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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رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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اظهار نظر موافقان و مخالفان ملت ایران

در کشته شدن قاسم سلیمانی

در صفحات دیگر:
معرفیجنایتکارانجمهوریاسالمی
در صفحه 4

مرتضیبرجسته-روحاهللزم
شانسوبدشانسی
رژه گل سرخ و حضور
 2بانوی ایرانی

الیحه های اجرایی در 2020
بازگشتماهیگیریازکف
اقیانوسدرکالیفرنیا

گشت زنی بیشتر پلیس لوس
انجلس در مناطق
یهودی نشین
ازاولژانویهسیگارکشیدندر
پارکهایکالیفرنیاممنوعمیشود
مسمومیت کودکان از سرب
درون رنگ ها
زمین لرزه در ونچورا کانتی
شکایت زندان های خصوصی
از ایالت کالیفرنیا

خبرگزاری ایرانشهر :پس از کشته شدن قاسم سلیمانی
توســط بالگردهای نظامی آمریکایــی اظهار نظرهای
متفاوت و گوناگونی در این زمینه منتشر شد که ایرانشهر
بخشــی از آنها را جمع آوری کرده است و در این جا
گزارش می کند.
والدیمیر پوتین رهبر دیکتاتور روسیه مخالف ملت
ایــران ( فراموش نکنیم ملت ایران در جای جای قیام
های خونین خود در طول سیطره حکومت جمهوری
اسالمی فریاد مرگ بر دیکتاتور سر داده است)
خبرگزاری «اینترفکس» :پسکوف سخنگوی کرملین در
نشست خبری گفت که پوتین در تماس تلفنی با ماکرون
از ترور سردار ســلیمانی ابراز نگرانی کرده و عملیات
آمریکاییها را مسبب افزایش تنشها در منطقه دانست.
ایرانشهر :پوتین نگران افزایش تنش ها در منطقه است
یا از دست دادن همدستی که در خونریزی در سوریه و
یاری به بشار اسد او را کمک می کرده است.
مایکل مور :فیلمساز آمریکایی ،مخالف ملت ایران
این فیلمســاز به اصطالح دموکرات منش آمریکایی تا
کنون و حتی یک بار نیز در باره خشــونت علیه ملت
ایران توسط نیروهای سرکوبگر رژیم کوچکترین بیانیه
یا اطالعیه ای صادر نکرده اســت در این باره به نقل از
بی بی سی نوشته است:
او با انتشــار عکسی از قاسم ســلیمانی آمریکاییها را
خطاب قرار داد و نوشــت« :این مرد را میشناسید؟ (
عکس قاسم سلیمانی را نشان داده است) آیا میدانستید
که او دشــمن شماست؟ چی؟ هرگز اسم او را نشنیده
اید؟ تا پایان امروز به شــما یاد میدهند که از او متنفر
باشید .خوشحال خواهید شد که ترامپ او را ترور کرد».
او در بخــش دیگری از پیام انتقادی خودش نوشــت:
«آماده شــوید تا پســران و دختران خودتــان را برای
مــرگ در یک جنگ تازه بفرســتید .جنگ ثروتمندان
را ثروتمندتر میکند .جنگ خوب اســت ،جنگ برای
حواس پرتی ضروری اســت ...ترامپ فرمانده ماست!
دهه جدید مبارک»...
گروه «ائتالف» یکی ازگروههای مخالف دولت سوریه
( یعنی مخالف دولت جمهوری اسالمی ایران ) که مورد
حمله سپاه قدس و شخص قاسم سلیمانی بوده است و در
بیانیهایاظهارامیدواریکردکهبامرگسلیمانی،دخالتهای
جمهوری اسالمی ایران در سوریه متوقف شود.
واکنش های بی بی سی نیز سبب می شود یک بار
دیگر به نقشــی که بی بی ســی و انگلستان در تمامی
طول تاریخ مناسبات دو کشــور بازی کرده است را با
دقتی بیشتر نگاه کنیم  -آیا بی بی سی مخالف یا موافق
ملت ایران است؟  :اظهار نظرهای بی بی سی را خودتان
بخوانید و داوری کنید:
در کامنت واکنش گروه ائتالف ســوریه نوشته است

.
.

.
.

.

«تصور میشد که سلیمانی یکی از حامیان دولت سوریه
علیه شورشیان بود .شمار زیادی از غیرنظامیان در استان
ادلب بهدلیل جنگ کشته یا مجبور به مهاجرت شدند».
آیا کشــته شدن سوری ها و دخالت جمهوری اسالمی
ایران در منازعه داخلی سوریه «تصور» بوده است؟
رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا :اطالعات مستدلی
درباره نقشه های قاسم سلیمانی داشتیم
نقل از بی بی ســی  :ژنرال مایک میلی  -رییس ســتاد
مشترک ارتش آمریکا گفته نهادهای نظامی و اطالعاتی
آمریکا به داده های مستدلی دست یافته بودند که به گفته
او نشان میداد قاسم سلیمانی درصدد برنامه ریزی برای
حمله به نیروهای آمریکایی در منطقه داشته است.
ایــن فرمانده آمریکایی توضیحی دربــاره جزییات این
اطالعات نداده اما گفته بعد از سبک و سنگین کردن این
اطالعات پنتاگون به این نتیجه رسیده بوده که در صورت
اقدام نکردن ممکن است بعدا مقصر شناخته شود.
اظهار نظر بی بی سی در قالب کارشناسان نظامی« :با
وجود این کارشناسان نظامی در رسانه های آمریکایی
چون شــبکه ملی رادیوهای این کشــور  -ان پی آر -
این پرســش را طرح کرده اند که پاسخ متعارف به یک
حمله قریب الوقوع به نیروهای آمریکایی معموال حمله
به مواضع نیروهای متخاصم است و نه قتل هدفمند یک
فرمانده نظامی».
و اما این کارشناســان نظامی آگاهی نداده اند که اگر
قاســم سلیمانی کشته نمی شد و نقشه هایش را مانند
گذشته به اجرا در می آورد چند سرباز آمریکایی دیگر
و یا چند غیر نظامی بیگناه دیگر کشته می شدند.
بشار اسد دوست صمیمی جمهوری اسالمی ایران
که تاج و تختش را مدیون پولها و جان های بی حسابی
است که جمهوری اسالمی برای آن خرج کرده است
به خامنه ای چنین تســلیت گفته اســت « :یاد قاسم
سلیمانی در خاطر مردم سوریه خواهد ماند»
ایرانشهر :به راســتی این قاسم سلیمانی به چه
مناسبت اگر فرمانده یک سپاه ایرانی است باید گاه
و بیگاه در عراق و سوریه و لبنان باشد .آن جا چه
می کرده اســت جز این که دسته های حزب اهلل را
پشــتیبانی کند و یک شرایط ترور و وحشت نمونه
آن چه که در ایران وجود دارد بوجود بیاورد .خود
مقامات جمهوری اسالمی ایران اذعان دارند که او
یعنی قاسم ســلیمانی می دانسته است که بسیارانی
دشمن دارد .دشــمنان او مگر غیر از این است که
ملت ایران و ســوریه و عــراق و لبنان بوده اند که
آرزوی ریختن خون او را به دلیل خونریز بودنش
داشته اند.

.
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صرافی فردوسی با 14سال سابقه

درخشان در جابجایی انواع ارزها

کلیه ارزها از بانکهای معتبر کشورهای اروپایی انجام می شود و بانکهای آسیای جنوب
شرقی هیچگونه حواله بانکی از کشورهای ایران ،دبی ،کویت انجام نخواهد شد .
این صرافی هیچگونه معامله به صورت نقدی در هیچ یک از کشورها ندارد
ارائه کلیه مدارک در هنگام معامالت ارزی الزامی است.
بهترین نرخ دالر برای ایرانیان عزیز در سراسر جهان و مخصوصا» ایرانیان عزیز مقیم آمریکا

Ferdowsi Money Exchange
Las Pinas, las Pinas, Philippines

1 (833) 269 0069
(929) 226 2120 Whats App
ferdowsimoneyexchange.com
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در کانون خبر:

رژه گل سرخ و حضور 2بانوی ایرانی
بامــداد  1ژانویــه  ،2020کالیفرنیــا ،روز خود را با رژه گل ســرخ آغاز
میکند که بســیاری از مردم نه تنها امروز از ســاعتها برای گرفتن جای

مناســب هســتند ،بلکه شــمار زیادی از داوطلبان ،آخرین مراحل آرایش
گلها را بــر روی کاروا نها تدارک میبینند.

