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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...!!!

رایگان
FREE

در صفحات دیگر:

252

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

خانم گوگوش لباس ها ، کاله ها ، دســتکش های 
خود را که در کنســرت ها  و برنامه های موزیک 
ویدیوها و مراســم ویژه به تن کرده است در یک 
حراج استثنایی از طریق یک موسسه آمریکایی برای 
امور عام المنفعه به فروش می رساند. این حراج به 
دلیل شــیوع ویروس کرونا و محدودیت های ویژه 
آن فقط از طریق آنالین انجام می شود. این لباس ها 
که اکثریت آن ها کار معروفترین دیزاینرهای جهانی 

هســتند جمعا 176 آیم هستند از حداقل قیمت پایه  
1500 دالر، قیمت گذاری شده اند. 

خانم گوگوش بنیاد غیر انتفاعی را نیز راه اندازی کرده 
انــد به نام بنیاد پل که از طریق این بنیاد به بنیادهای 

غیر انتفاعی دیگر یاری رسانی خواهند کرد. 
سامانه  موسسه حراجی مسئول این حراج به نشانی 

Bonhams.com  می باشد.است:

حراج لباس های گوگوش در یک حراجی در
لس آنجلس  برای امور عام المنفعه

دستگیری 3 نفر از اغتشاشگران
 در بورلی هیلز 

پیشنهاد استفاده از مدارس
 برای واکسیناسیون

انتقاد از گوین نیوسام برای توزیع 
نادرست کمک های مالی

کارنامه و نقش دانشگاه های UC در 
اقتصاد آمریکاا

به سبب بادهای تند، مرکز 
واکسیناسیون در

 ارنج کانتی تعطیل شد. 

باز گشت پناهجویان به 
مرز مکزیک و سن دیه گو

کالیفرنیا  ونقش رهبری در پایان 
  SAT دادن به امپراتوری

پس از اعدام ناجوانمردانه نوید افکاری کشتی گیر قهرمان هم در تشک کشتی و 
هم در فریاد کردن صدای در گلو خفته ملت ایران برای آزادی، رژیم ننگین دامن 
اسالمی، باشگاه او را به امید نوروزی کشتی گیر فرنگی کار بسیجی نوکر خود 
سپرد. رژیم ضد بشری جمهوری اسالمی همچنین بیمه نامه و حقوق شادروان 
نوید افکاری را به گفته سردار پاشایی، قهرمان جهان در رشته کشتی فرنگی قطع 
کرده اســت. در این میان آنها حتی نام باشــگاه را از باشگاه غالمرضا تختی به 
آکادمی  امید نوروزی تغییر داده اند.  در حالی که رژیم اموال و ابتکارهای نوید 

افکاری را به امید نوروزی بخشیده است ، هر یک از برادران افکاری را به جرم 
آزادی خواهی به زندانهای طویل المدت محکوم کرده اســت. وحید افکاری به 
54 سال و حبیب افکاری به 27 سال و همچنین به خوردن ضربات شالق محکوم 
شده اند. سردار پاشایی اعالم کرد جامعه ورزشی ایران از کمیته جهانی المپیک 
خواسته است که با تحریم جمهوری اســالمی ایران در میادین ورزشی بویژه 
مسابقات المپیک 2021 نقض حقوق بشر و ورزشکاران ایرانی را توسط جمهوری 

اسالمی ایران محکوم کند.

رژیم جمهوری اسالمی همچنان در مسیر پایمال کردن حقوق بشر

http://e-frt.com/
https://www.heidarilawgroup.com/
https://riseinmalibu.com/
www.mesrianilaw.com
www.RHMFirm.com
http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/939
http://08global.net/
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این نسخه از ایرانشهر را می توانید هم در رایانه شخصی مطالعه کنید
 و هم آن را چاپ نموده و بخوانید
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در کانون خبر:

انتخابات دوهزار و بیست ، در ایالت جورجیا

اون آقایی را که با موهــای زرد و کراوات قرمز می بینید دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری )البته سابق( آمریکاست که فکر می کنم 

خدمتشون ارادت دارید.
نفر دوم از چپ ، »برد رافینز پرگر« وزیر امور داخلی و مســئول 
رسیدگی به رای گیری انتخاباتی در ایالت جورجیای آمریکاست. 
این بزرگوار )یعنی همون برد رافینز پرگر( همان کسی است که 
دونالد ترامپ ، بعد از یکســاعت چک و چانه زدن و من بمیرم ، 
تو بمیری و تهدید و تشویق و تنبیه و تقبیح و تحریک و تحریم و 
تعریف و تمجید و تکریم و تحقیر و تحمیق و  تجلیل ، نتوانست 
نتیجه ی رای های به صندوق ریخته شــده را به نفع خودش تغییر 

دهد.
نفر ســوم از دســت چپ و یا نفر دوم از دست راست  ، همانا 
»برایان کمپ« فرماندار ایالت جورجیاست که در انتخابات ایالتی 
، از رقیب دمکرات سرســخت خود خانم »استیســی آبرامز« با 
فاصله ی زیادی عقب بود ، ولی دونالد ترامپ ، با شــرکت در 
یک کارزار انتخاباتی ، به فریادش رســید و اوضاع بر وفق مراد 
او )یعنی همون برایان کمپ( چرخید و به مقام واالی فرمانداری 

رسید.
چشــم شــما روز بد نبیند ، ایالــت جورجیا که همــواره با 
جمهوری خواهان سرِ سازگاری داشت در این دوره ، تغییر مرام 
داد و دمکرات ها رای بیشتری آوردند و حاال رئیس جمهور ، که 
فرماندار را مشــغول ذّمه ی خود می پنداشت ، از او خواست که 
لطف او را جبــران کند و اوضاع را به نفع ترامپ تغییر دهد که 

پذیرفته نشد.
نفر چهارم از دســت چپ یا نفر اول از دست راست ، »گبریل 
استرلینگ« ، )معاون( برد رافینز پرگر است که در مقابل تهدیدهای 
مخالف ها ، مثل شــیر! )گمون کنم شــیر نر( ایستاد و از ناموس 
انتخابات ، که همانا شــمارش دقیق و صادقانه ی رای های ایالت 

است دفاع کرد.
بد نیســت بدانید که این ســه نفر ، عضو حزب جمهوری خواه 
هســتند ولی به خاطر برخورداری از صداقت و شرافت و اعتقاد 
بــه عدالت ، نتیجه ی رای گیری را به نفع حزب مخالف ، تایید و 

مهر و موم نمودند.
این هــا را به این خاطر نوشــتم که اونهایی که اسم هاشــون به 
دســتکاری در انتخابات دوره ی اول و دوم ریاســت جمهوری 
محمود احمدی نژاد ، بد در رفته ، در افکار خود کمی تجدید نظر 
کنند ، شــاید به ناراحتی وجدان بسیار شدید و غیرقابل عالجی 

گرفتار آیند.
کورش سلیمانی »زم«
k@kourosh123.com

دستگیری 3 نفر از اغتشاشگران در بورلی هیلز

FBI امروز از دســتگیری ۳ نفر در بورلی هیلز در ارتباط با یورش به ساختمان 
کنگره خبر داد.

