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در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی، زیرا که 
می دانم خواهی آمد. من کوروش پسر کمبوجیه که 
این امپراتوری را برای پارسی ها بنا کردم تو به این 
پاره خاک که پیکر مرا در بر گرفته است رشک مبر...!!!
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FREE
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پاورقی: ادامه هفته قبل
مقاومت یک اقلیت ایرانی
 در برابر رژیم آخوندی 

وام های کرونا 
SBA و PPP و EDD
شخصی - بیزینسی 

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

424-385 -2981
  مشاوره اولیه رایگان

کامیار روحانی

  ادامه مطلب در صفحه  2  

ششم ژانویه ۲۰۲۱ حادثه بسیار مهمی در تاریخ دموکراسی 
ایاالت متحده امریکا به وقوع پیوست. تعداد جمعیتی برابر 
با ربع میلیون نفر در پایتخــت امریکا گرد هم آمدند که 
علیــه  تایید رییس جمهور منتخب جدید اعتراض کنند. 
تا این جای قضیه ایرادی وجود ندارد چرا که آزادی بیان 
ملهم از قانون اساسی امریکا این اجازه را به همه شهروندان 
این کشور می دهد که دیدگاه های خود را اعالم کنند ولی 
متاسفانه این تظاهرات به خشونت و سپس به تعرض به 
یکی از بنیادی ترین نمادهای آزادی و دموکراسی انجامید. ۵ 
نفر کشته شدند و معترضین که اکنون متعرضین شده بودند 
نمایندگان و ســناتورهای کنگره را تهدید به قتل کردند، 
وسایل و لوازم بخش های مختلف کنگره را شکستند و 
جایگاه های نمایندگان و سناتورها را برای مدتی اشغال 
کردند. قوه قضاییه امریــکا و اف بی آی به این تخلفات 
و جرائم جنایی پرداخته و خواهد پرداخت ولیکن سخن 
ایرانشهر با هم میهنان ایرانی و ایرانی تبار خودمان است که 
چگونه به خود اجازه می دهند بدون آن که از کســی و یا 
مردم ایران داخل و خارج از کشور نمایندگی داشته باشند 
درفش شیر و خورشید نشان ایران را که ثمره فداکاریها و 
جانبازی های نیاکان ما برای برافتادن استبداد سیاه قاجار و 

هم چنین برافتادن  استبداد مذهبی بر آمده از ۱۳۰۰ سال 
تعرضی که بیگانگان به خاک مقدس میهن ما داشته اند را 
آلوده منازعات سیاسی انتخاباتی امریکا بنمایند. در این میان 
ایرانشهر نوار صدای آقای بهزاد بازرگان را در مصاحبه با 
آقای ساسان کمالی مجری برنامه بامدادی رادیو ۶۷۰ ای ام 
را که در روز ششم ژانویه و در  آستانه تظاهرات مربوطه 
صورت گرفته را در دست دارد که تاکید می کند ایشان که 
در داالس تگزاس زندگی می کنند برای شــرکت در این 
تظاهرات به  واشینگتن دی سی آمده اند و با پرچم شیر و 
خورشید و پرچم ایاالت متحده در این تظاهرات شرکت 
نموده اند. به نظر نمی رسد که آقای بازرگان اهمیت درفش 
شیر و خورشید و خودداری از ورود این نماد ملی ایرانیان 
را در منازعات سیاسی آن هم به یک منازعه سیاسی بین 

دو کمپین انتخاباتی کشور میزبان ما را ندارند.  
ایرانیان آزادی خواه و میهن دوست در پی برافتادن استبداد 
مذهبی در ایران، پایان یافتن نقض حقوق بشر در ایران در 
پرتو اعالمیه جهانی حقوق بشر و استقرار یک حکومت 
ســکوالر در ایران هســتند. ایرانیان به صورت جمع را 
کاری با منازعات انتخاباتی کشورهای میزبان بویژه آن که 

خشونت بار نیز باشد ندارند و نخواهند داشت.  

ایرانشــهر ، خوانندگان خود بویژه خوانندگان ایرانی 
یهودی خود را فرا می خواند که به دقت و با هشیاری 
کامل به این عکسها نگاه کنند و یک بار برای همیشه 
حساب خود را از این یاغیان جنایتکار که می خواهند 
بنیادهای دموکراتیک امریکا و جهان را نابود نمایند، 

جدا کنند.
این عکسها از معترضین و متعرضین روز ششم ژانویه 
گرفته شده است، در یکی از این عکسها که میلیون ها 
بار در فضای مجازی دست به دست شده است یکی 
از تظاهرکنندکان روز ششم ژانویه را نشان می دهد که 
روی ســینه خود شعاری را نصب کرده است. عنوان  
شعار اردوگاه آشویتس است و در زیر آن جمله ای که 
به زیان آلمانی بر سر اردوگاه نوشته شده بود را عینا 
تکرار کرده است که به معنای» کار آزادی می آورد« 

می باشد.   
در سمت راســت عکس دیکری است از تی شرت 
شــخص دیگری در همین تظاهرات. هم چنان که 
مالحظه می کنید، نقش عقابی است که از عقاب بر 
روی یونیفورم های پرسنل ارتش آلمان نازی اقتباس 
شده است با این تفاوت که آرم  صلیب شکسته را بر 
داشته اند و عالمت ضربدر به جای ان گذاشته اند. در 
باالی این نماد جمله ای نوشــته شده است که خانم 
نانسی  پلوسی سخنگوی  مجلس نمایندگان امریکا 
در سخنرانی خود در روز ۱۵ ژانویه به آن اشاره کرد 
که بدین معناســت  » ۶ میلیون یهودی به قتل رسیده 
در هولوکاســت کم بوده است«. به راستی ما ایرانیان 
و ایرانیان یهودی موافق این نژادپرستان جدیدالوالده 
که نام های  خود را به ک آنون و یا پســران مغرور 
تغییر داده اند هســتیم؟ آیا مرامنامه ها و  نوشته ها و 

سمبل های این افراد ضد بشر را هرگز خوانده ایم  و 
دیده ایم ؟ در دوران کنونی فقط می توان اظهارات و 
کوششهای ضد بشری آنان  را فقط با تراوشات فکری 
مقامات جمهوری اســالمی ایران یکی و هم آهنگ 
دانست.  به چند فراز از ایده ها و اندیشه ها و نمادهای  

آنان  نظری بیفکنیم:
کیوانان)۱( : این نهضت ، نماد یهودی خنجر به دست 

که خون از آن می ریزد و دست بند با عالمت ستاره 
داوود دارد که تا زانوانشــان غرق در خون روس ها، 
لهستانی ها، مجارها و اوکراینی هاست را این جا و آن 
جا تبلیغ می کند و در پایان به گونه بیگناهی متقلبانه می 

پرسد » چرا آنها مرا بازخواست می کنند« 
کیوانان هم چنین 
بر این باور است 

درفش شیر و خورشید آلوده به منازعات انتخاباتی آمریکا

هواداران برتری نژادی سفید در پی نابودی یهودیان  

مرگ یکی از زنان هوادار ترامپ 
درحمله به  کنگره 

توئیتر و مسدود کردن 
حساب های کاربری

تالش برای برکناری گوین نیوسام

بودجه ترمیمی گوین نیوسام
 برای کالیفرنیا

کمبود سردخانه برای نگهداری
 پیکر مردگان

افزایش حداقل دستمزد
 در کالیفرنیا

ایالت کالیفرنیا و افزایش مبتالیان 
و نگرانی رو به افزایش 

آمار مبتالیان به کرونا، همچنان در
 کالیفرنیا باال می رود
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  ادامه مطلب از صفحه  ۱

ایالت کالیفرنیا روز چهارشــنبه را با ۵۶۰ نفر مرگ و میر و ۳۷۶۵۹ نفر مبتال به 
پایان برد و پنجشــنبه را با ثبت مرگ و میر ۲۸۰۸۱ نفر و ۲۵۳۵۵۵۴ نفر مبتال و 

واکسینه بودن ۴۵۹۵۶۴ نفر آغاز کرد. 

