ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که میدانم
خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را
برای پارسیها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر
گرفتهاسترشکمبر!!!...
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در صفحات دیگر:
تصویب الیحه 19و امتیازی برای
سالمندانمالکخانه
اریکگارستیدرلیستبایدنو
گویننیوسام
 10سالزندانو 10میلیوندالرجریمه
براییکسرمایهگذار
پیروزی یک ایرانی تبار در شورای
شهرهالیوودغربی
محدودیتهایبیشترکالیفرنیا
آغاز می شود
انتخابات نماینده کنگره از منطقه
 25کالیفرنیابه لبه تیغ رسیده است.
نام نویسی دانشجویان خارجی در
دانشگاه های کالیفرنیا با کاهش
روبروست
باال آمدن موج های بلند در
اقیانوس آرام
یک افسر پلیس از پلیس لوس
انجلس به خاطر نقض آزادی بیان
شکایت کرد
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آمریکا وزیر اطالعات را تحریم کرد

در یک گفتگو  :وزیران اطالعات یا سردسته جانیان و تروریست ها
عرفان قانعی فرد پژوهشــگر تاریخ
معاصر در گفــت و گویی کوتاه با
خبرگزاری ایرانشهر گفت:
جمهوری اسالمی با همکاری شبکه
تروریسم بین المللی در بلوای سال
 1357به قدرت رســید و تا امروز
پس از گذشــت  41ســال صرفا با
کمک از تروریسم و شبکه فراملیتی
تروریســم به بقای خود ادامه داده
است.
قانعی فرد در واکنش به تحریم وزیر
اطالعات حسن روحانی  -محمود
علوی  -گفت :این اولین بار نیست.
امــروز آمریــکا  ۱۸ ،نوامبر ۲۰۲۰
وزیــر اطالعــات را بخاطر نقش
مســتقیم در ســرکوب وحشــیانه
اعتراضات مــردم ایــران و بویژه
اعتراضات آبان خونیــن  1398او
را در لیست ســیاه خود قرار داد و
تحریم کرد.اما حافظه جمعی مردم
ایران وی را خوب می شناسند .آنها
می دانند که محمود علوی شــاگرد
عقیدتی کالس های خامنه ای بوده
اســت .او پیش از  1357رهبر یک
گروه تروریستی چریکی در قم بود
 .او برای حفظ ساختار نظام والیت
فقیــه حاضر به انجــام هر جنایتی
هســت .چیــزی شــبیه چگین ها

(آدمخواران) دوران صفوی اســت!
همان کسی اســت که در تابستان
 ۱۳۹۵بــه دروغ گفت :ما لب های
کسی را که انتقاد میکند ،میبوسیم!
در جامعه اطالعاتی داخل ایران هم
جایگاهی ندارد و  ۱۳تیرماه امسال
بود که وزارت اطالعات ســخنان
علوی درباره امکان مذاکره با آمریکا
را فورا تکذیب کرد!
قبــا اتحادیــه اروپــا در  ۱۸مهر
 ۱۰(۱۳۹۰اکتبــر  ،)۲۰۱۱حیــدر
مصلحــی  ،نماینده ولــی فقیه در
سپاه و بسیج و کمیته و بعدها وزیر
اطالعات احمدی نــژاد را به اتهام
نقض گســترده حقوق شهروندان
ایرانــی از ورود بــه اتحادیه اروپا
محروم کــرد .و وزارت خزانهداری
آمریــکا در مهــر  ۱۳۸۹مصلحی
را بــه دلیل نقض جــدی حقوق
بشردر ایران مورد تحریم قرار داد.

تمام سندهای شکنجه و بازداشت
مخالفان سیاسی و معترضان به نتایج
انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸
به نهادهای اطالعاتی امنیتی اروپا و
آمریکا ارائه شده بود.
برای نمونه علــی فالحیان ؛ حاکم
شرع قبلی که وحشیانه تر از خلخالی
در آبادان و مشهد و کرمانشاه حکم
اعدام می داد و در دوره او قتلهای
زنجیرهای و تــرور میکونوس و
انفجار در مرکــز همیاری یهودیان
در آمیا صــورت گرفت و مانند بن
الدن و ابوبکر بغــدادی و  ...حکم
جلب بینالمللی برای او صادر شده
است و مانند اوباش و خرابکارهای
بین المللی ،تحت تعقیب پلیس بین
الملل اینترپل است .سخنرانی عباس
پالیزدار را باید به یاد داشــت که در
همدان در مورد فساد مالی او ایراد
ادامه مطلب در صفحه ۲
کرد.

کنفرانس بین المللی برای بازگشت سرمایه ها
به جمهوری اسالمی ایران

احتمال متوقف شــدن تحریم های امریکا علیه جمهوری اســامی
ایــران در دولت جدید امریکا  ،ســرمایه گــذاران طماع اروپایی را
واداشته است که یک کنفرانس بین المللی برای بازگرداندن آب رفته
را به جوی برگردانند.
این کنفرانس بین المللی علیرغم نقض مداوم حقوق بشــر توســط
جمهوری اسالمی ایران است  .باید یادآوری کرد مقامات کشورهای

