ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که
میدانم خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که
این امپراتوری را برای پارسیها بنا کردم تو به این
پاره خاک که پیکر مرا در بر گرفتهاست رشک مبر!!!...
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در صفحات دیگر:
پاورقی :ادامه هفته قبل

مقاومت یک اقلیت ایرانی
در برابر رژیم آخوندی
تظاهرات ضد واکسیناسیون در
درب ورودی استادیوم داجر
حکم دهه ها زندان برای یک صاحب
سالن زیبایی در بورلی هیلز
آتشسوزیدرساختمانلوازمیدکی
خودرودرسایپرسپارک
افزایشواکسیناسیونوکاهش
مبتالیاندرکالیفرنیا،
نشانه خوش بین کنندهای است.

افزایشنگرانکنندهمبتالیان
دانشگاههایUC
تحقیق در مورد تهدید به مرگ
خانواده گوین نیوسام آغاز شد.
آزمون رانندگی از میانه ماه فوریه
آغاز خواهد شد
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محکومیت میلیونرهای ایرانی تبار به دلیل نقض
تحریم های ایران در بخش قطعات خودرو
سه مقام اجرایی پس از اعتراف به جرایم مختلف فدرال
محکوم به نقض تحریم های ایاالت متحده مربوط به
بخش قطعات خودرو ایران شدند .هنوز جزئیات اصلی
این خبر در دســترس عموم قرار نگرفته است .طبق
مســتندات دادگاه ،صدر عماد واعظ ،پوران اعزاد و
حسنعلی مشیر فاطمی در این رابطه محکوم شده اند.
هر ســه این افراد با شرکت قره سبز ،معروف به GHS
 ،Technologyیک شرکت بزرگ تولیدی در تهران در
ارتباط بوده اند .اتهام این افراد نقض دستورات اجرایی
ریاست جمهوری مربوط به قانون قدرت های اقتصادی
بین المللی اضطراری است که از زمان دولت کلینتون
به اجرا درآمده است .بر اساس این قانون افراد از ارائه
کاال ،تکنولوژی و خدمات به جمهوری اسالمی ایران
و یا دولت آن منع شــده اند .این سه تن در سال 2018
طبق اطالعات دادستان شمال کالیفرنیا اقدام به خرید
قطعات از تولیدکنندگان سراسر جهان به منظور انتقال
آن ها به قره سبز در تهران کرده بودند .دادستان در این
پرونده آورده است این شرکت قطعات خودرو را برای
بزرگترین شرکت خودروسازی ایران تأمین کرده و نیز
به طور مشترک صاحب دو ملک در لوس آلتوس هیلز
و پالو آلتو به ارزش  10میلیون دالر هستند .طبق اسناد
دادگاه ،عماد واعظ ،مدیرعامل شرکت پس از اعتراف به
جرم توطئه برای صادرات کاال و خدمات به ایران بدون
مجوز ،به  14ماه و مشیر فاطمی مدیر مهندسی به  12ماه
و یک روز و پرداخت جریمه به مبلغ  50000دالر در
قبال اعتراف به اتهام مشابه محکوم شد .همچنین اعزاد،
مدیر ارشد مالی ،به دلیل اعتراف به کوتاهی عامدانه در
ارائه گزارش حساب بانکی خارجی به یک سال دوره
تعلیقی و پرداخت جریمه  200000دالر محکوم شد.

وام های کرونا
 EDDو  PPPو SBA

شخصی  -بیزینسی

در پرونده های دادگاه از ژوئیه  - 2018سه ماه پس از
طرح اتهامات  -وکالی عماد واعظ خاطر نشان کردند
وی ارتباط زیادی با منطقه خلیج(فارس) داشــته و به
طور فعال در امور خیریه محلی نیز مشــارکت داشته
است.
این وکال در این پرونــده آورده اند آقای عماد واعظ
و خانم آزاد روابط شخصی و بشردوستانه نزدیکی با
جامعه منطقه خلیج(فارس) دارد .آنها در میان بسیاری
از کارهای خیرخواهانه خود ،به تامین بودجه بازسازی
مرکز رایانه در دبیرستان هنری گان در پالو آلتو اقدام کرده
اند« .آنها فعالیتهای سازمانی مادران علیه فقر ( )MAPرا
تأمین مالی و در آن ها مشارکت کرده اند .آنها وقت و
همچنین منابع و تخصص خود را برای کمک به MAP
در پیشبرد اهداف خود و دستیابی به اهداف جمع آوری
کمک های مالی اختصاص داده اند».

 11ایرانی در مرز مکزیک و آمریکا دستگیر شدند

ایرانشــهر :اداره مرزبانی آمریکا اا ایرانی را در ایالت آریزونا که می خواســتند نشده اســت .در بیانیه قید شده است که نیروهای گشت یوما  ( YUMAشهر و
غیرقانونی وارد آمریکا بشوند ،دستگیر کرد .در بیانیه مرزبانی آمده است که در کانتی در ایالت آریزونا با بیش از  200هزار نفر جمعیت) در سال  2020بیشترین
بین دستگیر شــدگان  6مرد و  5زن وجود دارد .باید توجه داشت که بر اساس ایرانی را که می خواسته اند غیرقانونی وارد خاک آمریکا شوند را دستگیر کرده
سیاستهای آمریکا  ،حکومت جمهوری اسالمی ایران یک حکومت تروریستی اند .در این سال از  14نفر ایرانی که میخواستند وارد خاک آمریکا شوند  8نفرشان
با تشکیالت جنایتکارانه دارد .در بیانیه اداره مرزبانی اشاره ای به این که ایرانیان دستگیر شــده اند .در بیانیه اداره مرزبانی آمریکا آمده است « :امنیت در مرزها
چگونه به مکزیک رســیده اند و یا چگونه می خواسته اند وارد آمریکا بشوند ،یعنی امنیت ملی

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

2

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  - 254آدینه  5فوریه 2021

کوروش سلیمانی

تصویر هفته:

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 254 FEBRUARY ,5 , 2021

در کانون خبر:

تظاهرات ضد واکسیناسیون در درب ورودی استادیوم داجر
روز شنبه ســی ام ژانویه حدود  50معترض ضد واکسیناسیون به سمت درب
ورودی محل واکسیناسیون کرونا در استادیوم داجر تظاهرات کردند که به دنبال
آن درب ورودی محل به مدت یك ساعت پیش از متواری شدن معترضین بسته
شد .در تصاویری که در شبکه های اجتماعی پخش شده است معترضان بر روی
پالکاردهای خود شــعارهایی مانند کووید یعنی کالهبرداری ،نرخ زنده ماندن
 99.96و به بیل
گیتس بگوئید که خود را واکسینه کند را حك کرده اند .اشاره آن ها به بیل گیتس
مبنی بر این نظریه توطئه بی اساس است که در واکسن
ها میکروتراشه هایی کار گذاشته می شود که بتوان بر اساس نظم نوین جهانی
جمعیت را کنترل کرد.
به گفته پلیس لس آنجلس هیچ فردی در این تظاهرات دستگیر نشده و تظاهرات
آرام برگزار گردید.

