
IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 253 JANUARY ,29 , 2021 w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m

هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره 253  - آدینه 29 ژانویه 2021 

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:

253

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

پیام مومنی دانشجوی دوره دکترای دانشگاه وسترن در کانادا است. او نخستین 
دانشجویی است که این بورس تحصیلی شامل حال  او شده است. پس از انفجار 
هواپیمای مسافربری شماره پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین و کشته شدن ۱۷۶ 
نفر سرنشــینان و مسافران آن، دانشگاه وسترن کانادا یک بورس تحصیلی به یاد 
چهار دانشجوی خود که در این فاجعه به قتل رسیدند، راه اندازی کرد. دانشگاه 
وسترن در شــهر لندن در ایالت اونتاریو کانادا واقع شده است. پیام مومنی در 
نخستین واکنش به انتخاب خود برای دریافت این بورس تحصیلی در یادداشتی 

نوشت که او همیشــه این را به یاد خواهد داشت که او مشعلدار معرفی چهار 
دانشجویی است که توسط موشکهای زمین به هوا جان خود را از دست دادند.  
پیام مومنی قرار اســت مدرک دکترای خود را در دپارتمان دانش زمین دریافت 
کند. تمرکز رشته تحصیلی ایشان کمک به جوامعی است که زیرساخت های خود 
را برای جلوگیری از دست رفتن جان افراد بر اثر سونامی) توفان مهیب دریایی( 

گسترش و تقویت  می کنند.

دانشجوی ایرانی نخستین دریافت کننده بورس تحصیلی کرسی ایجاد 
شده برای قربانیان پرواز ۷۵۲ هواپیمای اوکراین

دست جمهوری اسالمی ایران در انفجار بمب در 
نزدیکی سفارت اسرائیل در هندوستان 

ایرانشــهر - بــه گزارش ســامانه ایندیــن تو دی 
 indiantoday.in

که دفتر مرکزی آن در دهلی نو پایتخت هندوســتان 
است، جمهوری اســامی ایران در انفجاری که روز 
جمعه ۲۹ ژانویه در نزدیکی سفارت اسرائیل در این 
کشور رخ داده، دســت داشته است. به گزارش این 
سامانه اینترنتی نامه ای در محل انفجار پیدا شده است 
که در آن به انتقام از شــهید شدن قاسم سلیمانی و 
محســن فخری زاده اشاره شده است. قاسم سلیمانی 
فرمانده نیروی سپاه قدس و محسن فخری زاده دالل 
اتمی ســازمان انرژی اتمی ایران بودند که هر دو در 
سال گذشته کشته شــدند. قاسم سلیمانی به دستور 
دانالد ترامپ رییس جمهور سابق امریکا توسط موشک 

شلیک شده از سوی نیروهای نظامی امریکا در عراق 
کشته شد و محسن فخری زاده در میان شگفتی همه 
کارشناسان نظامی و اطاعاتی بین المللی، در تهران 
به قتل رســید. انفجار بمب در نزدیکی محل سفارت 
زمانی انجام شد که چند کیلومتر دورتر از محل حادثه 
، رئیس جمهور ، معاون رئیس جمهور و نخست وزیر 
هندوستان در مراســمی در بزرگداشت روز استقال 
هندوستان شرکت کرده بودند. گزارشها حاکی است 
وزیر امور خارجه هندوستان طی تماسی با وزیر امور 
خارجه اسرائیل به او در مورد حفاظت از محل سفارت 
اسرائیل و هم چنین دیپلوماتهای این کشور اطمینان 

داده است.

آغاز بازگشایی در 4 کانتی کالیفرنیا  

لغو دستور در خانه ماندن
 در کالیفرنیا 

شرکت ادیسون و پرداخت توافقی 
خسارت های آتش سوزی های 

کالیفرنیا

عضو پیشین شورای شهر به سبب 
دروغگویی به  ماموران و دریافت

 رشوه به زندان می رود

ایالت کالیفرنیا : اولویت واکسیناسیون 
برای افراد 65 سال به باالست

دارندگان 2 دفتر مددکاری برای 
دریافت حقوق بیکاری 

دستگیر شدند

عملکرد اداره پرداخت حقوق 
بیکاری کالیفرنیا زیر
 ذره بین قرار گرفت 

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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در کانون خبر:

کلک بزرگ ملک حسن

اگر شما هفتاد ، هشــتاد و یا احتماالً نود سال از عمر شریف خود 
را پشت سر گذاشته باشید و گذشت ایام ، ریخت و قیافه و هیکل 
شــما را در کمال بی رحمی تغییر داده است ، شاید خاطره ی سفر 
ملک حسن ، پادشــاه مراکش و تعطیل شدن مدرسه های تهران و 
صف کشیدن دانش اموزان دبستان ها و دبیرستان ها را برای استقبال 

از مهمان اعلیحضرت همایونی به خاطر داشته باشید.
فاصله ی فرودگاه مهرآباد تا کاخ ســلطنتی ، مســیر کوتاهی نبود 
.محمدرضا شــاه پهلوی و میهمان واالمقام او در اتومبیل روبازی 
می نشستند و دم بدم و لحظه به لحظه،  به کسانی  که برای استقبال ، 
ردیف شده بودند با تکان دادن دست ، به ابراز احساسات آنها پاسخ 
می دادند  و خبرنگار فلک زده ی رادیو هم که بطور زنده ، مراسم را 
گزارش می داد مجبور بود دست تکان دادن مکرر شاهنشاه و میهمان 
او را ، سیصد و چهل و هفت بار ، به آگاهی شنوندگان خمیازه کش 

رادیو برساند!
ولی سخن از کلک ملک حسن دوم بود و بدانید  که یادم نرفته است.