بر روی کاروان گل شــبکه بینافرهنگــی زنان  ICWINخانم االهه امانی

در کنار دیگر کنشــگران خواهد بود و ندا بلورژی یکی دیگر کنشــگران
ایرانــی در کنار کاروان خواهد بود که یکصدمین ســال حق رای زنان در

آمریــکا را گرامی میدارد و او یکی از  100نفری خواهد بود که به عنوان
نماد یکصد ســال حرکت میکنند.

هواپیمایی چیــن ،کاروانی را با عنوان رویای پرواز ،با لهای امید در رژه

خواهد داشت.

دانشــگا ههای  Calpoliدر پومونا و ســن لوئیس اوبیســپو بــا نگاهی

زیســت محیطی ،کاروانی را طراحی کرد هاند که سفرهای دریایی نام دارد

و موجودات زیــر اقیانو سها را به نمایش میگذارد.

ديگه وقتشه!

IT’S TIME

الیحه های اجرایی در 2020
در ســال  ،2019گوین نیوسام فرماندار ایالت کالیفرنیا که نخستین سال فرمانداری نیاز به کارت شناسایی ویژه ( )Real IDکه از اول اکتبر بدون در دست داشتن آن
خــود را میگذارند نزدیک به  1200الیحه را که مجلس ایالتی تصویب کرده ،برای نمیتوان سوار هواپیما شد در  9ماه سال  2020دست کم برای  10میلیون نفر کارت
اجرایی شدن در سال  2020امضا کرده است که برخی از اول ژانویه و برخی از اول شناسایی ویژه صادر شود تا در اکتبر با مشکل روبرو نشوند.
جوالی  2020به اجرا درخواهند آمد.
برای نمونه:
 -1کالیفرنیا نخســتین ایالت آمریکاست که از آغاز سال نو ،خدمات درمانی و بیمه
همگانــی را به مهاجران غیرقانونی نیز ارائه می دهد و به این ترتیب افزون بر افراد
بدون درآمد و یا کم درآمد که میتوانند از بیمه درمانی و خدمات بهداشتی رایگان
بهره بگیرند ،مهاجران نیز بدون در نظر گرفتن موقعیت مهاجرتی مانند ویزا و کارت
اقامت ،از بیمه رایگان دولتی بهرهمند خواهند شد.
 -2پس از آن که در آپریل  2018روشن شد که ایالت کالیفرنیا در نام نویسی برای
انتخابات از ســوی  10500 ، DMVاشــتباه را مرتکب شده است ،گوین نیوسام
فرماندار کالیفرنیا پس از آغاز به کار در ژانویه  2019چندین برنامه برای عملکرد بهتر
از ســوی  DMVرا با به کار گرفتن ناظران و ارائه شیوههای اصالحی ارائه نموده
است و در سال  2019نه تنها از مدت انتظار در صفهای طوالنی کاسته شده است
بلکه شــماری از اشتباههای نرمافزاری نیز رفع شده است ،انتظار میرود تا در سال
 2020برای انتخابات  3مارچ ،میزان اشتباهها به صفر برسد و از سوی دیگر به سبب
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مقاله:

مرتضی برجسته  -روح اهلل زم
شانس و بد شانسی

گرفتار شدن روحاهلل زم در دست سپاه پاسداران جمهوری اسالمی و مصاحبهی تلویزیونی
مرتضی برجسته در تلویزیون کانال یک و همچنین قتل خانم جوان و خوش بَرو رویی
در تهران  ،توسط شهردار سابق پایتخت ،مو ضوع پرستوها را در رسانه های گروهی  ،بر
سر زبانها انداخته و من چون آگاهی کامل از آنچه که گذشته است ندارم  ،از اظهار نظر و
داوری معذورم .فقط این را بگویم که مراد از این نوشتار ،بازتاب های متفاوت اپوزیسون
و صاحب نظران  ،در رابطه با قربانیان خوش شانس و یا بد شانسی است که تا کنون به
دام پرستوها  ،کالغ ها و کرکسهای جمهوری اسالمی افتاده اند.
خوش شانسی مرتضی برجسته  ،این بود که وقتی در دام پرستوی خوش بَرو روی
جمهوری اسالمی افتاد  ،مورد حملههای تند و تیز و نابود کنندهی همکارها  ،رقیب ها
 ،بویــژه مبارزین قرار نگرفت و بر عکس  ،از او یک چهرهی محبوب  ،به بینندگان و
شنوندگان و خوانندگان رسانههای گروهی تحویل داده شد .بد شانسی جمهوری اسالمی
این بود که مرتضی برجسته با حضور داوطلبانه در تلویزیون کانال یک  ،به بهای آبرو و
سابقهی هنری و سیاسی خود  ،اسلحهی گروگان گیری را از دست دسیسه چینان در آورد
و تسلیم خواسته های جمهوری اسالمی نشد.
خوش شانسی روح اهلل زم در ماجرای سفر به عراق  ،و گیر افتادن در تلهی جمهوری
اسالمی  ،این بود که آنهایی را که رابطهی او را با شیرین نجفی بدرستی نمی دانستند  ،از
آنجا که خودشان را از خطا و وسوسه و گناه بری نمیدانستند  ،با روح اهلل زم احساس
همدردی کرده و جانب او را گرفتند و با معرفیاش بعنوان یک قربانی ساده لوح و اسیری
در بند ،چهرهی معصومانهای از او در رسانه ها جلوه دادند.
بد شانســی روح اهلل زم این بود که زمانی در خدمت جمهوری اســامی بود و بعد ،
دیدگاهش عوض شد و به جرگهی مخالف ها و مبارزها پیوست .ولی عدهی بسیاری در
اپوزیسیون  ،باور ها و کارهای او را خطایی خطیر و در خور عذابی الیم میدانستند  ،بهمین
خاطر  ،در انتقاد و تحقیر این اسیر در بند  ،به هیچ وجه صرفه جویی ننمودند.
خوش شانســی جمهوری اســامی  ،در این بود که افرادی که در اطاق فکری این
حکومت  ،بکار گرفته شده بودند ازموهبت خالقیت و تجربه و علم روانشناسی  ،برای
پی بردن به نقطههای ضعف انسانها بخوبی برخوردار بودند .در ابتدا بسیاری از آنها را
بقتل رســاندند و یا آنها را به دار کشیدند و ســر و صدایش را هم در نیاوردند ولی بد
شانسی جمهوری اسالمی  ،این بود که کشور های اروپایی  ،چنین قتل و کشتارهایی را
بر نمی تابیدند و سر انجام دورهی این قبیل کارهای خونبار  ،بپایان رسید و طرح های
دیگری روی میز بزرگ جمهوری اسالمی قرار گرفت .باری  ،اکنون نوبت بی اعتبار کردن
برنامهسازان رادیو تلویزیونهای برون مرزی  ،با شیوههای گوناگون دیگری رسیده بود و
از شانس خوب جمهوری اسالمی  ،بر نامهسازان رادیو تلویزیونها برای پر کردن زمان
برنامه های خود  ،خطوط تماس تلفنی را در اختیار شنوندگان قرار میدادند و این فرصت
خوبی بود که این خطوط  ،توسط عدهای از افراد وابسته به رژیم  ،بیشتر وقت ها اشغال
باشد و یا افراد نفوذی این حکومت  ،به بهانهی حمایت از برنامهسازی که با برنامهساز
دیگری  ،میانهشان شکراب شده بود  ،بخشی از اپوزیسیون را بی اعتبار کنند.
خوش شانسی بزرگ جمهوری اسالمی در این بود که بسیاری از بر نامهسازان محترم ،
افراد نفوذی را نشناختند ویا نمی خواستند بشناسند و بدین گونه مدت ها آب به آسیاب
جمهوریاسالمیریختند.
بد شانسی جمهوری اسالمی آن بود که ایمیل و تکست و اینستاگرام و فیس بوک و توئیتر
 ،جای تماس تلفنی را گرفت ولی خوش شانسی جمهوری اسالمی این بود که بخش

