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 گرفتهاست رشک مبر!!!...
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Happy New year

رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

ویژه سال نو

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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در صفحات دیگر:
پاورقی :ادامه هفته قبل

مقاومت یک اقلیت ایرانی
در برابر رژیم آخوندی
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مایکل برال ایرانی تبار مقیم لس انجلس
کاندیدای سنای ایالت کالیفرنیا

بادهای سانتا آنا و هشدار اداره
هواشناسی برایآتشسوزی
انتقادمحافظهکارانکالیفرنیااز
بخشودگیدانکنهانترازسویترامپ

وام های کرونا

آتش سوزی در نزدیکی پایگاه تفنگداران
دریایی آمریکا ()Pendleton

 EDDو  PPPو SBA

آلکسپدیاجایگزینکاماالهریسدر
سنا می شود و شرلی وبر جایگزین او

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

نگاهی به برخی نقل قولهای
جعلی منتسب
به کتاب «یک سرزمین موعود»
نوشته باراک اوباما

مشاوره اولیه رایگان

یک دیدگاه و پیشنهاد در مورد
تزریق واکسن کرونا
در ایران و آمریکا
شمار مبتالیان کالیفرنیا همچنان
نگران کننده است

شخصی  -بیزینسی

424-385 -2981

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

مرگ تحقیر آمیز قاسم سلیمانی؛
سردار شمشیر زن والیت فقیه
در واشــنگتن؛ پنتاگون مخالف تحریم رهبر ایران توسط
ترامپ بود اما پمپئو و بولتن اصرار داشــتند .در  24ژوئن
 3( 2019تیــر  )1398امریکا رهبر ایــران و دفتر کار او (
مشهور به بیت رهبری) را تحریم کرد .اعتقاد اسپر آن بود
که تحریم ها هر امکان گفتگوی احتمالی با حکومت مالیان
در تهران را می بندد.
مدتی از معرفی مارک اسپر در وزارت دفاع نگذشته بود.
ایران تاسیســات آب و نفت عربستان سعودی را توسط
حوثی ها (گروه نیابتی که با سپاه پاسداران ایران همکاری
دارند) را هدف قرار داده بود .اصوال قاسم سلیمانی و سپاه
قدس که هر عملیاتی را انجا می دادند فورا انرا انکار می
کردند و گروه های نیابتی که با سالح و حمایت اطالعاتی
و نظامی ایران عمل می کردند؛ مســئولیت عملیات ها را
برعهده می گرفتند .و اصوال طبق نظر برخی از کارشناس
های سپاه پاسداران که گزارش هایی را به اسرائیل و آمریکا
فروخته اند؛ قاسم سلیمانی اجرای هر عملیاتی را با شخص
خامنه ای مشورت می کرد.
در سال  2007نیروهای آمریکایی به دنبال سلیمانی بودند
اما کردهای عراق مخالفت کردند و او را در مقابل نیروهای
امریکایی محافظت کردند .ســلیمانی برخی از مسئوالن
عملیاتهاراهمشخصاتعیینمیکردمانندمسئولعملیات
ایران در یمن ( عبدالرضا شهالیی ) اما در برخی از عملیات
ها هم شکست می خورد مانند سال  2011که فرستادگان
وی در امریکا نتوانستند دیپلمات عربستانی را ترور کنند و
تروریست ها با تالش اف بی آی دستگیر شدند و اعتراف
کردند.
برنامه ترور قاسم سلیمانی از مدتها قبل در سی آی ای و
پنتاگون مطرح بود .از دید بسیاری از مقامات واشنگتن (
مانند باب گیتس)؛ او مظهر شــیطان بود .اما در آن بولتن

بنا به خاطراتش؛ روی خوشی به قضیه نداشت .اما ترور
سلیمانی مهم تر از ترور عماد مغنیه ( فرمانده عملیات حزب
اهلل؛ رفیق و همکار یاســر عرفات و نیز همکار و دوست
سلیمانی)بود.سلیمانیپیروتفکرشیعیخمینیسمبودومی
خواست که لشکر شیعی خلق کند تا تفکر اسالمی شیعی
را در خاورمیانه و شمال آفریقا گسترش دهد .و سلیمانی
آشوب داخل عراق را مانند کارگردان عروسک های خیمه
شب بازی کنترل می کرد :گاهی برای جیش المهدی سالح
تهیه می کرد و یا از ریاســت جمهوری نچیروان بارزانی
دفاع می کرد و یا بارزانی نزدیک شده به ترکیه را در جنگ
داعش یاری داد و  ....همواره دوســت داشت در سیاست
عراق دخالت کرد و با اکثر مقام های کرد و شیعه در عراق
رابطه دوستانه و نزدیک داشت.
سلیمانی بارها در دمشق سوریه در رادار نیروهای آمریکایی
قرار گرفت .از  10ســال پیش که با عماد مغنیه عملیات
مشترک را انجام می دادند اما دوست او  -عماد مغنیه  -با
برنامه ای حرفه ای از قبل تدارک دیده شده  -حذف شد
( ۱۲فوریه  .)۲۰۰۸موساد اسرائیل در روز قبل از ترور مغنیه
در دمشــق  28فوریه  2008و ماجرای دیدار با سلیمانی ؛
ردپای وی را داشتند اما در سی آی ای کسی دستور امضا
و تائید شده نداشت.
در سالهای  2006و  2007که خامنه ای تمایلی به مسافرت
سران ســپاه قدس به عراق نداشت و در  2009هم قاسم
سلیمانی تمایلی به سرشاخ شدن با آمریکایی ها را نداشت.
اما از راکت پرانی و بمب گذاری کنار جاده ای و حمالت
ایذایی توسط گروه های تروریستی شیعه در عراق حمایت
می کرد .در زمانی که دیوید هاول پتراأوس ( ژنرال چهار
ســتاره ارتش آمریکا؛ فرماندهی کل نیروهای آمریکا در
منطقه خاورمیانه،شرق آفریقا و آسیای مرکزی(از  ۱۱ژوئیه

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

عرفان قانعی فرد

تحلیلگر خاورمیانه در مرکز ضدتروریسم واشنکتن ()CT

 )۲۰۰۸بر عهده داشت؛ بنا به دانش و تجربه اش؛ رفتاری
تحقیر آمیز با سلیمانی داشت تا شخصیت قهرمان رسانه
ای و تبلیغاتی ســپاه را بطور واقع بینانه و به دور از اغراق
بشناساند!.
تا اینکه یکی از فرماندهان ارشــد سپاه پاسداران انقالب
اسالمی ایران ،به گزارش ارتش آمریکا ،روز سه شنبه (۱۸
نوامبر  ،)2008توســط نیروهای امنیتی عراق ،در فرودگاه
بغداد دستگیر شــد .نیروهای امنیتی عراقی معتقد بودند
که فرد دســتگیر شده «مظنو ن به دست داشتن در تسهیل
ارسال سالحهای ایرانی به عراق» زیر پوشش فعالیت برای
سازمانی بود که بازسازی مراکز مذهبی عراق را بر عهده
داشت.پترایسعلنا
و به درستی گفت ادامه مطلب در صفحه 8

کامیار روحانی
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کوروش سلیمانی
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در کانون خبر:

آلکس پدیا جایگزین کاماال هریس در
سنا می شود و شرلی وبر جایگزین او
با گزینش الکس پدیا به عنوان جایگزین سناتور کاماال هریس ،نه تنها نخستین
سناتور التین تبار کالیفرنیا به واشنگتن خواهد رفت ،برای جایگزینی او شرلی
وبر ( )Shirly Weberنمایندــه دموکرات در خانه نمایندگان کالیفرنیا برای
ریاست انتخابات جایگزین الکس پدیا میشود و او چهارمین زن و نخستین زن
سیاهپوست است که به این سمت میرسد.
شرلی وبر که نماینده مجلس از سن دیه گو میباشد ۷۲ ،ساله و استاد بازنشسته
است در شرایطی گوین نیوسام این تصمیم را گرفته است که بر او فشار سیاسی
زیادی برای جایگزینی سناتور کاماال هریس ،با یکی از نمایندگان زن سیاهپوست
در کنگره آمده بود.

نکته های ظریفی در باره گفتههای حضرت ظریف
اول اینکه اگر خبرنگاران پاچهخوار جمهوری اســامی میدانســتند که لطف اهلل
نجفیزاده با مصاحبه با وزیر خارجه ایران ،چنین اعتباری کســب میکند و آبروی
چندین و چند ســاله آنها را از بیخ و بن میبرد ،بهر راهی که عقل آنها قد میداد،
جلوی ورود این رقیب مزاحم را به ایران میگرفتند.
دوم اینکه :بکار بردن واژه «جهود» توسط وزیر امور خارجه ایران اگر مایه شرمساری
نباشــد ،مایه تاسف بسیار اســت چونکه از صدر اسالم به قوم بنیاسرائیل «یهود»
میگفتند و در قران هم همین واژه بکار گرفته شــده و آیت اهلل خمینی هم از واژه
«یهود» برای بیان منظور استفاده کرده است.
ســوم اینکه جناب جواد ظریف در اشــاره به رابطه ایران و اســرائیل میگوید که
نمیخواهند «جهودان» را مثل کشورهایی که در گذشته چنین شعارهایی را دادهاند
به دریا بریزند!
و این عالیجناب مســتطاب آنچنان داد ســخن میدهد که گویــی به دریا ریختن
«جهودان» حق مســلم جمهوری اسالمی بوده و یهودیان هم سزاوار چنین حکمی
بوده و هســتند ولی چون مقامات محترم جمهوری اسالمی به مرور زمان بویی از
انسانیت بردهاند .از خیر این ماجرا گذشته و در تصمیم خود تجدید نظر کردهاند و
حاال یهودیان یا بقولی «جهودان» میتوانند شــبها سر راحت به بالین بگذارند که
جمهوری اسالمی حق حیات به قوم میدهد و کابوس ریخته شدن به دریا را نداشته
باشند.
این لطف و بزرگواری جناب ظریف شایسته ستایش و قدردانی است و من به نوبه
خود از وزیر خارجه جمهوری اســامی که در نهایت دلرحمی و نازکدلی حق
حیات را به یهودیان یا «جهودان» ارزانی داشته ،با تمام وجود سپاسگزارم.
چهــارم اینکه ،این بزرگوار در رابطه با موضوع اســرائیل و فلســطین به موضوع
«رفراندوم» اشاره میکند و در توضیح گفته خود ادامه میدهد که با برگزاری رفراندم
وضعیت حکومت اشغالگر فلسطین به سادگی روشن میشود.
در تائید فرمایشات آقای ظریف باید محترمانه بنویسم که طرح «رفراندم» ایدهایست
بســی ناب و پسندیده ولی با در نظر گرفتن باال بودن جمعیت اعراب نتیجه آن از
همین حاال مشخص است و در چنین شرایطی رژیم صهیونیستی و کشور یهود باید
پیشاپیش ،قبل از فراندم فاتحه خود را بخوانند.
حاال اگر آقای ظریف بر این طرح خود اصرار میورزند ،میخواســتم از ایشــان
خواهشــی کنم که از تعارف کم کنند و بر مبلغ بیافزایند و ابتدا در خود جمهوری
اسالمی رفراندمی برگزار نمایند تا ما بدانیم که مردم ایران بعد از چهل و دو سال از
عمر این حکومت خواهان چه دولتی هستند و اگر چنین کردند ،آنگاه ما همگی دو
دستی طرح آقای ظریف را به دولت اسرائیل تقدیم و به اجرای آن اصرار خواهیم
ورزید.
پنجم اینکه :آقای ظریف چه دشمنی با اسرائیل و «جهودان» دارند .و ایشان چرا دایه
مهربانتر از مادر هستند.
وقتی که کشورهای عربی با اسرائیل رابطه برقرار میکنند و خود دولت خودمختار
فلسطین ،موجودیت اسرائیل را به رسمیت میشناسد و این را هم اضافه کنم محمود
عباس (ابومؤذن) رئیس دولت فلسطین ،تا بحال پایش را به ایران برای دیدار با سران
حکومت ایران نگذاشته است.
ششم اینکه :جناب ظریف از اسرائیل به عنوان سرزمینهای اشغالی یاد میکند ،با
تمام احترامی که برای مقام ایشان قائلم ،ناچارم خاطرنشان کنم که سرزمین اشغال
شــده سرزمینی است که مردم آن با حمله ســپاه مهاجم ،فرهنگ و دین و زبان و
ســنتهای خود را از دست میدهند و در کشور احکام و دستوراتی اجرا میشود
که چهارده قرن پیش در اثر حمله و تجاوز بیگانگان به سرزمین آنها تحمیل شده و
رهبران آن هم شکل و شمایل و زبان و فرهنگ مردم آن دیار را ندارند!

تزریق واکسن کرونا به زندانیان در کالیفرنیا

اداره زندانهای کالیفرنیا اعالم کره که  ۶۵نفر از کارکنان و زندانیان در استاکتون
کالیفرنیا که دارای بیماریها و شــرایط دشوار هستند واکسن کرونا دریافت
کردهاند در این زندانها ۱۵۰ ،نفر زندانی با نتیجه مثبت به آزمایش کرونا در میان
 ۲۴۰۰زندانی مشخص شده است که انتظار میرود شمار دیگری نیز به زودی
واکسن دریافت نمایند.

