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
گرفتهاسترشکمبر!!!...
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فرهنگ فرهی درگذشت

معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی
در صفحه 4

شکایت پسته کاران ایرانی تبار
کالیفرنیا از سلطان پسته آمریکا
شرکت Amazing Grassبه
پرداختجریمهمحکومشد
دادگاهاستینافمنطقه9آمریکابه
دنبالدیدگاههایدانالدترامپ
تهدید EPAبهقطعبودجه
راهسازیدرکالیفرنیا
کالیفرنیابهپیمانوتوافقزیست
محیطی 2015پاریسوفاداراست
قطعبرق 124هزارمشترکبرقدر
9کانتیشمالکالیفرنیا
شهرفرشتگان ،شهر خوش بی
خانمان ها

فرهنــگ فرهی روزنامه نگار مقیم لــس انجلس در روز
دوشنبه 23سپتامبر 2019ساعت 8:30شب (به وقت محلی
کالیفرنیا) در بیمارستان تارزانا واقع در شهر تارزانا در کانتی
لس آنجلس درگذشت.
فرهنگ فرهی با وقوع انقالب اســامی همراه همسر و
فرزندانش از ایران به آمریکا مهاجرت کرد .وی در همان
سالهاینخستبههمکاریبانشریاتبرونمرزیمخالف
جمهوری اسالمی ایران پرداخت .نخستین نشریه ای که او
همکاری خود را با آن آغاز کرد «ایران تریبون» به سردبیری
پرویز قاضی سعید بود و بعدها با کهکشانی از نشریات ،که از
مهمترین آنها «نشریه رایگان» همراه با مانوک خدابخشیان و
« نشریه جوانان» به سردبیریمهدی ذکایی همکاری می کرد.

نشریه ادبی هنری «جنگ» نیز که در نیمه سالهای ۱۹۹۰
منتشر می شد به همت خود فرهنگ فرهی بنیاد گذاشته شد.
فرهنگ فرهــی در نوروز  ۱۹۸۲خانه کتاب را در محوطه
عطاری در وستوود بنیاد گذاشت که پس از پیوستن او به
نشریه رایگان فرزند او نیوشا فرهی مسئولیت اداره آن را به
عهدهگرفت.
« نیوشــا فرهی» در اعتراض به حضور آخوند خامنه ای
رییس جمهور وقت جمهوری اسالمی ایران در نیویورک و
سازمان ملل متحد در سپتامبر  ۱۹۸۷به خودسوزی دست
زد که پس از مدت کوتاهی منجر به مرگ او شد .فرزندان او
نیما ،پیام ،دکتر ماندانا زندیان ،بهمن فتحی ،رامین برزگر در
زمان پرواز فرهنگ بر بالین او در بیمارستان حضور داشتند.

مادرمایکل وایت :
فرجـام خواهی پسرم
دردادگاهـــــهای
جمهوری اسالمی ایران
با شکسـت مواجه شـد
« مایکل وایت» ملــوان نیروی دریایی آمریکا که ژانویه
سال  ۲۰۱۸برای سومین بار به ایران رفته بود از جوالی
 ۲۰۱۸ناپدید گردید و پس از آن اعالم شــد که توسط
مقامات جمهوری اسالمی دستگیر شده است .ا و به جرم
جاسوسی به ده ســال زندان محکوم شده است .اکنون
مادر این ملوان سابق نیروی دریایی امریکا اظهار داشته
است که فرجام خواهی پسرش نتیجه ای نداشته و حکم
ده سال زندان در دادگاه تجدید نظر احراز شده است.
مایکل وایت  46ساله اهل سندیگوی کالیفرنیا ازملوانان

نیروی دریایی آمریکا می باشــد کــه از طریق فضای
مجازی با یک دختر ایرانی آشــنا شــده و سه بار برای
دیدنش به ایران سفر کرده بود ،وقتی با دوست دخترش
قصد ســفر به ترکیه را داشتند ،در فرودگاه هاشمی نژاد
مشهد دستگیر شده بود .در هیچ یک ازگزارشات به نام
و یا اطالعات مربوط به دوســت دختر این ملوان اشاره
ای نشده است.

خبرگزاری ایرانشهر :با توجه به این که دادگاههای ایران
در درازای  ۴۰سال گذشته نشــان داده اند که بیدادگاه
هایی بیش نیستند ،وظیفه ایرانیان خارج از ایران است که
این گونه اقدامات حکومت جمهوری اسالمی در قبال
شهروندان بیگناه کشــورهای دیگر را محکوم کنند  ،و
دوســتی بین ملت ها به ویژه دوملت ایران و آمریکا را
تشویق نمایند.
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در کانون خبر:

شکایت پسته کاران ایرانی تبار کالیفرنیا از سلطان پسته آمریکا

فرهنگ فرهی

روزنامهنگار و برنامه ساز رادیو و تلویزیون ایرانی ،مقیم لس آنجلس

برادران عاصمی از پسته کاران شهر فرزنو در ایالت کالیفرنیا که شکایت رسمی خود
را در تاریخ  ۶ســپتامبر ۲۰۱۹به دادگاه کالیفرنیا تسلیم کرده بودند ،مدعی شده اند
که صاحب موسسه «واندرفول پیستچوز»(پسته های شگفت انگیز) آنها را تهدید به
خرابکاری در پراسسینگ این محصول کرده است.
خانواده عاصمی :فرید عاصمی ،کوین عاصمی ،داریوش عاصمی ،فرشید عاصمی
و نیما عاصمی صاحبان  13شرکت با مسئولیت محدود می باشند که از سال 2004
به بعد با مالکیت خانواده عاصمی در کالیفرنیا ثبت شــده اند .این شــرکت ها به
اضافه یک شرکت دیگر که مجموعا  14شرکت می شوند ،علیه موسسه ای به نام
«واندرفول پیستچوز» ( پسته های شگفت انگیز) که توسط خانم لیندا و استوارت
رزنیک اداره می شــوند ،شکایت کرده اند .موسسه واندرفول پیستچوز به« سلطان
پســته آمریکا» مشهور می باشد و بدون شک ازبزرگترین توزیع کنندگان پسته در
جهان است که ارزش شرکت پسته شان  50میلیون دالر می باشد.
ظاهرا اختالف نظری بین خانواده عاصمی از یک طرف و «استوارت و لیندا رزنیک
» صاحبان شــرکت «واندرفول پیستچوز»از طرف دیگر بوجود آمده است که علت صاحب شرکت«واندرفول پیستچوز» این اظهارات را انکار نکرده و بیانیه ای را برای
اصلی آن تصمیم عاصمی برای شــروع پردازش و پراسسینگ پسته در کارخانه ای شــاکیان ( برادران عاصمی) ایمیل کرده اســت که در آن این دادخواست را «کام ً
ال
بیهوده»خوانده و مدعی است آن را فقط به منظور فرار از تعهدشان و نقض قرارداد
که مالکینش اعضای این خانواده بودند ،می باشد.
بنابر شکایتی که خانواده عاصمی در اوایل ماه جاری دردادگاه عالی در فرزنو تسلیم با شــرکت «واندرفول پیستچوز» انجام داده اند که آنها را ملزم به تحویل محصول
کرده است ،استوارت رزنیک  ،او را تهدید به خرابکاری در پراسسینگ کرده و حتی خود در سال  2019می نماید .نخستین جلسه رسیدگی به این دعوی تا ژانویه آینده
برگزار نخواهد شد.
در ماه مارس در جلسه ای او را با کلمه بسیار زشتی خطاب کرده است.