کامنت ها فرصتی طالئی  ،برای بی اعتبار کردن اپوزیسیون بدست داده بود  ،بویژه فحش
ِ
چارواداری افرادی معلوم الحال  ،صاحب نظران را از ابراز نظر دلسرد می کرد.
های ناب
خوش شانسی دیگر جمهوری اسالمی  ،ناامیدی و دلسردی کامنت گزاران بود .بهر روی
 ،این کار سبب شد که بسیاری از برنامهسازان  ،بخشهای کامنت را ببندند.
شــاهکار اصلی و خوش شانسی بزرگ جمهوری اسالمی  ،ایجاد طرحی برای بدام
انداختن مهرههای اصلی اپوزیسیون خارج از کشور  ،با پی بردن به نقطه ضعف ها کمبود
ها  ، ،آمال و آرزوها  ،حالت های غرور و جاه طلبی و روابط خانوادگی آنان بود .با همین
هدف  ،حکومت اسالمی  ،عده ای مامور کار کشته را استخدام کرد و در خارج از کشور
بکار گرفت  ،که البته ضبط ویدیوییِ گفتگوهای محرمانهٔ جنسی و یا فیلم برداری از درهم
آمیزی در رختخواب  ،در لیست ماموران بود.
خوش شانسی بزرگ جمهوری اسالمی این بود که چند نفری از مبارزان مطرح  ،پایشان
در این تله لغزید .حاال ریش آنان در گروی جمهوری اســامی بود و بناچار از جمع
مبارزان خارج شدند.
بد شانسی جمهوری اسالمی این بود که برخی از زخمی های در تله گیر کرده  ،به دعوت
جمهوریاسالمیلبیکنگفتند.
بد شانسی دیگر رژیم این بود که عدهای از اندیشمندان با تجربه ،بزودی متوجهی این
دسیسهی رژیم شدند و با عدم کنارهگیری از هم رزمان خود  ،آب به آسیاب رژیم نریختند
و حتا با همکاری بیشتر  ،روحیهی آنها را در مبارزهی با حکومت  ،تقویت کردند.
خوش شانســی رژیم این بود که هم میهنان عزیز ما عالقهی زیادی به شایعه سازی
وشایعه پراکنی و موضوع هایی از این قبیل دارند ،بنابراین ماموران جمهوری اسالمی می
توانستند دست از کار بکشند و چند ماهی  ،با گرفتن حقوق کامل  ،به مرخصی بروند.
خوش شانسی بزرگتر جمهوری اسالمی این بود که عدهای از افراد اپوزیسیون مترقی و
روشنفکر و تیز هوش و عاقل و بالغ و فهمیده  ،متوجهی طرح اطاق فکری رژیم نشدند
و دیگران را از این دسیسهها آگاه نکردند و بدون اینکه خود بدانند خیرشان دربست به
جمهوری اسالمی رسید.
ن شانس جمهوری اسالمی این بود که عدهای از برنامهسازان با
بزرگترین و کارآمدتری 
ســابقه و پرهیاهوی لس آنجلس  ،بجای کمک و دست گیری از قربانی بدام افتاده  ،با
انگیزه ها و هدف ها و دلیل های گوناگون  ،بجان همقطاران سابق افتادند و با دامن زدن به
این ماجرا ها ،تنور دشمن را برای مدت های طوالنی داغ نگه داشتند .دلیل کارهای آنان ،
ناآگاهی  ،فرصت طلبی  ،حسادت  ،حماقت  ،رذالت  ،خیانت و یا موضوعهای دیگر بوده
است .کسی بدرستی نمی داند ولی هرچه که بود نتیجهی این رویهی شوم  ،تمام و کمال
به نفع جمهوری اسالمی تمام شد.
البته در میان برنامهسازان تلویزیونی خارج از کشور  ،افرادی بوده و هستند که کلمات و
حرکات آنها بخوبی حکایت از آن دارد که در خدمت رژیم جمهوری اسالمی هستند و در
تائید و حمایت از این حکومت  ،داد سخن می دهند  ،که البته هیچگونه ایراد و انتقادی بر
آنها وارد نیست  ،چرا که از رژیم  ،پول و مواجبی میگیرند و میخواهند این پول و مواجب
 ،صد در صد حاللشان باشد و مدیون نباشند.
و اما پنج دلیل مهم  ،موثر و اســتثنائی که موجب خوش شانســی و پایداری و دوام
حکومت جمهوری اسالمی تا به امروز شده است و ریشه در خلق و خوی و فرهنگ
مصیبتبار ملت صبور ایران دارند عبارتند از:
بی تفاوتی  ،بی تفاوتی  ،بی تفاوتی ،بی تفاوتی و بی تفاوتی
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معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب «چهره جنایت» انتشارات سازمان عدالت برای ایران  -شماره 21

عبدالرضا
رحمانی فضلی

 1389تا مهر 1392
 وزیر کشور جمهوري اسالمی از مرداد  1392تا کنون -جانشین سید علی خامنه اي در نیروي انتظامی از مهر  1392تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر

پلیس با شلیک گاز اشک آور به داخل دانشگاه تهران باعث آسیب دیدن دانشجویان شد.
فقط ظرف ســه روز ،از  9دي تــا  11دي  ، 1396حداقــل  450نفر از معترضان
در تهران از ســوي نیــروي انتظامی دســتگیر شــدند و از  13دي  1396نیروي
انتظامــی تهــران با حضــور گســترده در خیابان هــا و برقراري جو به شــدت
امنیتــی از برگزاري تجمعات مســالم تآمیز شــهروندان تهرانــی جلوگیري کرد

متولــد ســال  1338در شهرســتان
عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور و جانشین سید علی خامنه اي در نیروي
شــیروان (در استان خراســان شمالی)؛
انتظامی ،مســئول هدایت نیروي انتظامی است و همچنین وظیفه صدور مجوز براي
او مــدرك تحصیلی دکتــراي جغرافیا
اجتماعات مسالمت آمیز را بر عهده دارد .رحمانی فضلی مسئول خشون تهاي اعمال
گرایــش برنامــه ریزي و کارشناســی
شده از سوي نیروي انتظامی علیه معترضان در اعتراضات سراسري دي ماه 7 ( 13 96
ارشــد جغرافیــاي سیاســی از دانشــگاه تربیت مــدرس دارد تا  17دي  ) 1396است و حق شهروندان ایرانی براي برگزاري تجمعات مسالم تآمیز
(سبزوار رضایی میرقائد)
را نقض کرده است.
عضو و دبیر مجمع تشخیص
مسئولیتها:
نیروي انتظامی طی اعتراضات سراسري یاد شده ،افزون بر سلب حق شهروندان ایرانی
مصلحت نظام
 معاون آموزش و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسیبراي برگزاري تجمعات مســالم تآمیز با اتخاذ رو شــهاي خشون تباري چون آتش
مشهد از سال  1368تا 1370
گشودن بر معترضان غیرمسلح ،ضرب و شتم و شلیک گاز اشک آور این اعتراضات زندگ ینامه
 موسس و رئیس دوره شبانه دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد از سالمردمی را سرکوب کرده است.
محسن رضایی با نام اصلی سبزوار رضایی میرقائد ،متولد  1333اللی ،حوالی مسجد
 1369تا 1370
عبدالرضا رحمانی فضلی افزون بر عدم صدور مجوز براي تجمعات اعتراضی مسالمت
ســلیمان است .او فارغ التحصیل دکتراي اقتصاد دانشــگاه تهران است .وي عضو
 نماینده دوره چهارم مجلس شوراي اسالمی ،حوزه انتخابیه شیروان ،استان آمیز ،در  9دي  ، 1396به معترضان هشدار داد تا در تجمعات غیرقانونی شرکت نکنندبلندپایه گروه چریکی اسالمی « منصورون » در دهه  50شمسی بود .در سال 1353
خراسان شمالی از سال  1371تا 1370
و براي خودشان و دیگران ایجاد زحمت نکنند.
با معصومه خدنگ ،که از اعضاي گروه « منصورون» بود ازدواج کرد .فرزند او ،علی
 قائم مقام سازمان صدا و سیما جمهوري اسالمی ایرانرضایی ،عضو شوراي مرکزي جبهه ایستادگی است  .علی رضایی با هدي طباطبایی
 معاون برنامه ریزي سازمان صدا و سیما جمهوري اسالمی ایرانفرزند لیلی بروجردي ( نوه رو حاهلل خمینی ،فرزند زهرا مصطفوي و رئیس کمیته
 معاون امور مجلس و استان هاي سازمان صدا و سیما جمهوري اسالمی ایرانبانوان و جوانان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ،وکیل دادگستري ،مشاور
 معاون سیاسی سازمان صدا و سیما جمهوري اسالمی ایرانمحسن رضایی در امور بانوان در انتخابات دهم ریاست جمهوري ) و عبدالحسین
 نماینده سازمان صدا و سیما در شوراي عالی انقالب فرهنگیفرمانده نیروي انتظامی تهران
طباطبایی (برادر زن احمد خمینی ،برادر مرتضی و صادق طباطبایی ) ازدواج کرده
 -نماینده سازمان صدا و سیما در ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال

محسن رضایی

حسین رحیمی

 نماینده صدا و سیما در شوراي هماهنگی پروژه شهرهاي سالم ،وزارت بهداشتو درمان و آموزش پزشکی
 رئیس حوزه خبر اتحادیه رادیو و تلویزیو نهاي آسیا و اقیانوسیه در سال 1382 رئیس دوره نهم ستاد انتخابات ریاست جمهوري سازمان صدا و سیما جمهورياسالمی ایران ( سال پایان فعالیت در سازمان صدا و سیما)1385 :
 عضو کمیته شوراي اطال عرسانی دولت به مدت شش سال معاون فرهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز معاون امور بین الملل و توسعه اقتصادي استان ها و ریاست شوراي اطال عرسانیوزارت کشور جمهوري اسالمی ایران از سال  1385تا 1386
 رئیس اجالس وزراي کشور و عضو سازمان همکاري هاي اقتصادي (اکو)،وزارت کشور
 قائم مقام و معاون فرهنگی رسانه اي و اجتماعی شوراي عالی امنیت ملی بهمدت  18ماه از سال 1386
 ریاست کل دیوان محاسبات کشور از سال  1387تا کنون عضو شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی ازسال  1387تا کنون
 -رئیس سازمان موسسات عالی حسابرسی کشورهاي عضو اکو (اکوساي) از مهر

مسئولیتها:

 جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزي در سالهاي اولیه دهه 80
 فرمانده انتظامی استان لرستان از تیر  1388تا شهریور 1389 رئیس پلیس راهور تهران از شهریور  1389تا فروردین 1393 فرمانده نیروي انتظامی استان سیستان و بلوچستان از فروردین  1393تا 17مرداد 1396
 -فرمانده نیروي انتظامی تهران از  17مرداد  1396تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر
نیروهاي تحت امر حســین رحیمی ،فرمانده نیروي انتظامی تهران ،طی اعتراضات
سراســري  7تا  17دي  1396با به کارگیري رو شــهایی چون ضرب و شتم ،شلیک
گاز اشک آور و دستگیري معترضان تجمعات اعتراضی مردم را سرکوب کردند .در روز9
دي 1396نیروي انتظامی پس از برخورد خشون تآمیز با معترضان در خیابان انقالب تهران
( روبروي دانشگاه تهران ) به دلیل سردادن شعارهاي حمایتی دانشجویان از معترضان ،به
دانشجویان دانشگاه تهران حمله و چند تن از آنان را مضروب و دستگیر کردند .همچنین

اســت .محســن رضایی همچنین سه دختر به نام هاي ســارا ،زهرا و مهدیه دارد.
همسر سارا رضایی ،رو حاهلل رئیسی ،حقوقدان و بازپرس دادسرا است .پسر دیگر
وي ،احمد رضایی ،در ســن سی سالگی در نوامبر  2011در هتلی در دوبی به طرز
مشکوکی فوت کرده است .برادر او امیدوار رضایی نماینده شهر مسجد سلیمان در
دوره ششم ،هفتم و هشتم مجلس شوراي اسالمی بوده است.

مسئولیتها:
 محافظ رو حاهلل خمینی به عنوان عضو گروه منصورون ،به همراه گرو ههاي صفو موحدین در سال 135
 عضو هیات  12نفره تدوین اساسنامه سپاه در زمستان 57 عضویت در شوراي مرکزي سازمان مجاهدین انقالب اسالمی به مدت  3ماه درسال 1358
 مؤسس واحد اطالعات و بررسی هاي سیاسی سپاه و و اولین فرمانده این واحداز سال  1358تا 1360
 فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی از  1360تا 1376مؤسس نیروهاي سه گانه (سپاه نیروي زمینی ،هوایی و دریایی سپاه پاسداران)
ادامه در شماره بعد
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 3ژانویه تا  9ژانویه ( 13دی تا  19دی)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
درگذشت نيما يوشيج (على اسفنديارى) بنيان
آدینه  13دی |  3ژانویه
گذارشعر امروز ايران
 1352خورشيدى (  1974ميالدى)
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
رؤساى جهور آمريكا ،آغاز محاكمه متهمان سوءقصد به خاندان سلطنتى
كنفرانس گوادولوپ باشركت
آلمان و انگليس در جزيره دردادگاه نظامى
فرانسه و نخست وزيران
رسيدگى به بحران ايران تشكيل شد .دو کتاب در اين مورد يکی با عنوان «من يک
گوادولوپ
براى قره باغى از طرف محمدرضاشاه به شورشی هستم « توسط عباس سملکار و ديگری
عباس
ارتشبد
با عنوان «دستی در هنر ،چشمی بر سياست «
شد
منصوب
ارتش
ستاد
رياست
توسط رضا عالمه زاده از انتشارات شرکت کتاب در
چند سال گذشته منتشر شده است .
شنبه  14دی |  4ژانویه
 1363خورشيدى (  1984ميالدى)
درگذشت بهرام صادقى ،نويسنده
 1294خورشيدى (  1916ميالدى)
 1386خورشيدى (  2008ميالدى)
روس
قواى
اشغال شهرهاى قم و كاشان توسط
درگذشت حميد عاملى ،قصه گوى قديمى راديو
ميالدى)
 1300خورشيدى ( 1922
ايران بر اثر سرطان ريه در سن  66سالگى در
لشكر
فرماندهى
جنگ،
رضاخان سردار سپه وزير
تهران .او کار خود را از سال  1330و از سن 10
مركز را برعهده گرفت
سالگي در راديو آغاز کرد .از سال  1350اجراي
ميالدى)
1957
 1335خورشيدى (
صولتى ،هنرمند آواز مقيم خارج از ايران برنامه پرطرفدار « راه شب « راديو ايران را برعهده
زادروز
شهرهدى هاى خانم شهره صولتى در شركت گرفت .پخش برنامه «قصه يک روز تعطيل « که
سى
كليه
 33سال به طور مداوم ادامه داشت ،شهريور ماه
است
موجود
كتاب
 1385به دستور مدير راديو تهران متوقف شد و
 1353خورشيدى (  1975ميالدى)
فعاليت حميد عاملي بعد ار بيش از پنجاه سال در
فارابى
دانشگاه
انتصاب جمشيد بهنام به رياست
راديو متوقف شد.
ميالدى)
 1373خورشيدى ( 1994
سنجرى ،موسيقيدان و رهبر دائمى  1389خورشيدى (  2019ميالدى)
درگذشت حشمت
درگذشت بیژن سمندر شاعر و ترانه سرا زاده
اركسترسمفونيك
شیراز(  1321خورشیدی ) در لس آنجلس
 1389خورشيدى (  2011ميالدى)
درگذشت عليرضا پهلوى سومين فرزند و دومين
پسر سه شنبه  17دی |  7ژانویه
محمدرضاشاه پهلوى ،به علت خودكشى در سن 44
سالگى در بوستون امريكا در منزل شخصى خود
 1306خورشيدى (  1928ميالدى)
استعفاى زين العابدين رهنما  -معاون رييس الوزرا
یکشنبه  15دی |  5ژانویه
 1314خورشيدى (  1936ميالدى)
اعالم رسمى كشف حجاب با برگزارى جشنى در
دانشسراى عالى و شركت رضا شاه پهلوى و همسر
و دختران وى در اين جشن
 1317خورشيدى (  1939ميالدى)
تأسيس سازمان پرورش افكار در ايران
 1322خورشيدى (  1944ميالدى)
درگذشت سليمان ميرزا اسكندرى -رهبر
سوسياليس تها ،وزير معارف كابينه سردارسپه،
رهبر حزب توده ايران بعد از شهريور 1320
 1325خورشيدى(  1942ميالدى)
زادروزمحمدرضالطفى،آهنگسازونوازندهچيرهدستتار.
آثار موسيقی محمدرضا لطفی در «مرکز موسيقی و
 1313خورشيدى (  1935ميالدى)
فيلم ايران « وابسته به شرکت کتاب موجود است .
فيلمساز
زادروز فروغ فرخزاد  -شاعر و
 1333خورشيدى (  1955ميالدى)
و
فرخزاد
فروغ
كتابهاى
آثار شنيدارى ،ديدارى و
انتصاب دكتر منوچهر اقبال به رياست دانشگاه تهران
در مورد او در شركت كتاب موجود است
 1347خورشيدى (  1969ميالدى)
درگذشت حميد سياح  -رجل سياسى ايران
 1349خورشيدى (  1971ميالدى)
مقامات امنيتى ايران تعداد دانشجويان ايرانى
كنفدراسيون را در خارج از كشور  1500نفر اعالم
كردند
 1356خورشيدى (  1978ميالدى)
كليه مراكز دانشگاهى در اعتراض به سفر كارتر به
ايران 3 ،روز تعطيل شد
 1378خورشيدى (  1999ميالدى)
درگذشت ملوك ضرابى ،هنرمند آواز ايران
 1346خورشيدى (  1968ميالدى)
درگذشت غالمرضا تختى  -قهرمان كشتى ايران و
دوشنبه  16دی |  6ژانویه
جهان (تولد 5 :شهريور 1309خورشيدى)
 1356خورشيدى (  1978ميالدى)
 1294خورشيدى (  1916ميالدى)
انتشار مقاله « ارتجاع سرخ و سياه در ايران « به
عقب
و
انگليس
تصرف جنوب ايران توسط قواى
قلم احمد رشيدی مطلق در روزنامه اطالعات
نشينى نيروهاى آلمان
 1362خورشيدى (  1984ميالدى)
 1338خورشيدى (  1960ميالدى)