در ایالت کالیفرنیا  ۹۰۰۰۰نفر زندانی هستند که در میان آنها  ۱۰۰۰۰نفر مبتال به
کرونا هستند و از میان  ۳۴۰۰نفر کارکنان زندانها که نتیجه مثبت داشتهاند نیز
بسیاری در انتظار واکسن برای بازگشت به کار هستند.
زندانهای کالیفرنیا  ۱۱نفر مرگ و میر در میان کارکنان و  ۱۱۳نفر مرگ و میر در
میان زندانیان داشته است.

کالیفرنیا با تلفن هوشمند به شما ازوجود
مبتالیان در پیرامون هشدار می دهد
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ایالت کالیفرنیا امروز اعالم کرد که اپلیکیشنی را برای تلفنهای هوشمند به کار
انداخته اســت که استفاده از ان داوطلبانه بوده و به افراد هشدار میدهد که به
فردی نزدیک میشوند که نتیجه مثبت داشته است.
این برنامه که با استفاده از سیستم  Bluetoothکار میکند ،بدون آنکه مشخصات
فرد دارای نتیجه مثبت را در اختیار دیگری قرار دهد ،هنگامی که  ۲فرد دارای
تلفن در فاصله  ۶فوتی یکدیگر هستند ،و این مدت به  ۱۵دقیقه میرسد ،هشدار

را نشان میدهد ،به این ترتیب مساله عبور از کنار فردی که نتیجه مثبت داشته
 ،مالک قرار نمیگیرد و حضور  ۱۵دقیقه و بیشتر است که این هشدار را نشان
میدهد.
کالیفرنیا و  ۱۶ایالت دیگر این سیستم را به کار میگیرند و به وسیله شرکت اپل
و گوگل مورد استفاده قرار میگیرد.
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در کانون خبر:

داروخانه های وال گرین جریمه شدند

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

شدن آن به زمینهای دفن زالبه است.
کانتیهای ریورساید و لوس آنجلس که میزان آسیب آنها
بیشتر بوده ،شکایتهای جداگانهای را نیز تسلیم کردهاند
و اعالم کردهاند ،ابزار الکترونیک ،داروهای نسخهای و
غیرنســخهای ،باطری و مواد شوینده خطرناک در میان
زبالهها بوده اســت در شکایت جداگانه ریورساید ۳/۵
میلیون دالر دریافت خواهد کرد.

انتقاد محافظه کاران کالیفرنیا از
بخشودگی دانکن هانتر از سوی ترامپ
محافظــه کاران کالیفرنیــا که ســتون اصلی حزب سفر ،جراحی زیبایی و مدرسه خصوصی فرزندان و حتی
جمهوریخواه در کالیفرنیا هستند ،نسبت به بخشودگی پرداخت پول هتل معشوقه دانکن هانتر شدند و قاضی
دانکن هانتر ،نماینده پیشین کالیفرنیا از حزب جمهوریخواه آنان را محکوم به زندان کرد.
انتقاد کردند.
جان فلشمان ،ناشــر  Flash Reportو معاون پیشین
حزب جمهوریخواه کالیفرنیا در توئیتر خود نوشــت:
قانونشکنانی چون دانکن هانتر را بخشیدن ،آنقدر شرایط
را پاییــن آورده که میتواند قاتلی مانند تایگر کینگ را
هم عفو کند.
عفو دانالد ترامپ در هنگامی شامل دانکن هانتر میشود
که او قرار بود  ۱۱ماه زندــان خود را در ژانویه ۲۰۲۱
آغاز کند .دانکن هانتر و همســرش مارگرت ،از سوی
دادســتان فدرال متم به استفاده غیرقانونی از  ۲۰۰هزار
دالر پول کمپین انتخاباتی برای مصرف شخصی مانند
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بادهای سانتا آنا و هشدار اداره هواشناسی برای آتش سوزی

اداره هواشناســی آمریکا در لوس آنجلس ،برای روزهای
تعطیل کریسمی بر اساس خشکی هوا و بادهای سانتاآنا ،که
از امروز آغاز خواهد شد و تا پایان پنجشنبه ادامه خواهد
یافت و هشدار صادر کرد.
این هشدار برای سن دیه گو کانتی ،ارنج کانتی ،ریورساید
کانتی ،سن برناردینو کانتی و ونچورا کانتی صادر شده است

و بادهای سانتا آنا بین  ۴۰تا  ۶۰مایل در ساعت خواهد بود و
سپس در برخی از مناطق به  ۳۰تا  ۴۰کاهش خواهد یافت.
بر اساس شرایط شتاب بادهای سانتاآنا ،هشدار پرچم قرمز در
مناطقی که رطوبت هوا کم است ،برای احتمال آتشسوزی
در دامنههای کوهها و بوتهزارهای خشک در جنوب کالیفرنیا
اعالم شده است.

آتش سوزی در نزدیکی پایگاه تفنگداران دریایی
آمریکا ( )Pendleton
آغاز آتشســوزی در بوتهزارهای شمال سن دیه گو ،در
منطقه فال بروک که در یک گستره  ۵۰اکری بود به سرعت
به منطقه نظامی کمپ پندل تون ( )Pendletonپندل تون
( )Pendletonرســید و موجب تخلیه اجباری بخشی از
پایگاه تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در منطقه شد و به
 ۳۰۰۰اکر رسید.
شب گذشته ،اداره شرف دپارتمان سن دیه گو کانتی ناگزیر
شد به خانههایی که در پیرامون پادگان هستند مراجعه نماید
و آنها را برای خانه کردن خانهها آگاه سازد .در توئیتهای
شــریف دپارتمان به مردم گفته شــده است اگر احساس
ناامنی میکنند از خانه خارج شــده و به سرپناه موقتی که
در دبیرستان فال بروک آماده شده بروند .بنابر گزارش اداره
هواشناسی آمریکا در سن دیه گو ،شتاب باد از  ۱۲مایل در
ساعت به  ۲۵تا  ۳۰مایل در ساعت رسیده بود.

4

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  - 249- 248آدینه  1ژانویه 2020

در کانون خبر:

دریافت نخستین بسته های واکسن کرونا در کالیفرنیا

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

پیشگیری از بیماریهای واگیردار ( )CDCبرنامهریزی الزم
برای زمانبندی کســانی که باید در مرحله بعدی واکسن
دریافت نمایند را انجام دهند.
ایالت کالیفرنیا بر اساس این برنامه زمانبندی تا پایان فوریه
 ۱۲/۵ ،۲۰۲۱میلیون نفر را واکسینه کند .این امید دریافت
واکســن ،همزمان شده است با رسیدن کالیفرنیا به مرز ۲
میلیون نفر مبتال.
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قوانین جدید راهنمایی و
رانندگی سال 2021در کالیفرنیا

ادــاره راهنمایی و رانندگی کالیفرنیــا ،امروز  ۴قانون
رانندگی را که در ســال  ۲۰۲۱اجرایی خواهد شــد.
یکی از این قوانین الیحه  AB2717است که کسانی را
که به نجات کودکانی که به سبب غفلت در اتوموبیل
رها شدهاند ،و ناگزیر شــوند به اتوموبیل برای نجات
کودک زیر  ۷سال ،خسارت بزنند ،به سرر باور ره رفتار
نیکوکارانه از هر گونه جریمهای استثنا نماید.
قانون دوم  AB2285اســت که مقررات رانندگی در

بزرگراهها که رانندگان با سرعت کم را ناگزیر مینماید
به سمت راست جاده بروند را شمال خیابانهای شهری
نیز بنماید و اتوموبیلها با چراغ راهنما مشخص نمایند
که ناگزیر به ســرعت کم هستند و میخواهند در کنار
جاده متوقف شوند.
دو قانــون دیگر از اول جوالی اجرایی میشــود که
 SB909و  AB47هستند.

شمار مبتالیان کالیفرنیا از
مرز  ۲میلیون نفر گذشت
ایالت کالیفرنیا چهارشنبه را با افزایش  ۴۴۹۶۲نفر و مرگ
و میر  ۳۴۵نفر به پایان برد و یک روز پرخطر را به رکورد
خود افزود و پنجشنبه را با ثبت  ۲۳۶۶۰نفر مرگ و میر و
 ۲۰۰۹۵۶۲نفر مبتال آغاز کرد.
آمار  ۷روزه برای هر یکصد هزار نفر ســن برناردینو را

در باالی جدول ،ریورســاید را  ،۴لوس آنجلس در رده
 ،۹ارنج را در رده  ۱۵و ســن دیگه گو را در رده  ۲۱قرار
داده است.
آمار مبتالیان و مرگ و میر در شماری از کانتیها به این
ترتیب است:

سهمیه بندی دریافت واکسن در کالیفرنیا

طرح نهایی اولویت بندی دریافت کنندگان واکسن کرونا در
کالیفرنیا که بامداد چهارشنبه اعالم خواهد شد نشان میدهد
که آموزگاران و کارکنان بخش آموزشــی ،کارکنان تهیه
توزیع و فروش مواد غذایی ،در لیست دوم دریافت کنندگان
خواهند بود.
در حالی که فاز نخست واکسیناسیون افراد باالی  ۷۵سال،
کارکنــان مهد کودکها و کارکنان بخش کشــاورزی و

کارکنان بخش بهداشت و درمان را در برگرفته است.
فاز دوم ،افراد باالی  ۶۵سال با بیماریهایی که آنها را در
خطر قرار میدهد ،افراد دارای ناتوانی جسمانی و فاز بعدی
که پس از پایان فاز اول و فاز دوم خواهد بود به ترتیب  ۱۶تا
 ۶۴سال را با نیازهای پزشکی و ناتوانی جسمانی و کارکنان
بخشهای دولتی در خدمات عمومی و کارکنان ادارههای
آب و برق و انرژی را شامل خواهد شد.

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

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

او اعالم کرد که میخواهم بسیار روشن بگویم اگر نوبت
را رعایت نکنید و یا حتی کســی را در جلوی صف قرار
دهید ،نه تنها پروانه کار خود را از دســت خواهید داد،
بلکه با شــهرت خود بازی میکنید ،و با محرومیتهای
سختتری روبرو خواهید شد.
ما فاز نخست را آغاز کردهایم و به زودی فاز بعدی را آغاز
خواهیم نمود.
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نگاهی به برخی نقل قولهای جعلی منتسب
به کتاب «یک سرزمین موعود» نوشته باراک اوباما

تنها راه را زندگی مسالمت آمیز با حکومت فعلی ایران میداند ».درباره کشته شدن ندا آقا سلطان و همچنین واکنش او به نوشت».

کتاب «یک ســرزمین موعود» نوشته باراک اوباما،
این روزها پرفروشترین کتاب آمریکا است و توجه
رســانهها را به خود جلب کرده است .شبکههای
اجتماعی و ســایتهای فارســیزبان نیز به چاپ
این کتاب واکنش نشان دادهاند .در میان ،ادعاهایی
نیز مطرح میشــود که میتوان با مراجعه به کتاب
اوباما ،آنها را درستیســنجی کرد .کتابی که ۱۳۱
بار در آن عبارت «ایــران» و ترکیبهایی که ایران
در آن وجود دارد به چشم میخورد ،میتواند زمینه
مناسبی برای انتشــار ادعاهایی باشد که اساسا در
کتاب وجود ندارنــد .در این مطلب ،این ادعاها را
بررسی میکنیم .پیش از آن ،دو توضیح الزم است.
ابتدا اینکه این کتاب ،زندگینامه اوباماست که وقایع
زندگی او را تا سال  ۲۰۱۱روایت میکند .جلد دوم
این کتاب هنوز منتشر نشده است.
این مطلب ،درستیســنجی ادعاهای باراک اوباما
نیست .تالش بر این است که ببینیم آیا ادعاهایی که
با عنوان متن کتاب اوباما منتشر میشود ،اساسا در
این کتاب وجود دارند یا نادرستند.

او را خواهد رفت زیرا در زمان ریاست جمهوری خودش

«ترجمه کتاب در توییتر فارسی

بایدن انجام داده و اصوال به نظر حزب دمکرات خاورمیانه

یکــی از اصلیترین فعالیتها در توییتر از ســوی
کاربری با نام کاربری دکتر ماریا است .توییتهای
او که با عنوان «ترجمه بخشهایی از کتاب اوباما»
منتشر میشــود ،مجموعهای از ادعاها است که ما
نتوانستیم اصل آن را در کتاب پیدا کنیم .نکته قابل
توجه دربــاره این توییتها ،تعدــاد زیاد الیک و
ریتوییت آنهاست .به عنوان نمونه این چند جمله را
از مجموعه توییتهای او بخوانید:

اتفاقات آن سالها است .اوباما در کتاب خود اشاره میکند

اوباما در این کتاب به شدت به سیاستهای فشار حداکثری ابتدا میخواســته موضعی صریح در حمایت از معترضان فکر میکنی رهبر انقالب اسالمی عاشق کیه؟

ترامپ تاخته و تنها راه را زندگی مسالمت آمیز با حکومت منتشــر کند اما به توصی ه مشاورانش ،تنها به یک واکنش
فعلی ایران میداند pic.twitter.com/XwTIPrIux7
رسمی اداری اکتفا میکند .استدالل مشاوران اوباما این بوده
— دکترماریا (@2020 ,16 mariyasalariyan) November

که هر گونه حمایت رئیسجمهور آمریکا از معترضان در

ایران ،میتواند شرایط آنها را دشوارتر کند.

نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که کتاب اساسا بنابراین این میبینیم برخالف ادعای حساب کاربری دکتر
مربوط به کودکی اوباماست و وقایع زندگی او را تا سال ماریا ،نشانهای از اقرار به باجخواهی در سال  ۸۸در کتاب
 ۲۰۱۱روایــت میکند .جدای از اینکــه اوباما چه نظری «یک سرزمین موعود» وجود ندارد.
درباره سیاست «فشار حداکثری» دولت ترامپ به جمهوری

اسالمی ایران دارد ،به طور کلی در کتاب اشارهای به این “اوبامامینویسدبایدحکومتفعلیحفظشود”.

موضوع نشده اســت .در هیچ جای کتاب نمیبینیم اوباما

تنها راه را «زندگی مســالمتآمیز با حکومت فعلی ایران» حساب کاربری دکتر ماریا در توییت دیگری مینویسد:
دانسته باشد.
«کشور ایران در صورت داشتن یک حکومت دموکراتیک
“اوباما مینویسد باید زور باالی سر مردم خاورمیانه باشد”.

در بخش دیگری از این رشتهتوییتها میخوانیم« :اوباما در
این کتاب گفته که بایدن هم در صورت انتخاب قطعا راه
بسیاری از کارها در امور خاورمیانه و ایران را با مشورت

با دمکراسی سازگاری ندارد و فقط باید زور باالی سر مردم

باشد».

اوباما در این کتاب گفته که بایدن هم در صورت انتخاب
قطعا راه او را خواهد رفت زیرا در زمان ریاست جمهوری

بسیار قدرتمند شده و طبق دکترین حزب دمکرات ،ایران

میتوان آنها را در یک کتاب پیدا کرد ،منتشر میشود.

نوشت

— دکترماریا (@2020 ,16 mariyasalariyan) November

این جمالت و شــبیه آن نیز در کتاب جدید اوباما وجود
ندارد .بررسی ما نشان میدهد باراک اوباما در کتاب جدید

باید به این نکته اشــاره کنیم که حســاب کاربری دکتر

ماریا پس از اینکه با درخواســتهای انتشار متن اصلی
 A Promised Landاوبامــا چون شــامل قانون کپی

باالی سر مردم باشد

میانه رو احتمال هرگونه تغییــر حکومت را در ایران غیر متن انگلیسی توییت کنم چون ممکن است توییتر اکانتم
ممکن میســازد و این وظیفه مهم بر عهده اعضای البی مسدود کند .ولی به فارسی برایتان ترجمه میکنم تا بفهمید

خاورمیانه با دمکراســی سازگاری ندارد و فقط باید زور

— دکترماریا (@2020 ,16 mariyasalariyan) November

 Promised Landاوباما مینویسد ایجاد دوگانه تندرو و

حســاب کاربری دکتر ماریا در ادامــه توییتهای خود

 ۸۸توانسته از حکومت ایران باج خواهی بکند .اوباما در این

ادعاها را در کتاب پیدا نکردیم و این حساب کاربری نیز تا
این لحظه ،سندی ارائه نکرده که نشان دهد چنین جمالتی
در کتاب اوباما وجود داشته باشد.
اشاره به همسران پادشاه عربستان در کتاب باراک اوباما

در کتاب  A Promised Landاوباما مینویسد ایجاد دوگانه
تندرو و میانه رو احتمال هرگونه تغییر حکومت را در ایران اما به غیر از توییتر فارسی ،دیگر رسانههای فارسیزبان نیز
غیر ممکن میسازد و این وظیفه مهم بر عهده اعضای البی به بخشهایی از کتاب «یک سرزمین موعود» اوباما اشاره
جمهوری اسالمی در آمریکاست که به نایاک مشهور است کردهاند .به عنوان مثال سایت رادیو زمانه در گزارشی ،به

به طور کلی در هیچ بخشــی از کتاب ،اشارهای به نایاک

چنین عبارتی در کل کتاب وجود ندارد و اوباما چنین چیزی کتاب توضیح میدهد که سیاست حزب دمکرات مماشات با
را در کتاب «یک سرزمین موعود» نگفته است .نویسنده این حکومت اسالمی است».
کدام از بخشهای کتاب درباره دوگانه تندرو/میانهرو در
توییت در ادامه مینویسد« :قسمتهایی از کتاب اوباما که در این کتاب اوباما توضیح داده که چگونه در سال۸۸به ایران و وجود البیهایی برای ایجاد چنین فضایی اشــاره
(شورای ملی ایرانیان آمریکا) نشده است .اوباما نیز در هیچ

تازه چاپ شــده را برایتان ترجمه میکنم تا با خیانتهای

جای طرفداری از مردم ایران سیاســت منافع حزبی را در نکرده است.

از ترامپ را بدانید»

حکومت ایران باج خواهی بکند

نظر گرفته و در قبال سکوت در مورد جنایات۸۸توانسته از

“اوباما مینویسد رهبر ایران به دموکراتها عالقه دارد”.

اوبامــا در این کتاب توضیح میدهد که سیاســت حزب

اسالمی عاشق کیه؟ بازم قسمتی از کتاب A Promised

— دکترماریا (@2020 ,16 mariyasalariyan) November

جمهوری اسالمی عالقه ویژه ای به دمکراتها دارد چون

دمکرات مماشات با حکومت اسالمی است

رایت میشــود و به تازگی چاپ شده را نمیتوانم همراه

جمهوری اسالمی در آمریکاست که به نایاک مشهور است ».دمکراتها چه خیانتی به ایران میکنند ».ما هیچ کدام از این

«این کتاب را به مرور برایتان ترجمه میکنم»  pic.twitter.مینویسد« :در این کتاب اوباما توضیح داده که چگونه در
ســال  ۸۸به جای طرفداری از مردم ایران سیاست منافع — دکترماریا (@2020 ,16 mariyasalariyan) November
com/saMwlFfnzr
دکترماریا (@ 2020 ,16 mariyasalariyan) Novemberحزبی را در نظر گرفته و در قبال سکوت در مورد جنایات

کتاب به شدت به سیاستهای فشار حداکثری ترامپ تاخته و

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

مشورت بایدن انجام داده و اصوال به نظر حزب دمکرات

“اوباما مینویســد در ســال  ۸۸از ایران
عالقه دارند و با نظرات ترامپ کامال مخالفم»
اوبا در کتاب سرزمین موعود گفته اکثریت مردم ایران به باجخواهی کرده است”.

حساب کاربری دکتر ماریا در توییتر مینویسد« :اوباما در این

چون پیروزی انقالب اسالمی را مدیون دمکراتها میداند

حســاب کاربری دکتر ماریا مینویســد« :در کتاب A

ســرزمین موعود گفته اکثریت مردم ایران به حکومتشان

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

رهبری جمهوری اسالمی عالقه ویژه ای به دمکراتها دارد

“اوباما مینویسد نایاک مسئول ایجاد دوگانه کتاب مواجه شــد توییت میکند« :دوستان ترجمه کتاب

اوباما در کتاب جدید خود اشــارهای به ریاستجمهوری آیا میدانید اعضای نایاک چه بالیی به ســر
توییت حساب کاربری دکتر ماریا میگوید« :اوبا در کتاب بایدن و سیاستهای او در قبال خاورمیانه نکرده است.
مردم ایران می آورند ؟

دموکراتها بیشتر آشنا بشوید و علت طرفداری مردم ایران

برایتان ترجمه میکنم

قدرتمند همیشه به سمت حزب جمهوریخواه گرایش پیدا خود به نامهای اشــاره میکند که رهبر جمهوری اسالمی
میکند .پس حکومت فعلی باید حفظ شود».
ایران به او نوشــته است .او در این نامه به اوباما میگوید
چنیــن جمالتی هم در کتاب جدیــد اوباما وجود ندارد.
ایران تمایلی به مذاکره مســتقیم با آمریکا ندارد .بنابراین
باراک اوباما در این کتاب اشارهای به این موضوع نکرده که
این ادعا که اوباما دــر کتاب خود به عالقه رهبر ایران به
حکومت فعلی ایران باید حفظ شود و این ادعا نیز نادرست
است و مشخص نیست چرا چنین جمالتی که به سادگی دموکراتها اشاره کرده ،نادرست است.

خودش بسیاری از کارها در امور خاورمیانه و ایران را با تندرو/میانهرو در ایران است”.

“اوباما در کتابش نوشته اکثر مردم ایران به
ما چنین جمالتی را هم در کتاب جدید اوباما پیدا نکردیم.
جمهوری اسالمی عالقه دارند”.

حکومتشان عالقه دارند و با نظرات ترامپ کامال مخالفم

بازم قسمتی از کتاب  A Promised Landنوشته اوباما را

این حساب کاربری مینویسد« :فکر میکنی رهبر انقالب
 Landنوشــته اوباما را برایتــان ترجمه میکنم .رهبری
پیروزی انقالب اسالمی را مدیون دمکراتها میداند .او

آنچه درباره وقایع سال  ۸۸در کتاب اوباما آمده ،توضیح از جمهوریخواهان متنفر است و بارها به من (اوباما) نامه

اصلیترین بخشهای کتاب که به ایران پرداخته ،اشاره کرده
اســت .اعتماد نیز بخشهایی از این کتاب را بازگو کرده
اســت .سایت انتخاب نیز در گزارشی ،خاطرات اوباما در
مورد خاورمیانه را بررسی کرده است که در بخشی از آن،
به گفتوگوی اوباما با پادشاه عربستان اشاره شده است .هر
چند عبارت «بوالهوسی» که در تیتر گزارش به کار رفته ،در
کتاب اوباما وجود ندارد اما این گفتوگو در کتاب وجود
دارد و اوباما مینویســد« :گفتم“ :امیدوارم از پرسش من
ناراحت نشوید اعلیحضرت ،اما چگونه میتوانید با دوازده
زن کنار بیایید؟” ســرش را با خستگی تکان داد و گفت:
“خیلی بد .یکی از آنها همیشه به دیگران حسادت میکند.
این پیچیدهتر از سیاست در خاورمیانه است»”.
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پاورقی قسمت پنجم :

آندره میناسیان  ،ایرانی ارمنی آمریکایی است که مدتها برای ایرانشهر مطلب و مقاله از این سوی و آنسوی جهان بویژه در مورد رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی ارسال می کند .اخیرا متوجه شدم که کتابی نوشته است با عنوان
«مقاومت یک اقلیت ایرانی در برابر رژیم آخوندی ایران» و از او خواهش کردم که ایرانشهر آن را ویراستاری و پاورقی کند .با بزرگواری پذیرفت و از شماره  244ایرانشهر شاهد آن بوده ایم اینک ادامه خاطرات او

مقاومت یک اقلیت ایرانی در برابر رژیم آخوندی

زندانی شدنم در زندان اوین و شروع بازجوئی
اوایل کودتای بهمن ماه سال یکهزارو سیصدو پنجاه و هفت مقارن یکهزارو نهصدو
هفتاد و نه تصمیم گرفتم همسر و دو فرزند پسر نه و پنج ساله ام را بخاطر ایمنی و
ادامه تحصیل به آمریکا بفرستم و بعدا به آنها ملحق شوم ،با مشکالت زیادی رو برو
بودم چون با اکثر افرادیکه قب ٌ
ال با آنها در شرکت نفت کار کرده بودم با افراد دیگری
جایگزین شــده بودند و عمال قادر ب ه تصمیم گیری نبودند ،شاید هم حق تصمیم
گیری نداشتند .حل مسائل شرکت من از قبیل صورت وضعیتهای ارائه داده شده و
فسخ ضمانت نامه ها و تحویل موقت پروژه ها و دریافت مطالبات با این افراد غیر
ممکن بود ،و بعلت بی اطالعی از جریانات قبلی مدام کارها را به عقب میانداختند
و یک سال تمام دوندگی کردم ولی به نتیجه نرسیدم،
اواخرسال یکهزارو سیصدو پنجاه و هشت مقارن یکهزار و نهصدو هفتاد و نه برای
ازدواج خواهرم در آمریکا به لوس آنجلس سفر کردم ،و دو هفته طول نکشیده بود
که پســرعمه ام از تهران تلفنی اطالع داد که افراد دادستانی انقالب به دفتر شرکت
ریخته و کلیه دفاتر و مدارک شرکت نفت و دفاتر حسابداری شرکت را با خود برده
اند وضمن ٌا هفت نفر از افراد ارشد شرکت ملی نفت ایران اکتشاف و استخراج را در
رابطه با پرونده کاری من دستگیر و زندانی کرده اند و او ت ٌاکید کرد که من به تهران بر
نگردم ،برای او توضیح دادم که هیچ ریگی تو کفشم نیست و آن افراد دستگیر شده
بی گناه هستند و من تا ده روز دیگر به تهران برمیگردم و قبل از بازگشتم تاریخ و
ساعت ورودم را به تهران به شما اطالع خواهم داد ،من فکر میکردم مرا در فرودگاه
دستگیر خواهند کرد ولی نکردند و به منزل که رسیدیم به پسرعمه ام گفتم که چند
روزی آشکار نخواهم شد و جواب تلفن را هم نخواهم داد ولی تو دو بار که زنگ
زدی قطع کن دفعه بعد یکبار و دفعه ســوم جــواب خواهم داد و بعد از رفتن او
منهم خوابیدم ،ســاعت شش صبح سراسیمه از صدای زنگ تلفن از خواب پریدم
و ناخودآگاه به علت گیج و منگ بودنم گوشــی تلفن را برداشتم واز آن طرف مرا
خواستند و ت ٌاکید کردند که تا ساعت ده صبح جهت