شرکت  Amazing Grassبه
پرداخت جریمه محکوم شد
دفتــر دادســتان کل کالیفرنیا اعالم کرد ،یک شــرکت دارویی که مرکز آن در

شــهر نیوپورت بیچ قرار دارد را به سبب وجود بیش از حد سرب و کادمیون

در داروهای مکمل ســاخت این شــرکت بــه  213167دالر جریمه محکوم

کرده است و از این شــرکت که  Amazing Grassنام دارد خواسته است
افــزون بر پرداخت این جریمه ،میزان ســرب و کادمیــوم را درفرآورده های

خود کاهش دهد.

دفتر دادستان کل کالیفرنیا این شرکت در بکار گرفتن این مواد فلزی و معدنی
در فرآورده های دارویی وخوراکی خود مانند شــکالت ،بدون آن که بر روی
کاال ،میزان این موارد خطرناک را بیان کند ،اســتفاده کرده است.

مصــرف بیش از اندازه این مواد می توانند آســیب های جبران ناپذیری را به

سیستم عصبی و اندام های درونی بدون انسان وارد نماید.
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در کانون خبر:

دادگاه استیناف منطقه  9آمریکا به دنبال دیدگاه های دانالد ترامپ

دادگاه اســتیناف منطقــه  9آمریکا با ترکیب تازه خود کــه از  7جمهوریخواه و 4
دموکرات تشکیل شده است به سوی تأیید دیدگاه های دانالد ترامپ و دولت فدرال
در مورد کلینیک های بارداری و تنظیم خانواده ،گام برخواهد داشت.
دولت فدرال کنونی ،تالش دارد مقررات بهداشت و تنظیم خانواده در زمینه بارداری
و پیشــگیری و سقط جنین را که از ســال  1970برای اختصاص بودجه الزم برای
کمک به خانواده های کم درآمد و فقیر طراحی شده است را با کاهش از بودجه و

ایجاد تنگناهای جدید ،با بن بست روبرو سازد و اکنون شکایت بخش بهداشت و
خانواده  ACLUو دیگر ســازمان های زنان در حالی در دادگاه استیناف منطقه 9
در سان فرانسیسکو مورد بررسی است که قضات جدید انتخاب شده از سوی دانالد
ترامپ به سبب اکثریت در گروه  11نفره قضات ،تالش دارند قوانین را در راستای
سیاست دولت تنظیم نمایند که برخالف نظر کنگره است.

تهدید  EPAبه قطع بودجه
راهسازی در کالیفرنیا
«اندرو ویلر» رئیس آژانس محافظت از محیط زیست در دولت فدرال ()EPA
درنامه ای کالیفرنیا را تهدید به قطع بودجه های راهسازی نمود.

اندرو ویلر در نامه خود که خطاب به رئیس اداره کیفیت هوا در کالیفرنیا نوشته

 ،اشــاره کرده اســت که نزدیک به  130مورد از فعالیت های کاهش از دود در
هوا ،بی مصرف خواهد بود و از ســوی دیگر  82نقطه از کالیفرنیا دارای ویژگی
الزم در استانداردهای آمریکا در مورد هوای پاکیزه نیستند و این مورد می تواند

به کاهش یا قطع برخی از موارد بودجه برای پروژه های راهسازی شود.

این جدال و تنش پس از آن آغاز شــده اســت که کالیفرنیا با  4شــرکت بزرگ
اتومبیل ســازی وارد مذاکره برای استانداردهای الزم شد و از سوی دیگر دولت
فدرال استانداردهای کالیفرنیا را لغو نموده و سرانجام حاویر بسرا ،دادستان کل
کالیفرنیا ،از دولت فدرال شکایت کرد.

کالیفرنیا به پیمان و توافق زیست محیطی  2015پاریس وفادار است
گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا که در نخســتین صحنه بیــن المللی از هنگام
انتخاب خود ســخن می گفت در برابر رهبران کشــورهای جهان ،در کنفرانس
زیست محیطی سازمان ملل ،در بیان دیدگاه های کالیفرنیا درمورد محیط زیست
گفت :من نمی دانم چه بالیی بر ســر کشورم آمده است که در این زمینه ،چنین
رئیس جمهوری داریم .این مایه شرمســاری اســت .واقعا مایه شرم است  .من
یک کم خجالت زده نیستم بلکه کامال خود را تحقیر شده می بینم.
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در سخنرانی خود تالش کرد که به رهبران دنیا به
ویژه آنهایی که دغدغه محیط زیست را دارند ،اشاره نماید که کالیفرنیا به پیمان
و توافق زیســت محیطی  2015پاریس وفادار است و به تأثیرگرمایش زمین بر
زندگــی مردم باور دارد و به همان راهی که فرماندار پیشــین جری براون پیش
گرفته بود ،ادامه خواهد داد.
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قطع برق  124هزار مشترک برق در  9کانتی شمال کالیفرنیا
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معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب «چهره جنایت» انتشارات سازمان عدالت برای ایران  -شماره 9

اسداهللجعفري
رئیس کل دادگستري
خراسان شمالی
مسئولیتها:

 معاون دادستان قم دادستان عمومی و انقالب مرکز مازندران و دبیر ستاد پیشگیري و مقابله باجرائم خاص مازندران از اردیبهشت  1386تا  19آذر 1396
 -رئیس کل دادگستري خراسان شمالی از  19آذر  1396تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر

اســداهلل جعفري به عنوان دادســتان عمومی و انقالب استان مازندران در صدور و
اجراي احکام اعدام ،قطع عضو ،تضییع و نقض حقوق شهروندان بهائی نقش مؤثري
داشــته و مرتکب نقض حقوق بشر شده است .اسداهلل جعفري ،همچنین به عنوان
رئیس کل دادگســتري خراسان شمالی در ســرکوب اعتراضات د يماه  1396نیز
مشارکت جدي داشته است.

 .1اجراي احکام اعدام

منازل و تعقیب قضایی آنان از جمله برخی از موارد نقض حقوق بشر است که تحت برخی از موارد نقض حقوق بشر

دادستانی اسداهلل جعفري بر شهروندان بهائی ،از جمله فاران خوان یغما ،عنایت اهلل،
سنایی ،وجیه اهلل میرزا گلپور ،سارا محبوبی ،مسعود عطائیان و سهیال مطلبی اتفاق
افتاده است.

