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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در صفحات دیگر:
معرفیجنایتکارانجمهوریاسالمی
در صفحه 4
داستانهایکوتاهبهقلم
مهدیتوکلیتبریزی
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کروناآخرینمیخبرتابوت
مذهب و خرافات در ایران

نوروز علم و دانش برای ایران در آستانه نوروز طبیعی

شا ِهمیرفطروس(بخشیکم)
محمد امینی
گویننیوسام:کالیفرنیا 200بسته
آزمایش کرونا برای  8400نفر دارد
رقابت برای نمایندگی شورای
شهر لوس انجلس از منطقه  12و
دگرباشانجنسی
دادگاهاستینافمنطقه9دستور
ترامپعلیهپناهجویانرامتوقفکرد
چراادارهآموزشلوسانجلسازالیحه
13درکالیفرنیاپشتیبانینکرد؟
الیحهمشترکجمهوریخواهانو
دموکراتهایکنگرهبرایبودجه
مبارزه با موش ها
اصالحالیحه AB5برای
کارمندانقردادی

در سابقه  500ساله مذهب شیعه در ایران که به زور شمشیر
قزلباشــان خونخوار سلســله صفوی در ایران به مذهب
اکثریت تبدیل شــد برای حفظ آن تنها راه این بود که به
مردم بباورانند که امامان و امامزادگان از نیروی فوق العاده
ای برخوردارند .نیرویی الیزال که شفا می دهد ،خوشبخت
می کند ،زن را به وصال مرد مورد عالقه اش می رساند ،به
زن نازا نیروی باروری می بخشد و ...و .این الطائالت و
این خرافات در دوران حکومت جمهوری اسالمی در 4
دهه گذشته به میزان فوق العاده ای بیشتر و بیشتر شد .در
برابر هر بالی طبیعی و غیر طبیعی روحانیت شیعه هم چنان
در جهت دروغ گویی و توجیه مذهبی این بالیا بود .برای
نمونه در واقعه زلزله بم گفتند مردم گناه کرده اند بنابراین
این زلزله اتفاق افتاده است و بخشی از مردم ناآگاه نیز آن

را پذیرفتند ،در مورد قربانیان سیل و خشکسالی و جنگ
و ...همه را به مرقدهای مطهر! امام و امامزاده حوالت دادند.
اما این بار کرونا تمامی معادالت  500ساله این حضرات
را نقش بر آب کرد و مردم ایران متوجه شدند که هیچ یک
از آنها به یاری اشان نمی آید مگر علم و دانش پزشکی و
سایر علوم مدرن .از بقعه ها جز بیماری و نکبت و دروغ
چیزی عاید مردم ما نمی شود .هر چند همه در در سوک
عزیزان و هم میهنان خود هستیم این دستاورد بسیار مهم
در تاریخ است که مشت روحانیون دروغین را باز کرد و
ثابت شد بقعه ها و مرقدها پیش از آن که شفا بخش باشند
تولید بیماری می کنند .ملت ایران در آستانه نوروز طبیعی
به نوروز علم و دانشی رسید که بر خرافات و موهومات
غلبه نهایی کرد.

یکی دیگر از گروگانهای سابق آمریکایی در ایران ،درگذشت

وستلی ویلیامز  62ساله در مرکز پزشکی نظامی در شهر
استراتن ایالت ویرجینیا به علت نامعلومی درگذشت.
وســتلی ویلیامز یکی از  65آمریکایی بود که در نوامبر
سال  1979توسط دانشجویان پیرو خط امام در حمله به
سفارت آمریکا به گروگان گرفته شد.
ویلیام وســتلی یکــی از  12گروگانی بــود که به دلیل

آمریکایی آفریقایی بودنش به دستور خمینی (گ) خیلی
پیش از آزادی کلیه گروگانها ،آزاد شــد و به همین دلیل
شــامل گروگانهایی که بعدا» از مزایای دولتی استفاده
کردند و مبلغی تا  4/4میلیون دالر هر یک از آنها دریافت
کردند ،نشد .ویلیام وستلی به دلیل ناراحتی هایی که در
زمان خدمت نظامی و بویژه به گروگان گرفته شــدن در

تهران برای او روی داد به الکل و مواد مخدر روی آورد.
ویلیام وستلی یکی دیگر از آمریکاییانی است که قربانی
جنایتکاری و تبهکاری رژیم خمینی(گ) گردیده است.
باشد روزی که نمایندگان منتخب ملت ایران از خانواده
افرادی به مانند او پوزش بخواهند و نام او را در میان دیگر
قربانیان رژیم خونخوار خمینی (گ) بزرگ به دارند.

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

حافظ ناشنيده پند

برگیچندازدفترخاطراتمحمدگلندام

ایرج پزشک زاد
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در کانون خبر:

اعالم شرایط اضطراری در کانتی
لوس انجلس
با یافته شــدن  6مورد جدید از مبتالیان بــه بیماری ویروس کرونا ،در کانتی لوس
آنجلس ،شرایط اضطراری اعالم شد.
تا شب گذشته ،کانتی لوس آنجلس تنها یک مورد ویروس کرونا را گزارش کرده بود
و با افزایش آزمایشهای بیشتر 6،مورد دیگر که همگی ناشی از تماس با نزدیکانی
بوده است که ویروس را با خود داشتهاند و به هیچ روی ،نشانه گسترش و همگانی
شدن ویروس  19-Covidدر جامعه نیست لیکن مراقبت بیشتر ضروری است.
هیلدا ســولیس از اعضــای هیئت ناظران کانتی لوس آنجلس همــراه با اعالم این
خبر،گفت :شوربختانه میزان آگاهی نادرست در مورد ویروس کرونا در حال گسترش
است .ما میدانیم که افزایش موارد ابتال میتواند با ایجاد هراس نسبت به نژاد خاصی
همراه شود .کانتی لوس آنجلس با اعالم شرایط اضطراری و اعالم هشدار از رادیو و
تلویزیونها ،راهنمای جدیدی را برای مدارس نیز خواهد فرستاد و بازدید خانگی از
افراد زیر نظر را افزایش خواهد داد و به آزمایشها سرعت خواهد بخشید.

ایرج پزشکزاد (الف .پ .آشنا)
از نویسندگان و طنزپردازان ایرانی و خالق رمان داییجان ناپلئون

سرپناه های جدید برای
بی خانمان ها در لوس انجلس
در پی برنامهای که  16ماه پیش اریک گارســتی شــهردار لوس آنجلس اعالم
کرد و به نمایندگان شــورای شــهر،بودجهای را برای ســاخت سرپناه برای
بیخانمانها در منطقه خود ،اختصاص داد ،ســرپناههای بیخانمانها در نقاط
گوناگون گشــایش مییابد ،گر چه شماری از این سرپناهها با مخالفت ساکنان
منطقه روبرو شده بود ،لیکن برنامه پی گرفته شد.
شب گذشــته ،اریک گارســتی با گشــایش ســرپناه موقت در ونیس ،زمان
پرشــکوهی را تجربه کرد .او با اشــاره به مخالفتها و تلخکامیهای برخورد
ســاکنان منطقه ،از کارنامه گشــایش ســرپناهها در  2هفته گذشته نام برد که
میتوان به آنها اشاره کرد.
 سرپناه  154تختخوابی پاسیفیک سان ست. گشــایش محلی در هالیوود شــمالی برای نگهداری وسایل  120بیخانمانهمراه با دوش و امکان نظافت.
 سرپناهی که با  374تختخواب در خیابان ششم دان تاون روز جمعه گشایشمییابد.
 -گشایش سرپناه  40تختخوابی در سن پدرو ()San Pedro
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ِ
شاه میرفطروس (بخش یکم)
محمد امینی

آقــای میرفطروس باردیگر خامه برکاغذ نهاده و این بــار به بهانهی بازبینی کتاب
«نگاهی به شــاهِ» آقای عبّاس میالنی ،به بازسازی و وارونه نویسی تاریخ پرداخته
اند .من در جایگاه پاســداری از آقای میالنی و کار ایشــان دربارهی مح ّمدرضاشاه