اتحادیه اروپا نیز از برگزاری این کنفرانس علیرغم شعارهای حقوق
بشری که سر می دهند  ،پشتیبانی می کنند  .این کنفرانس که توانسته
اســت پشتیبانی مرکز بین المللی تجارت سازمان ملل متحد را نیز به
خود جلب کند از چهاردهمین تا شــانزدهم دسامبر  ۲۰۲۰در فضای
مجازی برگزار شود
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ژاک فراست
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ادامه مطلب ازصفحه  :۱آمریکا وزیر اطالعات را تحریم کرد
هر چند وزارت اطالعات خود او را به رانت خواری و فساد مالی و جنسی متهم تروریسم اسالمی و حمایت از شبکه های تروریستی کمک کرده اند و بدون استثنا
می کند .روح اهلل حسینیان قائم مقام دادستان انقالب اسالمی در وزارت اطالعات همگی آنها خود سردسته جانیان و تروریست ها هستند
در روزنامه صبح امروز اعتراف می کند که «آخه باباجون  ،ما خودمان واهلل یک زمان نمون دیگر محمد محمدی نیک  /ری شــهری ( یا محمد درونپرور) حاکم شرع
دادگاه های ارتش و انقالب بود  .او قبل ازبلوای  57از کشور متواری بود .به دار و
قاتل بودیم!».
دری نجف آبــادی وزیر اطالعات دوران محمد خاتمی در پی افشــای قتلهای دسته خمینی در نجف پیوست و با حزب بعث عراق هم رابطه داشت .چندین بار
زنجیرهای استعفاء داد .خودش در هیئت دولت قسمجالله خورده بود که قتلهای به خاطر فساد اخالقی در مشهد توسط شهربانی دستگیر شده و به دروغ می گوید
زنجیرهای کار نیروهای اطالعاتی نیســت اتحادیه اروپا در ۲۳فروردین  ۱۳( ۱۳۹۰ســاواک وی را دستگیر کرده اســت  .اعدام قهرمانان کودتای نوژه و یا فرماندهان
آوریل  ،)۲۰۱۱او را به دلیل نقش جدی در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ارتش ،یکی از شاهکاری جنایت اوست .این چهره تبهکار خود از ناقضان حقوق
ایرانــی  ،از ورود به اتحادیــه اروپا محروم کرد .و در بیانیه اروپا آمده که او به دلیل بشر در نظام خالفت اسالمی جمهوری اسالمی ایران است! یکی دیگر از این وزرا
مشارکت در سرکوبهای پس از انتخابات ریاستجمهوری  ۱۳۸۸مورد تحریم قرار  ،وزیر یونســی است که از اواسط سال ۱۹۸۳ (۱۳۶۲میالدی) رئیس شعبه دادگاه
گرفته اســت .او در آن زمان دادستان کل کشوربود و در سپتامبر سال  ۲۰۰۹و پس نظامی بود و صدها نفر از افراد شبکه نظامی و کادرهای مخفی حزب توده ایران و
از آن دســتور برگزاری دادگاههای فرمايشی و نمایشی را صادر کرد که متهمان حق سازمان فداییان( شاخه اکثریت) و کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران را محاکمه
داشتن وکيل هم نداشتند چون از ساختار استبداد دینی والیت فقیه شاکی بودند .او کرد و عالوه بر آنان حتی فرماندهان نظامی ارتش را به جوخه اعدام سپرد .شخص
دیگر محســنی اژه ای است که بازجوی مهدی هاشمی ،برادر داماد منتظری بود .او
هم چنین مسئول آزار و شکنجه و قتل و عام و تجاوز در کهریزک بود.
این تحلیلگر سابق واحد ضدتروریسم ( )CTCافزود :همه وزرای اطالعات نظام در قتل های زنجیره ای حضور فعال داشت و خواهان محدودیت اینترنت در ایران
خالفت اسالمی جمهوری اسالمی یعنی محمد محمدی نیک  /ریشهری {دوران بوده و هست.
خامنه ای  :بین ســالهای  ۱۳۶۳تا  }۱۳۶۸؛ علی فالحیان {دوران رفسنجانی  ۱۰ :قانعی فرد درباره شکســت جدید وزارت اطالعات از ســیا و موساد بخاطر ترور
مرداد  ۲۸ – ۱۳۶۸مرداد  }۱۳۷۶؛ قربانعلی دری نجفآبادی { دوران خاتمی  ۲۹ :فرد شماره  2القاعده در ایران گفت :در اوهام خود و روی کاغذ اقتدار دارند اما در
مرداد  ۲۰ – ۱۳۷۶بهمن } ۱۳۷۷؛ علی یونسی  /ادریسی {دوران خاتمی  ۵ :اسفند خیابان های تهران ماموران سیا و موساد حضور دارند .این اقدام نشان داد که جامعه
 ۲ – ۱۳۷۷شــهریور  }۱۳۸۴؛ غالمحسین محسنی اژهای {دوران احمدی نژاد  ۲۳ :اطالعاتی ایران فاسد است .موساد و سیا هم در وزارت اطالعات نفوذ دارند و هم در
مرداد  ۳ – ۱۳۸۴مرداد  }۱۳۸۸؛ حیدر مصلحی { دوران احمدی نژاد  ۱۴ :شهریور اطالعات سپاه و هم در حفاظت اطالعات بقیه ارکان رژیم .کافی است بخواهند یکی
 ۲۴ – ۱۳۸۸مرداد  }۱۳۹۲؛ ســید محمود علوی {دوران روحانی  ۲۴ :مرداد  ۱۳۹۲را سر به نیست کنند! همه جا امکانات ،توان ،اقتدار و نفوذ دارند!
تا امروز} آخوند و عمامه به سر و اکثرا از مدرسه حقانی قم هستند و بدون استثنا در این فیلم در آخرین تویتر قانعی فرد (@)EQfardمنتشر
کلیک کنید
کار آدمکشی و ترور و اعدام دست داشته اند .همه این وزیران اطالعاتی به توسعه شده که برگرفته از یکی از آخرین مصاحبه ها اوست:

پیروزی یک ایرانی تبار در شورای شهر هالیوود غربی

مایک پنس
وکیل ،سیاســتمدار و مدیر ارشــد اجرایی آمریکایی است ،که با پایان شــمارش آرای شــهر هالیوود غربی ،دو نفر از
هماکنون به عنوان ۴۸مین معاون رئیسجمهور ایاالت متحده آمریکا اعضای قدیمی شورای شهر جان هیلمن و جان دورن،
فعالیت میکند.
انتخابــات را به دو نفر از کنشــرگان حقــوق زنان و
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دگرباشان باختند.
یکی از برندگان سی شاین (سپیده) است که یک دگرباش
جنسی  43ساله است و تا  16سالگی در آمریکا ،بدون
مدرک قانونی مهاجرت زندگی کرده اســت .او که یک
وکیل ایرانیتبار است و یکی از صاحبان مشاغل موفق
اســت و تاکنون به عنوان عضو کمیسیون شهر خدمت
کرده اســت و با اختالف  7850رای نفر اول انتخابات
شورای شهر بود
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در کانون خبر:

محدودیت های بیشتر کالیفرنیا آغاز می شود

گوین نیو سام فرماندار کالیفرنیا امروز با توجه به افزایش شمار
مبتالیان از محدودیت های جدید در کالیفرنیا به ویژه در دوران
روز شکرگزاری و پس از آن سخن گفت .اکنون  30کانتی به
عقب باز میگردند و  41کانتی در رده نزدیک به بنفش هستند.
گوین نیوسام اشاره کرد که برای پیشگیری  600میلیون ماسک
توزیع شده است و آزمایش کرونا روزانه به  164هزار آزمایش
رسیده است و تاکنون  21068894آزمایش انجام شده و نتیجه
آن در  24تا  48ساعت به دست آمده است.
گوین نیوسام از برنامه ریزی برای ماه دسامبر برای دست یابی

به واکسن سخن گفت و اشــاره کرد که ادارههای بهداشت
عمومی کانتیهای کالیفرنیا ،به دقت روش تماس افراد مبتال
با دیگران را پیگیری میکنند تا بتوانند از گســترش بیماری
پیشگیرینمایند.
گوین نیوسام اشــاره کرد در حالی که پرداخت حقوق دوره
بیماری برای کرونا ،اهمیت دارد ،اگر کسی نشانههای بیماری
را دارد ،بهتر است در خانه بماند و دیگران را مبتال نسازد.
گوین نیوسام از مسکن برای بیخانمان ها در راستای پیشگیری
از گسترش بیماری سخن گفت.

