتاب میخوندم برق رفت … یه نیم ساعتی زیر نور چراغ قوه 
گوشــیم کتاب رو خوندم تا برق باز بیاد … این نیم ساعتو تا آخر عمرِبچم تو 
سرش میزنم … میگم ما زیر نور چراغ قوه به بدبختی کتاب میخوندیم … اونوخ 

شما اینجوری !!!

از شبکه های اجتماعی:

www.premiercpaconsultants.com
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آدینه 5 دی   |   25 دسامبر

۱۲۹۳ خورشیدی ) ۱۹۱۴ میالدی(
سپاهیان آلمان و ترک به مناطق جنوبی و مرکزی ایران حمله کردند و دست به 

عملیات تروریستی و جاسوسی زدند
۱۳۰۵ خورشیدی ) ۱۹۲۶ میالدی(

زادروز علی جوان، فیزیکدان و مخترع ایرانی

۱۳۱۷ خورشیدی ) ۱۹۳8 میالدی(
زادروز بهرام بیضایی، نویسنده فیلمنامه و کارگردان سینما و تئاتر

کتاب پژوهشی هزار افسان از آثار بهرام بیضایی در شرکت کتاب موجود است
۱۳۴۷ خورشیدی ) ۱۹۶8 میالدی(

بازرسی شاهنشاهی سوءاستفاده در شرکت واحد اتوبوسرانی را به یکصد وچهل 
میلیون تومان تخمین زد

۱۳۴8 خورشیدی ) ۱۹۶۹ میالدی(
درگذشت ابراهیم منصوری - موسیقیدان

۱۳۵۱ خورشیدی ) ۱۹۷۲ میالدی(
مجدالدین میرفخرایی )گلچین گیالنی( در ۶۱ سالگی پس از ۴۰ سال اقامت در 

لندن درگذشت
۱۳۵۵ خورشیدی ) ۱۹۷۶ میالدی(
دیدار ذوالفقار علی بوتو از تهران

۱۳۷۳ خورشیدی ) ۱۹۹۴ میالدی(
درگذشت حسین سرشار، موســیقیدان )هنرآموخته ی کنسرواتوار میالن(، و 

خواننده ی اپرا
۱۳8۲ خورشیدی ) ۲۰۰۳ میالدی(

وقوع زلزله در شهر بم استان کرمان – ویرانی ارگ تاریخی بم
۱۳8۲ خورشیدی ) ۲۰۰۳ میالدی(

ایرج بســطامی خواننده ی موسیقی سنتی ایران به علت وقوع زلزله در شهر بم 
کرمان درگذشت.

آثار صوتی زنده یاد ایرج بسطامی در شرکت کتاب موجودند
۱۳8۶ خورشیدی ) ۲۰۰۷ میالدی(

درگذشت اکبر رادی، نمایشنامه نویس برجسته ایرانی به علت بیماری سرطان 
مغز استخوان در سن ۶8 سالگی در بیمارستان پارس تهران. او متولد دهم مهر 
ماه سال ۱۳۱8 در رشت بود. نخستین داستان رادی با عنوان باران در سال ۱۳۳8 
توانست جایزه مسابقه داستان نویسی مجله » اطالعات جوانان » را از آن خود 
کند. رادی نخستین نمایشنامه هاي خود را درسال ۴۱ با عنوان روزنه آبی و افول 

منتشر کرد.

شنبه 6 دی   |  26 دسامبر

۱۳۲۵ خورشیدی ) ۱۹۴۶ میالدی(
زادروز رضا رویگری، بازیگر تآتر، سینما، تلویزیون ایرانی

۱۳۴۳ خورشیدی ) ۱۹۶۴ میالدی(
گشــایش مراسم یکهزار و صدمین سال تولد محمدبن زکریای رازی پزشک و 

فیلسوف در تاالر ابن سینای دانشگاه تهران
۱۳۵۲ خورشیدی ) ۱۹۷۳ میالدی(

تصویب قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی در مجلس شورای 
ملی ایران