درگذشت لطف اهلل مفخم پايان -موسيقيدان و
نخستين ناشر آثار موسيقى
 1382خورشيدى (  2004ميالدى)
رانيا ،ملكه اردن ،براى بازديد از مناطق زلزله زده
بم ،وارد ايران شد
 1394خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشت اشرف پهلوی خواهر محمدرضا شاه
پهلوی ،در سن  96سالگی در مونت کارلو .اشرف
پهلوی روز چهارم آبان  1298متولد 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.

چهارشنبه  18دی |  8ژانویه

 1285خورشيدى (  1907ميالدى)
درگذشت مظفرالدي نشاه ،پنجمين پادشاه ايران از
دودمان قاجار
 1314خورشيدى (  1936ميالدى)
على اصغر حكمت به پــاس اقدامات خود در مورد
روز  17دى (كشــف حجاب زنان) ،به مقام وزارت
معارف ارتقاء يافت
 1350خورشيدى (  1972ميالدى)
درگذشت رضا بوشهرى ،بازرگان ،سناتور ونماينده
مجلس شوراى ملى
 1353خورشيدى (  1975ميالدى)
ورود محمدرضا شاه و فرح پهلوى به مصر
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
خوددارى ارتشبد فريدون جم از قبول وزارت جنگ
و خروج وى از ايران
کتابی با عنوان « خاطرات و يادداشتهای ارتشبد
فريدون جم» تاليف دکتر مرتضي مشــير توســط
شرکت کتاب منتشر شده است.

پنجشنبه  19دی |  9ژانویه

 1231خورشيدى (  1853ميالدى)
قتل ميرزا تقى خان اميركبير در حمام فين كاشان
کتاب « اميرکبير اخگري در تاريکي « نوشته ناصر
انقطاع از انتشارات شرکت کتاب
 1332خورشيدى (  1954ميالدى)
تشكيل اولين جلسه دادرســى دادگاه تجديد نظر
نظامى مأمور رســيدگى به اتهامــات دكتر محمد
مصدق وسرتيپ تقى رياحى
 1352خورشيدى (  1974ميالدى)
دادگاه نظامــى متهمــان طيفور بطحايى ،خســرو
گلســرخى ،منوچهــر مقدم ســليمى ،كرامت اهلل
دانشيان ،عباسعلى سماكار ،محمدرضا عالمه زاده
و ايرج جمشــيدى را به اعدام محكوم و بقيه را به
حبس بين  3تا  5سال محكوم كرد
 1353خورشيدى (  1975ميالدى)
درگذشت سيدكاظم عصار -استاد ممتاز دانشگاه و
فيلسوف عالیمقام شرق
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
شــاپور بختيار اعالم كرد محمد رضا شاه به زودى
ايران را ترك خواهد كرد
کتاب « آخرين روزها ،پايان سلطنت و در گذشت
شاه « نوشته دکتر هوشــنگ نهاوندي از انتشارات
شرکت کتاب
ماموريت ژنرال هويزر در ايران تمديد شد.
 1372خورشيدى (  1994ميالدى)
درگذشــت ادوارد ژوزف  -پژوهشگر ،مترجم و
اديب ايرانى /ارمنى در گلندل -كاليفرنيا
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Walk-Ins Are Welcome
Professional Nail Care and
Waxing for Men and Women

با مدیریت بنی

(310) 312-5657
Mon-Sat: 9:30am-7:00pm
Sunday: 10:30am-5:30pm
1411 A WESTWOOD BLVD
LOS ANGELES CA 90024

آغازینو

عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد
اگرچهاضافهوزنبیمارینیستاماریشهاکثربیماریهاست
برایآشنائیومشاورهرایگانودستیابیبهراهحلهایمناسب
بدونورزشهایسختومحدودیتهایغیرقابلتحمل

باماتماسبگیریدتابهراحتیبهدنیایسالمتروزیباتردلخواه
خودقدمبگذارید

The New Beginning
Without Health, Life is Meaningless.

An Excessive Amount of Weight is the Root of
Many Physical and Mental Illnesses.
Let us Help you Reach your Optimal Health
Take a New Step Into a Happier and Healthier
!Life by Contacting Us for a Free Consultation

(310) 854-9535
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طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
آخ که این هفته تا دلتون بخواد سوژه ناب داشتیم! از باال تا پایین نظام ،یکی از یکی
دیگه لوده تر و دلقک تر!

فالن امام

UNITED
DENTAL
OFFICE

دکتر فرزاد کهنباش

دندانپزشک

انقــدر فالن و بهمان بار این فلکت زده ،مقام رهبری جمهوری اســامی ،کردن که
دیگه خودش به زبون اومد و خودشــو آیت اهلل ســید فالن بهمانه ای معرفی کرد!
روایت شده که وقتی به حضرت آقا گفتن بهتون در تظاهرات مردم میگن :مرگ بر
خامنه ای! ایشون فرمودن :حاال یه وقتی هم می گویند مرگ برفالن! این برای نسل
ما خوب است! البت وبسایت آقا یعنی  www.felani.irنوشته که این رو فالنی
برای جریان جنبش ســبز  ۸۸گفته بوده که بعد ده ســال االن یهویی بی خود و بی
جهت بازنشر شده و هیچ ربطی هم به آبان خونین  ۹۸نداره! درضمن به سینه چاکان
و ذوب ها در والیت توصیه میشه به جای کلمه مجعول و نامناسب امام خامنه ای از این هشدار نیست ،این تهدید است! سال نو مبارک!
ِ
توییت آخرین تهدی ِد آخر سال گذشته پرزیدنت ترامپ بود که بعد
این آخ ِر آخرین
فال ِن امام استفاده کنن!
از بمباران مواضع گروه تروریســتی کتائب حزب اهلل به تالفی کشته شدن شهروند
رییس جمهور قزوینی
امریکایی در راکت پرانی به پایگاه کی ۱در عراق ،منتشر کرد .خالصه ترامپ بعد از
ما آماده ایم ،فقط برگرد! برگرد!
این جمالت یک قزوینی به یک بچه خوشگل نیست ،این سخنرانی رییس جمهور کلی توپ و تشر علیه جمهوری اسالمی و انداختن مسئولیت ماجرای حمله نیروهای
اســامیه که می خواد آمریکا رو به مذاکره تشویق کنه بم بم جان! حسن کیلیدساز حشدالشعبی به سفارت آمریکا در بغداد به گردن جمهوری اسالمی ،اونا رو حسابی
که از جریان اعتراضات آبان  ۹۸به اینور کال مخش گوزیده و رد داده و دایم درحال تهدید کرد ضمن اینکه ســال نو رو هم بهشــون تبریک گفت که به نظرم از صدتا
چیزشعر گفتنه ،یه جا دیگه میگه یه نهادی داریم که برای این که درست کار کنه یه فحش خوارمادر برای آیت اهلل فالن بدتر بود .حاج آقا فالن مقام معظم رهبری هم در
چند وقتیه احتیاج به روغنکاری داره! حاج حسن اصن عفت کالم نداره ،دیگه علنا جواب فرمودن :غلط می کنید همه چیز رو از چشم ما می بینید .حشد الشعبی ما چه
به مجمع تشــخیص و مم صادق الریجانــی داره میگه چربش کن میخوام فرو کنم میشناسیم! اصن کی هستن این کتائب حزب اهلل؟ گوه خورده هر کی گفته از طرف
بهتون! البته منظور تصویب لوایح اف ای تی اف هســتش  ...آقای رییس جمهور تو ما بوده! ما خودمون موشک و اینا داریم ،بخوایم بزنیم میزنیم! من مملکت رو به گا
یه سخنرانی دیگه فرمودن :هی میگن تحریما چیکارتون کرده؟ دیگه می خواستین (جنگ) نمیبرم! چیزخلم مگه که بگم کار ما بوده اونوقت این ترامپ چیزخل تر از
چیکارمون کنه؟ خوار و مادرمونو ...اییده! پدر پدرسوخته امونو در اورده! دهنمو وا ما ،میزنه خوار و مادرمونو به فالن میده! نه آقا به ما هیچ ربطی ندارن اونایی که رفتن
نکنین مادر ...ده ها! خوار ...که یهویی برق سالن رو قطع میکنن که دیگه بیشتر از این ســفارت امریکا رو به گا دادن ،ما یه همچین گوهی چهل سال پیش خوردیم هنوز
داریم تاوونش رو پس میدیم!  ...و همزمان با فرمایشات حضرت مقام عظمای فالن،
رییس جمهور باطن شو نشون دیگران نده!
میگن به دستور قاسم سلیمانی ،حزب اللهی های جلوی سفارت امریکا در بغداد ،جل
و پالس شونو جمع کردن و زدن به چاک!