روز گذشته جان استرند ۳7 ساله و سیمونه گولد 55 ساله را دستگیر کرده بودند و 
امروز جینا بیسیگ نانو، 52 ساله مالک یک سالن زیبایی و  پوست را در آپارتمان 

مسکونی خود دستگیر کردند. 
گفته شده است که این سه نفر از سامان دهندگان و کسانی هستند که وارد ساختمان 

کنگره شده بودند. 
شمار دیگری از کسانی که همراه این گروه بوده اند شناسایی شده  و هنوز دستگیر 

نشده اند. 
ســیمونه گولد یک پزشک است و در ماه جوالی از کســانی بوده که در برابر 
ساختمان دیوان عالی قضایی آمریکا علیه محدودیت های کرونا حضور داشت و از 

هواداران استفاده از هیدروکسی کلروکین است. 

پیشنهاد استفاده از مدارس برای واکسیناسیون
آستین بیوتنر، رئیس اداره آموزش لوس آنجلس درخواست نمود که از فضای 
آزاد ۹00 مدرسه لوس انجلس برای تزریق واکسن کرونا استفاده شود، زیرا این 
موضوع سبب خواهد شــد که بازگشایی حضوری در مدارس شتاب بیشتری 

بگیرد.
آســتین بیوتنر در نامه ای که به دکتر مارک گالی مســئول بهداشت کالیفرنیا و 
دکتر باربارا فرر مســئول بهداشــت عمومی کانتی لوس آنجلس نوشته است، 
اشاره نموده که مدارس اداره آموزش لوس آنجلس از هر لحاظ امکان استفاده 
برای واکسیناسیون را دارند و آموزگاران و کارکنان اداره آموزش همانند دیگر 

شهرهای بزرگ مانند نیویورک واکسینه شوند. 
اداره آموزش النگ بیچ نیز اعالم آمادگی برای روز 25 ژانویه را نموده است. 

انتقاد از گوین نیوسام برای توزیع نادرست کمک های مالی
در آستانه فرستادن کمک های مالی دولت آینده جو بایدن به ایالت های آمریکا، 
امروز گزارش حسابرسی ایالت کالیفرنیا منتشر شد که نشان می دهد دپارتمان 
امور مالی فرماندار کالیفرنیا در تقسیم بندی کمک مالی دولت فدرال بین کانتی ها 
در بهار سال جاری درست عمل نکرده و به 16 کانتی پول بیشتری در مقایسه با 

42 کانتی دیگر فرستاده شده است. 
این گزارش که از ســوی ایلین هاول، مسئول حسابرسی ایالت کالیفرنیا انجام 
شده، به بررسی کمک مالی توزیع شده بین 476 شهر ایالت کالیفرنیا پرداخته و 
با توجه به این که در کمک مالی پیشین 15/۳ میلیارد به کالیفرنیا رسیده بود و 
در بودجه پیشنهادی گوین نیوسام، 14 میلیارد دالر برای دریافت کمک مالی از 

دولت بایدن و پیش بینی شده است.

 UC کارنامه و نقش دانشگاه های
در اقتصاد آمریکا

5 اختراع در روز، 52۹000 شــغل و میانگین درآمد 151656 دالر سر خط 
گزارش پرافتخار دانشــگاه های UC در اقتصاد امرسکاست. گزارش ساالنه 
نقش اقتصادی دانشگاه های UC که به آمار سال 201۸ ورداخته، نشان می دهد 
که این دانشگاه ها، ساالنه ۸2/1 میلیارد دالر به اقتصاد آمریکا کمک کرده اند و 
55/۸ میلیارد دالر ارزش افزوده داشته اند که برابر با 2 درصد GSP است. این 
دانشگاه ها ۳7/6 میلیارد دالر به بازار کار و 4/2 میلیارد دالر به درامد مالیاتی 

ایالت و شهرها افزوده اند. 
در ســال 201۸، دانش آموختگان دوره لیســانس، به میانگین حقوق ساالنه 
۸۸066 دالر دســت یافته اند که ۹۳۳۳ دالر بیشتر از دانش آموختگان دیگر 

دانشگاه ها بوده است. 
دانش آموختگان دوره های باالتر و دکترا، به میانگین 151656 دالر دســت 
یافته اند که ۳542۹ دالر بیشتر از میانگین دیگر دانشگاه ها می باشد ناگفته نماند 
که 40 درصد دانشجویان دانشگاه های UC، نخستین فرد دانشجو در خانواده 

بوده اند و 52۸00 دالر ساالنه بیشتر از دیگر افراد خانواده درآمد داشته اند. 

https://shop.ketab.com/
https://shop.ketab.com/
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در کانون خبر:

به سبب بادهای تند، مرکز واکسیناسیون در
 ارنج کانتی تعطیل شد. 

این بادهای موسمی، 2 روز پیاپی واکسیناسیون برنامه ریزی 
شــده برای 5000 نفر در روز را با بن بست روبرو کرد و 
اعالم شده اســت که اگر شرایط بهتر شود، روز پنجشنبه 

واکسیناسیون دوباره آغاز خواهد شد. 
اداره بهداشــت عمومی ارنج کانتی با بهــره گرفتن از 

اپلیکیشین ویژه واکسیناسیون به کسانی که برای واکسینه 
شــدن نام نویسی کرده بودند، اطالع دادند که برای نوبت 

خود مراجعه نکنند.
ناگفته نماند که واکسیناسیون افراد 65 ساله و باالتر در ارنج 

کانتی با واکسن مودرنا آغاز شده بود. 

رییس اداره آموزش سن دیه گو به عنوان 
کفیل وزارت آموزش آمریکا پیشنهاد شد

رئیس جمهور جو بایــدن، برای کفالت وزارت آموزش 
آمریکا، سیندی مارتن، رئیس اداره آموزش سن دیه گو 
را معرفی کرد تا پس از تایید سنای آمریکا، در کنار وزیر 

آموزش آینده، میگل کاردونا خدمت کند. 
سیندی مارتن از سال 201۳، به عنوان رئیس اداره آموزش 
سن دیه گو که دومین اداره آموزش بزرگ کالیفرنیاست 

خدمت می کند. 
ســیندی مارتن در توئیت خود اعــالم کرد که برای او 
افتخار بزرگی اســت که در کنار میگل کاردونا خدمت 
نماید و اشاره کرده است که آموزگاران، دانش آموزان و 
خانواده آنان را باید در باالی اولویت ها قرار داد، سخت 

کوشید و با مهربانی به رویاهای بزرگ پرداخت. 

باز گشت پناهجویان به 
مرز مکزیک و سن دیه گو

کالیفرنیا  ونقش رهبری در پایان دادن 
 SAT به امپراتوری

پناهجویان در مرکز مکزیک و ســن دیه گو، با این امید 
که جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا از امروز امکان 
بیشــتری برای آنان در مرز فراهــم خواهد کرد از روز 
دوشــنبه روانه شهر مرزی تی وانا شدند و چون به سبب 
بیماری کرونا و فاصله اجتماعی و خطر بیماری، نام های 
خود را در دفترچه نوبت که از سوی مهاجران مکزیکی 

سامان داده شده است ثبت کردند. 
ناگفته نماند که هنوز الیحه اصالحی قانون مهاجرت که 
وعده آن داده شــده به کنگره ارائه نشده است و زمان 
خواهد برد ولی بی تردید دستور توقف دیوار مرزی در 
دستور کار قرار دارد و دستور ویژه برای مهاجران طرح 

DACA در 10 روز نخست امضا خواهد شد. 

