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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لحظه تحویل سال 1399به وقت لسآنجلس پنجشنبه 19مارچ2020

08:49:37
pm

 22ننگین بهمن
اعتراض ایرانیان به نقض حقوق
بشر در ایران
تا کنون  12شهروند آمریکایی به
ویروس کرونا مبتال شده اند
افشاگری تکان دهنده در مورد
سقوطهواپیمایاوکراینی
پرونده پزشک جوان و
دوستدخترشبهسببنبودن
مدرکبستهشد
بررسی پروندههای بخش گنگ ها
در لوس انجلس و رسوایی بیشتر
یک کودک از قرنطینه به
بیمارستان فرستاده شد

تحقیق در مورد یکی از اعضای
هیئت مدیره اداره آموزش
لوس آنجلس

لحظه تحويل ســال نوي خورشيدي
که ســرآغاز آيينهاي نوروزي است
در سراسر جهان در لحظهاي واحد فرا
ميرسد که در نقاط مختلف جغرافيايي
به زمان محلي قابل محاسبه است
اين لحظــه به باور پيشــينيان لحظه
تکميل يــک دور  360درجه زمين به
دور خورشيد و لحظه انقالب بهاري
اســت که کره خاکي پس از طي يک
دور کامل گردش به دور خورشــيد
دقيقا به لحظهاي ميرســد که اعتدال
بين دو نيمكره در آن برپا مي شود.
بر اساس محاسبات موسسه ژئوفيزيک
دانشــگاه تهران که همه ساله لحظه
تحويل سال نوي خورشيدي را اعالم

ميکند ،لحظه تحويل ســال در ايران
ساعت  7و  19دقیقه و  37ثانیه بامداد
جمعه  20مارچ  2020خواهد بود .در
افغانستان ساعت  8و  19دقیقه و 37
ثانیه ،در تاجیکســتان ساعت  8و 49
دقیقه و  37ثانیه و در اقلیم کردستان
ساعت  6و  49دقیقه و  37ثانیه بامداد
جمعه  20مارچ  2020خواهد بود.
بر همين اســاس و با توجه به تقويم
مركز اطالع رساني  08ايرانيان آمريكا
لحظه تحويل سال 1399خورشيدي
در غرب آمريكا و در شهرهايي مانند
لسآنجلس ،سانفرانسيسکو ،سیاتل و
ونکوور کانادا ســاعت  8و 49دقیقه
و 37ثانيه شــب روز پنج شنبه 19

مارچ  2020خواهد بود.
در شرق آمريکا و در شهرهايي چون
نيويورک ،واشــنگتن ديسي ،آتالنتا،
بوستون و تورنتو لحظه تحويل سال
مقــارن بــا ســاعت  11و  49دقیقه
و 37ثانیه پنج شــنبه شب  19مارچ
2020خواهد بود.
و در لندن ســال تحویل ساعت  3و
 49دقیقه و  37ثانیه سحرگاه  20مارچ
 2020خواهد بود.
سال  1399سال کبیسه است که اسفند
ماه  30روزه خواهــد بود .اطالعات
بیشــتر را در تقویم نوروزی شرکت
کتاب مالحظه بفرمایید

آگهی کمپین جو بایدن در آیووا نشاندهنده ی
تصویری شوم از ایران

کمپین تبلیغاتی ریاســت جمهوری جو بایدن  ،معاون
رئیس جمهور قبلی آمریکا ،در ایالت آیووا شامل تصویری
می باشــد که وی را مانند سنگری بر علیه رژیم ایران به
نمایش گذاشته است .این عکس همچنین رئیس جمهور
فعلی ایران حسن روحانی که باراک اوباما با وی مذاکرات
فرجام هسته ای را انجام داد را نشان می دهد.
صفحه ی اول این آگهی ترسیمی سرخ رنگ از یک تانک
جنگی ایرانی در پشت صحنه با سربازی است که در حال

سالم نظامی به گروهی از سرداران جمهوری اسالمی با
رهبری حســن روحانی می باشد .عکسی قاب شده از
خامنه ای که بر روی دیوار آویزان شده نیز نمایانگر است.
بر روی آگهی با حروف بزرگ نوشته شده « :ما در دوره
ی تاریخی خطرناکی به سر می بریم  ،چه کسی آماده ی
هدایت کردن ماست؟» .در پشت رساله  ،تصویری سیا ه
و سفید از دفتر بیضی ریاست جمهوری با همان جمالت
چاپ شده است.

درون رســاله تبلیغاتی اطالعــات و تصاویری در مورد
سیاســت های خارجی جو بایدن و تجربیات وی درج
شــده« .جو بایدن ،رهبری توانمند» با حروفی درشت و
خوانا تیتر این صفحات می باشد .تهدید جنگی که این
آگهی نشان می دهد برای یک کاندید ریاست جمهوری
دموکرات بی سابقه است ،اما نمایانگر نگرانی بایدن در
مورد تصمیمات سرسری ترامپ و پیشامدهای ناگوار آنها
که ممکن است به جنگ با ایران منتهی شود می باشد.

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:

تا کنون  12شهروند آمریکایی به ویروس کرونا مبتال شده اند

پس از انتقال  167شهروند آمریکایی با دومین هواپیما از چین و انتقال آنان به سن دیهگو،
 4نفر از قرنطینه شدگان اکنون در بیمارستان هستند و نشانههای ابتال به بیماری ویروس
کرونا را نشان دادهاند.
بر این اساس شمار قرنطینه شدن پس از پرواز از مرز  360نفر گذشته است و نفر دوازدهم
مبتال به بیماری از ساکنان ایالت ویسکانسن است.
آخرین گزارشهای سازمان بهداشت جهانی ،نشان میدهد که این بیماری از مرزهای
چین گذشته و اکنون  25کشور ،شمار مبتالیان خود را گزارش کردهاند .در گزارش درباره
چین به  25000نفر مبتال اشاره شده که  500نفر نیز جان خود را از دست دادهاند.
آمریکا برای پیشگیری ،در دو پایگاه نظامی در کالیفرنیا ،قرنطینههای 14روزه برپا کرده است.

مردی با تیراندازی در اتوبوس  1 ،نفر را کشته و  5نفر را مجروح کرد.

پرویز یاحقی

موسیقیدان ،آهنگساز ،نوازنده ویلون بود

در آغازین ســاعات دوشنبه در ســاعت  1/30پس از نیمه شب ،در یک اتوبوس
گری هاند ( )Greyhoundکه از لوس آنجلس در مسیر بزرگراه  5عازم شمال
کالیفرنیا بود،مردی با تیراندازی  1نفر را کشته و  5نفر را مجروح کرد.
راننــده اتوبوس با مهارت اتوبــوس را به کنار جاده هدایت کرد و مســافران با
تلفن  911به پلیس راه گزارش کردند و مرد تیرانداز با به جا گذاشــتن اسلحه در
اتوبــوس ،گریخت .یک نفر زن در همان لحظه جان ســپرده و  5نفر مجروح به
وسیله پلیس و نیروهای امداد به بیمارستانها فرستاده شدند.
پلیس پس از چند ســاعت تیرانداز را در منطقه دستگیر نموده و در این فاصله از
شاهدان نیز گزارش حادثه را گرفته است.
هنوز علت این تیراندازی اعالم نشده است.

قرنطینه به مدت  14روزبرای مسافران چین
مسئوالن اداره کنترل و پیشگیری از بیماریهای واگیردار در آمریکا اعالم کرد که
در پایگاه تفنگداران آمریکایی در میرامار سن دیه گو ،تمامی امکانات مورد نیاز

برای قرنطینه موقت را ایجاد کردهاند و از این پس ،تمامی شــهروندان آمریکا را
که از چین به آمریکا میآیند ،به این ایســتگاه قرنطینه بهداشتی خواهند فرستاد.
فرمانده بخــش ارتباطات  MCASدر میرامار ،کاپیتــان متیو گرگوری اعالنم
کرد که ما در آمادگی کامل هســتی .ولی هنوز اعالم نشده است که چه زمانی و
چند نفر وارد این قرنطینه خواهند شــد .این قرنطینه مدت  14روز خواهد بود.
در مدت  14روز ،افزون بر قرنطینه و آزمایشهای پزشــکی،آب و خوراک آنها
تامین خواهد شد.
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در کانون خبر:

بررسی پروندههای بخش گنگ ها در
لوسانجلسورسواییبیشتر
اداره پلیــس لوس آنجلس اعالم کرد که در پی باال گرفتن رســیدگی به موضوع
گنگها و رسوایی بیش از  20افسر پلیس در افزودن نام افراد ،بدون جهت و تنها به
خاطر رنگ پوست آنها به لیست گنگها ،به پایگاه اطالعاتی پنهانی نام گنگها از
سوی ماموران  ،دست یافته است.
وزارت دادگستری آمریکا که بیش از  2سال است بر روی اصالح سیستم Cal Gang
کاری میکنند و از سوی دیگر ،حاویر بسرا ،دادستان کل کالیفرنیا نیز در ماه گذشته اعالم
نمود که در مورد تغییرات الزم در مورد نیروهای پلیس محلی در حال مطالعه است.
برخی از تحلیلگــران میگویند انجام این تحقیقها از ســوی اداره پلیس،وزارت
دادگستری آمریکا و دادستان کل کالیفرنیا موجب خواهد شد که فشار بیشتری را بر
پلیس بیاورد و میتواند نتیجه منفی داشته باشد.