بله ، نامبرده )یعنی همون ملک حســن( از یک ســفر خارجی به 
کشورش بازمی گشت و از پنجره ی هواپیما ابرهای تیکه پاره شده 
را مشــاهده می نمود که ناگهان با دیدن دو هواپیمای جنگی کشور 
خودش ، برق از کله اش پرید ، چونکه حس ششم اش بافاصله به 
او گفت که پادشاها چه نشسته ای که کودتایی در شرف وقوع است 

و عنقریب دخل مبارک خواهد آمد.
داستان کوتاه، تیراندازی شروع شد و یکی دو شیشه ی هواپیما شکست و ملک 
حسن هم مثل برق ،به داخل کابین خلبان پرید و پشت میکروفن قرار گرفت و 
خودش را جای خلبان جا زد و با عوض کردن صدایش فریاد زد اهلل و اکبر، اهلل 
و اکبر، شــاه کشته شد ، تیراندازی نکنید و من را به کشتن ندهید ، من جوونم 

و کلی آرزو دارم!
و خلبان های مهاجم هم دلشــان به خاطر این خلبان بی گناه کباب شــد و سر 
هواپیمــا را کج کردند و او را بطرف فرودگاه هدایت نمودند و »ژنرال اوفقیر« 
فرمانده ی کودتا هم که دلش را برای به دست آوردن قدرت ، سخت صابون زده 
بود ، در فرودگاه ، منتظر تحویل گرفتن جنازه ی پادشاه »مرحوم« بود ، که ملک 
حسن ،مثل شاخ شمشــاد از هواپیما پیاده شد و ژنرال بی چاره که می دانست 
خواهر و مادرش هم از دار مکافات جان ســالم بدر نخواهند برد و عنقریب ، 
پدرو پدرجدش را هم زمــان ، در خواهندآورد ، با تظاهر به عذاب وجدان از 
اینکه نتوانســته از جان پادشاه حفاظت بکند، دست به خودکشی زد و پادشاه 
نصف عمر هم ، تا آخر عمر ،به خوبی و خوشی سالهای سال ، به سلطنت ادامه 

داد. بیخود نیست که گفته اند:
»مشکلی نیست که آسان نشود ، شخص باید که هراسان نشود«

کورش سلیمانی »زم«
k@kourosh123.com

آغاز بازگشایی در 4 کانتی کالیفرنیا 
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در کنفرانس خبری خود امروز اعام کرد که ۵۴ 
کانتی در رده بندی بنفش قرار دارند و ۴ کانتی به مرحله پایان دادن به بخشی از 
محدودیت ها دست یافته اند و شمار تخت های ICU در آنها به ۱۵ درصد رسیده 
است. این کانتی ها در شمال و جنوب  کالیفرنیا هستند و لوس آنجلس کانتی 
هنوز در نقطه مرکزی خطر قرار داردو درخواســت نمود که کالیفرنیایی ها به 
رعایت راهکارها ادامه دهند تا با واکسیناسیون بیشتر، کانتی ها به رنگ بندی کم 

خطر نزدیک شوند. 
ناگفته نماند که نوع جدید ویروس که واریانت نام دارد، هم اکنون خطر جدی 

برای کالیفرنیایی ها به شمار می آید. 
دیگر این که به سبب شرایط کرونا و مشکات اقتصادی، گوین نیوسام و قانون 
گذاران کالیفرنیا به توافق رســیده اند که پیشگیری از صدور حکم تخلیه تا ماه 
جون تمدید شود. این پیشنهاد از سوی رهبران خانه نمایندگان و سنای کالیفرنیا 

مورد استقبال قرار گرفته است. 

لغو دستور در خانه ماندن در کالیفرنیا 
به دستور گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا از امروز، دستور در خانه ماندن به 
صورت منطقه ای لغو می شــود و اجازه بازگشایی رستوران ها برای میزبانی در 
فضای باز و ســالن های ورزشی و تربیت بدنی نیز در فضای باز در بسیاری از 
نقاط از محدودیت بیرون خواهد امد. بار دیگر تمامی کانتی ها به دوران رده بندی 
و رنگ بندی باز می گردند و محدودیت ها بر اساس رنگ بندی ان اجرا خواهد 

شد. 
برای نمونه آرایشگاه ها و پیرایشگاه ها با شمار مشتریان محدود بازگشایی می شوند. 
رنگ بندی کانتی ها بر اســاس شــمار مبتایان در ۷ روز و ۱۴ روز ارزیابی 
می شوند و هر چه میزان بستری شدگان در بیمارستان ها کمتر شود، آن کانتی ها 

به سوی رده بندی بهتر با محدودیت کمتر خواهند رفت. 
این بازگشایی در ۴ کانتی سن فرانسیسکو، سن واکین و ساکرامنتو و یک کانتی 

در جنوب کالیفرنیا می باشد.

شرکت ادیسون و پرداخت توافقی خسارت 
های آتش سوزی های کالیفرنیا 

اداره برق ادیســون در جنوب کالیفرنیا به توافق میلیارد دالری برای پرداخت 
خسارت های ناشی از آتش سوزی های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ دست یافت. 

براساس این توافق ها، شرکت برق ادیسون ۲/۲ میلیارد دالر به خسارت دیدگان 
آتش سوزی Woolsey خواهد پرداخت که در سال ۲۰۱۸، مالیبو را به کام خود 
 Thomas کشید. افزون بر آن شرکت ادیسون به خسارت دیدگان آتش سوزی
در ســال ۲۰۱۷ و Koeingstein و Montecito در ســال ۲۰۱۸،  مبلغ 3۶۰ 
میلیون دالر خواهد پرداخت. اگر به این خسارت ها پرداختی ها میلیارد دالری 
شــرکت PG&E را ببیافزاییم در مجموع برای خســارت های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ 

خواهند پرداخت.

عضو پیشین شورای شهر به سبب دروغگویی به
 ماموران و دریافت رشوه به زندان می رود

میچ انگلندر، عضو پیشین شــورای شهر لوس انجلس امروز در دادگاه فدرال 
به ۱۴ ماه زندان و پرداخت ۱۵۱۰۰ دالر جریمه نقدی به ســبب دروغگویی به 
ماموران فدرال در مورد دریافت پول نقد در الس وگاس از یک مقاطعه کار و 

شرکت ساخت و ساز محکوم شد. 
در این جلسه دادگاه که به صورت مجازی و بر روی نرم افزار زوم انجام شد، 
جان والتر قاضی فدرال در لوس انجلس، میچ انگلندر ۵۰ ســاله را که در سال 
۲۰۱۷ و ۲3۰۱۸ بــه FBI دروغ گفته بود لیکن پــس از آن با اقرار به جرم از 

تخفیف در محکومیت بهره مند ساخت. 