آمــار ۷ روزه برای هر یکصد هزار نفر، کانتی ســن برناردینو را در رده باالی 
جدول، ریورساید دوم، لوس آنجلس سوم، سن دیه گو هشتم، و ارنج کانتی را 

در رده ۱۹ قرار می دهد. 

ایالت کالیفرنیا و افزایش مبتالیان و
نگرانی رو به افزایش 

کمبود سردخانه برای نگهداری پیکر مردگان
با افزایش شمار مرگ و میر در لوس آنجلس به سبب بیماری کرونا، 
این شــهر با کمبود سردخانه برای نگهداری پیکرها می باشد، از این 
روی، گارد ملی وارد لوس آنجلس شده است تا بتواند با بهره گیری از 
کامیون های دارای سردخانه، به ایجاد سردخانه های موقت اقدام نماید. 
در حالی که شمار مرگ و میر در لوس انجلس از 11000 گذشته و روزانه 
1۸0 نفر به طور میانگین به مرگ و میر افزوده می شود، سردخانه های 
بیمارستان ها و مراکز خدمات خاکسپاری، ظرفیت نگهداری بیشتر را 
ندارند و حتی شماری از کالبدها به سردخانه پزشکی قانونی منتقل 

شده اند. 
یکی از مراکز درمانی که کامیون های سردخانه دار در آنجا خواهد بود، 
بیمارســتان دانشگاه UCLA خواهد بود و 1۳ محل دیگر نیز از این 
کامیون ها بهره برداری خواهند نمود که یکی بیمارستان متدودیست ها 

در جنوب کالیفرنیاست.

درس هایی از بزرگواری – پوری بنائی

ای کاش هم میهنان مبتکری که از چپ و راست واژه های جدیدی به فرهنگ لغات 
زبان فارســی اضافه می کنند، اگر آب در دســت دارند آنرا تا ته بنوشند و واژه ای 
همپایه »جوانمرد« و »جوانمردی« بیندیشند تا ما فارغ بال و بدون خورد و خمیر شدن 

اعصاب بتوانیم اوصاف پوری بنایی را آنطور که باید و شاید برهمگان عیان کنیم.
حکایت :  با روی کار آمدن رژیم جمهوری اســالمی عده ای از فرماندهان ارتش 
شاهنشاهی به پای میز  محاکمه کشیده شدند. بعضی از آنها به سوگندی که خورده 
بودند، وفادار ماندند و سینه را به رگبار مسلسل ها سپردند و روایت است که امیری 
هم بود ) تیمسار امیر حسین ربیعی ، فرمانده نیروی هوایی شاهنشاهی ایران( که شاه 
را به موشی تشبیه کردند که ژنرال  هایزر دم او را گرفت و از ایران بیرون انداخت. 
بهر روی این سرباز فداکار صددرصد پشیمان از گذشته بخاطر این چرخش مورد 

بخشش دادگاه رژیم قرار نگرفت و اعدام شد. 
پوری بنایی در زمان حکومت پهلوی، با شــهبانو فرح رابطه نزدیکی داشت و در 
کار های خیریه همکاری های بســیاری کرده بود ولــی نامبرده )یعنی همون پوری 
بنایی( در گفت و گویی که در یک برنامه ویدئویی بعد از انقالب داشت، در اشاره 
به شهبانو فرح و خاندان پهلوی، همان واژه های محترمانه و تشریفاتی قبل از انقالب 
را به کار  می برد که خودتان بهتر از هر کسی می دانید. )و شاید هم هیچ ندانید( که 
تمجید و احترام از رژیم سابق در زمان رژیم فعلی به مذاق مبارک صاحبان قدرت 
خوش نمی آید ولی خب پوری بنایی کسی نبود به خاطر شرایط رنگ عوض کند. 
در این زمینه، ضرب المثل بسیار گویایی وجود دارد که هر چه فکر کردم به خاطرم 

نرسید. 
پوری بنایی با اینکه چهره ای زیبا و اندام بلندباالیی داشت با تکیه به هنر خود به اوج 
رسید و محمد علی فردین که در چندین و چند فیلم همبازی این هنرمند بلند آوازه 
)یعنی همون پوری( در کتابی که در باره دوران بازیگری اش نوشــته، در تعریف و 
تمجید از پوری بنایی سنگ تمام گذاشته و نوشته هنرپیشه های زن سینمای ایران از 

پرده سینما به عنوان ویترین استفاده می کردند، ولی پوری بنایی اینگونه نبود. 
پوری بنایی و بهروز وثوقی با چند فیلم مشــترک، عنوان زوج هنری گرفتند ولی 
نزدیک بود که راستی راستی به زوج خانوادگی تبدیل شوند که نشد. دوران نامزدی 
آنها به ازدواج نینجامید و بهروز راهی آمریکا شــد و پوری هم در ایران ماند و به 

کارهای خیریه ادامه داد. 
این را برای این نوشتم که وقتی بعد از یک رابطه گرم عاشقانه، ته خیار تلخ میشود 
کار به جدایی و طالق می انجامد. زن و شوهرها و یا نامزدهای ناکام از هیچ تالشی 
برای بی اعتبار کردن و بی آبرو کردن طرف مقابل کوتاهی نمی کنند )اگر فکر می کنید 
با نوشــتن این مطلب قصد لغز و کنایه ای به بعضی از هم میهنان محترم داشــته ام، 

درست فکر کرده اید.(  
پوری بنایی ســر نگرفتن ازدواج را با بهروز به حســاب »قســمت« می گذارد و با 
هوشیاری توضیحی از زندگی خود و بهروز نمی دهد و از نامزد سابق خود همیشه 

با احترام و بعنوان یک هنرمند ارزنده یاد می کند. 
پــوری بنایی، آنوقت ها که جوون بود و خوشــگل، از زیبایی و وجاهت دلفریبی 
برخوردار بود، به همین جهت خیلی از ایرانی های چشم پاک! بخصوص مردهایی 

که بعد از مدتی ازدواج کرده بودند، به او به چشم خواهری نگاه می کردند!
ولی دســت بی  پدر  و مادر زمان، با گذشت روزها و سال ها، روی پوست لطیف 
خانم ها، چین و چروک های ناجور و وحشتناکی می اندازد و اونها را بکلی از ریخت 
و قواره  ساقط می کند، ولی میشه گفت که در مورد پوری بنایی چندان موفق نبوده 
چرا که )یعنی همون پوری بنایی( در سن هشتادسالگی هنوز زیبایی دلفریب خود را 
حفظ کرده است. پس بنابر این هیچ ضرری ندارد که اون مردهایی که ذکر خیرشون 

شد به این اسطوره سینمای ایران فقط به چشم مادری! نگاه کنند. 
کورش سلیمانی 
k@kourosh123.com

شکایت اداره آموزش
 لوس انجلس از گوین نیوسام

پس از اعالم رســمی بودجه کالیفرنیا از سوی گوین نیوسام، هیئت مدیره 
اداره آموزش لوس آنجلس، در نشست خود، تصمیم گرفت که علیه گوین 
نیوسام شــکایت نماید و به رئیس اداره آموزش لوس آنجلس، آستین بیتنر 

این اجازه را داد که روند شکایت را به عهده بگیرد. 
این شکایت از گوین نیوسام، به تصمیم و عملکرد او در بازگشایی جداگانه 
و منطقه به منطقه و تقســیم بودجه بر اســاس منطقه برای خوراک رایگان 

مدارس است.
در شرایطی اداره آموزش لوس انجلس شکایت خود را طرح می کند که در 
حدود ۱/۲ میلیــارد دالر از کمک دولت فدرال برای دوران کرونا دریافت 
خواهد نمود و ۹۰۰ میلیون دالر نیز تاکنون دریافت نموده است و ۴۶۵۰۰۰ 
دالر برای دوران ابتدایی تا پایان دبیرســتان خانواده های کم درآمد دریافت 

خواهد نمود.