حکم دهه ها زندان برای یک صاحب سالن زیبایی در بورلی هیلز
فیلم اسرائیلی تهران و هزار ایراد بنیاسرائیلی
حکایت اول – در سالهای پیش از انقالب (منظور انقالب اسالمی ایران) ،رضا
بیک ایمانوردی در یکی از فیلمهایش به نــام «یکه بزن» نقش مردی را بازی

میکرد که با عدهای دزد و تبهکار سرشاخ شده بود و از اول تا آخر فیلم با این
گروه که ذکر خیرشان شد ،در جنگ و گریز بود و برای رد گم کردن ،خودش

را به شکلهای مختلفی مانند عرب ،ترکمن ،دهاتی و جاهل در میآورد و برای

کسانی قصد کشتن او را داشتند میزد و میخواند و میرقصید و جالب اینجا
بود که هر احمقی در همان نگاه اول متوجه میشد که این همان بیک است که

یک صاحب آرایشگاه در بورلی هیلز به خاطر تحریک آشوب گران برای ورود
به ســاختمان کنگره در  6ژانویه هفته گذشته محکوم شد .این در حالی است
که تصویر وی در این اقدام ضبط شــده است .این زن  52ساله در صورتی که
اتهامات علیه وی اثبات شود می تواند تا دهه ها به زندان محکوم گردد .هیئت
منصفه عالی هفت فقره محکومیت علیه جینا بیسیگینانو  52ساله را در تاریخ 29
ژانویه صادر کرد .طبق اسناد دادگاه ،وی متهم به مانع تراشی در جهت اجرای
دادرسی رسمی و مشارکت در جرم می باشد .از دیگر اتهامات وی ایجاد آشوب
داخلی ،تخریب اموال و ورود غیر مجاز به ســاختمان کنگره است .طبق قانون
ایاالت متحده ،مانع تراشی در جهت اجرای دادرسی رسمی حداکثر تا  20سال
حبس داشــته و شراکت در جرم  20سال ،ایجاد آشوب داخلی  5سال و دیگر
اتهامات مجازات حدود یکسال را دربر دارند.

با گذاشتن کاله پوستی و سبیل چنگیزی خودش را جای یک ترکمن ،جا زده

و دست بر قضا خود من هم تا آن صحنه را دیدم فهمیدم که او خود خود بیک

است ولی تبهکاران متوجه نمیشدند و دربدر به دنبال گمشده خود میگشتند.

حکایت دوم – داســتان فیلم «فردا روشن اســت» از این قرار بود که فردین

میانهاش با همسر خود «ویدا قهرمانی» سخت شکراب میشود و عیال مربوطه
(یعنی همون ویدا قهرمانی)فکر بکر و عجیب و غریبی به ســرش میزند و با
گذاشتن یک کاله گیس خودش را جای زن دیگری جا میزند و سر راه شوهر

از همه جا بیخبر خود (فردین) قرار میگیرد و نامبرده (یعنی فردین) بدون اینکه
بداند این همان همسرش است که چپ و راست از او ایراد میگیرد  .یک دل،

نه صد دل عاشق و کشته مردهاش میشود.

خالصه که در پایان فیلم فردین متوجه میشود که این زن موبور ایدهآل ،همان
عیال سابق است و چون عاشق و کشته مرده اوست دوباره زندگی جدیدی را

با او شروع میکند و در پایان فیلم ،بجای کلمه پایان ،جمله «آغاز یک زندگی
سعادتمند» روی پرده جان میگیرد و فیلم به پایان میرسد و تماشاچیان مات و
مبهوت انگشت به دهان به آرامی از سالن سینما خارج میشوند.

حکایت سوم – قیصربا نمایش فیلم قیصر ،مخالفها و موافقهای این فیلم بجان
هم افتادند و به روی هم شمشیر کشیدند و با قلم بیرحم خود یکدیگر را آش

و الش و تیکه و پاره و قیمه قورمه نمودند.

آتش سوزی در ساختمان لوازم
یدکی خودرو در سایپرس پارک
صبح روز سه شنبه سقف یک ساختمان انبار لوازم یدکی خودرو در سایپرس
پارک آتش گرفت .به گفته یکی از آتش نشانان تیم عملیات در ساعت  4:02به
خیابان ســن فرناندو نزدیک خیابان ماسئو اعزام شده و شعله های آتشی که از
یک ساختمان یک طبقه  45تا  60متری بیرون می زد را مشاهده کردند .در این
حادثه 131آتش نشان به محل اعزام شده که وضعیت فشرده انبار ساختمان را
بررسی کردند.
هیچ گونه آسیب دیدگی در این حادثه گزارش نشده است.

افزایش واکسیناسیون و کاهش مبتالیان در کالیفرنیا،
نشانه خوش بین کنندهای است.

یکی از این منتقدان سرسخت فیلم قیصر ،دکتر هوشنگ کاووسی بود که مهر
این فیلم به هیچ وجه به دلش ننشســته بود و در مذمت و بیاعتبار کردن آن با
عصبانیت و حرص و جوش نوشته بود.

«قیصر که به قتل متهم شده ،از ترس پلیس شبها پنهان میشود و روزها در کوچه
و خیابان ظاهر میگردد و دنبال کار خود را میگیرد»

داســتان فیلم عجیب و غریب «تهران» چیزهایی از همین قبیل است وحاال به
ســبک سیاق این فیلم طوالنی که به آن «سریال» میگویند« ،اپیزود» دوم آن با
ادب و احترام (البته تا آنجا که امکان داشته باشد) برای شما نگاشته خواهد شد
کورش سلیمانی (زم)
Kourosh454@gmail.com
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ایالت کالیفرنیا روز یکشنبه را با  ۲۲۶نفر مرگ و میر و  ۱۱۷۶۵نفر مبتال به پایان در آمار  ۷روزه برای هر یکصد هزار نفر ،کینگ کانتی را اول ،ریورساید سوم،
برد و  ۱۶۷۳۸۱نفر واکســینه شدند و روز دوشنبه را با ثبت  ۴۰۹۲۶نفر مرگ و سن برناردینو ششم ،لوس آنجلس نهم ،سن دیه گو  ۲۲و ارنج در رده  ۲۷است.
میر ۳۳۰۱۷۳۱ ،نفر مبتال و  ۳۴۳۴۲۹۵نفر واکســینه شده آغاز کرد و هم اکنون ناگفته نماند مخالفان واکسن به طور موقت تزریق واکسن در استادیوم داجیرز
را متوقف کردند.
شمار افراد واکسینه شده ،باالتر از مبتالیان است.
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افزایش نگران کننده مبتالیان دانشگاههای UC
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تحقیق در مورد تهدید به مرگ خانواده گوین نیوسام آغاز شد.
مسئوالن نیروهای انتظامی در ساکرامنتو اعالم کردند که

با توجه به افزایش تهدید به مرگ که به گوین نیوســام و
خانواده او میرسد ،تحقیق برای یافتن عامالن آن را آغاز

کردهاند.

تهدید کنندگان ،افزون بر ایمیلهای تهدید آمیز ،پیامهای

تلفینی در مورد خشونت جنسی نسبت به همسر و فرزندان
او نابود ساختن شرکت خانوادگی او که در سال  ۱۹۹۲در

شــرابخانههای نپاولی به نام پالم چک گروپ ثبت و بنیاد
شده است را نیز در نسبت به او روانه کردهاند.