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

ایالت کالیفرنیا : اولویت واکسیناسیون 
برای افراد 6۵ سال به باالست

ایالت کالیفرنیا اعام کرد که هیچگونه تغییری در اولویت 
بندی افراد برای واکسیناسیون به وجود نیامده است و همان 

روند پیشین ادامه دارد. 
گر چه ایالت کالیفرنیا پیش از آغاز واکسیناسیون اعام کرده 
بود که اولویت نخست با کسانی است که در جبهه نخست 
رویارویی با بیماری هستند مانند کارکنان کادر پزشکی و 
پلیس و پس از آن افرادی که در آسایشگاه های سالمندان 
نگهداری می شوند و نوبت دیگر برای افراد ۶۵ سال به باال 
و افراد مبتا به بیماری های دشوار است لیکن در بسیاری 
از کانتی ها، روند ۶۵ سال به باال پیگیری شده است و حتی 
برخی از کانتی ها مانند لوس آنجلس تنها به موضوع صف 
و نوبت در استادیوم داجر پرداخته اند و حتی شرط سنی نیز 
کمتر رعایت شده است، ایالت کالیفرنیا بار دیگر تاکید کرد 
که تاکنون ۴/۵ میلیون واحد واکسن دریافت کرده و ۲/۴ 
میلیون نفر را واکسینه کرده است و هر هفته با دریافت 3۰۰ 
هزار واکسن، تا میانه تابستان همه مردم را واکسینه خواهد 

نمود. 

عملکرد اداره پرداخت حقوق بیکاری کالیفرنیا 
زیر ذره بین قرار گرفت

گزارش حسابرســی و عملکــرد اداره پرداخت حقوق 
 ۹Elaine که از سوی ایلین هاول )EDD( بیکاری کالیفرنیا
Howle( رئیس حسابرســی ایالت کالیفرنیا امروز منتشر 
و رای قانون گذاران فرســتاده شده است، نشان می دهد 
که بی برنامه بودن و نداشــتن آمادگی برای رویارویی با 
مشکات دوران بحرانی Covid-۱۹ سبب شده است که 
EDD نتواند پاســخگوی بیکاران برای یافتن کار باشد و 
پرداخت حقوق بیکاری با تمدید گسترده به عنوان انگیزه ای 

برای پیشگیری از بازگشت به کار شده است. 
از سوی دیگر انتظار بیش از ۲۱ روز برای دریافت پاسخ 
و به کار افتادن روند پرداخت نخستین چک، سبب انباشته 
شدن و گسترش ناکارآیی شده و تلفن های EDD به هیچ 

روی پاسخگوی بیکاران نبوده است. 

مسئوالن EDD اعام کرده اند که مشکل از نرم افزارهای 
کهنه بوده و آنها مقصر نیستند. 

دارندگان ۲ دفتر مددکاری برای دریافت 
حقوق بیکاری دستگیر شدند

بازگشایی مدارس لوس آنجلس از تابستان

دادستانی کل ارنج کانتی در تحقیق در مورد ۱۰ نفری که 
با تقلب به دریافت حقوق بیکاری دست یافته بودند، ۹ 

پرونده دریافتی از سوی یک قاتل نیز دست یافت. 
در این بررسی ها، دادستانی کل ارنج کانتی با ۲ کاسبکار 
روبرو شــد که در شهر گاردن گرو دست به تبلیغ برای 
کمک به مردم برای دریافت حقوق بیکاری برای دریافت 
کننــدگان قراردادی نموده بودنــد و با عنوان خدمات 
اجتماعی به عنوان کارچاق کن کوشش می کردند که در 

میان جامعه مهاجر، بسیار مرسوم است. 
این دو مددکار اجتماعی قابی، بیش از ۱۰۰۰ درخواست 
به نمایندگی از ســوی آنان از EDD درخواست کمک 
کرده بودند در میان درخواست کنندگان یک بانوی ۹۹ 
ســاله خانه دار و یک زندانی 3۰ ساله که در گرن کانتی 
زندانی است دیده می شود. دیگر افراد نیز در زندان های 
کالیفرنیا هستند. دستگیری این دو سازمان تقلبی، نزدیک 

به ۷۰۰ هزار دالر پول نقد یافته شده است. 

بازگشایی مدارس در لوس آنجلس کانتی بستگی به شمار 
آموزگاران و کارکنان و واکســینه شــده مدارس به ویژه 

دبیرستان ها خواهد داشت. 
دکتر باربارا فرر، مسسول اداره بهداشت عمومی لوس آنجلس 
کانتی امیدوار است که آموزگاران در فوریه واکسیناسیون 
خود را به پایان ببرند و با توجه به میزان مبتایان و شرایط 
موجود، پیش از ۱۰ جون که روز پایان ســال تحصیلی در 

کانتی لوس انجلس است، امکان بازگشایی حضوری مدارس 
و تمدید دوره آموزشی سال جاری در تابستان بررسی شود. 
اداره آمــوزش لوس آنجلس 3۰ هزار آموزگار، پرســتار، 
کتابــدار و کادر اداری دارد و آســتین بیوتنر رئیس اداره 
آموزش لوس آنجلس، امیدوار است که اداره آموزش لوس 
آنجلــس، دومین اداره آموزش بزرگ آمریکا هر چه زودتر 

بازگشایی حضوری و مرحله ای خود را آغاز نماید.

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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پاورقی بخش هشتم :
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 اسامی 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 (

در یکی از شــبها حدود ســاعت یازده که همگی 
خواب بودیم صدای داد و فریاد بلند شــنیده شد 
و همگی بســوی صدا که از حمام میآمد دویدیم و 
اطاقهای دیگر هم آمدند، دیدیم یک لوات کار غول  
پیکر یقه یک پسر بچه پانزده ساله را گرفته »از این 
بچه های خردســال تعدادشان زیاد بود و جرمشان 
پخش اعامیه«، واین شخص غول پیکر با دیدن همه 
ما مثل یک بچه نرم شــد و گفت من کاری نکرده 
ام، ســپس از بچه ســئوال کردیم او گفت از »من 
میخواست مثل یک فاعل با او سکس داشته باشم و 
ترسیدم داد و فریاد زدم«، این هیوالی بیچاره مریض 
بود و آزارش به کســی نمی رسید و او همچنان در 
بند ما بود و روزی آمدند و او را بردند و معلوم نشد 
با او چکار کردند و امکانش هم هست که او را هم 