صحنه هایی که فقط تو ایران میشه دید:

323.733.0570
1720 WESTERN AVE,
LOS ANGELE CA 90006

درد دل یه دختر:
هیچی بدتر از یه دوست پسر شکاک نیست! اینقده گیر میده که
مجبور میشی با دو تای دیگه کات کنی! درک کن … ،یکیتون
پولداره! یکیتون خوشگله! یکیتون هم مهربونه دیگه! همتون همه
چیو با هم ندارین که!

جوک های هفته:

• امنیت در رابطه خیلی مهمه! من خودم یه دوس دختر داشتم باباش فرمانده نیرو انتظامی
بود ،هر وقت دعوا می کردیم میگفت به بابام میگم ،زود یادم میوفتاد چقدر دوسش دارم!
• کاش میشد به سرماخوردگیت بگی دوست دارم ،اونم ول میکرد می رفت!
•یه سری رفتم پیش فالگیر ،گفت :همسرت دوستت داره! گفتم :مجردم! گفت :پس دوست
دخترته! گفتم :اونم ندارم! گفت :دوست معمولی ،اجتماعی ،چیزی؟ گفتم :نه! گفت :ریدم تو
زندگیت! اینم زندگیهتو دارییالقوز؟
• رفتم خارج از کشور ،می خواستم لباس بخرم! دختر فروشنده بهم گفت :آقا شما ایرانی
هستی؟ گفتم :بله ،چطور؟ چون چونه میزنم! گفت :نه چون نیم ساعته چشمات تو چاک
سینهمنهمرتیکه!
• انقدر این دخترا اذیتم کردن و هی گفتن بیا با هم دوست معمولی باشیم که دیگه می ترسم
زن هم بگیرم و بگه بیا زن و شوهر معمولی باشیم!
• دخترعمومحاملهاست!نصفهشبیویارشیرینیکشمشیکرد،بایهبدبختیآخرشبیبراش

پیدا کردیم .موقع خوردن ،کشمشهاش رو در می آورد و گفت :کشمش دوست ندارم!
• یه رفیق دارم وقتی پولداره آتئیسته و دین و این چیزا براش خرافات و افیونه! موقع بی
پولی حتی به اسب امام حسین هم اعتقاد داره ،قشنگ خدارو به چشم عابربانک ()ATM
نگاهمیکنه!
•هیچگاه نگویید «همتون مثل هم دیگه این» ،بگویید« :من همیشه در انتخاب هایم میرینم!»
• یکی از بچهها تو گروه تلگرامی دانشگاه نوشته :آقا کی پایهس المپیک بریم ژاپن؟ یکی
ریپالی زد بهش :سال ۹۷ترم اول ازم ۲۵تومن دستی گرفتی هنوز ندادی ،اونو بدی من میام!
• تو برنامه خانواده سیمای جمهوری اسالمی از مرد سه زنه ای پرسیدن :آیا افزایش کمیت
سبب کاهش کیفیت نمیشه؟ مرد گفت :نه برعکس  ...حتی باعث ایجاد فضای رقابتی شده و
منهرروزشاهدخدماتنوین،باکیفیتجهانیم!
• اعصاب چیست؟ چیزی است که هیچکس ندارد و همه توقع دارند تو داشته باشی! توقع
چیست؟ چیزی است که همه دارند و انتظار دارند تو نداشته باشی!
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در کانون خبر:

بازگشت ماهیگیری از کف اقیانوس در کالیفرنیا

بر اثر تغیرات در اکولوژی آبهای اقیانوس آرام ،صنعت
ماهیگیری با تورهای سنگین و گسترده بر کف اقیانوس
از اول پانویــه  2020به آبهــای کالیفرنیا باز میگردد و
منطقه وســیعی را کــه  3برابر رودآیلنــد (Rhode
 )Islandمیباشــد را با تصویب گروه های زیســت

محیطی کالیفرنیا ،گســتره ماهیگیری از کف اقیانوس
مینماید.
به سبب اختاللهای زیست محیطی ،کرانههای اقیانوس
آرام در کالیفرنیا و اوروگن ،این صنعت ماهیگیری را از
دست داده بود و اکنون با این تصویب و تغییرات زیست

محیطی ،هزاران مایل مربع ،نه تنها به ایجاد کار و درآمد
برای ماهیگیران ویژه کف اقیانوس فراهم مینماید ،بلکه
کمک بزرگی به ایالت کالیفرنیا در عرضه ماهی بیشتر با
قیمت ارزانتر و درآمد بیشتر برای ایالت کالیفرنیا خواهد
بود.

گشت زنی بیشتر پلیس لوس
انجلس در مناطق یهودی نشین
پلیــس لوس آنجلس اعالم کرد که در پی حمله فــردی در نیویورک به خانه یک
ربای و مجروح کردن  5نفر با چاقو در هنگام برگزاری آیین جشــن حنوکا ،شمار
اتوموبیلهای گشــت پلیس را در مناطقی که یهودیان زندگی میکنند و در پیرامون
کنیساها افزایش داده است.
مایکل مور ،رئیس پلیس لوس آنجلــس در توئیت خود ،ضمن اعالم همدردی و
همبستگی با کسانی که در نیویورک ،آسیب دیدهاند ،با اعالم این خبر مبنی بر افزایش
گشت پلیس برای تامین امنیت ،اعالم کرد که «تنفر در لوس آنجلس جایی ندارد»

از اول ژانویه سیگار کشیدن در
پارک های کالیفرنیا ممنوع می شود
از اول ژانویه  2020ســیگار کشیدن و استفاده از سیگارهای الکترونیکی بخارزا در
پارکهای کالیفرنیا ممنوع میشود و کسانی که اشتباه و خطا کنند ،جریمه خواهند شد.
با توجه به این که ،قانون حالت کلی دارد و به زمینهایی اشاره میکند که مالکیت آن
با ایالت کالیفرنیا میباشد ،خود به خود در برگیرنده مناطق ساحلی در کالیفرنیا را که
در مالکیت ایالت کالیفرنیا میباشد را نیز در بر میگیرد لیکن هنوز اشاره نشده است
که برای پارکهای ملی و بخشهایی از کرانههای ســاحلی که مالکیت آن با دولت
فدرال است ،آیا این قانون اجرا خواهد شد و دولت ایالتی با کدامین نشانهگذاریها،
جامعه را آگاه خواهد کرد که این منطقه در مالکیت ایالت است و قانون منع استفاده
از هر گونه سیگار در آنجا اجرا میشود.