۱۳۷۵ خورشیدی ) ۱۹۹۶ میالدی(
درگذشت بهرام ری پور- نویسنده، مترجم و کارگردان سینما

یکشنبه 7 دی   |  27 دسامبر

۱۳۵۵ خورشیدی ) ۱۹۷۶ میالدی(
درگذشت اشرف احمدی )سناتور(
۱۳۵۷ خورشیدی ) ۱۹۷8 میالدی(

محمدرضا شاه به دکتر شاپور بختیار پیشنهاد نخست وزیری کرد
۱۳8۶ خورشیدی ) ۲۰۰۷ میالدی(

درگذشــت آیدین نیکخواه بهرامی )زاده ۱۶ بهمن ۱۳۶۰ ( یکی از اعضای تیم 
ملی بسکتبال ایران و باشگاه صبا باطری بود. او نقش بزرگی در قهرمانی تیم ملی 

بسکتبال ایران در رقاب تهای قهرمانی آسیا داشت
۱۳88 خورشیدی ) ۲۰۰۹ میالدی(

تظاهرات جنبش ســبز در تاسوعا و عاشورا و کشت و کشتار تظاهر کنندگان 
توسط ماموران دولتی و لباس شخصی های مامور شده از طرف رهبر)خامنه ای(

دوشنبه 8 دی   |  28 دسامبر

۱۳۲۱ خورشیدی ) ۱۹۴۲ میالدی(
درگذشت حسن وحید دستگردی- شاعر، ادیب و دانشمند

۱۳۵۱ خورشیدی ) ۱۹۷۲ میالدی(
اردشیر زاهدی به سمت سفیرکبیر ایران در آمریکا منصوب شد

۱۳۵۳ خورشیدی ) ۱۹۷۴ میالدی(
خلــع ناصر عامری دبیرکل حزب مردم از کلیه عناوین حزبی به اتهام ســهل 

انگاری 
۱۳8۳ خورشیدی ) ۲۰۰۴ میالدی(

درگذشــت احمد نفیســی رجل سیاســی روزنامه نگار، شاعروسیاستمدار 
وشهردارتهران در دوران نخست وزیری اسداهلل علم

سه شنبه 9 دی   |  29 دسامبر

۱۳۵۷ خورشیدی ) ۱۹۷8 میالدی(
قبول پیشنهاد نخست وزیری از طرف دکتر شاپور بختیار آخرین نخست وزیر

محمدرضا شاه پهلوی در آخرین ماه های سلطنت خاندان پهلوی
۱۳۵8 خورشیدی ) ۱۹۷۹ میالدی(

درگذشت اسماعیل رایین - نویسنده و پژوهشگر
۱۳۶۷ خورشیدی ) ۱۹88 میالدی(

درگذشت عزت اهلل مقبلی - بازیگر تئاتر، سینما و رادیو
۱۳۷۲ خورشیدی ) ۱۹۹۳ میالدی(

درگذشت محسن فرید - بازیگر تئاتر و گوینده رادیو در لس آنجلس
۱۳8۵ خورشیدی ) ۲۰۰۶ میالدی(

اعدام صدام حسین دیکتاتور عراق و متجاوز به خاک ایران
۱۳۹۵ خورشیدی )۲۰۱۶ میالدی(

درگذشت پوران فرخزاد، نویسنده و خواهر فروغ فرخزاد در بیمارستان ایرانمهر 
بر اثر ایست قلبی در تهران. وی  مدتی را در کما بسر برده بود. وی متولد سال 
۱۳۱۲ بــود. از جمله آثار او می توان به »زن از کتیبه تا تاریخ«، »اوهام ســرخ 

شقایق«، »کسی که مثل هیچکس نیست« و.... نام برد.

چهارشنبه 10 دی   |  30 دسامبر

۱۳۰۴ خورشیدی ) ۱۹۲۵ میالدی(
زادروز علی تابش، گوینده  رادیو، کمدین و بازیگر

۱۳۲۹ خورشیدی ) ۱۹۵۰ میالدی(
زادروز ناصر چشم آذر، آهنگساز و تنظیم کننده موسیقی ایرانی.