نام نویسی دانشجویان خارجی در دانشگاه های

کالیفرنیا با کاهش روبروست

با لغو کالسهای حضوری در پاییز و زمستان و روشن نبودن
شرایط برای بهار سال  ،2021دانشگاهها و کالجهای کالیفرنیا با
مشکل نام نویسی و کاهش شمار دانشجویان روبرو میشوند و
به ویژه دانشجویان خارجی که مشکل بزرگ بازگشت ،مسکن
و پرداخت هزینه تحصیلی را دارند ،حاضر نیستند همان میزان
پیشین را برای کالسهای آنالین هزینه کنند.
بر اســاس آخرین آمار ارائه شــده 43 ،درصد شمار ثبت نام
دانشجویان برای دانشــگاهها در ترم پاییز پایین آمده و شمار
دانشجویان خارجی که از نامنویسی برای ترم آینده خودداری
کرده اند به 90درصد رسیده است .دانشگاهها هم اکنون با مشکل
صدور و یا تمدید ویزای دانشجویی روبرو هستند .بر اساس این
گزارش  16درصد از کاهش شمار دانشجویان خارجی ،مشکل
ویزا و سفر بوده است.
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انتخابات نماینده کنگره از منطقه  25کالیفرنیا
به لبه تیغ رسیده است.

منطقه  25کالیفرنیا که شهرهای سیمی ولی ،سانتا کالریتا ،پالم دل،
لنکســتر را در دو کانتی لوس انجلس و ونچورا در برمیگیرد از
سال  2018دستخوش تغییرات بسیار شده است.
در سال  ،2018کتی هیل دموکرات ،استیو نایت جمهوریخواه را
شکست داد و بر کرسی نمایندگی تکیه زد ولی دیری نپایید که
تصاویر رابطه جنسی او با دستیارش موجب شد که کنارهگیری

کند و ســپس در انتخابات ویژه برای پــر کردن جای او ،مایک
گارسیا از حزب جمهوریخواه انتخاب شد و در انتخابات ،2020
به رقابت با کریســتی اســمیت دموکرات در  3نوامبر پرداخت،
شمارش آرا ،هر روز یکی را در باالی جدول و دیگری را پایین
قرار داد و اکنون گارســیا با  104رای برتری دارد و تا  20نوامبر
شمارش رایهای پستی ادامه دارد.

باال آمدن موج های بلند در اقیانوس آرام
باال آمــدن آب اقیانوس در کالیفرنیا و آغاز موجهای
بلند که به آنها شاه موجب میگویند سن فرانسیسکو
کانتــی ،ارنج کانتی و ســن دیه گو کانتــی را برای
روزهای دوشنبه و سه شنبه با خطر روانه شدن سیل
در شهرهای کرانه ساحلی روبرو نموده و این شرایط
که ناشــی از تغییرات ویژه بین ماه ،خورشید و کره
زمین است ،سبب شده است که اداره ملی آب و هوا
در آمریکا ،هشدارهای الزم را صادر نموده است.
این موجها ،ناشی از گرانش ماه و خورشید است که
بر روی کره زمین اثر مینمایــد .دوره باال آمدن هر
موج بلند تا برآمدن موجبهای بلند دیگر  12ساعت
برآورد شده است.

4
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انتقاد ازسفر قانونگذاران کالیفرنیا به هاوایی
برای شرکت در کنفرانس

با این که شماری از ایالتها و از جمله کالیفرنیا ،برای مسافرت
هشدار دادهاند ،شماری از قانون گذاران کالیفرنیا برای شرکت
در یک کنفرانس ساالنه راهی ایالت هاوایی شدند.
این کنفرانس چهار روزه که از سوی یک بنیاد غیرانتفاعی برای
بررسی سیاستهای رای دادن تشکیل شده است ،بیش از 50
نفر شرکت کننده دارد که بیش از  12نفر آن از کالیفرنیا هستند.

ایالت هاوایی از شــرکت کنندگان درخواســت کرده بود که
گواهی آزمایش منفی کرونای خود را همراه داشته باشند که
در  72ساعت گذشته انجام شده باشد.
گوین نیوسام روز دوشــنبه بار دیگر بر قرنطینه مسافران در
ورود به کالیفرنیا تاکید کرده است .برگزاری این کنفرانس در
این شرایط با انتقاد شدید روبرو شده است.

نامزد متقلب شهرداری هاتورن انتخاب نشد
و به زندان خواهد رفت

 2مرد به ســبب تقلب در روند انتخاب در شــهر هاتورن

درخواســت ثبت نام در انتخابات تهیه کردهاند و هنگامی

بوربون مانته نگرو نام دارد و  53ساله است و با تام مستعار

امضا کردهاند .هر دو نفــر ،برای  8مورد تقلب ،یک مورد

دســتگیر شــدند .یکی از این  2نفر که کارلوس آنتونیو د
مارک آنتونی گونزالوس شــناخته میشود و خود را نامزد

که در تقاضای خود  20امضا کم آوردهاند ،به جای دیگران
طراحی تقلب و  4مورد ادعانامه دروغ و تقلب امضا متهم

شهرداری شهر هاتورن کرده بود ،همراه با مارکوس رائول هســتند و نفر نخســت به  10مورد تقلب در انتخابات و

آروالو  34ســاله متهم هســتند که بین جوالی تا اکتبر در

جعل امضا نیز متهم اســت .ناگفته نماند کــه با تمام این

منطقه با گردآوری امضاهای تقلبی ،برای بیخانمانها برگ تالشها ،او به عنوان شهردار انتخاب نشده است.

کالیفرنیا و یک روز دیگر
باالی خط میانه
ایالت کالیفرنیا روز یکشــنبه را با  11نفــر مرگ و میر و

لوس انجلس  ،16ریورساید  25و ارنج  42است.

 6771نفر مبتال به پایان برد و دوشنبه را با ثبت  18263نفر

لوس انجلس کانتی با افزایش  3061نفر در روز گذشــته،

مرگ و میر و  1030780نفر مبتال آغاز کرد.

یکی از روزهای پرمبتال را همراه داشــت ،از سوی دیگر

آمار مقایســهای  7روز گذشــته برای هر یکصدهزار نفر

شــهر لوس آنجلس با انجام آزمایــش در محل پارکینگ

الســن کانتی را در باالی جدول ســن برناردینو کانتی ،6

استادیوم داجرز به مقابله برخاست.

کالهبردار  35میلیون دالری دستگیر شد

FBIاعــام کرد که کالهبردار  35میلیــون دالری را در حال شســتا رفته و با موتور زیرآبی یاماهــا ،در زیر آبهای یخ
گریز با موتور زیر آبی در آبگیر بزرگ لیک شســتا دستگیر دریاچه ،در شمال منطقه ردینگ دستگیر شده است .بر اساس
دستور دادستان ،او و شریکش کنت وینتون روز سه شنبه برای
کرده است.
این فرد که متیو پییرسی نام دارد با استفاده از سیستم غیرقانونی حضور در دادگاه و دریافت حکم میباید حاضر میشدند که
سرمایه گذاری هرمی که در آمریکا به  Ponziمعروف است ،به نظر میرسد هر کدام به  20سال زندان برای کالهبرداری و
 35میلیون دالر کالهبرداری کرده و هنگامی که ماموران برای پولشویی محکوم شوند.
دســتگیری او رفتهاند با تراک خود گریخته و به کناره لیک

پوزش گوین نیوسام برای شرکت در
جشن تولد بدون فاصله اجتماعی

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا از حضور خود در جشن تولد
در روز جمعــه  6نوامبر که از نظر تعــداد حاضران بیش از
مقررات تعیین شده کالیفرنیا بود ،به عنوان اشتباه بزرگ یاد کرد
و از مردم پوزش خواست.
او در پوزش خواهی خود اعالم کرد به محض این که از اشتباه
خود برای حضور در فضای سربســته آگاه شدم ،درخواست
نمودم که میزها را در بیرون و در فضای باز بگذارند.