دانشگاه  UCبرکلی روز گذشته هشــدار داد که شمار
دانشجویان مبتال به کرونا که در خوابگاه زندگی میکنند
رو به افزایش اســت .دانشــگاه برکلی شمار مبتالیان با
آزمایش مثبت را در میان دانشــجویان و کارکنان را ۱/۲
درصد اعالم نموده اســت که میتواند نتیجه گردهمآیی
بدون رعایت مقررات باشــد .دانشگاه برکی از آگوست
 ۲۰۲۰تاکنون  ۵۸۱نفر مبتال را گزارش کرده است.

دانشــگاه  UCLAنیز اعالم نموده که  ۲۵۰۸دانشجو که
در خوابگاه زندگی میکنند و  ۱۵۰۰دانشجوی بیرون از
خوابگاه تا ژانویه مبتال ثبت شــدهاند ،لیکن از ماه ژانویه
روند رو به کاهش گزارش شده است.
دانشــگاه  UCIنیز روند مشابهی را گزارش نموده است.
روز گذشته  ۲نفر از دانشــجویان نتیجه آزمایش مثبت
داشتهاند.

آزمون رانندگی از میانه ماه فوریه
آغاز خواهد شد

اداره راهنمایی و رانندگی کالیفرنیا  DMVاعالم کرد که
از  ۱۴دسامبر آزمون رانندگی که به سبب افزایش مبتالیان
به کرونا متوقف شده بود از پایان هفته دوم فوریه دوباره
از ســر گرفته خواهد شد و نخست به کسانی که نوبت
داشتند و اکنون در انتظار هستند برای نوبت جدید اطالع
داده خواهد شد.
از ســوی دیگر DMV ،در سال گذشته اعتبار برگههای

اجازه رانندگی را تا  ۳۱ماه می  ۲۰۲۱و اعتبار گواهینامه
رانندگی رانندگان کامیونهــا و تریلرها را تا  ۲۸فوریه
 ۲۰۲۱تمدیــد نموده بود .به ایــن ترتیب اولویت را به
کسانی خواهد داد که اعتبار گواهینامههای آنان و یا دوره
تمدیدشان رو به پایان است .اداره  DMVدرخواست کرد
که مراجعان به وبسایت  DMVسر بزنند و کارهای خود
را سامان دهند.

در این تهدیدها اشاره شده است که گوین نیوسام تمامی

پولهای کمک در دوران کوین  ۱۹را روانه شرکت خود

نموده که شایعهای بیش نیست.

از ســوی دیگر او تهدید شده است که موجب بسته شدن

مشاغل و مدارس شده است.

کمک مالی به اهالی اورنجکانتی

کانتی ارنج از امروز پذیرش درخواســت کمک مالی برای
پرداخت اجاره را آغــاز کرد تا از محل بودجه  ۶۵میلیون
دالری به کســانی که قادر به پرداخت اجاره ماهیانه خود
نیستند و در آستانه بیخانمانی قرار دارند کمک نماید.
کسانی واجد شرایط خواهند بود که ثابت کنند کار خود را
از دست دادهاند و در خطر بیخانمانی قرار دارند و درآمد

آنان پایینتر از میانگین حقوق متوسط در ارنج کانتی است.
ساکنان شهرهای سانتا آنا و آناهایم نمیتوانند درخواست
نمایند زیرا آنــان در طبقه بندی بودجه دیگری قرار دارند.
از سوی دیگر اعالم شده اســت که درخواست کنندگان
نمیتوانند از میان کســانی باشند که از کمک فدرال برای
اجاره بهرهمند میشوند.

4
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در کانون خبر:

قتل مردی بر اثر تیراندازی در شرمن اوکس

به گفته مقامات صبح روز چهارشــنبه مردی در شــرمن
اوکس بر اثر تیراندازی به قتل رسید و یک فرد مظنون در
این رابطه بازداشت شد.
به گفته پلیس این حادثه در ساعت  5:30صبح در ساختمان
شماره  12900در خیابان هسبی به وقوع پیوست.
هنوز هویت فرد مقتول که مردی  50ساله است مشخص

نیست و جزئیات حادثه در دست بررسی است.
به نقل از خبرگــزاری فاکس  ،11فرزند صاحب خانه به
پلیس گفته است که فرد مقتول یک سارق مسلح بوده که
پس از تیراندازی به طرف او ،وی در حالی که زخمی بوده
سوار خودرو شــده و پس از طی مسافتی با یک درخت
برخورد کرده است.

مرگ صخره نورد لس آنجلسی بر اثر
لغزش سنگ در پارک ملی دث ولی

به گفته مقامات محلی یک صخــره نورد با تجربه در
حالی که از یک دره ژرف در دث ولی پایین می آمد
بر اثر لغزش سنگ سقوط کرده و جان سپرده است .به
گفته مســئوالن پارک و دفتر کالنتر شهرستان ایندو نام
این صخره نورد جاســتین ایبرشوف  ۳۸ساله اهل لس
آنجلس است که روز شــنبه در محل پارک صحرایی
کالیفرنیا درگذشــت .نیروهای امدادی به محل اعزام
ک خدمه بالگرد نیروی دریایی تالش کردند
شــده و ی 

ساعاتی پس از حادثه به این صخره نورد دسترسی پیدا
کنند ،اما تالش آن ها نامؤفق ماند .جســد وی روز بعد
توسط تیم امداد و جستجوی شهرستان ایندو و بالگرد
گشــت پلیس راهنمایی کالیفرنیا کشف شد .در همین
حال مقامات منطقه دره دیموز (محل حادثه) را ناپایدار
توصیف کرده و از دره نوردان خواستند که از صعود به
قسمت باالیی خودداری کنند.

پنتاگون جهت واکسیناسیون نیروهای خود را به
سراسر کشور اعزام می کند.
کاخ سفید روز جمعه اعالم کرد پنتاگون نیروهای خود را مراکز واکسیناسیون دولتی اعزام می گردند.
برای کمک به واکسیناسیون  COVID-19اعزام خواهد در حــال حاضر ،حدود  6.9میلیون آمریکایی در دو نوبت
کرد.
دوز کامل واکسن های ساخت شرکت های مدرنا و فایزر
اندی اســاویت ،مشاور ارشــد در زمینه کرونا اعالم کرد بیونتک را بــرای حداکثر محافظــت در برابر ویروس را
لوید آســتین وزیر دفاع درخواســت کمک از ســازمان دریافت کرده اند که این میــزان حدود  2درصد جمعیت
مدیریت اضطراری فدرال را تأیید کرده اســت .این بدان آمریکاست.
معناست که حدود  1000پرسنل فعال ارتش برای کمک به

یافتن مواد مخدر به ارزش  211میلیون دالر
شناور بر آب های اقیانوس آرام
نیروهای گارد دریایی آمریکا در سن دیه گو اعالم کرد که
در آبهای اقیانوس آرام در نزدیکی ناو گابریل گیلفورد
که متعلق به نیروی دریایی امریکاســت ،یک قایق بدون
سرنشین را یافتهاند که قاچاقچیان مواد مخدر در آن ۱۱۴۰۰
پاند کوکائین و  ۹۰۰۰پاند ماری وانا را بر روی آبها قرار
داده بودند که ارزش فروش آن در خیابان  ۲۱۱میلیون دالر
است .این گزارش را گارد ساحلی در بیانیهای اعالم نموده
و جزئیات بیشتری را فاش نکرده است.
ناگفته نماند که قاچاقچیان ایــن قایقها را روی آب به
صورت شناور و بدون سرنشین رها میکنند و در این سوی

یک کشته در تصادف خروجی آزادراه هالیوود

صبح روز جمعه یک نفر بر اثر تصادف نزدیک انتهای مسیر
خروجی آزادراه  101واقع در منطقه شرق هالیوود کشته شد.
طبق اعالم پلیس راهور کالیفرنیا این حادثه حدود ســاعت
 5:05بامداد در خیابان ملرز  Melroseنزدیک خیابان آردمور
رخ داد.
خروجی خیابان  Melroseبرای تحقیقات بسته شده و حدود
ساعت  6:30صبح بازگشایی شد.
سن ،جنسیت و نام قربانی این حادثه اعالم نشده است .هنوز
مرز افراد آنها بار دیگری قایق شناور ،آن را به کرانههای مشخص نیست آیا فرد کشته شده در مسیر در حال قدم زدن
ساحلی بدون حضور ماموران هدایت میکنند و محموله را بوده و یا سوار بر خودرویی دیگر بوده است..
برداشته و توزیع مینمایند.