پذیرش دانشجویان جدید با استفاده از
نتایج و نمرههای آزمونهای  Satو Act
رهبران ســنای آموزشی دانشــگاههای  UCدر کالیفرنیا که  10دانشگاه بزرگ را
تشــکیل میدهند،پس از بررســیهای خود اعالم کردند که این دانشگاهها برای
نامنویسی و پذیرش دانشجویان جدید به استفاده از نتایج و نمرههای آزمونهای
 Satو  Actادامه دهند زیرا رکورد دانشــجویان نشان میدهد که این دو آزمون
کمک بزرگی به گزینش دانشــجویان برتر نموده اســت و زیانی به روند گزینش
نزده است .این در حالی است که مخالفان در چند ماه گذشته گفتهاند که فرزندان
افراد با درآمد بیشتر ،از کالسهای آموزشی کمکی استفاده میکنند و در نتیجه نمره
بیشتری نسبت به دانش آموزان کم درآمد دارند و این گونه پذیرش ،نوعی تبعیض
را به وجود می آورد.
ســنای آموزش دانشگاهها گفته اســت از نمرههای دوران دبیرستان ،تواناییهای
درخواست کننده ،نژاد و مسائل جانبی دیگر نیز برای گزینش بهره گرفتهاند.

الیحه مالکیت عمومی شرکتPG&E
ســناتور اســکات وینر از سانفرانسیســکو ،امروز الیحهای را به مجلس ارائه

نمود که میگوید هنگام آن اســت که دولت ایالت کالیفرنیا  ،مالکیت شرکت
 PG&Eرا به عهده بگیرد و این شــرکت به صورت شــرکت ســهام عام با
مشارکت مردم اداره شود ،زیرا این شــرکت در چند سال گذشته در کالیفرنیا
عامل اصلی غفلت در پیشــگیری از آتشسوزیها شده و دستگاههای فرسوده

موجب شــده که آتشسوزیهای بیمورد ایجاد شــده و یا گسترش یابد و در
نتیجه آن خاموشی برق برای مناطق به وجود بیاید.

شرکت  ،PG&Eســود خود را بر ایمنی،سالمت و منافع مردم ترجیح داده
اســت .ناگفته نماند که در آتشسوزیها افزون بر نابودی ساختمانها،نزدیک

به  100نفر نیز جان خود را از دست دادهاند.

یک کودک از قرنطینه به بیمارستان فرستاده شد

Iranian InformationCenter

یکی از مسافرانی که از چین وارد آمریکا شده و در پایگاه نظامی در ریورساید در قرنطینه
به سر میبرد ،کودکی است که به سبب تب زیاد و مراقبت ویژه ،به بیمارستان دانشگاه
ریورســاید فرستاده شده اســت و چون او همراه یکی از والدین خود در هواپیما بوده
است،هر دو نفر برای آزمایش و نمونهبرداری در بیمارستان هستند و نتایج به مرکز کنترل
و پیشگیری از بیمارِهای واگیردار آمریکا فرستاده خواهد شد.

از سوی دیگر مسئوالن اشاره کردهاند که او عالئم دیگری که ناشی از ویروس کرونا باشد
را نشان نداده است و تنها به خاطر تب و اطمینان بیشتر زیر نظر است.
در خبری دیگر،روز گذشته،مسافری که از چین به  LAXرسیده بود نیز برای قرنطینه به
پایگاه نظامی ریورساید فرستاده شده است.
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معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب «چهره جنایت» انتشارات سازمان عدالت برای ایران  -شماره 26

ادامه از شماره قبل

غالمحسینرمضانی
رئیس شوراي راهبردي حفاظت
اطالعات نیروهاي مسلح

مسئولیتها
 ریاست سازمان حفاظت اطالعات نیروي انتظامی جمهوري اسالمی (ناجا) از 27شهریور  1379تا  6شهریور 1384
 معاون اطالعات ناجا از  27شهریور  1379تا  6شهریور 1384 رئیس حفاظت اطالعات سپاه از  17اردیبهشت  1385تا اسفند 1387 معاونت اطالعات فرمانده کل سپاه پاسداران از اسفند  1387تا آبان 1388 فرمانده سازمان حفاظت و امنیت سپاه پاسداران از آبان  1388تا فروردین 1390 رئیس حفاظت اطالعات وزارت دفاع از فروردین 1390 رئیس شوراي راهبردي حفاظت اطالعات نیروهاي مسلحســعید مل کپور ،وحید اصغري ،احمدرضا هاشم پور ،مهدي علیزاده و حسن سی
سختی از متهمان پرونده « مضلین » یا « گرداب » سپاه پاسداران هستند که به اعدام
محکوم شده بودند .بازداشت شدگان این پرونده شکنجه روحی ،روانی و جسمی
شده بودند .سعید ملک پور ،وحید اصغري و شهروز وزیري ،سه تن از متهمان این
پرونده ،اعالم کرد هاند حاضرند در دادگاه شهادت دهند که عالوه بر تحمل حبس
انفرادي طوالنی مدت ،به آ نها توهین شــده است ،از سوي بازجویان سپاه ضرب
و جرح شــد هاند ،از آ نها اقرار اجباري گرفته شــده است و براي مدت طوالنی با
خانواده و وکیل شان تماس نداشته اند.
وحید اصغري در بخشــی از شــکواییه اي که به قاضی صلواتی و دادسراي تهران
اعالم شد ،آورده است « :آنها ماه ها شبانه مرا به طور غیرقانونی از اوین تحویل گرفته
و به شکنجه گاه مخفی سپاه به اسم رمز « شرکت » که در مکان مجهول قرار دارد
و فرا قانونی عمل می کند ،با چش مبند و دس تبند می بردند و به خاطر هد فشان
که ایجاد انحراف و سوءاستفاده از پرونده بود شروع به گذاشتن من در کمد تنگ و
تاریک با حیوانات موذي و ســیاه چال و وان حمام ( همراه با دس تبند و پابند ) و
کیســه هاي هواي خفه کننده و ضد هوا و اکسیژن روي سر و روي من انداختند (
دقیق ًا عین کیسه هاي مخصوص گوانتانامو و ابوغریب ) و مرا شدیدا به چوب بسته
و به حاالت کاسه سر و به سمت پایین آویزان کردند با طناب و دس تبند و شالق
و سیلی می زدند »
به غیر از این شش تن ،افراد بیشتري در زندان هاي اطالعات سپاه به همین اتهام در
حبس هســتند که متاسفانه نام و نشان آ نها هنوز به خارج از زندان راه نیافته است.
حکم اعدام سعید مل کپور ،احمدرضا هاشم پور و حسن سی سختی به حبس ابد
تقلیل یافته است.

حسن روحانی
رئیس جمهور
متولد  21آبان  1327در شهر سرخه (از توابع استان سمنان)
است .وي تحصیالت حوزوي ،لیسانس حقوق قضایی از
دانشگاه تهران و دکتراي حقوق اساسی از دانشگاه کلدونیان
گالسکو دارد؛ و عضو کانون وکالي دادگستري مرکز است

مسئولیتها
 نماینده پنج دوره مجلس شوراي اسالمی از سال  1359تا 1379 عضو شوراي سرپرستی سازمان صدا و سیما از سال  1359تا 1362 عضویت در شوراي عالی دفاع از سال  1361تا 1367عضویتدرشورايعالیپشتیبانیجنگورئیسکمیسیوناجراییآنازسال 1365تا1367 معاونت فرماندهی جنگ از سال  1362تا 1364 ریاست ستاد قرارگاه مرکزي خات ماالنبیا از سال  1364تا 1366 فرماندهی پدافند هوایی کل کشور از سال  1364تا 1370 معاون جانشین فرماندهی کل قوا از سال  1367تا 1368 دبیر شوراي عالی امنیت ملی از سال  1368تا 1384 نماینده سید علی خامنه اي در شوراي عالی امنیت ملی از سال  1368تا 1384 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال  1370تا کنون عضو مجلس خبرگان رهبري از سال  1379تا کنونریاستکمیسیونسیاسی-اجتماعیمجلسخبرگانازسال1380تا1385وازسال1392تاکنون -رئیس جمهور از مرداد  1392تا کنون