 ACT و SAT پایان دادن به بهــره وری از امتیاز آزمــون
از دانشــگاه UC برکلی آغاز شــد و سپس به عنوان طرح 
مطالعاتی در مجموعه دانشــگاه های UC بررسی شد و با 
گسترش COVID-19 دانشگاه ای Cal tech به آن پیوستند 
و و در نهایت دانشگاه های Cal state تصمیم به لغو موقت 

آن گرفتند و هم اکنون برای ســال تحصیلی 2021 از همه 
دانشــگاه های کالیفرنیا این ضرورت برداشته شده است و 
دیگر ایالت های آمریکا نیز با همین تصمیم در راستای تغییر 
و یا پایان دادن به امپراتوری آزمون SAT و ACT گرفته اند. 

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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الکس پدیا روز گذشته برای جایگزینی کرسی سنای کاماال 
هریس، سوگند یاد کرد و به عنوان نخستین سناتور التین 
تبار کالیفرنیا به مجلس ســنا راه یافت آیین سوگند او از 
سوی کاماال هریس معاون ریاست جمهوری برگزار شد و 
اغتشاش 6 ژانویه در ساختمان کنگره، سبب شد تا همسر 
و ۳ پسرش او را در این سفر همراهی نکنند و در کنار او 

نباشند. 
ناگفته نماند در آیین سوگند در سنای آمریکا که به رهبری 
کاماالهریس برگزار شد، 2 سناتور جدید ایالت جورجیا 
رافائل وارنیک و جان اسوف نیز سوگند یاد کردند و شمار 
دموکرات های سنا و جمهوریخواهان به 50-50 رسید که 

ریاست سنا را به چاک شومر می رساند. 

گر چه ایالت کالیفرنیا روز گذشته 617 نفر مرگ و میر 
داشت، لیکن شمار مبتالیان کاهش یافته و در 1۹۸77 

نفر بود.
ایالت کالیفرنیا پنجشــنبه را با ثبــت ۳50۸0 نفر مرگ 
و میر و ۳074146 نفر مبتال و شــمار واکســینه شده 
1525۸16 آغاز کرد. آمار مقایسه ای 7 روز گذشته برای 

هر یکصدهزار نفر ونچــورا کانتی را در باالی جدول، 
ریورساید را چهارم، ســن برناردینو کانتی را در رده 
پنجم، لوس آنجلس را در رده 6، ارنج کانتی 22 و سن 

دیه گو کانتی در رده 24 قرار دارد.
ناگفتــه نماند که ایالت کالیفرنیا با کســری موجودی 

واکسن به پایان ماه ژانویه نزدیک می شود. 

الکس پدیا نخستین سناتور التین تبار
 کالیفرنیا سوگند یاد کرد

با گسترش واکسیناسیون در کالیفرنیا شمار 
مبتالیان نیز کاهش می یابد. 

دیوان عالی قضایی کالیفرنیا شکایت برای 
بازگشایی مدارس را رد کرد

دیوان عالی قضایی کالیفرنیا، درخواست ۲ گروه کنشگری 
کودکان برای بازگشایی بخشــی از مدارس اداره آموزش 

لوس انجلس را رد کرد. 
این درخواســت که از سوی ۲ ســازمان، اتحادیه حقوق 
کودکان و مرکز حقوقی برای حق آموزش کودکان از دیوان 
عالی قضایی کالیفرنیا درخواســت کرده بودند که به اداره 
آموزش لوس آنجلس، فشار آورده شود تا زیر راهکار اداره 

بهداشت و درمان لوس آنجلس کانتی ۲۵ درصد مدارس را 
برای کالس های حضوری باز کنند. 

در هنگامی این درخواست به دیوان عالی قضایی کالیفرنیا 
رسیده است که آســتین بیوتنر، رئیس اداره آموزش لوس 
آنجلس اعالم کرده بود که تمامی مدارس به ســبب خطر 
گســترش بیماری کرونا بســته خواهد بــود و برگزاری 

کالس های حضوری ناشدنی است. 

آبراه دریایی هانتینگتون بیچ به روی قایق ها باز شد

پس از نیم قرن، آبراه مســتقیم در بندر هانتینگتون بیچ در 
اقیانوس آرام در جنوب کالیفرنیا از امروز به روی قایقرانان 

باز شد. 
پیش از این قایقرانان برای گذر از این کرانه ساحلی ناگزیر 
بودند از آبراه نیروی دریایی در پایگاه سیل بیچ عبور نمایند 

و به کرانه های آناهایم برسند. 
این آبراهه با هزینه 154 میلیون دالر از سوی نیروی دریایی 

آمریکا طراحی و به اجرا درآمده است. 
ناگفته نماند که آبراه پیشین تنها در اختیار نیروی دریایی 
خواهد ماند و آبراه جدید تا سال 2024 تکمیل خواهد شد 
این آبراه جدید، کار نقل و انتقال نه تنها قایق های تفریحی 
را آسان تر می نماید، بلکه نقل و انتقال سالح های نظامی را 

نیز سامان می دهد.

در کانون خبر:

شکایت رستوران ها و شرابخانه ها 
از گوین نیوسام

50 رستوران و شرابخانه در نپا و سونوما کانتی از گوین نیوسام 
فرماندار کالیفرنیا شــکایت کردند که بسته بودن محیط کار 
سبب زیان و نابودی اقتصادی آنها شده است و حق قانونی 

آنان برای حضور مردم در رستوران نقض شده است. 
این شکایت را اتحادیه شرابخانه ها برای بازگشایی ایمن، به 
دادگاه تسلیم کرده اند زیرا درآمد آنها در این دوران به زیر 15 

درصد رسیده است. 
در شکایت آمده است که گوین نیوســام و مسئوالن اداره 
بهداشت کالیفرنیا هیچگونه مدرک علمی ارائه نکرده اند که 
صرف شــام در فضای باز خطرناکتر از دیگر مراکز خرید 

سرپوشیده است که امکان بازگشایی یافته اند.