مسمومیت کودکان از سرب درون رنگ ها

اداره بهداشــت عمومی کالیفرنیا اعالم کرد با این که از ســال  1978استفاده از
رنگهایی که دارای سرب هستند در کالیفرنیا ممنوع شده است ،لیکن خانههای
قدیمی که پیش از ســال  1951ســاخته شــدهاند و رنگهای دارای سرب از
دیوارهای آن پاک نشده و روی آن را با رنگ جدید پوشاندهاند ،در میان کودکان
بیماری ایجاد میکند و در خون آنها ســرب دیده میشود .بر اساس توافق بین
کانتی لوس آنجلس و شــرکت های رنگســازی ،این کانتی به مدت  7سال ،هر

سال  134میلیون دالر دریافت خواهد کرد تا برای پاکسازی خانههای قدیمی از
وجود ســرب مصرف نماید .گفته میشود که  720000خانه قدیمی وجود دارد
که این مبلغ تنها میتواند ساالنه به تعمیر  5000خانه بیانجامد و اداره نظارت بر
بیماریها و پیشگیری دولت آمریکا ،نیاز دارد که برای پایین آوردن این مشکل،
همکاری بنماید.
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جدول و سرگرمی:
افقی:
  -1به طور کلی به مسافرت تفریحی گفته میشود -ورزشکار فاتح قلهها
 -2خالق کتاب ارژنگ -این سبزی و گیاه خواص درمانی و مصارف غذایی بسیاری
دارد – رامشی و چنگ نواز عهد ساسانی
 -3پارچه ابریشمی رنگین -باعث -عقب و پس
 -4نیروها و زورها -همسر زن -حمله و هجوم -دستور و فرمان
 -5حرف نفی ابد -ماشین حساب قدیم -ناله و زاری
 -6معالجه کردن -مشکی -کتف و دوش
 -7هم حرفه -طرد كردن -دودمان و نژاد
 -8راننده اتومبیل -کشور صنعتی به پایتختی برلین -یورش و حمله
 -9بلی -دورویی و حیله -پستی در فوتبال
 -10خمره بزرگ -نشانی -مورن
 -11امــروزه یکی از نامهایی اســت که ایرانیان برای فرزند پســر خود میگذارند-
نگارش -راز
 -12منع كردن -ورزشی خشن -زوبین -از وسایل دانشآموز
 -13آن که میداند و میپرسد -جوان انگلیسی -نشانه فقدان
 -14بخش متغیر فعل -اینهم اخبار انگلیسی -مسلم و قاطع
 -15بیماری خطرناک خونی -کتاب بلقیس سلیمانی بانوی داستاننویس ،منتقد ادبی و
پژوهشگر معاصر ایرانی

عمودی:
 -1ناپدید -از آثار دیدنی و باســتانی اســتان مازندران که با شــکوهی وصفناپذیر
خودنمائیمیکند
 -2از عناصر بی رنگ گازی -كج و مایل -اسم دخترانه بهمعنی نفس و پناه
 -3جهان و گیتی -بسنده -بازی نهایی
 -4سرازیری -نوعی پنیر سفت -واحد سطح -خمیازه
 -5بدکاران و تبهکاران -چاره اندیشی -معاون هیتلر
ق مخالفت -رنجش
 -6صاف و پوست کنده -ح 
-7نوعی اسب -نام کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران -موسس و بنیانگذار
 -8داغ ترین قسمت داخلی زمین -جایزه اسکار تلویزیونی -بچه کوچولو
 -9كشور نیشكر -فیلمنامه -عضو شنوایی
 -10عفو کردن – غضب و عصبانیت -مفت
 -11نفس خسته -دیگ سر گشاد -گناه کننده
 -12مخفف نیكو -کلمه شگفتی -وسیله گوش کردن موزیک -درجه حرارت
 -13خراب -رهایی -چکش در خانه!
 -14نقاش و صورتگر -ماه گرفتگی -این گل برای پرورش در گلدان و به صورت گل
آپارتمانی مورد استفاده قرار میگیرد
 -15دانش نامه یا مجموعهای از دانستنیها به ترتیب حروف الفبا -ابر رقیق

جدول دایره
توضیح  :تمامی پاسخ ها در این جدول پنج حرفی است که نیمی از آنها از محیط به مرکز ( اعداد فرد ) و نیم دیگر از مرکز به محیط ( اعداد زوج ) درج میشوند  .پس از حل کامل جدول در خانه های ترام دار و در جهت عقربه های ساعت رمز جدول یک
رمانی که در سال  ۲۰۰۵میالدی توسط نویسنده آمریکایی کورمک مککارتی نوشته شده است به دست خواهد آمد  .برای راحتی کار شما ،پاسخها را به ترتیب حروف الفبا آورده ایم.

پاسخها:
اسامی
پایین
جزایر
چاالک
سرزده
سریال
سهراب
سینما
شاهرگ
شباهت
شمشیر
فنجان
کارتن
کپسول
گروهی
لجباز
ماجرا
مجسمه
وسایل
همدان

سواالت :
  -1یکدنده
 -2چابک و فرز
 -3هنر هفتم
 -4مقابل باال
 -5مانند بودن
 -6حادثه و اتفاق و رویداد
 -7از رگهای اصلیبدن
 -8وسیلهجنگی قدیمی
 -9مخزنی برای نگه داری
انواع گاز
 -10جمع جزیره
 -11مجموعه تلویزیونى
 -12تندیس
 -13دسته جمعی
 -14ناگهانی
 -15پسر رستم در شاهنامه
 -16شهر کوهسنگی
 -17وسیله قهوهخوری
 -18ابزار و آالت
 -19نامها
 -20جعبه مقوایی
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در کانون خبر:

تدابیر امنیتی در یکصد و سی
امین رژه گل سرخ و بازی
فوتبال Rose Bowl
یکصد و ســی امین رژه گل سرخ و بازی فوتبال  Rose Bowlبا تدابیر
امنیتی بسیار باال برگزار میشود.
پس از آن که در چند ســال گذشــته در نیس فرانســه در روز باستیل و در
راهپیمایی اتحاد نیروهای دســت راستی در شــارلوت ویل ،تروریستها با
اســتفاده از اتوبوس و اتوموبیل مردم را هدف قرار داده و کشــتهاند ،شمار
باالیی مجروح شــدهاند ،امســال یک شرکت ساخت وســایل دفاعی به نام
 Meridian Rapid Defense groupموانع دفاعی از فوالد ســاخته

کــه  3فوت بلندا و  2فوت عرض و  700پوند وزن دارد و نه تنها میتواند
اتوموبیــل ،کامیــون و اتوبوس را متوقف کند ،بلکه ضد گلوله نیز هســت.
اعالم شــده اســت که  400عدد از این موانع دفاعی متوقف کننده پیرامون
منطقه را مسدود خواهد کرد.

رد شکایت عمومی علیه نوشابهای
به نام Diet Dr Pepper
دادگاه اســتیناف منطقه  9آمریکا که در ســان فرانسیســکو قرار دارد اعالم

کرد که شــکایت عمومی علیه نوشابهای به نام  Diet Dr Pepperرا در
میکند .در شــکایت نخست ،زنی به نام شــانا بکرا اعالم کرده بود که 13
سال است این نوشابه را مینوشد ولی وزن او کم نشده است و این موضوع
را با  Class Actionهمگانی کردند و گفتند پولی را که برای این نوشابه

پرداخت کردهاند ،بیهوده بوده اســت و آگهیها گمراه کننده بوده است.
پس از تصمیم  3-0دادگاه اســتیناف در رد شــکایت ،قاضی جی بای پی از

ســوی دادگاه نوشت :هیچ مصرف کننده منطقی فکر نمیکند که کلمه Diet
در کنــار  Dr Pepperبه مفهوم اســتفاده از آن برای رژیم و کاهش وزن
اســت .در فرهنگ واژگان این واژه در نوشــابهها به مفهوم کاالیی است که
کالری کمتری دارد.
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در

08Global.net/08event
دنبال کنید

لطفا جهت اطالع زمان ،نحوه و مشخصات هر
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته
باشید .ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

رویدادهای هفته:

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

از آدینه  3ژانویه 2020

تلفن818 791 4201 :

20501Ventura Blvd. Suite 147

فکس5303792828 :

Woodland Hills, CA 91364
info@andisheh.tv

استودیو818 791 4202 :

شبکه تلویزیونی اندیشه

محملی برای ارتقای اندیشه ،خردورزی و آزادی بیان
شبکه تلویزیونی اندیشه به صورت  24ساعته از ماهواره ( )satelliteدر اروپا و خاورمیانه (ایران)
و از طریق  ،GLWiZجادو ،روکو و دیگر تیویباکسهای مرسوم ،در آمریکا
با حضور چهرههای سرشناس در اختیار و خدمت بینندگان محترم است:

mojgana@ketab.com

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.
تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی

دکتر جمشید آصف
جراح  -دندانپزشک

(818) 789-8823
16661 Ventura Blvd, #401
Encino, CA 91436

مهدی آقازمانی

سحر امانی

عسل پهلوان

پریسا ساعد

نهضت فرنودی

آسوریا امروز

حسن اعتمادی

آیین بهایی

منصور اسانلو

محمد امینی

ایران آکادمیا

داریوش اقبالی

احمدرضا بهارلو

بیژن خلیلی

راه کارگر

رضا علوی

ساسان کمالی

رضا گوهرزاد

سیروس مشکی

نوین تیوی

برای بازدید آنالین از برنامهّای زنده و دسترسی به آرشیو برنامههای تلویزیون جهانی اندیشه به وب سایت ما مراجعه فرمایید

www.andishehlive.com

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  -201آدینه  3ژانویه 2020

در کانون خبر:

الیحه پیشگیری از فروش
اطالعات شخصی مشتریان
دفتر حاویر بسرا ،دادســتان کل کالیفرنیا ،با انتشار آگاهینامه همگانی اجرای قانون
رعایت حریم اطالعات شخصی مشتریان را به مصرف کنندگان گوشزد نمود تا در
صورتی که نخواهند ،بتوانند از اشتراک و یا فروش اطالعات شخصی خود از سوی
سامانهها ،پیشگیری نمایند زیرا موجب تبعیض در هنگام فروش نیزمیشود.
به موجب الیحه  AB375که از ســوی ادچــو ( )Ed Chauنماینده دموکرات
آرکدیا نوشــته شده و به تصویب رسیده اســت ،از اول ژانویه  ،2020شرکتها و
فروشگاهها باید بر روی وبسایت خود گزینهای را قرار دهند که مصرف کننده با
عالمت زدن بخش ویژهای ،اجازه ندهند اطالعات شخصی آنان از سوی فروشنده،
گردآوری و در اختیار دیگران قرار داده شود.
در این نامه آمده اســت که شما حق دارید ،بگویید اطالعات من را نفروشید .شما
حق دارید بدانید که چه بخشی از اطالعات شخصی شما را به دیگران فروختهاند.
هیچکس حق ندارد بداند که شما چه چیزی را به چه قیمتی میخرید.

زندگی مشترک و منافع
مشترک  ،بدون ازدواج
درکالیفرنیا
از آغاز ســال  2020در ایالت کالیفرنیا ،زن و مردی که بدون ازدواج با یکدیگر
زندگی میکنند میتوانند از قانون زندگی مشــترک که در سال  2013تصویب
شــده و تنها برای زندگی مشترک همجنســگرایان و افراد باالی  62ساله بود،
برخوردار شــوند ،از سال  2020مرد و زنی که بدون ازدواج با یکدیگر زندگی
میکننــد میتوانند از مزایای تامین اجتماعی یکدیگر ،بیمه درمانی مشــترک و
قانون مالکیت اموال مشترک استفاده نمایند و حتی یکی از دو نفر میتواند فرزند
فــرد دیگری را به فرزند خواندگی بپذیرد و او نیز در صورت فوت یکی از دو
نفر ،از همان ویژگی فرزند خانواده برخوردار شود و در آینده نیز ارث دریافت
کند ،البته ناگفته نماند برای این که دو نفر بتواند از قوانین مالیاتی مشــترک بهره
ببرنــد باید مقررات فدرال را رعایت کنند که هنوز تفاوتهایی دارد .به موجب
قانون ،تنها افراد همجنسگرا و افراد باالی  62سال از جنس مخالف میتوانستند
از یکدیگر بهره مالیاتی ببرند.

زمین لرزه در ونچورا کانتی
زمین لرزهای به قدرت  4ریشــتر ،در ساعت  12:13پس از نیمه شب ،در  16مایلی
جنوب  Port Huenemeدر  19مایلی شهر آکسنارد را در کانتی ونچورا لرزاند
این زمین لرزه که در نزدیکی کرانههای ساحلی اقیانوس آرام روی داده است در عمق
 6مایلی دریا نیز تاثیر گذاشته است.
این زمین لرزه در ســانتاباربارا و حتی در جنوب کالیفرنیا در ال مونته و ارواین نیز
حس شده است.
و مالیبو را در  25مایلی و سانتامونیکا را در  40مایلی و دان تاون لوس آنجلس را در
 55مایلی به لرزه درآورده است.
گفته شده است که گسل اصلی این زمینلرزه ،گسل آناکاپا بوده است که از ساحل
سانتاباربارا تا سانتامونیکا ادامه دارد.

قاضی فدرال دستور توقف موقت
الیحه  AB5را صادر کرد
پس از درخواســت شــرکت هــای  Uberو  PostMateاز دادگاه فدرال
آمریکا در کالیفرنیا علیه الیحه  ،AB5قاضی فدرال دستور توقف موقت الیحه
را صادر کرد تا دادگاه در زمان کافی و الزم به آن رسدگی کند.
در صورت اجرایی شدن الیحه  ،AB5بیش از  70هزار نفر از کسانی که دارای
قرارداد مســتقل در  Uberو دیگر شــرکتها هستند ،کارمند تلقی میشدند و
میتوانستند از مزایای بیمه درمانی ،مرخصی درمانی و حداقل دستمزد برخوردار
شوند.
نگارندگان و قانونگذاران بر این باور هستند که نمیتوان برای یک شغل دائمی،
از کارکنان با قرارداد مســتقل به عنوان مقاطعهکار استفاده کرد و مخالفان الیحه
میگویند این مشاغل و طبیعت آنان ،ایجاب میکند که موقتی و قراردادی باشند.

 6ایالت الگوی بنیاد بانک های
عمومی شهری در کالیفرنیا را
دنبال خواهند کرد
پــس از تصویب الیحه بنیانگذاری بانکهای عمومی در شــهرهای کالیفرنیا که از
امضای گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در سال  2019گذشته و در سال  2020شاهد
گشــایش شماری از بانکهای شهری در لوس آنجلس و سان فرانسیسکو خواهیم
بود ،شــش ایالت دیگر نیز در تدارک مقررات برای بنیانگذاری بانکهای عمومی
شهری هستند.
گر چه بانکهای شهری از ســال  1919در داکوتای شمالی وجود داشته و پس از
به مرور در بانکهای بزرگ حل شدهاند ،لیکن کنشگران اجتماعی در زمینه اقتصاد
محلی بر قانونگذاران نیویورک ،نیومکزیکو و پنسیلوانیا فشار میآورند که با الگو قرار
دادن کالیفرنیا ،در مسیر داشتن بانکهای عمومی شهری گام بردارند و این بنیادهای
مالی مستقل را بنیان بگذارند.
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شکایت شرکت های  Uberو
 Post mateعلیه
ایالت کالیفرنیا

دو شرکت  Uberو  Post mateشکایتی را علیه ایالت کالیفرنیا در دادگاه فدرال
منطقــه در کالیفرنیا طرح کردند و اجرای الیحه  AB5را برخالف قانون اساســی
آمریکا دانسته و تقاضای متوقف کردن اجرای آن از اول ژانویه را خواستار شدند.
الیحه  aB5که از ســوی لورنا گونزالز نوشــته شده و پس از تصویب در مجلس
نمایندگان کالیفرنیا به امضای گوین نیوسام رسیده است ،کارفرمایان را ناگزیر خواهد
نمود بســیاری از کارکنان قراردادی مستقل را به کارمند تبدیل کند تا آنها بتوانند از
مزایای بیمه ،مرخصی ،پرداخت دستمزد به صورت ماهیانه برخوردار شوند ،شرکت
 Uberو شرکتهای نرمافزار میگویند طبیعت کار آنان و نیازشان ،بر این است که
نمیتوانند کارکنان رسمی یا قراردادی دائم داشته باشند.

شکایت زندان های خصوصی از
ایالت کالیفرنیا
شــرکت  GEOکه اداره زندانهایی با ســرمایهگذاری خصوصــی را دارد و با
تصویب کنگره از بودجه دولت فدرال بــرای اداره این زندانها بهره میگیرد ،از
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا و حاویر بسرا دادستان کل کالیفرنیا به دادگاه فدرال
در منطقه سن دیه گو شکایت کرد.
در شــکایت آنها آمده اســت که تصویب و اجرای الیحــه  AB32در کالیفرنیا
موجب خواهد شد که  10زندان و بازداشتگاه خصوصی در کالیفرنیا که نزدیک به
 1100تخت دارد ،بدون مصرف بماند و دچار زیان شود.
بر اساس الیحه بر اساس الیحه  ،AB32قرارداد کنونی شرکت زندانهای GEO
که در سال  2028پایان مییابد ،تمدید نخواهد شد .این شکایت  2روز پس از آن
که دولت فدرال قرارداد  6/5میلیارد دالری با آنها را امضاء کرده ،طرح شده است.
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