۱۳۴۱ خورشیدی ) ۱۹۶۲ میالدی(
درگذشت سناتور سیدمهدی فاطمی معروف به عمادالسلطنه که در دوران قاجار 

و پهلوی کراراً وزیر، والی، وکیل و سناتور بود
۱۳۵۶ خورشیدی ) ۱۹۷۷ میالدی(

سفر رسمی جیمی کارتر رییس جمهور آمریکا و همسرش به ایران
۱۳۵۷ خورشیدی ) ۱۹۷8 میالدی(

در جلسه مشترک مجلسین رأی تمایل به دولت شاپور بختیار داده شد
۱۳۵8 خورشیدی ) ۱۹۷۹ میالدی(

درگذشت سید جواد بدیع زاده، هنرمند آواز و مبتکر موسیقی آواز »رپ« در ایران

پنجشنبه  11 دی   |  31 دسامبر

۱۳۴8 خورشیدی ) ۱۹۷۰ میالدی(
محمدرضا شاه و فرح پهلوی وارد دهلی شدند.

۱۳۴8 خورشیدی ) ۱۹۷۰ میالدی(
تصویب قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در مجلس شورای 

ملی ایران
۱۳8۴ خورشیدی ) ۲۰۰۶ میالدی(

درگذشت مهین اسکویی هنرمند برجسته تئاتر و نخستین کارگردان زن در ایران 
)متولد ۱۳۰۹ در تهران(

۱۳8۴ خورشیدی ) ۲۰۰۶ میالدی(
درگذشت ناصر خدایار، روزنامه نگار و نویسنده در ایران

آدینه 12 دی   |  1 ژانویه

۱۳۱۶ خورشیدی ) ۱۹۳8 میالدی(
درگذشت اعتصام الملک- روزنامه نگار، نویسنده و مترجم، پدر پروین اعتصامی

۱۳۲۱ خورشیدی ) ۱۹۴۳ میالدی(
اعالم انتزاع دانشگاه تهران از وزارت فرهنگ، و استقالل آن به عنوان یک واحد 

مستقل فرهنگی با شرایط خاص خود
۱۳۵۶ خورشیدی ) ۱۹۷8 میالدی(

ژنرال ضیاءالحق رییس حکومت نظامی پاکستان وارد ایران شد.
۱۳8۴ خورشیدی ) ۲۰۰۶ میالدی(

درگذشت شاعر توانای معاصر ترانه خلعتبری، خواهر سیمین بهبهانی.
۱۳۹۴ خورشیدی )۲۰۱۵ میالدی(

ذرگذشت محمدعلی اینانلو، طبیعت شناس، مستندساز، کارشناس و مفسر والیبال 
بر اثر بیماری در بیمارستان آتیه در تهران.

شنبه 13 دی  |   2 ژانویه

۱۳۵۷ خورشیدی ) ۱۹۷8 میالدی(
کنفرانس گوادولوپ باشرکت رؤسای جهور آمریکا، فرانسه و نخست وزیران 
آلمان و انگلیس در جزیره گوادولوپ برای رسیدگی به بحران ایران تشکیل شد.
ارتشبد عباس قره باغی از طرف محمدرضاشاه به ریاست ستاد ارتش منصوب 

شد

یکشنبه 14 دی   |  3 ژانویه

۱۲۹۴ خورشیدی ) ۱۹۱۶ میالدی(
اشغال شهرهای قم و کاشان توسط قوای روس

۱۳۰۰ خورشیدی ) ۱۹۲۲ میالدی(
رضاخان سردار سپه وزیر جنگ، فرماندهی لشکر

مرکز را برعهده گرفت
۱۳۳۵ خورشیدی ) ۱۹۵۷ میالدی(

زادروز شهره صولتی، هنرمند آواز مقیم خارج از ایران
کلیه سی دی های خانم شهره صولتی در شرکت کتاب موجود است

۱۳۳۷ خورشیدی ) ۱۹۵۹ میالدی(
گشایش دانشگاه اهواز با نام دانشگاه گندی شاپور، حکومت جمهوری اسالمی 
که موضعی علیه دســت آوردهای ایرانیان در پیش از هجوم اعراب به ایران را 

دارد، نام این دانشگاه را به دانشگاه اهواز تغییر داد
۱۳۵۳ خورشیدی ) ۱۹۷۵ میالدی(

انتصاب جمشید بهنام به ریاست دانشگاه فارابی
۱۳۷۳ خورشیدی ) ۱۹۹۴ میالدی(

درگذشت حشمت سنجری، موسیقیدان و رهبر دائمی ارکستر سمفونیک
۱۳8۹ خورشیدی ) ۲۰۱۱ میالدی(