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

مقاومت یک اقلیت ایرانی در برابر رژیم آخوندی  ) ادامه از هفته قبل (
در زندان بند دو با افرادی چون سر لشکر نوذری بقا 
و سپهبد حسین جهانبانی برادر زنده یاد نادر جهانبانی 
و برادر زنده یاد سپهبد رحیمی دکتر رحیمی و رئیس 
کارخانه پپسی کوال که ایشان بهائی بودند متاسفانه 
اسمش را بخاطر نمیاورم و آخوندی بنام ممقانی و 
چندین نفر دیگر که اسامی آنها را بیاد ندارم، تعدادی 
ســاواکی که  یکی از آنها مادام خود را با ناخنهای  
بلندش ســر و صورتش را خراش میداد و بیچاره 
سرش هم مو نداشــت و با هیچکس هم صحبت 
نمیکرد و همواره با دست به زانوهایش ضربه میزد و 
مبتاٌل  به مرض روحی شده  بود،  متاسفانه زندانیها 
همچنان روزها را عاطل و باطل گذران می کردند و 
تعجب آور بود  از اینکه چطور این تازیها  نتوانستند 
جهت پیشرفت مملکت از این افراد زندانی استفاده 

کنند.
یک زندانی دیگری هم داشتیم که بعد از ظهرها قبل 
از صرف شام به حیاط زندان میآمد و با صدای رسٌا 
میگفت »من میخام برم خونمون« و این چند کلمه 
تنها صحبتی بود که او در روز عنوان میکرد و جریان 
دل خراشی داشــت چند بار چشم بسته او را برای 
تیرباران برده و فقطتیر هوائی شلیک کرده  بودند که 
با این عمل وحشیانه بتوانند از او اقرار بگیرند. جرم او 
با شهادت همسر و دو دخترش تجاوز به  دخترانش 
بود و این نامردها تازه متوجه شدند که با این صحنه 
های تیراندازی ســاختگی او هیچگونه اعترافی در 
مقابل این عملکرد وحشیانه اشان نکرده، و سپس با 
تحقیقات محلی متوجه شدند  که همسر او دخترانش 
را قباٌل به فاحشگی کشیده بوده و برای مخفی کردن 
راز، این مرد بیجاره را با شهادت دروغین به زندان 
انداخته بودند، پس از فاش شــدن حقیقت دستگاه 
همسر و دو دخترش را دستگیر و زندانی کرد و این 
مرد دیوانه را آزاد کردند که عملکرد وحشیانه این 

تازیها  باعث دیوانگی این فرد بیچاره شده بود. 
در روزهای مالقات تلفنی ناخودآگاه  من و پســر 
عمه ام با هم بزبان ارمنی صحبت میکردیم روی خط 
میامدند و اخطار میدادند که فارسی صحبت کنید.  
روزی بعد از اتمام مالقات تلفنی در محوطه منتظر 

ماشــین بودم که به بند بروم دو نفر ازعوامل زندان 
پشت سر من ایستاده بودند و یکی از آنها نزدیک شد  
مــرا به نام خطاب کرد و با یک حالت غیرعادی به 
من گفت »خوش میگذرد«، به او گفتم تا خودت را 
معرفی نکنی من جوابت را نخواهم داد، و او برگشت 
گفت اســمم برادر است، گفتم این اسم اصلی شما 
نیست، در همین موقع از آنطرف درز در آهنی حد 
فاصل زندان ومحل انتظار مالقات کننده ها پیر زنی 
با یک پسربچه نوزاد در بغل که نوه اش بود پسرش 
را صدا میزد که بتواند پســر نوزادش را ببیند، و آن 
جوان که صدای مادرش را شــنید بطرف در آهنی 
دوید که بچه اش را ببیند یکی ازآن دو نفر که مرد 
چاقی بود واو را حاجی خطابمیکردند مانع آن جوان 
شد که بچه اش را از نزدیک رویت کند و مادرش 
هم از آن طرف با التماس از این حاجی میخواست 
که  به پســرش اجازه دهد ولی او قبول نمی کرد،  
افسر غیورارتشی که او هم زندانی و منتظر ماشین 
بود با عصبانیت هر چه ناســزا و توهین بود به آن 
حاجی خوراند و در آخر گفت »تو یه مسلمان چطور 
میخواهی در آخرت حساب پس بدی و جان دهی« 
و باالخره ماشــین آمد و به بند برگشتیم و بعد از 
چندی آن جوان که فکر میکنم اسمش زرفشی بود و 
آن افسر غیور ارتشی هر دو تیرباران شدند. ارتکاب 

جرم زرفشی زنای محسنه بود.
با آخوند ممقانی در حیاط زندان قدم میزدیم  و قباٌل 
میدانستم جرم او چیست تجاوز به بیش از سی دختر 
باکره، بــه او گفتم فردا که به دادگاه میروی جواب 
جرمت چیست و او با خون سردی گفت »آن کسی 
که مرا محاکمه میکند هر دو از یک قماشیم«، روز 
بعد او را  که از دادگاه برگشته بود در حیاط  دیدم 
از او پرسیدم دادگاه چی شد با عصبانیت گفت من 
پدرشــان را در میاورم، پرسیدم حکمت چه بوده 
گفت شش ماه زندان و خلع لباس و در آخر گفت 
»کور خوندند من این لباس را از دست نخواهم داد 
و اعتراض خواهم  کرد« از او پرســیدم در دفاع از 
خودت چی گفتی خیلی ســاده گفتم »از کجا شما 
میتوانید ثابت کنید که آنها باکره بودند مگر تشخیص 

باکره گی آنها با من معمم نیســت و من تشخیص 
ام ایــن بود که هیچ کدام از آنهــا باکره نبودند« و 
بدینوســیله آقا مال با رای هم نوعش موفق شد  به 
ادامه زندگی کثیفش ادامه  دهد.  تمام افراد بند فکر 
می کردند  که او را صد در صد اعدام خواهند کرد، 
در کتابی خوانده بودم که ملکه روسیه همسر تزار 
نیکاال با کشیش راسپوتین رابطه جنسی داشت و این 
کشیش دارای چشمان قشنگ و نافذ بود و درست 
همین حالت را آخوند ممقانی داشت و فکر میکنم 
دخترهای جوان به خاطر  همین گول خورده بودند.  
برای انتخابات اولین مجلس شورای اسالمی قرار بود 
در زندان هم  رای گیری کنند. در روز رأی، دوستان 
بهائی هیچکدام حاضر به رأی دادن نشدند و ندادند 
و من با حســین جهانبانی با هم به اطاق رأی رفتیم 
و آن شخص که در حیاط زندان مرا به اسم خطاب 
کرده بود پشت میز رای گیری نشسته بود، از حسین 
پرسیدم که آن شخص کیست او گفت رئیس زندان 
و نامش کجوئی منهم بیدرنگ بسوی او رفتم و دو 
نفر پاســدار با اسلحه جلوی مرا گرفتند ولی او مرا 
شــناخت گفت بیاید، جلو رفتم و باو گفتم حاال با 
شما دســت خواهم داد چون اسمت را میدانم و با 
من دســت داد و خیلی موادبانه به من گفت برو به  

نماینده اقلیت خودت رای بده. 
زنده یاد آقای مهندس محسن فروغی بینهایت نقاش 
ماهر و با تجربه ای  بودند و همســر فرانسوی اش 
هر هفته برای ایشــان میوه و گل میاورد، و او هم با 
نقاشی،  خودش را مشغول میکرد و میوه ها و گلها 
را هر کدام در ظرفی میگذاشــت و نقاشی میکرد و 
در حال حاضر دو  عدد از نقاشیهایکه آن زنده یادکه 
برای من کشــیده در نزد خود به یادگار دارم و مثل 
یگ گوهر بــا ارزش از آنها نگهداری میکنم، چون 
مرا بیاد روزهای گذشته و افراد پاک و ایران دوست 
و وطن پرســت میاندازد که چطور این افراد از بین 

رفتند و حیف شدند.