 .4مشارکت در سرکوب اعتراضات دي ماه 1396

در  19دي  ، 1396اسداهلل جعفري به عنوان رئیس دادگستري استان خراسان شمالی،
پس از آن که از دستگیري  17تن پس از اعتراضات دي  ١٣٩۶خبر داد ،به صراحت
اعالم کرد که برخی از آنان به دلیل فعالیت در «شبکه هاي مجازي» دستگیر شده اند.
جعفري این معترضان را «لیدرهاي اصلی اغتشاشات» نامید و وعده برخورد قاطع
قضائی با آنان را داد.

قرارگرفتن در لیست مجازات هاي حقوق بشري

اتحادیه اروپا طی تصمیمی در اسفند  ، 1391اسداهلل جعفري را به دلیل نقش مؤثر
در نقض حقوق شهروندان ایرانی ،در فهرست مجازات هاي حقوق بشري قرار داده
است .بر اساس این مصوبه ،وي از ورود به کشورهاي این اتحادیه محروم می شود
و کلیه دارایی هاي اودر اروپا نیز توقیف خواهد شد .در مصوبه اتحادیه اروپا
آمده است که اسداهلل جعفري به عنوان دادستان مازندران ،به دلیل «دستگیر يهاي
غیرقانونی»  «،نقض حقوق بهائیان»« ،زندانی کردن آنان در سلول هاي انفرادي»
مجازات شده است.

موارد متعددي از احکام اعدام هنگام تصدي اسداهلل جعفري بر دادستانی ساري اجرا
شده است که از آن جمله می توان به پروند ههاي زیر اشاره کرد:
 اجراي حکم اعدام یک زندانی در زندان ساري ،شهریور 13۹۳ اجراي حکم اعدام سه زندانی در زندان ساري ،اردیبهشت 13۹۴ اجراي حکم اعدام دو زندانی در زندان ساري ،اردیبهشت 13۹۴مشغول به کار در دادسراي
 اجراي حکم اعدام دو زندانی در زندان ساري ،خرداد 13۹۴انتظامی قضات با سمت نامعلوم
 اجراي حکم اعدام سه زندانی در زندان ساري ،دي 1394اسداهلل جعفري 16 ،اردیبهشت  ، 1390در حاشیه اجراي حکم اعدام دو زندانی ،بر
ضرورت اجراي مجازات اعدام تأکید کرد و گفت« :دستگاه قضائی به عنوان بخش متولد  1346است؛
مهمی از حاکمیت به حکم قانون و بر اساس مطالبات مردم به وظایف قانونی خود داراي مدرك کارشناسی ارشد حقوق
جزا و جرم شناسی است.
قاطعانه عمل خواهد کرد »

 .2اجراي مجازات قطع دست

رضاجعفري

مسئولیتها:

در  8بهمن  ، 1391حکم قطع چهار انگشت دست یک زندانی در زندان شهر ساري  -دادستان عمومی و انقالب اردبیل از تیرماه  1382تا د يماه 13
اجرا شد .پس از آن اسداهلل جعفري طی مصاحبه اي گفت که مجازات قطع عضو،
 معاون قضائی دادگستري استان اردبیلجنبه بازدارندگی دارد.
 سرپرست بازرسی دادگستري استان اردبیلعلی رغم امضاي میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط ایران ،جمهوري
 مدیرکل کارگزینی قوه قضائیهاسالمی همچنان مجازات هاي خشن و غیر انسانی قطع عضو را اجرا می کند.
 مأمور دادسراي انتظامی قضات در دادسراي عمومی و انقالب تهران از  1384تا .3دستگیري و نقض حقوق شهروندان بهائی به دلیل باورهاي مذهبی آذرماه1390
 مشغول به کار در دادسراي انتظامی قضات با سمت نامعلوم از آذرماه  1390تا کنوندستگیري بهائیان به دلیل باورهاي مذهبی ،نقض حقوق آنان در بازداشت ،تفتیش

رضا جعفري به عنوان سرپرســت دادسراي ویژه رســیدگی به جرائم رایانه اي در
بازداشــت فعاالن فضاي مجازي نقش موثر داشــته اســت .در پاییز  1386سعید
مرتضوي ،دادستان عمومی و انقالب تهران ،دادسراي ویژه رسیدگی به جرائم رایانه
اي را ایجاد کرد و رضا جعفري را به عنوان نخســتین سرپرست آن به کار گمارد.
رضا جعفري تا ســه ســال بعد از آن در این سمت باقی ماند .ایجاد دادسراي ویژه
رسیدگی به جرائم رایانه اي همزمان با دستگیري تعداد زیادي از شهروندان به اتهام
را هاندازي ،مدیریت و تولید محتواي و بسایت هاي پورنوي فارسی و نیز و بسایت
ها و وبالگ هاي مخالف جمهوري اسالمی (پروژه گرداب) از سوي اطالعات سپاه
پاســداران بود .این دادســرا بالفاصله پس از تشکیل ،امور قضائی مربوط به پروژه
گرداب را که شامل صدور احکام بازداشت موقت و تمدید آ نها گاهی تا چندین ماه
بعد از بازداشت ،بازپرسی و تحقیق از بازداشت شدگان و صدور کیفرخواست براي
آنان می شد به عهده گرفت.
هرچند سپاه پاسداران هیچگاه تعداد کامل بازداشت شدگان پروژه گرداب را اعالم
نکرد اما در برخی از منابع تعداد آ نها بیش از  65نفر ذکر شده است .رضا جعفري
در مصاحبه اي تلویزیونی تعداد بازداشــت شدگان را بیش از  50نفر در قالب 30
پرونده اعالم می کند .بر اساس آنچه در و بسایت گرداب آمده است ،در نهایت از
سوي بازپرسان تحت نظر رضا جعفري در دادسراي ویژه رسیدگی به جرائم رایانه
اي براي  45نفر ،به عنوان متهم ،کیفرخواست ( قرار مجرمیت) صادر شد و گفته
می شود حداقل براي  7نفر از این افراد اشد مجازات (حکم اعدام) از دادگاه انقالب
درخواست شده است.
یکی از مدیران و بســایت هاي «آویزون« و «ایکس پرشــیا» که در پروژه گرداب
دستگیر شد و یک هفته بعد ،به دلیل یافت نشدن مدرکی علیه او ،با قید وثیقه آزاد
شد درباره دادسراي رسیدگی به جرائم رایانه اي در آن زمان نزد عدالت براي ایران
چنین شــهادت می دهد « در طول مدت بازداشت دوبار از بند  2الف به دادسراي
جرائم رایانه اي برده شدم .دفعه اول مرا به طبقه دوم دادسرا بردند .آنجا اتاقی بود
که در دو ردیف کامپیوتر گذاشته بودند و افرادي پشتش کار می کردند .در هر  7تا
کامپیوتر بود .سایت ما داون شده بود اما در آنجا به من صفحاتی از  -ردیف  8آرشیو
پس تهایی از سایت را نشان دادند و می خواستند اسامی واقعی افرادي را که در بح
ثها شــرکت کرده بودند نام ببرم » وي در بازجویی ها براي اعالم اسامی یادشده در
فشار روانی قرار گرفت و تهدید و ضرب و شتم شد.
بر اساس شهادت هاي کتبی برخی از زندانیان پروژه گرداب مقامات قضائی مشغول
به کار در دادسراي جرائم رایانه اي به کرات قوانین آیین دادرسی کیفري ایران و
معیارهاي بین المللی دادرسی منصفانه را نقض کرد هاند .به عنوان مثال ،قرار
بازداشت موقت برخی از بازداشت شدگان تا چندین ماه یا چند سال پس از بازداشت
از سوي آ نها تمدید شده اســت و بازپرسان دادسراي یادشده به خصوص محمد
مهدي موســوي ،بازپرس شعبه اول این دادسرا ،که رسیدگی به بسیاري از پرونده-
هاي یادشده را بر عهده داشت ،علی رغم درخواس تهاي مکرر بازداشت شدگان و
خانواده هاي آنان ،با تبدیل قرار بازداشــت به وثیقه یا کفالت موافقت نکرده است.
برخی از زندانیان همچنین مدعی هستند که بازپرس پرونده در جریان شکنجه ها و
اعترا فگیري اجباري حضور داشته است.
ادامه در شماره بعد
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مقاله:

نویسنده :بابک صفوت

شهرفرشتگان ،شهر خوش بی خانمان ها

آغازینو

عالجواقعهقبلازوقوعبایدکرد

اگر چه اضافه وزن بیماری نیست اما ریشه
اکثربیماریهاست

بی خانمان ها افرادی هستند که درفراهم آوردن نیازها و مایحتاج روزانه خود برای
دســتیابی به یک زندگی آبرومند وشایسته ،ناتوان و ناکارآمد شده اند و به ناچار به
زندگی در چادر و مکان های موقت روی می آورند.اساســا بی خانمان ها افرادی
فاقد کاری مناسب در روز و استراحت در شب هستند و بنابراین سقف آسمان سر
پناهشان ،نورماهتاب روشنایی شب شان و کارتن های مقوایی نیز بستر رختخوابشان
گردیده است.
این ناهنجاری اجتماعی برگرفته از عوامل گوناگونی است که از جمله ،ناتوانی های
جســمی و روحی ،وجود معضالت اجتماعــی و خانوادگی ،اعتیاد ،گرانی و عدم
پایداری نرخ مسکن و همچنین از دست دادن شغل و حرفه را می توان از مهمترین
این عوامل برشمرد!
بسیار دیده و شنیده ایم که از دست دادن حرفه و شغل و درآمد معین ماهانه برابر
اســت با از دست رفتن تمامی دارایی های فرد ،اعم از خانه و ماشین و کردیت! و
این گامی است بسوی بی خانمان بودن!!
بــی خانمان ها بنا بر دالیل بر شــمرده ،عموما و به ناچــار در پی انجام جرایم و
انحرافات اجتماعی هستند که از جمله این جرایم ایجاد باندهای مافیایی ،سرقت،

توزیع مواد مخدر ،سلب آسایش عمومی و زد و خوردهای خیابانی است که روزانه
بارها همگان شاهد آن هستند.
در این میان اما جمعیت رو به رشد بی خانمان های شهر لس آنجلس ،دومین شهر
بزرگ آمریکا ،رفته رفته شهر فرشته ها را به شهر بی خانمان ها مبدل کرده است.
براساس آخرین سرشماری ها ،تعداد بی خانمانها در سال جاری میالدی و نسبت
به سال قبل  ۱۶درصد افزایش یافته تا بدانجا که کلیه زیر گذرها و پل ها در تصرف
آنها درآمده است.
به طورکلی وبر بایه آمارهای موجــود حدود  ۵۹هزار نفر در خیابانها ،چادرهای
موقت ،وسایل نقلیه رها شده ،پناهگاهها و خانههای دولتی به سر میبرند.
همچنین بنابر گزارش مجله لس انجلس تایمز مسئله تجمع زباله ها ،حضور موش
ها و حیوانات موذی و همچنین شیوع انواع بیماریها از جمله تب تیفوس ،شرایطی
اســت که گزارشگر این مجله از آن به عنوان «سقوط شهری که کنترل آن از دست
رفته» نام می برد!
در پایان ،امید انکه با درایت و هشیاری و برنامه ریزی مناسب مسوالن شهری این
معضل اجتماعی هرچه زودتر برطرف گردد.

برایآشنائیومشاورهرایگانودستیابی
بهراهحلهایمناسببدونورزشهای
سختومحدودیتهایغیرقابلتحمل
باماتماسبگیریدتابهراحتیبهدنیای
سالمتروزیباتردلخواهخودقدمبگذارید
The New Beginning
Without Health, Life is Meaningless.

An Excessive Amount of Weight is the Root of
Many Physical and Mental Illnesses.
Let us Help you Reach your Optimal Health
Take a New Step Into a Happier and Healthier
!Life by Contacting Us for a Free Consultation

(310) 854-9535
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Walk-Ins Are Welcome
Professional Nail Care and
Waxing for Men and Women

با مدیریت بنی

(310) 312-5657
Mon-Sat: 9:30am-7:00pm
Sunday: 10:30am-5:30pm
1411 A WESTWOOD BLVD
LOS ANGELES CA 90024
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 ۲۰سپتامبر تا  26سپتامبر ( ۲۹شهریور تا  4مهر)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه  5مهر |  27سپتامبر
 1257خورشيدى (  1878ميالدى)
زادروز سيدحسن تقي زاده ،پژوهشگر ،روزنامه نگار،
سياستمدار
آثار تقى زاده منجمله خاطرات او با عنوان -زندگانى
توفانى حسن تقى زاده -درشركت كتاب موجود است
 1326خورشيدى (  1947ميالدى)
درگذشت عالمتاج قائم مقامى (ژاله) ،فمنيست ،شاعر
 1388خورشيدى (  2009ميالدى)
درگذشت عباس بلوكى فر ،هنرمند ،نقاش قهوه خانه

شنبه  6مهر |  28سپتامبر
 1349خورشيدى (  1970ميالدى)
بركنارى سپهبد محسن مبصر از رياست شهربانى كل
كشور
 1356خورشيدى (  1977ميالدى)
درگذشت حسين ناصحى ،موسيقيدان
 1386خورشيدى (  2007ميالدى)
درگذشت حميد شيرزادگان ،ستاره فوتبال ايران در
دهه  ، 40به علت بيمارى سرطان ،در بيمارستان
آپادانا در تهران.
 1397خورشیدی ( ۲۰۱۸میالدی)
درگذشت لطف اهلل حی در لس آنجلس  -نماینده
ایرانیان یهودی در دوره مجلس شورای ملی سالهای
 1346تا ( 1354متولد  1917میالدی) موجود است