زندان برای جابه جا کنندگان نشانه
 Hollywoodبه Holly Boob

 ۶نفر در رابطه با تغییر نشانه معروف  Hollywoodبه  Holly Boobدستگیر ما با مشاهده ۵مرد و یک زن توسط دوربینهای مداربسته امنیتی ،بیدرنگ رفتار
این گروه را زیر نظر گرفتیم و با فرستادن نیروهای پلیس به منطقه ،آنها را هنگام
شدند.
این گروه دستگیر شده گفتهاند که با تغییر موق Wبه Bو Dبه ،Bتالش کردهاند پایین آمدن از تپهها دستگیر کردیم.
نظر مردم را در ماه هشدار در مورد سرطان سینه زنان به این موضوع جلب کنند .این گروه ۶نفری که نامشان فاش نشده است به عنوان ورود غیرقانونی به منطقه،
کاپیتاناستیولوری،فرماندهنیروهایپلیسلوسآنجلسدرمنطقههالیوودگفت با جرم جنحه محاکمه خواهند شد.
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پاورقی بخش نهم :

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

شروع بازجویی من در زندان اوین

بعــد از دو هفته مرا برای بــاز جویی به بند زنان
بردنــد و در آنجا زن زندانبانی را دیدم با قدی بلند
وچاق و زشت شبیه هیوال و ترسناک دلم بحال زنان
زندانی ســوخت که گیر چه کسی افتاده اند ،وارد
سالن بزرگی شدم و کسی که در دادستانی انقالب
مرا به زندان فرستاده بود پشت میز نشسته و اجازه
نشستن را به من داد و خیلی خونسرد نشستم و به او
نگاه میکردم ،قبل از شروع بازجوئی برای ترساندن
من در کیف سامسونیت را باز کرد و مطمئن شدم که
بازجویی را ضبط میکند و شروع کرد با تهمت حیف
و میل بیت والمــال و دزدی و تبانی با کارفرماها،
حدود نیم ساعت یک بند پشت سر هم این عنوانها
را تکرار و مرا میکوبید و تنها چیزی که به من نداد
فحش داد و من هم عین خیالم نبود و خونســرد به
او نگاه میکردم ،آخر سر برگشت به من گفت «فکر
نکنید چونکه شما برادر مسیحی من هستید بازجویی
را چنین شــدید و خشن دارم انجام میدهم» و حاال
بفرمایید جواب ســواالتم را یک یک بدهید .اولین
چیزی که باو گفتم این بود «چون شما را نمیشناسم
لطف ٌا اســمتان را بگویید تا جواب سواالت شما را
بدهم» گفت «دکتر حیدری» ظمن ٌا به او تذکر دادم که
«طبــق قوانین بین المللی تاییــد یا رد ضبط متن
بازجوئی می بایست به متهم اعالم و چنانچه مورد
قبول او قرار گیرد آن زمــان بازجو میتواند اقدام
به ضبط نماید «ســکوت کامل» ،و قبل از شــروع
توضیحاتم با تمام شهامت با دو انگشت الله گوشم
را گرفتــم و به او گفتم ایــن را که عنوان خواهم
کرد لطف ٌا آویزه گوشــتان کنید «فقط نه این که من
یک برادر مسیحی شما هستم من یک ایرانی وطن
پرستم» با این جمله ام صورتش چنان سرخ گردید
و سپس جواب ســواالت او را دادم و بازجویی را
تمام کرد ،معلوم بود که از دست من خیلی ناراحت
و بیزار و عصبانی است و خوب میدانست که از او
ترسی ندارم ،موقع ترک با صدای بلند گفت چندین
بار دیگر بازجویی خواهی شــد و در جواب گفتم
متشــکرم ،تا آزادی ام چندین بار از من بازجوئی
نمود و به هیچ نتیجه ای نرسید و در آخرین بازجویی
اعالم نمود حت ٌا آزاد هم که شــدی فراموش نکنی
همچنان در دادستانی انقالب از تو بازجویی خواهم
کرد و با خونسردی کامل به او جواب دادم متوجه
هستم ،باالخره در سال یکهزارو سیصدو پنجاه و نه
مقارن هزارو نهصدو هشتاد از زندان آزاد شدم.

نگهبــان به من اطالع داد که تا یک هفته دیگر آزاد
خواهم شد ومنهم شــروع به تدارک آزادی خود
شدم و هم بند مشهدی ســاکن تهران که شرکت
تجاری داشت و شریک او به علت زندانی شدنش
میخواست شرکت را صاحب شود و از من خواست
یک وکالتنامه دست خط که برای همسرش نوشته
بود آن را با خود به بیرون ببرم و دوستان هم اتاقیم
هر کدام شــماره تلفن تماس داده بودند و زنده یاد
تیمسار نوذری بقا نام پدر خانم و کلیه پیغامهای مهم
خودش را به من داد که به او برســانم ،فکر میکنم
پدر خانم ایشان یک زمانی رئیس فدراسیون تربیت
بدنی بوده ،سپس از ســوپر زندان ده عدد صابون
لوکس با روکش یکرنگ خریدم و شــبانه دور از
چشم زندانیها روکش صابونها را باز کرده وکالت
نامه و شــماره تلفن ها را در هر کدام از صابونها
جا سازی کرده و به دقت سر رو کشها را بستم که
احیان ٌا اگر در اطاق بازرســی پس از بازرسی بدنی
پرسیدند داخل صابونها چی داری بعلت یک رنگی
بودن روکشها دستپاچه نشوم ،روز آزادی چند نفر از
هم اتاقی هایم و تیمسار نوذری بقا با چشمان گریان
بدرقه ام میکردند .،این ترک زندان و شــاهد بودن
بــرادران زندانی در بند بزرگترین ناراحتی من بود،
موقع خروج از بند کلیه زندانیها برایم صلوات می
فرستادند و قبل از خارج شدن از در بند بچه ها داد
زدند شما هم چیزی بگو با چشمان گریان داد زدم
حاال شما ارامنه هم صلوات بفرستید وهمگی گفتیم
اهلل مصلــی اهلل محمد و آله محمد و من بند را ترک
کردم و تا عمــر دارم هیچوقت آن روز را فراموش
نخواهم کرد.
ساعت نزدیکیهای پنج بعدازظهر بود که من همراه
یک زندانی دیگر به در بزرگ خروجی زندان اوین
رسیدیم در همان موقع درآهنی باز شد که ماشینهای
آخوندها به زندان وارد شوند ،زندانی همراه من قبل
از اینکه ماشینها حرکت کنند فوری رفت آن طرف
برای رفتن به اتاق بازرسی و تفتیش ولی پاسدارها
جلوی مرا گرفتند که ماشــینها رد شوند ،و پس رد
شدن ماشینها از من پرسیدند تو اینجا چیکار میکنی
پس از نشــان دادن برگه آزادی خوشبختانه مرا از
در بزرگ زندان اوین بیرون کردند و این بزرگترین
شانس زندگی ام بود ،همراه ام مرا در بیرون از زندان
دید گفت چطور شما به اتاق بازرسی نیامدی گفتم
مرا از درب بزرگ بیرون کردند گفت عجب شانسی