تیر باران کرده باشند.
دو روزی در محوطه زندان صدای تیراندازی مداوم 
میآمد، یکی از نگهبانان افشــاگری کرد که تعداد 
محکومین زندانی بقدری زیاد است که مجبورهستند 
زندانی  های محکوم به اعدام را در محوطه باز زندان 
تیرباران کنند و گفــت درعرض دو روز حدود دو 
هزار نفر تیرباران شده اند و ضمناٌ بین افراد آیت اهلل  
قدوسی و خلخالی جنایتکار اختاف بوجود آمده و 
در زندان اوین دو دستگی افتاده و این اختاف بین 
این دو نفر بدلیل اعدام کردنها میباشد چون  قدوسی 
مخالف و خلخالی جنایتکار موافق اعدام و همچنین 
بما هشــدار داد که مواظب خودتان باشید تا معلوم 
گردد کدام گروه موفق خواهد شد چون هنوز این 
اختاف ادامه دارد. پس از گذشــت چند روزی از 
این موضوع دو باره تیراندازی در اوین شــروع شد 
نگهبانها به زندانیان  اعام کردند که همگی  با بالش 
و تشک  در راهرو برای دفاع از جان خود سنگربندی 
کنند و این احمقها میخواستند که ما زندانیها با بالش 
و تشک در مقابل گلوله ها  بایستیم و از جان خود 
دفاع کنیم. در هر حال این ســناریو دو روز ادامه 
داشت وشــبها خواب از چشمان همه پریده بود تا 
اینکه نگهبانان خبر دادند که افراد آیت اهلل قدوسی 
بر افراد خلخالی جنایتکار غلبه کرده اند و همه چیز 
امن  و عادی میباشد و باالخره توانستیم یک نفس و 

خواب راحتی بکنیم. 
خوشبختانه در نگهبانی زندان، مجاهدین رخنه قابل 

توجهی کرده بودند و تا جائیکه امکانشــان بود به 
نحوی بــه زندانیها کمک میکردند، به این دلیل که 
ما نامه خیلی مهم و محرمانه نوشته بودیم که توسط 
یکــی از آنها در خارج از زندان بدســت طرفمان 
رسانده بود و اگر این نامه بدست این تازیها میافتاد 

نمیدانم چه بائی بسر ما میامد. 
دکتر شیخ االسام خودش زندانی و پزشک زندان 
بود و مردی بود که به همه  زندانیان میرسید و آنها را 
معالجه میکرد واین مرد نازنین چه فداکاریهایی برای 
زندانیها که نمیکرد.  او  تیمسار نیرو هوائی را که در 
انفرادی هم سلول من بود از قبل میشناخت و ارادت 
زیادی به او داشت، چندین بار در انفرادی به ما  سر 
زده  و همیشه  با دادن قرصهای تقویت سیر و نمک 
مواظب سامتی ما  در زندان بود،  و همیشه یکنفر 
از عوامــل زندان همراه او بود که خافی رخ ندهد 
و گزارش کاری روزانه او را به رئیس زندان بدهد ، 
وقتیکه فهمید من ارمنی هستم جا خورد وبر گشت  

گفت »تو اینجا چکار میکنی؟«
در فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و نه مقارن 
یکهزار و نهصد و هشتاد، زندان جهت عید نوروز 
ماقات حضوری تشکیل داده بود، پسر عمه ام به 
ماقاتم آمد و مدت زیادی در فضای آزاد نشســته 
و مشــغول صحبت بودیم و باد سردی هم میوزید 
احساس کردم کمی سردم شده، پس از اتمام ماقات 
به بند برگشتم ولی حس میکردم که سرما خورده ام  
کمی  هم تب داشتم، دکتر شیخ بدیدارم آمد و پس 
از معاینه به من دارو داد و رفت و نیمه شــب تبم  
خیلی باال بود و خوابم نمیبرد ساعت دو نصف شب 
بود که متوجه شــدم دکتر شیخ باالی سرم ایستاده 
و پس از معاینه گفت باید ترا به بیمارســتان زندان 
منتقل کنم، و تا اجازه از طریق مدیریت زندان برای 
انتقالم  به بیمارستان زندان داده شد توانستند صبح 
زود مرا به بیمارستان زندان منتقل کنند، در آنجا بود 
کــه دوباره آقای امیرانتظام را دیدم که بر روی یک 
تخت بیمارستان بدون حرکت نشسته، ازدکتر شیخ  
پرسیدم که حال او چطور است او گفت یک حالت 
گیجی شکل دارد و اینهم بخاطر محیط زندان است. 
پس از معاینات و دادن دارو و کنترول تب دکتر مرا 
برای اطمینان یکروز دیگر هم  در بیمارستان بستری  
نمود، بعداٌ  که  فهمیدم دکتر شیخ االسام عزیز آزاد 
شده خیلی خوشحال شدم و از پرستاریهایش تشکر 
فراوان دارم و هیچوقت این مرد نازنین و فداکار را 

فراموش نخواهم کرد.
در زندان با تیمسار نوذری بقا نزدیک وصمیمی بودم 
و  به دوستی با او افتخار میکنم که مملکت ما یک 
همچنین افسرهائی را تربیت کرده واین آخوندهای 
تازی صفت امثال این فرزندان دلیر و طائی ایران را 
به گلوله بستند و کشتند مرگ بر آنها، او فوق العاده  
افسر جسوری بود و جثه کوچکی داشت ولی از نظر 
اســتراتژی نابغه بود و او فرماندهی  زره ای  ارتش 
شاهنشاهی را بعهده داشت و در رابطه ردیف کردن 
زره های جنگی در جنگ از او پرسیدم وآنچنان دقیق 
همه سناریو را تشریح و باز گو میکرد که قابل تمجید 
بود، او جدیدا” ازدواج کرده و پس از شــروع این 
کودتای آخوندی باالجبار همسر و فرزند سه ساله 