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 1۹7۹، 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

ادامه در شماره آینده...

https://sofiinsuranceservices.com/
https://zoom.us/j/93174325199
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شعر و ادب پارسی
درور بر دوستان جان و خرد و همراهان و خوانندگان همیشگی مجله

امروز! اغازین روز فصلی جدید در کارنامه منست. در اینجا و این صفحه هر هفته با اشعاری از شعرای پارسی گوی در 
خدمت شما خواهم بود و حس و حالم را با شما به میان خواهم گزارد. امید که مقبول طبع واقع افتد و اگر خطایی دیدید 
متذکر شوید و قلم اغماض بر ان بکشید و از ان لذت ببرید. بدین منظور, این اغازین را میخواهم با مضمون عشق اغاز کنم .

در ابتدا به مناسبت زادروز طاهره قره العین شعری از او برایتان میاورم که خود! هر گاه میخوانمش انهمه شور و عشق و 
بیخودی از زبان بانویی که در حدود دو قرن پیش میزیسته برایم بس شگفت اور است,چرا که در حافظه تاریخی بانوان 
ســرزمین ایران امده است که زبان در کشیم و سخن نگوییم و خود را سانسور کنیم بخصوص هنگامی که پای عشق و 
احســاس در میان است . طاهره قره العین, بانویی دانشمند , فهیم  , ازادیخواه در ان روزگاران استبداد , چنان شعری در 
وصف عاشق بودن و معشوق سروده که حس عشق را بر می انگیزد. به پندار من میتوان انرا از زبان هر بانویی در وصف 

معشوق خواند. و اینک غزل او .....

در ره عشقت ای صنم, شیفته بال منم                                        چند مغایرت کنی , با غمت اشنا منم
پرده به روی بسته ای, زلف به هم شکسته ای                             از همه خلق رسته ای , از همگان جدا منم
شیر تویی , شکر تویی , شاخه تویی , ثمر تویی                           شمس تویی , قمر تویی , ذره منم , هبا منم
نخل تویی, رطب تویی ,لعبت نوش طبع تویی                               خواجه با ادب تویی ,عاشق بینوا منم
کعبه تویی, صنم تویی, دیر تویی ,حرم تویی                                 دلبر محترم تویی ,عاشق بینوا منم
من زیم تو نیم  نم , نی ز کم و ز بیش هم                                   چون به تو متصل شدم, بی حد انتها منم
شاهد شوخ دلربا , گفت به نزد من بیا                                         رسته ز کبر از ریا, مظهر کبریا منم
طاهره خاک پای تو, مست می لقای تو                                       منتظر عطای تو, معترف خطا منم

وه! با خواندنش تو گویی عسل را در دهان مزه میکنم , اه از اینهمه شوریدگی.....
یادم باشــد اگر روزی عاشق شدم این غزل عاشقانع را برای معبودم بخوانم. در خیالم پس از خواندن این غزل, صدای 
جادویی جاودان یاد, خسرو اواز ایران , شجریان , طنین می اندازد که میخواند .... امان از این عشق عزیزمن , فغان از این 
عشق...... و من زمزمه کنان از یک وادی عشق سفر میکنم به وادی عشق بانویی دیگر , به سرزمین اشعار فروغ فرخزاد , 

به انجا که خیال معشوق شیرین تر از خواب است .....
فروغ را می ستایم , اولین بار که شعرهایش را خواندم ! روانی , سادگی و عمق احساسش تمام وجودم را بلرزه دراورد.

انهمه نازک خیالی , انهمه تشبیه های لطیف و بدیع برای بیان احساسش !  نمیدانم!شاید هم چون او این شهامت را داشت 
که خود را و احساس عمیقش را شاعرانه بیان کند و منتشر کند شاید اینست انچه که او را ستودنی میکند از دیدگاه من . 
فروغ نترسید از قضاوت شدن , نترسید از دیده شدن و راهی را هموار کرد در پیش پای بانوان که تا پیش از ان کسی از 
بانوان یارای پیمودنش را نداشت . مغز قا لب گرفته مهربانان را واداشت تا به ما مهربانوان به چشم انسان بنگرند با تمام 
نیازهای انسانی. اینکه اگر مهربانویی از عشق و شور و بستر و می سخن گوید ! جرم و گناه و نیست.فروغ جایی در شعر 

» پاسخ » میگوید :

ان اتشی که در دل ما شعله میکشید                                             گر در میان دامن شیخ اوفتاده بود
دیگر به ما که سوخته ایم از شرار عشق                                     نام گناهکار رسوا نداده بود

و جایی دیگر در همان شعر فریاد میزند .....
بگــذار تــا بــه طعنــه بگوینــد مردمــان                                      در گــوش هــم حکایــت عشــق مدام ما

اکنون برویم و با یکدیگر شعر » پاسخ » فروغ را بخوانیم
بــر روی مــا نــگاه خــدا خنــده میزنــد                                       هرچنــد ره بــه ســاحل لطفــش نبرده ایم
زیرا چو زاهدان سیه کار خرقه پوش                                 پنهان ز دیدگان خدا می نخورده ایم
پیشانی ار ز داغ گناهی سیه شود                                      بهتر ز داغ مهر نماز از سر ریا
نام خدا نبردن از ان به که زیر لب                                    بهر فریب خلق بگویی خدا خدا
ما را چه غم که شیخ شبی در میان جمع                              بر رویمان ببست به شادی در بهشت
او میگشاید,او که بلطف و صفای خویش                             گویی گه خاک طینت ما را ز غم سرشت
طوفان طعنه خنده ما را ز لب نشست                                 کوهیم و در میانه دریا نشسته ایم
چون سینه جای گوهر یکتای راستیست                               زین رو به موج حادثه تنها نشسته ابم
ماییم ! ما که طعنه زاهد شنیده ایم                                      ماییم ! ما که جامه تقوا دریده ایم
زیرا درون جامه بجز پیکر فریب                                      زین هادیان راه حقیقت ندیده ایم
ان اتشی که در دل ما شعله میکشید                                    گر در میان دامن شیخ اوفتاده بود
دیگر به ما که سوخته ایم از شرار عشق                              نام گناهکار رسوا نداده بود
بگذار تا به طعنه بگویند مردمان                                      در گوش هم حکایت عشق مدام ما
هرگز نمیرد انگه دلش زنده شد به عشق                             ثبت است در جریده عالم دوام ما

میدانم که شما هم همچو من در حال و هوای عاشقی این اشعار سیر میکنید اما بیایید تا با هم سری بزنیم به شعرای سده 
های دور, برویم به گنجینه پنج گنج نظامی گنجوی و از وادی عشق خسرو وشیرین پاره ای از غزلی را برای دیدگان جان 
تان بازگو کنم. انجا که! .... خسرو با غالمانش بر راه میرفت در سر راه در نزدیکی چشمه ای ایستاد تا  دمی بیاساید پس 
کم کم از همراهان خویش دور شد و به کنار چشمه رفت از قضا شیرین نیز بر سر راه خویش به کنار چشمه رسیده و می 
اندیشد که غبار از تن در چشمه بشوید پس پای در چشمه نهاد.... شاعر به زیبایی هر چه تمامترو شاعرانه ترین شکل , به 
وصف از زیبایی شورانگیز شیرین و اولین دیدار خسرو شیرین میپردازد,به گونه ای که در پندار خود ان ماهروی را میبینم 
که همچون مرواریدی در اب غلطان است و در گوشه ای خسرو او را حیرت زده مینگرد و در همان دیدار یک دل که نه 

بلکه صد دل به او میبازد . شاعر در پاره ای از غزل, از شیرین میگوید.....