او که برای شرکت در جشن تولد  50سالگی دوست دیرینهاش
جیسون کینی در یک رســتوران فرانسوی در پناولی شرکت
نموده بود .با انتقاد مقامات ایالتی و دیگران روبرو شد که در
حالی که همه مردم را تشــویق بــه فاصله اجتماعی و دوری
گزینی از برپایی میهمانی میکند ،خود در چنین جشنی شرکت
کرده است.
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پس از دوران کرونا  ،اقتصاد کالیفرنیا در دشواری
زیادی نخواهد بود

آتش سوزی در مرز دو ایالت کالیفرنیا و و نوادا

کالیفرنیا بوده و  28879اکر در کالیفرنیا و  1200اکر در نوادا را
در برگرفته است.
تا امروز پیشــرفتی در خاموش کردن آتش روی نداده و کمتر
از  5درصد بوده و امیدوار هستند تا روز آدینه آن را به کنترل
درآورند ،سرعت باد  40مایل در ساعت است.

دانشگاه برکلی نام های نژادپرستان را
از تاالر دانشگاه حذف می کند
دانشگاه برکلی کالیفرنیا ،نام  2تاالر خود را در راستای حذف
نامهای افراد با گرایش نژادپرستی تغییر میدهد.
دانشــگاه برکلی که قدیمیترین دانشگاه در سیستم  UCدر
کالیفرنیاست و بسیاری از ســاختمانها و مجسمههای نماد
دوران تاریخی در آن جای دارد ،تصمیم گرفت که نام تاالرهای
 Barrowsو  Le Conteرا که در ساختمان علوم قرار دهد،
تغییر دهد و آنها را تــاالر فیزیک جنوبی نام گذاری نماید و
هر گونه مجسمه و نشان مربوط به این  2نام را که شعارهای

یک افسر پلیس از پلیس لوس انجلس به
خاطر نقض آزادی بیان شکایت کرد
یکی از افســران پلیس لوس آنجلس از فرماندهــان و اداره
پلیس به دادگاه فدرال برای تنبیههای انضباطی به خاطر انتشار
دیدگاهش روی فیسبوک و اینستاگرام در مورد قتل خواننده
رپ نیپسی هسل ،شکایت کرد.
او که جوئل سیدانما ( )Sydanmaنام دارد و  24سال پیشینه
خدمت در پلیس لوس انجلس دارد و ساکن ارنج کانتی است،
در شکایت خود اعالم کرده است که او هرگز در وظایف خود
کوتاهی و کار نادرســتی انجام نداده است ولی  2بار به سبب
بیان دیدگاهش در شبکه مجازی ،از خدمت تعلیق و جریمه
شده است .در حالی که به عنوان یک شهروند در بیرون از زمان
خدمت ،بر صفحههای شخصی خود ،اظهار نظر کرده و این
آزادی بیان من را به خطر افکنده است.

تحلیلگــران اقتصادی که غیرحزبــی در کالیفرنیا پیش بینی
کردند که با وجود میزان باالی فشار اقتصادی در کالیفرنیا به
سبب بیماری کرونا ،کالیفرنیا با مشکل اقتصادی زیادی روبرو
نخواهــد بود و تنها با یک کاهــش درآمد  26میلیارد دالری
روبرو خواهد شد که آن هم بیشتر در نتیجه اشتباه در برآورد
درآمد ســال  2021-22است و این ایالت در کسری بودجه
خود اشتباه کرده و این کسری  54میلیارد دالر نخواهد بود و
 17میلیارد رشــد اقتصادی تا سال  2025به جبران بخشی از
کسری خواهد پرداخت .این تحلیل نشان نمیدهد که مشکل
اقتصادی ،چگونه به خانوادههای کم درآمد که بیکار خواهند
بود ،آسیب میرساند و ایالت کالیفرنیا چگونه باید آن را جبران
کند.

آتش سوزی در مرز دو ایالت کالیفرنیا و و نوادا در منطقه رینو،
سبب نابودی  30هزار اکر و نابودی  20خانه مسکونی شد.
این آتشسوزی که همراه با شدت گرفتن باد ،در شهر کوچک
واکر در مونوکانتی در جنوب دریاچه توپز در دامنه کوهپایههای
ســی یرا روی داده است و سبب بسته شــدن بزرگراه 395
کالیفرنیا در تقاطع جاده  208ایالت نوادا شده است بیشتر در
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نژادپرستانه آنها را یادآور میشود را بردارد.
این تصمیم که در نشست ماه جون ،پس از آغاز اعتراضهای
مدنی و ضدنژادی در آمریکا به بحث گذاشــته شــده بود ،با
موافقت رییس دانشگاه و رییس هیئت علمی دانشگاه و دیگر
مسئوالن روبرو شده اســت .در نشست کمیته  12نفره که با
حضور نماینده کارکنان ،دانشجویان و استادان تشکیل شده بود
موافق همگی رای به این تصمیم داشت= .

5

او در شبکههای اجتماعی در مورد مسلمانان و قاضی کاوانا نیز
به بیان دیدگاه پرداخته است.

ایالت کالیفرنیا روند رو به افزایش
مبتالیان را طی میکند

ایالت کالیفرنیا روز سه شنبه را با افزایش  56نفر مرگ و میر برناردینو در رده  ،9لوس آنجلس  ،18ریورساید  19و ارنج
و 10634نفر مبتال به پاین برد و روز چهارشــنبه را با ثبت را در رده  45قرار میدهد.
کانتی لوس انجلس محدودیت ساعت کار و شمار نفرات
 18359نفر مرگ و میر و  1054635نفر مبتال آغاز کرد.
آمار مقایســهای  7روزه برای هــر یکصد هزار نفر ،کانتی در گردهمآیی را برای رســتورانها و بارها و شرابخانهها
الســن را همچنان در باالی جدول نگه داشــته و ســن اعالم کرد.

6
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تصویب الیحه  19و امتیازی برای
سالمندان مالک خانه
تصویب الیحه 19در انتخابات 3نوامبر با 51درصد که شب گذشته در کالیفرنیا به مرحله
نهایی رسید با اختالف 350هزار رای پذیرفته شده است.
پیروزی این الیحه به افراد باالی 50سال این فرصت را میدهد که اگر خانه خود را بفروشند
و خانه جدید بخرند ،حتی اگر بهای آن باالتر باشد ،مالیات زمین و خانه بر اساس رتبهبندی
مالیات پیشین آنها محاسبه شود و اگر این خانه به فرزندان به ارث برسد ،در صورتی که
آن را اجاره بدهندف مالیات افزایش مییابد و اگر در آن زندگی کنند ،همان مالیات را ادامه
خواهندداد.
تصویب این الیحه دو ویژگی دارد ،نخست این که به سالمندان فرصت میدهد خانه خود
را بفروشند و خانه دیگری بخرند و با افزایش مالیات روبرو نشوند از سوی دیگر به رشد
معامالتامالکرونقخواهدبخشید.

