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

ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی، زیرا که می دانم 
خواهی آمد. من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را 
برای پارسی ها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر 

گرفته است رشک مبر...!!!

رایگان
FREE

در صفحات دیگر:

240

پس از دو هفته ، باردیگرپرداخت 
حقوق بیکاری آغاز شد

کالیفرنیا یک روز دیگر را در خط میانه 
پشت سر گذاشت.

مواد درسی نژادپرستانه در
 آموزش آنالین

اریک گارستی  و آدم شیف در مورد 
تنش بین آذربایجان و ارمنستان 

هشدار دادند

2100 برگه رای ناقص به ساکنان 
وودلند هیلز رسید

ضبط 800000 دالر مواد مخدر در مرز

گوین نیوسام  30 درصد به مالکیت  
زمین های  دولت کالیفرنیا  می افزاید

شکایت خانواده یک بی خانمان 
سیاهپوست از ماموران ارنج کانتی

بازگشایی مدارس  در افزایش ویروس 
کرونا  نقشی نداشته است

این تشــکیالت جدید روزآدینه نهم اکتبر از کمیته بین 
المللی المپیک درخواســت کــرد از حضور جمهوری 
اســالمی در المپیک ۲۰۲۰ ) که به دلیل شیوع کرونا به 
سال ۲۰۲۱ موکول شد( را به خاطر نقض مداوم حقوق 

بشر  ممانعت به عمل آورد.
جمهوری اســالمی  در اقدامی ضد بشری بدون آن که 
به نوید افکاری قهرمان کشــتی ایــران و جهان  اجازه  
دسترسی به یک محاکمه عادالنه را بدهد او را اعدام کرد.
خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل ، خانم مسیح 

علی نژاد کوشنده سیاسی ، مجید فالحی قهرمان پیشین 
کیک بوکسینگ و هم چنین  سردار  پاشایی قهرمان کشتی 
فرنگی و برنده مدال طالی این رشته از این درخواست 
برای تحریم  جمهوری اسالمی در میادین ورزشی بویژه 

المپیک تابستانی سال آینده پشتیبانی کرده اند.  
الزم به یادآوری است که قهرمانان ایران می توانند بدون 
پرچم  جمهوری اسالمی ایران در مسابقات المپیک و یا 

در مسابقات دیگر جهانی شرکت کنند.    

» اتحاد برای نوید«  از کمیته بین المللی المپیک 
درخواست  تحریم جمهوری اسالمی 

در میادین ورزشی را نمود 

زوج استرالیایی بازداشت شده در ایران سکوت خود را شکستند

دو شــهروند اســترالیایی که در ماه جون ۲۰۱۹ در ایران 
بازداشت شده بودند،و پس از ســه ماه آزاد شده بودند ، 

سکوت خود را شکستند.
عکس مارک فیرکین، گردشگر وبالگ نویس استرالیایی و 
جولی کینگ که یک شهروند بریتانیایی استرالیایی هستند در 

زمانی که در ایران بودند 
جولی کینگ و مارک فیرکین از سال ۲۰۱۷ سفر خود به 
کشــورهای آسیایی را آغاز کرده و گزارش و تصویرهای 
خود از این ســفرها، از جمله عکس ها و فیلم هایی که با 

کمک پهپاد تهیه شده را در اینترنت منتشر می کردند.

انتشار این گزارش ها بیکباره در نیمه اول سال ۲۰۱۹ قطع 
شد و معلوم گردید که جمهوری اسالمی ایران آنها را باز 

داشت کرده است.
اینک یک سال پس از آزادی از زندان و بازگشت به استرالیا 
این زوج با افشای نحوه دستگیری اشان و روند محاکمه 
اشــان توســط مقامات قضایی جمهوری اسالمی ایران 

سکوت خود را شکستند. 
آنها اعالم کردند که پلیس نیمه شب به محل اقامت آنها در 
تهران حمله کرد و زمانی که با تفنگ به سوی آنها نشانه 
روی شده بود به آنها چشم بند زده شد و آنها را به زندان 

اوین بردند. ابتدا آنها را متهم به جاسوسی برای بیگانگان 
متهم کردند که مجازات آن مرگ اســت، سپس اتهام را 
کاهش دادنــد و اعالم کزدند که ما از اماکن اتمی با پهباد 
عکسبرداری کرده ایم که مجازات آن نیز حداقل سه سال 