میرفطروس می نویسد:
«ا ّما همین جا گفتنی اســت که ا ّدعای مهم میالنی دربار هی دعوت شــاه از
آیت اهلل سیدحســین قمی درســال ۱٩۴۳ = ۱۳۲۲بی پایه و اساس است.
ِ
ظاهر ا ً این موضوع« ،شــاه ِ
اســتدالالت میالنی دربار هی «اسالم پناهیِ
بیت»
شاه» است که بارها درگفتگوهای متعدّ دِ وی تکرارشده و برخی نویسندگان
نیز با اســتناد به کتاب میالنی ،آن را»بازتولید» و تکرارکرده اند!»
اندکــی درنگ کنیم و از همهی گزارش های تاریخــی دربار هی پادرمیانی
ســید حســین قمی از ســوی
زین العابدین رهنما برای دعوت از آیت اهلل ّ
شــاه بگذریم و تنها به یک نوشته از ســوی یکی از بلندپایه ترین روزنامه
نگاران و سیاســت مداران دوران شاه بنگریم .زنده یاد داریوش همایون که
درگیری در سیاست را در نوجوانی و از همان نخستین سال های پس آغاز
پادشــاهی مح ّمدرضاشــاه آغاز کرد و در پایان آن دوره ،قائم مقام حزب
رستاخیز و ســپس ســخنگوی دولت آموزگار بود ،در هشتم بهمن ۱۳۸۹
(ژانویــه  ،)۲۰۱۱ماه ها پیــش از چاپ کتاب آقای میالنی به انگلیســی و
دو ســال و اندی پیش از چاپ فارسی آن کتاب ،در گذشت .او پایه گذار
حزب مشــروطه و از هواداران پادشاهی درایران بود .داریوش همایون در
نوشتاری با ســرنامهی «مح ّمد رضا پهلوی :سرگشته میان مذهب و فرنگی
مآبــی» که در  ۲٧ژوئیّه  ،۲۰۱۰یک ســال پیش از کتــاب آقای میالنی در
بخش فارســی تارنمای بی بی سی به چاپ رسید ،می نویسد:
«[شــاه] طمینان داشــت که به هر ترتیب به آن چه آرزو می کرد می رسد.
در رویکــرد بــه مذهب نیز می پنداشــت می توان بیشــترینه آخوند بازی
را با بیشــترینه فرنگــی مآبی درآمیخت .مهم تر از حضــور علمای مذهبی
در مراســم ســوگند او در مجلس ،بازگرداندن آیت اهلل قمیِ تبعید شد هی
مهم او
رضا شــاه از نجف با ســر و صدای بسیار بود که نخســتین اقدام ّ
در پادشــاهی به شمار می رفت و پیام اشــتباه ناپذیری به روحانیت واپس
رانده و در وضع دفاعی بود که می تواند حمله به نوآوری های رضا شــاه
و بازگشــت به موقعیّت برتر خود را آغاز کند».
این ارزیابی مردی است که به شاه وفادار بود؛ مِهر چندانی به مصدّ ق نداشت؛
از بازگشــت فرزند مح ّمد رضاشاه به تخت شاهی پشتیبانی می کرد؛ همسرش
یگانه دختر رهبر ایرانی کودتای بیست و هشت مرداد بود و به راستی یکی از
روشنفکران نواندیش ایران به شمار می آمد.
میرفطروس با شــلختگی ویژهی خود در بازسازی تاریخ ،می نویسد:
«آیت اهلل قمی درزمان رضاشاه با «کشف حجاب» و آزادی زنان مخالفت کرده
و پس ازغائلهی مســج ِد گوهرشاد درسال ،۱۳۱۴به نجف تبعید شده بود».
میرفطروس در این تاریخ ســازی بی مســئولیّت از جمله این ســخن اقای
خامنه ای را تکرار می کند که:
«بینیــد اص ً
ال قضیّهی مســجد گوهرشــاد برای چه به وجــود آمد؟ این را
فرامــوش نکنیــم .نکتهی محوری ،مرحوم حاج آقا حســین قمی اســت.
مرحوم حاج آقا حسین قمی ســر مسالهی کشف حجاب گفت من میروم
با رضا شــاه صحبت میکنــم و مجبورش میکنم که گــوش کند .با همین
نیت از مشــهد بلند شــد رفت تهران ،که البته وقتی رسید تهران ،ایشان را
از طرف دولتیها هدایت کردند به شــاه عبدالعظیم و آن جا در یک جایی
نگه داشتند و شاه هم مالقات نداد»۱.

نجات یافتن مهاجران مکزیکی در
آبهای اقیانوس

در ساعت  4:30بامداد آدینه پیش از طلوع خورشید ،بر اثر فریاد درخواست کمک،
نیروهای شریف دپارتمان در کرانه دلمار سن دیه گو به کمک مهاجرانی شتافتند که
با قایق موتوری به این سوی مرز در اقیانوس آورده شده و در آبها رها شده بودند.
بیدرنگ ماموران امداد با نیروهای شــریف دپارتمان به محل خوانده شده و  11نفر
را به بیمارستان رساندند .پس از آن  2نفر دیگر را در خشکی و کنار ساحل یافتند.
ماموران آتشنشانی هنوز در جستجوی  1تا  3نفر دیگر هستند و گفته میشود که
گارد ساحلی جنوب کالیفرنیا در سن دیه گو ،پس از این ماجرا ،به گشتزنی برای
یافتن قایق موتوری ادامه داده است.

پهلوی نیســتم .بگذریم که خُ رده های بسیاری نیز براین کار داشته و دارم و برخی
را در این ســال های پیشین با هم میهنان درمیان نهاده ام .گرفتاری من با «نیم نگاهِ»
آقای میرفطروس ،در وارونه سازی راستی های تاریخ به نام «نقد و پژوهش» است
که پیشتر در کتاب «سوداگری با تاریخ» به آن ها پرداخته ام .در چند نوشتار به این
وارونه سازی ها و نیز شلختگی ایشان در تاریخ نگاری خواهم پرداخت.
بلوا یا به باوری «قیام» مســجد گوهرشــاه ،در روزهــای  ۱۸تا  ۲۲تیرماه
 ،۱۳۱۴پنــج ماه پیش از «بخشــنامهی رفع حجــاب» در  ۲۷آذر  ۱۳۱۴و
شــش ماه پیش از مراسم هفدهم دیماه آن ســال که آغاز کوشش رضاشاه
برای کشــف حجاب اجباری بود رخ داد .راســتی این است که تاپیش از
بخشــنامهی «رفــع حجــاب» در  ۲۷آذر در دوران نخســت وزیری جم،
هیچ نشــانی از آگاهی مردم از موضوع کشــف حجــاب در روزنامه ها و
نیز در ســخنرانی های منبری در روزهای رویداد گوهرشــاد به چشم نمی
خورد! برپایهی یادمانده های نوشــتاری و شفاهی روحانیانی که از نزدیک
با ماجرای گوهرشــاد آشــنا بودند و یا پیوندهای دیرین با قمی داشــتند،
نشســت گروهی از روحانیان بلندپایهی قم ،از جمله حاج آقا حسین قمی،
شــیخ غالمرضا طبسی و شیخ نیشــابوری در شب پایانی خردادماه آن ّ
سال
در واکنش به به بخشــنامهی دولــت مح ّمدعلی فروغی برای اجباری کردن
کاله شــاپو در ۲۸خرداد  ۱۳۱۴و محدود کرن عزاداری ها در مســجد ها
زیرسرپرســتی شهربانی در ۳۰خرداد آن ســال بود و نه کشف حجابی که
پنج شش ماه دیرتر آغاز شد!!
بــه ایــن بخشــنامهی دوم فروغــی در محدودکردن ختم و عــزاداری به
دوســاعت در دو مســجد به گزینش شــهربانی آن هم بدون چای و قهوه
و ســیگار ،کمتر پرداخته شــده .این کار فروغی به کاســتن بخش بزگی از
درآمد آخوندها می انجامید و زمان داســتان ســرایی پُر از گریه و زاری و
ذکر مصیبت کربال را به بهانه درگذشــت مرد یا زنی که درگذشــته بود از
ایشان می گرفت.
از داســتان ســرایی های حماســی آقــای خامنه ای و ناشــی گری آقای
میرفطروس که بگذریم ،حاج آقا حســین قمی پس از این نشســت و ســه
هفته پیش از رویدادهای مشــهد برای دیدار با رضاشاه و واکنش به قانون
لباس متّحدالشــکل که سالیانی پیشتر آغاز شــده بود و بخشنامه های کاله
اجباری و محدودکردن عزاداری در مســاجد زیرنظر شهربانی (و نه کشف
حجاب که هنوز ســخنی از آن درمیان نبود) ،بارســفر بست و راهی تهران
شد تا با رضاشــاه دیدار کند .او گمان می کرد ازآن جا که در تاج گذاری
رضاشاه شــرکت کرده بود و به گفتهی خودش« ،تاج سر رضاشاه گذاشته
بود» ،شاه به دیدار او خواهد شتافت!
بلندپایه ترین مجتهد مشــهد در آن زمان ،میرزا مح ّمد آقازاده ،دومین پسر
ســید احمد کفایی (همسر حمیده خانم،
آخوند خراسانی و برادر آیت اهلل ّ
خواهــر زین العابدین رهنما که در پایین به او خواهم پرداخت) و کســانی
چون شــیخ مرتضی آشتیانی کوشــیدند تا قمی را از این ســفر باز دارند.
قمی نپذیرفت و راهی تهران شــد و به باغ سراج الملک در شهرری رفت.
رضاشــاه ،محمودجم را به دیدار قمی فرســتاد و خود بــه دیدار با او تن
درنداد .راســتی این اســت که پس از رویدادهای مسجد گوهرشاه و پیش
از این که رضاشــاه به تبعید قمی به ِعراق اقدام کند ،آیت اهلل ابوالحســن
اصفهانــی که مرجع عام شــیعیان در آن هنگام بــود ،فرزندش را به دیدار
قمی فرســتاد و با کوشش او ،قمی پیش از این که تبعید شود ،خودرا تبعید
کرد و راهی کربال شــد! شیخ حســینعلی منتظری در خاطراتش می نویسد
که «آقا حســین قمی  ...اصرار داشت که در تهران با رضاخان مالقات کند.
به همه جا متوسل شــده بود و علما خیلی حمایت نکرده بودند»۲.
ادامه مطلب در شماره بعدی
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سید محمود ساداتی