اریک گارستی در لیست بایدن و گوین نیوسام
با پیروزی جو بایدن و کاماال هریس ،بار دیگر نام اریک گارســتی شــهردار لوس
انجلس در لیستها قرار میگیرد.
گر چه اریک گارستی در هفته گذشته اعالم نموده که مایل است با سمت شهردار
لوس آنجلس خدمت خود را ادامه دهدف لیکن مشکل افزایش مبتالیان کرونا ،شاید
او را برای برون رفت از این شرایط به کابینه جو بایدن رهنمون شود.
از ســوی دیگر ،با گزینش ســناتور کاماال هریس به عنــوان معاون رئیس جمهور
آمریکاف گوین نیوسام فرماندار دمورات کالیفرنیاف یکی از رهبران سیاسی کالیفرنیا
را برای جایگزینی او تا دوران انتخابات  2022باید برگزیند و ممکن است ،سناتور
دایان فاین استاین هم نخواهد ادامه دهد ،اریک گارستی نامزد جایگزینی در لیست
فرماندار برای سنای آمریکاست.

 10سال زندان و  10میلیون دالر جریمه برای یک سرمایه گذار
دادستان فدرال در لوس انجلس ،برای یک سرمایه گذار که در اهدای پول برای روز
سوگند ریاست جمهوری دانالد ترامپ در سال  ،2017کمک مالی و مشاوره کرده بود،
تقاضای  10سال زندان و  10میلیون دالر جریمه کرد.
عماد زوبری  50ساله که در شهر آرکدیا زندگی می کند در برابر قاضی اظهار پشیمانی
و به جرم خویش اقرار نموده است.
او متهم اســت که به جای پرداخت مالیات ،تالش کرده اســت ،میلیونها دالر را به
سازمانهای خیریه اهدا کند و از منافع آن بهرهمند شود.
او در سال  ،2016در ماه دسامبر 900 ،هزار دالر از پولهای سرمایهگذاری را به کمیته
برگزاری مراسم سوگند رئیس جمهور ترامپ اهدا کرده است و در برابر آن  100میلیون
دالر از سرمایه گذاران خارجی دریافت نموده تا با تاثیرگذاری بر رابطه با دولت دانالد
ترامپ ،راه آنان را برای سودآوری بیشتر فراهم نماید .او تبار بنگالدشی دارد.

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  ،۱۹۷۹یا انقالب اسالمی
بدنیا آمدهاند.
سواالت شما در رابطه با رفتن شاه فقید وآمدن خمینی
خصوصا اقلیتها را در رژیم مالیان شرح میدهد .
سرگذشت خانوادهای است که برای فرار از

جمهوریاسالمی،مجبوربهترکوطنشدند.
برایخریدکتابمیتوانیدبا پرویزحکیمی

818 419 2266
شرکت کتاب و یا Amazon

تماس بگیرید.
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طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

طنز ویژه انتخابات امریکا
شهروند ایرانشهر تصمیم گرفته تا این هفته به شکل اختصاصی انگشت تو سوالخ
انتخابات آمریکا بکنه! در این راه از جوک های جدید ملت ایران در مورد اتفاقات
انتخاباتی این روزهای آمریکا استفاده کردیم تا بخندیم بر این دنیای دیوانه دیوانه
دیوانه …
خداییش از ما ایرانیا با نمک تر نداریم! ملت ما نه تنها برای خودمون و خودشون
جوک درست میکنن که هیچی ،واسه دیگران هم جوک سرایی می کنن … حاال
جوکای ایرانی مخصوص ترامپ  -بایدن و انتخابات که بین مردم تکست میشه و
توی شبکه های اجتماعی پخش شده ،جدید و داغ …
جوک های برگزیده بازار بین الخبرین ویژه انتخابات آمریکا:
در حالیکه شما اسم تمام ایالتهای آمریکا و تعداد رای الکترالهاشون رو بلدید، ١۶میلیون آمریکایی معتقدن شیرکاکائو رو از گاوهای قهوهای رنگ میدوشن.
-ترامپ اگه  ۲۰تا اتوبوس میذاشــت ســر ترمینال خاوران و یه سری ایرانی رو
میبرد تو ایالتهایی که باخته رای میدادن اینجوری نمیشد.
بابام گفت مشخصه بایدن برنده میشه! گفتم بیا شرط ببندیم اگه ترامپ برنده نشدمن از این خونه میرم! گفت یعنی تو هنوز با ما زندگی میکنی ؟
اگر ترامپ از بایدن پیشی بگیرِه شاید بایدن از ترامپ هاپو بگیرِه!مــن جای ترامپ بودم و تقلب دموکراتهارو میدیدم قفل در کاخ ســفید روعوض میکردم وکلیدشو به هیشکینمیدادم.
االن وقتشه اون گونیهای سیبزمینی رو پخش کنی آقای ترامپ!اینم ما باید بهت بگیم؟
میگن برای اینکه خبر بدو یهویی به ترامپ ندن زنگ زدن گفتن پنسیلوانیا حالشبده بردنش بیمارستان!
االن صاحب این ســاندویچ بمبیهای چرک یه قلم و کاغذ دستشون گرفتن ودارن تند تند اســم ایالتهای امریکا رو با یه پسوند پنیری و مخصوص به منوشون
اضافه میکنند.
االن ترامپ داره المپ دستشــویی اتاق بیضی رو بــاز میکنه و میگه اینو ازسرمایۀ شخصی خریده بودم.
ترامــپ اگه قول یارانه ۱۰دالری به مردم میداد االن ۸۰میلیون رای فقط از ایرانداشت.
االن خود ترامپ بخواد ببینه چند چنده زنگ میزنه از ایرانیا میپرسه!بایــدن داره اختالفو زیاد میکنه .همینطوری پیش بــره ،رای الکترال ایالتهایپنسیلوانیا و جورجیا مثل بازیای اخر پرسپولیس ،تدارکاتی میشه
بــه نظرم بایدن همینکه تونســت در جریان مناظرات یکــی دوبار زن ترامپو ازنزدیک ببینه پیروز نهایی این انتخاباته.
استرســی ک االن ترامپ و بایدن دارنو فقط من میفهمم که تو انتخابات شورایدانش آموزی با ۱رای کمتر شدم عضو علیالبدل!
اگه بایدن رئیس جمهور بشه ترامپ رئیس مجلس میشه؟اصال فکرش رو نمی کردم یه روزی استرس رای های کارولینای شمالی رو همداشتم باشم!
دارین ایاالت آمریکا رو مفتی یاد میگیرید شــیطونا!!! تا دیروز بجنورد و بیرجندرو قاطی می کردین االن برا من نوادا و پنسیلوانیا می کنید؟
هیچکس االن جای مالنیا ترامپ نیســت! نمیدونه فردا شب به عنوان زن رئیسجمهوره براش غذا میارن یا خودش باید کتلت درســت کنه؟ خدا واسه هیچ زنی
نیاره این دلشوره رو!
اینقد که از صبح ترامپ و بایدن الکترود (الکترال) میگیرن فردا قیمت جوشکاریتو ایران میره باال!
ینی حاضرم شــرط ببندم آمریکایی ها االن دارن چرت بعد نهارشونو میزنن بعدما نشستیم پای سیستم نتایج لحظه ای میبینیم!
فک کنم باید یه بلیت بگیریم بریم نوادا رای ها رو بشماریم بیایم بخوابیم!رفتم ســوپر مارکت ،یه هزاری گذاشــتم رو میز گفتم :چهارتا ردبول بده و یهبسته مارلبورو تاچ .بقیشم مال خودت .گفت :هنوز آرای نوادا رو نشمردن ،برو یه
ساعت دیگه بیا!.
امیدوارم ایرانیا این اســمهای جدیدی که از ایالتهای آمریکا یاد گرفتن رو درآینده روی بچه هاشون نذارن .فکر کن تو خیابون بشنوی میگن پسرم پنسیلوانیا تو
خیابون نرو ،ویسکانسین جان دست منو ول نکن ،پول ندارم واست اسباب بازی
بخرم میشیگان من ،شلوغ نکن داکوتا بریم خونه کشتمت پدرسگ!
االن مالنیا مســیج زده به ترامپ :رفتن همه ولی نتــرس ،من که طرفدار تو ام!راستی شارژ ساختمون رو باید بدیم!
-ولی رای نیاوردن کانیه وســت نشان داد که تو سیاست نباید خیلی رو کانه کیم