که باید» انقالب بزرگی « رخ دهد و در آن از نابودی کامل یهودیان که فرزندان 
شیطان هستند که در مخالفت با پرزیدنت ترامپ می باشند، در این انقالب گفتگو 

می کند.
کیوانان  از سوی دیگر جورج سوروس بیلیونر یهودی را که به انجام کارهای عام 
المنفعه می پردازد و به بنیادهای حقوق بشری یاری می رساند را به عنوان کسی 
که وقایع را در جهان کنترل می کند، هدف قرار داده و او را که یهودی است دشمن 
شماره یک بشریت ) سفید( معرفی می کند. کاری که این گروه در مورد سوروس 
می کنند دقیقا همان کاری است که در دو قرن گذشته علیه خانواده روتچیلد یهودی 

اروپایی انجام می شد. 
   نسل کشی سفید پوست ها ، مطلب دیگری است که وب سایت های متعلق به 
برتری نژادی سفید پوستان در وب سایت های خودشان مطرح می کنند و یهودیان 
را که فرزندان شیطان می نامند را با سه پرانتز خطاب می کنند ))) They((( و 
ادعا می کنند چون یهودیان  ســفید پوست نیستند ، مسئول همه نابسامانی های 

جهانند و در پی آنند که سفیدپوستان را که از نژاد آریان هستند به طور کامل از 
بین ببرند.

کایل چپمن یکی از رهبران » پسران مغرور« که در تظاهرات ششم ژانویه حضور 
بسیار فعال داشته قول داده است که »با صیونیستهای جنایتکار که آرزوی نابودی 

تمدن ما را دارند مقابله خواهد کرد.«
  مورد شگفت انگیز دیگر  گروه های چپ در بین ایرانیان خارج از ایران بمانند 
حشمت رییسی و مرتضی محیط هستند که همین اندیشه های بیمارگونه تئوری 
توطئه را در میان جامعه ایرانی بســط و گسترش می دهند و هم آواز با راست 

افراطی از دولت پنهان و صهیونیستها در کنترل جهان گفتگو می کنند.
۱-کیوانان در کنه خود یک تئوری توطئه فراگیر و بی اســاس است که می گوید 
دونالد ترامپ دارد مخفیانه با نخبگان شیطان پرستی که کودکان را مورد آزار جنسی 

قرار می دهند و در دولت، بازار و رسانه ها رخنه کرده اند، می جنگد

https://shop.ketab.com/
https://shop.ketab.com/


3 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 251 JANUARY ,15 , 2021 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره 251  - آدینه 15 ژانویه 2021 

در کانون خبر:

مرگ یکی از زنان هوادار ترامپ درحمله به  کنگره 

 در میانه ورود اشــغالگران به ساختمان کنگره آمریکا و 
برخورد با ماموران از سوی هواداران دانالد ترامپ، زن ۳۵ 
ساله ای هدف گلوله قرار گرفت و در بیمارستان درگذشت، 
تصاویر ویدئویی بر روی شبکه های تلویزیونی و شبکه های 
اجتماعی سبب شد تا همسرش که از ساکنان سن دیه گو 

است او را شناسایی کند و نام او را منتشر نماید. 
او اشلی الیزابت ببیت بود که از کهنه سربازان نیروی هوایی 
آمریکا به شمار می آمد که ساکن اوشن ساید در سن دیه 

گو بوده است و با همسرش در نیروی هوایی آشنا و ازدواج 
کرده بود. همســرش تیموتی مک ان تی نام دارد و هر دو 
نفر یک شرکت خدمات لوازم استخر و پاکسازی را اداره 
می کردند او یکی از طرفــداران دانالد ترامپ بود و رژه 
 Trump قایق ها را بر روی آب در هواداری از ترامپ با نام

Boat Prade ۲۰۲۰ را سامان داده بود. 
او از پیروان QANON بود است که تئوری توطئه بی پایه 

را ترویج می کندند.

توئیتر و مسدود کردن حساب های کاربری

سناتور جمهوریخواه در سنای کالیفرنیا، سناتور شانون 
گروو از بیکرز فیلد پــس از این که حمله کنندگان به 
کنگره را اعضای انتیفا خواند نه طرفداران دانالد ترامپ، 
ناگزیر شــد توئیت خود را پیش از آن که مانند دانالد 
ترامپ از سوی توئیتر و فیسبوک، محدود و ممنوع شود، 

پاک کرد. 
او در توئیت خود نوشته بود که میهن  پرستان، این گونه 

رفتار نمی کنند، که منظــور او حمله و تخریب کنگره 
بود و ســپس آن را به گروه باورمنــدان رادیکال چپ 

ضدفاشیست نسبت داده بود. 
البته او توئیــت لین وود وکیل ترامپ برای باطل کردن 
رای های جورجیا را بازنشــر کرده بود و این در زمانی 
روی داده بود که کنگره در حال تایید ریاست جمهوری 

بایدن و کامال هریس بود.

بودجه ترمیمی گوین نیوسام برای کالیفرنیاتالش برای برکناری گوین نیوسام
در حالی که مخالفان گوین نیوســام با گردآوری امضا، 
تالش در برکناری او دارند، تنها راه نجات گوین نیوسام 
از این بحران، شــتاب بخشیدن به واکسیناسیون، کنترل 
و مدیریت بحران افزایش مبتالیان کرونا و پیشگیری از 

افزایش مرگ و میر است. 
اگر او بتواند این موضوع را ســامان دهد، در پس آن، 
بازگشــایی مدارس، بازگشایی برخی مشاغل و به ویژه 
رســتوران ها و دیگر مشــاغل کوچک، عقربه زمان در 

راستای اقتصاد را به سود او خواهد گرداند. 
شــرایط کالیفرنیا در مقایســه با کل آمریــکا، برای 
جمهوریخواهــان رقیب او، تصویب برکنــاری را در 
انتخابات آینده دشــوار خواهد نمــود. مخالفان تا ۱۷ 
مارچ فرصــت دارند ۱/۵ میلیون امضا برای برکناری او 

گردآوری نمایند. 

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا که در ســال نخســت 
فرمانــداری بــا ۲۱/۵ میلیارد دالر درآمــد اضافی برای 
کالیفرنیا داشــت، هم اکنون با ۵۴/۳ میلیارد دالر کسری 

بودجه روبروست. 
او در ســومین بودجه امروز خود در حالی که با باالترین 
میزان بیکاری روبروست، با مشکل درآمد ناشی از مالیات 
درآمد روبرو شــده و تاکنون ۷۴/۴ میلیارد دالر دریافت 

نموده است. 
در بودجه جدید گوین نیوسام، ۶۰۰ دالر برای هر خانوار 
با درآمد کمتر از ۳۰ هزار دالر در سال در نظر گرفته شده 
است که برای آن ۲/۴ میلیارد دالر بودجه مورد نیاز است. 
در بودجه جدید گوین نیوسام، ۶۰۰ دالر برای هر خانوار 
با درآمد کمتر از ۳۰ هزار دالر در سال در نظر گرفته شده 
است که برای آن ۲/۴ میلیارد دالر بودجه مورد نیاز است. 
در بودجه جدید گوین نیوسام ۴ میلیارد دالر برای ایجاد 
مشاغل جدید در نظر گرفته شده است که ۵۷۵ میلیون دالر 
آن به صاحبان مشاغل کوچک و ۱۰۰ میلیون دالر معافیت 

مالیاتی برای صاحبان مشــاغلی که نیروی انسانی جدید 
استخدام کنند در نظر گرفته شده است در این بودجه ۳۵۳ 
میلیون دالر برای آموزش و تربیــت نیروی کار و ۷۵/۶ 

میلیون  و مراکز زیبایی در نظر گرفته شده است.