نویسنده:آرسنمیناسیان

پاره ای توضیحات به داستانی انقالب مراجعه کنم ،در جواب گفتم که تازه از راه داد زد فکولی اول اون کراوات و کمربند و تمام وسائلت را تحویل بده ،با عصبانیت

رســیده ام اجازه دهید فردا بیایم و در جواب گفتند «اگر تا ساعت ده صبح نیامدی باو گفتــم مواظب دهنت باش و گر نه آنچنان میزنمت که مثــل ان دماغ به دیوار
ما خواهیم آمد».
بچسپی ،خوشبختانه مسئول قسمت حرفهای او را شنیده بود به داخل آمد با چک

با کت و شــلوار وکراوات به شرکت رفتم و با کار پرداز شرکت به دادگاه انقالب و اوردنگی او را از اطاق بیرون کرد و با احترام از من خواســت که وسائلم را به او
رفتیم و پس از پارک ماشین .عبور از نگهبانی وارد حیاط دادستانی انقالب شدیم ،در تحویل دهم ،به پشت سرم که برگشتم آقای امیرانتظام را دیدم و با یک نگاه طوالنی
ســمت راست حیاط که با توری فلزی از قسمتهای دیگر جدا کرده بودند خلخالی به او گفتم»تو دیگه چرا» ســرش را پائین انداخت و چیزی نگفت ،بعد از عکس
جنایتکار را دیدم که عده ای را ردیف کرده و آنهائیکه میبایستی اعدام شوند انتخاب
برداری مرا با سربازی رهسپار زندان انفرادی کردند و خوب به یاد ندارم هشتاد الی
میکرد ،در همان موقع یکنفر زندانی نقش زمین شــد و معلوم گردید که آن بیچاره
یکصد پله از ســینه کوه باال رفتیم تا به انفرادی رسیدیم و از درب آهنی وارد داالن
اعدامی بود ،چطور میتوان این چنین صحنه های وحشیانه و غیر انسانی را فراموش
طویل انفرادی شدیم که سمت چپ سلولهای انفرادی قرار داشت و سمت راست
کرد؟ وارد ســاختمان دادستانی انقالب شدیم و پس از معرفی خود دستور دادند با
درسرمای بهمن ماه فقط یک بخاری جهت نمونه در راهرو و آنهم خاموش ،باالخره
راهنما به طبقه دوم بروم و بعد از چندی انتظار آقایی درب اطاق را باز کرد و بدون
پس از پشــت سر گذاشتن چندین درب آهنی به محل اقامت جدید خود رسیدم و
معرفی خود مرا به داخل اطاق آیت الئه قدوسی هدایت کرد و از درب دیگری وارد
پاسدار درب سلول را باز کرد و شخصی در داخل سلول بود و به من سالم کرد و
اطاق خودش شــدیم ،به راحتی گفت تو را راهی اوین میکنم ،از او پرسیدم به چه
دلیل ،گفت جهت پاره ای توضیحات و همین روز هم آزاد خواهی شد ،و سربازی دست داد و او فکر میکرد که من بازجوی او هستم و به من گفت من در خدمت شما

را صدا زد که مرا راهنمائی کند ضمن ٌا به سرباز دستور داد به من دستبند نزنند ،با چهار هستم ،پاسدار بر گشت به او گفت پدر ایشان هم مثل شما زندانی هستند و منهم
سرباز داخل یک ماشین پیکان رهسپار اوین شدیم و داخل اوین پیاده شدیم و قدم وقتی ایشان را دیدم فکر کردم که او بازجوی من است ولی هر دو زندانی بودیم .این
زنان رهســپار خانه جدیدم شدم و پس از گذشت از چندین درب آهنی به محلی

احمقها با برداشت دیوار وسطی از دو سلول انفرادی سابق آنرا به یک سلول بزرگتر

معروف به بند محکومین رسیدیم سپس ما را جهت گرفتن عکس با شماره زندانی جهت گنجایش بیشــتر زندانی تبدیل و در بهمن ماه گچ کاری کرده و سلول را به
ردیف کردند ،و زمانی که وارد اطاق شدم یک پسر بچه چهارده یا پانزده ساله پاسدار یک محل نمناک و سرد و غیر قابل تحمل در آورده بودند.
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در کانون خبر:

تمدید دوران در خانه ماندن
در جنوب کالیفرنیا

افزایش شمار مبتالیان در ایالت کالیفرنیا که رکورد نزدیک
به  ۶۷۰۰۰نفر را در دوشــنبه ثبت کرده اســت ،تمامی
کانتیهای جنوب کالیفرنیا و کانتی سن واکین ولی ،دوران
در خانه ماندن را در هفته نخســت سال  ۲۰۲۱نیز ادامه
خواهند داد و ممکن اســت حتی بــرای  ۲یا  ۳هفته نیز
تمدید شود.
در حالی این تصمیم گرفته میشود که کالیفرنیا نه تنها با
مشــکل تختهای بیمارستان به ویژه در جنوب کالیفرنیا

روبرو شده است ،بلکه با کمبود تانک اکسیژن نیز دست
و پنجه نرم میکند زیرا برای افرادی که که نیاز به اکسیژن
در خانه دارند ،تانکهای خالی باید باز گردانده شود تا
بتواند پر شود.
کمبــود تانکهای اکســیژن برای بیماران بســتری در
بیمارستانها و بیماران بستری در خانهها ،ضرورت و نیاز
مهم امروز است.

 2میلیارد دالر افزایش بودجه مدارس
برای بازگشایی
گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا به مردم امید بازگشایی
مــدارس در نیمه ماه فوریه و  ۲میلیــارد دالر بودجه و
کمک مالی را وعده داد.
با در نظر گرفتن آزمایش کرونا به صورت پی در پی برای
دانش آموزان و آموزگاران و کارکنان بخش آموزشی از
یک سو و واکســینه کردن آموزگاران و کارکنان بخش
آموزشی از سوی دیگر ،میتواند مسیر بازگشایی مدارس
را هموار نماید.

گوین نیوســام ،این طرح و برنامه خــود را میباید به
قانونگذاران کالیفرنیا ارائه نماید تا آنها پس از تصویب
در بودجه کالیفرنیا به صورت اصالح بودجه قرار دهند.
طرح بازگشــت کودکان ،نخســت با مهد کودکها و
کالسهای اول و دوم دبستان و دانش آموزان با نیازهای
استثنایی خواهد بود و در ماه مارچ دیگر کالسهای دوره
ابتدایی را در برخواهد گرفت.

خبرهای بیزینسی:

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

شانا بنجی که از یک پدر و مادر ایرانی یهودی در امریکا متولد مدتی بمانید .فودی ی و ی ی محصول آفرینندگی ،عشق و
شده است ساکن بورلی هیلز است .او مبتکر سایت  www.هیجان است و کسی چه می داند شاید در شما نیز شور و
 thefoodiewayyy.comاست .در پیشانی سایت شانا هیجان را روشن کند.
این چنین نوشته است :در سایت من گردش کنید و امیدوارم
(SCRRA) 
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تصمیم دیوان عالی قضایی کالیفرنیا
برای مجرمان جنایی سکس

دیــوان عالی قضایی کالیفرنیا اعالم کــرد که زندانیانی که در
زندانهای کالیفرنیا به جرمهای جنایی جنســی غیرخشونت
بار زندانیهستند میتوانند دوران زندان باقی مانده خود را به
صورت تعلیقی بگذرانند و از زندان مرخص شــوند و انتظار
میرود پرونده  ۲۰هزار زندانی بررسی شود.
این تصمیم بر اساس رای مردم در چهار سال پیش در انتخابات
سال  ۲۰۱۶است که فرماندار پیشین کالیفرنیا برای کاستن از

شمار زندانیان کالیفرنیا ،کاهش هزینههای زندانها در نگهداری
از این گونه مجرمها به تصویب مردم رســیده بود و اکنون در
پایان ســال  ،۲۰۲۰دادگاه عالی کالیفرنیا به روشنی آن را بیان
نموده و راهکار الزم و ضروری را ارائه نموده است.
ناگفته نماند که از ســال  ۲۰۱۶دادگاههای عالی اعالم نموده
بودند که زبان این قانون بســیار ناروشــن است و نمیتواند
اجرایی شود.

8
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در کانون خبر:

یک دیدگاه و پیشنهاد در مورد تزریق
واکسن کرونا ( )Covid19در ایران و آمریکا

عزیزانی که در ایران منتظر واکســن هستند ،ایران اعالم کرده است که خودش دارد
واکسن درست می کند .نوعی که امریکا درست کرده دوز اول  ۵۰درصد و دوز دوم
 ۹۵در صد مصونیت ایجاد می کند .در آمریکا متخصصان علم ژنتیک بر این باورند
که نوعی که شــرکت مودرنا و فایزر ارائه داده اند که از طریق پردازش mRNA
صورت می گیرد با نوع معمول واکسن ها فرق دارد (انگلیس هم گویا نوع معمول
را دارند) .و ســوال این جاست که این نوع واکسن می تواند عوارض یا عوارض
جانبی داشته باشد؟ پاسخ این بوده که این نوع جدید واکسن  mRNAمی تواند
روی ژن های بدن تاثیر بگذارد! برای همین شاید این توفیق اجباری باشد که در ایران
واکسن زدن به تعویق افتاده تا بینیم که در این چند ماه این همه افرادی که واکسن
تزریق میکنند در مجموع چه عوارضی را نشان خواهند داد .در آمریکا هم تا چندین
ماه به درازا خواهد کشید تا واکسن به همه برسد و عده ای را هم حریف نخواهند
شــد زیرا اصوال واکســن نمی زنند .باز نمی توان دقیق فهمید که آن ها که واکسن
زدهاند وقتی در معرض ویروس قرار می گیرند مصون هستند یا نه زیرا همچنان مردم
مجبورند به ماسک زدن و مراقبت ها و پروتکل های بهداشتی ادامه دهند و به نظر
می رسد که در هر صورت باید تزریق را ادامه داد تا همه ساکنان کره زمین واکسن را
دریافت کنند .یادآوری می شود که هنوز معلم نیست مصونیت برای چه مدتی است؟
واکسن از نوع  mRNAبه دلیل جدید بودن کمی سوال برانگیز می تواند باشد ولی
اگر موثر واقع شود این روش یک تحول بزرگ در عالم پزشکی باشد که برای درمان
بیماری های ایمنی مانند  ،ام اس ،رماتیســم ها و غیره موثر باشد .شایعات موجود
مبنی بر اینکه نوعی که با ژن درمانی درست شده به دولت ها این قدرت را می دهد
که با دستگاههای از راه دور بدن ما را به انجام هر تغییراتی وا دارند و یا افراد سالمند

“Turkey: Bridge to
“ Freedom

به زبان انگلیسی ساده که همگی بتوانند انرا بخوانند ،
توسط اقای پرویز حکیمی نگاشته شده .
خواندن این کتاب برای همگان الزم  ،خصوصا نسل
جوان بعد از آشوب  ،۱۹۷۹یا انقالب اسالمی
بدنیا آمدهاند.
سواالت شما در رابطه با رفتن شاه فقید وآمدن خمینی
خصوصا اقلیتها را در رژیم مالیان شرح میدهد .
را از بین ببرند و غیره وجود دارد که فعال این نوع توانایی ها بعید به نظر می رسد.
در هر حال نگارنده مطلب درست و قانع کننده ای ندیده ام وشاید بعد ها این کار
صورت بگیرد .از کسانی که واکسن زده اند گزارش شده که چند روز اول ،حالشان
خوب بوده ولی پس از چند روز بعضی ها حالت های خفیف کووید را داشته اند
که خوب است همان روش هایی را که ما در این مدت برای تقویت بدن دریافت
کردیم مانند پیاده روی ،تمرین تنفس عمیق ،ویتامین د ،کم کردن شیرینی و استرس
و غیره را ادامه داد .در هر حال و در مجموع شیوهو پیشگیری کووید دارد هر چند
به کندی ولی به خوبی پیش می رود  ،کمی صبر و دعا الزم است .به هر روی بهتر
است هر کس با پزشک خود برای پیشگیری و درمان مشاوره کند