از شبکه های اجتماعی:
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حکایات بازار بین الخبرین
کارداشیان حساب کرد! (همسر کی م کارداشیان انصراف داد! «کانیه وست» خواننده
کاندیدای ریاست جمهوری و رقیب ترامپ که در هیچ ایالتی حداقل  ۵دهم درصد
آرا هم کسب نکرد ،از ادامه کار انصراف داد« .کانیه وست» که در ماههای گذشته
خود را رقیب جدی ترامپ عنوان میکرد و پیشبینی کرده بود که با اختالف زیاد
از او پیشی بگیرد ،در هیچ یک از ایالتهایی که او در آنها واجد شرایط مبارزات
انتخاباتی بود نتوانست به حداقل آرای  ۵دهم درصد نیز برسد)
با این شکست ,ترامپ حداقل باید سعی کنه لوازم کاخ سفید رو خراب کنه ،مثالتو تلوزیون آب بریزه ،جارو برقی رو بسوزونه ،پتوها روبا سیگار سوراخ کنه ،بره
تو توالت کاخ سفید برینه سیفون رو نکشه)))):
من هنوز فرق بیرجند و بجنورد و بروجرد و بروجن و جاجرود و ...رو نفهمیدمچی به چیه!؟ اما قشنگ میدونم که میشیگان در شمال ایندیانا و اوهایو واقع شده
و فلوریدا در جنوب جورجیا حتی میدونم نبراســکا در جنوب داکوتای شــمالی
هست!
اگه همین االن  ۸۵میلیون ایرانی تو نظام درسی آمریکا امتحان جغرافی بدن همهباالی  ۱۸میگیرن اصال گفتن واژه ی پنســیلوانیا رو تو کل دنیا بگردی جز خود
امریکایی ها فقط ایرانی ها میتونن تلفظ کنن!
آقای ترامپ! آقای بایدن! این کارا چیه عزیزان من؟هر کدومتون انشاهلل رئیسجمهور شدید ،اون یکی هم رییس مجلس میشه تا دل
هیچکس نشکنه ...مهم خدمتگزاریه بیشعورای نفهم!
نتیجه ی موثر انتخابات آمریکا در زندگی من این بود که فهمیدم آدمای تگزاسبا لباس گاوچرونی نمیان بیرون لباسشون کامال عادیه!
به بابام گفتم :امشب میخوام بیدار بمونم ببینم نتیجه انتخابات آمریکا چی میشه!گفت :اگه شب امتحاناتت هم اینطوری با شوق بیدار میموندی و درس میخوندی
برا نیم نمره مجبور نبودی برا استاد شیر و ماست محلی ببری!
من از اولم میدونستم این برنده میشه!(تا ساعاتی دیگر در در سراسر ایران)
چقد این آمریکاییا اسکلن میرن رای پستی میدن .خاک بر سرا تا اون مهر رای توشناسنامت نخوره هیچ ارگان دولتی بهت کار نمیده.
یه ایده بکر به ســرم زده ،وقتی شمارش آرا تموم شد ،هرکدوم از کاندیداها کهباختن صدای نقی معمولی رو بزارم روشــون که داره میگه من باختم بدم باختم
فقط بذارید برم من ،صد در صد جواب میده.
یارو  ۵میلیون دالر رو بُرد ترامپ شرط بندی کرده!خب احمق  ۱میلیون دالر میرفتی چلو کباب تو ایالت میشیگان پخش میکردی!!!
اطالعیه شماره  ۸۸وزارت کشور آمریکا:این آماری که ایرانیا از انتخابات آمریکا دارن به ما هم بدن که شمارش آرا زودتر
تموم بشه.
من جاي بایدن بودم جشن رو واشنگتن ميگرفتم ،پاتختي رو تهران!صرف نظر از نتیجهی انتخابات آمریکا ،مهم حضور مردم آمریکا پای صندوقهایرأی بود که مشت محکمی تو دهن خودشون زدن!
فک کنم نوادا یه تیکه از خاک شــیراز بوده که طی یه رخدادی جدا شــده رفتهتو آمریکا ایالت شده ،وگرنه این حجم از خستگی تو شمردن آرا طبیعی نیست.
نوشــته شما اصال چیزی درباره سیاست آمریکا میدونید که طرفداری میکنید؟اســگل کور که نیســتیم ،بایدن آبیه منم اســتقاللیم ،ترامپ قرمــزه رفیقام همه
پرسپولیسین!
بایدن یا ترامپ فرقی نداره  ،خدا کنه سالم باشه فقط!منابع آگاه اعالم کردن که طرفداران جو بایدن در میدان آزادی واشــنگتن تجمعکردند و در حال سر دادن شعار «صله اال محمد ،یار اوباما خوش آمد» میباشند!
ترامپ توییت کرده شمارش آرا را متوقف کنین!! بعد یه برزیلی کامنت داده اتفاقامنم بعداز گل سوم آلمان به برزیل همینو گفتم! (آلمان هفت گل به برزیل زد!)
توی انتخابات  ، ۱۴۰۰ماهم حوزه های چهارمحال و بختیاری و خراسان شمالیو اردبیل و مرکزی رو دیرتر اعالم میکنیم ،تا مردم آمریکا بفهمن انتظار یعنی چی!
مالنیا خانم! حتی اگر پدر گرامیتان رای نیاورد ،چیزی از ارزشهای شــما پیشمردان ایرانی کم نخواهد شد بانو!
فردا شــب زن جو بایدن زنگ میزنه به مالنیا بپرســه زردچوبه های کاخ سفیدرو کجا گذاشــته ....مالنیا :ببین عزیزم این کابینت ادویه اســت .برنج هم این زیر
گذاشتم .گلها رو یه روز درمیون آب بده …
دیگــه فکر کنم از این به بعد مدیر ســاختمون رو هم بر اســاس آرای الکترالانتخاب کنیم.
-اگه انتخابات آمریکا همینطوری طول بکشه قیمتا برمیگرده به قبل از انقالب!