محمود ساالرکیا

رئیس دادگاه انقالب شیراز
متولد  1337در شهر استهبان.
مسئولیتها
مسئولیتها
 دادیاري دادسراي انقالب اسالمی دادیاري دادسراي عمومی و انقالب پاسداران فارس معاونت دادستان نظامی و دادستان نظامی استان هاي فارس ،بوشهر و کهگیلویهو بویراحمد
 رئیس دادگاه هاي نظامی یک استان فارس ،کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان رئیس سازمان قضائی نیروهاي مسلح استان هاي فارس بوشهر و کهگیلویه وبویراحمد تا سال 1386
 رئیس شعبه اول دادگاه انقالب شیراز -رئیس دادگاه انقالب شیراز از اسفندماه  1391تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر
 .1نقض حقوق شهروندان بهائی
ســید محمود ساداتی به عنوان رئیس شــعبه اول دادگاه انقالب شیراز و رئیس
دادگاه انقالب شیراز در محاکمه بهائیان و صدور احکام حبس براي آ نها مسئول
است .براساس احکام صادره از سوي سید محمود ساداتی:
 عدنان رحم تپناه شهروند بهایی ،در اردیبهشت  1392به اتهام «تبلیغ علیه نظامو تبلیغ دیانت بهائی » به یک سال زندان محکوم شد.
 فرهود یزدانی ،شــهروند  18ســاله بهائی ،در مرداد  1393به یک سال زندانمحکوم شد .فرهود یزدانی در پی قرار جوانان شیرازي در شبکه هاي اجتماعی
براي آب بازي داخل پارك بعثت شــیراز بازداشت شد و پس از تفتیش منزل به
بازداشتگاه وزارت اطالعات ( پالك  ) 100منتقل شد.
 در تیرماه  1395یکتا فهندژ ســعدي ،شــهروند بهائی ،را به اتهام « تبلیغ علیهنظــام» و « اجتماع و تبانی» به  5ســال حبس تعزیــري :روحیه نریمان و فرزاد
دالرام ،زوج بهائی ساکن شیراز ،را به اتهام « تبلیغ علیه نظام » و « عضویت در
گروه کهاي غیرقانونی بهائیت » هر یک به پنج ســال حبس تعزیري و نعم تاهلل
بنگاله و نازنین بنگاله ،شهروندان بهائی ،را جمع ًا به  10سال حبس محکوم کرد.

 .2صدور احکام حبس براي تجم عکنندگان پاسارگاد

زنــدان ها رعایت می شــود .متهمانی که محکــوم و حکم قضائی دارند
دوران محکومیــت خود را طی می کنند و بــه هی چوجه در این مرحله
ایجاد رعب و وحشــت و شــکنجه وجود ندارد .قســمت دیگر ،متهمان
تحــت قرار هســتند و این دســته از افراد با قرارهاي صــادره از ناحیه
قضات دادســراها روانه زندان می شوند و پرونده این افراد نیز در حال
تحقیقات مقدماتی اســت .عد هاي از این افراد نیز با ســپردن کفالت یا
وثیقه آزاد می شــوند و ضرورتی بر انجام اعمال و برخورد غیرمتعارف
در داخل زندان ها نیست.

 معاون دادستان تهران در امور زندان ها احتماالً از سال  1384تا سال  .3 1389مشــارکت در ســرکوب اعتراضات پــس از انتخاباتریاست جمهوري سال 1388
 معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در سال 1390 سرپرست حقوقی و ریاست کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس -وکیل پایه یک دادگستري و عضو کانون وکالي مرکز

برخی از موارد نقض حقوق بشر
 .1مشارکت در ناپدیدکردن قهري سعید زینالی
 5روز بعــد از  18تیرماه  1378و درگیري هاي کوي دانشــگاه ،ســعید
زینالــی در مقابــل چش مهاي مادرش بازداشــت و به محــل نامعلومی
منتقل شــد .پیگیــر يهاي خانواده آقــاي زینالی در خصــوص وضعیت
و سرنوشــت او تا کنون بی نتیجه بوده اســت .اکرم نقابی ،مادر ســعید
زینالی ،در گفت وگویی با بی بی ســی فارســی اعالم کرده بود  « :ســه
مأمور با اســلحه آمدند و گفتند ســعید را براي  10دقیقه سؤال می برند.
ســعید در زمان بازداشت  22ساله بود .دو یا ســه ماه بعد از بازداشت
از زندان تماس گرفت ،گفت من خوب هســتم و دنبال کارهایم باشــید،
بعــد از آن هیچ خبري از پســرم ندارم» محمود ســاالرکیا و محمدرضا
نقــدي ،رئیــس حفاظت اطالعات نیــروي انتظامی در ســال 1378 ،از
جمله مســئوالنی هســتند که به گفته خانم نقابــی با او درباره فرزندش
صحبــت کرد هانــد .و محمدرضا نقــدي خطاب به او گفته اســت که
پســر شــما را بچه هاي عملیات ما دســتگیر کرد هاند .اما پی گیر يهاي
خانواده ســعید زینالی در نهایت به هیچ نتیجه اي نرســید و غالمحسین
محســنی اژه اي ،ســخنگوي قــوه قضائیه ،عنوان کرد که بازداشــت او
تأیید نشده است.
محمود ســاالرکیا به عنوان معاون دادســتانی تهــران در جریان پرونده
ســعید زینالی بوده اســت اما از دادن اطالعات درباره سرنوشت وي به
خانواده او خودداري کرده اســت .اکرم نقابی ،مادر ســعید زینالی ،گفته
بود « :ما بارها رفتیم پیش آقاي مرتضوي ،معاون ایشــان آقاي ســاالرکیا
بــه ما گفت « بچه شــما مــورد امنیتی دارد و زمان می بــرد ولی ما از
نماینده ســپاه خواســتیم که به شــما یک مالقاتی بدهد » مالقاتی به من
که ندادند ،هیچ ،امروز فردا ،امروز فردا ...نمی دانم چه بالیی ســر بچه
من آوردند »
در مقابل ،ســاالرکیا در ســال  1392در مصاحبه اي با مســیح علی نژاد
می گوید» «اگر با مســئوالن وقت تماس بگیرید حتم ًا پاســخ می دهند.
کمــا ای نکــه آن موقع هم مــا وظیفه خودمــان می دانســتیم در مقام
پاســخگویی قضیه را پــی گیري کنیم ،حاال این مــورد خاص یادم نمی
آید .االن ســه ســال اســت که بازنشســت شــدم و دقیق ًا نمی دانم چه
پاســخی به این خانواده داده بودیم »

در هفتم آبان ماه  ، 1395شمار زیادي براي بزرگداشت روزي که « روز کوروش
» می نامند در پاسارگاد ،آرامگاه بنیانگذار سلسله هخامنشی ،در چند کیلومتري
شیراز در استان فارس جمع شدند که نیروهاي انتظامی و امنیتی تعداد زیادي از
این تجم عکنندگان را دستگیر کردند.
سید محمود ســاداتی به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه انقالب شیراز ،با صدور
احکام حبس براي تجم عکنندگان در تجمعات مســالم تآمیز پاسارگاد ،مرتکب
نقض حقوق بشر شده است.
در  25آذر  ، 1395در شــعبه اول دادگاه انقالب شیراز به ریاست ساداتی ،براي
 74نفر از بازداشت شدگان تجمع پاسارگاد ،احکام حبس از یک تا هشت سال
صادر شــد .یک منبع مطلع ،به سایت « حقوق بشر در ایران » گفته بود « :رئیس  .2انکار شــکنجه و رفتارهاي فراقانونی در زندان
دادگاه انقالب شــیراز که حق دسترسی این بازداشت شدگان به وکیل را سلب
کرده و با درخواســت توبه نامه به آ نها وعده آزادي داده بود ،به طور شــفاهی محمود ســاالرکیا در  3د يماه  1384با اشــاره به قطعنامه سازمان ملل و
حکم را در زندان به آ نها ابالغ کرده است »
بیانیه اتحادیه اروپا درباره مســائل حقوق بشــري در ایران گفته بود که
موضوعی به نام شــکنجه در زندان ها نداریم و کلیه اصول زندانبانی در