درگذشت علیرضا پهلوی سومین فرزند و دومین پسر محمدرضاشاه پهلوی، به 
علت خودکشی در سن ۴۴ سالگی در بوستون امریکا در منزل شخصی خود

دوشنبه 15 دی   |  4 ژانویه

۱۳۱۳ خورشیدی ) ۱۹۳۵ میالدی(
زادروز فروغ فرخزاد - شاعر و فیلمساز

آثار شنیداری، دیداری و کتابهای فروغ فرخزاد و در مورد او در شرکت کتاب 
موجود است

۱۳۲۴ خورشیدی ) ۱۹۴۶ میالدی(
درگذشت میرسیدمحمد امامی- امام جمعه تهران

۱۳۴۷ خورشیدی ) ۱۹۶۹ میالدی(
درگذشت حمید سیاح - رجل سیاسی ایران

۱۳۴۹ خورشیدی ) ۱۹۷۱ میالدی(
مقامات امنیتی ایران تعداد دانشجویان ایرانی کنفدراسیون را در خارج از کشور 

۱۵۰۰ نفر اعالم کردند
۱۳۵۶ خورشیدی ) ۱۹۷8 میالدی(

کلیه مراکز دانشگاهی در اعتراض به سفر کارتر به ایران، ۳ روز تعطیل شد
۱۳۷8 خورشیدی ) ۱۹۹۹ میالدی(

درگذشت ملوک ضرابی، هنرمند آواز ایران

سه شنبه 16 دی   |  5 ژانویه

۱۲۹۴ خورشیدی ) ۱۹۱۶ میالدی(
تصرف جنوب ایران توسط قوای انگلیس و عقب نشینی نیروهای آلمان

۱۳۳8 خورشیدی ) ۱۹۶۰ میالدی(

درگذشت نیما یوشیج )علی اسفندیاری( بنیان گذارشعر امروز ایران
۱۳۵۲ خورشیدی ) ۱۹۷۴ میالدی(

آغاز محاکمه متهمان سوءقصد به خاندان سلطنتی دردادگاه نظامی
درگذشت بهرام صادقی، نویسنده

۱۳8۶ خورشیدی ) ۲۰۰8 میالدی(
درگذشــت حمید عاملی، قصه گوی قدیمی رادیو ایران بر اثر سرطان ریه در 
سن ۶۶ سالگی در تهران .او کار خود را از سال ۱۳۳۰ و از سن ۱۰ سالگی در 
رادیو آغاز کرد. از سال ۱۳۵۰ اجراي برنامه پرطرفدار » راه شب » رادیو ایران را 
برعهده گرفت. پخش برنامه »قصه یک روز تعطیل » که ۳۳ سال به طور مداوم 
ادامه داشت، شهریور ماه ۱۳8۵ به دستور مدیر رادیو تهران متوقف شد و فعالیت 

حمید عاملی بعد ار بیش از پنجاه سال در رادیو متوقف شد.
۱۳8۹ خورشیدی ) ۲۰۱۹ میالدی(

درگذشت بیژن سمندر شاعر و ترانه سرا زاده شیراز) ۱۳۲۱ خورشیدی ( در لس 
آنجلس

چهارشنبه 17 دی   |  6 ژانویه

۱۳۰۶ خورشیدی ) ۱۹۲8 میالدی(
استعفای زین العابدین رهنما - معاون رییس الوزرا

۱۳۱۴ خورشیدی ) ۱۹۳۶ میالدی(
اعالم رســمی کشف حجاب با برگزاری جشنی در دانشسرای عالی و شرکت 

رضا شاه پهلوی و همسر و دختران وی در این جشن
۱۳۱۷ خورشیدی ) ۱۹۳۹ میالدی(

تأسیس سازمان پرورش افکار در ایران
۱۳۲۲ خورشیدی ) ۱۹۴۴ میالدی(

درگذشــت سلیمان میرزا اسکندری- رهبر سوسیالیس تها، وزیر معارف کابینه 
سردارسپه، رهبر حزب توده ایران بعد از شهریور ۱۳۲۰

۱۳۲۵ خورشیدی) ۱۹۴۲ میالدی(
زادروز محمدرضا لطفی، آهنگ ساز و نوازنده چیره دست تار.