ترامپ با همین فرمون به توئیت ها و سخنرانی هاش در مورد تقلب در انتخاباتو فســاد قانون در آمریکا ادامه بده ،پناهندگی ایران رو گرفته و شب عید امسالم
براش ختنه سورون میگیریم!
حاال چون پول دادین رفتیــن کالس زبان قرار نیس دیگه به دونالد بگین دانِلدترامپ
(منفی ها را متوقف کنید)
اگه دالر بشه  ۱۰تومن ،چشمای بایدن رو روی کمرم تتو میزنم!بایدن گفته اگه من رئیس جمهور بشم مالنیا و ایوانکا میتونن کاخ سفید بمونن!با توجه به پیگیری سنگین انتخابات آمریکا توسط ایرانیان و وابستگی شدید ما بهنتیجه آن …زین پس ایران به ایالت پنجاهو سوم آمریکا تبدیل و نام آن به «ایالت
آویزونا» تغییر یافت.
واسکازین چیه کلهپوکا؛ ویسکانسین /پنسیلین چیه نادان ،پنسیلوانیا!نشســتم تو تاکسی کرایهاش میشــد  ،۴۵۰۰یه  ۵تومنی دادم گفت خُ رد ندارمبقیهشو برات تحلیل انتخابات آمریکا رو میگم.
من تا امروز فکر میکردم آالسکا فقط اسم بستنیه.تا دیروز میگفتی پنسیلوانیا فکر میکردیم آمپوله… اطالعیه ســتاد انتخابات آمریکا خطــاب به ایرانیها :اَمــون بدید لطفا .داریممیشمریم!
اطالعیه شماره  ۱۳۸وزارت کشور آمریکا :باید انتخابات رو بدیم کالس کنکورقلمچی برگزار کنه ،هم نتایج  ۴ساعته میاد ،هم کلی تحلیل آماری میده کاندیداها
میفهمن کجاها ضعیف عمل کردن.
 -اطالعیــه :فردا کلیه مدارس ایاالت متحده آمریکا به دلیل شــمارش آرا تعطیل
میباشد به جز ایاالت دیماوند و فایرزکوه!
شعار جدید انتخاباتی در آمریکا :دموکرات ،جمهوریخواه؛ دیگه تمومه ماجرا!االن چهارراه انقالب نیویورک دو دســته دارن شــعار میدن :یه عده میگن همخوشگله هم بوره حتما رئیسجمهوره (ترامپ)؛ یه عده دیگه :دموکرات زنده باد
جو بایدن پاینده باد!
دقایقی پیش بر اساس اعالم خبرگزاریهای آمریکایی ،دونالد ترامپ شکست درانتخابات را پذیرفت و به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام آمریکا درآمد!
 اطالعیه شــماره  ۱۸ستاد انتخابات آمریکا :اســتفاده از اسامی گندم ،ارزن ،جوپرک ،برای «جو بایدن» مورد تأیید اســت و استفاده از اسامی دونات ،کیکیزدی،
پیراشکی برای «دونالد ترامپ» مورد تأیید ستاد انتخابات کشور میباشد!
االن یهســری ایرانی فهمیدن الکترال مهمه ،دنبــال اینن الکترال بخرن انبار کننگرون بشه بفروشن!
موقع اعالم نهایی نتایج ،ترامپ رفته بود گلف بازی کنه ،هریس (معاون بایدن)داشــت وسط جنگل میدویید ،بایدن و زنشم با پیژامه تو خونشون داشتن استیک
درست میکردن ،اونوقت ما ایرانیا چهار شبانهروزه چشم از مانیتور برنداشتیم!
روحانی :شیطونا منم رئیسجمهور شدم همینقد خوشحال شدید ،یادتونه؟االن ترامپ رو دیوارای کاخ ســفید مینویســه تو این شــهر پر نقاب ،تو با اونبخواب من با قرص خواب ...
بابام داشت اخبار میدید یهو گفت همینو کم داشتیم ،گفتم مگه چی شده ترامپرای هاش برگشت؟ گفت بزغاله تورو میگم ،نشاش تو گلدون.
اسم دوست دخترمو نوادا سیو کردم بس که دیر جواب میده!استوری میزارین بایدن رییس جمهور شد ،بعد خود بایدنم تگ میکنین؟ انتظاردارین اونم استوری کنه بنویسه فدای معرفتت داداش ایشاال عروسیت!
پیشبینیهای کارتون سیمپسونها واسه آمریکاییهاست ،اتفافات ایران رو بایدپت و مت پیشبینی کنن.
-آخرین توییت ترامپ که توسط توییتر پاک شد:
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 20نوامبر تا  26نوامبر (  ۳۰آبان تا  ۶آذر )
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.

آدینه  30آذر  20 /نوامبر

درگذشت درويش خان از بنيانگذاران موسيقى نوين ايران بر اثر حادثه رانندگى

 1344خورشيدى (  1965ميالدى)
 1307خورشيدى (  1928ميالدى)
درگذشت روح اهلل خالقى  -موسيقيدان
زادروز ويگن دردريان ،خواننده موسيقى پاپ و بازيگر
آثار روح اهلل خالقى در شركت كتاب موجود است
آثار ويگن در مركز موسيقى و فيلم ايران وابسته به شركت كتاب موجودند
 1394خورشیدی ( 2015میالدی
درگذشت رضا سجادی اولین گوینده و دوبلور صدا و سیما در سن  95سالگی .او  1312خورشيدى (  1933ميالدى)
حدود  75ســال فعالیت هنری را در کارنامه هنری خود دارد .وی متولد  1299در زادروز على شريعتى ،نويسنده و متفكر مذهبى .
 1305خورشيدى (  1926ميالدى)
شهر مشهد بود.
درگذشت غالمحسين درويش (درويش خان) ،استاد تار و سه تار
 1335خورشيدى (  1956ميالدى)
شنبه  ۱آذر  21 /نوامبر
انتشار نخستين شماره مجله «نمايش»
 1306خورشيدى (  1927ميالدى)
 1336خورشيدى (  1957ميالدى)
زادروز بيژن جاللى ،شاعر
تشكيل نيروى مقاومت ملى در شيراز
 1334خورشيدى (  1955ميالدى)
 1364خورشيدى (  1985ميالدى)
دستگيرى سيدمجتبى نواب صفوى و كليه اعضاى فداييان اسالم
درگذشت غالمحسين ساعدى ،قصه و نمايشنامهنويس در پاريس
 1336خورشيدى (  1957ميالدى)
آثار غالمحسين ساعدى در شركت كتاب موجود است
زادروز ايرج بسطامى ،خواننده موسيقى سنتى