آندره میناسیان

آوردی برای اینکه در اتاق بازرسی تمام وسایلم را
باز و خــودم را کامال تفتیش بدنی کردند ،اگر من
به آن اتاق میرفتم چه بالیی بسرم می آمد به زندان
برگردانده میشــدم و من و آنهائیکه اطالعات داده
بودند به زندانهای طوالنی مدت محکوم میشدیم.
بعد از آزاد شدن کلیه کارهایی که دوستان زندانی به
من محول کرده بودند انجام دادم چه با تلفن چه به
شخصه ،از منزل و دفتر نمی توانستم با تلفن تماس
بگیرم چون هر دو تلفــن ها تحت کنترل بود و از
منزل اقوام و دوستان این کارها را انجام میدادم ،با
همســر دوست مشهدی تلفنی تماس گرفته و به او
گفتم جهت احتیاط شخص ٌا نمی توانم خودم بیایم
چون امکان تعقیب وجود دارد کارپرداز شرکتم را
میفرستم و بعد از دادن و گرفتن نشانی در خارج از
منزل وکالت نامه تحویل داده شد ،بعد از چندی با او
تماس گرفتم خیلی خوشحال و یکریز مرا دعا میکرد
و میگفت شما زندگی ما را نجات دادی و شرکت
شــوهرم نجات پیدا کرد و شریکش نتوانست سهم
شوهرم را با ٌ
ال بکشد.
در زندان اوین شــناختم از این دو نفر یکی آقای
کچوئی رئیس زندان اوین و دیگری الجوردی قاتل
زندان اوین بشرح زیر می باشد :آقای کچوئی جوانی
بود معتقــد به رژیم آخوندی ولی با دیدگاه منطقی
و انسانی منطبق در مسیر اسالمی و روزی زندانیان
اعتراض از خواندن روزنامه جمهوری اســامی را
کردند و بعد از ظهر آن روز با پخش صدا اعالم کرد
به غیر از این روزنامه دیگری را در زندان نخواهید
خواند و دیگر دنباله را نگرفت که عاملین را دستگیر
و زندانیان را اذیت کند ،ولی الجوردی جنایتکار و
خونخوار که همه از او متنفر بودند و با آن عینک ذره
بینی و پیراهن سفید چرکی و قاتل اصلی زندانیها،
مجاهدین برای کشتن او نقشه کشیده بودند و روز
شــماری میکردند که او را بکشند و روز کشتن او
کچوئی خود را ســپر بالی او کرد به تصور اینکه
آنها به او تیراندازی نخواهند کرد ولی دیر شده بود
و جوانی به جای الجوردی جانی کشته شد ،پس از
گذشت سالها سرانجام این قاتل خونخوار ،الجوردی
جانی خارج از زندان توسط جوانان مجاهد ترور و
به درک واصل گردید

هفته آینده ادامه پاورقی
زندگی پس از آزادی از زندان

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  ،۱۹۷۹یا انقالب اسالمی
بدنیا آمدهاند.
سواالت شما در رابطه با رفتن شاه فقید وآمدن خمینی
خصوصا اقلیتها را در رژیم مالیان شرح میدهد .
سرگذشت خانوادهای است که برای فرار از

جمهوریاسالمی،مجبوربهترکوطنشدند.
برایخریدکتابمیتوانیدبا پرویزحکیمی

818 419 2266
شرکت کتاب و یا Amazon

تماس بگیرید.
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طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
چین داره میره تو باسن آمریکا!
آمریکا برگشت!
این جمله آقای بایدنه که این هفته درباره سیاست خارجی جدید ایاالت متحده … تا حاال آمریکا کرده بود تو ماتحت اتحادیه اروپا و االن برگشته کشیده بیرون!
فرمودن و باعث ذوق مرگ شدن دوست و دشمنای آمریکا شدن … دیگه بهتر … تا حاال آمریکا با فشــار حداکثری داشت جمهوری اسالمی رو میپوکوند و
از این می خواین؟ یه بابایی اومده و می خواد دل همه رو به دســت بیاره حتی االن برگشته تا خودشو و متحداشو بذاره زیر فشار تا با اینا مذاکره کنه!
… تا حاال آمریکا اول بوده و همه التماسش میکردن که دهن دنیا رو سرویس
دل آقا مقام معظم رهبری و نظام مقدس جمهوری اسالمی رو …
نکنه و االن برگشته تا آخر باشه و رهبری دنیا رو به دست بگیره!
اما آمریکا برگشت یعنی چه؟
… تا حاال آمریکا از نظر اقتصادی بدبخت و بیچاره بوده (!!!) و االن برگشته تا
… تا حاال آمریکا فقط می رفته و برگشت نداشته!
بهترین اقتصاد دنیا باشه دوباره!
… تا حاال آمریکا روش به ما بوده و االن پشتش به ماست!
… تا حاال آمریکا برای مبارزه با کووید ۱۹هیچ کاری نکرده ،واکســن درست
… تا حاال آمریکا چک هاش نقد میشده و االن برگشت می خوره!
… تا حاال آمریکا می رفت تو شیکم چین و اقتصادش و االن برگشته و اقتصاد نکرده ،جلوی گســترش بیماری رو نگرفته و باعث شده بقیه دنیا هم به گا برن

(اصلن هم ربطی به دولت کمونیست چین نداره حتما!!!) و االن برگشته تا همه
این مشکالت رو حل کنه!
… تا حاال آمریکا به هیشکی باج نمیداده و االن برگشته تا به همه دنیا باج بده
و بگه گوه خوردم!
… تا حاال آمریکا روش به قزوین بوده و االن برگشته تا پشتشو به قزوین بکنه!
… تا حاال آمریکا می رفت تا صلح توی خاورمیانه ایجاد کنه و االن برگشته تا
جلوی ضرر رو بگیره و چنتا جنگ توی منطقه راه بندازه!
… تا حاال آمریکا ترامپی بود و االن برگشته اوبامایی شده دوباره!
… تا حاال اصن آمریکا نداشتیم و االن برگشته تا داشته باشیم!
… آمریکا برگشت اما کدوم آمریکا برگشته؟!