آثار موسیقی محمدرضا لطفی در »مرکز موسیقی و فیلم ایران » وابسته به شرکت 
کتاب موجود است .

۱۳۳۳ خورشیدی ) ۱۹۵۵ میالدی(
انتصاب دکتر منوچهر اقبال به ریاست دانشگاه تهران

۱۳۴۶ خورشیدی ) ۱۹۶8 میالدی(
درگذشــت غالمرضا تختی - قهرمان کشــتی ایران و جهان )تولد: ۵ شهریور 

۱۳۰۹خورشیدی(
۱۳۵۶ خورشیدی ) ۱۹۷8 میالدی(

انتشار مقاله » ارتجاع سرخ و ســیاه در ایران » به قلم احمد رشیدی مطلق در 
روزنامه اطالعات

۱۳8۲ خورشیدی ) ۲۰۰۴ میالدی(
رانیا، ملکه اردن، برای بازدید از مناطق زلزله زده بم، وارد ایران شد

۱۳۹۴ خورشیدی )۲۰۱۶ میالدی(
درگذشت اشرف پهلوی خواهر محمدرضا شاه پهلوی، در سن ۹۶ سالگی در 
مونت کارلو. اشرف پهلوی روز چهارم آبان ۱۲۹8 متولد شد. زمانی که او شش 
سال داشت پدرش به سلطنت رسید. او نخستین نماینده زن ایران در سازمان ملل 
متحد و کمیسیون حقوق بشر بود. او در اولین کنفرانس جهانی زن ریاست آن 

را عهده دار بود.

پنجشنبه 18 دی   |  7 ژانویه

۱۲8۵ خورشیدی ) ۱۹۰۷ میالدی(
درگذشت مظفرالدی نشاه، پنجمین پادشاه ایران از دودمان قاجار

۱۳۱۴ خورشیدی ) ۱۹۳۶ میالدی(
علی اصغر حکمت به پاس اقدامات خود در مورد روز ۱۷ دی )کشف حجاب 

زنان(، به مقام وزارت معارف ارتقاء یافت
۱۳۵۰ خورشیدی ) ۱۹۷۲ میالدی(

درگذشت رضا بوشهری، بازرگان، سناتور ونماینده مجلس شورای ملی
۱۳۵۳ خورشیدی ) ۱۹۷۵ میالدی(

ورود محمدرضا شاه و فرح پهلوی به مصر
۱۳۵۷ خورشیدی ) ۱۹۷۹ میالدی(

خودداری ارتشبد فریدون جم از قبول وزارت جنگ و خروج وی از ایران
کتابی با عنوان » خاطرات و یادداشــت های ارتشبد فریدون جم« تالیف دکتر 

مرتضی مشیر توسط شرکت کتاب منتشر شده است.

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

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
25  دسامبر تا  7 ژانویه ) 5 دی تا  18 دی (
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در کانون خبر:

شکایت اتحادیه دادستان های 
کانتی لوس انجلس از دادستان کل

جورج گسکون، دادستان کل لوس انجلس کانتی که 
در ۷ دســامبر، پس از پیروزی در انتخابات ۳ نوامبر 
ســوگند یاد کرده و و کار خود را آغاز نموده است، 
از سوی اتحادیه ماموران و دادستان های منطقه خود، 
متهم به نقض مقررات و قوانین و فشار به زیردستان 
بــرای تغییرات در روند متهم شــد و این اتحادیه از 

بزرگترین منطقه قانونی و انتظامی شکایت کرد. 

این نخستین شکایتی است که به طور روشن و آشکار 
از سوی بیش از 8۰۰ دادستان تسلیم دادگاه شده و 
روند کار جورج گسکون، دادستان کل لوس آنجلس 
کانتی را غیرقانونی خوانده اســت. دادســتان ها در 
شکایت خود نوشته اند که این روند، سوگند آنان را از 

نظر مسئولیت و اخالق به خطر می اندازد. 