زندان است. 
این زوج اعالم کردند که با یاری مقامات سفارت استرالیا 
در ایران و فشار دیپلوماتیک از سوی استرالیا به جمهوری 
اسالمی ایران باالخره پس از قریب به سه ماه که در زندان 

اوین سپری کردندآزاد شدند.

http://e-frt.com/
https://www.jahanilaw.com/
https://www.heidarilawgroup.com/
https://riseinmalibu.com/
www.mesrianilaw.com
www.RHMFirm.com
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=47397&Status=2
http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/939
http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/939
http://08global.net/
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تندیس استاد شجریان
توسط مرتضی آرین مجسمه ساز ایرانی

در کانون خبر:

پس از دو هفته ، باردیگرپرداخت 
حقوق بیکاری آغاز شد

پس از پایان یافتن ۲ هفته تعطیلی سامانه EDD در کالیفرنیا برای پیشگیری از تقلب 
و تغییرات الزم برای ســرعت بخشیدن به مشکالت سامانه برای پرداخت حقوق 
بیکاری، از امروز این سامانه روزآمد شده و برای بیش از 3 میلیون نفر که پیش از این 
حقوق بیکاری درخواســت نموده و دریافت کرده اند. یک چک 6۰۰ دالری و یا ۲ 

چک 3۰۰ دالری از کمک های فدرال فرستاده خواهد شد.
از امروز EDD پذیرفتن درخواست های تازه را در سامانه خود آغاز خواهد نمود و 

همراه با آن به شماری از پرونده های انباشته شده نیز رسیدگی خواهد نمود. 
ناگفتــه نماند که از مــاه مارچ تاکنون ۹4میلیارد دالر حقــوق بیکاری در کالیفرنیا 

پرداخت شده است. 

کالیفرنیا یک روز دیگر را در خط میانه پشت سر گذاشت.
ایالت کالیفرنیا روز یکشنبه را با افزرودن ۲8 نفر مرگ و میر و ۲4۷3 نفر مبتال پشت 
ســر گذاشت و دوشنبه را با ثبت ۱6۱48 نفر مرگ و میر و 83۲۱۰۹ نفر مبتال آغاز 

کرد. 
آمار مقایسه ای کانتی ها برای هر یکصد هزار نفر جمعیت کانتی امپریال را در باالی 
جدول و لوس آنجلس را دهم و ســن برناردینو ۱۱، ریورساید ۱3 و ارنج کانتی را 

در رده ۲۱ قرار داده است. 
آمار مبتالیان و مرگ و میر شماری از کانتی ها از این قرار است

پشتیبانی اریک گارستی شهردار 
لوس آنجلس از جورج گسکون

اریک گارســتی شــهردار لوس آنجلس در یک ماده به انتخابات 3 نوامبر، برای 
انتخابات دادســتان کل لوس آنجلس کانتی، پشتیبانی خود را از جورج گسکون 
)George Gascon( اعالم کرد و به پشــتیبانی خود از جکی لی سی دادستان 
کل کنونــی لوس آنجلس ادامه نداد. با این که اریک گارســتی و شــماری از 
بلندپایگان سیاســی لوس آنجلس پیش از این از گزینش جکی لی سی دادستان 
کل لوس آنجلس پشــتیبانی کــرده بودند، با آغاز تظاهــرات اعتراضی پس از 
کشــته شــدن جورج فلوید و برییانا تیلور به دست پلیس، به سوی پشتیبانی از 
اصالحات در اداره پلیس متمایل شــدند که کارنامه جورج گسکون نمایانگر آن 

است و پشتیبانی سناتور برنی ساندرز و سناتور الیزابت وارن را دارد.

http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=3
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در کانون خبر:

مواد درسی نژادپرستانه در آموزش آنالین

شماری از دانش آموزان کالیفرنیا که از نژادها و تبارهای 
گوناگون هســتند، با مشاهده شماری از مواد آموزشی بر 
روی کالس های آنالین که دارای محتوای، نژادپرستانه و 
جنســیتی است، کالس ها را به اعتراض ترک کردند. این 
مواد آموزشــی را پدران و مادران به سبب در خانه بودن 
و نظارت بــر آموزش دانش آمــوزان دریافته اند. گر چه 
بخشــی از این مواد آموزشی همواره در کتاب ها و مواد 
آموزشــی بوده و آموزگاران یا آن را حذف کرده اند و یا 