اش را به انگلستان فرستاده بود.
هیچوقت ملت شکم ســیر انقاب نخواهند کرد، 
کارگران کارگاه خیابان تــاج ، ظهرها چلو کباب 
میخوردند و سیگار وینســتون »میدین- یو- اس- 
آ« میکشیدند چنانچه سیگار فروش نزدیک کارگاه 
تاج شکایت میکرد که کارگرهای شما فقط سیگار 
خارجی میخرند و تمام سیگارهای دیگرم باد کرده، 
آیــا ملتی با این وضع زندگی مایل به عوض کردن 
رژیم خواهد بود که انقاب کند و درآینده بهتر از 
ایــن زندگی کند؟ نه آخوندها با جمعی افراد نادان 
و بیســواد و با کمک گروهایی مانند حزب توده و 
مجاهدین خلق و فداییان اسام و جبهه ملی معروف 
به آخوندهای  کت شــلوار و کراوات پوش مانند 
مهندس بازرگان و تحصیل کرده های  اسامی دو 
جانبه مانند قطب زاده و دکتر یزدی و از همه مهمتر 
فلســطینی های به رهبری  یاسرعرفات این کودتا 
را در حلــق و مغز مردم ایران فرو کردندکه بتوانند 
برای ماندگاری خودشان ایران کهن را غرق خرافات 
و بدبختی و کشــتار نمایند.  شما نمی توانید باور 
کنید که چه افرادی در زندان بودند و چه افرادی را 
تیرباران کردند و کشتند که همگان فرزندان غیور و 
نخبه و میهن پرست و با سواد و انساندوست ایران 
زمین بودند، کاری که این آخوندهای تبهکار انجام 
 دادند این بود که ثمرات کار دو نسل را از بین بردند 
و تخم  ثمره خودشان را کاشتند که انشااهلل بعد از 
براندازی این رژیم خونخوار و مافیائی،  ملت ایران 
بتواند خیلی زود این تخم های کاشته شده آخوندی 

را کامٌا از بین ببرند.

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 انقاب اسامی
 بدنیا آمده اند.

سواالت شما در رابطه با رفتن شاه فقید وآمدن خمینی 
 خصوصا اقلیت ها را در رژیم مایان شرح می دهد . 

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

 Amazon شرکت کتاب و یا
تماس بگیرید.

818 419 2266

ادامه از شماره قبل ...

https://sofiinsuranceservices.com/
https://zoom.us/j/93174325199
https://baranrugservices.com/
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طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
این هفته ای که گذشت رو می تونیم هفته برجام پزون و پخت و پز پیمان های 

اجرایی و بره کشون و تدارکات عروسی در ماتحت والیت اسم گذاری کرد. 
دوستان جمهوری اسامیچی حاال که پرزیدنت ترامپ نیست، از سوالخ موش 
هاشون اومدن بیرون و ضمن عرض هارت و پورت برای امریکا و منطقه بدون 
هیچ شرم و حیایی تو کون آقا عروسی گرفتن که ترامپو شکستش دادیم )اینی 
که میگن دقیقا یعنی چه؟!!(  و بایدن جون اومده که بشینه باهامون مذاکره کنه 
… البته انتصابات بایدن هم همینو نشون میده که همه اون برجامچی های تیم 

اوباما برگشتن به قدرت تا با جمهوری اسامی دوباره سازش کنن و کلی امتیاز 
بدن و مردم ایران هم به تخم مبارک هیچکدوم از آقایان اســامی و دموکرات 
نباشن و باز بشینن برای منافع خودشون مذاکره کنن و از همه بدتر برینن به فشار 

حداکثری پرزیدنت ترامپ که درحال به زانو درآوردن جمهوری اسامیه! 
بایدنم که سه روز اول شروع توی کاخ سفید پونزده تا فرمان اجرایی امضا کرد 
تا ضمن شکســتن رکورد تعداد فرمان های اجرایی )که پیش از این متعلق به 
حضرت موسی با ده فرمان اجرایی بود( در راستای ریدن به فرمان های اجرایی 

پرزیدنت ترامپ تاش مثال زدنی از خودش نشون داده و همزمان هم طرفدارای 
رییس جمهور قبلی در حال شکایت از این فرمان های اجرایی به دادگاه هستن و 
تا حاال هم موفق شدن یکی دوتاشو هنوز جوهرامضاش خشک نشده، لغو کنن 
تا بتونن تعداد رو به ده فرمان برســونن که بایدن زیادم از حضرت موسی جلو 

نزنه! برای هر دو طرف این فرمون آرزوی موفقیت می کنیم …

جوک های برگزیده بازار بین الخبرین:
واژه نامه بعضی از دانشگاه ها

استاد: دبیر بازنشسته
اتوبوس دانشگاه: ماشین مرگ

سلف دانشگاه: محل تولید و توزیع غذاهای به شدت ناسالم
کتابخانه دانشگاه: تجسم فقر فرهنگی
حیاط پشتی دانشگاه: حریم مهرورزی

دانشجو: تراول چک متحرک
فارغ التحصیل: بیکار و بی عار

***
ترامپ به وزیر صنعت آمریکا: ” شنیدم تو دانشگاه با نانسی پلوسی دوست بودی.

بگو به الیحه وزارت بازرگانی رو تصویب کنه!”
وزیر صنعت: قربان اونطوری که فکر می کنین نبود. فقط هم کاس بودیم. یک بار 

هم رفتیم سر وال استریت فالوده بستنی خوردیم. اصا نگذاست دستشو بگیرم. 
ترامپ: ” خاک تو سرت بی عرضت! زودتر برو استعفا بده ریخت گابی ات رو 

نبینم. ”
***

علت سوانح وطنی
سقوط قطار: گذاشتن سنگ زیر ریل توسط بچه های بازیگوش، حمله سرخپوستان 

به قطار
راه حل: تشویق بچه ها به انجام خاف های بزرگتر مثل زدن طا فروشی،  کشتن 

سرخپوستان آمریکا
سقوط اتوبوس: خوردن تخمه توسط مسافرین و خط خطی شدن اعصاب راننده

راه حل: برخورد با عوامل تولید، توزیع، مصرف و سوء مصرف تخمه
سقوط هواپیما: خواب آلودگی راننده، جاذبه زمین

راه حل: پایین کشیدن شیشه، فرستادن لعنت بر پدر نیوتون
***

علی به دوستش: ” هیچ میدونی که هفتاد درصد از مردم دنیا رو احمق ها تشکیل 
میدن؟

البته من و تو جزو چهل درصد باقی مانده هستیم! ”
***

دانشمندا میگن ده سال دیگه، آدما الزم نیست با هم صحبت کنن. چون فکر همو 
راحت میخونن.