محمــود ســاالرکیا به عنوان معاون دادســتان تهــران در امور زندان ها
مســئول بازداشت بســیاري از فعاالن سیاســی و مدنی بعد از انتخابات
ریاست جمهوري سال  1388و شــرک تکنندگان در تجمعات آرام بوده
است .بسیاري از دســتگیر يها و بازداشت هاي این افراد که زیر نظر او
انجام شــده اســت بدون اطالع وکیل یا خانواد هها ،مشخص بودن طول
بازداشت و در شــرایط مبهم انجام شده است.
او پــس از انتخابــات ریاســت جمهوري در خردادماه  1388و شــکل
گیــري اعتراضات خیابانی ،مســئولیت « رســیدگی و پاســخگویی » را
در خصــوص دســتگی رشــدگان در تظاهراتا ،که او آ نها را « ســران
اغتشاشــات » می نامید ،بر عهده داشت.
ســاالرکیا در  25خردادمــاه  1388بــا اعالم خبــر فیلترینگ ســایت «
جمهوریت » « ،نوروز » « موج ســوم » « آینــده» و « انتخاب » به اتهام
ایجاد تشــویش و اخــال در امر انتخابات گفــت « :آینده » و « نوروز
» در حیــن برگــزاري انتخابات بــه لحاظ ایجاد تشــویش و اخالل در
انتخابات فیلتر شدند.
وي در  18تیرمــاه  1388گفته بود که متهمان به اقــدام علیه امنیت ملی
و تخریب اموال عمومی در بازداشــت به ســر می برند و درباره اعدام
 20نفــر از « مجرمــان مواد مخدر و قاچاقچیان بیــن المللی » گفته بود
«تمــام افراد اعدامی محکومان مــواد مخدر بودند و احکام آنان قطعی و
در دیــوان تنفیذ شــده بود و در بین این  20نفــر اعدامی به هی چوجه
افــرادي که در ناآرامی هاي اخیر تهران بازداشــت شــده بودند ،وجود
ند ا شتند »
او همچنیــن در  6مــرداد  1388گفته بود ما زندانی سیاســی در زندان
هاي کشــور نداریم ،وي دستگیرشــدگان اعتراضات پــس از انتخابات
ســال  1388را کســانی نامید که به دلیل « اقدام علیــه امنیت ملی » در
زندان به سر می برند.

قرارگرفتن در لیســت مجازات هاي حقوق بشري اتحادیه
اروپا
اتحادیــه اروپــا در  18مهر  10 ( 1390اکتبــر  29 ) 2011مقام ایرانی
از جملــه محمود ســاالرکیا را به دلیل نقشــی که در نقض گســترده و
شــدید حقوق شهروندان ایرانی داشــته است از ورود به کشورهاي این
اتحادیه محروم کــرد .کلیه دارایی هاي این مقامات نیز در اروپا توقیف
خواهد شــد .بر اســاس بیانیه اتحادیــه اروپا محمود ســاالرکیا به دلیل
بازداشــت افراد بی گناه ،فعاالن سیاسی و شــرکت کنندگان در تجمعات
آرام مسئول اســت و مرتکب نقض حقوق بشر شده است.
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 6مارچ تا  12مارچ ( 16اسفند تا  22اسفند)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه  16اسفند |  6مارچ
 1333خورشيدى ( 1955ميالدى)
زادروز حافظ موسوى ،شاعر
 1351خورشيدى ( 1973ميالدى)
تأسيس فرهنگســتان ادب و هنر ايران (وابسته به وزارت
فرهنگ و هنر) به رياست دكتر پرويز خانلرى
 1368خورشيدى ( 1990ميالدى)
درگذشتحسينقوامى(فاخته)،هنرمندآواز
 1397خورشيدى ( 2019ميالدى)
درگذشت لیلیت تریان مجسمهساز ایرانی ارمنی در سن۸۹
سالگیدرتهران

ازجملهنزديكبه 300عنوانكتابمنتشرشدهاودرزمينه
هاىتصحيح،تأليفوترجمههستند.
آثاربیبديلاينپژوهشگريگانهدرشركتكتابموجوداست.

دوشنبه  19اسفند |  9مارچ
____________________

سه شنبه 20اسفند |  10مارچ

 1316خورشيدى (  1938ميالدى)
زادروز نوذر پرنگ ،شاعر و ترانه سرا نوذر پرنگ به
پيشنهاد زنده ياد منوچهر سخايى براى مدت حدود
يك سال  1985-1984در شرکت کتاب استخدام
شد كه منشاء كارهاى فرهنگى بسيارى شد .اين
شنبه 17اسفند |  7مارچ
شاعر بزرگ معاصر بدليل افسردگى مجبور به
بازگشت به ايران و پيوستن به خانواده شد.
 1367خورشيدى( 1989ميالدى)
كتاب شعر او با عنوان آن سوى باد در شركت كتاب
درگذشتعليرضاخواجهنورى-نوازندهوموسيقيدان
موجود است
 1329خورشيدى( 1951ميالدى)
 1324خورشيدى (  1946ميالدى)
ترور سپهبد حاجيعلى رزم آرا ،نخست وزير محمدرضا شاه ترور احمد كسروى  -پژوهشگر ونويسنده
پهلوىبهدستورنوابصفوى،توسطخليلطهماسبىازگروه كتاب شيعیگرى كسروى با بازبينى و ويرايش همراه
با يادداشتها و افزود هها ،به ويراستارى محمد امينى
تروريستهاىاسالمى
نويسنده و پژوهشگر تاريخ ايران در آمريكا
 1384خورشيدى( 2006ميالدى)
توسط شركت كتاب منتشر شده است .آثار ديگر
درگذشتعباسشاپورى،آهنگسا.
روانشاد كسروى نيز در شركت كتاب موجود است.
 1379خورشيدى (  2001ميالدى)
یکشنبه  18اسفند |  8مارچ
تخريب تنديسهاى بودا در باميان توسط رژيم
طالبان – راديكال هاى اسالمى در افغانستان
 1275خورشيدى ( 1897ميالدى)
 1385خورشيدى (  2007ميالدى)
درگذشت خسرو شايگان( ،زادروز  4شهريورماه
درگذشتسيدجمالالديناسدآبادى،انديشمندوفعال
 1317خورشيدى)  ،پيشكسوت دوبله در ايران بر
سياسىاسالمى
اثر بيمارى سرطان روده.
 1358خورشيدى ( 1980ميالدى)
از مجموعههايى كه وى مديريت آن را بر عهده
درگذشتنصرتاهللمحتشم-كارگردانوبازيگرتئاترو
داشته است میتوان به مجوعههای « دريک «« ،
سينما
گروه ويژه « و کارتون فوتباليستها اشاره کرد.
 1371خورشيدى ( 1993ميالدى)
درگذشتاستاداحمدعبادى-نوازندهوموسيقيدان
چهارشنبه  21اسفند |  11مارچ
آثارموسيقىاستادعبادىدرمركزموسيقىوفيلمايران
شركتكتابموجوداست
 1367خورشيدى ( 1989ميالدى)
درگذشت دكتر عباس رياضى كرمانى  -استاد نجوم و
هيئت دانشگاه
 1390خورشيدى ( 2011ميالدى)

 1316خورشيدى (  1938ميالدى)
زادروز فرهاد فخرالدينى ،موسيقيدان و رهبر اركستر
 1369خورشيدى (  1991ميالدى)
درگذشت دكترهوشــنگ طاهرى  -مترجم و منتقد
سينما (براثر سانحه رانندگى)
درگذشتايرجافشارايرانشناسبرجستهكشورپسازطى
يكدورهبيمارىدربيمارستانجمتهران.
ايرجافشارمحقق،ايرانشناسوكتابشناسدرتاريخ 16مهر
 1304درتهرانمتولدشد.اوفرزنددكترمحمودافشار
بنيادگذارموقوفاتدكترمحمودافشاريزدىويكىازاستادان
مدرسهدارالفنوناست.اسكندرنامه،پروندهصالح،گاهشمارى
درايرانقديم،رياضالفردوسوجستارهادربارهنسخهخطى

پنجشنبه  22اسفند |  12مارچ
 1304خورشيدى (  1926ميالدى)
درگذشت ايرج ميرزا – شاعر
ديوان كامل ايرج ميرزا به تصحيح دكتر محمد جعفر
محجوب توسط شــركت كتاب چاپ ومنتشر شده
است( چاپ سوم – جلد لوكس) اين كتاب با اجازه

شــادروان محجوب و پس از آن با اجازه خانم زرى
اقبال و در قبال پرداخت حق التاليف در هر ســه بار
چاپ و منتشر شده است
 1312خورشيدى (  1934ميالدى)
تقديم اليحه تأســيس دانشــگاه تهــران به مجلس
شوراى ملى
 1340خورشيدى (  1962ميالدى)
درگذشت آيت اهلل سيدابوالقاسم كاشانى
 1342خورشيدى (  1964ميالدى)
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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

زادروز فرحناز پهلوى ،سومين فرزند محمدرضا شاه
پهلوى ،آخرين شاه ايران
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
قتل ســپهبد نادر جهانبانى ،فرزند امــاناهلل معاون
فرماندهى نيروى زمينــى -به حكم صادق خلخالى
حاكم شــرع وقت (مامور از طرف خمينى) بر روى
پشت بام مدرسه علوى تيرباران شد

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

 1363خورشيدى (  1985ميالدى)
درگذشــت حسين گل گالب  -شــاعر و سراينده
سرود « اي ايران »
كامپكت ديسك سرود اى ايران كه آهنگ آن توسط
روح اهلل خالقى تهيه و تنظيم شــده اســت در مركز
موسيقى و فيلم ايران در شركت كتاب موجود است.