روز با روسري در محل کار خود حاضر شوند .زنان کارمند که همگی به جز دو یا
ســه نفر بی حجاب بودند ،شروع کردند به غرزدن و شلو غکردن ،ولی من محکم
ایستادم و گفتم :از فردا صبح دژبان مقابل درب ورودي موظف است از ورود خانم
هاي بی حجاب به محوطه ستاد مشترك ارتش جلوگیري کند .پس از ستاد ارتش،
نوبت به نیروهاي سه گانه رسید .در آغاز به پادگان دوشا نتپه رفتم و همه کارمندان
زن را که تعداد آ نها هم زیاد بود در سالنی جمع و درباره حجاب صحبت کردم .در
آن جا زن ها خیلی سرو صدا راه انداختند اما من قاطعانه گفتم « :این دستور است و
سرپیچی از آن جایز نیست » بعد توضیح دادم که ما نمی گوییم .چادر سر کنید ،بحث
چادر مطرح نیست ،سخن بر سر استفاده از روسري و پوشاندن سر و گردن است.
در نهایت ،در آن جا هم گفتم به دژبان دستور داد هایم از فردا هیچ زن بی حجابی را
به پایگاه راه ندهند .در نیروي زمینی و نیروي دریایی نیز براي کارمندان زن صحبت
کردم و با خواندن آیات و روایات و کشــاندن بحث حجاب به مسائل اجتماعی و
سالمت جامعه و ارائه دالیل مختلف درباره لزوم حجاب ،موضوع را تبیین کردم و
دست آخر نیز با بخشنامه ،رعایت حجاب الزامی شد .به حمداهلل این تال شها نتیجه
مثبت داشــت و پس از تعطیالت نوروز ،همه زنان کارمند در ارتش با روسري به
محل کار خود می آمدند .در وزار تخانه ها و سازمان هاي دولتی و حتی صداوسیما
نیز به تدریج حجاب عملی شد و همه زنان با روسري از خانه بیرون می آمدند .البته
در روزهاي رفراندوم هنوز شماري از زنان بی حجاب بودند و با سر برهنه در پاي
صندو قهاي راي حاضر شــدند ،ولی این معضلِ اجتماعی خیلی زود جمع و جور
شد و به سامان مناسبی رسید»

 .2مشارکت در سرکوب اعتراضات جنبش دانشجویی

حسن روحانی به عنوان دبیر شوراي امنیت ملی در سرکوب اعتراضات دانشجویی
در  18تیرماه  1378نقش مهمی داشت .او بیست و سوم تیرماه  1378در نماز جمعه
تهران گفت « :دیروز نســبت به برخورد این عناصر دســتور قاطع داده شد ،دیروز
غروب دستور قاطع صادر شد تا هر گونه حرکت این عناصر فرص تطلب ،هر کجا
برخی از موارد نقض حقوق بشر
که باشد با شدت و با قاطعیت برخورد شود و سرکوب شوند» .
در  18تیرماه  ، 1378پس از اعتراض دانشجویان به توقیف روزنامه « سالم » مأموران
 .1اجباري کردن حجاب براي زنان شاغل در ارتش
نیروي انتظامی و نیروهاي امنیتی موســوم به لباس شخصی ها با حمله به خوابگاه
دانشــجویان در کوي دانشگاه تهران ،دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
پس از ای نکه روح اهلل خمینی ،رهبر انقالب ،در اسفندماه  1357اعالم کرد که زنان
برخوردهاي خشون تآمیز با اعتراضات خیابانی و بازداشت دانشجویان تا  23تیرماه
در ادارات دولتی باید حجاب داشته باشند ،در زمانی که هنوز قانونی براي حجاب
 1378ادامه یافت .طی این حوادث دس تکم  300دانشــجو دســتگیر و بر اساس
اجباري تصویب نشده بود ،حسن روحانی پیش گام اجبار يکردن حجاب زنان در
گزارش هاي سازمان هاي حقوق بشري  7نفر کشته شدند.
ارتش و ادارات تابع آن شد.
روحانی در کتاب خاطرات خود در این باره می گوید:
 .3مسئولیت در نقض حقوق بشر توسط وزارت اطالعات
«طرح اجباري شدن حجاب در ادارات مربوط به ارتش ،به عهده من گذاشته شد و
از مردادماه  1392تا کنون ،حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور در موارد متعدد
بدین جهت در گام اول ،همه زنان کارمند مستقر در ستاد مشترك ارتش را که نزدیک
نقض حقوق بشر انجام شده توسط وزارت اطالعات ،که از اجزاي دولت اوست،
به سی نفر بودند ،جمع کردم و پس از گفت وگو با آنان قرار گذاشتیم از فرداي آن
مسئول است .از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ادامه در شماره بعد

SOUTHERN CALIFORNIA
REGIONAL RAIL AUTHORITY
IFB NO. PO819-20

Train Control Security and Edge Devices
The Southern California Regional Rail
Authority (SCRRA) is seeking bids for Train
Control Security and Edge Devices. Upon
award, a purchase order will be issued for
the goods included in the solicitation.
Electronic bids must be submitted online
_at https://www.metrolinktrains.com/doing
business. on or before 2:00 PM Local Time
on February 18, 2020. Electronic bids will
not be received after this date and time.
The Contract to be awarded will be subject
to a financial assistance agreement
between Authority and U.S. Department of
Transportation under grants issued by the
Federal Transit Administration (FTA). As a
condition of financial assistance agreements
between the Authority and U.S. DOT, the
Authority has established a Disadvantaged
Business Enterprise (DBE) Program and
overall DBE goal in accordance with Title 49
CFR, Part 26. Authority›s overall DBE goal
for the current Federal Fiscal Year (FFY) is
twelve percent (12%).
In conformance with the Authority›s DBE
Policy and Program the Authority has 3% DBE
contract-specific goal on this project. Prime
Proposers will be required to either meet the
3% goal or submit an adequate Good Faith
Effort (GFE) demonstrating intent to meet
the goal, for their proposal to be deemed
responsive to DBE Program requirements.
For further information contact David
Ambrose, Special Services Employee at
213-452-0339 or
email ambrosed@scrra.net.
2/7/20
CNS-3339607#
IRANSHAHR WEEKLY C/O KETAB CORP
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نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  -206آدینه  7فوریه 2020

روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 7فوریه تا  13فوریه ( 18بهمن تا  24بهمن)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه 18بهمن |  7فوریه
 1229خورشيدى ( 1851ميالدى)
انتشار نخستين شماره از روزنامه وقايع اتفاقيه در ايران .اين
روزنامهبهكوششاميركبيرمنتشرشد.
 1305خورشيدى ( 1927ميالدى)
انتخاب ميرزاحسين خان پيرنيا (مؤتمن الملك) به رياست
مجلسشوراىملى
 1307خورشيدى ( 1929ميالدى)
قانون منع خريد و فروش برده در خاك ايران و آزادى بردگان
به هنگام ورود به ايران به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد.
 1327خورشيدى ( 1949ميالدى)
درگذشت قاسم صوراسرافيل  -رجل آزاديخواه

 1328خورشيدى ( 1950ميالدى)
زادروزفائقهآتشين«گوگوش»-خوانندهمعاصر
كليهآثارخانمگوگوشدرمركزموسيقىوفيلمايرانوابسته
به شركت كتاب موجود است.
 1357خورشيدى ( 1979ميالدى)
روح اهلل خمينى گفت شاه در دادگسترى محاكمه مى شود

شنبه 19بهمن |  8فوریه
 1347خورشيدى ( 1969ميالدى)
زادروزشيوارز،بازيگرآمريكايىفيلمهاىتلويزيونىوسينمايى
(دخترپرويزقريبافشار)
 1349خورشيدى ( 1971ميالدى)
تأسيس مدرسه عالى علوم قضايى و ادارى در قم
 1349خورشيدى ( 1971ميالدى)
حملهبهپاسگاهسياهكلدرشهرسياهكلتوسطچريكهاى
فدايىخلق
 1353خورشيدى ( 1975ميالدى)
محمدرضاشاهگفتهيچكشورىقدرتحملهبهايرانراندارد.
 1355خورشيدى ( 1977ميالدى)
كشته شدن ارتشبد فضائل تدين فرمانده نيروهاى هوايى در
سانحه هوايى در تپه هاى لويزان
 1357خورشيدى ( 1979ميالدى)
شاپور بختيار گفت ،در مقابل هيتلر ،رضاشاه ،و محمدرضا
شاهايستادگىكردم،درمقابلخمينىوبازرگانهممقاومت
خواهمكرد.
 1360خورشيدى ( 1982ميالدى)
كشته شدن اشرف ربيعى و موسى خيابانى در يك خانه
تيمى سازمان مجاهدين خلق در تهران به دست پاسداران
 1382خورشيدى ( 2004ميالدى)
شاهزاده چارلز ،وليعهد انگلستان براى ديدار از شهر زلزله زده
بم ،به عنوان نخستين شخصيت سياسى انگلستان بعد از
انقالب  ، 57به ايران سفر كرد.