https://shahrvand.com/archives/114339
https://www.youtube.com/watch?v=_Fi_yWGQNlY&t=1418s
https://iranintl.com/<0627><064A><0631><0627><0646>/<067E><0631><0633><062A><0648>-<0641><0631><0648><0647><0631><061B>-<062F><0627><062F><062E><0648><0627><0647><06CC>-<0628><0627>-<0627><0646><062A><0642><0627><0645>%E2%80%8C<062C><0648><06CC><06CC>-<0641><0631><0642>-<062F><0627><0631><062F>
http://www.ketab.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx%3Fitem%3D100%26title%3Dcomprehensive%2520history%2520of%2520the%2520jews%2520of%2520iran%26author%3Dlevy%2C%2520habib
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=106415
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=118
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=4457
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ایالت کالیفرنیا روز پنجشــنبه را با ۴۸۶ نفر مرگ و میر و 
۳۹۶۴۱ نفر مبتال به پایان برد و آدینه را با ثبت ۲۸۵۶۵ نفر 
مرگ و میر و ۲۵۷۴۳۱۴ نفر مبتال آغاز کرد و شمار واکسینه 
شدگان به ۵۸۶۳۷۹ نفر رسیده است. آمار مقایسه ای ۷ روز 

گذشته برای هر یکصد هزار نفر کانتی سن برناردینو را در 
باالی جدول، ریورساید دوم، لوس انجلس سوم، سن دیه 

گو نهم و ارنج کانتی را در رده چهاردهم قرار دارد.

اداره بهداشت عمومی ایالت کالیفرنیا از مردم خواست 
با توجه به شرایط گسترش و افزایش بیماری، در درون 

ایالت به مسافت باالی ۱۲۰ مایل سفر نکنند. 
در همین پیشنهاد، اشاره شده است که از ساکنان بیرون 
کالیفرنیا نیز درخواست می شــود که مگر در صورت 
ضرورت، به کالیفرنیا ســفر نکنند. موارد اســتثنایی و 
ضروری دربرگیرنده تحصیل، خدمات اضطراری برای 

زیر ساخت ها، ضرورت های پزشکی و درمانی، زنجیره 
پشتیبانی های اقتصادی. 

در مورد موارد غیرضروری به سفر برای گذران اوقات 
فراغت اشاره شده است. 

به عقب انداختن هر گونه سفر تفریحی، سبب پیشگیری 
از گسترش بیماری برای خود و خانواده خواهد بود. 

آمار مبتالیان به کرونا، همچنان در
 کالیفرنیا باال می رود

دستور اداره بهداشت عمومی به کالیفرنیایی ها : 
سفر نکنید!

بیمارستان کایزر و جریمه 43000 دالری
بیمارستان کایزر در سن هوزه از سوی کانتی سانتا کالرا، به 
سبب دیرکرد در گزارش میزان گسترش مبتالیان به بیماری 
در میان کارکنان این بیمارســتان، ۴۳۰۰۰ دالر جریمه شد. 
گفته می شــود این جریمه مربوط به مرگ یکی از کارکنان 

بوده، که لباس بادی کریسمس پوشیده بود.
بیمارســتان کایزر ســن هوزه، در گزارش این که شــمار 
مبتالیان بخش اضطراری بیمارســتان از ۴۳ نفر گذشته و 

۶۰ نفر رسیده اســت، دیرکرد داشته است زیرا در روز ۳ 
ژانویه ۲۰۲۱ شــمار مبتالیان در میان کارکنان ۴۳ نفر بوده 
و پــس از ان افزایش یافته و یــک نفر نیز جان خود را از 

دست داده است.
بیمارســتان کایزر اعالم کرد که محیط بیمارستان و بخش 
اضطراری را پاکســازی نموده و به آگاهــی ۷۰ نفر بیمار 

بستری رسانده است. 

فشار برای بازگشایی مدارس کالیفرنیا

در شرایطی که از هر ۳ دانش آموز در لوس انجلس ۱ نفر 
نتیجه مثبت به کرونا نشان داده است، گوین نیوسام فرماندار 
کالیفرنیا ممکن است زیر فشار مخالفان، اقدام به بازگشایی 

مدارس را در دستور کار و بررسی قرار داده است. 
پس از آن که گوین نیوســام از افزایش بودجه ۲ میلیاد 
دالری برای مدارس ابتدایــی، به ویژه در مناطق زندگی 

خانواده های کم درآمد سیاهپوســت و التین تبار سخن 
گفت، مدیــران اداره های اموزش ۷ منطقه بزرگ کالیفرنیا 
از گوین نیوســام درخواست کردند که در دوران تعطیل 
مدارس در ماه ژانویه، راهکارها و استاندارد ضروری برای 

بازگشایی را اعالم نماید.

در کانون خبر:

پیشنهاد حذف آزمون های SAT و ACT از شرط
 ورود به دانشگاه برای همیشه

سال گذشته هیئت مدیره دانشگاه های UC با اکثریت مطلق 
رای داد که نمره آزمون های SAT و ACT از شــرط ورود 
به دانشگاه حذف شود، آزمونی که در ده های گذشته، نقش 
اساسی و پایه ای در ورود به دانشگاه های UC داشته است. 

چون این تصمیم تا ســال ۲۰۲۵ ادامه می یافت و در این 
دوران، دانشگاه UC می باید سیستم آزمون استاندارد خود 

را تهیــه و به اجرا بگذارد، گروهی از اســتادان و مدیران 
دانشگاه ها و کارشناسان آزمون و نمایندگان آموزشی جامعه 
می گویند نتیجه همان آزمون استاندارد آموزشی که از سوی 
اداره آمــوزش ایالتی برای دانش آمــوزان کالس یازدهم 
برگزار می شــود می تواند معیار گزینش برای دانشگاه قرار 

گیرد و نیازی به طراحی آزمون جدید نیست. 

https://akattorneyatlaw.com/
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پاورقی بخش ششم :
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 ۲۴۴ ایرانشهر شاهد آن بوده ایم  اینک ادامه خاطرات او 

مقاومت یک اقلیت ایرانی در برابر رژیم آخوندی
) ادامه از هفته قبل ( 

هم سلول من آذری و سرلشکر نیروی هوایی و رئیس پرسنل بود ولی متاٌسفانه اسم 
ایشان را فراموش کرده ام،  بینهایت انسان نازنین و تحصیل کرده و زندانی  کردن او 
به این دلیل بود که در جمع آوری و به دست آوردن اطالعات در رابطه با دو فرمانده 
نیروی هوایی  شاهنشاهی که زندانی بودند، دست داشته است. هرچند او هیچگونه 
اطالعاتی در اختیار آنها نگذاشت و باالخره  آن دو فرمانده را تیرباران کردند ولی هم 
سلولی من آزاد شد و پس از آزادی یکبار همدیگر را مالقات کردیم واز مصاحبت 
با ایشان همیشه لذت می بردم.  شب اول را من وتیمسار تنها بودیم و به علت  وضع 
موجود اطاق نمیتوانستیم بخوابیم، نصف شب به تعدادمان اضافه شد و یک آقای 
بهائی سنگسری که بین آنها بود، فوری به طرف ما آمد   و من و تیمسار با این برادر 
بهائی دوست شدیم و با هم گفتگو می کردیم  و با بقیه کاری نداشتیم. برای تحرک 
نمیتوانستیم دو بار طول سلول را قدم بزنیم چون به علت طول کم دچارسرگیجه 
میشدیم و همچنین شبها بعلت گچ کاری در بهمن ماه از رطوبت و سرما اکثر وقت 
نیمه خواب بودیم، روی کف نمیتوانستیم دراز بکشیم و به دیوار تکیه دهیم و روی 
کف سلول بنشینیم و مجبور بودیم که تنها پتوئی که به ما داده بودند چند ال کرده 
و روی آن بنشینیم و آنوقت برای سرما چیزی نداشتیم که روی خودمان را بپوشانیم 
و تنها گرمائی که داشتیم گرمای بدنی تعداد هشت الی ده نفر زندانی در سلول بود.  
روزی سه بار میتوانستیم از دستشوئی بدون صابون و مسواک و حوله و توالت استفاده 
کنیم صبح و ظهر و شب، صبح ها نوبتی در سلول را باز میکردند و پس از اتمام کار  
یک گروه و رفتن به داخل سلول بعد در سلول دیگری را باز میکردند که بدین وسیله 
زندانیها با هم تماس نداشته باشند و یا آشنائی بین آنها به وجود نیاید که همدیگر را 
ببینند ، جالب اینکه چنانچه زندانی در توالت کمی معطل میکرد  داد میزدند مگر سر 
قبره پدرت نشستی. افراد ارشد این تازیها مثل گشتاپوهای نازی »اس- اس« آلمان 
هیتلری کت تمام چرمی مشکی پوشیده و مثل آنها هم با  شهروندهای ایرانی خود 