ایرانشهر
را

آن الین بخوانید
iranshahrnewsagency.com/
Magazine
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طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
تو هفته ای که گذشت سرشاخ شدن مردم مظلوم ایران با ویروس کرونا در راس همه
خبرها بود و عوض شــدن لحن مسئوالن و رهبر نظام در مورد همه گیری ویروس
مرگبار کرونا از توطئه دژمن به ویروس منحوس و ...

چوپان دروغگو

UNITED
DENTAL
OFFICE

دکتر فرزاد کهنباش

دندانپزشک

323.733.0570
1720 WESTERN AVE,
LOS ANGELE CA 90006

یه عمر تو کتابای درسی مون خوندیم چوپان دروغگو از بس که به مردم دروغ گفته
بود ،وقتی واقعا گرگ زد به گله اش هیشکی به کمکش نیومد و به گا رفت! اما این
روزا ما چوپان های دروغگویی داریم که نه تنها با دروغاشون خودشونو دارن به گا
میدن بلکه یه ملتی رو هم دچار مصیبت کردن و همه رو دارن به کشتن میدن .حاال
تو این وضعیت چوپان دروغگوی اعظم از ملت می خواد که بهش باور داشته باشن
و اونا خیلی صداقت دارن ...
رهبــر جمهوری اســامی در آخرین اظهار نظرش در مــورد بیماری کرونا گفت:
مسئوالن ما از روز اول با صفا (!) ،صداقت (!!) و شفافیت (!!!) خبررسانی کردند (!)
و مردم را در جریان قرار دادند (!) اما برخی کشــورهای دیگر (!) که این بیماری در
آنها شــدیدتر (!!) و همهگیرتر (!!!) است (!) ،پنهانکاری میکنند (!!) البته ما برای آن
بیماران نیز از خداوند طلب عافیت میکنیم (بیا شــما فقط واسه خودت شفای ترک
اعتیــاد بخواه تا انقدر توهم دژمن نزنی دم به دقیقه!) .حضرت آیت اهلل شــیوع این
بیماری را بالیی خواند که آنچنان بزرگ نیست (!) و گفت :من نمیخواهم مسئله را
خیلی کوچک فرض کنم (!) اما آن را خیلی بزرگ هم نکنیم (!) ،این مسئله مدتی نه
چندان طوالنی (!) برای کشور وجود خواهد داشت (!!) و سپس رخت برمیبندد (!!!)
آدم چارشــاخ میمونه مگه داریم انقدر وقیح! یارو وق میزنه تو دوربین و توی چشم
ملــت و میگه از روز اول مردمو در جریان کرونا قرار دادیم ،انگار یادش رفته همین
چند روز پیش با نیشخند داشت میگفت دژمن این بیماری رو بهانه کرده که باهاش
انتخابات رو به گا بده و ببینید دژمن تا فیها خالدون ما رو داره پاره میکنه و  ،...اَکِهِی
که چقده پررویی آقا! بعدشم معلوم نکرده منظورش از اول قضیه دقیقا چه موقعیه؟
از اول ورود و شیوع کرونا تو شهر قم یا از او ِل بعد از تشییع جنازه سردار سلیمانی،
راهپیمایی  ۲۲بهمن و انتخابات؟ حضرت آقا مشخص هم نکرده کدوم کشورها از ما
وضعشون خرابتره و دارن پنهانکاری میکنن ،اصن مگه از جمهوری اسالمی داغونتر
و دروغگوتر هم داریم؟ حاال خوبه درســت همزمان و بعد این چیزشعرگویی مقام

جوک های مردمی:

عظمای والیت ،از داخل بدنه نظام دارن میگن آمارهای رسمی در مورد کرونا تخمیه
و دروغه! البد اونام همه دارن از اسراییل و امریکا پول میگیرن که آقا رو ضایع کنن.
نماینده قم تو مجلس ،احمد امیرآبادی فراهانی ،اولین کســی بود که گفت قم خیلی
بیشتر از آمارهای وزارت بهداشت ،مبتال به کرونا داره و تا حاال (تا اون تاریخ چند روز
پیش) فقط پنجاه نفر توی قم مردن و کلی چیزای دیگه .یه مقام دیگه که باز مخالف
فصل الخطاب رهبری حرف زده نایب رییس مجلسه که از قضا وزیر بهداشت دولت
خاتمی هم بوده ،دکتر مســعود پزشکیان ،درست بعد از بیانات گوه-اَربار آقا گفت:
قم از ابتدای شیوع ویروس کرونای  ۲۰۱۹باید قرنطینه میشد و آمار رسمی ابتال و
مرگ واقعی نیســتند .پنج یا شش نماینده مجلس که مبتال به کرونا هستند حالشان
وخیم است .بیمارستانها برای همه مبتالیان جا ندارند و احتمال میرود که وضع روز
بروز بدتر شود .حاال این دکتر پزشکیانم اگه دستگیرش نکنن بعنوان تشویش اذهان
عمومــی ،بگو صلوات! خالصه هم دارن مثه گندم برشــته باال و پایین میپرن که بابا
اوضاع خرابه ،آمارها تخمیه ولی آقا می فرماید :انقدرها هم که میگویند گنده نیست،
ما امتحان کردیم ،دژمنان بدانند!

مجلس؟ قانون؟ َن َم َن؟

واال تا اونجا که شــهروند ایرانشهر با سواد الکنش میفهمه یکی از ارکان جمهوری و
دموکراسی مجلس و قانونگذاری اونه که نشونه دخالت یه ملت در امور خودشه اما
این روزا در نظام مقدس اســامی (که سالهاســت جمهوریش دکوره و فقط به درد
رای گرفتن از مردم و پُز سیاسی جلوی کشورای دیگه دادن میخوره) حاج آقا یه تنه
کله و تنه و ته همه امور رو دستش گرفته و تخت گاز خودش همه گند و کثافتایی
که داره زده میشــه رو مستقیم و غیرمســتقیم داره مدیریت میکنه که از گرون کردن
بنزین با فرمان سران سه قوه (با تایید قبلی آقا) شروع شد و با رد صالحیت خیلی از
کاندیداهای مجلس ادامه پیدا کرد و االنم که با حکم حکومتی ،کلیات بودجه ســال
 ۹۹رو که مجلس رد کرده بود با دســتور خودش تصویب شده محسوبش کردن و
فرستادن شورای نگهبان تا اوکی بدن و بعنوان قانون به دولت ابالغ بشه! حاجی با این
حکم حکومتی رکورد سریعترین قانون شدن یه الیحه مردود شده (!!!) یه دولت تو
یه مجلس تخمی رو به اسم خودش ثبت کرد و جلو چشمای کرونا زده ملت ایران،
سرپا نشست و روی مجلس و قانون مملکت رید! خسته نباشی دالور!

•

این روزا کرونا و حاشیه هاش سوژه خوبی برای ملت لطیفه پرور ایرانه و حداقل برای
حفظ روحیه در شرایطی که جون همه در خطره شاید بهترین راه باشه ...
سوپرمارکت بغلیش پشت شیشه اش زده بود :ماسک موجود است!!! مملکت نیست،
• هر وقت شورت جلوی بوی ُچسو گرفت ،ماسک هم جلوی کرونا رو میگیره!
دیوونه خونست واقعا …
قانع شدین یا بیشتر توضیح بدم؟
• شعارهای جدید در جمهوری اسالمی:
• شباهت های ویروس کرونا با عمام خمینی:
هر ایرانی ،یک متخصص کرونا!
هر دو بهمن به ایران وارد شدند! هر دو اول به قم رفتند! هر دو باعث وحشت مردم حاال که نتونستیم انقالب صادر کنیم ،ویروس کرونا صادر می کنیم!
شــدند و بسیاری را به کام مرگ کشیدند! هر دو با الکل مخالفند! هر دو به نوعی با هر ایرانی ،یک کرونایی!
کرونایی که مومن را ُ
کشورهای کمونیستی در ارتباطند!
نکشد ،او را قوی تر میکند!
• خبر فوری :امروز یک فلج مادرزاد توسط آیت اهلل خامنه ای شفا یافت!
• هیچوقت فکر نمیکردم خوردن یه خفاش اون ســر دنیا بتونه مدرسه امونو اینجا
خانواده بیمار شــفا یافته میگویند درحالیکه آیت اهلل خامنه ای در تلویزیون مشــغول تعطیل کنه!
سخنرانی بود ،این فلج مادرزاد بلند شد و تلویزیون را خاموش کرد و گفت :گوه نخور! • توی گیالن برای مبارزه با کرونا ساعت کار ادارات رو کم کردن یعنی اینجوریه که
• االن ویروسای کرونای ایران به ویروسای کرونای چین پیام میدن میگن :بابا بدبختا ویروس اول صبح میاد اداره میگه :عههه! اینا دیر کردن ،بعدش میذاره میره!
سر شما کاله رفت! اونجا شما رو قرنطینه میکنن اینجا ما داریم میریم شمال!
امروز رفتم محله مون ماســک بخرم  ...داروخانه محل نوشته بود :ماسک نداریم!