آثار ايرج بسطامى در شركت كتاب موجود است
 1338خورشيدى (  1959ميالدى)
انجام مراسم نامزدى محمدرضا شاه پهلوى و فرح ديبا
 1354خورشيدى (  1975ميالدى)
صدور نفت ايران روزانه  550هزار بشكه افزايش يافت
 1377خورشيدى (  1998ميالدى)
ترور پروانه فروهر (اســكندرى) و داريوش فروهر ،فعاالن سياسى توسط مأموران
وزارت رژيم اسالمى
كتاب قتل فروهرها به همت حزب مرز پرگهر ازانتشارات شركت كتاب
 1398خورشيدى (  2019ميالدى)
سالگرد درگذشت فرشــاد سنجری آهنگساز و موسیقی دان در شهر وین پایتخت
اتریش از رهبران ارکستر سمفونیک تهران بر اثر آتش سوزی در آپارتمان مسکونی(
متولد  ۱۹۴۸میالدی) فرزند حشمت سنجری آهنگساز وموسیقی دان

یکشنبه  2آذر  22 /نوامبر

 1302خورشيدى (  1923ميالدى)
زادروز جالل آل احمد ،قصه نويس
آثار جالل آل احمد در شركت كتاب موجود است
 1305خورشيدى (  1926ميالدى)

درگذشت اسماعيل شاهرودی « آينده» شاعر معاصر

 1384خورشيدى (  2005ميالدى)
درگذشــت مرتضى مميز پدر گرافيك ايران  -در ســن  69سالگى به علت ابتال به
بيمارى سرطان در بيمارستان آبان تهران.
 1385خورشيدى (  2006ميالدى)
درگذشت بابك بيات ،آهنگساز معروف ايران ،در سن  60سالگى به دليل نارسايى
كبدى در تهران.
 1398خورشيدى (  2019ميالدى)
سالگرد درگذشت گوهر ورتانیان ( متولد  ۱۹۲۶میالدی ارمنستان مهاجرت به ایران
 ۱۹۳۰میالدی) جاســوس پرآوازه شوروی که طی جنگ جهانی دوم در ایران فعال
بود . ،گفته میشود او و همسرش از ترور استالین ،چرچیل و روزولت طی کنفرانس
سال  ۴۳میالدی در تهران جلوگیری کردهاند

چهارشنبه  5آذر  25 /نوامبر

 1321خورشيدى (  1942ميالدى)
درگذشــت محمدعلى فروغى ،ملقب به ذكاءالملك ،اديب و سياستمدار دورههاى
قاجار و رضاشاه پهلوى
دوشنبه  3آذر  23 /نوامبر
 1322خورشيدى (  1943ميالدى)
 1335خورشيدى (  1956ميالدى)
روزولت ،رييس جمهور آمريكا و وينســتون چرچيل ،نخست وزير انگلستان وارد
دريافت وام  17ميليون دالرى از آمريكا ،از طريق بانك صادرات ايران
تهران شدند
 1343خورشيدى (  1964ميالدى)
 1344خورشيدى (  1965ميالدى)
زادروز كيهان كلهر ،نوازنده كمانچه و آهنگساز
درگذشت سناتور احمد اميراحمدى ،اولين سپهبد ايران
آثار كيهان كلهر در مركز موسيقى و فيلم ايران وابسته به شركت كتاب موجودند
 1349خورشيدى (  1970ميالدى)
 1385خورشيدى (  2006ميالدى)
درگذشــت مصطفى مصبا ح زاده ،پدر روزنامه نگارى نوين ايران ،مؤسس روزنامه ديدار پاپ پل ششم ،رهبر كاتولي كهاى جهان از ايران
كيهان ،سناتور ،مؤسس مدرســه عالى علوم ارتباطات ،پايه گذار دانشكده روزنامه  1369خورشيدى (  1990ميالدى)
نگارى ،بنيان گذار روزنامه كيهان لندن ،در سن  97سالگى در كاليفرنياى جنوبى در درگذشت استاد حسين ميرخانى ،خوشنويس
امريكا.

پنجشنبه  ۶آذر  26 /نوامبر

 1313خورشيدى (  1934ميالدى)
سه شنبه  4آذر  24 /نوامبر
زادروز جمشيد مشايخى ،بازيگر سينما و تئاتر
 1314خورشيدى (  1935ميالدى)
 1322خورشيدى (  1943ميالدى)
زادروز آذر حكمت شعار (دهقان) ،از پيشكسوتان بازيگرى در تأتر و سينما
ِ
تشكيل كنفرانس سران سه كشور شوروى ،آمريكا ،و انگليس ،در تهران
 1345خورشيدى (  1966ميالدى)
 1333خورشيدى (  1954ميالدى)
درگذشت جبار باغچهبان ،پدر فرهنگ كر و اللها
تظاهرات مخالف دولت كودتاى  28مرداد در فيروزآباد فارس
 1352خورشيدى (  1973ميالدى)
 1373خورشيدى (  1994ميالدى)
اميرعباس هويدا ،نخست وزير ،بزر گترين رقم بودجه تاريخ ايران (تا آن زمان) را به
قتل علیاكبر سعيدى سيرجانى ،نويسنده و محقق ،در زندان جمهورى اسالمى
مجلس داد 1089 (.ميليارد ريال)
آثار مكتوب و كتابهاى گوياى شادروان سيرجانى در شركت كتاب موجود است
 1356خورشيدى (  1977ميالدى)
 1378خورشيدى (  1999ميالدى)
درگذشت منوچهر اقبال ،رييس هيأت مديره و مدير عامل شركت ملى نفت ايران
درگذشت جعفر شهرى ،نويسنده و پژوهشگر
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
آثار جعفر شهرى در شركت كتاب موجود است
زخمى شــدن حدود  180تن از افراد پليس آلمان و  200تن از دانشــجويان ايرانى 1397خورشيدى (  2018ميالدى)
درآلمان ،در تظاهرات دانشجويان كنفدراسيون
درگذشت علیرضا رضایی ،طنز پرداز ایرانی ( نویسنده برنامه پارازیت کامبیز حسینی
 1360خورشيدى (  1981ميالدى)
در صدای آمریکا) در چهل و چهار سالگی به علت ایست قلبی در شهر لیل فرانسه .
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کالیفرنیا از مرز  18000مرگ
و میر گذشت و در آستانه یک
میلیون نفر مبتال قرار دارد.

ایالت کالیفرنیا روز چهارشــنبه را با مرگ و میــر  34نفر و افزایش  4697نفر
مبتال به پایان برد و پنجشــنبه را با ثبت  18108نفر مرگ و میر و  995676نفر
مبتال آغاز کرد.
آمار مقایســهای  7روزه برای هر یکصدهــزار نفر جمعیت ،آلپاین کانتی را در
باالی جدول ،ســن برناردینو در رده  ،8لوس آنجلس کانتی  ،15ریورساید 29
و ارنج را در رده  42قرار میدهد.
آمار مبتالیان و مرگ و میر شماری از کانتیها از این قرار است:
ناگفته نماند که کانتی لوس آنجلس به تنهایی  2152نفر افزایش مبتال داشــته
است.
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