ز رنــج راه بــود انــدام خســته                               غبــار از پــای تــا ســر بــر نشســته
بــه گــرد جشــمه جــوالن زد زمانــی                       ده انــدر ده ندیــد از کــس نشــانی
فــرود امــد بــه یکســو بارگــی بســت                       ره اندیشــه بــر نظارگــی بســت
چــو قصــد چشــمه کــرد ان چشــمه نــور                   فلــک را اب در چشــم امــد از دور
ســهیل از شــعر شــکرگون بــراورد                      نفیــر از شــعری گــردون بــراورد
پرنــدی اســمان گــون بــر میــان زد                       شــد انــدر اب و اتــش در جهــان زد
فلــک را کــرد کحلــی پــوش پرویــن                     موصــل کــرد نیلوفــر بــه نســرین
حصــارش نیــل شــد یعنــی شــبانگاه                      ز چــرخ نیلگــون ســر بــر زد ان ماه
تــن ســیمینش میغلطیــد در اب                          چــو غلطــد قاقمــی بــر روی ســنجاب
عجــب باشــد کــه گل را چشــمه شــوید                  غلــط گفتــم که گل بر چشــمه روید
در اب انداختــه از گیســوان شســت                    نــه ماهــی, بلکــه مــاه اورده در دســت

شاعر چه دل انگیز وصف میکند زیبایی حیرت انگیز شیرین را ..... و خسرو که به کنار چشمه امده ....
ز هر ســو کرد بر عادت نگاهی                                     نظر ناگه درافتادش به ماهی
چو لختی دید از ان دیدن خطر دید                                 که بیش اشفته شد تا بیشتر دید
عروســی دید چون ماهی مهیا                                     که باشــد جای ان مه بر ثریا
نه ماه ایینه سیماب داده                                            چو ماه نخشب از سیماب زاده
در اب نیلگون چون گل نشســته                                 پرندی نیلگون تا ناف بســته
همه چشــمه ز جســم ان گل اندام                                  گل بادام و در گل مغز بادام
همچنان که شــیرین بیخبردر چشــمه  تن می شوید از غبار, خســرو او را نظاره میکند
ســمنبر غافل از نظاره شــاه                               که ســنبل بســته بد بر نرگســش راه
چو ماه امد برون از ابر مشــکین                        به شاهنشــه در امد چشــم شــیرین

 شیرین به ناگه او را دید .....
ز شــرم چشــم او در چشــمع اب                         همی لرزید در چشــمه مهتاب
جز این چاره ندید ان چشــمه قند                        که گیســو را چو شــب بر مه پراکند
عبیر افشــاند بر ماه شــب افروز                         به شــب خورشید می پوشید در روز

در همان اولین نظر خسرو دل در گرو عشق شیرین نهاد ....چه بگویم که در این مقال کوتاه نمیگنجد سخن از این شور و 
شیدایی ....چه شورانگیزست از باده ای چنین سرمست بودن ...

پرتو چنین عشقی بر شمایان بتابد
میترا ایزدبانو
از این پس در اینجا و این صفحه

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

حکایات بازار بین الخبرین
حســنی بزن تو زاویه ... خیلی قدیما وقتی فوتبال بــازی می کردیم یکی از 

شعارهای بچه ها، حسنی بزن تو زاویه بود ... 
... احمد جهان بزرگی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
روز چهارشــنبه، یکم بهمن ماه 1۳۹۹ در برنامه زاویه شبکه چهار سیما، بدون 
نام بردن از مســئول یا وزیری گفت: مسئولی در خانه خود می نشیند که ممکن 
است پای منقل باشد و حتی وزرایش نمی توانند با او تماس بگیرند. آیا این فرد 

مسئول است؟
وی تاکید کرد:مسئولین در جمهوری اسالمی خیلی خیانت کرده اند!

او در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: یک وزیر سابق گفته بود سمت 

من به دلیل یک لیوان شیر خری است که در کودکی خوردم. خیلی از مسئوالن 
در جمهوری اسالمی هر وقت مسئولیت می گیرند یک لیوان شیر خر می خورند ...

... آقا بیا و ببین میگن انبر رو میذارن تو آتیش، دزده خبر دار میشــه ... همچین 
این حرفای آخوند جهان بزرگی برای دولت حسن آقا روحانی سنگین اومده که 
انگار یارو دروغ گفته و خواسته وجه تخمی دولت جمهوری اسالمی رو تخمی 
تر جلوه بده ولی بســی دل های غافل که همه ملت حرف این آخوند رو قبول 

میکنن و حسن آقا نه تنها تو زاویه نزد بلکه زاویه بسته رفت تو کونش!
این جریان لیوان شیر خر هم درسته و هم خیلی گسترده ... میشه بنا به اظهارات 
این حاج آقا گفت هر کی توی نظام مســند و منصب داره شیر خر خورده یا 

چیز خر خورده یا دســته خر خورده یا ... مغز خر خورده که شده مسئول توی 
جمهوری اسالمی!   

حاال بعد افشــاگری منقلی این یارو دیگه همه فهمیدن که حسن کیلیدساز هم 
یکی از شروط رهبری رو دارا هستن و میشه به آینده رهبر شدنش امیدوار بود. 
اینجور که به نظر می رســه مهمترین شرط رهبری تو جمهوری اسالمی التزام 
به عمل و تعهد به منقله که الحمد اهلل به نظر میرســه حسن آقا روحانی هم مثه 

آقاشون اونو داره!

جوک های برگزیده بازار بین الخبرین:
به قول قدیمیا، آدم که پولدار میشه، زنش زشت میشه. حاال چرا؟

• زنه از اول زشت بوده، مرده به دلیل انبوه فالکت، حواسش نبوده.
• مرده چشمش ضعیف بوده، پولدار که میشه لیزیک میکنه.

• زیبایی نســبیه و دست باالی دست زیاده. دست آدم فقیر هم به باال دستی ها 
نمیرسه.

پس امکان مقایسه نبوده!
***

نزدیکترین برخورد من با سلبریتی ها، دیدار با آقای نصیریان تو موزه سینما بود.
البته بعد از سالم و علیک خیلی گرم، فهمیدم با مجسمه آقای نصیریان اختالط 

می کردم!
***

مشترک گرامی
• لطفا)مثل بچه ادم( قبض موبایل خود را پرداخت کنید.