مشتری: ” اِ…!  اصغر آقا چرا برا من ده کیلو سیب کشیدی. من همش یک کیلو 
سیب می خواستم. ”

فروشنده: ” آقا شرمنده. عینکم رو نزده  بودم، فکر شما رو اشتباه خوندم! ”
یه جا دیگه:

فروشنده بلیط: ” آقا ببخشین اسم کوچیکتون رو می فرمایید؟ ”
مشتری: ” خودتون بخونین دیگه. ”

فروشنده بلیط: “شرمنده اصا خوانا نیست. ظاهرا افکارتون بدجور خط خطیه! ”
***

ماشین چندگانه سوز وطنی ماشینی است که:
۱- با مصرف باالی بنزین جیب آدم رو می سوزونه!

۲- وقتی فکر میکنی در باالترین سطح آمادگی جسمانیه و باهاش می خوای شمال 
بری، خراب میشه و دماغ آدم رو می سوزونه!

3- مقایسه اون با صحنه های ویراژ بنز و بی ام و، ما تحت آدم رو می سوزونه!
***

چرا موقع زلزله تهران، پمپ بنزین  ها شلوغ شدن؟
• اونوقت شب جای دیگه ای باز نبود. مردم خوب کجا برن؟

• زلزله معموال مغز آدم ها رو هم تکون میده

• خط زلزله و صف پمپ بنزین دوخط موازی بوده و با هم برخوردی ندارند.
• همه رفتن تا با صف بنزین، سلفی بگیرن و گزارش تهیه کنن.

• همه از دست زلزله به کرونا پناه بردن. ) پمپ ها آلوده ترین مکان هستند(
• آقایون فرصت رو مغتنم شمرده تا دو سه ساعت از دست زلزله اصلی فرار کنن!

***
تفاوت باباها با سیاستمداران:

بابا وعده هایش دیر و زود دارد، ولی سوخت و سوز ندارد.
سیاستمدار وعده هایش با درد، احساس سوزش شدید و تنگی نفس همراه است.

ولی دیر و زود ندارد. یعنی تا وعده هایش را در چشم مخاطب فرونکند، بی خیال 
معامله نمی شود.

***
معلم به شاگرد: ” اگه پرنده های نادر رو شکار کنیم، اونوقت چی میشه؟ ”

شاگرد: ” خوب معلومه. نادر بد مدل شاکی میشه! ”
***

به دلیل کرونا و قرنطینه، آمار تصادفات جاده ای، به صفر نزدیک و نزدیکتر میشه.
اگه با همین دست فرمون پیش بریم، به زودی شاهد توقف مرگ و میر و شروع زاد 

و ولد در سطح جاده  ها خواهیم بود.
***

غضنفر با دوستش میرن استخر.
بلیط دوستش رو هم غضنفر حساب میکنه.

دوستش میگه: “تعجب کردم. خیلی ادم شدی.”
غضنفر یک کشیده میزنه تو گوش دوستش و میگه:

” مگه نمی بینی نوشته تو محوطه استخر شوخی نکنید! ”
***

مربی مهد کودک بچه رو انداخته رو پاش تکون میداد. هم زمان الالیی هم میخوند 
که خوابش ببره.

بعد از چند دقیقه بچه چشماش رو باز کرد و گفت: ” میشه چند دقیقه خفه خون 
بگیری. میخوام بگیرم یکم بخوابم.”

***
مسئولین بهداشتی از مردم خواستن که کرونا را جدی بگیرن.

منم معتقدم، به دالیل زیر اصا نباید با کرونا شوخی کرد.
اگه با کرونا شوخی کنیم :

پررو میشه، دیگه نمیشه جمعش کرد.
شاکی میشه، دست به اقدامات خرکی میزنه.

خیلی پسرخاله میشه، دیگه نمیشه انداختش بیرون.
در اثر شوخی قاه قاه می خندیم، کرونا از فرصت استفاده میکنه می پره تو حلقمون.

بعدشم کرونا ویروس جا افتاده ایه. نوزدهمین کوویده برا خودش.
مثل اینکه بخوای با پاپ بندیکت شانزدهم شوخی کنی. اصا قشنگ نیست.

***
ترامپ بودجه سازمان بهداشت جهانی را قطع کرد.

ترامپ کمک ها به ناتو را محدود کرد.
ترامپ تامین مالی توافق پاریس را لغو کرد.

بابا این بشر چقدر کنسه !
معلوم نیست مانیا چجوری هر ماه از این خرجی خونه و پول لباس میگیره.

***
دکتر به مریض: ” برای شما یک خبر خوب دارم و یک خبر بد. خبر خوب اینکه 

نتیجه
تست کرونای شما منفی شده”

مریض: ” خدا رو شکر. خیالم راحت شد. و خبر بد؟ ”

دکتر: ” خبر بد اینکه شما به سرطان ریه مبتا شدین. ”
***

از وقتی قرنطینه شدم، روزها میرم تو حموم، با یک دستم میله پرده رو میگیرم با اون 
یکی موبایلم رو چک میکنم. مثا تو مترو هستم!

اتفاقا دیروز در همین حالت، مسئول بیمه بیکاری زنگ زد پرسید: ” کجایی؟ ”
منم که حسابی تو نقشم فرو رفته بودم، گفتم: ” تو مترو. دارم میرم سر کار! ”

هیچی دیگه فعا از آزادی مشروط استفاده میکنم تا زمان دادگاه!
***

دیروز رفته بودم بانک سرکوچه. ده ساله میشه مشتری اونجام.
یهویی عطسه کردم.

کارمندای بانک چنان توجهی بهم کردن که تو این ده سال نکرده بودن!
***

اگه برای آزمایش تشخیص کرونا پول ندارین، اصا نگران نباشین.
تو صورت یک آدم پولدار سرفه کنین، ببینین نتیجه آزمایش اون چی میشه!

***
اولی به دومی:” به نظرت ماسک جلوی انتشار کرونا رو می گیره.”

دومی: ” اگه شورت جلوی انتشار باد شکم رو می گیره، ماسک هم جلوی
انتشار کرونا رو می گیره! ”

***
توجه توجه!

اون دسته از کبوتران عاشقی که دوره کرونا رو برای پیوندشون انتخاب نموده و
مراسم عقد و عروسی رو پیچوندن!

بدانید و آگاه باشید که ما هم چشم روشنی را پیچ داده و مراسم پاگشاکنون را
کنسل و هزینه آن را صرف امور مبارزه با کرونا خواهیم کرد.

***
ظاهرا عده ای برای واردات دالر گرفتن و جنســی وارد نکردن و دالری هم پس 

ندادن.
به نظر من میخوان پس بدن، ولی خوب نشده دیگه.