دانش آموزان به آن توجه نکــرده بودند، اکنون آموزش 
آنالیــن این فرصت را می دهد که خانواده ها بیشــتر در 
روند آموزشی فرزندان مشارکت نمایند و به نظر می رسد 
کــه افرادی که آموزش آنالین را مدیریت می کنند، بدون 
توجه و حساســیت به این موضوع هــا که در ایالت های 
میســوری و کانزاس در مواد آموزشــی از ســال ۲۰۰۱ 
وجود داشــته، آنها را در سامانه آموزشی کالیفرنیا نیز به 

آموزش گذاشته اند که بسیار نگران کننده است.

21 میلیون پاکت رای در کالیفرنیا فرستاده شد

ایالت کالیفرنیا برای نخستین بار در تاریخ انتخابات کالیفرنیا و 
آمریکا برای همه کســانی که ثبت نام کرده اند، برگه های رای 
پستی را فرستاد و از امروز می توان آن را پست کرد و رای خود 

را بازگرداند. 
فرســتادن ۲۱ میلیون برگ رای در کالیفرنیــا در روز 5 اکتبر، 

باالترین میزان در بین ایالت های آمریکاست. 
برای این که این برگه های رای خوانده و شمارده شود، نیاز به 

امضای فرستند و گواهی یک نفر دیگر را دارد. 

کسانی که ثبت نام نکرده اند باید تا ۱۹ اکتبر ثبت نام نمایند. 
حوزه های رای حضوری در کالیفرنیا از آدینه 3۰ اکتبر گشایش 

می یابد و تا پایان ساعت 8 شب روز 3 نوامبر ادامه می یابد. 
کســانی که پاکت برگه های رای را دریافت نکنند می توانند بر 

روی سامانه where is My Ballot آن را ردیابی کنند. 
آمار کالیفرنیا نشــان می دهد که تا ۱/۷ درصد پاکتهای رای به 

سبب ناقص بودن بازگردانده می شود.

اریک گارستی  و آدم شیف در مورد تنش بین 
آذربایجان و ارمنستان هشدار دادند

روز گذشته اریک گارستی شهردار لوس آنجلس همراه با آدم 
شیف نماینده دموکرات در کنگره امریکا و شماری از اعضای 
شورای شــهر لوس انجلس در پشتیبانی از جامعه آمریکاییان 
ارمنی تبار در برابر تظاهرات حضور یافته و از جهانیان خواستند 

که برای آتش بس و صلح تالش کنند. 
اریک گارستی گفت: تنها راه حل پایدار، از راه تنشی زدایی و 

بازگشت به مذاکره و گفتگو بین طرف های درگیر است:
ادم شــیف نماینده کنگره نیز گفت: هنگام آن است که دولت 
آمریکا از پشت حصار بیرون بیاید و رجب طیب اردوغان رئیس 
جمهور ترکیــه و و الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان را 

مسئول این درگیری ها بداند و با این موضوع روبرو شود. 
در این گردهمآیی نمایندگان و مسئوالن حاضر، رفتار آذربایجان 

و ترکیه و همپیمانان ناتو را محکوم کردند. 

2100 برگه رای ناقص به ساکنان وودلند هیلز رسید
با آغاز فرستادن ۲۱ میلیون برگه انتخابات در کالیفرنیا اعالم 
شــد که نزدیک به ۲۱۰۰ بسته پســتی که در لوس انجلس 
کانتی برای ساکنان وودلند هیلز فرستاده شده است. صفحه 
مربوط به الیحه های ایالتی ۲ بار سنجاق شده و صفحه رای 

به نامزدهای ریاست جمهوری وجود نداشته است. 
بیدرنگ کانتی لوس آنجلس اعالم کرد که هر کســی چنین 
پاکت هایی دریافت نموده به کانتی گزارش دهد تا جایگزین 

آن فرستاده شود و بسته های نادرست را استفاده نکنند. 
بنابر قانون انتخابات، برگه های پستی باید ۲۹ روز پیش از 3 

نوامبر به رای دهندگان رسیده باشد. 
ناگفتــه نماند که لوس آنجلس کانتی 5/6 میلیون برگه برای 
انتخابات پســت کرده است و نبودن صفحه رای به ریاست 

جمهوری، عمدی نبوده و اشتباه ماشین تلقی می شود. 