یکشنبه  7مهر |  29سپتامبر
 1288خورشيدى (  1909ميالدى)
انتشار روزنامه «شرق» به مديريت آقا سيد ضياءالدين
به دو زبان فارسی و فرانسه
 1308خورشيدى (  1929ميالدى)
زادروز حشمت جزنى ،شاعر و مترجم
 1320خورشيدى (  1941ميالدى)
تشكيل جلسه مؤسسان حزب كمونيست و انتخاب
كميته مركزى به رياست سليمان محسن اسكندرى
 1322خورشيدى (  1943ميالدى)
سيدضياالدين طباطبايى (عامل كودتاى سوم حوت
 1299و ناشر روزنامههاى برق ،شرق و رعد) پس
از 22سال زندگى در تبعيد (فلسطين) به يران
بازگشت
كتاب سيد ضيا مرد اول يا دوم كودتا به قلم دكتر
صدرالدين الهى از انتشارات شركت كتاب
 1324خورشيدى (  1945ميالدى)
لغو امتياز روزنامه «مرد امروز» توسط شورای عالی
فرهنگ به دليل عدم صالحيت محمدمسعود براي
روزنامهنگاری!
 1333خورشيدى (  1954ميالدى)
آغاز محاكمات سيدعلى شايگان ،سيداحمد رضوى
و سيدحسين فاطمى در دادگاه شماره يك دادرسى
ارتش
 1386خورشيدى (  2007ميالدى)
درگذشت حميد قنبرى ،پيشكسوت عرصه تئاتر،
سينما و دوبله ايران ،در سن 83سالگى و به دليل
عوارض ناشى از سكته ى قلبى در تهران .اين
هنرپيشه پيشكسوت تئاتر دهه  ، 20از سال 1320
كار فيلم را شروع كرد و در حدود  16فيلم سينمايى
و در بيش از  80تئاتر به ايفاى نقش پرداخت(ايشان

در کانون خبر:

ازپيش پردهخوانان پيشكسوت در تئاتر ايران است)
 .وى متولد  26فروردين  1303در تهران در محله
آبشار بود .او در کار دوبله شخصيت کمدی «جری
لوييس» را به صورت صدايی ماندگار در اذهان
بوجودآورد .او از نخستين کسانی بود که موسيقي پاپ
را در ايران اجرا کرد .

دوشنبه  8مهر |  30سپتامبر
 1269خورشيدى (  1890ميالدى)
زادروز احمد كسروى ،تاريخنويس ،زبانشناس
وپژوهشگر برجسته ايرانى
كتا بهاى شادروان كسروى منجمله شيعى گرى با
ويراستارى و افزوده هاى محمد امينى از انتشارات
شركت كتاب در كتابفروشى شركت كتاب موجود
است
 1306خورشيدى (  1927ميالدى)
تأسيس مدرسه عالى حقوق و علوم سياسى به رياست
ميرزاعلى اكبرخان دهخدا
 1310خورشيدى (  1931ميالدى)
تأسيس مدرسه عالى مهندسى
 1380خورشيدى (  2001ميالدى)
درگذشتمهينديهيم،بازيگرسينما،تتاتروتلويزيون
ايرانى( .زادروز )1304
 1388خورشيدى (  2009ميالدى)
ثبت جهانى نوروز به عنوان ميراث غير ملموس
جهانى ،توسط سازمان علمى وفرهنگى سازمان ملل
متحد

سه شنبه  9مهر |  1اکتبر
 1300خورشيدى (  1921ميالدى)
قتلحيدرخانعمواوغلىازرهبرانحزبكمونيستايران
 1313خورشيدى (  1934ميالدى)
مرگ مرموز عبدالحسين تيمورتاش وزير مقتدر دربار
پهلوى درزندان قصر

 1351خورشيدى (  1972ميالدى)
زادروز ليال حاتمى بازيگر سينما و تلويزيون
 1375خورشيدى (  1996ميالدى)
درگذشت دكتر محمد مقدم  -مترجم ،پژوهنده
وزبانشناس
 1388خورشيدى (  2009ميالدى)

درگذشت ربيع مشفق همدانى ،نويسنده ،مترجم و
روزنامهنگار در شهر لوسآنجلس امريكا.
كتا بهاى ترجمه وهم چنين كتاب خاطرات ايشان
درشركت كتاب موجودند
1397خورشيدى (  2018ميالدى)
درگذشت شیرین علی ابادی هنرمند عکاس و فارغ
التحصیل دانشگاه پاریس در رشته تاریخ هنر به دلیل
بیماری سرطان در تهران در سن  45سالگی ( متولد
)1973

.چهارشنبه  10مهر |  2اکتبر
 1293خورشيدى (  1914ميالدى)
انتشــار روزنامــه « عصــر جديــد» بــه مديريت
عبدالحميدخانمتينالسلطنهدرتهران
 1318خورشيدى (  1939ميالدى)
زادروز اكبر رادى ،قصه نويس و نمايشنامه نويس
 1320خورشيدى (  1941ميالدى)
تأسيس حزب توده ايران
 1324خورشيدى (  1945ميالدى)
تشكيل نخستين كنگره حزب دمكرات آذربايجان در
تبريز
 1347خورشيدى (  1968ميالدى)
درگذشت حسين مسرور -نويسنده و شاعر
 1352خورشيدى (  1973ميالدى)
ســازمان امنيت كشور اعالم كرد يك گروه  12نفرى
كه قصد ترور شاه و شهبانو فرح و وليعهد را داشتند،
دستگير شدند .اسامى گروه :رضاعالمه زاده ،عباسعلى
سماكار ،طيفور بطحايى ،خسرو گلسرخى ،كرامتاهلل
دانشيان ،منوچهرمقدم سليمى ،رحمتاهلل جمشيدى،
شكوه فرهنگ (ميرزادگى) ،ابراهيم فرهنگ رازى ،مريم
اتحاديه ،مرتضى ســياهپوش و فرهاد قيصرى (از اين
گروه ،گلسرخى ودانشيان اعدام شدند)