یکشنبه 20بهمن |  9فوریه
 1264خورشيدى ( 1886ميالدى)
زادروزابراهيمپورداوود-اديب،شاعروپژوهشگرنامداردررشت
 1308خورشيدى ( 1930ميالدى)
درگذشت مهرداد اوستا ،شاعر و اديب معاصر
 1355خورشيدى ( 1977ميالدى)
انتصابسپهبدربيعىبهفرماندهىنيروىهوايى
 1357خورشيدى ( 1979ميالدى)
تظاهراتطرفدارانبختياردرامجديه

دوشنبه 21بهمن |  10فوریه
 1311خورشيدى ( 1932ميالدى)
زادروزفرامرزپايور،موسيقيدان،نوازندهىسنتور،مدرس،ومؤلف
آثار استاد پايور به صورت كتاب و سى دى در شركت كتاب
موجوداست
 1315خورشيدى ( 1937ميالدى)
خودكشى علی اكبر داور -وزير ماليه و يكى از پايههاى
اساسىسلطنترضاشاهپهلوى
 1334خورشيدى ( 1956ميالدى)
درگذشتعباساقبالآشتيانى-استاددانشگاه،مستشار
فرهنگى،مترجم،نويسندهوناشرمجلهپرارزش«يادگار»
كتاب تاريخ ايران باستان و شاهنامه به تصحيح ايشان در
شركتكتابموجوداست.
 1335خورشيدى ( 1957ميالدى)
زادروز فرخنده آقايى ،قصه نويس
 1349خورشيدى ( 1971ميالدى)
درگذشت عزت اهلل نويد -بازيگر تئاتر و تلويزيون
 1357خورشيدى ( 1979ميالدى)
فرماندار نظامى تهران و حومه عبور و مرور در تهران را از
ساعت 4:30بعدازظهر تا 5بامداد ممنوع اعالم كرد.
در تهران و اكثر شهرهاى ايران جنگ مسلحانه براى ساقط
كردن رژيم پهلوى آغاز شد.
 1382خورشيدى ( 2003ميالدى)
هواپيماىايرانىبهمقصدشارجهكهازكيشپروازمیكرددر
نزديكىفرودگاهشارجهسقوطكردو46كشتهبهجاىگذاشت.
 1390خورشيدى ( 2012ميالدى)
درگذشت پرويز رجبي تاري خدان ،مترجم و نويسنده در
سن 72سالگي در اثر بيماري سرطان در منزلش .وي
در 27ارديبهشت 1318در روستاي امامقلي ،حدود40
كيلومتريقوچان،بهدنياآمد.
آثار ايشان بويژه مجموعه 5جلدى كتاب ايشان با عنوان «
سدههای گمشده « در شركت كتاب موجود است

زندان قصر توسط نيروهاى مسلح گشوده شد و زندانيان فرار
كردند.هژبريزدانىومحرمعلىخرمجزءزندانيانىبودندكه
فراركردند.
زندان و پادگان جمشيديه تصرف شد و عده اى از زندانيان
رژيم متوارى شدند وعدهاى از زندانيان توسط مردم بازداشت
و به مدرسه رفاه اعزام شدند.
دستگيرشدگانعبارتبودندازارتشبدنصيرى،سپهبد
صدرى،غالمرضانيكپى،منصورروحانى،دكترشيخ
االسال مزاده ،دكتر منوچهر آزمون و
ساالرجاف
اميرعباس هويدا از زندان به مدرسه رفاه انتقال يافت.
صدا و سيماى ايران به دست مردم تصرف شد.
« صداي انقالب « در روى صفحه تلويزيون نقش بست و
بدينترتيبرژيم 2500سالهشاهنشاهىوآخرينسلسله
سلطنتىايرانسقوطكرد.
 1384خورشيدى ( 2006ميالدى)
درگذشتتيمساردكتراحمدمدنىدبيركلجبهه
ملى ايران ،اولين وزير دفاع دولت موقت انقالب ،و يكى
ازشيفتگان راه آزادى ايران به علت ابتالء به بيمارى سرطان
در دنور امريكا.
 1387خورشيدى ( 2009ميالدى)
درگذشتمنوچهراحترامى،طنزنويسبرجستهايرانىبراثر
عارضه قلبى در سن 67سالگى در تهران
 1387خورشيدى ( 2019ميالدى)
درگذشترضاصفایی،فیلمسازایرانیکهباعنوانپرکارترین
کارگردان تاریخ سینمای ایران شناخته میشد  ،در سن۸۳
سالگی به علت ابتال به بیماری سرطان .او کارگردانی۵۰
فیلم را در کارنامه دارد که بیشترین تعداد فیلمی است که
یک کارگردان در ایران ساخته است.

چهارشنبه 23بهمن |  12فوریه
 1324خورشيدى ( 1946ميالدى)
درگذشت رضاقلى ميرزا ظلى  -موسيقيدان و آوازخوان
 1348خورشيدى ( 1970ميالدى)
انتصاب دكتر نصراهلل مقتدرمژدهى به رياســت دانشكده
پزشكىتهران.

پنجشنبه 24بهمن |  13فوریه

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

سه شنبه 22بهمن |  11فوریه
 1326خورشيدى ( 1948ميالدى)
قتلمحمدمسعود-مديرروزنامهمردامروزدرخيابان
اكباتانتهران
 1357خورشيدى ( 1979ميالدى)
تهرانصحنهجنگىخونينشد
كالنتریها،پاسگاههاىژاندارمرىوقرارگاههاىپليسدر
تصرف افراد مسلح قرار گرفت.
ستاد ژاندارمرى در ميدان 24اسفند سقوط كرد و بدست
مردمافتاد.
ساعت 10:30شب شوراى عالى ارتش باشركت رئيس
ستاد ،وزير جنگ وغالب فرماندهان تشكيل جلسه داد و
بدنبال آن اعالم بیىطرفى كرد.
شهربانىكلكشورسقوطكرد.

 1345خورشيدى (  1967ميالدى)
درگذشت فروغ فرخزاد  -شاعر معاصر
مجموعه اشعار زنده ياد فروغ فرخزاد بدون سانسور
چاپ خارج از ايران در شركت كتاب موجود است.
 1346خورشيدى (  1968ميالدى)
انتخاب دكتر مجتهدى به رياست دانشگاه ملى ايران
خاطــرات دكتر مجتهــدى (پروژه تاريخ شــفاهى
دانشگاه هاروارد به كوشــش حبيب الجوردى) در
شركت كتاب موجود است
 1375خورشيدى (  1997ميالدى)
درگذشت مهدى مفتاح ،موسيقيدان ،مدرس و مؤلف

SOUTHERN CALIFORNIA
REGIONAL RAIL AUTHORITY
IFB NO. PO821-20
Train Control IT Switches
The Southern California Regional Rail
Authority (SCRRA) is seeking bids for
Train Control IT Switches. Upon award, a
purchase order will be issued for the goods
included in the solicitation.
Electronic bids must be submitted online
_at https://www.metrolinktrains.com/doing
business. on or before 2:00 PM Local Time
on February 18, 2020. Electronic bids will
not be received after this date and time.
The Contract to be awarded will be subject
to a financial assistance agreement
between Authority and U.S. Department of
Transportation under grants issued by the
Federal Transit Administration (FTA). As a
condition of financial assistance agreements
between the Authority and U.S. DOT, the
Authority has established a Disadvantaged
Business Enterprise (DBE) Program and
overall DBE goal in accordance with Title 49
CFR, Part 26. Authority›s overall DBE goal
for the current Federal Fiscal Year (FFY) is
twelve percent (12%).
In conformance with the Authority›s DBE
Policy and Program the Authority has 2%
DBE contract-specific goal on this project.
Prime Proposers will be required to either
meet the 2% goal or submit an adequate
Good Faith Effort (GFE) demonstrating
intent to meet the goal, for their proposal
to be deemed responsive to DBE Program
requirements.
For further information contact David
Ambrose, Special Services Employee at
213-452-0339 or
email ambrosed@scrra.net.
2/7/20
CNS-3339837#
IRANSHAHR WEEKLY C/O KETAB CORP
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طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

ِ
شهید کورونا!

حکایات بازار بین الخبرین

اومدبم این هفته از خبر بزرگ اعالم وضعیت اضطراری چین خارج کردن یا درحال تخلیه و قرنطینه هستن ولی بهشون میگن بی شــرف ،خب این مدل پول در آوردن
بین المللی علیه ویروس مرگبار کورونا شروع کردیم! از هنوز معلوم نیست تکلیف هفتاد هشتادتا دانشجوی ایرانی به قیمت جون ملت ،بی شــرفیه دیگه اونم از نوع زردش
اونجایی که دیگه چینی ها اوصوال دنیا رو قبضه کردن و که توی شهر ووهان و هموطنامون تو بقیه شهرهای آلوده یعنی «بی شرفیِ زرد» که منشا اون از چین و ماچینه! اما یه
همه چیز می سازن و به همه جا صادر می کنن حتی آدم ،ی چین گیر افتادن چی میشه ،حتی فکر کردن به عزیزانی مقداری هم چیزخل هستن انگار چون احتماال فکر میکنن
دیکه نباس تعجب کرد که تو یه بازارچه ماهی فروشی تو که االن توی اون شهرهای شبیه فیلم زامبی جونشون در اگه ویروس کورونا بیــاد ایران ،بین خودی و غیرخودی
شهر ووهان اولین بار (یا به قول بعضی دانشمندای چینی خطره ،تن آدم رو می لرزونه! واقعا خیلی حکومت تخمی تفاوت قایل میشــه و فقط مخالفای آقا رو به گا میده .بی
و امریکایی حتی مدت ها قبل تر از این که االن رسانه ای ایه این جمهوری اســامی ،همه ی شرکتای هواپیمایی شرفا انگار سالمتی خودشون و خونواده هاشون هم براشون
شده) ویروسی به اسم برند مشهور آبجوی مکزیک ،کورونا ،دنیا پروازهاشونو به چین کنسل کردن جز این هواپیمایی اهمیتی نداره .البد فکر میکنن اگه ذوب در والین باشن،
چیزخل ماهان که یه جورایی مال سپاه پاسدارانه .دیوثا از ویروس کورونا بهشون کاری نداره و فوق فوقش هم هر
دیده بشه و بعدش دنیا به گا بره!
اصال انگار نه انگار که ما هم دولتی ،نظامی ،والیتی ،کوفتی ،اون پولی که از فالن کشی و مسافرکشی بین ایران و چین کدوم ازشون با ویروس کورونا به گا بره ،اسمشو میذارن
چیزی داریم! همه کشــورهای مهم دنیا شهرونداشونو از دارن در میارن ،نمی تونن بگذرن ،اونوقت میگن چرا ملت «شهی ِدکورونا»!