رفتار میکردند.
روزی اعالم کردند جهت لوازم شــخصی مورد احتیاج خود نامه به خانوادهایتان  
بنویسید که ما به منازلتان ارسال کنیم و برایتان لوازم مورد احتیاجتان را بیاورند، قلم 
و کاغذ دادند و ما سه نفر در نامه خواستار صابون و خمیر و مسواک و حوله و زیر 
پیراهنی و زیر شلواری و پیراهن و جوراب شدیم وقبل از جمع آوری نامه ها به ما 
پاکت پستی دادند که آدرس را بنویسیم و در زمان جمع آوری نامه ها از یکی از آن 
افراد پرسیدم که تمبر پستی نداریم در جواب برگشت به من  گفت فضولی نکن. شب  
صدای باز شدن در اصلی انفرادی شنیده شد و اس- اس ها چندین نفر را از سلولهای 
متفرقه بیرون کشیدند و با خود بردند و صبح روز بعد دو نفر را آوردند و بر روی زمین 
داالن انداختند واز ناله و التماس آنها معلوم بود که شکنجه شده اند که نمتوانستند راه 
بروند و مدام خواستار کمک ازاین تازیها میکردند ولی هیچکدام بکمک آنها نیامد. 
مجبور بودند که خزان خزان روی زمین به سلول برسند سپس در سلول را باز کردند 
وآنها هم خزان خزان بداخل سلول خود رفتند و معلوم بود که این نامه نگاریها نقشه 
جمع آوری اطالعات از زندانیها بوده که بعضی ها گول خوردند و گیر افتادند، و خدا 
داند که چه بالئی به سر  آن  زندانیهای آمده که  به سلول  برگردانده نشدند و فقط 

این دو نفر شکنجه شده خوش شانس برگشتند.
شبی دو نفر زندانی را به انفرادی آوردند ودر سلول بغلی من زندانی کردند، صبح زود 
از سلول بغلی شخصی با صدای بلند شروع کرد به صدا زدن نگهبان که دارم کور 
میشوم، بعداٌ کاشف بعمل آمد که این دو زندانی دیشبی بهائی هستند، ویکی از آنها 

دچار مریضی چشم بود که بدون عینک مخصوص نمیتوانست نور آفتاب را تحمل 
کند و در روز چشمهایش را بدون عینک باز کند و این نامردهای  تازی صفت برای 
زجر دادن این شخص عینکها را گرفته بودند و این بیچاره همینطور التماس میکرد که 
عینکها را پس دهند. ناگهان نگهبان  با صدای بلند داد زد آقای پوستچی دستور دارم 
که عینکها را بشما ندهم و اصوالٌ این تازیها اسم زندانی را فاش نمیکردند و چطور 
شد که این یکی از دستش در رفت و بعداٌ هم فهمیدم که این دو نفر زندانی از روسای 

تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش بودند. 
یکی از زندانیان  مشکل پروستات داشت که مادام میبایستی برای ادرار به توالت برود 
ولی زندانبان در روز بیشتر از سه بار اجازه خروج از سلول را نمیدادند، این بیچاره 
همچنان خواهش وتمناٌ میکرد که درب سلول  را باز کنند ولی امکانش نبود، به این 
بیچاره یک کیسه پالستکی داده بودند که از آن استفاده کند ولی این نامردها فکر تخلیه 
آن را نکرده بودند، و این کیسه در عرض چند ساعت پر میشد و برای تخلیه باز داد 
و فریاد میکرد ولی هیچکس اهمیتی نمیداد و او با استفاده از محفظه گرد به قطر ده 
یا پانزده سانتیمتر باالی در آهنی سلول کیسه را تخلیه میکرد که نصف آن در داخل 
سلول و نصف دیگرش در راهرو پاشیده میشد. زمان بازرسی سلولها نگهبانان متوجه  
بوی أدرار شدند و در سلول را باز کرده او را با کتک از سلول خارج کرده با خود 
بردند و خدا میداند که چه بالیی  به سرش آوردند که هیچ وقت به سلول  باز نگشت. 
پس از یازده روز در انفرادی مرا  به بند عمومی انتقال دادند. پس از گذشتن از چند در 
آهنی میله دار به بند دو طبقه دوم اطاق شماره پنج رسیدیم. یکی از زندانیها که قبل از 
کودتای آخوندی هم در بند دو زندانی بوده میگفت که آیت اهلل طالقانی ایشان هم در 
همین بند و اطاق پنج به تنهائی با رفاه کامل زندانی بودند. وقتی که وارد اطاق شدم 
وضع من مثل بی خانمان ها با بدن کثیف و بدبو و پیراهن  چرکین و موهای چسپیده 
به هم و بوی بد دهان، فقط یکنفر آشنا دیدم آنهم آقای مهندس جهانگیر  رئوفی مدیر 
سابق شرکت ملی نفت ایران دپارتمان اکتشاف و استخراج بود که من باعث زندانی 
شدن او  گردیده بودم. او با دیدن من خیلی خوشحال بود که باعث آزادی او خواهم 
شد چون فکر نمیکرد که من از آمریکا بر گردم. او یکایک افراد اطاق را به من معرفی 
نمود از قبیل زنده یاد آقای مهندس محسن فروغی فرزند ارشد محمد علی فروغی ) 
نخست وزیر دوران رضاشاه(  و زنده یاد مهندس سیامک فرزد که یکی از جرمهای 
او سگ بازی بود و آقایی به نام نفیسی وزیر سابق وزارت آبادانی و مسکن افسوس 
که اسم ایشان را فراموش کرده ام و فکر میکنم که او از بستگان زنده یاد داریوش 
فروهر بود ولی اسامی بقیه را بخاطر ندارم. ایشان به فوریت به من یادآور شدند که 
»مواظب باشم که در هر اطاق از طرف دستگاه یک نفر آنتن جهت خبر چینی گمارده 
اند«.  برای نظافت هیچ وسیله ای  نداشتم که نظافت را شروع کنم ولی دوستان هم 
سلولی کلیه وسایل مورد احتیاج را از قبیل زیرشلواری و زیرپیراهنی و دستگاه ریش 
تراشی و غیره را فراهم کرده و مرا بحمام فرستادند و بعد از یازده روز موفق شدم به 
بدنم صابون زده و دهانم را مسواک و سرم را شامپو و ریشم را بتراشم و تر گل ور گل 
وارد اطاق که شدم دوستان کف جانانه ای را برایم زدند چون تومانی یکصد تومان 
فرق کرده بودم. خوشبختانه در داخل هر بندی یک سوپر کوچکی دایر کرده بودند 
و با پولی که توسط اقوام یا دوستان به حساب  زندانی واریز میشد زندانی میتوانست 
در زندان نیازمندیهای مورد احتیاجش را از سوپر خریداری کند، باور کنید که این بند 
با بند انفرادی از زمین تا آسمان فرق میکرد و در مقایسه،  بند عمومی مثل یک هتل 

درجه یک بود.