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
https://zoom.us/j/94809110875
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در کانون خبر:

ضبط 800000 دالر مواد مخدر در مرز

ماموران گشت مرزی امریکا اعالم کردند که در ایست بازرسی 
نزدیک Salton sea در بزرگراه 86 در ســن دیه گو، بیش از 
8۰۰۰۰۰ دالر مواد مخدر را در 3 برخورد کشف و ضبط کرده اند. 
در یک گشت اتوموبیل ها، از یک فرد ۲۱ ساله، در حدود 88۰۰۰ 
دالر کوکائین و فنتالین را گرفته اند. در دو بازرسی دیگر از یک 
مرد 35 ســاله در حدود 58۰۰۰ دالر هروئین و از مرد 53 ساله 

دیگر نزدیک به 36۰۰۰۰ دالر کوکائین و متاآمفتامین ضبط شده 
است. در یک مورد دیگر 3۰ باند متاآمفتامین را ضبط کرده اند که 

ارزش ۱۲۰۰۰۰ دالر داشته است. 
در تمامی موارد یاد شده سگ های K-12 این مواد را در بخش های 

گوناگون اتوموبیل ها کشف کرده اند. 

پرونده یک قتل پس از 11 سال بازگشایی می شود

دادستان آلمیدا کانتی در شمال کالیفرنیا، یک پرونده قتل را برای 
محاکمه دوباره، بازگشایی کرد. 

در این پرونده جوان سیاهپوست ۲۲ ساله ای به نام اسکار گرانت 
در شب سال نو ۲۰۰۹ بوسیله یکی از افسران ایستگاه راه آهن با 

شلیک گلوله به پشت او جان خود را از دست داده بود. 
گر چه این مامور به جرم خود اقرار کرده بود لیکن اشاره کرده 
بود که به جای استفاده از ابزار شوک الیکتریکی دست به اسلحه 

برده و هیئت منصفه به همین دلیل او را با عنوان غیرعمد به ۱۱ 
ماه زندان محکوم کرده و سپس آزاد شده بود. 

 Fruitvale Sation پس از این که فیلمی در سال ۲۰۱3 به نام
در باره این موضوع ایستگاه قطار ساخته شد. این موضوع دوباره 
طرح شد و امسال پس از موضوع جورج فلوید در مینه سوتا، 

پرونده بازگشایی شده است.

گوین نیوسام  30 درصد به مالکیت  زمین های 
دولت کالیفرنیا  می افزاید

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در کنفرانس مطبوعاتی خود بر 
موضوع حفظ محیط زیست و تغییرات اب و هوا اشاره نمود و بر 
دستور تازه خود در مورد دستیابی به نقطه صفر آلودگی هوا در 
سال ۲۰35 و طرح گام به گام کاهش از شمار اتوموبیل های بنزین 

سوخت که با مخالفت جمهوریخواهان روبرو شده اشاره کرد. 
او در مورد استخراج نفت به شیوه های سنتی برای نیاز اقتصادی، 
گفت ما در قرن نوزدهم زندگی نمی کنم و باید راه های اقتصادی 
نوین و نیازهای خود برای رفت و امد را در راه های پیشــرفته 
جســتجو کنیم. ناگفته نماند که این دستور شامل اتوموبیل های 
دست دوم نمی شود. گوین نیوسام در مورد موضوع دیگر گوین 
نیوســام اشاره کرد که ایالت کالیفرنیا تا سال ۲۰3۰ به میزان 3۰ 
درصد زمین های ایالتی را در کرانه های ساحلی گسترش می دهد 
و ایالت کالیفرنیا نخستین ایالتی خواهد بود که در سراسر امریکا 
زمین های کرانه های ساحلی با مالکیت ایالتی را گسترش می دهد. 