تحلیل علمی بیماری کورونا

UNITED
DENTAL
OFFICE

دکتر فرزاد کهنباش

دندانپزشک

323.733.0570
1720 WESTERN AVE,
LOS ANGELE CA 90006

هر جوری حســاب می کنم ،می بینم ویروس کورونا به
ایران نمی رسه!
چون اگه با هواپیما بیاد ،سقوط میکنه
اگه با قطار بیاد ،از ریل خارج میشه
اگه با کشتی بیاد ،غرق میشه
اگه با اتوبوس بیاد ،چپ میکنه

پس جای نگرانی نیست ولی اومدیم و ویروس کرونا رو
برادران هواپیمایی ماهان برامون آوردن و کرونا به ایران برسه!
اگه کرونا برسه به اصفهان یجوری بهش آدرس میدن که
برگردهچین
سمت لُرا هم که جرات نمیکنه بره
اگه بره تهران بر اثر الودگی می میره

اگه بره مازندران باهاش ترشی درست میکنن
اگه بره کرمان شیره ای میشه
اگه بره یزد باهاش کیک یزدی درست میکنن
اگه بره مشهد شفا پیدا میکنه
اگه بره قم هم که آخوند میشه
پس نگران نباشین ،ویروس کورونا هیچ جا راه نداره!

توی هفته ای که گذشــت ،خبردار شدیم که امیر تتلو،
خواننده پاپ و رپ پناهنده در ترکیه ،بازداشت شده و
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی هم زودی اعالم کرد
که ما خواستیم که پلیس ترکیه بگیردش و بدش دست ما
تا فالن فالنش بکنیم (و احتماال بعدشم مثه جریان روح
اهلل زم میگن ببینید ما هر کی رو بخوایم می گیریم و ،)...

یه چیزخلی ام تو پلیس ترکیه مصاحبه کرد و گفت که
برای تتلو اعالن قرمز از پلیس بین الملل ،اینترپل ،اومده
و خالصه بعد یه هفته کشــمکش امیر تتلو آزاد شد و
فقط این سوال برای شهروند ایرانشهر موند که چطوری
میشه که آدم یه مقام مهم امنیتی و سازمانی یه کشوری
باشــه و بیاد جلوی رسانه ها و افکار عمومی به راحتی

چیزشعر و دروغ بگه و بالفاصله بعدشم خودشو بزنه به
کوچه علی چپ ،انگاری که اصال هیچ جریانی نبوده،
عجب! اما فقط یه چیز خیلی جالب می تونه باشه ،اونم
قیافه حاج ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه اس که بعد
از خبر آزادی تتلو خیلی دیدنی بوده .حاجی دچار کون
سوزی حاد شده بوده گویا!

چیز سوخته

مجلسَ ،خالی ملت

خدا لعنت کنه اونایی رو که دارن مجلس ،خانه ملت رو و بازپرسی می کنه ،یه شیرزنی (نرگس محمدی) از توی جمهور بی عرضه ای میگه درباره این انتخابات و مجلس
تبدیل به خَ الی ملت می کنن! یکی میاد خیلی شــیک زندان پیغام میــده انتخابات مجلس رو تحریم کنید ،یه تخمی آینده کلی نامه نوشته که بخاطر مصلحت منتشر
ِ
تاریک خانه ملته که با تالش نظام
حکم حکومتی میده میرینه توی مصوبه های مجلس ،یه اصالح طلب اوســگولی هنوز با کمال حماقت خواهان نمی کنه! این وضعیت
شورای نگهبانی سرشو مثه گاو میندازه پایین و همه رو شرکت در انتخابات مجلســه ،یه نایب رییس مجلسی داره تبدیل به خَ الی ملت میشــه .در همین راستا یعنی
رد صالحیت میکنه حتی اونایی رو که کاندید نیستن ،یه (حمید مطهری) بعد از دوبار رد صالحیت شدن ،دست ریدن به مملکت در خالی ملت ،شورای نگهبان قانون
سری دالل و واسطه تایید صالحیت می فروشن میلیاردی ،پیش رو می گیره پس نیوفته و میگه برای احراز صالحیت اساســی آزمایش مدفوع رو هم برای احراز صالحیت
یه دادستان بی شعوری نماینده مجلس (پروانه سلحشوری خایه مالی (ببخشید) التماس نمی کنه ،یه فرمانده سابق کاندیداهای نمایندگی مجلس شــورای اسالمی در نظر
بخاطر آخرین نطق انتقادی به نظام در مجلس شــورای ستاد مبارزه با مواد مخدر میگه پول قاچاق خرج تبلیغات گرفته تا معلوم بشه کاندیدای مورد نظر تا چه حد قدرت
اسالمی) رو علیرغم داشتن مصونیت سیاسی بازداشت کاندیداهای نمایندگی مجلس شده و باالخره یه رییس ریدن به مملکت رو داره!

آره؟

وی هم افزود :آره!
خبرنگار هم ســرش را انداخت پاییــن و از مخاطبان
خواست به ادامه برنامه ها توجه کنند!

همســر غالمعلی حدادعادل در گفتگو با خبرگزاری
فارس ضمن مســخره دانستن نتایج انتخابات مجلس،
گفت :یکســری نقاط وجود دارند که خودشان مالک
هستند .مثال من بارها گفتهام که خودم اهل تهران هستم

و همسرم هم داماد تهران است ،حاال چطور امکان دارد
که مردم تهران داماد خودشــان را رها کنند و بروند به
آقای عارف که یزدی هستند رای بدهند!
در این هنگام خبرنگار از وی پرسید :آره؟

هر سال در روز پیروزی انقالب اسالمی ،حکومت با تبلیغ و
خرج سنگین یه راهپیمایی راه میندازه تا بگه جایگاه مردمی
داره و ملت ایران جمهوری اســامی می خوان .شهروند
ایرانشهر با تنی چند از شهروندان دیگه در زمینه راهپیمایی
 ۲۲بهمن مصاحبه کرده که با هم نظرات آنها را می خوانیم:
• ما این همه فقیر داریم ،حیف نیست این همه خرج هلی
کوپترا کردن واسه فیلمبرداری از باال؟
• اگر اینهمه آدم که اومده بودن راهپیمایی سالی یه روز هم

برن توی کوه و زباله هایی که ما پنجشنبه جمعه ها میریزیم
رو جمع کنن چی میشــه؟ چرا هیچ کس به فکر محیط بهمنخیلیباشکوهتربرگزارمیشد...بهجقههمایونیقسم!
زیست نیست؟ مرسی  ...اه ...
این اظهارنظر آخریه باعث شد تا شهروند ایرانشهر استعفا
• اسمش راهپیماییه اما اینهمه آدم از خونه شون که پیاده بده و بره توی افق محو بشه!
نمیان ،با ماشین میان .فقط خدا میدونه چقدر هوا آلوده میشه
توی این روز!
• همچین میگن یه عالمه آدم اومده بود انگار ما که نرفتیم
خریم!

واکنش ها به راهپیمایی حکومتی  ۲۲بهمن

• زمان خدابیامرز ،محمدرضا پهلوی ،راهپیمایی های ۲۲

کاریکاتورهای هفته:

مکالمه شهیاد و میالد تهران

شرکت در انتخابات مجلس
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داروساز بدون مدرک و پرداخت  7/5میلیون جریمه از سوی وال گرین
پس از آن که دادستانهای کانتیهای سانتا کالرا و آلمیدا ،یکی از کارکنان داروخانههای
وال گرین را به نام کیم تی ین لی به جرم کار کردن به عنوان داروساز بدون داشتن
پروانه کار داروسازی متهم و دستگیر کردند ،این داروخانه زنجیرهای پذیرفت که 7/5
میلیون دالر به ایالت کالیفرنیا به عنوان جریمه بپردازد.
دادستانی اعالم کرده اســت که او از سال  2006تا  ،2017در داروخانههای این دو
کانتی 745000 ،نســخه برای بیماران پیچیده اســت که  100000نسخه مربوط به
داروهایی است که دارای مواد مخدر و کدئین و یا مورفین و فنتالین بوده است و نیاز
هست که داروساز آن را در اختیار فرد دارای نسخه بگذارد.
مســئول روابط عمومی داروخانه های زنجیرهای وال گرین با انتشار بیانیهای گفت
او از سال  2017برکنار شده و همواره کوشش داریم مدارک تحصیلی و پروانه کار
کارمندان را چک کنیم.