آندره میناسیان
کتاب »ترکیه: پل آزادی«

 Turkey: Bridge to“
“ Freedom

به زبان انگلیسی ساده که همگی بتوانند انرا بخوانند ، 
توسط اقای پرویز حکیمی نگاشته شده .

خواندن این کتاب برای همگان الزم ، خصوصا نسل 
جوان بعد از آشوب ۱۹۷۹، یا انقالب اسالمی

 بدنیا آمده اند.
سواالت شما در رابطه با رفتن شاه فقید وآمدن خمینی 
 خصوصا اقلیت ها را در رژیم مالیان شرح می دهد . 

سرگذشت خانواده ای است که برای فرار از 
جمهوری اسالمی، مجبور به ترک وطن شدند.
برای خرید کتاب میتوانید با  پرویز حکیمی

 Amazon شرکت کتاب و یا
تماس بگیرید.

818 419 2266

https://sofiinsuranceservices.com/
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در کانون خبر:

پیشنهاد حذف آزمون های SAT و ACT از شرط 
ورود به دانشگاه برای همیشه

سال گذشته هیئت مدیره دانشگاه های UC با اکثریت مطلق 
رای داد که نمره آزمون های SAT و ACT از شرط ورود 
به دانشگاه حذف شود، آزمونی که در ده های گذشته، نقش 
اساسی و پایه ای در ورود به دانشگاه های UC داشته است. 
چون این تصمیم تا ســال ۲۰۲۵ ادامه می یافت و در این 
دوران، دانشگاه UC می باید سیستم آزمون استاندارد خود 

را تهیه و به اجرا بگذارد، گروهی از اســتادان و مدیران 
دانشگاه ها و کارشناســان آزمون و نمایندگان آموزشی 
جامعه می گویند نتیجه همان آزمون استاندارد آموزشی که 
از ســوی اداره آموزش ایالتی برای دانش آموزان کالس 
یازدهم برگزار می شود می تواند معیار گزینش برای دانشگاه 

قرار گیرد و نیازی به طراحی آزمون جدید نیست.

 زیان 240 میلیون دالری سرمایه گذاری که 
رمز ورود خود را فراموش کرده است

یکی از سرمایه گذاران کالیفرنیا با فراموش کردن رمز ورود 
خود، بیش از ۲۴۰ میلیون دالر خود را در خطر قرار داد. 

استفان توماس که در Bitcoin، سرمایه گذاری نموده و 
۷۰۰۲ واححــد از Bitcoin به ارزش ۲۴۲۵۶۴۱۶۴۰۰۰ 
را دارد، رمز ورودی خود را فراموش کرده است و هنوز 
نتوانسته به یاد بیاورد که ترکیب آن چگونه است و تنها ۲ 
بار شــانس آزمایش دارد و با توجه به این که ارزش این 

پول مجازی هر روز رو به پایین آمدن است، او در تالش 
است سرمایه خود را نجات دهد. 

ناگفته نماند او یکی از ســرمایه گذارانی است که ۱۴۰ 
میلیارد دالر دارایی آنها در حال نابودی است و نمی توانند 

آن را نجات دهند. 
این پول مجازی در ۱۲ ماه گذشــته ۳۰۰ درصد افزایش 

داشته است. 

https://baranrugservices.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112105
https://vgbailbonds.com/
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طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

یه روز میگن ترامپ رفت و میشه با بایدن حال کرد، یه روز دیگه میگن ترامپ 
و بایدن برای ما فرقی نداره و همینی که هست، یه روزم میگن بازرسای آژانس 
رو میندازیم بیرون، پریروز گفتن اگه تحریما رو امریکا برداره ما بر می گردیم 
برجام، دیروز رییس آژانس بین المللی گفت زیاد وقت نداریم و زودی باس 
برجام احیا بشــه انگار مرده االن، دولت ترامپم که انگار می خواد چهار سال 
دیگه حکومت کنه و هی فشــار حداکثری رو بیشتر میکنه و بایدنم میگه به 

برجام بر می گردم، خالصه خر تو خریه اما …

… اما با این تحریما که همشــونم با برچسب حمایت از تروریسم هستش به 
این راحتیا لغو نمیشــه و حتما باس با تایید سنا و کنگره باشه که اینجوری به 
گا رفتن نظام ادامه داره و زهی خیال باطل برای اونایی که فکر کردن بایدن و 
خامنه ای با هم مهمونی میگیرن و به ریش ملت می خندن. کور خوندین، سوم 
اسفند جمهوری اسالمی از پیمان الحاقی میاد بیرون و ریده میشه به برجام …

… بزودی فرجام برجام معلوم میشه: به گا! 

جوک های برگزیده بازار بین الخبرین:
مفهوم اختالف طبقاتی رو کسی عمیقا حس میکنه که خونش طبقه چهارمه و 

آسانسور هم کال خرابه!
***

المصب کلیه شوهرخالم اینقده سنگ میسازه، که شهرداری بهش گیر داده بره
تو شهرک صنعتی مستقر بشه!

***
از خوبیای آلزایمر اینه که حتی سریال مختارنامه هم برات تکراری نمیشه!

***
عمر خیلی کوتاهه،

تا وقتی دندون دارین بخندین.
مخصوصا به بی دندونا بخندین!

***
فقط یه ایرانی میتونه…

ناهار همبرگر و پیتزا با سیب اضاف بخوره،
دسر نون خامه ای با چیزکیک بخوره،

بعدش تو فروشگاه یک ساعت دنبال شیر کم چرب بگرده!
***

میگن تارا در مراسم رونمایی روشن نشد و طفلی وزیر حسابی کنف گشت.
اما براستی چرا؟

۱. وزیر تصدیق نداشته، ترسیدن روشن کنه بزنه به در و دیوار
۲. قبل اســتارت، وزیر هی با برف پاک کن و چراغ ها بازی کرده، باتری خالی 

شده
۳. استارت ماشین دگمه ای بوده، وزیر دنبال سوییچ استارت میگشته

۴. رونمایی قبل ناهار بوده، ملت حال نداشتن هل بدن
۵. قرار بوده صبح یکی بیاد زیر ماشین آتیش بذاره گرم شه، یارو خواب مونده

۶. ایران خودرو خســیس بازی درآورده دو لیتر بنزین بیشتر نزده که تا جایگاه 
تموم شده

***
فیلم رو بیست سال پیش دیدم، اسم کارگردانش یادمه.

ولی االن دقیقا نمیدونم اومدم آشپزخونه که چه غلطی بکنم!
***

تا حاال شده بخوای از ته دل به کسی بگی خفه شو ؟
حتی اگه یارو اصال حرف نزنه!

لطفا خر نشوید
بهتره آدم توسط خری بوسیده بشه تا اینکه توسط بوسه ای خر بشه!

***
رفیق خوب کسیه که از عشق و حالت خیر داره.

رفیق فابریک کسیه که تو عشق و حالت شریک میشه.
دنگش رو هم انشا ا… میده!

***
آدمی که رو مخ باشه کشمش خوردنش هم صدای تخمه ژاپنی میده!

***
آقا این ترامپ چرا ول نمیکنه. شکایت چیه ؟

زشته به خدا ! اقال جلوی مردم یکم رعایت کنین.
طفلی مردم یک هفته جون و اعصاب گذاشتن.

مردم ایران رو میگم!
فعال چند وقت شیفتی مملکت رو بچرخونین، زوج و فرد هم میشه.

اگر هم راه نداره، ترامپ ول کنه بیاد ایران با کمک صدا سیما علیه لجنزار آمریکا 

و کشور سر تا سر تقلب و تباهی و دمکرات زده برنامه سازی کنه!
***

پست آمریکا گفته ۱۵۰ هزار تا رای مردم رو نمیتونه به موقع برسونه.
ضمن خسته نباشید و خدا قوت به این عزیزان خواهشا الی و لوی رای ها رو 

خوب نگاه کنن.
شاید کارت ملی ما هم اونجا مونده باشه!