ادامه مطلب صفحه اول  -مرگ تحقیر آمیز قاسم سلیمانی
که ،دولت ایران برای نیروهای شبهنظامی در لبنان ،فلسطین ،عراق و سودان اسلحه ارسال
میکند .و شبهنظامیان شیعه عراقی را با همکاری حزباهلل لبنان در شهرهای قم ،تهران،
اهواز و مشهد آموزش میدهد .گرچه در رسانه ها سپاه پاسداران به دستور قاسم سلیمانی
تکذیب و انکار کردند.
البته قرارگاه رمضان  3اردوگاه در نزدیکی مرز ایران و عراق داشــت و محمود فرهادی
مسئول بخش شمالی قرارگاه بود که وی هم در سپتامبر 2007دستگیر شد .اما فرد دستگیر
شده در کمتر از  1ساعت همه چیز را لو داد و کاندولیزا رایس در کتاب اخیرش (دمکراسی
؛ ترجمه عرفان قانعی فرد؛ شرکت کتاب) گفت :عین بلبل چهچه می زد و همه چیز را
اعتراف کرد ! تا اینکه جواد ظریف در سازمان ملل با زلمای خلیلزاد حرف زد .همیشه
پترایس از خرابکاری و ذهنیت مخرب سلیمانی می نالید.
وقتی که پتریس به عنوان رئیس سازمان سیا انتخاب شد ( از  ۶سپتامبر  ۲۰۱۱میالدی
تا  ۹نوامبر  ۲۰۱۲میالدی) بر روی قاسم سلیمانی تمرکز بیشتر شد و جز تهدیدها علیه
امنبت ملی آمریکا شناخته شد .اما جان برنان رئیس وقت سی آی ای سیاست مماشات
را در پی گرفت و حتی در کتاب خاطراتش تمایلی به بحث درباره سلیمانی را ندارد! اما
در اندیشکده های واشنگتن ،بیشتر از پیش درباره قاسم سلیمانی تمرکزو بررسی می شد.
نه جرج بوش و نه اوباما دستور کشتن قاسم سلیمانی را امضا نکردند اما ترامپ به انجام
کار تمایل داشت و ظاهرا تحت تاثیر تحلیل مدیر سی آی ای جینا هسپل قرار گرفته بود
که تجربه و سابقه ای حرفه ای در حذف تروریست ها دارد .هسپل رئیس سی آی ای به
وی گفته بود که حمله نکردن به سلیمانی حطرناک تر از کشتن اوست .اما انگار آنچه را به
ترامپ گفته بود که ترامپ دوست داشت بشنود .و حتی برخی از کارشناسان و تحلیلگران
سی آی ای هم  -که بطور سنتی فارغ از سیاست حزبی هستند -از تصمیم ترامپ متعجب
بودند .اما برخی هم اطمینان کامل به تصمیم مدیر سی آی ای و رئیس جمهور داشتند.
گرچه هسپل چندان در خاورمیانه مانند استانبول و بغداد و تهران و کابل ماموریت نداشته
اما شناخت جالبی از گروه های تروریستی در خاورمیانه دارد .و سی آی ای طبق دستور
عمل کرد.
برای ترامپ و سی آی ای این بار لحظه ای بحرانی بود و ترامپ  3سال برای امضا حکم
کشتن سلیمانی صبوری کرد .ترامپ دالیل نگران کننده خود را داشت .سی آی ای بعد از
بحران عراق و اشتباه محاسباتی درباره سالح کشتار دسته جمعی؛ معموال راه محافظه کارانه
و محتاطانه ای را در پیش گرفته بود اما این بار درباره حذف سلیمانی از عرصه نبرد؛ اصرار
داشتند .هسپل در سیا معتقد بود که به حد کافی اطالعات و اسناد و شواهد درباره طرح
حمله سلیمانی و گروه مسلح شیعیان به آمریکایی ها در بغداد از جمله سفارت امریکا در
بغداد و نیز  4سفارت دیگر وجود دارد .
سرانجام در  5عصر روز  2ژانویه  2020ترامپ دستور کشتن سلیمانی را صادر کرد5 (.
شنبه  12دی  )1398ترامپ در ماراالگوی فلوریدا بود .بوی خطر را شنیده بود و واقعه در
شرف وقوع و طرح شیطانی سپاه قدس و شبکه شیعه عراقی علیه نیروهای آمریکایی را
می دانست .برای ترامپ ؛ استدالل درباره مشروعیت و قانونی بودن کشتن رهبر نظامی
خارجی مهم نبود و فقط می خواست درمانی سریع برای بحران در پیش رو بیابد .گرچه
از سالها قبل (در  18فوریه  )1976جرالد فورد  -رئیس جمهور وقت آمریکا  -و بعدها
هم رونالد ریگان؛ تاکید داشتند که سی آی کار ترور شخصیت های دولتی در خارج از
آمریکا را انجام ندهند.
سلیمانی به دنبال تقویت هالل شیعی و حضور بیشتر شبکه تو در توی شیعیان مسلح
در خاورمیانه بود تا کریدور خاکی ایران از کناره های دیوار چین در افغانستان تا دریای
مدیترانه را تقویت کند و در جنگ سرد با عربستان؛ حضور پررنگ تری داشته باشد .خود
وی به همراه علی والیتی (یکی از مشاوران سید علی خامنه ای) آن را جبهه مقاومت و
محور مقاومت می نامیدند و در رسانه های وابسته به سپاه پاسداران و ارگان های رسانه
ای حکومتی تبلیغ می شد .در اکتبر  2006سلیمانی در روز قدس با ابراز شادمانی گفته
بود که پیروزی حزب اهلل در لبنان؛ ظهور خاورمیانه جدید است البته خاورمیانه اسالمی
نه خاورمیانه امریکایی .در تفکر او تاسیس گروه های جهادی و سازمان های شیعی و
مدل فلسطینی راه کار جدید خاورمیانه بود .از تجهیز حزب اهلل و حماس به موشک ابزار
شادی می کرد!
در پایان عید نوروز یعنــی  ۱۹فروردین  ۱۳۹۸یا  ۸آوریل  ۲۰۱۹در اقدای غیر منتظره؛
ترامپ آمد و سپاه پاسداران را تروریست نامید گرچه بازیگری غیر دولتی نیست و یکی
از ستون ها و پایه های حکومت اسالمی است.و از دید نهادهای امنیتی آمریکا؛ سلیمانی
معمار بسیاری از سیاست های خارجی بحث انگیز و ستیزه جو رژیم خالفت اسالمی
والیت فقیه بود .و نیروی قدس بین  10000تا  20000نفر پرســنل دارد و با گروه های
حماس و جهاد اسالمی و پ ک ک و دیگر سازمان های تروریست و شرور از نزدیک
کار می کند .و سپاه قدس بعد از  2005قاتل رسمی بیش از  300آمریکایی شد .همچنین
قاسم سلیمانی در ساخت شبکه مسلحانه تروریستی شیعه و گروه های مسلح که برای
ایران جنگ نیابتی می کنند؛ نقش مسلم داشت.
در بامداد روز جمعه  13دی  1398در فرودگاه بغداد؛ هواپیمای سلیمانی به زمین نشست
( .)AirBus A320سلیمانی به اتفاق همراهانش از جمله ابو المهدی مهندس (یکی از
رهبران کتایب حزب اهلل جزو زیر مجموعه حشد شعبی)سوار بر ماشین شد.
بعدها افراد سی آی در شبکه تلویزیونی ان بی سی گفتند که رابط های سی آی ای در
فرودگاه دمشق و بغداد حضور داشتند و بنا به گزارش یکی از افراد نفوذی در حلقه داخلی
سپاه قدس و حزب اهلل؛ سی آِی ای متوجه شد که سلیمانی در راه بغداد است و موساد
هم جزئیات سفر را تائید کرد .بعدها نیویورک تایمز افشا کرد که سیا رابط هایی را در
داخل شبکه سپاه قدس در سوریه  -حزب اهلل  -فرودگاه های بغداد و دمشق پیدا کرد.

کتاب «ترکیه :پل آزادی»

جاسوس های آمریکا در فرودگاه بغداد و بخش فنی؛ مشخصات ظاهری سلیمانی را
تائید کردند 2 .مقام سی آی ای به شبکه ان بی سی گفتند که دیده اند رهبر نظامی عراقی
( ابومهدی) از پله ها برای استقبال از فرمانده نیروی قدس باال رفت و قاسم سلیمانی
هم فورا بیرون آمد و ساعت از  1بامداد گذشته بود .تصویرهای سیاه و سفید از دوربین
مداربسته توسط یکی از افراد نظامی گار گذاشته شده بود .جینا هسپل از طبقه  7دفتر
کارش در النگلی ویرجنیا تصاویر را می بیند و به طور همزمان هم مارک اسپر وزیر دفاع
در مقر پنتاگون به صفحه تلویزیون خیره مانده است .و ترامپ هم در فلوریدا است.
نوعی پهباد با قابلیت حمل موشک و امکان کنترل از راه دور و پرواز خودکار (9-MQ
 Reaperبه معنی دروگر) که با اجازه رادار حکومت عراق وارد فضای هوایی کشور
شــده بود به آسمان فرودگاه بغداد رسیده بود .از  1مه  2007آسمان عراق تحت کنترل
نیروهای آمریکایی است و بسیاری از عملیات ها علیه تروریست ها را با موفقیت انجام
داده اند( .که می توان به کشــتن ابو ُمص َعب الزرقاوی تروریست بنیادگرای اردنی در ۷
ژوئن  ،۲۰۰۶عراق اشاره کرد ).بنابراین هراسی از درگیری با نیروهای نظامی عراق وجود
نداشت و از قبل هماهنگ شده بود .از دیدگاه ایاالت متحده آمریکا  -پس از چند سال
بررسی  -سلیمانی یک طراح حمالت تروریستی خطرناک بود تا نفوذ ایران را در منطقه
افزایش دهد.