کرونای تصویری:

ماسک مخصوص سیگاری ها به بازار آمد

همه دغدغه های این روزای من:

صحنه ای از چگونگی شیوع ویروس کرونا در کشور

پس کی این حقوق بشر رو میریزن به حسابمون؟
وقتی برق میره کجا میره؟
آیا برای گرفتن شناسنامه المثنی ,اصل شناسنامه هم الزمه؟
چرا تخم مرغ فحش نیست ولی تخم سگ فحشه؟
آیا میشه رو میز نهارخوری شام هم خورد؟
استامینوفن از کجا میدونه ما کجامون درد میکنه؟
پشم شیشه دقیقا کجای شیشه در میاد؟
وقتی میگن بگیر بخواب ,ما چی رو باید بگیریم؟
وقتی میگن به افتخارش دست بزنید ,دقیقا به کجاش باید دست بزنیم؟ چرا جعبه پيتزا مربعه ,خودش گرده ,موقع خوردن مثلثه!؟
چرا از جمعه تا شنبه اینقدر کم طول میکشه ولی از شنبه تا جمعه اینقدر آیا برای آزمایش الهی باید ناشتا بود؟
چرا روحانی هر حرفی میزنه دالر میره باال؟
طول میکشه؟
این که میگن بین خودمون باشه دقیقا کجامون باید باشه؟
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مهدی توکلی تبریزی

هرگز راضی نشدم وطنم را مثل بنفشه ها با خودم به هر کجا که خواستم ببرم ; اما
کیاندخت وطنش  ,خاطراتش و حتی ریشه هایش را هم از خاک بیرون کشید و همه
را داخل یک چمدان گذاشت و با خود برد.
ویــای نیاوران یادگار پدر و مادرمان بود آن را علــی رغم اصرار کیاندخت برای
فروش نگهداشتم  ,چون نمی خواستم ریشه هایم با سرزمین مادری و با خانه پدری
قطع شــود.هنوز بعد از سال ها هر بار که به ایران می روم و پایم به حیاط خانه می
رسد انگار صدای خنده ها و شادی هایمان را از پشت درخت های اقاقیا و از البه
الی بوته های شمشاد باغچه های ویال می شنوم.
اوایل ماه مارس کیاندخت برایم پیام فرســتاد که «برای جشــن نوروز در استکهلم
منتظرت هستم  ,و من هم در جوابش گفتم که «برای عید نوروز در ویالی نیاوران
منتظرت هستم «.کیاندخت آنقدر متعجب شده بود که گوشی تلفن را بردارد و زنگ
بزند تا مطمئن شود که تصمیمم برای سفر به ایران جدی است یا نه.
خود میدان کاخ تا سر پل تجریش تنگ شده بود.برای رسیدن به ازدحام و هیاهوی
در تمام همه این سال هایی که من و کیاندخت در سوئد بودیم همیشه احساس می
جمعیت در حال خرید شب های عید بازار  ,برای دیدن ماهی های قرمز  ,برای تخم
کردم جشن های نوروزمان آن رنگ و بوی نوروز در ایران را ندارد  ,به همین دلیل
مرغ های رنگی و برای سر و صدای فروشنده های تکیه باالی تجریش که هر کدام
تصمیم گرفته بودم امسال برای نوروز خودم را به ایران برسانم.
برای جلب مشتری دلبری می کردند لحظه شماری می کردم.
فکر می کردم پدر منتظر اســت که بروم ایران و با کمک هم بنفشه ها را در باغچه
بایــد می رفتم و پرده های پنجره های ویال را کنار می کشــیدم تا آفتاب دوباره به
های ویال بکاریم و مادر مثل ســال های کودکی دســتم را بگیرد و با هم به بازار
شمعدانی های مادر برسد.
تجریش برویم و سمنو عمه لیال برای سفره هفت سین بخریم.دلم برای پیاده روی از

خونه ایرانی
جنگ به پشت در خانه ها رسیده بود.روزی که بلشویک ها به شهر وارد شدند همه را به
خط می کردند و سوار بر کامیون های ارتشی به سوی قطار هایی می بردند که مقصدشان
جهنم ســرد سیبری بود.قاعده جنگ همین است یا مرگ یا اسارت.ماتیلدا تمام دنیای
دخترانه اش را  ,تمام خاطرات کودکی اش همه و همه را یک جا در یک چمدان ریخت
و به همراه مادر بیمارش راهی ســیبری شد.مدتها بود که از پدر هم خبری نبود  ,او از
مفقودین نبرد با آلمان ها بود.سرمای سیبری مادر بیمارش را از پای در آورد.بعد از سالی در
پی حمله ناگهانی آلمان به شوروی در سال  1941میالدی معادالت جنگ جهانی دوم هم
تغییر کرد.روس ها همه اسرای لهستانی را آزاد کردند  ,حاال اسراء راهی جز عبور از دریای
مازندران و رساندن خود به سرزمین ایران را نداشتند.کشتی ها در بندر کراسنووسک پهلو
گرفته بودندتا اسراء را به مقصد بندر انزلی در ایران سوار کنند.ماتیلدا وقتی به همراه دیگر
پناهجویان لهستانی پایش به ساحل بندر انزلی رسید بی اختیار سجده کرد و خاک آن را
بوسید.شاید این تعلق خاطر به این سرزمین تازه رسیده ناشی از افسانه های کهنی بود که
در ضمیر ناخودآگاه لهستانی ها برای قرن ها رسوخ کرده بود که می گفتند کشور لهستان
خاستگاهش را مدیون سرمتی هاست ,قومی ایرانی زبان که حدود دوهزارسال قبل به این
منطقه مهاجرت کرده بودند.در قرون وسطی  ,گفته می شد که بلند نظری لهستانی نشأت
گرفته از آن سرمتی هاست و شروع کردند به پوشیدن لباس هایی با مدل ایرانی و تالش آن روز به بعد تقریبا هر روز ماهرخ به بهانه دیدار با ماتیلدا به همراه پدر به کمپ پناهجویان
می آمد.اگرچه در ابتدا آن دو نمی توانستند با هم ارتباط کالمی داشته باشند اما ماهرخ
کردند آنچه را که سلوک سرمتی ها می دانستند تقلید کنند.
وقتی که خبر ورود مهاجرین لهستانی در شهر بندر انزلی پیچید ,مردم دسته دسته خود را سعی می کرد به تدریج چند کلمه ایی روسی از پدرش که بواسطه تحصیل در روسیه به
به اطراف کمپی که برای آنها در ساحل تدارک دیده بودند می رساندند و از باالی فنس آن زبان تقریبا تسلط داشت بیاموزد و بتواند با ماتیلدا که او هم کم و بیش به زبان روسی
آشنایی داشت صحبت کند .هر روز که می گذشت انس و الفت بین دو دختر جوان بیشتر
های اردوگاه برای آنها انواع خوراکی و تنقالت پرتاپ می کردند.
آوارگان گرسنه و خسته از این همه مهربانی به وجد آمده بودند و انگار جانی تازه یافته می شد.تا اینکه مسئولین اردوگاه پناهجویان به پاس خدمات دکتر حشمت اجازه دادند که
بودند.ماتیلدا خود را به پشت فنس های اردوگاه رساند در حالیکه چشمانش از برق شادی ماتیلدا به خواسته دکتر و رضایت خودش عضوی از خانواده آنها شود.
می درخشــید ,نا گهان گرمای دست نوازشگر دختر جوانی هم سن و سال خودش را ماتیلدا بندر انزلی و ایران را به عنوان خانه دوم خود پذیرفته بود.سالها گذشت و ماتیلدا دین
خود را به سرزمین و مردمی که روزی اورا به گرمی در آغوش خود جای داده بودند اداء کرد.
احساس کرد.ماهرخ به همراه پدرش برای دیدن تازه واردان به بندر  ,آمده بود.
پدر ماهرخ تنها پزشک شهر بود که خود را برای معاینه بیماران احتمالی پناهجو به اردوگاه حاال هر سال آرامگاه پرستار ماتیلدا در تنها گورستان لهستانی های شهر بندری انزلی در
رسانده بود.اکثر پناهجویان بیمار و ناتوان بودند و باید سریعا مورد مداوا قرار می گرفتند.از سالروز مرگش از سوی دوستدارانش گلباران می شود.
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در کانون خبر:

گوین نیوسام  :کالیفرنیا  200بسته آزمایش کرونا
برای  8400نفر دارد
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در کنفرانس خبری خود گفت
که کالیفرنیا برای گسترش آزمایشهای پیشگیری از بیماری
کرونــا ،دارای ابزار کافی برای آزمایش نیســت و به آن نیاز
جدی داریم 8400 ،بیمار و  200بسته آزمایشی ،کافی نیست.
گوین نیوسام ،اشــاره کرده که در کالیفرنیا هم اکنون  33نفر
نسبت به بیماری ویروس کرونا در آزمایش مثبت نشان داده
شــدهاند که  24نفر آنان با پروازهای دولتی به آمریکا منتقل
شدهاند و  7نفر کسانی هستند که در سفر به بیرون از آمریکا
مبتال شدهاند و خودشــان به آمریکا بازگشتهاند و یا همسر
کسی هستند که در بیرون از آمریکا مبتال شده است و یک نفر
که در سوالنو کانتی مبتال شده است زنی است که نه با کسی
در تماس بوده که مبتالست و یا به خارج سفر کرده و خود نیز
بیرون از آمریکا نبوده است و اکنون در مرکز درمانی دانشگاه
دیویس در ساکرامنتو بستری است و مسئوالن رسمی او را به
عنوان نخســتین فرد مبتال شده در آمریکا میخوانند و هنوز
آگاهیهــای الزم در مورد او وجود ندارد .کالیفرنیا در حالی
که  8400بیمار را زیر نظر دارد ،تنها  200بسته آزمایشی دارد.