***
لطفا پیش از زر زدن از آنالین بودن مغز خود و اتصال پایدار آن با زبانتان مطمئن 

شوید.
با تشکر – جماعت بی اعصاب

***
حال نداشتم چنگال بردارم سرم رو کردم تو کاسه ساالد.

مامانم اومده میگه خاک تو سرت!
دیگه عمت هم با تمام گاو بودنش این کار رو نمیکنه.

***
از دیدگاه برنده: باید از مسیر دیگری به سمت هدفم حرکت کنم.

از دیدگاه بازنده: من به هدفم نمیرسم.
از دیدگاه مامانم: خاک تو سرت! یکم از بچه های مردم یاد بگیر.

***
آقا خواهشا فیلم گردوندن اراذل رو پخش نکنین بد آموزی داره.

داشتم با آسانسور یخچال میبردم که ناغافل گیر کرد.
مدیر ساختمون از بیرون میگه سه بار بلند بگو غلط کردم دو بار هم محکم بزن 

تو سر خودت تا بیارمت بیرون!
شوخی با هلوش رو بدم لیموش رو بدم

دیشب رفته بودم قلیون کشی!
یارو گفت هلوش رو بدم لیموش رو بدم، من جوگیر هم گفتم همش رو بده.

خالصه االن سه ماهه بابام بسته منو به تخت که ترکم بده.
***

مامانم هر وقت ظرف میشکونه نیوتون رو نفرین میکنه.
میگه تقصیر این جیگر در اومدست که جاذبه رو اختراع کرد!

***
تو کوچه مون میرفتم

همینجوری دلی، یک آروغ گنده زدم
همزمان سه نفر از تو پنجره گفتن زهر ماااااار.

ملت خیلی بی شعور شدن!
***

-داداش یارو رو نیگا. لب و دهنش عین شتر استوائیه.
-اون که بابای منه.

-آخ شرمنده!
-اصال متوجه شباهتتون نشدم

***
-گارسون این سگه چرا به من چپ چپ نگاه میکنه؟

-چیزی نیست قربان.
آخه سوپ پیاز فرانسوی رو دارین تو ظرف اون میل می کنید.

***
دختر همسایه یک توله سگ داره. بهش میگه: مامان قربونت بره.

تا اینجاش مهم نیست، به طحالم اصال!
ولی هروقت منو می بینن دختره میگه: “مامان جون به عمو سالم کردی؟”

***
دیروز بچه ام رو برده بودم اسب سواری. خوش گذشت فقط یکم معطل شدیم.
آخه دو تا از اسب ها سکه نمی خوردن، سومی هم که صفش اندازه صف سبد 

کاال بود.
مسئولین شهربازی رسیدگی کنند.

***
رفتم مغازه حاج حسین و پسران سوهان بخرم.

دیدم خیلی گرونه برای اینکه ضایع نشم گفتم: نیومدم سوهان بخرم.
اومدم بگم عکس دختران حاجی رو هم رو در سوهان بذارین مثل کتاب ریاضی 

سوم شر نشه!
***

رفته بودم عیادت مریض کرونایی. موقع خداحافظی گفتم دارم میرم مسافرت.
شرمنده دیگه، ممکنه نتونم تو مراسم ختم تون شرکت کنم.

همراهان بی شعورش داشتن از طبقه هفتم پرتم میکردن پایین.
مردم عجیب غریب شدن!

***
دلم واسه پسر نوح خیلی میسوزه.

تصورش رو بکنید…داری غرق میشــی بعدش االغه از رو کشتی بابات برات 
دست تکون میده!

***
به غضنفر میگن با زاگرس جمله بساز.

میگه: این جاده های زیگ زاگ رس االغ منو میکشن.
*********

به دوستم میگم: مهمونی فامیلی بودم
میگه: هیچوقت نخواستی با آدم حسابیا بپری!

*********
به نیوتون گفتن چرا از افتادن سیب از درخت اینقده تعجب کردی؟

گفت آخه من زیر درخت گالبی نشسته بودم!
*********

خانم نظافتچی به رییس بانک: میشه کلید گاو صندوق رو بدین؟
رییس بانک: کلید رو میخوای چیکار !؟

خانم نظافتچی: واال خسته شدم از بس که در رو با سنجاق سر باز کردم.
*********

سند اونا
رقم زدن زندگی روشن برای مردم، از طریق مالکیت خودرو

تولید خودروهای دوستدار انسان و محیط زیست
حل چالش های پیش رو با استفاده از ایده های خالقانه

سند اینا
رقم زدن زندگی الکچری برای مدیران در کانادا، از طریق دزدی و اختالس

تولید خودروهای قاتل انسان و محیط زیست
ما حوصله حل چالش نداریم، به جاش مشتری رو مالش میدیم زیاد دردش نیاد!

*********
ستاد کرونا قوانین سفت و سختی را برای فاصله گذاری اجتماعی تصویب کرد.

)جراید(
اگه مردی چهره بدون پوشش زنی رو دید بزنه، بعدش نزدیک بشه و مخش رو 

بزنه …
و تصادفا زنش قضیه رو بفهمه، نهایتش ماهی تابه است.

اما اگه ستاد کرونا ببینه ماتحتش پاره است.

از شبکه های اجتماعی:

آخ که ما رو نمودن با این برجامشون و اخبارش!

www.premiercpaconsultants.com
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جمعه 26 دی   |  15 ژانویه

۱۲۹۶ خورشیدی ) ۱۹۱۸ خورشیدی(
مستوفی  الممالک رییس الوزرا شد
۱۳۲۳ خورشیدی ) ۱۹۴۵ میالدی(

شمس الملوک مصاحب، نخستین زن ایرانی که از دانشگاه تهران درجه دکترا 
گرفت، جلسه ی دفاع از رساله ی دکترای خود را برگزار کرد

۱۳۴۹ خورشیدی ) ۱۹۷۱ میالدی(
مدیر باغ وحش تبریز را شیر خورد
۱۳۵۷ خورشیدی ) ۱۹۷۹ میالدی(

محمدرضاشاه و فرح پهلوی ایران را ترک کردند
۱۳۶۰ خورشیدی ) ۱۹۸۲ میالدی(

درگذشت علی دشتی - نویسنده، پژوهشگر و سیاستمدار
کتابهای علی دشــتی شامل: ۲۳ سال و ســیری در دیوان شمس به فارسی و 
انگلیسی و کتابهای ایام محبس، دمی با خیام، در قلمرو سعدی، نقشی از حافظ، 
عقال برخالف عقل و هم چنین کتاب تخت پوالد به صورت مکتوب و گویا در 

شرکت کتاب موجودند

شنبه 27 دی  |   16 ژانویه

۱۳۳۴ خورشیدی ) ۱۹۵۶ میالدی(
تیرباران شدن نواب صفوی، خلیل طهماسبی، مظفر ذوالقدر و سیدمحمد واحدی 

در لشکر ۲ زرهی
۱۳۸۲ خورشیدی ) ۲۰۰۴ میالدی(

سومین فرزند شاهزاده رضا پهلوی و یاسمین پهلوی - فرح پهلوی- در واشینگتن 
آمریکا متولد شد.