سلیمانی و همراهانش سوار اتومبیل می شوند .گروهی سوار وانت شدند تا از ترمینال
حمل بار خارج شوند .رئیس سی آی ای و مسئول پنتاگون هم از طریق دوربین مداربسته
شاهد اجرای عملیات حذف سلیمانی بودند که چگونه کاروان اتومبیل سلیمانی براه افتاد و
پهبادها هم بر باالی سر آنها در حال پرواز و تعقیب هدف بودند .کاروان اتومبیل سلیمانی
حرکت کرد و خودش نمی دانست که چه سرنوشت تحقیر آمیزی در انتظارش هست.
پهباد آمریکایی هدف متحرک را تا خروج از حیاط بخش باربری فرودگاه نعقیب می
کند  .سیگنال های متخصص اطالعات به روی دستگاه فرستنده تقویت می شود .در پیام
مبایل برای آخرین بار تائید مشخصات افراد داخل کاروان اتومبیل را دریافت می کند تا
شک و شبهه ای باقی نماند.از مدتها قبل گروه عملیات نقشه و اطالعات ماهواره ای را
دریافت کرده بودند و همه نقشه ها با تطبیق وسواس گونه در سیستم داخل هوایمای بدون
سرنشین تعبیه شده بود تا کارشناس پرواز آن ،به درستی آن را به پرواز در آورد و کنترل
کند .و آمریکا در دوران ترامپ  18ماه یا  1.5سال تالش داشت که قاسم سلیمانی را از
عرصه حذف کند.
گشت شناسایی و اکتشاف کارشان تمام شده بود .ترافیکی در منطقه وجود نداشت .هر
از گاهی معدود اتومبیلی یا تاکسی مسافری عبور می کرد و در داخل مسیر بودند .ماشین
وانت در جلوی اتومبیل قاسم سلیمانی حرکت می کرد .کارشناس عملیات پهباد از مرکز
فرماندهی عملیات آمریکا در قطر؛ عملیات ارسال موشک را کنترل و هدایت می کرد.
فرمان شلیک هم از مقر نیروهای سنتکام ( ستاد فرماندهی مرکز ایاالت متحده آمریکا)
صادر شد.
با نشــانه گیری دقیق به هر کدام از دو اتومبیل کاروان سلیمانی  2موشک ()hellfire
شلیک کرد .در کل 4موشک به سوی هدف شلیک شد .برای آمریکایی ها عملیات کشتن
و حذف سلیمانی (که به مدت بیش از  1دهه ،بطور بیرحمانه ای به قتل و عام نیروی
نظامی امریکا کمک کرده بود) موفقیت مسرت بخشی به نظر می آمد .حضور شبح گونه و
پر تبلیغات رسانه ای یک بازیگر حکومت مالیان مرده بر زمین افتاده بود و در آتش میان
آهن پاره های اتومبیل می سوخت .و چند دقیقه بعد همه نیروهای آمریکایی از فرودگاه
بغداد دور شدند .از لحظه فرود هواپیما تا پیان عملیات 15 ،دقیقه گذشت.
یکی از کارشناس های قبلی اداره اطالعات داخلی آمریکا( ِ )DHSدر مصاحبه با فاکس
نیوز گفت  :آن دو نفر که نیامده بودند در عراق با هم گلف بازی کنند؛ قصدشان طراحی
برنامه تروریستی علیه سربازان ما بود! البته هدف اصلی ابوالمهدی و سلیمانی هم دور
کردن آمریکا از عراق بود و تظاهراتی ضد ایرانی و ضد حکومت مرکزی عراق هم در
عراق براه افتاده و سپاه قدس را مشوش و سراسیمه کرده بود.
اول پنتاگون خبر کشته شدن سلیمانی را اعالم کرد .از دید کارشناس های امنیتی ؛ کشتن
سلیمانی ( معمار استراتژی ایران در خاورمیانه) ،قاعده بازی را در خاورمیانه تغییر داد.
فورا حماس بیانیه ای منتشر کرد و خامنه ای هم بیانیه داد و با اغراقی غیر مستند گفت
سردار بزرگ و پرافتخار اسالم ! چیزی مثل سعد بن ابی وقاص فرمانده حمله اعراب
شمششیر زن به ایران  .گرچه بخشی از سپاه هم خواهان جنگ نبود و بخشی از حاکمیت
هم همچنان بر ایجاد رابطه اصرار می کرد .اما وزارت اطالعات و سپاه پاسداران ایران؛
آمریکا را به انتقامی سخت تهدید کردند .و ساعاتی بعد اسماعیل قاآنی به عنوان جانشین
سلیمانیمعرفیشد.
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بنا به گفته سی ان ان ترامپ در لحظه شنیدن خبر کشته شدن قاسم سلیمانی ،بستنی می
خورد .اما فورا در جلسه خبری با صراحت گفت» دستور کشتن دادم تا مانع جنگی شوم
باشم .سلیمانی در حال برنامه ریزی یک حمله قریب الوقوع بود» .جان بولتن هم تبریک
گفت و ابراز امیدواری کرد تا اولین قدم در راه تغییر رژیم در ایران باشد .نتانیاهو هم از
ترامپ تشکر و قدردانی کرد .اما بایدن رقیب انتخاباتی ترامپ اعالم کرد  :کشتن سلیمانی؛
انداختن آتش در انبار باروت بود اما هیچ آمریکایی برای مرگ سلیمانی اشک نمی ریزد!
برای دستگاه اطالعاتی و امنیتی ترامپ  ,در  3ماه بعد از مرگ ابوبکر بغدادی ( 26اکتبر
)2019؛ کشتن قاسم سلیمانی هم موفقیتی امنیتی و یک حمله دقیق پهبادی و مهم ترین
اقدام کشتن یک نظامی ارشد کشوری خارجی پس از جنگ جهانی ( 2ترورفرمانده ارشد
نیروی دریایی ژاپن) به شمار می آید و هم آن را قمار امنیتی می نامند زیرا همگی منتظر
انتقام سخت ادعا شده از طرف ایران بودند!
ایران اول مراسم عزا برگزار کرد و تبلیغات رسانه ای گسترده ای براه انداختند تا سلیمانی را
قهرمان ملی بنامند .تشییع جنازه و دفن قاسم سلیمانیدر در روزهای شنبه  ۱۴تا چهارشنبه
 ۱۸دی  ، ۱۳۹۸در شهرهای کاظمین ،بغداد ،نجف ،کربال ،اهواز ،مشهد ،تهران و قم انجام
شد و نهایت ًا وی در نیمه شب  ۱۸دی در کرمان دفن شدحتی .نماز میت در دانشگاه تهران
توسط علی خامنهای ،با حضور چند ده هزار نفر مردم برگزار شد.
چند ساعتی از تبلیغات رسانه ای و معرفی سلیمانی به عنوان قهرمان ملی نگذشته بود که
ایران صرفا به راکت پراکنی کور به سوی کنسولگری آمریکای خالی از سکنه دست زد
وپدافند هوایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اقدامی جنون آمیز به پرواز شمارهٔ ۷۵۲
هواپیمایی بینالمللی اوکراین که یک پرواز مسافربری متعلق به اوکراین از مبدأ تهران به
مقصد کییف در حرکت بود ،شلیک کرد و همهٔ  ۱۷۶سرنشین این پرواز جان باختند.
این هواپیما در  ۱۸دی  ۸( ۱۳۹۸ژانویه  )۲۰۲۰ساعت  ۶:۱۹صبح ،اندکی پس از برخاستن
از فرودگاه بینالمللی خمینی هدف دو موشک قرار گرفت که به فاصلهٔ  ۲۴ثانیه از سامانهٔ
موشکی تور پدافند هوایی سپاه پاسداران شلیک شدند و کمی بعد این هواپیما در نزدیکی
شاهدشهراستانتهرانسقوطکرد.اولمقاماتایران،علتسقوطرانقصفنیاعالمکردند
اما بعد کارشناسان موضوع برخورد موشک را مطرح کردند که ایران در اولین قدم آنرا انکار
کرد و سخنگوی نیروهای مسلح ایران ،آن را «دروغ محض و جنگ روانی و توطئه آمریکا
» خواند .در روز بعد ،مقامات اطالعاتی آمریکایی اعالم کردند که تصاویر ماهوارههای
شناسایی مادون قرمز مستقر در فضا با اطمینان شلیک و نزدیک شدن دو موشک سطح
به هوا به بدنهٔ هواپیما را نشان میدهد و مقامات دفاعی انگلیس و نخستوزیر کاناداهم،
ارزیابی آمریکاییها در مورد برخورد موشک را تأیید کردند و نیویورکتایمزهم صحت
فیلمهای منتشر شده در شبکههای مجازی که لحظهٔ برخود موشک به هواپیما را نشان
میداد ،با نظر کارشناسان خود تأیید کرد.سرانجام وقتی که آمریکا ،کانادا ،بریتانیا ،و استرالیا
اعالم کردند این هواپیما بر اثر برخورد موشک زمین به هوا سقوط کردهاست ..سخنگوی
مجددا آن را «عملیات روانی دولت آمریکا؛یک شایعه؛دروغ؛شیادی آمریکا؛جنگ روانی؛
سناریوســازی دروغین غرب» توسط «دشمنان» و «ضدانقالب» معرفی کردند  .پس از
پنهانکاریها و تکذیبهای متوالی ،در نهایت در تاریخ  ۲۱دی  ،۱۳۹۸شلیک موشک به
پرواز  ۷۵۲توسط ستاد کل نیروهای مسلح ایران تأیید شد و دلیل شلیک موشک به این
هواپیمای مسافربری ،در اطالعیه ستاد کل نیروهای مسلح« ،خطای انسانی غیرعمد در
تشخیص شیء پرنده» اعالم شد!
روز شنبه ۲۱دی ۱۳۹۸مردم معترض برابر دانشگاههای تهران در اعتراض به حادثه شلیک
موشکسپاهپاسدارانبههواپیمایمسافریوپنهانکاریمقاماتجمهوریاسالمیدست
به تجمع و تظاهرات زده و علیه «دروغگویی و پنهانکاری» مسئوالن حکومت شعار دادند
و خواستار استعفای علی خامنهای به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح شدند .و سه روز
پس از مرگ؛ جمعیت مردم ایران که در مراسم ختم شرکت کرده بودند به سابقه و پیشینه
سلیمانی بیشتراز پیش آشنا شدند و عکس ها و تابلوهای یادمان وی را نابود کردند.
در یک سال پس از مرگ سلیمانی؛ خاورمیانه شاهد رشد صلح بین اعراب و اسرائیل بود.
و هم اکنون ناو و زیردریایی امریکا و اسرائیل هم به خلیج فارس وارد شده اند و در مرز
آبی جنوب ایران حضور دارند .و رژیم ایران هم با مشکالتی مانند نابودی محیط زیست،
فروپاشی اقتصادی  ،ضعف در مدیریت کرونا و ظهور اختالفات درون قدرت درصورت
مرگ خامنه ای و مساله جانشینی وی و .. .روبروست
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حکایات بازار بین الخبرین
میلیون امریکایی رو واکسنی میکنه تا سه ماه … خالصه اومدن واکسن کرونا
این هفته خبر اول دنیا واکسن کرونا بود اما …
… اولین واکســن کرونا ،اسپوتنیک  ۵روس ها بود که خودشون مدتیه دارن امیدها رو زیاد کرده برای مردم امریکا اگه این سیاســتمدارای کالش دروغگو
واکسن میزنن و یه سری آدم بی شعورم که فکر میکنن دلشون بیشتر از پزشکای بذارن ملت برگردن به زندگی عادی! …
روس برای مردم روسیه میسوزه هی میگن معلوم نیست اثر داشته باشه یا نه و … واکســن بخرید! … جون مادرتون واکسن بخرید! … مادرفالنا واکسن
کلی چیزشعرای دیگه … آخه عقلم خوب چیزیه ،حاال اگه با پوتین و حکومت بخرید! … این تبلیغ فروش واکسن کرونا نیس ،این خواسته ملت مظلوم ایران
روسیه مشکل دارین دیگه دلیل نمیشه پیشرفتای علمی و صنعتی روس ها رو از حکومت جمهوری اسالمیه … وقتی میبینی همه کشورای دور و بر ایران یا
منکر بشین و خودتونو بزنین به خریت! وقتی یارو داره سراسری توی کشورش واکسن خریدن و شروع کردن به استفاده یا در حال خریدن و آماده سازی هستن
واکسن میزنه یعنی اوکیه ،هیچوقت انقدر چیزخل نیستن که ملت خودشونو به گا ولی سران رژیم دقیقا تخمشونم نیست ،همه جای آدم میسوزه … یه روز میان
میگن تحریمای امریکا نمیذاره … یه روز میگن تاسیسات سردسازی و نگهداری
بدن (البت این منطق در مورد جمهوری اسالمی صدق نمیکنه!) …
… دومین و سومین واکسن جهانی کرونا رو امریکاییا ساختن ،فایزر (با شراکت واکسن فایزر رو نداریم … یه روز دیگه میگن خودمون داریم واکسن میسازیم
بایونتک آلمان) و مادرنا و تا االنم دولت امریکا (همون ترامپی که میگن مدیریت و یه چند ماهی دندون رو جیگر بذارین و چند ده هزار نفر دیگه بمیرن ،واکسن
کروناش تخمی بوده!) یه میلیون آدم رو واکســن زده … این واکسنا از قبل خودمون میاد بیرون … یکی دیگه در اومده میگه اصن این واکسن خارجیا قابل
اینکه بیان کامال سیاسی شدن و هر دو طرف دموکرات و جمهوری خواه کون اعتماد نیست (دقیقا سردار نقدی معروف اینو گفته) ،دستور دادیم هیچ کدوم
از پرســنل بسیج و سپاه واکسن کرونای خارجی نزنن! (انگار االن همه اومدن امیدواریم قبل مردن بدست کرونا نوبت ما هم بشه و جون سالم به در ببریم و
خودشونو پاره کردن تا اعتبار اونو به حساب خودشون بزنن یا طرف مقابل رو
التماس اینا رو دارن میکنن که جون مادرتون بیاین واکسن کرونای ما رو بزنین همینجــا هم اعالم می کنیم حاضریم به جای اون احمقایی که علم و دانش رو
به سواستفاده از واکسن متهم کنن … انقدر ماجرا سر انتخابات رییس جمهوری
البت که اولین محموله واکسنی که وارد ایران بشه بین همین آقایون و آقاشون زیر سوال میبرن و حاضر به زدن واکسن کرونا نیستن ،دو سه بار واکسن کرونا
امریکا باال گرفت که حتی کامال هریس معاون جو بایدن رسما گفت چون واکسن
بزنیم ،درست مثه اون رفقایی که دو سه بار رای پستی فرستادن و توشم نوشته
زمان ترامپ ساخته شده ،بهش اطمینان نداره و نمیزنه ولی بعد از انتخابات که تقسیم میشه در کمتر از چند ثانیه!) …
… خالصه این واکســن کرونا هم شده قوز باال قوز همه جای دنیا! … فقط بودن فقط آقابایدن! …
فکر کردن بردن ،یهویی آقابایدن قول دادن که با همون واکسنای ترامپی صد

جوک های برگزیده بازار بین الخبرین:

شماهم وقتی میخواید ببینید یکی خوابه و داره نفس میکشه یا نه ،به جای اینکه
صداش کنید نگاه شکمش میکنید ببینید باال و پایین میشه یا فقط من اینجوریم !؟
*********
به سالمتى زمانایى كه تو آرایشگاه مردونه فقط مو كوتاه مى كردن
*********
سوییچ ماشین برای خانمها فقط برای باز و بسته کردن در خودرو استفاده میشه
اما برای آقایون:
خالل دندان
گوش پاک کن
وسیله در زدن
وسیله خاروندن سر  ،گردن و … و تمام نقاط بدن
وسیله دفاعی
برای جدا کردن آدامس از ته کفش
برای بیرون آوردن سنگ ریزه و یا پیچ از تایر خودرو
جدا کردن سنگ از رو نون سنگک
قاچ کردن و پوست کندن انواع میوه
نوشتن انواع یادگاری
جابه جا کردن زغال قلیون و …
*********
عمرمون تموم شد و نفهمیدیم دختر تو پُر با دختر چاق چه فرقی داره ؟
*********
امروز تو خیابون یه دختره رو دیدم اندازه ی یه پسر آرایش کرده بود !
واال خجالتم خوب چیزیه …
*********
ﺩﯾﺪﯾﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺭﺧﺘﺨﻮﺍﺏ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯾﻦ ﯾﺪﻓﻪ ﯾﻪ ﮐِﺶ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻣﯿﺎﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﯿﻔﯽ
ﻣﯿﮑﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﯾﺪﻓﻪ ﻻﻣﺼﺐ ﯾﻪ ﺟﺎ ﺍﺯ ﭘﺎﺗﻮﻥ ﺭﮔﺶ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﻗﯿﺎﻓﻤﻮﻥ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﺜﻞ ﻏﻮﺭﺑﺎﻗﻪ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﮐﻪ ﺩﻭﺗﺎ ﺗﯿﺮ ﺗﻮ ﭘﺎﺵ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﺟﻮﻥ میکنه ؟؟؟
*********
شــما یادتون نمیاد ما وقتی بچه بودیم اول مهر که کفش نو برام میخریدن سر
کالس انقدر نیگاش میکردم که دیگه چشــمام خسته میشد  ،تازه اگه روش یه
لک میفتاد با آب دهنم تمیزش میکردم …
انقد که من از کفشم لذت میبردم لیونل مسی از کفش طالییش لذت نمیبره …
*********
یادمه یکی از پر استرس ترین لحظات دوران ابتدایی وقتی بود که دیکته تموم
میشد و مبصر دفترارو جمع میکرد میذاشت رو میز معلم ؛ مام هی حواسمون به
دفترمون بود ببینیم کی نوبت صحیح کردن دیکته ما میشه  ،نوبتمون که میشد
همش چشــممون به خودکار معلم بود ببینیم غلط داریم یا نه … قلبمونم تند
تند میزد !!!
*********
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﻮ ﻣﺘﺮﻭ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻠﯽ ﻫﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻮﺩﻡ؛
ﯾﻬﻮ ﯾﻪﭘﯿﺮﻣﺮﺩﻩ ﺍﻭﻣﺪ؛
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺭﻭ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩ ﭘﺎ ﺷﺪﻡ ﺟﺎﻣﻮ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﻬﺶ  .ﯾﻪ ﭘﺴﺮﻩ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮﺷﻤﺰﮔﯽ
ﻣﯿﮑﺮﺩ؛ ﮔﻔﺖ :ﺍﻭﻩ؛ﺍﻭﻩ ﻓﺮﺩﯾﻦ ﺯﻧﺪﺳﺖ.
ﻣﻨﻢ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺷﻌﺒﻮﻥ ﺑﯽ ﻣﺦ ﻣﺮﺩﻩ؛ﺧﯿﻠﯽﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﯾﻨﺠﺎ
ﺩﯾﺪﻣﺖ

ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﻧﻪ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻧﻪ ﺑﺮﺩــﺍﺷﺖ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺖ ﻣﺎﺷﺎﻻ ﺍﺯ ﺍﻭﻥﻣﻮﻗﻊ ﺍﺻﻼ ﺗﮑﻮﻥ
ﻧﺨﻮﺭﺩﯾﺎﺍﺍ
ﻫﻤﻪ ﺗﺮﮐﯿﺪﻥ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ  .ﭘﺴﺮﻩ ﺍﻡ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺻﻼﺣﺮﻑ نزد…
*********
چند روزه بدجور سرما خوردم
دیشب مامانم میگه پسرم فردا نرو سر کار ،عزیزم استراحت کن!
منم نرفتم.
هیچی دیگه از صب ساعت  ۶دارم کابینتا رو دستمال میکشم
بعدش باید دیوارای آشپزخونه رو تمیز کنم
االنم داره فرشای پذیرائی رو جمع میکنه که بشورم
*********
ـه بـار یـه بـازاریـاب جـارو بـرقـی اومـد در خـونـمـون رو زد،تــا در رو
بـاز کـردم قـبـل از ایـنـکـه حـرفـی زده بـشـه،پـریـد تـو خـونـه و یـه
کـیـسـه کـود گـاوی رو روی فـرش خـالـی کـرد و گـفـت :
اگـه مـن قـادر بـه جـمـع کـردن و تـمـیـز کـردن هـمـه ی ایـنـها ظـرف
مـدت  1دقـیـقـه بـا ایـن جـاروبـرقـی قـدرتـمـنـد نـبـاشـم حـاضـرم
کـه تـمـام ایـنـهـا رو بخـورم !!!
گفـتـم  :ســس سـفـیـد مـیـخـوای یـا قرمز؟؟؟
گفـت  :چــــرا؟؟؟
گفـتـم  :چـنـد روزیـه بـرق خـونـه مـون قطـعـه…
*********
هر وقت مهمون میخواد بیاد خونمون …
مامانم اولین کاری که میکنه اینه که …
میاد تو اتاق ما پسرا اسپری خوشبو کننده میزنه …
یعنی رسمن ما رو به چشم راسو میبینه …
*********
دختر :تو خجالت نمیکشی افتادی دنبال من؟ پسر :یعنی برگردم؟
دختر :نه ،زود تر شماره بده می ترسم بری دنبال یکی دیگه
*********
محض رضای خدا یکی واسه این مادرا شفاف سازی کنه …!.
اگه یه لباس جدید میخریم معنیش این نیســت که میتونی قبلی رو دســتمال
گردگیری کنی…
*********
پسر  28ساله،به دختر23ساله ….
بامن ازدواج میكنى؟
دختر برو گمشو عوضی دهنت بو شیر میده
پسر3ساله به دختر23ساله….
بامن ازدواش میكنى؟
دختر :آره قربونت برم الهى!!!
دختر خانوم برو از خدا بترس
*********
به اندازه سلوالى بدنم دوست دارم(تك سلولى)!
شوخى كردم تو نفس منى (مرده)!
*********
امروز رفته بودم پشت بوم كه آنتن تلویزیونون رو تنظیم كنم ،با موبایلم شماره
خونه رو گرفتم به مامانم میگم :الو ،مامان خوبه؟ مامانم هم میگه  :مرســی همه
خوبن شما خوبین؟ خانواده خوبن؟

ببخشید بجا نیاوردم.
*********
یک باب خانه در نیاوران به مساحت  ۴۵۰مترمفید ،سونا استخر جکوزی و پکیج،
با دید بسیار عالی… به خدا خوشبختی نمیاره ،برو سر خونه زندگی
*********
جون من  1بار  ،فقط  1بار به دختر  20ساله ای بگید حاج خانوم  ،یعنی قیافش
دیدنیه
*********
دیشب داشــتم كتاب میخوندم برق رفت … یه نیم ساعتی زیر نور چراغ قوه
گوشــیم كتاب رو خوندم تا برق باز بیاد … این نیم ساعتو تا آخر عمرِبچم تو
سرش میزنم … میگم ما زیر نور چراغ قوه به بدبختی كتاب میخوندیم … اونوخ
شما اینجوری !!!

از شبکه های اجتماعی:
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 25دسامبر تا  7ژانویه (  5دی تا  18دی )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه  ۵دی |  25دسامبر
 1293خورشيدى (  1914ميالدى)
سپاهيان آلمان و ترك به مناطق جنوبى و مركزى ايران حمله كردند و دست به
عمليات تروريستى و جاسوسى زدند
 1305خورشيدى (  1926ميالدى)
زادروز على جوان ،فيزيكدان و مخترع ايرانى

كليه مراكز دانشگاهى در اعتراض به سفر كارتر به ايران 3 ،روز تعطيل شد
 1378خورشيدى (  1999ميالدى)
درگذشت ملوك ضرابى ،هنرمند آواز ايران

درگذشت محسن فريد  -بازيگر تئاتر و گوينده راديو در لس آنجلس
 1385خورشيدى (  2006ميالدى)
اعدام صدام حسين ديكتاتور عراق و متجاوز به خاك ايران
 1395خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشت پوران فرخزاد ،نویسنده و خواهر فروغ فرخزاد در بیمارستان ایرانمهر سه شنبه  16دی |  5ژانویه
بر اثر ایست قلبی در تهران .وی مدتی را در کما بسر برده بود .وی متولد سال
 1312بــود .از جمله آثار او میتوان به «زن از کتیبه تا تاریخ»« ،اوهام ســرخ  1294خورشيدى (  1916ميالدى)
شقایق»« ،کسی که مثل هیچکس نیست» و ....نام برد.
تصرف جنوب ايران توسط قواى انگليس و عقب نشينى نيروهاى آلمان
 1338خورشيدى (  1960ميالدى)

چهارشنبه  10دی |  30دسامبر

 1304خورشيدى (  1925ميالدى)
زادروز على تابش ،گوينده راديو ،كمدين و بازيگر
 1329خورشيدى (  1950ميالدى)
زادروز ناصر چشم آذر ،آهنگساز و تنظيم كننده موسيقى ايرانى.
 1341خورشيدى (  1962ميالدى)
درگذشت سناتور سيدمهدى فاطمى معروف به عمادالسلطنه كه در دوران قاجار
و پهلوى كرارا ً وزير ،والى ،وكيل و سناتور بود
 1317خورشيدى (  1938ميالدى)
 1356خورشيدى (  1977ميالدى)
زادروز بهرام بيضايى ،نويسنده فيلمنامه و كارگردان سينما و تئاتر
كتاب پژوهشى هزار افسان از آثار بهرام بيضايى در شركت كتاب موجود است سفر رسمى جيمى كارتر رييس جمهور آمريكا و همسرش به ايران
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
 1347خورشيدى (  1968ميالدى)
بازرسى شاهنشاهى سوءاستفاده در شركت واحد اتوبوسرانى را به يكصد وچهل در جلسه مشترك مجلسين رأى تمايل به دولت شاپور بختيار داده شد
 1358خورشيدى (  1979ميالدى)
ميليون تومان تخمين زد
درگذشت سيد جواد بديعزاده ،هنرمند آواز و مبتکر موسيقي آواز «رپ» در ايران
 1348خورشيدى (  1969ميالدى)
درگذشت ابراهيم منصورى  -موسيقيدان
 1351خورشيدى (  1972ميالدى)
پنجشنبه  11دی |  31دسامبر
مجدالدين ميرفخرايى (گلچين گيالنى) در  61سالگى پس از  40سال اقامت در
لندن درگذشت
 1348خورشيدى (  1970ميالدى)
 1355خورشيدى (  1976ميالدى)
محمدرضا شاه و فرح پهلوى وارد دهلى شدند.
ديدار ذوالفقار على بوتو از تهران
 1348خورشيدى (  1970ميالدى)
 1373خورشيدى (  1994ميالدى)
تصويب قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در مجلس شوراى
درگذشت حسين سرشار ،موســيقيدان (هنرآموخته ى كنسرواتوار ميالن) ،و ملى ايران
خواننده ى اپرا
 1384خورشيدى (  2006ميالدى)
 1382خورشيدى (  2003ميالدى)
درگذشت مهين اسكويى هنرمند برجسته تئاتر و نخستين كارگردان زن در ايران
وقوع زلزله در شهر بم استان كرمان – ويرانى ارگ تاريخى بم
(متولد  1309در تهران)
 1382خورشيدى (  2003ميالدى)
 1384خورشيدى (  2006ميالدى)
ايرج بســطامى خواننده ى موسيقى سنتى ايران به علت وقوع زلزله در شهر بم درگذشت ناصر خدايار ،روزنامه نگار و نويسنده در ايران
كرمان درگذشت.
موجودند
كتاب
شركت
در
بسطامى
ايرج
ياد
آثار صوتى زنده
آدینه  12دی |  1ژانویه
 1386خورشيدى (  2007ميالدى)
درگذشت اكبر رادى ،نمايشنامه نويس برجسته ايرانى به علت بيمارى سرطان  1316خورشيدى (  1938ميالدى)
مغز استخوان در سن  68سالگى در بيمارستان پارس تهران .او متولد دهم مهر درگذشت اعتصام الملك -روزنامه نگار ،نويسنده و مترجم ،پدر پروين اعتصامى
ماه سال  1318در رشت بود .نخستين داستان رادى با عنوان باران در سال  1321 1338خورشيدى (  1943ميالدى)
توانست جايزه مسابقه داستان نويسي مجله « اطالعات جوانان « را از آن خود اعالم انتزاع دانشگاه تهران از وزارت فرهنگ ،و استقالل آن به عنوان يك واحد
کند .رادي نخستين نمايشنامههاي خود را درسال  41با عنوان روزنه آبي و افول مستقل فرهنگى با شرايط خاص خود
منتشر کرد.
 1356خورشيدى (  1978ميالدى)
ژنرال ضياءالحق رييس حكومت نظامى پاكستان وارد ايران شد.
شنبه  ۶دی |  26دسامبر
 1384خورشيدى (  2006ميالدى)
درگذشت شاعر تواناى معاصر ترانه خلعتبرى ،خواهر سيمين بهبهانى.
 1325خورشيدى (  1946ميالدى)
 1394خورشیدی ( 2015میالدی)
زادروز رضا رويگرى ،بازيگر تآتر ،سينما ،تلويزيون ايرانى
ذرگذشت محمدعلی اینانلو ،طبیعت شناس ،مستندساز ،کارشناس و مفسر والیبال
 1343خورشيدى (  1964ميالدى)
بر اثر بیماری در بیمارستان آتیه در تهران.
گشــايش مراسم يكهزار و صدمين سال تولد محمدبن زكرياى رازى پزشك و
فيلسوف در تاالر ابن سيناى دانشگاه تهران
شنبه  13دی |  2ژانویه
 1352خورشيدى (  1973ميالدى)
شوراى
مجلس
در
صوتى
آثار
و
نشريات
و
كتب
تصويب قانون ترجمه و تكثير
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
ملى ايران
كنفرانس گوادولوپ باشركت رؤساى جهور آمريكا ،فرانسه و نخست وزيران
ميالدى)
1996
(
خورشيدى
1375
آلمان و انگليس در جزيره گوادولوپ براى رسيدگى به بحران ايران تشكيل شد.
درگذشت بهرام رى پور -نويسنده ،مترجم و كارگردان سينما
ارتشبد عباس قره باغى از طرف محمدرضاشاه به رياست ستاد ارتش منصوب
شد