جوک های برگزیده بازار بین الخبرین:
نامه به شهروند ایرانشهر:
شعر زیبایی از یکی از خوانندگان خوش
ذوق ایرانشهر به نام:

«كرونا گردد زدنيا ريشه كن»
نرم نرمك ميرسد اينك بهار
نو بهار بهترى امسال داريم انتظار
اى دريغ ازتواگرغمگينى وآشفته حال
اى دريغ ازمن اگريك لحظه باشم بيقرار
اى دريغ ازما اگردورى كنيم ازسبزه زار
غافل شويم از كوهسار
گويدت نوروز وعطر نو بهار
بينش وانديشه نو بهرخود آوربه كار
صحبتازعشقواميدوعطرياسوياسمن
وه چه خوش گويد سخن
آواز خوان مرغ چمن
فرشى ازالله همه دشت و دمن
روى دنيا خنده زن
چون قوى سازى توبا واكسن بدن
چون همه عالم به دانش داد تن
كرونا گردد ز دنيا ريشه كن
«شعر از بهرام حجتى»
با الهام از شعر زنده ياد فريدون مشيرى

نظرات درباره گرانی مرغ:
پولداره :بستگی داره که جوجهکبابی باشه یا شنیسل.
آسیب پذیره :اصال چی هست؟
وزارت کشاورزی :حرف اول رو تو بازار پروتئین ،مرغ میزنه.
شــبکه خبر :مرغهای تو بازار ،حرف و حدیث زیادی دارن.
نظارتی هم روشون نیست.
اداره بهداشت :به حرفهای غیر متخصصین پر حرف گوش
ندهید .همه چی آرومه،
مرغامون خوشبختن.
احزاب سیاسی :واال تعداد حرف رو نمیدونیم .ولی میدونیم
که مرغ یک پا داره.
آقا خروسه :قربونش برم .اصال حرف نداره!
*********
مسئولین یکی از کشورهای اروپایی! خطر کرونا رو به تخم
خود گرفته و قرنطینه رو برداشتن.
البته از جهاتی حق داشتن خوب:
– قرنطینه باعث میشــه همه خونه بمونن و دزدها نتونن به
کارشون برسن.
بیکاری مردم و به خصوص این قشر زحمتکش برای مسئولین
ابدا قابل تحمل نیست.
– قرنطینه باعث میشه تا هوا تمیز بشه و تولید مثل موشهای
شهری افزایش پیدا کنه.
تهدید سالمتی شهروندان اونم از طریق مشتی موش فریب
خورده اصال قابل پذیرش نیست.
– قرنطینه باعث میشــه خیابونا خلوت بشن و ماشینهای
موجود دیوانهوار سرعت برن.
افزایش نرخ تصادفات و مرگ و میر ،دل مسئولین نازک دل
رو شدیدا به درد میاره و
مسبب دل درد و د ل پیچه این عزیزان میشه.
این باعث میشــه که تپههای سالم با سرعت خیلی بیشتری
گلگاری بشن!
*********
میگن عامل کرونا ،خفاشــی مرموز بوده .بنظرتون ،اگه این
خفاشه رو بگیرن ،چی میشه.
اگه ترامپ بگیره :با مشت میزنه تو صورت خفاشه ،تا از این
که هست بد ترکیب تر بشه .بعدشم عکس درب و داغونشو
میذاره تو توئیتر!

اگه چینیها بگیــرن :اول ازش یک نمونه بیکیفیت چینی
میسازن.
اگــه ژاپنیها بگیرن :اول تعظیم میکنن ،بعدش با شمشــیر
سامورایی از وسط
به دو قسمت مساوی.
اگه روسها بگیرن :دربست زندان سیبری تا همدستاش رو
معرفی کنه.
اگه فرانسه بگیره :اعدام با گیوتین.
اگه هندیها بگیرن :پلیسها با چوب میزنن تو سرش تا بمیره.
جسدش هم سوزانده و به رودخونهای جایی ریخته میشه.
اگه سعودیها بگیرن :نه… اونا نمیگیرن .چون خفاشه عمرا
به مملکت سعودی و مخصوصا سفارتخونههای اونها نزدیک
بشه .خفاشه ،خر که نیست!
*********
میگن تو انگلیس ،یکی از خلبانهای مسافربری به دلیل کرونا
بیکار شده و به عنوان پیک غذا با یک ون خوشکل ،خدمات
میده.
البته کار جدیدش بدون هم اشــکال نبوده .طفلی چند بار
نزدیک بوده بدجوری تصادف کنه .چراکه:
– چند بار فرمون ماشین رو عین فرمون هواپیما گرفته کشیده،
فرمون از جاش دراومده.
– به هوای اتوپایلوت ،ول کرده رفته عقب ون تا برحســب
عادت با مسافرا چاق سالمتی بکنه.
– دائم برمیگشــته عقب رو نگاه میکرده تا با مهندس پرواز،
صحبت کنه.
تازه غذاها رو هم دیر میرسونده ،چون حاضر نبوده از کوچه
پس کوچه بندازه بره و فقط میخواســته داخل کریدورهای
اصلی تردد کنه.
عالوه براین ،چند تا مشــتری رو تا سرحد مرگ کتک زده.
چون کمربند نبسته بودن و داشتن با موبایل صحبت میکردن.
خالصه امیدواریم کرونا سریعتر ریشهکن شه و این عزیز بی
اعصابمون به سر کار اصلیش برگرده!
*********
دیروز هوای تهرون در زد و بندی آشکار با ویروس کرونا،
ده درجه سرد شد .
البته نگران نباشید .ماه روزه نزدیکه و دمای هوا اون موقع ،به
باالترین حد خودش در طی شصت و شش سال اخیر خواهد

رسید تا حالمون رو هر چه بیشتر بگیره!
*********
اینستاگرام داره به کجا میره؟
تو اینستاگرام هشتک کرونا رو سرچ کردم .عکس یک خانم
زیبا اومده باال.
به نظرتون این رو تو کدوم کانتکس میشه تفسیر کرد؟
– خانمه رو تو خونه کرونا صداش میکردن .االن یادشون رفته
اسمش رو عوض کنن.
– زیبایی ،درمان کرونا و همه ویروسهای دیگ ه ست.
– خانمهای زیبا همون بالیی رو سر آدم میارن که کرونا میاره.
– کرونا در شکل جهش یافته ،به صورت خانمی زیبا ظاهر
میشه و اینطوری آدما رو گول میزنه!
*********
من میگم آدم حتی در خودکشی هم باید خالقیت داشته باشه.
مثل موارد زیر:
– یک حامی محیط زیست ،بدون اینکه کسی بفهمه ،خودش
رو انداخت جلوی سوسمارا .چند روز بعد دیدن سوسماره
داره دندونــاش رو خالل میکنه و کفش یارو رو تف میکنه
بیرون.
– یک بازیگر تئاتر ،وسط نمایشنامه شکسپیر ،شمشیر واقعی
کرد تو شکمش .تماشــاچیان ،اولش کف کردن از قدرت
جلوههای ویژه .ولی بعدش از ترس دستشویی الزم شدن.
– یکی که از حیوونا متنفر بود ،با مارماهی خودش رو به دار
کشید.
هموطــن عزیز ما ،به جای گــوش دادن به حرف جامعهپزشکی ،روغن بنفشه خرید با پنبه کرد تو دماغش!
*********
اول گفتن ویتامین دی برای شکســت کرونــا خوبه ،آمار
مسمومیت با ویتامین دی کشید باال!
بعدش گفتن الکل کرونا رو جرواجر میکنه ،آمار مسمومیت با
الکل تصاعدی رفت به اوج!
حاال میگن فقط ماســک میتونه کرونــا رو ضربه فنی کنه
،پیشــاپیش ثبت باالترین آمار مســمومیت ،در اثر خوردن
ماسک خیار را اعالم میکنم!
*********
تمام درهای دنیا ،یک به یک به روم باز میشن.
البته به شرط اینکه سنسور شون خراب نباشه!