پرونده پزشک جوان و دوستدخترش
به سبب نبودن مدرک بسته شد
تاد اســپیتزر ( )Todd Spitzerدادستان کل ارنج کانتی امروز اعالم کرد که دکتر
گرانت روبیچا  39ساله و دوست دخترش کریسا رایلی  32ساله را که در سال
 2018دستگیر شدهاند ،را محاکمه نخواهد کرد.
این دکتر ساکن نیوپورت بیچ و دوست دخترش ،متهم هستند که شماری از زنان را با
مشروب و مواد مخدر ،مدهوش کرده و سپس آنان را مورد آزار جنسی قرار دادهاند
و در دادگاه نخست نیز اعالم بیگناهی نموده بودند و به سبب نبودن شواهد و مدارک
کافی و مستدل ،پرونده را پایان یافته اعالم خواهند نمود.
در سال  ،2019وکالی مدافع،تقاضای بازبینی ژرف در این پرونده را نموده بودند که
منجر به این بررسی و تصمیم شده است.

افسر پیشین پلیس به سبب حمله به دوست دختر پیشین دستگیر شد
دفتر دادستان کل لوس آنجلس کانتی اعالم کرد که یکی از افسران پیشین پلیس آپلند
به  3فقره جرم جنایی و یک فقره حمله به دوست دخترش در شهر پومونا متهم شده
و جرم را نپذیرفته است.
دادستان پرونده گفته است که جاشوآ مایکل دوآرته 31،ساله در روز  30دسامبر ،2019
در شهر پومونا،پس از آن که دوست دخترش با او ترک رابطه کرده است ،با حمله به
او ،خواسته است که دوست دختر  29سالهاش ،سوار اتوموبیل شود و پس از آن او را
مورد ضرب و شتم قرار داده است .این حمله در بیرون از ساعت خدمت بوده است.
این افسر جوان در آگوست  2019به استخدام پلیس آپلند درآمده و در  11ژانویه 2020
اخراج شده است .و پس از آن از سوی پلیس پومونا دستگیر شده است.

بازگشایی مجدد زندان شهر سن پدرو
زندان شــهر ســن پدرو که برای یک دهه بسته بود ،از  16فوریه بازگشایی و مورد
بهرهبــرداری قرار خواهد گرفت و پلیس نیاز نخواهد داشــت که با طی  15مایل،
بازداشتیها را به زندان منطقه در خیابان  77لوس آنجلس برساند.
این زندان که  16250فوت مربع وســعت دارد ،با هزینه  6/2میلیون دالر بازسازی
شــده و با حضور مایکل مور رئیس پلیس لوس آنجلس و مونیکا رودریگز رئیس
هیئت مدیره کمیته ایمنی عمومی شورای شهر ،بازدید و آماده بهرهبرداری شده است.
این زندان ،یک بار دیگر در سال  2009گشایش یافته بود ولی چند ماه پس از آن به
سبب نداشتن کارمند کافی برای زندان بسته شده است.

آیا شرکت  PG&Eاز ورشکستگی
بیرون خواهد آمد؟

قاضی دادگاه فدرال در ســان فرانسیســکو ،در حکمی با پرداخت  25/5میلیارد دالر
خسارت از سوی شرکت  PG&Eموافقت کرد تا این شرکت از ورشکستگی نجات
یابد ،زیرا صاحبان خانهها ،صاحبان خانهها ،صاحبان مشاغل ،شرکتهای بیمه و ایالت
کالیفرنیا شکایتی طرح کردهاند که در مجموع به  50میلیارد دالر خسارت میرسد.
گر چه قاضی با رای خود تالش نموده این پرونده را به پایان برســاند ،لیکن گوین
نیوسام فرماندار کالیفرنیا گفته است این شرکت دارایی کافی برای پرداخت  40تا 50
میلیون را دارد و از سوی دیگر قانون گذاران کالیفرنیا طرح کردهاند که ایالت کالیفرنیا با
خرید این شرکت آن را به عنوان شرکت سهامی عام با مشارکت مالی مردم اداره کند و
مدیران شایستهای برای اداره این شرکت برق و گاز که نیاز  16میلیون مشترک را تامین
میکند ،به کار بگیرد.

شکایت مردم از شرکتهای بزرگ نفتی
و پاالیشگاهها به سبب آلوده کردن هوا
دادگاه فدرال آمریکا در کالیفرنیا ،امروز رسیدگی به شکایت مردم کالیفرنیا را از
شرکتهای بزرگ نفتی و پاالیشگاهها به سبب آلوده کردن هوا و نابودی محیط
زیســت و باال بردن میزان گازهای گلخانهای آغاز میکند و در شهر پاسادنا در
دادگاه فدرال ،به شنیدن دیدگاه شاکیان و شرکتها میپردازد.
هواداران محیط زیست باور دارند بهتر است در دادگاه عالی در کالیفرنیا رسیدگی
به این موضوع طرح میشد.
اگر چه رای این دادگاه به نفع مردم و شــهرها باشد پایان کار نیست و به دادگاه
استیناف هم خواهد رفت ،لیکن میتواند دشوارتر و محدود کنندهتر هم باشد.
شــکایتهای مشابه در نیویورک و سان فرانسیســکو در سال  2018در دادگاه
فدرال رد شده است.
مردم درخواســت دارند این تولید کنندگان نفت ،با سوخت بهتر،از آلودگی هوا
پیشــگیری کنند ،بلکه درخواست خسارت به موجب مسایل زیست محیطی را
نیز طرح کردهاند.
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تحقیق در مورد یکی از اعضای هیئت مدیره اداره
آموزش لوس آنجلس

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا ،میخواهد برای  3سال
آزمون آموزش تربیــت بدنی را در مدارس متوقف نماید
زیرا میگوید این آزمون موجب تربیت قلدری میشــود
و بــرای افراد ناتوان از نظر جســمانی و دارای معلولیت
و افراد دوجنســیتی گونهای از تبعیض را رشــد میدهد،
زیرا دپارتمان تربیت بدنی ایالت کالیفرنیا ،شــکایتهای
گوناگونــی را دریافت کرده اســت که شــیوه آزمون و
محاســبه قدرت بدنی به ویژه برای دوجنسیتیها موجب
میشــود که آنان ناگزیر در برابر گزینش جنســیت خود
به عنوان مرد یا زن ،انتخاب واقعی نداشــته باشند و این
تبعیض به شمار میآید.
ناگفتــه نماند که گزارش ســاالنه  2014تا  2019نشــان
میدهــد که به مرور دانش آمــوزان از نظر قدرت بدنی،
در کل بین  3تا  4درصد بســتگی به سن آنان ،ضعیفتر
شدهاند.

کمیسیونعملکردمنصفانهسیاسیدرکالیفرنیا()FPPCتحقیق
در مورد یکی از اعضای هیئت مدیره اداره آموزش لوس آنجلس
را آغاز کرد.
این فرد که اسکات اشمرلسون نام دارد و از منطقه سن فرناندو
ولی به این سمت انتخاب شــده است ،در گزارش مالی خود،
اعالم نکرده است که در شرکتی به نام آلتریا  Altriaدارای سهام
است و این تخلف در کمپین انتخاباتی تلقی میشود .این تحقیق
به ســبب شکایت  3نفر آغاز شده اســت .گر چه پیش از این،
کمیسیون موضوع شرکت نامبرده یعنی آلتریا را کنار نهاده بود
تا این که شــرکت یاد شده  35درصد سهام شرکت  JUULرا
خرید ،شرکتی که شکایتهای بسیاری برای تولید سیگارهای
بخارزا را پیــش رو دارد و اداره آموزش لوس آنجلس علیه آن
دادخواستی مبنی بر این که دانش آموزان را به سوی اعتیاد جلب
میکند ،طرح کرد .شــاکیان اعالم نمودهاند او با داشتن سهام در
 ،JUULاکنون تداخل منافع در انتخابات دارد .شکایت دیگر از
سوی رقیب انتخاباتی اوطرح شده است.

کاهش میزان درخواست
ورود به دانشگاههای
 UCبرای دوره لیسانس

تمامی  195نفر آمریکایی
پرواز ویژه از ووهان چین
قرنطینه شدند

انتشار گزارش مقدماتی میزان درخواست ورود به دانشگاههای

مقامات اداره بهداشــت آمریکا امروز آگاهینامهای را منتشر
و اعــام کردند تمامی  195نفــر آمریکایی که با پرواز ویژه
از ووهان چین به آالســکا و ســپس به پایگاه نیروی هوایی
ریورساید منتقل شده اند ،برای پیشگیری از سرایت بیماری
و با توجه به این که یکی از مسافران در روز گذشته به سبب
عالئم بیماری به قرنطینه فرستاده شده بود ،از امروز زیر نظر
اداره بهداشت و پیشگیری از بیماریهای واگیردار کالیفرنیا،
تمامی  195نفر آمریکایی در قرنطینه به سر خواهند برد.
اداره بهداشت عمومی ریورساید کانتی نیز اعالم کرد که در
این زمینه همــکاری کامل و همه جانبه را انجام خواهد داد.
ناگفته نماند که پس از ســال  1960تاکنون ،این نخستین بار
است که اداره نظارت بر بیماریهای واگیردار در آمریکا ،برای
پیشگیری و ایمنی جامعه ،اعالم قرنطینه نموده است.