در آســتانه انتخابات  3مارچ که کالیفرنیا یکی از ایالتهای
شــرکت کننده آن اســت افزون بر انتخاب نامزد ریاســت
جمهوری آمریکا ،در زمینههای دیگر نیز مواردی برای رای
وجود دارد ،بسیاری از ادارههای آموزش کالیفرنیا تاکنون از
الیحه  )13.Prop( 13پشتیبانی کردهاند ،لیکن از پشتیبانی
اداره آموزش لوس آنجلس ،بزرگترین اداره آموزش کالیفرنیا
خبری نیست.
این الیحه که در صورت تصویب برای ساختمان ،ترمیم و
تعمیر مدارس 15 ،میلیارد دالر اوراق قرضه را منتشــر و به
فروش خواهد رساند.
گفته میشــود یکی از دالیل پشتیبانی نکردن اداره آموزش
لوس آنجلس از الیحه  ،13میزان  20درصد تخفیفی است که
به شرکتهای گسترش خانهسازی داده میشود و در  3سال
گذشته اداره آموزش لوس آنجلس مبلغ  92میلیون دالراز این
موضوع درآمد داشته و نمیخواهد از آن کاسته شود.

رقابت برای نمایندگی شورای شهر لوس انجلس از
منطقه  12و دگرباشان جنسی

جان لی ،نماینده شــورای شهر لوس آنجلس از منطقه  ،12در
برگههای تبلیغاتی که برای مردم فرستاده شده است ،رقیب خود
را بــا موضوع تحصیل و تدریس در یک کالج تبعیض گرای و
ضددگرباشان جنسی ،هدف قرار داده است.
لوریــن النــد کوئیــت ( )Loraine Lundquistکه یک
مردمشــناس است و در دانشگاه  CSUNبه تدریس مشغول
است ،در کالج پرینسیپا ( )Principiaدر ایلینوی درس خوانده و
در سال  2008و  2009در آن کالج تدریس کرده است.
لورین الند کوئیست در پاسخ ،این حرکت را گمراه کننده خواند

و گفت او چه در دوران دانشجویی و چه در دوران تدریس در
کالج یاد شده ،به روشنی با سیاست ضددگرباشان مخالفت کرده
و حتی در کالج گروهی را برای فعالیت علیه نگرش کالج سامان
داده است.
ناگفته نماند که چند ماه پیــش تارنمای جان لی که او را دانش
آموخته دانشگاه  CSUNمعرفی میکرد ،پس از آن که روشن
شد او دوران دانشگاه را به پایان نبرده است ناگزیر به حذف این
بخش شده است

دادگاه استیناف منطقه 9دستور ترامپ علیه
پناهجویان را متوقف کرد

دادگاه اســتیناف منطقه  9در سن فرانسیسکو ،بامداد آدینه،
با رای  1-2سیاست دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در
زمینــه پناهجویان و بازگردادن آنــان به مکزیک برای دوره
انتظار را به طور موقت متوقف کرد .دســتوری که به ایالت
کالیفرنیا و  3ایالت مرزی دیگر تاثیر خواهد گذاشت.
این تصمیم که با رای  2قاضی دموکرات به نتیجه رســیده
اســت ،به سیاســت بازگردادن  60هــزار پناهجو همراه با
درخواســت پناهندگی آنها به آن سوی مرز در مکزیک باز
میگردد .این دو قاضی در رای خود نوشــتهاند .این تصمیم
دانالد ترامپ موجب آسیب جسمانی  ،روانی و حتی مرگ
پناهجویان نیز شده است.

چرا اداره آموزش لوس انجلس ازالیحه  13در
کالیفرنیا پشتیبانی نکرد؟

باید یادآوری کرد که در آپریل سال گذشته ،یک قاضی آن را
در سطح کشور متوقف کرد و سپس یک دادگاه استیناف که
از قضات جمهوریخواه تشکیل شده بود ،رای قاضی را لغو
کرد و اکنون دادگاه اســتیناف دیگری برخالف آن رای داده
است و به نظر میرسد ،مرحله نهایی در دیوان عالی قضایی
آمریکا رقم خواهد خورد.

الیحه مشترک جمهوریخواهان و دموکرات های
کنگره برای بودجه مبارزه با موش ها

الیحه مشــترک جاش هاردر نماینــده دموکرات از تورالک سبب پوستشان شکار میشوند و هم اکنون شمارشان رو به
کالیفرنیا و گرت گریــوس ( )Garret Gravesنماینده رشد است.
جمهوریخــواه از لوئیزیانا در کنگره آمریکا طرح و تصویب در لوئیزیانا که  4/5میلیون جمعیت دارد ،نزدیک به  20میلیون
شد و به موجب آن  12میلیون دالر ساالنه تا سال  2025برای نوتریا دیده میشود.
این دو ایالت و شــماری از ایالتها برای مبارزه با نوعی از در کالیفرنیا در آبراه دلتا – سن واکین بیشترین این موجودات
هســتند و به کشاورزی و درختان آســیب میزنند .در سال
موش بزرگ به نام نوتریا ( )Nutriaپرداخت خواهد شد.
این گونه موشها که از خانواده موش صحرایی هستند و در گذشته کالیفرنیا  10میلیون دالر از بودجه ایالتی را برای مبارزه
آبراهها زندگی میکنند و تا  25پاند نیز بزرگ میشــوند به با گسترش این موجودات هزینه کرده است.

اصالح الیحه  AB5برای
کارمندان قردادی

در حالی که اجرای الیحه قانونی  AB5در زمینه قانون در  7هفتــه گذشــته 34 ،الیحه ،تقاضای اســتثنا برای
کار و ارتباط با کارکنان قراردادی مستقل با چالشهای شــماری از کارکنــان را طــرح کردهاند بــرای نمونه

زیادی روبرو شــده ،موافقان از قانون گذاران تقاضای مشاوران ازدواج و خانواده ،داوران بازیهای ورزشی
اجــرای آن را دارنــد و شــماری از قانونگــذاران به نوجوانــان ،کارکنان نیمه وقت داروخانهها ،عکاســان

الیحههای اصالحی روی آوردهاند.

خبری ،روزنامهنگاران نشــریهها ،رادیو و تلویزیونها

تقاضای توقف موقت نمودند و مخالفت قطعی خود را

و کار آنان ساعت مشــخص ندارد ،مشمول  AB5در

از یک سو ،شرکتهای بزرگ  Uberو  Lyftاز قاضی که بر اساس کار ارائه شده ،دســتمزد دریافت میکنند

با هزینه کردن  90میلیون دالر ،در انتخابات عمومی به نگارش الیحه اصالحی است.
رای میگذارند 7 ،الیحه اصالحی در مسیر آسانسازی

آن به تصویب رسیده است.
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در کانون خبر:

دانکن هانتر از قاضی درخواست رفع اتهام
از خود را کرد
دانکن هانتر نماینده پیشین جمهوریخواه از آلپاین کالیفرنیا
که به ســبب سوءاســتفاده در هزینه کردن پولهای کارزار
انتخاباتی برای مصارف شخصی خود و خانواده ناگزیر به
استعفا شده و قرار بود در  17مارچ برای دریافت محکومیت
در برابر قاضی قرار بگیرد،از قاضی درخواســت کرد که از
او رفع اتهام نماید.
او که در ماه دســامبر  2019با پذیرش جرم خود در هزینه
کردن  250هــزار دالر برای مدرســه خصوصی فرزندان،
جراحی زیبایی و دندان برای همســرش و مســافرتهای
پرهزینه و حتی پرداخت هزینه هتل اقامت دوست دخترش
از محل پول های کارزار انتخاباتی  ،نخســت همسرش و
ســپس خودش به جرم اقرار کرده و متهم شده بود  ،اکنون
اعالم کرده که  2دادستانی که برای او و همسرش تقاضای
محکومیــت کردهاند ،از هــواداران هیــاری کلینتون در
انتخابات  2016بودهاند و در گردآوری مالی کمک کردهاند

نماینــدگان و رهبــر اقلیــت جمهوریخــواه در کنگره در

کنفرانــس مطبوعاتی اعالم کرد کــه بودجه اضطراری 8/3

میلیارد دالری برای مقابله با بیماری ناشی از ویروس کرونا،
با رای  2-415تصویب شــده و به مجلس سنا فرستاده شده
و پــس از تصویب ،برای رئیس جمهور دانالد ترامپ برای
اجرایی شدن فرستاده میشود که بیتردید  8/3میلیارد دالر

به مراتب بیشتر از  2/5میلیارد دالری است که  10روز پیش
کاخ سفید به مجلس فرستاده بود .این تصویب از همراهی و

همگامی  2حزب جمهوریخواه و دموکرات بوده است زیرا

و دانکن هانتر را به سبب جمهوریخواه بودن و هواداری از
دانالد ترامپ ،هــدف قرار دادهاند و به این ترتیب بیطرف
نیستند.