اداره راه آهن منطقه ای کالیفرنیای جنوبی ()SCRRA
اطالعیه اصالح شده استماع عمومی/تحلیل عنوان  VIبرای تغییرات سیاست مربوط به نرخ
اداره راه آهن منطقه ای کالیفرنیای جنوبی ( ، )SCRRAروز جمعه 26 ،فوریه 2021
 ،جهت ارزیابی گنجاندن ( Kids Ride Freeسفر رایگان برای کودکان) در روزهای
آخر هفته و نرخهای تخفیفی -5روزه  ، Flex Passبه عنوان جزئی از ساختار نرخ
عادی  ،Metrolinkیک استماع عمومی در جلسه هیئت مدیره خود برگزار خواهد
کرد .این جلسه استماع به دالئل مربوط به نرخهای جدید و تأثیر آنها بر خدمات
 Metrolinkاز زمان اجرای نرخهای تخفیفی در  29اوت  2020و  2سپتامبر 2020
رسیدگی خواهد کرد .نرخهای تخفیفی آخر هفته مربوط به  Kids Ride Freeقرار
است روز یکشنبه  28فوریه  2021به پایان برسد ،و برنامه راهنمایی -5روزه Flex
 Passقرار است روز چهارشنبه  3مارس  2021به پایان برسد ،در صورتی که این دو
نرخ به عنوان جزئی از ساختار نرخ عادی پذیرفته نشده باشند .این مرجع مایل است
جهت ادامه توسعه و حفظ مسافران کنونی بخاطر این نرخها ،هر دوی این نرخها را به
عنوان جزئی از ساختار نرخ عادی حفظ کند.
استماع عمومی در دستور جلسه هیئت مدیره  SCRRAدر تاریخ:
جمعه 26 ،فوریه  ،2021ساعت  9:00صبح گنجانده خواهد شد
/https://metrolinktrains.com/about/board-meetings/agendas-documents
اطالعات مربوط به تعدیل نرخ ،سیاست مربوط به تغییر نرخ و پذیرش سیاست برای
بازبینی عموم در وبسایت  Metrolinkبه نشانی www.metrolinktrains.com
در دسترس است .توضیحات و پیشنهادات را می توان به صورت لفظی یا نوشتاری
در جلسه استماع عمومی ارائه داد ،یا قبل از جلسه استماع عمومی ،با کلیک کردن
روی گزینه “ ”eCommentجهت ارسال یک توضیح فوری الکترونیکی به نشانی
 ،www.metrolinktrains.com/ecommentsیا از طریق پست اگر قبل ازجلسه
استماع عمومی ،قابل توجه  Metrolink Faresدر دفتر اداره مرکزی  ،SCRRAیا
قبل از جلسه استماع ،از طریق فکس به شماره ( 0421-452 )213ارسال کرد .تمامی
توضیحات عموم ،بدون در نظر گرفتن نوع ارتباطات ،باید قبل از  12فوریه 2021
دریافت شده باشد .تمامی توضیحات و توصیه های عمومی قبلی دریافت شده به
دنبال اطالعیه استماع عمومی اصلی به هیئت مدیره ارائه شده و در رکوردهای استماع
عمومی گنجانده خواهند شد .این امر ممکن است در تاریخ دیرتری توسط هیئت
مدیره ،فقط به صالحدید او ادامه داشته باشد.
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 5فوریه تا  11فوریه (  17بهمن تا  23بهمن )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آغاز شد.
محمدرضا شاه گفت هيچ كشورى قدرت حمله به ايران را ندارد.
جمعه  17بهمن |  5فوریه
 1382خورشيدى (  2003ميالدى)
 1355خورشيدى (  1977ميالدى)
كشته شدن ارتشبد فضائل تدين فرمانده نيروهاى هوايى در سانحه هوايى در تپه هواپيماى ايرانى به مقصد شارجه كه از كيش پرواز میكرد در نزديكى فرودگاه
 1353خورشيدى (  1975ميالدى)
شارجه سقوط كرد و  46كشته به جاى گذاشت.
شاه در مصاحبه با تلويزيون آمريكا گفت :چشم آبیها بايد از خواب خودپسندى هاى لويزان
 1390خورشيدى (  2012ميالدى)
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
بيدار شوند .من پدرخوانده اسرائيل نيستم.
شاپور بختيار گفت ،در مقابل هيتلر ،رضاشاه ،و محمدرضا شاه ايستادگى كردم ،درگذشــت پرويز رجبي تاري خدان ،مترجم و نويسنده در سن  72سالگي در
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
اثر بيماري سرطان در منزلش .وي در  27ارديبهشت  1318در روستاي امامقلي،
در مقابل خمينى و بازرگان هم مقاومت خواهم كرد.
ژنرال هايزر فرستاده ويژه آمريكا ،ايران را ترك كرد.
حدود  40كيلومتري قوچان ،به دنيا آمد.
 1360خورشيدى (  1982ميالدى)
خاطرات ژنرال هايزر ترجمه به فارسى در شركت كتاب موجود است
كشته شدن اشرف ربيعى و موسى خيابانى در يك خانه تيمى سازمان مجاهدين آثار ايشان بويژه مجموعه  5جلدى كتاب ايشان با عنوان « سدههای گمشده «
 1354خورشيدى (  1976ميالدى)
در شركت كتاب موجود است
رحيم على خرم مقاطع هكار معروف به اتهام تصرف  22هزار متر زمين ،تحت خلق در تهران به دست پاسداران
 1382خورشيدى (  2004ميالدى)
تعقيب قرار گرفت.
شاهزاده چارلز ،وليعهد انگلســتان براى ديدار از شهر زلزله زده بم ،به عنوان چهارشنبه  22بهمن |  10فوریه
 1366خورشيدى (  1988ميالدى)
نخستين شخصيت سياسى انگلستان بعد از انقالب  ، 57به ايران سفر كرد.
تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام به فرمان خمينى
 1326خورشيدى (  1948ميالدى)
 1389خورشيدى (  2011ميالدى)
قتل محمد مسعود -مدير روزنامه مرد امروز درخيابان اكباتان تهران
دوشنبه  20بهمن |  8فوریه
بركنارى هاشمى رفسنجانى از رياست مجلس خبرگان
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
كتابهاى خاطرات هاشمى رفسنجانى در شركت كتاب موجود است
تهران صحنه جنگى خونين شد
 1264خورشيدى (  1886ميالدى)
كالنتریها ،پاسگاههاى ژاندارمرى و قرارگا ههاى پليس در تصرف افراد مسلح
زادروز ابراهيم پورداوود  -اديب ،شاعر و پژوهشگر نامدار در رشت
شنبه  18بهمن |  6فوریه
قرار گرفت.
ستاد ژاندارمرى در ميدان  24اسفند سقوط كرد و بدست مردم افتاد.
 1229خورشيدى (  1851ميالدى)
ساعت  10:30شب شوراى عالى ارتش باشركت رئيس ستاد ،وزير جنگ وغالب
انتشار نخستين شماره از روزنامه وقايع اتفاقيه در ايران .اين روزنامه به كوشش
فرماندهان تشكيل جلسه داد و بدنبال آن اعالم بیىطرفى كرد.
اميركبير منتشر شد.
شهربانى كل كشور سقوط كرد.
 1305خورشيدى (  1927ميالدى)
زندان قصر توسط نيروهاى مسلح گشوده شد و زندانيان فرار كردند .هژبريزدانى
انتخاب ميرزاحسين خان پيرنيا (مؤتمن الملك) به رياست مجلس شوراى ملى
و محرمعلى خرم جزء زندانيانى بودند كه فرار كردند.
 1307خورشيدى (  1929ميالدى)
زندان و پادگان جمشيديه تصرف شد و عده اى از زندانيان رژيم متوارى شدند
قانون منع خريد و فروش برده در خاك ايران و آزادى بردگان به هنگام ورود به
وعدهاى از زندانيان توسط مردم بازداشت و به مدرسه رفاه اعزام شدند.
 1308خورشيدى (  1930ميالدى)
ايران به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد.
دستگيرشدگان عبارت بودند از ارتشبد نصيرى ،سپهبد صدرى ،غالمرضا نيكپى،
درگذشت مهرداد اوستا ،شاعر و اديب معاصر
 1327خورشيدى (  1949ميالدى)
منصور روحانى ،دكتر شيخ االسالمزاده ،دكتر منوچهر آزمون و
 1355خورشيدى (  1977ميالدى)
درگذشت قاسم صوراسرافيل  -رجل آزاديخواه
ساالرجاف
انتصاب سپهبد ربيعى به فرماندهى نيروى هوايى
 1328خورشيدى (  1950ميالدى)
اميرعباس هويدا از زندان به مدرسه رفاه انتقال يافت.
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
صدا و سيماى ايران به دست مردم تصرف شد.
تظاهرات طرفداران بختيار در امجديه
« صداي انقالب « در روى صفحه تلويزيون نقش بســت و بدين ترتيب رژيم
 2500ساله شاهنشاهى و آخرين سلسله سلطنتى ايران سقوط كرد.
سه شنبه  21بهمن |  9فوریه
 1384خورشيدى (  2006ميالدى)
درگذشت تيمسار دكتر احمد مدنى دبيركل جبهه ملى ايران ،اولين وزير دفاع
 1311خورشيدى (  1932ميالدى)
دولت موقت انقالب ،و يكى ازشيفتگان راه آزادى ايران به علت ابتالء به بيمارى
زادروز فرامرز پايور ،موسيقيدان ،نوازند هى سنتور ،مدرس ،و مؤلف
سرطان در دنور امريكا.
آثار استاد پايور به صورت كتاب و سى دى در شركت كتاب موجود است
زادروز فائقه آتشين «گوگوش»  -خواننده معاصر
 1387خورشيدى (  2009ميالدى)
كليه آثار خانم گوگوش در مركز موسيقى و فيلم ايران وابسته به شركت كتاب  1315خورشيدى (  1937ميالدى)
خودكشى علی اكبر داور -وزير ماليه و يكى از پايههاى اساسى سلطنت رضاشاه درگذشت منوچهر احترامى ،طنزنويس برجسته ايرانى بر اثر عارضه قلبى در سن
موجود است.
 67سالگى در تهران
پهلوى
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
 1387خورشيدى (  2019ميالدى)
 1334خورشيدى (  1956ميالدى)
روح اهلل خمينى گفت شاه در دادگسترى محاكمه مى شود
درگذشــت عباس اقبال آشتيانى -استاد دانشــگاه ،مستشار فرهنگى ،مترجم ،درگذشت رضا صفایی ،فیلمساز ایرانی که با عنوان پرکارترین کارگردان تاریخ
سینمای ایران شناخته میشد  ،در سن  ۸۳سالگی به علت ابتال به بیماری سرطان.
نويسنده و ناشر مجله پر ارزش «يادگار»
یکشنبه  19بهمن |  7فوریه
كتاب تاريخ ايران باستان و شاهنامه به تصحيح ايشان در شركت كتاب موجود او کارگردانی  ۵۰فیلم را در کارنامه دارد که بیشترین تعداد فیلمی است که یک
کارگردان در ایران ساخته است.
است.
 1347خورشيدى (  1969ميالدى)
زادروز شيوا رز ،بازيگر آمريكايى فيلمهاى تلويزيونى و سينمايى (دختر پرويز  1335خورشيدى (  1957ميالدى)
زادروز فرخنده آقايى ،قصه نويس
پنجشنبه  23بهمن |  11فوریه
قريب افشار)
 1349خورشيدى (  1971ميالدى)
 1349خورشيدى (  1971ميالدى)
درگذشت عزت اهلل نويد -بازيگر تئاتر و تلويزيون
 1324خورشيدى (  1946ميالدى)
تأسيس مدرسه عالى علوم قضايى و ادارى در قم
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
درگذشت رضاقلى ميرزا ظلى  -موسيقيدان و آوازخوان
 1349خورشيدى (  1971ميالدى)
فرماندار نظامى تهران و حومه عبور و مرور در تهران را از ساعت  4:30بعدازظهر  1348خورشيدى (  1970ميالدى)
حمله به پاسگاه سياهكل در شهر سياهكل توسط چريكهاى فدايى خلق
تا  5بامداد ممنوع اعالم كرد.
انتصاب دكتر نصراهلل مقتدرمژدهى به رياست دانشكده پزشكى تهران
 1353خورشيدى (  1975ميالدى)
در تهران و اكثر شــهرهاى ايران جنگ مسلحانه براى ساقط كردن رژيم پهلوى