بازگشایی مدارس  در افزایش ویروس کرونا  
نقشی نداشته است

دکتر مارک گالی مسئول اداره بهداشت عمومی ایالت کالیفرنیا 
اعالم کرد که هیچگونه افزایش در شــمار مبتالیان به سبب 

بازگشایی و بازگشت دانش آموزان K-12 دیده نشده است. 
در حــال حاضر 3۲ کانتی از 58 کانتی کالیفرنیا به گشــایش 
مدارس به صورت حضوری اقدام کرده اند، هفته گذشته شمار 

۲8 کانتی در لیست بودند. 
از ســوی دیگر کالج ها و دانشــگاه هــای کالیفرنیا با این که 
کالس های خود را آنالین برگزار می نمایند، لیکن با بازگشت 
شماری از دانشجویان به خوابگاه های دانشگاه موافقت نموده اند 
و شماری از دانشجویان نیز در آپارتمان های محلی در پیرامون 
دانشــگاه اقامت دارند و همین موضوع به سبب گردهم آیی 
دانشجویان در محله  ها و محیط دانشگاه دانشگاه ها را با مشکل 
افزایش مبتالیان روبرو کرده است برای نمونه دانشگاه سن دیه 
گو که در 5 سپتامبر 5۰۹ نفر مبتال را گزارش نموده در 5 اکتبر 

۱۱۱ نفر مبتال را گزارش کرده است. 

شکایت خانواده یک بی خانمان سیاهپوست از ماموران ارنج کانتی
خانواده یک بی خانمان سیاهپوست که در سن کله منته هدف 
ماموران شــریف دپارتمان قرار گرفته و جان خود را از دست 

داده، به دادگاه شکایت کردند. 
این فرد بی خانمان که رنگین پوست بوده هنگامی که در نیمروز 
۲3 ســپتامبر در برابر هتل میرامار قصد عبور از خیابان داشته از 
سوی ۲ مامور ویژه متوقف می شود و یکی از ماموران بر روی 
شانه او دست می زند و مرد بی خانمان که کورت رین هولد نام 

داشته می گوید به من دست نزن و بی درنگ افسر به او دستور 
می دهد که روی زمین بنشیند و ناگهان افسر دیگر فریاد می زند 
اسلحه من را گرفته است و افسر دیگر ۲ گلوله شلیک می کند. 
اکنون خانواده او از شریف دپارتمان ارنج کانتی برای هدف قرار 
دادن رنگین پوستان شــکایت نموده است. ماموران ویژه ارنج 

کانتی برای رسیدگی به امور بی خانمان ها سامان داده شده اند. 

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112105
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در کانون خبر:

اقرار حزب جمهوریخواه کالیفرنیا به نصب جعبه های تقلبی گردآوری رای
حزب جمهوریخواه کالیفرنیا اقرار کرد که با ساختن جعبه های تقلبی برای در ارنج کانتی، لوس 

انجلس کانتی، فرزنو کانتی اقدام به گردآوری رای به صورت تقلبی نموده است. 
گر چه همواره از نظر تبلیغاتی جمهوریخواهان، برگه های رای پستی را هدف قرار داده و 
گفته اند که امکان تقلب وجود داردف خودشان در کانتی های یاد شده دست به تقلب زده اند. 
پس از آن که در ارنج کانتی اعالم شد که به نشانه های رسمی دقت شود و در هر جعبه ای رای 
خود را نیاندازید، جعبه های تقلبی رای در لوس آنجلس کانتی با دقت بیشتر، شبیه جعبه های 

اصلی ساخته شده و کار گذاشته شده است. 
هکتور باراهاس، سخنگوی حزب جمهوریخواه کالیفرنیا اعالم کرد و پذیرفت که این حزب 
اقدام به کار گذاشتن جعبه های تقلبی کرد است، لیکن از گفتن شمار آنان خودداری کرد. 
این جعبه ها در لوس آنجلس در برابر کلیساهای محل زندگی سیاهپوستان گذاشته شده بود. 

قطع برق در کانتی های شمال کالیفرنیا
شرکت PG&E اعالم کرد که به سبب سرعت گرفتن باد، بخش هایی از کانتی های 

شمال کالیفرنیا با قطع برق در امشب روبرو خواهند شد. 
با در نظر گرفتن شتاب باد از ۱5 تا ۲5 مایل در هر ساعت و افزایش آن تا 4۰ مایل در 
ساعت و خشکی بوته زارها، منطقه در خطر آتش سوزی است از این رو، بخش هایی 
از ۲4 کانتی شــمال کالیفرنیا با قطع برق روبرو می شوند و این قطع برق تا ۱۰ شب 
آدینه ادامه می یابد و دست کم 54۰۰۰ مشترک را در پوشش خود خواهد داشت و در 
صورت افزایش شتاب باد به 5۰ مایل در ساعت، منطقه شمال شرقی ساکرامنتو نیز در 

لیست خاموشی ها برای پیشگیری از خطر آتش سوزی قرار می گیرد. 
 ،PG&E این خاموشی ها از ساعت 6 پس از نیمروز چهارشنبه آغاز می شود. شرکت

امکان استفاده از WiFi را برای مناطق خاموش، فراهم خواهد نمود. 