یکشنبه 28 دی   |  17 ژانویه

۱۲۸۵ خورشیدی ) ۱۹۰۷ میالدی(
تاجگذاری محمدعلی شاه قاجار

۱۳۳۱ خورشیدی) ۱۹۵۳ میالدی(
آغاز تظاهرات شدید در تهران و شهرستانهای ایران بر له و علیه دکتر محمدمصدق 

و آیت اهلل کاشانی و تعطیل مغازه ها
۱۳۳۲ خورشیدی ) ۱۹۵۴ میالدی(

انتشار اولین شماره مجله » ستاره سینما » در تهران
۱۳۴۳ خورشیدی ) ۱۹۶۵ میالدی(

انحالل ضرابخانه و انتقال وظایف آن به بانک مرکزی ایران

دوشنبه 29 دی   |  18 ژانویه

۱۳۵۵ خورشیدی ) ۱۹۷۷ میالدی(
درگذشت رضا ورزنده - نوازنده، موسیقیدان و استاد سنتور

۱۳۶۶ خورشیدی ) ۱۹۸۸ میالدی(
درگذشت مهدی برکشلی - نویسنده و موسیقیدان

۱۳۸۴ خورشیدی ) ۲۰۰۶ میالدی(
محمود مشرف تهرانی، معروف به م. آزاد، شاعر و مترجم در تهران درگذشت

۱۹۹۴ میالدی
کشیش هایک هوسپیان توسط عمال جمهوری اسالمی ربوده شد. جسد او یازده 

روز بعد پیدا شد. )۱۹ ژانویه(

سه شنبه 30 دی  |   19 ژانویه

۱۳۰۷ خورشیدی ) ۱۹۲۹ میالدی(
ایجاد تغییرات دامنه دار در کادر قضایی کشور توسط داور، وزیر عدلیه

۱۳۱۱ خورشیدی ) ۱۹۳۳ میالدی(
رضا شاه دستور داد وزارت دربار را منحل کنند و اعالم کرد دربار وجود ندارد 

و تیمورتاش دیگر وزیر دربار نیست
۱۳۲۴ خورشیدی ) ۱۹۴۶ میالدی(

استعفای ابراهیم حکیمی نخست وزیر به علت عدم موفقیت در قضیه آذربایجان
۱۳۳۱ خورشیدی ) ۱۹۵۳ میالدی(

صدور نامه تاریخی آیت اهلل کاشانی رییس مجلس شورای ملی به دکتر مصدق 
که ضمن آن نوشــت » ار راه خطایي که مي پیمایید پشیمان خواهید شد. قصد 

تجاوز به حقوق عامه را کنار بگذارید.«
۱۳۴۰ خورشیدی ) ۱۹۶۲ میالدی(

موافقت دولت با تأسیس سازمان هواپیمایی ملی ایران در داخل و خارج کشور
۱۳۴۲ خورشیدی ) ۱۹۶۴ میالدی(

آغاز بهره برداری کارخانه پتروشیمی آبادان
۱۳۶۷ خورشیدی ) ۱۹۸۹ میالدی(

درگذشت فیروز شیروانلو - نویسنده و مترجم
۱۳۸۶ خورشیدی ) ۲۰۰۸ میالدی(

درگذشت حاج قربان سلیمانی، اســتاد پیشکسوت موسیقی مقامی خراسانی، 
درسن ۸۵ سالگی بر اثر کهولت ســن. وی متولد ۱۳۰۲ در روستای علی آباد 

قوچان بود.

چهارشنبه 1 بهمن  |   20 ژانویه

۱۳۲۴ خورشیدی ) ۱۹۴۶ میالدی(
زادروز کیومرث منشی زاده، شاعر
۱۳۴۳ خورشیدی ) ۱۹۶۵ میالدی(

درگذشت نظام وفا - شاعر
۱۳۴۷ خورشیدی ) ۱۹۶۹ میالدی(

سفر محمدرضا شاه به اتریش
۱۳۴۸ خورشیدی ) ۱۹۷۰ میالدی(

عزت اهلل عاملی سفیر ایران در عراق به اتهام شرکت در کودتای عراق از بغداد 
خارج شد

۱۳۵۷ خورشیدی ) ۱۹۷۹ میالدی(
شــاپور بختیار، محمدرضا شاه را بخاطر نقض قانون اساسی در طول حکومت 

خود، بشدت مورد انتقاد قرار داد
ســیدجالل الدین تهرانی رییس شورای سلطنت، در پاریس از مقام خود کناره 

گیری کرد
کارکنان سازمان رادیوتلویزیون علیه بختیار اعالم جرم کردند

آیت اهلل خمینی اعالم کرد دولت بختیار خیانتکار است و از مردم خواست قدرت 
قانونی او را واژگون کنند

۱۳۶۵ خورشیدی ) ۱۹۸۷ میالدی(
درگذشت ابراهیم بوذری - خوشنویس و موسیقیدان

پنجشنبه 2 بهمن   |  21 ژانویه

۱۳۱۲ خورشیدی ) ۱۹۳۴ میالدی(
درگذشت عارف قزوینی - شاعر ملی ایران

کتــاب مجموعه کامل آثار عارف قزوینی چاپ پیش از انقالب و باز تکثیر در 
خارج از ایران و بدون سانسوردر شرکت کتاب

۱۳۲۸ خورشیدی ) ۱۹۵۰ میالدی(
تاسیس اولین بانک خصوصي ایران به نام » بانک بازرگاني ایران » با سرمایه پنجاه 

میلیون ریال در تهران
۱۳۳۷ خورشیدی ) ۱۹۵۹ میالدی(

درگذشت داریوش رفیعی - خواننده
۱۳۵۷ خورشیدی ) ۱۹۷۹ میالدی(

محمدرضا شاه و فرح پهلوی مصر را بسوی مراکش ترک کردند
ارتشبد فریدون جم آینده ایران را تاریک و خونین خواند

۱۳۹۳ خورشیدی )۲۰۱۵ میالدی(
 درگذشــت کیکاووس جهانداری، مترجم و پژوهشــگر پیشکسوت به دلیل 
مشکالت ریوی در بیمارستان »جم« تهران. وی متولد ۱۳۰۲ بود. از او دهها اثر 
ترجمه به فارسی منتشر شده است. از جمله کتاب های او »گرگ بیابان« نوشته 
هرمان هسه، »جهان های گمشده« نوشته آن تری وایت، و »قطار به موقع رسید« 

نوشته هاینریش بل اشاره کرد. 
۱۳۹۴ خورشیدی )۲۰۱۶ میالدی(

درگذشت ابوالحسن نجفی، زبان شناس و مترجم  در سن ۸۶ سالگی در بیمارستان 
مهر در تهران. از آثار او می توان به »غلط ننویســم«، ترجمه  »شازده کوچولو«، 
»خانواده تیبو«، »فرهنگ فارسی عامیانه« نام برد. وی متولد سال ۱۳۰۸ بود او از 
سال ۱۳۶۹ تا پایان عمرش عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی بود.

۱۳۹۴ خورشیدی )۲۰۱۶ میالدی(
درگذشت همایون بهزادی ستاره تیم ملی  فوتبال ایران در دهه چهل خورشیدی 

در سن ۷۳ سالگی.

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
15 ژانویه تا  21 ژانویه ) 26 دی تا  2 بهمن (

http://safarianrugs.com/


Shah Abbas 
emperor of persia

1629-1587
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

دکتر جمشید آصف
جراح - دندانپزشک

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

Encino, CA 91436

2 زندانی فراری دستگیر شدند

 ۲ نفــر از زندانیانی که از زندان کانتی مرســد با بافتن طناب همراه با ۴ نفر دیگر 
گریخته بودند، در سن دیه گو دستگیر شدند و هنوز ۳ نفر دیگر دستگیر نشده اند. 
این ۲ نفر فابیان کروز رمن ۲۲ ساله و آندره نونز رودریگز ۲ ۱ ساله هستند. پیش از 

آن، ادگار ادواردو ونچورا ۲۲ ساله در فرزنو دستگیر شده بود. 

اداره شریف دپارتمان در جستجوی ۳ زندانی دیگر، جورج بارون ۲۰ ساله، گابریل 
فرانسیس ۱۹ ساله و مانوئل الن لیون ۲۱ ساله هستند و پلیس ایالت کالیفرنیا برای 
دســتگیری هر یک ۵۰۰۰ دالر جایزه تعیین کرده و درخواست نموده که به شماره 

تلفن 8۷۷-۹۲۶-8۳۳۲ اطالع دهند. 
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