نماند که این کشتی باز  11فوریه تا  21فوریه به مکزیک رفته
و ســپس به ســوی هاوایی رفته و اکنون در اسکله  17سان
فرانسیسکو است.

موضوع رسیدگی به پناهجویان به دیوان عالی
قضایی می رود

دادگاه استیناف فدرال منطقه  9در کالیفرنیا امروز اعالم کرد
که تصمیم هفته گذشــته این دادگاه مبنی بر متوقف کردن
دســتور و طرح دانالد ترامپ در مورد پناهجویان ،تنها در
ایالتهای کالیفرنیا و آریزونا که حوزه عملکرد این دادگاه
اســت قابل اجرا میباشد و شــامل ایالتهای تگزاس و
نیومکزیکو نمیشــود .دولت دانالد ترامپ اعالم کرده بود
که پناهجویان برای دوران انتظار و نوبت رسیدگی به پرونده
خود ،باید در مکزیک به سر ببرند و یک دادگاه فدرال این

تصویب بودجه اضطراری  8/3میلیارد دالری
برای مقابله با ویروس کرونا
کویــن مک کارتی نماینده جمهوریخــواه کالیفرنیا در خانه

کشتی تفریحی  Grand Princessدر
سان فرانسیسکو متوقف شد
پس از آن که نخستین مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در
کالیفرنیا با مرگ یک مرد  71ساله که مسافر کشتی تفریحی
 Grand Princessو از ســاکنان شــمال کالیفرنیا بوده
است،اعالم شد ،نه تنها از سوی اداره بهداشت و پیشگیری
از بیمارِهای واگیردار آمریکا از تخلیه مسافران و حرکت به
سوی مقصد دیگر باز ماند ،شناسایی مسافران احتمالی مبتال
به بیماری افزایش یافت و  50درصد  2500مسافرکشتی که
اکنون به سان فرانسیسکو بازگشتهاند ،زیر بررسی و قرنطینه
اضطراری قرار گرفتند.
از سوی دیگر کوین نیوسام ،شب گذشته در کالیفرنیا به سبب
بروز و گســترش بیماری ،شرایط اضطراری اعالم کرد و از
همکاری اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا و اداره پیشگیری از
بیماریهای واگیردار آمریکا خبر داد و گفت ما تمامی موارد
را برای پیشگیری از بیماری در نظر گرفتهایم و با اطالعاتی
که از بستگان این مسافران داریم ،آنها را با خبر میکنیم .ناگفته
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دستور را متوقف و دادگاه دیگری به نفع دانالد ترامپ رای
داده بود ،از این روی ،رسیدگی و داوری به دادگاه استیناف
منطقه  9رســید و دادگاه در چهارشنبه هفته گذشته رای به
توقف دســتور دانالد ترامپ رئیس جمهــور آمریکا داد و
پرونده با اعتراض دولت ،روانه دیوان عالی شــده است و
با توجه به این کــه در دیوان عالی قضایی آمریکا اکثریت
جمهوریخواه حضور دارند ،رای به سود دولت دانالد ترامپ
خواهد بود.

سالمت مردم آمریکا ،پراهمیتتر از هر موضوعی است.

نیتا لووی ( )Nita Loweyنماینده دموکرات نیویورک نیز

که رهبری کمیتــه اولویتها در خانه نمایندگان را دارد ،در
این زمینه اعالم کرد :با توجه به گســترش و شیوع بیماری،

اختصاص این بودجه برای کمک به پیشگیری از این بیماری

مرگآفرین ،یک ضرورت است.

اداره بهداشت عمومی ارنج کانتی در جستجوی
افراد در تماس با مبتالیان ویروس کرونا
مقامات بهداشــت عمومی ارنج کانتی در جســتجوی کسانی
هستند که با  2مســافری که در فرودگاه لوس آنجلس  2روز
پیش آزمایش شدهاند و احتمال ابتال به بیماری را داشتهاند ،در
تماس بودهاند.
گر چه اداره بهداشت عمومی ارنج کانتی مشخصات و نشانی
این  2مســافر را اعالم نکرده ،لیکن اشاره کرده است که این 2
نفر از میان  7نفری هستند که لوس آنجلس ابتالی آنان را اعالم
کرد و اکنون که ایالت کالیفرنیا در شــرایط اضطراری همگانی
علیه بیماری اســت ،نزدیکان و آشنایان این  2مسافر میدانند
که آنها کیســتند و اگر در ایــن  2روز به گونهای با آنها که در
منزل بستری هستند ،تماس داشتهاند ،خود را به این اداره برای
آزمایش و اطمینان از ســامتی معرفی نمایند .ما برای رعایت
حریم خصوصــی افراد از اعالم نام و نشــانی آنها خودداری
میکنیم.

حمله به یکی از طرفداران دانالد ترامپ با کاله قرمز
Make America Great Again

یکی از ســاکنان وینتکا ( )Winetkaبه نــام دیوید دلگادو
( )Delgadoکه در  2ســپتامبر به سبب حمله به مردی در
هرموســا بیچ ،که کاله قرمــز Make America Great
 Againبه زبان روسی را برسر داشته ،دستگیر و با یک فقره
جرم در برابر دادگاه قرار گرفت او هنگام تفهیم اتهام در دادگاه
به جرم خود اعتراف نکرد ،لیکن اعتراض نیز نکرد و به صورت

بی نظر برخورد کرد.
دادگاه عالی لوس آنجلس کانتی ،در روز  28می ،میزان زندان و
محکومیت او برای حمله و ضرب و شتم را اعالم خواهد نمود.
پلیس در گزارش خود اشــاره کرده اســت که او در حالی که
عصبانی بوده ،پی در پی مشــتهای خود را به صورت و بدن
فرد کاله به سر ،روانه میکرده است.
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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  6مارچ 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

Shah Abbas
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emperor of persia
1629-1587

رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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برنی ساندرز با حمایت التین تبارها
کالیفرنیا را برنده شد
انتخاب نامزدی حزب دموکرات برای ریاســت جمهوری در سه شنبه بزرگ
اگر با گرایش سیاه پوستان جو بایدن را در ایالتهای میانه و جنوبی به باالی
جدول کشــاند،التینتبارها در کالیفرنیا پیروزی را نصیب برنی ساندرز کردند،
کالیفرنیا ،سومین جمعیت بزرگ التین تبار را دارد.
یکی از نکات مورد توجه در انتخابات کانتی لوس آنجلس در زمینه نمایندگان
کنگره با رقابت تنگاتنگ نامزدها برای جایگزینی نماینده پیشین کتی هیل بود
که به ســبب انتشــار تصاویر برهنهاش در فضای مجازی ناگزیر به استعفا شد
و نماینده انتخابی برای شــب گذشــته میتوانســت دوره  9ماهه آینده را تا
انتخابات ماه نوامبر پر کند.
در این رقابت کریســتی اســمیت نماینده دموکرات لوس آنجلس در مجلس
ایالتی و رقیب جمهوریخواه او مایک گارســیا به طور برابر و شــانه به شــانه
رایها را تقســیم کردند و اســتیونایت نماینده جمهوریخــواه کنگره که این
کرسی را در ســال  2018به کتی هیل باخته بود ،شب گذشته در رتبه سوم و
برنامه ســاز رسانه ترکهای جوان ،جنگ اویگور در جایگاه چهارم ماند.
این رقابتها به دور دوم انتخابات خواهد کشید.

زمینلرزهسندیهگوراتهدیدمیکند
امروز انتشار گزارش پژوهشی انستیتوی مهندسی پژوهشهای لرزهنگاری سن دیه
گو در نخستین روز برگزاری کنفرانس ملی لرزهنگاری ،نگرانیهای زیادی را در میان
حاضران نسبت به آینده این شهر پرجمعیت در غرب آمریکا برانگیخت.
این گزارش نشان میدهد که با فعالیت گسل روزکنیون ( )Rose Canyonکه
در  30سال گذشته ،خبری از آن نبود ،میتواند خطری را به سن دیه گو تحمیل کند
که بیشتر از گسلهایی است که از سان فرانسیسکو تا لوس آنجلس ادامه مییابد.
این گزارش نشــان میدهد که در صورت روی دادن یک زمین لرزه  6/9ریشتری،
 120هزار ســاختمان از  700هزار ساختمان در این کانتی آسیب ببیند و خسارتی
نزدیک به  38میلیارد دالر را به زیرســاختها و  5/2میلیارد دالر به دســتمزدهای
کارکنان مشاغل وارد نماید زیرا به سبب فعال نبودن این گسل،کدهای زیرساختها
همانند کدهای اجباری سان فرانسیسکو کانتی و لوس آنجلس کانتی نیست.
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