یکــی از فرماندهان تفنگداران دریایی در کمپ پندل تــون )Pendelton( پس از 
گذشت 3 ماه از حادثه مرگبار تصادف خودروهای زمین – دریای تفنگداران در هنگام 

تمرین که موجب مرگ ۹ نفر شد، امروز از کار برکنار شد. 
فرمانده گردان تفنگداران نیروی دریایی در سن دیه گو برکنار شد

امروز به دســتور ژنرال کارســتن هکل )Karsten Heckl( فرمانده نیروهای ویژه 
تفنگداران دریایی در سن دیه گو، سرهنگ مایکل رگنر )Regner( که فرماندهی گردان 
تفنگداران هنگام تمرین را به عهده داشته و به سبب مرگ ۹ نفر در هنگام تمرین، برکنار 

شد. این تمرین در 3۰ ماه جوالی انجام شده بود. 
در تصادف یاد شــده، خودروی زمین – دریای تفنگــداران در عمق 385 فوت زیر 
اقیانوس فرو رفت و از ۱6 نفر، ۷ نفر جان ســالم به در بردند و ۹ نفر جان خود را از 

دست دادند. 

 برکنار شدن یکی از فرماندهان 
تفنگداران دریایی آمریکا

https://zoom.us/j/93174325199
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در کانون خبر:

کتاب »ترکیه: پل آزادی«
 Turkey: Bridge to“

“ Freedom
به زبان انگلیسی ساده که همگی بتوانند انرا بخوانند ، 

توسط اقای پرویز حکیمی نگاشته شده .
خواندن این کتاب برای همگان الزم ، خصوصا نسل 

جوان بعد از آشوب ۱۹۷۹، یا انقالب اسالمی
 بدنیا آمده اند.

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

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

 Amazon شرکت کتاب و یا
تماس بگیرید.

818 419 2266

رهبران یک کالج آموزش مذهبی  و مخالفت با ماسک

مسئوالن اداره بهداشت Shasta کانتی اعالم کردند که ۲۷4 
مورد افزایش مبتالیان، مربوط به کالج مذهبی )Bethel( بتل 
است که در شمال کالیفرنیا قرار دارد و رهبر مذهبی اونجلیست 
این کالج مذهبی، در ویدئویی که در شبکه های اجتماعی منتشر 

شده، استفاده از ماسک را بی ارزش و بی فایده خوانده است. 
این کالج مذهبی که در شهر ردینگ قرار دارد، در هفته گذشته 

شمار مبتالیان را ۱3۷ نفر گزارش کرده بود و اکنون در ۲۷4 نفر 
قرار گرفته است. 

بر اساس دستور مسئوالن مذهبی، به سبب این افزایش، نه تنها 
شستا کانتی در باالی جدول یک هفته گذشته است، بلکه این 
مدرسه ناگزیر به برقراری کالس ها به صورت آنالین شده است. 

ایالت کالیفرنیا برای مصرف برق هشدار داد.

با افزایش گرمای هوا، افزون بر موضوع آتش سوزی ها، کمبود 
میزان برق سبب شد که امروز ایالت کالیفرنیا برای ساعت 3 تا 
۱۰ امشب هشدار در کاهش مصرف را صادر نماید تا کالیفرنیا 
تــا جایی که می توانند از مصرف بی رویه خودداری نمایند و 
از ایــن گذر یاری نمایند که در مناطق بســیار گرم، مصرف 

کنندگان با خاموشی روبرو نشوند. 

در این درخواســت آمده اســت که مصرف کنندگان درجه 
دماســنج خنک کننده های خود را روی ۷8 بگذارند و همین 
چند درجه که در خانه و محل کار محســوس نخواهد بود، 
کمک می کند که از مصرف برق کاسته شود. این تاکید بیشتر 
متوجه شهرهای ساحلی و نزدیک به آن است که خود به خود 

گرمای کمتری نزدیک به ۲۰ درجه در آنجا جریان دارد.