پنجشنبه  11مهر |  3اکتبر
 1300خورشيدى (  1921ميالدى)
كشته شدن كلنل محمدتقى خان پسيان ،رهبر
جنبش خراسان
 1337خورشيدى (  1958ميالدى)
تأسيس اولين شبكه عمومى تلويزيون در ايران
 1369خورشيدى (  1990ميالدى)
درگذشت پوران شاپورى ،هنرمند آوازخوان.
آثار اين هنرمند در مركز موسيقى و فيلم ايران وابسته
به شركت كتاب موجود هستند
 1382خورشيدى (  2003ميالدى)
شيرين عبادى حقوقدان ايرانى ،جايزه جهانى نوبل
دررشته صلح را دريافت كرد.
كتا بهاى ايشان به فارسى و انگليسى در شركت كتاب
موجودهستند
 1394خورشیدی ( 21015میالدی)
درگذشت عبدالرحیم (تقی) جعفری ،مالک و
بنیانگذار انتشارات امیرکبیر در سن  96سالگی در
بیمارستان ایرانمهر در تهران .وی انتشارات امیرکبیر را
در سال  1328در خیابان ناصرخسرو تهران راه انداری
کرد .این انتشارات تا پیش از انقالب با انتشار بیش از
 2000کتاب به بزرگترین بنگاه انتشاراتی خصوصی
در خاورمیانه تبدیل شده بود.
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طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
و اما در هفته ای که گذشت ،حضرت آیت اهلل جنتی (از حضرت َعمام نقل

شده که خدواند وصیت کرده پس از او با کسی که اسمش احمد است و از
بهشــت (جنت) آمده بیعت کنید!) طی ســخنان مهمی بعنوان رییس مجلس
خبرگان رهبری خواستار جایگزینی مدیران جوان و انقالبی با مدیران فعلی
شــد! آن حضرت که شناسنامه اش نشــان می دهد حدود  ۹۲سال دارد اما

روایت ُمتِوا تِر از یاران و خویشان پدر آن حضرت است که فرمودند :احمد
جنتی برای اینکه بتواند با تیم فوتبال ســالمندان قرارداد ببنددِ ،
صغَر ِســنی
شده و شناســنامه اش را یک هزار ســال کوچکتر گرفتند! ایشان که همین
چندی پیش حضرت عزراییل را وادار به اســتعفا و از کار قبض روح کردن
معلــق کرد درباره جوک جایگزینی مدیران جوان بــا مدیران حلوایی فعلی
گفــت« :بیتعارف من به مدیران فعلی هیچ امیدی ندارم .ما برای روزی کار
میکنیم که اینها با مدیران جوان و انقالبی جایگزین شــوند تا از این خفت
و گرفتاری که دچارش شــد هایم رها شــویم ».اینجا آقاجنتی که شانس اول

علیکی با پرزیدنت ترامپ داشــته باشن که ایشــونم گذاشت طاقچه باال و

شکســتن رکورد عمر حضرت نوح محســوب میشــه به نکته مهمی اشاره گفت :رفتم گل بچینم! آخه یکی نیســت به این سران بگه آقاجان شما باس
ِ
کرده ،ایشــون از لفظ مدیران اســتفاده میکنه که نشــون میده این پسربچه بریــد ِ
رییس رییس جمهور اســامی یعنی رهبر و اجازه اشــو از اون
پیش
جوون چقدر فروتنه و خودشــو یه مدیر نمیدونه و داره ســخت کار میکنه بگیرید .این طفلکی حســن روحانی که خودش حرفی نداشت و از خداش
تا روزی که (معلوم نیســت چه روزی ،یک قرن دیگه ،هزار ســال دیگه یا بود با رییس جمهور آمریکا عکس یادگاری بندازه اما آقاشــون اجازه نداد

 )...بتونه جوونای انقالبی مثه خودشــو که در نظام هم کم نیســتن (ماشاال) بنابراین ســران کشورهایی که دنبال حســن افتادن که بیا بریم ببریمت پیش
جایگزیــن کنه و از اون به بعد تازه می خواد بــه زندگی ادامه بده البته به پرزیدنت ترامپ ،ترس نداره کــه ،کاریت نداره که و  ،...باهاس این حرفا
قــول خودش بدون خفت و گرفتاری فعلی!

رو بــه حضرت َعمام خامنــه ای می زدن ،هر چند نخســت وزیر آبه قبال

تو خبرای این هفته داشــتیم که ســران فرانسه و انگلیس و آلمان و ژاپن و تالش خودشــو کرده بود اما به جای جواب با دوتا نفتکش سوالخ سوالخ
خالصه با چنتا دیگه ،فالن مالی حســن آقاروحانی رو کردن تا بلکه افتخار برگشت ژاپن!
بدن و در حاشــیه مجمع عمومی ســازمان ملل توی نیویورک یه ســام و

داستان کوتاه :ﻣﻌﺠﺰﻩﯼ ﭘﯿﺎﺯ ﻭ ﺷﺐ ﺯﻓﺎﻑ
ﭘﻴﺎﺯﻓﺮﻭﺵ ﻫﻲ ﻣﻴﺰﻧﻪ ﭘﺸﺖ ﺩﺳﺘﺶ و ﻣﻴﮕﻪ :ﭼﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻮ ﺳﺮﻡ ﻛﻨﻢ حــاال،

خالصــه اون روز پیاز فروش همه پیازاش رو فروخت و یه دونه پیاز مقبول

ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺷﺪﻡ ﺭﻓﺖ!

هم به من داد.

ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻲ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﺍَﺧﻲ؟

فرداش رفتم دم بســاط پیاز فروش دیدم داره ســكه هاش رو میشــمره كه

ﺳﺮﺵ ﺭﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮﺩ ﮔﻔﺖ :ﭘﻴﺎﺯﺍﻡ ﺩــﺍﺭﻩ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﯿﺸﻪ! ﻛﻠﻲ ﺷﺘﺮ ﺑﺎﺭ ﺯﺩــﻡ ،ﺍﺯ

پیرزن دیروزی اومد گفــت :خیر ببینی الهی پیاز کربال نیاوردی هنوز…؟

ﮐﺮﺑﻼ ﭘﻴﺎﺯ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﻣﺸﻬﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭﻳﻎ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ!

پیاز فــروش گفت :مگه یك كیلوی دیروز افاغه نكرد بی بی؟

ﻫﻨﻮﺯ ﺣﺮﻓﺶ ﺗﻤﻮﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﻳﺪﻡ ﭘﻴﺸﻨﻤﺎﺯ ﻣﺴﺠﺪ ﺩــﺍﺭﻩ ﻣﻴﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻤﺎﺯ
ﻛﻪ ﺻﺪﺍﺵ ﻛﺮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ :ﻳﺎ ﺷﻴﺦ ﺩﺳﺖ ﺍین ﭘﻴﺎﺯﻓﺮﻭﺵ ﺑﻪ ﺩﺍﻣﻦ َﻋﺒﺎت! ﭘﻴﺎﺯﺍﺵ
ﺩﺍﺭﻩ ﺧﺮﺍﺏ میشه! ﻛﻠﻲ ﭘﻴﺎﺯ ﺍﺯ ﮐﺮﺑﻼ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ،ﻭﻟﻲ ﺍﻫﺎﻟﻲ ﻣﺸﻬﺪ

ﺍَصأل ﭘﻴﺎﺯ ﻧﻤﻲﺧﻮﺭﻥ!