یکشنبه  ۷دی |  27دسامبر

 1355خورشيدى (  1976ميالدى)
درگذشت اشرف احمدى (سناتور)
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
محمدرضا شاه به دكتر شاپور بختيار پيشنهاد نخست وزيرى كرد
 1386خورشيدى (  2007ميالدى)
درگذشــت آيدين نيكخواه بهرامى (زاده  16بهمن  ) 1360يكى از اعضاى تيم
ملى بسكتبال ايران و باشگاه صبا باطرى بود .او نقش بزرگى در قهرمانى تيم ملى
بسكتبال ايران در رقاب تهاى قهرمانى آسيا داشت
 1388خورشيدى (  2009ميالدى)
تظاهرات جنبش ســبز در تاسوعا و عاشورا و كشت و كشتار تظاهر كنندگان
توسط ماموران دولتى و لباس شخصى هاى مامور شده از طرف رهبر(خامنهاى)

یکشنبه  14دی |  3ژانویه

 1294خورشيدى (  1916ميالدى)
اشغال شهرهاى قم و كاشان توسط قواى روس
 1300خورشيدى (  1922ميالدى)
رضاخان سردار سپه وزير جنگ ،فرماندهى لشكر
مركز را برعهده گرفت
 1335خورشيدى (  1957ميالدى)
زادروز شهره صولتى ،هنرمند آواز مقيم خارج از ايران
كليه سى دى هاى خانم شهره صولتى در شركت كتاب موجود است
 1337خورشيدى (  1959ميالدى)
گشايش دانشگاه اهواز با نام دانشگاه گندى شاپور ،حكومت جمهورى اسالمى
كه موضعى عليه دســت آوردهاى ايرانيان در پيش از هجوم اعراب به ايران را
دوشنبه  ۸دی |  28دسامبر
دارد ،نام اين دانشگاه را به دانشگاه اهواز تغيير داد
 1353خورشيدى (  1975ميالدى)
 1321خورشيدى (  1942ميالدى)
انتصاب جمشيد بهنام به رياست دانشگاه فارابى
درگذشت حسن وحيد دستگردى -شاعر ،اديب و دانشمند
 1373خورشيدى (  1994ميالدى)
 1351خورشيدى (  1972ميالدى)
درگذشت حشمت سنجرى ،موسيقيدان و رهبر دائمى اركستر سمفونيك
اردشير زاهدى به سمت سفيركبير ايران در آمريكا منصوب شد
 1389خورشيدى (  2011ميالدى)
 1353خورشيدى (  1974ميالدى)
درگذشت عليرضا پهلوى سومين فرزند و دومين پسر محمدرضاشاه پهلوى ،به
خلــع ناصر عامرى دبيركل حزب مردم از كليه عناوين حزبى به اتهام ســهل علت خودكشى در سن  44سالگى در بوستون امريكا در منزل شخصى خود
انگارى
ميالدى)
2004
(
خورشيدى
1383
دوشنبه  15دی |  4ژانویه
درگذشــت احمد نفيســى رجل سياســى روزنامه نگار ،شاعروسياستمدار
وشهردارتهران در دوران نخست وزيرى اسداهلل علم
 1313خورشيدى (  1935ميالدى)
زادروز فروغ فرخزاد  -شاعر و فيلمساز
سه شنبه  ۹دی |  29دسامبر
آثار شنيدارى ،ديدارى و كتابهاى فروغ فرخزاد و در مورد او در شركت كتاب
موجود است
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
 1324خورشيدى (  1946ميالدى)
قبول پيشنهاد نخست وزيرى از طرف دكتر شاپور بختيار آخرين نخست وزير
درگذشت ميرسيدمحمد امامى -امام جمعه تهران
محمدرضا شاه پهلوى در آخرين ماه هاى سلطنت خاندان پهلوى
 1347خورشيدى (  1969ميالدى)
 1358خورشيدى (  1979ميالدى)
درگذشت حميد سياح  -رجل سياسى ايران
درگذشت اسماعيل رايين  -نويسنده و پژوهشگر
 1349خورشيدى (  1971ميالدى)
 1367خورشيدى (  1988ميالدى)
مقامات امنيتى ايران تعداد دانشجويان ايرانى كنفدراسيون را در خارج از كشور
درگذشت عزت اهلل مقبلى  -بازيگر تئاتر ،سينما و راديو
 1500نفر اعالم كردند
 1372خورشيدى (  1993ميالدى)
 1356خورشيدى (  1978ميالدى)

درگذشت نيما يوشيج (على اسفنديارى) بنيان گذارشعر امروز ايران
 1352خورشيدى (  1974ميالدى)
آغاز محاكمه متهمان سوءقصد به خاندان سلطنتى دردادگاه نظامى
درگذشت بهرام صادقى ،نويسنده
 1386خورشيدى (  2008ميالدى)
درگذشــت حميد عاملى ،قصه گوى قديمى راديو ايران بر اثر سرطان ريه در
سن  66سالگى در تهران .او کار خود را از سال  1330و از سن  10سالگي در
راديو آغاز کرد .از سال  1350اجراي برنامه پرطرفدار « راه شب « راديو ايران را
برعهده گرفت .پخش برنامه «قصه يک روز تعطيل « که  33سال به طور مداوم
ادامه داشت ،شهريور ماه  1385به دستور مدير راديو تهران متوقف شد و فعاليت
حميد عاملي بعد ار بيش از پنجاه سال در راديو متوقف شد.
 1389خورشيدى (  2019ميالدى)
درگذشت بیژن سمندر شاعر و ترانه سرا زاده شیراز(  1321خورشیدی ) در لس
آنجلس

چهارشنبه  17دی |  6ژانویه
 1306خورشيدى (  1928ميالدى)
استعفاى زين العابدين رهنما  -معاون رييس الوزرا
 1314خورشيدى (  1936ميالدى)
اعالم رســمى كشف حجاب با برگزارى جشنى در دانشسراى عالى و شركت
رضا شاه پهلوى و همسر و دختران وى در اين جشن
 1317خورشيدى (  1939ميالدى)
تأسيس سازمان پرورش افكار در ايران
 1322خورشيدى (  1944ميالدى)
درگذشــت سليمان ميرزا اسكندرى -رهبر سوسياليس تها ،وزير معارف كابينه
سردارسپه ،رهبر حزب توده ايران بعد از شهريور 1320
 1325خورشيدى(  1942ميالدى)
زادروز محمدرضا لطفى ،آهنگ ساز و نوازنده چيره دست تار.
آثار موسيقی محمدرضا لطفی در «مرکز موسيقی و فيلم ايران « وابسته به شرکت
کتاب موجود است .
 1333خورشيدى (  1955ميالدى)
انتصاب دكتر منوچهر اقبال به رياست دانشگاه تهران

 1346خورشيدى (  1968ميالدى)
درگذشــت غالمرضا تختى  -قهرمان كشــتى ايران و جهان (تولد 5 :شهريور
1309خورشيدى)
 1356خورشيدى (  1978ميالدى)
انتشار مقاله « ارتجاع سرخ و ســياه در ايران « به قلم احمد رشيدی مطلق در
روزنامه اطالعات
 1382خورشيدى (  2004ميالدى)
رانيا ،ملكه اردن ،براى بازديد از مناطق زلزله زده بم ،وارد ايران شد
 1394خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشت اشرف پهلوی خواهر محمدرضا شاه پهلوی ،در سن  96سالگی در
مونت کارلو .اشرف پهلوی روز چهارم آبان  1298متولد شد .زمانی که او شش
سال داشت پدرش به سلطنت رسید .او نخستین نماینده زن ایران در سازمان ملل
متحد و کمیسیون حقوق بشر بود .او در اولین کنفرانس جهانی زن ریاست آن
را عهده دار بود.

پنجشنبه  18دی |  7ژانویه
 1285خورشيدى (  1907ميالدى)
درگذشت مظفرالدي نشاه ،پنجمين پادشاه ايران از دودمان قاجار
 1314خورشيدى (  1936ميالدى)
على اصغر حكمت به پاس اقدامات خود در مورد روز  17دى (كشف حجاب
زنان) ،به مقام وزارت معارف ارتقاء يافت
 1350خورشيدى (  1972ميالدى)
درگذشت رضا بوشهرى ،بازرگان ،سناتور ونماينده مجلس شوراى ملى
 1353خورشيدى (  1975ميالدى)
ورود محمدرضا شاه و فرح پهلوى به مصر
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
خوددارى ارتشبد فريدون جم از قبول وزارت جنگ و خروج وى از ايران
کتابی با عنوان « خاطرات و يادداشــتهای ارتشبد فريدون جم» تاليف دکتر
مرتضي مشير توسط شرکت کتاب منتشر شده است.
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در کانون خبر:

شکایت اتحادیه دادستان های
کانتی لوس انجلس از دادستان کل

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

این نخستین شکایتی است که به طور روشن و آشکار
از سوی بیش از  ۸۰۰دادستان تسلیم دادگاه شده و
روند کار جورج گسکون ،دادستان کل لوس آنجلس
کانتی را غیرقانونی خوانده اســت .دادســتانها در
شکایت خود نوشتهاند که این روند ،سوگند آنان را از
نظر مسئولیت و اخالق به خطر میاندازد.

دشواری دفن جان باختگان کرونا در
لوس انجلس کانتی

باال رفتن شمار مبتالیان و بیمارستانهای بدون تخت هنگامی که در یک روز شمار بستری شدگان در لوس
خالی ،از یک ســو و افزایش مــرگ و میر در لوس آنجلس کانتی به  ۷۱۸۱نفر در روز گذشته رسیده است
انجلس کانتی ،ســبب تراکم بیش از اندازه در مراکز
و شــمار مرگ و میر روز گذشته لوس انجلس کانتی
انجام مقدمات دفن جنازهها شــده است و پاسخ جا
 ۲۲۷نفر برای بیماری کرونا بوده است ،سردخانهها نیز
نداریم را به شماری از خانوادهها دادهاند و بسیاری از
مردم را به سوی گزینش سوزاندن به جای دفن جان با کمبود گنجایش برای نگهداری پیکر جان باختگان
روبرو هستند چه راهی پیش روی خانوادهها میماند؟
باختگان سوق داده است.
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دادستان کل کالیفرنیا  5شرکت خوراک دریایی
را به دادگاه می برد

حاویر بســرا دادستان کل کالیفرنیا ،از  ۵شرکت تولید و
توزیع خوراکهای دریایی را برای استفاده از قوطیهای
کنسروی که میتواند مسمومیت ایجاد نماید و باید روی
آن برچسب هشدار و خطر میزدند ،به خاطر نقض الیحه
 ،۶۵شکایت کرد و به دادگاه خواند.
حاویر بســرا ،این موضوع شکایت را در بیانیه مطبوعاتی
اعالم کرد :که تولید کنندگان خوراکهای دریایی ،در برابر

مردم ،فروشگاهها و رستورانهای خریدار مسئول هستند
که بر چسب خطر مسمومیت را اعالم کنند.
این شرکت های تولید مواد خوراکی عبارت هستند از:
Pacific American Fish Company -1
Rhee Bros -2
Sea quest Seafood Corporation -3
Joyne food -4
Clear water seafood -5

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

ایالت کالیفرنیا روز سه شنبه را با افزایش  ۴۴۲نفر مرگ و
میر و  ۹۷۴ ۳۴نفر مبتال به پایان برد و چهارشنبه را با ثبت
 ۲۴۹۹۳نفر مــرگ و میر و  ۲۲۳۳۵۷۵نفر مبتال آغاز کرد.
تاکنون  ۲۶۱۶۷۲نفر در کالیفرنیا واکسینه شدهاند که کمتر
از یک درصد بزرگساالن است.
امار مقایســهای  ۷روزه برای هر یکصد هزار نفر ،کانتی

الســن را در باالی جدول ،سن برناردینو  ،۲ریورساید،۳
لوس انجلس  ،۴ارنج  ۱۰و سن دیه گو کانتی را در رده
 ۲۱قرار داده است.
دوران در خانه ماندن با این امید که از شــمار مبتالیان
بکاهد ،در جنوب کالیفرنیا تمدید شده است.

248
249

Shah Abbas
emperor of persia
1629-1587

Happy New year

رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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شمار مبتالیان کالیفرنیا همچنان نگران کننده است

ایالت کالیفرنیا روز سه شنبه را با  ۳۷۵۰نفر مرگ و میر و  ۳۴۵۰۰نفر مبتال به پایان برد و چهارشنبه را با ثبت  ۲۳۳۰۵نفر مرگ و میر و  ۱۹۶۴۴۰۰نفر مبتال آغاز کرد.
آمار مقایسهای  ۷روزه برای هر یکصد هزار نفر سن برناردینو را در باالی جدول ،ریورساید را  ،۴لوس آنجلس را  ،۸ارنج را  ۱۸و سن دیه گو را در رده  ۲۱قرار داده است.
شوربختانه شمار مرگ و میر در لوس آنجلس کانتی از  ۹۰۰۰نفر و کالیفرنیا از  ۲۳۰۰۰نفر گذشته است.
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