• درصورتیکه تا کنون به دلیل مشغله کاری موفق به پرداخت نشدید، لطفا هرچه 
سریعتر موفقیت را در آغوش بکشید. )هروقت آغوشتون خالی شد(

• درصورتیکه می خواهید درباره ریز مکالمات و آغوش و اینا صدامون درنیاد، 
این پول صاب مرده رو زودترپرداخت کنید.

• از پرداخت شما متشکریم. مبلغ حق السکوت در قبض بعدی اضافه خواهد 
شد!

***
اندر فواید خانه 25 متری

• کاهش خشونت خونگی. چون تمام حال خشونت خونگی به تعقیب و گریزشه.

• جهش در قهرمانی رشته اسکواش میشه. چون ابعاد خونه عینهو زمین اسکواشه.
• افزایش استفاده از وسایل نقلیه عمومی. ملت از دست خونه به اتوبوس و مترو 

پناه میبرن تا دلشون وا شه.
• کاهش مصرف برق. ملت چراغها رو خاموش می کنن که ریخت همدیگه رو 

نبینن.
• کاهش شــیوع کرونا. ملت دید و بازدید و مهمونای سریش رو به بهانه تنگی 

جا، پیچ میدن.
• احیای سنت های قدیمی. ملت نمی تونن پاشونو جلوی بزرگتر دراز کنن!

***
تفاوت های کتاب و آیفون

با آیفون، مخ دیگران را کار می گیریم، با کتاب، مخ خودمان.
آیفون را به عنوان دکوراســیون شخصی اســتفاده می کنیم، کتاب را به عنوان 

دکوراسیون اطاق پذیرایی.

آیفون نشانه شخصیت ماست، کتاب نشانه اُسکل بودن ماست.
آیفــون را در جیب می گذاریم، کتاب را هرگز در جیب نمی گذاریم، حتی اگر 

جیبی باشد.
آیفون بسیار محبوب است، کتاب بسیار منفور و چندش است.

***
طبق قانونی که قراره در یکی از ایالتهای آمریکا تصویب بشه :

• به افراد مجرد باالی بیست و هشت سال، جریمه دیرکرد تعلق گرفته و عکس 
بدون پوشش و منشوری آنها چاپ می شود تا از زور خجالت دق کنند.

• اگر افراد تا قبل از بیست سالگی ازدواج کنند، مشمول جایزه خوش حسابی 
می شوند.

• اگر افراد مشمول طرح، خانه نداشته باشند، پدر زن می بایستی خانه، ماشین، 
پول تو جیبی و ســه وعده غذای گرم آنها را تامین کرده و زر زیادی هم نزند. 

وگرنه خودش اعمال قانون خواهد شد.
• در صورتیکه افراد پس از ازدواج، خواستار طالق باشند، مشمول طرح سهمیه 

بندی طالق می شوند تا حسابی خیط شده و دیگر زرنگ بازی درنیاورند.
• رانندگان می بایستی عالوه بر کارت ماشین و گواهی نامه، قباله، آلبوم و فیلم 

ازدواج را همراه داشته باشند.
***

راه باز اما جاده دراز است
فرمایشی که مسئولین می کنند تا بلکه مردم را از سفر به شمال در شرایط کرونا 

منصرف کنند.
اما دریغ که اگر شمال به کره ماه هم منتقل شود، باز مردمانی از ایران زمین بدان 

دست خواهند یافت.
***

تو یکی از کشورهای ) فرانسه (، طرف 6000 تا پژو 405 ثبت نام میکنه، محکوم 
به اعدام با گیوتین میشه.

به دادگاه میگه منو نکشین. بهم یکسال وقت بدین. کاری میکنم که 405 پرواز 
کنه!

قاضی دادگاه قبول می کنه.
خانوادش شاکی میشن میگن چرا اینجوری گفتی؟ مگه 405 پرواز میکنه؟

با پدرســوختگی خاصی جواب میده: ” اوال شــاید پرواز کرد. از تبدیل 405 
سواری به وانت که سخت تر نیست.

ثانیا 405 تو ســال اول، یا موتورش آتیش می گیره، یا چپ میکنه، یا کپسول 
گازش میترکه. تا بخوان یک 405 نو ثبت نامی بهم بدن، یکی دو سال گذشته.

ثالثا قاضی دادگاه دو بازنشستگی بود. نفر جدید تا سوار کار بشه، دو سال دیگه 

رفته.
از االن چهار پنج سال زمان دارم که حالی به حولی! ”

***
کی خوب پیش بینی می کنه؟

1- ژن خوب که افزایش قیمت ارز رو پیش از دیگران با عینک رانت می بینه
2- سلطان خودرو که صفحه ثبت نام سایپا رو پیش از دیگران می بینه

۳- نگهبان پارکینگ اداره که ورود آقای رئیس رو پیش از دیگران می بینه
4- آدم چشــم چرون که تحوالت خانم ها، من جمله تغییرات مو، ابرو و سایر 

قسمت ها رو پیش از بقیه می بینه
***

اگه دیگران بهتون گفتن بی مزه، اصال نا امید نشــین. این جور آدما همه جا پیدا 
میشن.

اینقده بنویسین و عرق بریزین که به خودتون هم ثابت بشه که بی مزه هستین!
***

کارتون هم بدآموزی داره!
میتی کومان: داداش کائیکو دستمال قدرت داشت. خوب این یعنی چی؟ برای 
رسیدن به قدرت باید دستمال داشته باشی؟ مخصوصا اینکه در سکانس دیگری، 
پاچه شلوار میتی کومان تیکه پاره شده بود و انگاری کسی به قصد پاچه خواری، 

اون رو با ولع گاز گرفته بود!
هاچ زنبور عسل: مادر هاچ، وقتی اون کوچیک بوده، بدون اجازه شوهر، کانون 
گرم خانواده رو رها می کنه و برای شــرکت در فستیوال های منحط و شاید هم 

شرکت در رقابت های ورزشی مسموم راهی غرب میشه!
بابا لنگ دراز:  این کارتون هم به طور زیر پوستی القا می کنه که بچه باید جلوی 

بابا، لنگش رو دراز کنه.
***

چقدر اعتماد به نفس!
طرف خیلی خوش هیکله، توقع داره رو میز مدیر شرکت بشینه، لنگاش رو رو 

هم بندازه.
طرف خیلی خوشکله، توقع داره سفیر برند شرکت بشه.

طرف خیلی خوش فکره، توقع داره مدیر استراتژی شرکت بشه.
طرف خیلی خوش برخورده، توقع داره مدیر فروش شرکت بشه.

طرف خیلی خوش بینه، توقع داره مدیر سرمایه گذاری خطر پذیر شرکت بشه.
طرف خیلی خوش اخالقه، توقع داره مدیر روابط عمومی شرکت بشه.

طرف خیلی خوش مزه است، توقع داره جای حسن ریوندی تو جشن پایان سال 
شرکت دعوتش کنن.