ﺷﻴﺦ ﻳﻪ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﺯﻓﺮﻭﺵ ﻛﺮﺩ وﮔﻔﺖ :ﻛﻴﻠﻮ ﭼﻨﺪﻩ ﺍﻳﻨﺎ؟
ﭘﻴﺎﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻧﻴﻢ ﺳﻜﻪ.
ﺷﻴﺦ ﮔﻔﺖ :ﺍﮔﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻱ ﭘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﻩ
پنجاه ﺳﻜﻪ ﺑﺮﻳﺰ ﺗﻮﻱ ﺍﻳﻦ ﺟﻴﺐ ﻋﺒﺎ!
ﭘﻴﺎﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻳﻪ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻳﻌﻨﻲ

ِ
خاك عالم! چی چیزا مِپرســی تو!
پیرزن خنده ریزی كرد گفت :وا ...
پیاز فروش گفت :نقل اســت از امام صادق كه هر كس پیاز
حرمه
کربال رو در مشهد بفروشــه مثل دكتر َم َ
ن َنه جان!

حرمه …؟ خوب
پیــرزن گفــت :وا؟ … َم َ

محرمی مگم! دیشــب به زور لنگ
حــاال كه َ

كفــش دادم یك كیلو پیازه خالی خالی خورد
بعد جا انداختُم رو ایــوون خودمه آرا گیرا
كردم تا حاجی آمد! چی شــبی بود دیشب،

ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻛﻨﻢ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮﻳﺰ ﻭ ﭘﻴﺎﺯﻓﺮﻭﺵ ۵۰

یاد شــب زفا ُفم افتادم  ...آخی! تا ســحر

ﺳﻜﻪ ﺭﻳﺨﺖ ﺗﻮﻱ ﺟﻴﺐ ﺷﻴﺦ.

داشــت بیل م َزد آب مداد ای زمین خُ شكه

ﺟﻨﺎﺏ ﺷﻴﺦ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻻﻥ ﻳﻚ ﻛﻴﺴﻪ ﭘﻴﺎﺯ

همچــی د ُلم وا رفت كه ن َگو ننه  ...خالصه

ﻫﻢ ﻣﻴﻔﺮﺳﺘﻲ ﺩــﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﻭ ﭘﻴﺎﺯﻓﺮﻭﺵ ﮔﻔﺖ:

همه چیش خوب بود ولی دهنش خیلی بوی

ﭼﺸﻢ!
ﺷﻴﺦ ﮔﻔﺖ :ﻳﻪ ﻛﺎﻏﺬ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻲ ،ﭘﻴﺎﺯ ﮐﺮﺑﻼ
ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ سه ﺳﻜﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻧﻤﯽﺩﻱ!
ﻣﺮﺩ ﭘﻴﺎﺯﻓﺮﻭﺵ ﮔﻔﺖ :ﻳﺎ ﺷﻴﺦ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﺷﺪﻱ؟ ﻣﺮﺩــﻡ ﻧﻴﻢﺳﻜﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﻲﺧَ َﺮﻥ
ﺍﻭﻧﻮقت ﺗﻮ ﻣﻴﮕﻲ  ۳ﺳﻜﻪ؟ تازه من از خدا میخوام به هر كس یك كیسه پیاز

بفروشــم …! تو میگی یك كیلو بیشتر ن َدم …؟

شــیخ یك نگاه عاقل اندر َســفیهی به پیازفروش انداخت و گفت :ای ملعون

… اگــه چیزایی كه گفتم گوش نكنی پیــازات به فروش نمیره … ،تو فقط
همین كاری كه گفتم میكنی و روانه مســجد شد ،منم به دنبالش!
نماز كه تموم شــد شــیخ رفت باالی منبر گفت :نقل است از امام محمد باقر
كه روزی مردی به خدمت ایشــان رســید و گفت یا ابالحسن بنده یك غلطی
كردم ســه تا زن گرفتم اما دیگه كِ ِشش ندارم ،نمیكشه یا ابالحسن! چه خاكی
اونوخ ناجور
توی ســرم بكنم؟ ابالحســن گفت پیازکربال را در مشهد بخور َ

میكشــه! از رســول خدا شــنیدم كه هر كس پیازکربال را در مشهد بخُ ورد تا
صبح با هفتاد هزار حوری بهشــتی اَلیش به دــر میكند و تازه صبح قبراق و

ســرحال میگه دیگه نبود؟ خالصه شــیخ صداش رو به ســرش كشید كه ای

اونایی كه از مردی افتادین یا كمرتون ُشــله ،پیازکربال بخورین كه آب روی
آتشه!
هنوز حرف شــیخ تموم نشده بود كه دیدم كســی پای منبر نیست! از مسجد
كه اومدم بیرون ،دیدم جلوی پیاز فروشــی یك صفی كشــیدن مرد و زن كه
اون ســرش ناپیدا و دارن پیاز میخرن كیلویی سه سكه و تازه التماس میكنن

كه بیشــتر از یــك كیلو بده … ،رفتــم جلو و به پیاز فروش كه ســر از پا
نمیشــناخت كمك كردم تا نوبت یه پیرزن شد!
پیــرزن التماس میكرد ،میگفت :الهی خیر ببینی ننــه جان به مو دو كیلو بده!
دعات ُ
مكنُم ننه …! مو شــوهرم چند ســاله كه بخار ُمخــار ندره دیگه ! ان

شــاءاهلل ای پیاز کربال ره بخوره حاجت موره بده …! خُ شك رفته دیگه ای
زمین المصب بس كه آب نخورده!

پیاز مِداد! غروب باید ُبرم مســجد ببینم ای امام

باقر كه الهی به قربونش ُبرم حدیثی چیزی بَره بوی
پیازنگفته؟ خالصه ننه پیاز كه آوردی دوســه كیسه بِرفِست

د ِر خانه ما! پیر بری الهی!
این داســتان رو عالمه دهخدا توی یکی از کتاباش آورده بود ،بعد از خوندنش
خیلی به فکر فرو رفتم  ،...ما هنوز همون ملت دوره قاجاریه هستیم ،ملتی ِخرد
باخته و نادان ،مســتحق همین زندگی ،گوســفندان بهشتی! یادی از سخن پرور
شهنامه گوی ،فردوسی جاویدان:
به یزدان که گر ما خرد داشتیم
کجا این سرانجام بد داشتیم

بوی ِف ِرند برگزیده سال:

UNITED
DENTAL
OFFICE

دکتر فرزاد کهنباش

دندانپزشک

323.733.0570
1720 WESTERN AVE,
LOS ANGELE CA 90006
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برگزاری تظاهرات علیه سازمان ضد مردمی نایاک در لس آنجلس