 UCبرای دوره لیســانس به طور پیاپی در  2ســال گذشته
بــا  5/4درصد کاهش روبرو بوده اســت و به  172099نفر
رســیده است ،در حالی که دانشــجویانی که پس از دوره 2

ســاله در کالجهای محلی تقاضای ورود میدهند به 43063

نفر یعنی  4/8درصد افزایش رســیده است ،گر چه شماری
از کارشناسان ،باال رفتن هزینه ثبت نام و شهریه ساالنه باالتر

را عامل ایــن کاهش تقاضای میدانند و عامل افزایش هزینه
مســکن را نیز به آن میافزایند ،شماری دیگر از کارشناسان
میگویند ،دانشــگاههای  UCبرای ورود نمره  3/55تا 4/07

را برای دانشــجویان مبنای مقایسه و ورود قرار دادهاند و این
در حالی اســت که دانشآموزان دبیرستان با ورود به کالجها،

پس از دوره  2ساله ،آسانتر شانس ورود مییابند.

دانشگاههای  UCسفر به چین را لغو کردند
در پی باال گرفتن گسترش ویروس کرونا در چین و برای ایمنی
دانشجویان و اســتادان ،جنت ناپولی تانو ،رئیس دانشگاههای
 UCدر همراهی با راهکارهای مرکز کنترل و پیشــگیری از
بیماریها واگیردار و راههای پیشنهادی وزارت خارجه آمریکا،
در بیانیهای به  10دانشــگاه  UCاعالم کرد که به طور موقت
تمامی ســفرهای غیرضروری به چین را متوقف نمایند .بیانیه
جنت ناپولی تانو ،ســاعاتی پس از اعالم شرایط اضطراری در
مورد ویروس کرونا از ســوی سازمان بهداشت جهانی اعالم
گردید.
در حالی که در چین  9000نفر مبتال به بیماری شده و  213نفر
جان خود را از دست دادهاند ،این بیماری در حال گسترش در
کشورهای جهان است.
ناگفته نماند که دانشگاه  UCدر سن دیه گو  39000دانشجو
دارد که بیش از  6000نفر آن چینی هســتند و این دانشــگاه
بیشترین پروژههای پژوهشی با دانشــگاههای چین را دارد و
استادان همواره در رفت و آمد بین چین و آمریکا هستند.

شهر الحمرا در جنوب کالیفرنیا به سبب گسترش ویروس
کرونا ،اعالم کرد که جشنواره سال نو چینی را که قرار بود
از روز شنبه آغاز شــود به تعویق میاندازد .الحمرا که در
سن گابریل ولی قرار دارد و محل زندگی بسیاری از چینی
ها و چینی تبارها است ،ســاالنه در حدود  55000نفر را
به این جشنواره میکشاند .این موضوع را مسئوالن شهر با
خاطری غمگین به آگاهی عمومی رساندند.
برگزاری جشن ســال نو چینی در کالیفرنیا در شهرهایی
که چینیتبارها زندگی میکنند هر سال برگزار میشود که
افزون بر الحمرا ،باید به لوس آنجلس ،سانفرانسیســکو و
در ارنج کانتی به وست مینیستر نیز اشاره کرد.

شرکت آیلند اکسپرس تمامی پروازهای خود را
متوقف مینماید

شــرکت آیلند اکســپرس که مالک هلی کوپتری بود که در

کارنامه این شرکت نشان میدهد که در  35سال گذشته3 ،

روز یکشنبه با سقوط ،منجر به کشته شدن کوبی برایانت و

بار هلی کوپترهای شرکت سقوط کردهاند.

همراهان شده است در بیانیهای که در مرکز آن در النگ بیچ

این شــرکت نه تنها پروازهای  15دقیقهای از النگ بیچ به

منتشر شد ،اعالم نمود که تمامی پروازهای خود را متوقف

کاتلینا آیلند را سامان میدهد،پروازهایی نیز از شهرهای سن

مینماید و در چنین شــرایطی که همه کارکنان در شــوک

پدرو ،بربنک و ارنج کانتی دارد.

عصبی این فاجعه هستند ،نمیتواند به فعالیت بپردازد.

شهرالحمرابهسببویروس
کرونا  ،جشنواره سال نو
چینیرابرگزارنمیکند

شرکت  344 Johnson & Johnsonمیلیون
دالر جریمه شد

قاضی دادگاه عالی ســن دیه گو ،به شرکت & Johnson
 Johnsonدســتور داد که  344میلیــون دالر جریمه برای
فروش مشهایی که در جراحی لگن خاصره استفاده میشود،
بپردازد .قاضی دادگاه در حکم  88صفحهای خود نوشته است
که شرکت یاد شــده ،چگونه بدون آن که خطر ناشی از بکار
گرفتن این مشها را در بدن بیماران اعالم نماید ،آن را به بازار
عرضه کرده و ســود برده است .ایالت کالیفرنیا در سال 2016
از این شرکت شــکایت کرده و دفتر دادستان کل کالیفرنیا در

شکایت خود به مصرف  470000مش در کالیفرنیا در فاصله
 2008تا  2014اشــاره کرده اســت و  30000نفر از بیماران
شکایت شخصی علیه شرکت طرح کردهاند .ناگفته نماند که
شرکت اعالم نموده که رای دادگاه را به دادگاه استیناف خواهد
برد.
در اکتبر سال گذشته شرکت جانسون و جانسون برای 35000
شکایت در  41ایالت ،مبلغ  117میلیون دالر خسارت پرداخت
کرده است.
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 22ننگین بهمن ،اعتراض ایرانیان به نقض حقوق بشر در ایران
بر روی بُردار یکسویهء زمان  ،مفهومی همه سویه وجود دارد بنام اندیشه که گاه با سماجت و داللت هرچه بیشتر در جهت عکس زمان به پرواز در میاید
و راههای رفته و حکایات گفته را دوباره و چند باره میکاود .در اینجاست که تاریخ ُصلب و بی شفقت را میتوان بشکل پرتوی فرا راه آینده پردازش کرد .
اینک در بزنگاه چهل و یکساله خونبارگذشته  ،ملت ایران با پردازش نهایی فاجعه ای بنام جمهوری اسالمی  ،درتکاپوی آینده ایست که حتی تک یاخته ای
از این برههء شوم و ننگین بدان راهی نداشته باشد.

انزجار از  22ننگین بهمن در  22بیت
دریغا که آتش بخرمن گرفت
که اخگر زسر تا بدامن گرفت
نگون شد یکی روزگاری سترگ
بخون شد بسی رادمرد بزرگ
همه رسم و آیین یزدان بخفت
کس از عهد و پیمان فرازی نگفت
بسی مار و کفتار و اژدر فزود
تو گویی به گیتی شفقت نبود
یکی پیر اهریمن بدسگال
گرفت از همه پاک دینان مجال
همه خون چکان دستگاهی انیر
همه بیخرد مردمی خیر خیر
ز بُن نیکوییها چو بر روفتند
صد افسوس تا خلق  ،خود کوفتند
رصر بهم تاختند
یکایک چو َص َ
که شوکت ز کشور بپرداختند
فروغ از پگاهان ایران پرید
شب تیره را خصم یکجا خرید
سراپردهء شرم چون چاک شد
شقاوت دمان تا بر افالک شد
پسر بر پدر دشنهء کین کشید
رفاقت به یکباره معنی برید
همه جهل افسر به پیرو جوان
همه جنگ در خاک و در خانمان

همه هستی ملک تاراج شد
غرور همه طعمه باج شد
بریدند بسیار سرو جوان
دریدند بس سینه ها بی امان
درازا کشید این عفِن روزگار
برایرانیان مانده این ننگ و عار
جهانداری از ابله و ناکس است
هوادار او جمله خار و خس است
چه شد سرفرازی و فرهنگ ما
کجا رفت آرام و آهنگ ما
ایا مام میهن ایا مادرا
کجایند پوران دانشورا
همان نامداران و گردنکشان
یالن خروشان و هم جانفشان
فرهء اردشیر
ز دستت بشد ّ
بشد آرش  ،آن گرد پ ّ ِرنده تیر
بخون خفته ای گر چه تنها و سرد ،
تنت شرحه شرحه  ،دلت پر زدرد،
من آن شرزه بانوی جنگاورم
یکی دست شسته ز جان یاورم
محبوبه حسین پور
بیستم بهمن ماه 1393
کایسری  -ترکیه

به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم

 22ننگین بهمن گجستهباد

به منظور ابراز انزجار از فاجعه  41ساله اشغال کشور و
اسارت ملت ایران همزمان با
صد و هشتمین یکشنبه براندازی
ساعت  2تا  4بعدازظهر 2 / 9 / 2020
با پرچمهای شیر و خورشید ،تصاویر رضاشاه دوم در تبعید
نمادهایفیروزهای روبروی فدرال بیلدینگ ویلشر گردمیاییم

SOUTHERN CALIFORNIA
REGIONAL RAIL AUTHORITY
IFB NO. PO20-818
Noise Monitoring Equipment