از شبکه های اجتماعی:

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

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
22 ژانویه تا  28 ژانویه ) 3 بهمن تا  9 بهمن (

آدینه 3 بهمن     22 ژانویه

1۳21 خورشیدی ) 1۹4۳ میالدی(
زادروز دکتر اسماعیل نوری عالء )پیام(، شاعر، روزنامه نگار، و پژوهشگر

کتاب پیدایش و نقش دینکاران امامی در ایران نوشته دکتر اسماعیل نوری عالءاز 
انتشارات شرکت کتاب

1۳45 خورشیدی ) 1۹67 میالدی(
انتشار دومین کتاب محمدرضا شاه به نام »انقالب سفید »

کتاب »انقالب سفید« توسط شرکت کتاب تجدید چاپ شده است 
1۳46 خورشیدی ) 1۹6۸ میالدی(

سفر محمدرضاشاه و فرح پهلوی به بانکوک
1۳52 خورشیدی ) 1۹74 میالدی(

دادگاه تجدیدنظر نظامی، طیفور بطحایی، خسرو گلسرخی، کرامت اهلل دانشیان، 
عباسعلی سماکار و محمدرضا عالمه زاده را به اعدام محکوم کرد

1۳57 خورشیدی ) 1۹7۹ میالدی(
استعفای محمدرضا جاللی نایینی از سناتوری

1۳66 خورشیدی ) 1۹۸۸ میالدی(
درگذشت شریف لنکرانی - مترجم
1۳۸4 خورشیدی ) 2006 میالدی(

درگذشت محمدحسین بهرامیان، مجسمه ســاز ایرانی به علت خودکشی در 
مجتمع لوور پاریس.

شنبه 4 بهمن     23 ژانویه

12۸5 خورشیدی  ) 1۹07 میالدی(
زادروز دکتر احمد بیرشک، از پیشگامان و محققان معاصر علوم ریاضی و تجربی

1۳07 خورشیدی ) 1۹2۹ میالدی(
درگذشت احمد بدر »نصیرالدوله« مولف، سیاستمدار و موسس مدرسه فیزیک

1۳41 خورشیدی ) 1۹6۳ میالدی(
آیت اهلل ســیدمحمود طالقانی، مهندس مهدی بازرگان، دکتر یداهلل ســحابی 
و دیگراعضــای نهضت آزادی در رابطه بــا تظاهرات مخالفت آمیز مربوط به 

رفراندوم 6 بهمن دستگیر و زندانی شدند
1۳54 خورشیدی ) 1۹76 میالدی(

۹ تن از محکومان دادگاه نظامی تیرباران شدند
1۳57 خورشیدی ) 1۹7۹ میالدی(

مجاهدین خلق سفارت ایران در پاریس را اشغال کردند
شاپور بختیار الیحه انحالل سازمان اطالعات و امنیت کشور را تسلیم مجلس 

کرد

یکشنبه 5 بهمن     24 ژانویه

1۳57 خورشیدی ) 1۹7۹ میالدی(
اشغال کنسولگری ایران در حیدرآباد توسط دانشجویان ایرانی

دوشنبه 6 بهمن     25 ژانویه

1۳۳۸ خورشیدی ) 1۹60 میالدی(
درگذشت ابوالحســن فروغی - فیلسوف و دانشمند معاصر و مدیر روزنامه » 

تربیت »
1۳41 خورشیدی ) 1۹6۳ میالدی(

اصول ششگانه ی انقالب سفید توسط محمدرضاشاه پهلوی به مردم ابالغ شد
1۳4۳ خورشیدی ) 1۹65 میالدی(

حسنعلی منصور- نخست وزیر- در اثر جراحت های وارده از تیراندازی محمد 
بخارایی در بیمارستان پارس در تهران درگذشت

امیرعباس هویدا -وزیر دارایی- فرمان نخست وزیری گرفت
1۳55 خورشیدی ) 1۹77 میالدی(

درگذشت مجتبی مینوی - ادیب و پژوهشگر

سه شنبه 7 بهمن     26 ژانویه

1۳40 خورشیدی ) 1۹62 میالدی(
از طرف شــهربانی، دکتر شــاپور بختیار، مهندس خنجی و مسعود حجازی 

بازداشت شدند
1۳4۸ خورشیدی ) 1۹70 میالدی(

درگذشت ابراهیم قوام شیرازی )قوام الملک( - سیاستمدار

1۳۸2 خورشیدی ) 2004 میالدی(
شــهره آغداشلو هنرپیشه  ایرانی تئاتر و سینما، برای بازی در فیلم آمریکایی » 

خانه اي از ماسه و مه » نامزد دریافت جایزه معتبر سینمای اسکار شد.

چهارشنبه 8 بهمن     27 ژانویه

1۳4۸ خورشیدی ) 1۹70 میالدی(
درگذشت سیدحسن تقی زاده - آخرین بازمانده رجال مشروطیت

1۳57 خورشیدی ) 1۹7۹ میالدی(
حزب دمکرات کردستان اعالم کرد که خواستار تجزیه نیست

اعضای سازمان ملی دانشگاهیان )واحد کرمانشاه( در مراسم بازگشایی دانشکده  
علوم، دکتر فریدون معتمدوزیری رییس دانشگاه را برکنار کردند.

1۳۸۹ خورشیدی ) 2011 میالدی(
درگذشت داریوش همایون در سن ۸2 سالگی در ژنو سوئیس. او وزیراطالعات 
دولتهای هویدا و آموزگار و سردبیر روزنامه آیندگان و از رهبران مشروطه طلب 
بودکه ســا لها در خارج از کشــور به مبارزه و روشنگری پرداخت و با انجام 
مصاحبه ها، نوشتن مقاالت متعدد و شرکت در جلسات گوناگون راه مبارزه با 

نظام اسالمی را پیش گرفت.

پنجشنبه 9 بهمن     28 ژانویه

1۳15 خورشیدی ) 1۹۳7 میالدی(
زادروز مجید روشنگر، ناشر و سردبیر » بررسي کتاب » و » کاکتوس«

1۳57 خورشیدی ) 1۹7۹ میالدی(
اشغال سفارت دانمارک توسط دانشجویان ایرانی

1۳۸5 خورشیدی ) 2007 میالدی(
درگذشت محمود ابطحی، شاعر، نویسنده، ادیب و پژوهشگر در سن ۸0 سالگی 
در لندن. او داماد سیدضیاءالدین طباطبایی شخصیت برجسته دوران رضاشاه و 

محمدرضاشاه بود.

http://safarianrugs.com/
https://vgbailbonds.com/
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ایالت کالیفرنیا در برابر 6۱4۰2 واکسیناسیون، 57573 مبتال دارد

ایالت کالیفرنیا روز ســه شــنبه را با 6۹6 نفر مرگ و میر و 5757۳ نفر مبتال به پایان برد و چهارشــنبه را با ثبت ۳4456 نفر مرگ و میر و ۳0546۹4 نفر مبتال و 
1454626 نفر واکسیناسیون آغاز کرد. 

آمار مقایسه ای 7 روز گذشته برای هر یکصد هزار نفر ونچورا کانتی در باالی جدول، سن برناردینو دوم، ریورساید در رده سوم، لوس آنجلس کانتی در رده پنجم، 
ارنج کانتی در رده 15 و سن دیه گو در رده 21 است.

باید اشاره کرد در 5 مرکز واکسیناسیون در لوس آنجلس کانتی روزانه 20 هزار نفر واکسینه می شوند.
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