گروهی از ایرانیان میهن دوست به منظور خنثی سازی توطئه های سازمان نایاک بر علیه آزادی و کرامت انسانی ملت ایران ،در روز شنبه  21سپتامبر تظاهرات اعتراضی و
پرحرارتی را در مقابل ورودی هتل وست هالیوود لس آنجلس برگزار کردند .معترضین در این تجمع ،با در دست داشتن پرچمهای شیر و خورشید و تصاویر شاهزاده
رضا پهلوی از ساعت  4بعد از ظهر با مجوز پلیس منطقه ،شعارهای ضد نایاک و ضد جمهوری اسالمی سر می دادند .
عکسها و فیلمهایی که معترضان موفق شدند از افراد شرکت کننده در این مراسم ضد ملی تهیه کنند ،صدها هزار بار در فضای مجازی بازدید و باز خورد مثبت داشته است.
در ساعت  8شب ،قطعنامه این تظاهرات توسط خانم محبوبه حسین پور و ترجمه انگلیسی آن توسط خانم دکتر مرجانه روحانی ( از فعاالن سیاسی پادشاهی پارلمانی
) قرائت گردید که متن فارسی آن بشرح زیر می باشد:
قطعنامه
مباد آنکه آالید او سرزمینم

مبادا که دشمن مرا سخره گیرد
هموطنان گرامی :

بیش از  40سال است که ایران گرانمایه ما در اشغال و ملت شریف ما در گروگان نابکارترین حکومت تاریخ معاصر جهان می باشد ،عالوه بر آن ،فجیع ترین انواع
نقض حقوق بشر از فردای پیروزی شورش ننگین  22بهمن  57و روی کار آمدن جمهوری اسالمی تا همین امروز دامنگیر ملت ستمدیده ایران شده است .حدود و ثغور
جغرافیایی و حاکمیت ملی ما نیز تحت لوای یک حکومت دیکتاتوری و تئوکراتیک ضد ایرانی خدشه دار شده و دریای کاسپین ما از سویی ،و بنادر و معادن زرخیزمان
در خلیج فارس از سوی دیگر ،به تاراج دولت های بیگانه رفته است .در این میان تنها دورنمای امیدبخش ،داد خواهی های ملت ایران است که در هر فرصتی تصمیم
خود را مبنی بر سرنگونی جمهوری اسالمی و حصول آزادی از زیر تیغ آخوند و پاسدار جنایتکار فریاد زده و بگوش جهانیان رسانیده اند تا جایی که خواهان اخراج
جمهوری اسالمی از عضویت سازمان ملل شده اند.
خوشبختانه هم اکنون دنیا واقف است که شیرزنان و شیرمردان در بیشه ایران ،مترصد شکار لحظه موعود برای بزیر کشیدن تمامیت موجودیت و کلیت جمهوری اسالمی
اند  ...اما بطور موازی پادوی های موج سوار و مزدور بیگانه همچنان درصدد خرید وقت و ایجاد مفر و موقعیتی برای تمدید این حاکمیت ناروا و ناشی از « خدعه
خمینی » است که شناخته شده ترین و بدنام ترین این دالالن سیاسی جرگه فاسدی است که بنام نایاک شناخته می شود.
وقاحت این بازی پردازان برای شوربختی و محنت هرچه بیشتر ملت ایران تا بدان حد است که با وجود همه افشاگریهای مستندی که در مورد مزدور و آلت دست جمهوری
اسالمی بودنشان انجام شده و نقش عنصر پلید و خائنی بنام محمدجواد ظریف در تاسیس نایاک احراز گشته است باز جرات کرده و امروز در لس آنجلس که پایتخت
ایرانیان در غربت می باشد معرکه دیگری برای تبلیغ خود و در راستای اهداف استمرار طلبانه جمهوری اسالمی برپا کرده اند ...
بنابراین ما شرکت کنندگان در این گردهمایی اعتراضی همسو با بیش از نود درصد ملت ایران که هدفی جز براندازی کامل جمهوری اسالمی ندارند ،انزجار خود را از
همه البی گریهای ضد ملی و نفع پرستانه نایاک و فعالیتهای ارتجاعی و ضد حقوق بشری آن اعالم کرده ،و از دولت و ملت بزرگ آمریکا تقاضا داریم که فعالیت نایاک
را که در واقع به حمایت و تقویت اهداف سرکوبگرانه و تروریستی جمهوری اسالمی در داخل و خارج از ایران می انجامد ،موقوف و غیرقانونی اعالم کند .
* مزدوران حکومتی و در صدر آنها نایاک از وطن پرستان و مبارزان راه رهایی ایران در لس آنجلس غافل نباشند :
هربیشه گمان مبر که خالیست

شاید که پلنگ خفته باشد

عشق را باور مکن | عشق باید پادر میونی کنه
(بهمراه  25داستان دیگر)

مولف/نويسنده  :دیوید رضایی اصل
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در

08Global.net/08event
دنبال کنید

لطفا جهت اطالع زمان ،نحوه و مشخصات هر
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته
باشید .ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

رویدادهای هفته:

از آدینه  27سپتامبر 2019

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

mojgana@ketab.com

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.
تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی

187
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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صرف شام با حضور دانالد ترامپ و حمایت کنندگان مالی کارزار
انتخابات ریاست جمهوری 2020

دانالد ترامپ ،رئیس جمهور در  18ســپتامبر در برنامه گردهم آیی جمهوری ترامپ جونیور پســر ارشد ترامپ ،همراه دوست دخترش کیمبرلی گولفویل (

خواهان برای گردآوری مالی ،شــام را با کسانی که از  1500دالر تا  100هزار همســر پیشین گوین نیوسام) ،بن گارسون وزیر مسکن و آبادانی منطقه ای نیز
دالر پرداخته بودند ،صرف کرد.

ناگفته نماند که در این مراســم  125ایرانی -آمریکایی نیز شرکت داشتند .این
میهمانی شــام در کاخ ویالیی جفری پالمر ،یکی از مقاطعه کاران و ســرمایه

حضور داشتند .

دانالد ترامپ در بورلی هیلزو سان فرانسیسکو ،موضوع بی خانمان ها و مشکل
مهاجرت در این دو شهر بزرگ را مورد انتقاد قرار داد.

داران بزرگ دربورلی هیلز برپاشــد و میهمانان باحضور در هتل بورلی هیلز ،با اریک گارستی شهردار لس آنجلس در ویدئویی که منتشر کرد خطاب به رئیس
شاتل به محل میهمانی رفتند .در این میهمانی همراه با رئیس جمهور ،رانا رامنی جمهور گفت :شما برای گردآوری مالی به لس انجلس آمده اید ،بهتر است در

مک دانیل ،رئیس حزب جمهوریخواه ،جراد کوشــنر ،داماد و مشاور او ،دانالد

دیدار آینده کمی هم از پول فدرال برای برنامه های شهرها بیاورید.