مهرداد بحری

CA DRE # 01035809

نامی آشنا و مورد اعتماد در معامالت ملکی در جنوب کالیفرنیا
با همراهی یک تیم مجهز و حرفه ای که شما را در تمامی مراحل خرید و فروش ملک
از آغاز تا پایان  ،پشتیبانی می کند
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شمار مبتالیان کالیفرنیا در روند خط افقی
ایالت کالیفرنیا روز پنجشنبه را با مرگ و میر  ۶۳۵نفر و  ۱۴۲۲۵نفر مبتال و

 ۱۹۱۹۵۵نفر واکسینه شده به پایان برد و آدینه را با ثبت  ۴۳۱۱۸نفر مرگ و
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دکترجمشیدآصف
جراح  -دندانپزشک

میر و  ۳۳۶۲۷۶۸نفر مبتال و  ۳۹۸۴۷۵۲نفر واکسینه شده ،آغاز کرد .آمار ۷
روزه برای هر یکصد هزار نفر ،کینگ کانتی را در باالی جدول و ریورساید
 ۴لوس آنجلس  ،۷سن دیه گو  ،۱۸سن برناردینو  ۲۴و ارنج را در رده ۳۱

قرار داد.

(818) 789-8823
16661 Ventura Blvd, #401
Encino, CA 91436

آمار مبتالیان و مرگ و میر شماری از کانتیها از این قرار است:

ناگفته نماند شــمار کمی از مخالفان واکســن بــا گردهمآیی در مناطق
واکسیناســیون به ویژه در اســتادیوم داجرز به تزریق اعتراض کردند و از

مردم میخواستند باز گردند و تزریق نکنند.