دادستان کل کالیفرنیا 5 شرکت خوراک دریایی
 را به دادگاه می برد

حاویر بســرا دادستان کل کالیفرنیا، از ۵ شرکت تولید و 
توزیع خوراک های دریایی را برای استفاده از قوطی های 
کنسروی که می تواند مسمومیت ایجاد نماید و باید روی 
آن برچسب هشدار و خطر می زدند، به خاطر نقض الیحه 

۶۵، شکایت کرد و به دادگاه خواند. 
حاویر بســرا، این موضوع شکایت را در بیانیه مطبوعاتی 
اعالم کرد: که تولید کنندگان خوراک های دریایی، در برابر 

مردم، فروشگاه ها و رستوران های خریدار مسئول هستند 
که بر چسب خطر مسمومیت را اعالم کنند. 

این شرکت های تولید مواد خوراکی عبارت هستند از:
Pacific American Fish Company -1

Rhee Bros -2
Sea quest Seafood Corporation -3

Joyne food -4
Clear water seafood -5

دشواری دفن جان باختگان  کرونا در
 لوس انجلس کانتی

باال رفتن شمار مبتالیان و بیمارستان های بدون تخت 
خالی، از یک ســو و افزایش مــرگ و میر در لوس 
انجلس کانتی، ســبب تراکم بیش از اندازه در مراکز 
انجام مقدمات دفن جنازه ها شــده است و پاسخ جا 
نداریم را به شماری از خانواده ها داده اند و بسیاری از 
مردم را به سوی گزینش سوزاندن به جای دفن جان 

باختگان سوق داده است. 

هنگامی که در یک روز شمار بستری شدگان در لوس 
آنجلس کانتی به ۷۱8۱ نفر در روز گذشته رسیده است 
و شــمار مرگ و میر روز گذشته لوس انجلس کانتی 
۲۲۷ نفر برای بیماری کرونا بوده است، سردخانه ها نیز 
با کمبود گنجایش برای نگهداری پیکر جان باختگان 
روبرو هستند چه راهی پیش روی خانواده ها می ماند؟

ایالت کالیفرنیا و یک روز پرمرگ و میر
 در آستانه سال نو میالدی

 ایالت کالیفرنیا روز سه شنبه را با افزایش ۴۴۲ نفر مرگ و 
میر و ۳۴ ۹۷۴ نفر مبتال به پایان برد و چهارشنبه را با ثبت 
۲۴۹۹۳ نفر مــرگ و میر و ۲۲۳۳۵۷۵ نفر مبتال آغاز کرد. 
تاکنون ۲۶۱۶۷۲ نفر در کالیفرنیا واکسینه شده اند که کمتر 

از یک درصد بزرگساالن است. 
امار مقایســه ای ۷ روزه برای هر یکصد هزار نفر، کانتی 

الســن را در باالی جدول، سن برناردینو ۲، ریورساید۳، 
لوس انجلس ۴، ارنج ۱۰ و سن دیه گو کانتی را در رده 

۲۱ قرار داده است.
دوران در خانه ماندن با این امید که از شــمار مبتالیان 

بکاهد، در جنوب کالیفرنیا تمدید شده است.

https://www.glwiz.com/Pages/HomePage/HomePage.aspx
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FREE

در جنوب کالیفرنیا

دکتر جمشید آصف
جراح - دندانپزشک

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

Encino, CA 91436

شمار مبتالیان کالیفرنیا همچنان نگران کننده است
ایالت کالیفرنیا روز سه شنبه را با ۳۷۵۰ نفر مرگ و میر و ۳4۵۰۰ نفر مبتال به پایان برد و چهارشنبه را با ثبت ۲۳۳۰۵ نفر مرگ و میر و ۱9۶44۰۰ نفر مبتال آغاز کرد. 

آمار مقایسه ای ۷ روزه برای هر یکصد هزار نفر سن برناردینو را در باالی جدول، ریورساید را 4، لوس آنجلس را ۸، ارنج را ۱۸ و سن دیه گو را در رده ۲۱ قرار داده است. 
شوربختانه شمار مرگ و میر در لوس آنجلس کانتی از 9۰۰۰ نفر و کالیفرنیا از ۲۳۰۰۰ نفر گذشته است.
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Happy New year

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/
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
www.cbsautobody.com