– طرف اومده پس بده بانک شلوغ بوده، شصت و هفت نفر جلوش بودن
– جلوی بانک، جای پارک نبوده پورشه رو پارک کنه

– رئیس بانک بد نگاه کرده، کارمنده هم تحویل نگرفته.
کارمنده داشته سکنجبین خیار می خورده تعارف نزده. خوب به طرف بر می خوره 

دیگه.
– دالرها رو تو لباس زیر جاساز کرده بودن، یکم بو گرفته. روشون نمیشه بیارن.

– خواستن معادلشو کارت به کارت کنن، رمز پویا نداشتن!
***

راه های پیشگیری از کرونا:
۱- در خانه بمانید و از رفتن به مکان، نقاط مشکوک و جاهای مرموز پرهیز کنید.

۲- از هرگونه تماس، نشست و برخاست، دراز و نشست و سایر حرکات با افراد 
مشکوک

پرهیز کنید. حتی اگر با این افراد دوست و عاشق آنها هستید.
3- اگر مجبور به تماس هستید و کارتان خیلی گیر است، حتما از تماس حفاظت 

شده
استفاده کنید.

۴-درصورتی که چند روز بعد از تماس، تغییراتی را در بدن خود مشاهده نمودید، 
بدانید کهکار از کار گذشته و دسته گل به آب دادید. با قرص و درمان های الکی 
خود را گول نزنید و ضمن اطاع به فرد مشکوک، دوتایی دنبال راه حل اساسی 

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

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
۲9 ژانویه تا  4 فوریه ) 10 بهمن تا  16 بهمن (

جمعه 10 بهمن   /  ۲9 ژانویه

۱3۰۴ خورشیدی ) ۱۹۲۶ میادی(
زادروز اسماعیل شاهرودی ، » آینده« شاعر معاصر در دامغان

۱3۱۸ خورشیدی ) ۱۹۴۰ میادی(
درگذشــت دکتر تقی ارانی در 3۶ سالگی در زندان قصر تهران- وی به اتهام 

ترویج مرام کمونیستی به ده سال زندان محکوم شده بود
۱3۴3 خورشیدی ) ۱۹۶۵ میادی(

سپهبد نعمت اهلل نصیری رییس شهربانی کل کشور به سمت معاون نخست وزیر 
و رییس سازمان اطاعات و امنیت کشور منصوب شد

۱3۴۸ خورشیدی ) ۱۹۷۰ میادی(
درگذشت حبیب اهلل مشیرهمایون شهردار- نوازنده و موسیقیدان

۱3۵۲ خورشیدی ) ۱۹۷۴ میادی(
درگذشت محمد حجازي » مطیع الدوله » - سناتور و نویسنده 

۱3۶۶ خورشیدی ) ۱۹۸۸ میادی(
درگذشت امیرناصر افتتاح - نوازنده تنبک

شنبه 11 بهمن   /  30 ژانویه

۱3۲۰ خورشیدی ) ۱۹۴۲ میادی(
انتشار نخستین شماره روزنامه مردم به سردبیری عباس نراقی و هیئت

۱3۹۴ خورشیدی )۲۰۱۶ میادی(
درگذشت مصطفی اسامیه، نویسنده و مترجم ایرانی بر اثر سکته قلبی در سن 

۷۴ سالگی در تهران.
۱3۹۸خورشیدی )۲۰۲۰ میادی(

درگذشت ولی اهلل شــیراندامی هنرپیشه سینما و تلویزیون در تهران ) متولد 3 
فروردین ۱3۱۰ در شهر  مرو استان خراسان(

یکشنبه 1۲ بهمن   /  31 ژانویه

۱33۲ خورشیدی ) ۱۹۵۴ میادی (
انتقاد شدید آیت اهلل کاشانی از انتخابات مجلس و دولت زاهدی

۱3۴۶ خورشیدی ) ۱۹۶۸ میادی(
هرمز قریب به ریاست تشریفات شاهنشاهی منصوب شد

۱3۵۷ خورشیدی ) ۱۹۷۹ میادی(
باز گشت خمینی بعد از ۱۵ سال تبعید به ایران

دوشنبه 13 بهمن   /  1 فوریه

۱۲۸۴ خورشیدی ) ۱۹۰۶ میادی(
زادروز بزرگ علوی - نویسنده در تهران

کلیه کتابهای زنده یاد بزرگ علوی در شرکت کتاب موجودند
۱3۵۱ خورشیدی ) ۱۹۷3 میادی(

زادروز علیرضا قربانی، خواننده
آثار علیرضا قربانی در شرکت کتاب موجودند

۱3۵۶ خورشیدی ) ۱۹۷۸ میادی(
محمدرضا شاه و فرح پهلوی برای یک دیدار رسمی عازم هندوستان شدند

۱3۸۵ خورشیدی ) ۲۰۰۷ میادی(
درگذشت پرویز یاحقی )فرامرز صدیقی پارسی( نوازنده مشهور و بینظیر ویولن 
در منزل مسکونی خود در تهران یاحقی متولد سال ۱3۱۴ در تهران بود. وی از 
۱۸ سالگی به دعوت داود پیرنیا همکاری خود را با برنامه گلها، با ساختن آهنگی 

به نام امید دل من کجایی، با صدای بنان، آغاز کرد.
یاحقی یکی از بهترین تکنوازان برنامه گلها وسازنده صدها اثر زیبای موسیقی بود 

که با صدای خوانندگان نام آور موسیقی ایرانی اجرا شده بود.
وی در سالهای اخیر چندین اثر تکنوازی و همنوازی از جمله راز و نیاز وطوبی 

را منتشر کرده بود.
آثار پرویز یاحقی در شرکت کتاب موجودند

۱3۹۷ خورشیدی ) ۲۰۱۹ میادی(
درگذشت رشید شهروز شاعر در آلمان ) متولد ۱33۹ آذربایجان شرقی( . آثار 

این شاعر :
مجموعه شعر »آب در شوال« که سال ۱3۶3 در خارج از ایران منتشر شد، سروده 
شده در ایران ، »بادبادک ها« )۱3۶۸(، »از خاطره ها و گریز« )۱3۷۲(، »دایره ها و 
هرگز« )۱3۷۴(، »سوره گل سرخ« )۱3۷۵(، »کتاب هرگز« )۱3۷۶(، »مرثیه های 

برلینی )۱3۷۸( و »بازگشت پسرگم شده« )۱3۹۱( 
گزیده اشعار  با عنوان »کتاب هرگز« سال ۱3۸3 نشر دات در ایران و نمونه ای از 
شــعرهای او نیز در مجموعه »اینجا ایران است« در کنار اشعار ۲۷ شاعر ایرانی 

دیگر که ساکن آلمان هستند، به زبان آلمانی ترجمه و منتشر شده است.