The Southern California Regional Rail Authority (SCRRA) is seeking
bids for Noise Monitoring Equipment. Upon award, a purchase order
will be issued for the goods included in the solicitation.
Electronic bids must be submitted online at
https://www.metrolinktrains.com/doing_business.on
or before 2:00 PM Local Time on February 2020 ,14. Electronic bids
will not be received after this date and time.
The Contract to be awarded will be subject to a financial assistance
agreement between Authority and U.S. Department of Transportation
under grants issued by the Federal Transit Administration (FTA). As a
condition of financial assistance agreements between the Authority
and U.S. DOT, the Authority has established a Disadvantaged
Business Enterprise (DBE) Program and overall DBE goal in
accordance with Title 49 CFR, Part 26. Authority›s overall DBE goal
for the current Federal Fiscal Year (FFY) is
twelve percent (%12).
In conformance with the Authority›s DBE Policy and Program the
Authority has established a %0 DBE contract-specific goal on this
project. Prime Proposers will be required to either meet the %0 goal
or submit an adequate Good Faith Effort (GFE) demonstrating intent
to meet the goal, for their proposal to be deemed responsive to DBE
Program requirements.
SCRRA does not discriminate against, or provide preferential
treatment to any individual or group on the basis of race, color,
ethnicity, age over 40, religion, sex, national origin, ancestry, physical
disability, disability including AIDS, mental condition, cancer-related
medical condition, political affiliation, sexual orientation, or marital
status in its Contracting activities.
For further information contact David Ambrose, Special Services
Employee at 0339-452-213 or email
ambrosed@scrra.net.
20/14/2
CNS#3337965IRANSHAHR WEEKLY C/O KETAB CORP
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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  7فوریه 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
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 عکسها از ابراهیم صافی- 2020 مراسم یادمان سلیمان حییم در فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی دوم فوریه

اعضای کمیته برگزاری یادمان سلیمان حییم

دکتر هومن سرشار گرداننده جلسه یادمان سلیمان حییم

ربای دیوید شوفط رهبر مذهبی یهودیان ایرانی در لس آنجلس

آقای منشه امیر مدیر رادیو پیام اسرائیل
» در فیلم « مستند تاریخ شفاهی یهودیان ایران

خانم دکتر ژاله پیرنظر استاد دانشگاه

دکتر فرشید دلشاد استاد دانشگاه

 خدمتگزار جامعه- منصور پوراتحاد

خانم پریوش رخسار دختر سلیمان حییم

خانم سوسن عزیززاده پرزیدنت فدراسیون

آقای بیژن خلیلی مدیر شرکت کتاب

مهندس جهانگیر صداقتفر آرشیتکت و شاعر

اهدا لوح قدردانی به خانواده سلیمان حییم

کلوئه مرادی هنرمند موسیقی و آواز و الکساندر میمند هنرمند نوازنده تار

اهدای لوح قدردانی به خانوادههای زندهیادان اسحاق و
یهودا بروخیم

علیرضا میبدی روزنامهنگار

SOUTHERN CALIFORNIA
REGIONAL RAIL AUTHORITY
IFB NO. PO20-812
Network Switch Rehabilitation
The Southern California Regional Rail Authority
(SCRRA) is seeking bids for IT Network Switches.
Upon award, a purchase order will be issued for
the goods included in the solicitation.
Electronic bids must be submitted online at
https://www.metrolinktrains.com/
doing_business.on or before 2:00 PM Local
Time on February 10, 2020. Electronic bids will
not be received after this date and time.
The Contract to be awarded will be subject
to a financial assistance agreement between
Authority and U.S. Department of Transportation
under grants issued by the Federal Transit
Administration (FTA). As a condition of financial
assistance agreements between the Authority
and U.S. DOT, the Authority has established
a Disadvantaged Business Enterprise (DBE)
Program and overall DBE goal in accordance with
Title 49 CFR, Part 26. Authority›s overall DBE
goal for the current Federal Fiscal Year (FFY)
is twelve percent (12%).
In conformance with the Authority›s DBE Policy
and Program the Authority has established a 3%
DBE contract-specific goal on this project. Prime
Proposers will be required to either meet the 3%
goal or submit an adequate Good Faith Effort
(GFE) demonstrating intent to meet the goal, for
their proposal to be deemed responsive to DBE
Program requirements.
SCRRA does not discriminate against, or provide
preferential treatment to any individual or group
on the basis of race, color, ethnicity, age over 40,
religion, sex, national origin, ancestry, physical
disability, disability including AIDS, mental
condition, cancer-related medical condition,
political affiliation, sexual orientation, or marital
status in its Contracting activities.
For further information contact David Ambrose,
Special Services Employee at 213-452-0339 or
email: ambrosed@scrra.net.

خانم هما سرشار از اعضای کمیته برگزاری در حال گفتگو با
 تلویزیون ایران اینترنشنال- پریسا فرهادی

 دکتر سموئل دیان- مهندس نجات سرشار:از راست
دکتر احمد کریمی حکاک

ربای روبن ملکان

آقای شهرام الیاس زاده به اتفاق همسر پشتیبان مالی یادمان سلیمان حییم

دکتر هومن سرشار در گفتگو با پریسا فرهادی
خبرنگار تلویزیون ایران اینترنشنال

ملیاسرائیلوایایران-حضاردرزماننواختهشدنسهسرودملیآمریکا

خانم الهام یعقوبیان از اعضای کمیته برگزارکننده

یاری داوطلبان برای ورود به سالن گردهمایی

20/14/2
CNS#3337997IRANSHAHR WEEKLY C/O KETAB CORP
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افشاگری تکان دهنده در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی

6000 feet, turn right to Paroch. Tower: - After 6000 feet to Paroch. Pilot
EP3768: - We are approaching from the north, 3768. Tower: - Good morning,
3768. Tower: - Aseman 3768 (inaudible), identify 3343 left, level 110. Pilot
EP3768: - Flight 3768, come in. Pilot EP3768: - We are approaching from
the north, 3768. Pilot EP3768: - No, sir? Pilot EP3768: - Zone 320, active
for passage? Tower: - GPS (inaudible). Pilot EP3768: - Flares on route, as if
from a missile. Should anything like this be happening there? Tower: - Zone
320? How many miles away? Where? EP3768 Pilot: - Can›t say for sure.
But I think it is near (air field) Payam, (city) Karaj. Tower: - How many miles?
Where? Pilot EP3768: - I now see the light as it flies off of there. Tower: - We
were not informed of this. Tower: - How does it look like? What does this
light look like? Pilot EP3768: - That surely is the light from a missile. Tower:
- It›s not flying toward the city (Tehran), is it? Pilot EP3768: - It might be…
Oh, no it was flying from the direction of the city. Tower: - We were informed
nothing, but keep watching. Pilot EP3768: - Okay. I›m getting on the landing
course. Tower: - «Ukraine International Airlines» 752, do you read? Tower:
- «Ukraine International Airlines» 752, do you read? Tower: - «Ukraine
International Airlines» 752, do you read?! (message repeated several
times from 02:27 to 04:25, unanswered) Tower: - «Aseman» 3768, 9000
(inaudible), landing course. Tower: - «Aseman» 3768, everything, you see
nothing else up there? Pilot EP3768: - Mr engineer, we saw an explosion,
a big flare from the explosion, we don›t understand what it is. Tower: - We
don›t know for sure... Pilot EP3768: - Is our course OK? Tower: - Yes, I don›t
think there will be any problem for you. Pilot EP3768: - God forbid

از زمان سقوط هواپیمای اوکراینی تا کنون دولت جمهوری اسالمی انکار کرده است که برج
مراقبتفرودگاهتهرانازاصابتموشکبهآنخبرداشتهاستاماگفتگویخلبانهواپیمای
.شرکت آسمان با برج مراقبت تهران خالف این موضوع را به وضوح نشان می دهد
 تماس رهگیری میان برج مراقبت فرودگاه تهران و کمک،دراخبار تکاندهنده ای از اکراین
خلبان شرکت هواپیمایی آسمان در زمان سقوط هواپیمای مسافربری بین المللی اکراین
،  شواهد ضبط شده حاکی بر این هستند که خلبان شرکت هواپیمایی آسمان.منتشر شد
 هواپیمای مسافربری اکراین روز هشت ژانویه.پرتاب موشک و انفجار را دیده بوده است
تهران- درهمان زمان پرواز شیراز.در ساعت شش و بیست دقیقه از فرودگاه تهران بلند شد
 درطول این سه دقیقه.وابسته به شرکت هواپیمایی آسمان در حال آمادگی برای فرود بود
 این گزارش نشان می دهد که. موشک را دیده بود، خلبان پرواز شرکت هواپیمایی آسمان
بلکهمسیر،خدماتهواپیماییایراننهتنهاعلتسقوطهواپیمایاکراینراپنهانکردهبودند
.موشک را از لحظه پرتاب تا برخورد مشاهده کرده بودند
در زیر عینا» گفتگوی مخابره شده بین برج مراقبت تهران و کمک خلبان شرکت هواپیمایی
:آسمانرامالحظهبفرمایید
The following is a complete transcript of intercepted communications
between Tehran tower and flight 3768 (including a bit between tower and
PS752). The recording time is 05:12 Tower: - Good morning, Ukraine
International Airlines 752 (inaudible), departure identified alt 260, climb to