سه شنبه 14 بهمن   /  ۲ فوریه

۱3۲۷ خورشیدی ) ۱۹۴۹ میادی(
تظاهرات شــدید دانشجویان در تهران برای الغای قرارداد نفت و تعطیل بانک 

شاهی
۱3۵۱ خورشیدی ) ۱۹۷3 میادی(

درگذشت سپهبد مرتضی یزدان پناه - سناتور، رییس بازرسی شاهنشاهی ورییس 
شورای عالی بانک سپه

۱3۵۷ خورشیدی ) ۱۹۷۹ میادی(
انتشــار اولین کتاب درباره بحران ایران تحت عنوان » ایران بر ضد شــاه » در 

پاریس. نویسنده این کتاب : احمد فاروقی از نویسندگان روزنامه لوموند

۱3۷۴ خورشیدی ) ۱۹۹۶ میادی(
درگذشت سیاوش کسرایی - شاعر معاصر در وین )اتریش(

آثار سیاوش کسرایی و آثاری که بر اســاس اشعاراو از سوی باقی هنرمندان 
آفریده شده اند در شرکت کتاب موجودند.

۱3۸۱ خورشیدی ) ۲۰۰3 میادی(
درگذشت پروفسور یحیی عدل استاد جراحی و پایه گذار جراحی نوین در ایران

۱3۹۴ خورشیدی )۲۰۱۶ میادی(

درگذشــت عبدالرضا هوشــنگ مهدوی، محقق تاریخ روابط خارجی ایران، 
نویسنده و دیپلمات پیشین ایرانی در سن ۸۵ سالگی در تهران.

چهارشنبه 1۵ بهمن    / 3 فوریه

۱3۰۹ خورشیدی ) ۱۹3۱ میادی(
زادروز محمدعلی فردین ، بازیگر و کارگردان ایرانی

۱3۱3 خورشیدی ) ۱۹3۵ میادی(
نصب سنگ اول بنای دانشگاه تهران بدست رضاشاه در اراضی جالیه

۱3۱3 خورشیدی ) ۱۹3۵ میادی(
زادروز علی نصیریان، بازیگر ایرانی
۱3۲۷ خورشیدی ) ۱۹۴۹ میادی(

محمدرضا شاه در محوطه دانشکده حقوق مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت. 
ضارب، ناصر فخرآرایی عضو حزب توده ایران بود که با شلیک گلوله از طرف 

گارد محافظ کشته شد 
کتابی در این زمینه با عنوان ۵ گلوله برای شاه در شرکت کتاب موجود است

۱33۸ خورشیدی ) ۱۹۶۰ میادی(
آغاز بهره برداری کارخانه قند فریمان

۱33۹ خورشیدی ) ۱۹۶۱ میادی(
درگذشت محمدحسین فاضل تونی - استاد و دانشمند معاصر

۱3۵۷ خورشیدی ) ۱۹۷۹ میادی(
آیت اهلل خمینی، مهندس مهدی بازرگان را به عنوان رییس دولت موقت معرفی 

کرد.
شــاپور بختیار اعام کرد در برخی از مسائل و اصول نه با شاه سازش می کنم 

نه با خمینی.
دکتر علی اصغر حاج ســیدجوادی بخاطر نوشتن مقاله علیه ارتش دستگیر و 

بازداشت شد.

پنجشنبه 16 بهمن  /   4 فوریه

۱3۱۲ خورشیدی ) ۱۹3۴ میادی(
زادروز فرهنگ فرهی، پژوهشگر، برنامه ساز رادیو و تلویزیون، و ژورنالیست

باران نور ، مجموعه چهار ســی دی – شعر وترانه – با صدا و اجرای ایشان در 
شرکت کتاب موجود است

۱33۲ خورشیدی ) ۱۹۵۴ میادی(
شاعر و سیاستمدار - » عطا « درگذشت ادیب السلطنه حسین سمیعی

۱3۶۶ خورشیدی ) ۱۹۸۸ میادی(
درگذشت ابراهیم فخرایی- نویسنده و مورخ

۱3۸۷ خورشیدی ) ۲۰۰۹ میادی(
درگذشت حسن زارع، طنزپرداز سرشــناس ایران در اثر بیماری، در سن ۸۰ 

سالگی در استکهلم. وی حقوقدان و قاضی دادگاه بود و نویسندگی طنز را
از حدود ۶۰ ســال پیش با روزنامه توفیق آغاز کرد. از او چهار کتاب با عنوان  

لبخند منتشر شده است.

http://safarianrugs.com/
https://vgbailbonds.com/
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آمار مقایسه ای ۷ روزه برای هر یکصد هزار نفر در ایالت کالیفرنیا

ایالت کالیفرنیا ، روز دوشنبه را با ۴۲۴ نفر مرگ و میر و 3۰۶۱۸ نفر مبتا و واکسیناسیون ۲۴۶3۹3 نفر به پایان برد و روز سه شنبه را با ثبت 3۷۵۵۸ نفر مرگ و 
میر و 3۱۹3۶۷۶ نفر مبتا و ۲۴3۷۵۰۴ نفر واکسینه شده آغاز کرد. 

آمار مقایسه ای ۷ روزه برای هر یکصد هزار نفر کانتی ریورساید را در باالی جدول، سن برناردینو ۱۵، لوس آنجلس ۱۶، ارنج ۲۶، سن دیه گو ۲۸ است. 
آمار مبتایان و مرگ و میر شماری از کانتی ها از این قرار است:

ناگفته نماند که لوس آنجلس کانتی و ارنج کانتی با راه اندازی سامانه و به کارگیری اپلیکیشن ضروری، این فرصت را داده اند تا نوبت ها پیگیری شود.

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101952&title=A%20Concise%20History%20of%20Iran:%20From%20the%20early%20period%20to%20the%20present%20time&author=Shirazi,%20Saeed
http://radis.org/
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38835&Status=2
www.cbsautobody.com
https://benjipersonalinjury.com/