دستور دیوان عالی قضایی کالیفرنیا برای رسیدگی به 
پرونده اسکات پیترسون

دیوان عالی قضایی کالیفرنیا به قاضی دادگاه رســیدگی به پرونده 
اسکات پیترسون را که به کشتن همسرش لی سی پیترسون و جنین 

به دنیا نیامده اش محکوم شده، بار دیگر مورد بررسی قرار دهد. 
دیوان عالی قضایی کالیفرنیا در بررسی خود، حکم اعدام اسکات 
پیترســون را به دادگاه پایین تر بازگرداند، لیکن وکالی اســکات 
پیترســونف در درخواســت جداگانه ای از دیوان عالی قضایی 

خواسته اند که دالیل محکومیت نیز بازبینی و رد شود. 
در این دادخواست برای بازبینی، به نظر و پیشداوری نفر شماره ۷ 
هیئت منصفه اشاره شده که او موضوع کشته شدن جنین در شکم 
مادر را قتل به شمار می آورد و او را برکنار کرده و همراه با شماری 

از اعضای هیئت منصفه به انتشار کتاب پرداخته اند. 

جریمه های شهرداری برای پارک اتوموبیل آغاز شد

شهرداری لوس آنجلس اعالم کرد که بار دیگر جریمه برای پارک 
کردن اتوموبیل در نقاط ممنوع را آغاز می کند. 

با گذشت نزدیک به ۷ ماه از دوران کرونا و افزایش رانندگی در 
شهر، از امروز جریمه های ۷3 دالری برای اتوموبیل هایی که در 
کنار خیابان در روزهای پاکیزه سازی خیابان ها پارک شده باشند 

آغاز می شود. 
این موضوع که از ۱6 مارچ ۲۰۲۰ متوقف شده بود، به سبب این 

که تمیز نکردن خیابان ها می تواند به تندرستی مردم آسیب بزند 
و انباشــته شدن زباله  در پشت و کنار اتوموبیل ها، خطر رشد و 
افزایش موش و دیگر موجودات زیان بار و حشره ها را به همراه 

دارد، ضرورت این موضوع جدی می شود. 
ناگفته نماند که درآمد شهرداری از این جریمه ها، ساالنه در حدود 

85/5 میلیون دالر است. 

http://www.kamimo.com/
https://akattorneyatlaw.com/
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طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

این هفته را با خبر تلخ درگذشــت محمدرضا شجریان استاد آواز و موسیقی سنتی 
ایران به پایان بردیم. شهروند ایرانشهر نیز همچون سایر ایرانیان با غم و اندوه فقدان 

ایشان را تسلیت عرض می کند …
پنس – هریس 

میگن مناظره معاونین ریاست جمهوری امریکا خیلی بیننده نداره و همون یه بارش 
هم زیادیه اما امسال بخاطر دعوای ترامپ و بایدن، خیلیا از جمله شهروند ایرانشهر 
چادچنگولــی جلو تلویزیون وغ زدیم و کامال هریس و مایک پنس رو نیگا کردیم 
بلکه مثه رییساشــون خرخره همو بجوئن و به هم فحش خوارمادر بدن، بخندیم 
ولی این دفعه خیلی با کالس و شــیک تر با هم برخورد کردن و خیلی با احترام و 
لبخندزنون خوار همدیگه رو به صلوات دادن! البت اونچه که ما دیدیم پنس برنده 

این مناظره بود و خانم هریس هم جز شعار دادن و تعریف کردن از اوباما و بایدن 
)انگار واسه اوباما هم قراره معاونت بکنه چون اگه بایدن رای بیاره یعنی مردم امریکا 
باز به اوباما رای میدن منتها غیرمستقیم!( و تخریب و بدگویی از ترامپ هیچ راه حلی 
برای مشــکالتی که مدعیش بود نداشت … بدترین قسمت این مناظره ها مجری 
ها و سواالتشون هست که بیشتر شبیه محاکمه رییس جمهور و معاونش به کمک 
کاندیداهای رقیبه! هر شایعه و چیزشعر ثابت نشده ای که توی مدیاهای تحت کنترل 

دموکرات هاس رو بعنوان سوال از ترامپ و معاونش میپرسن … عجب!    
پرسپولیس فینالیست

اوصوال یکی از خبرای خوشحال کننده این هفته که باعث شد ملت تحت فشار ایران 
بریزن بیرون و یه چند ساعتی غم دل ز یاد ببرن و شادی کنن، برد پرسپولیس جلوی 

النصر عربستان بود که حتی محرومیت آل کثیر فوروارد اصلی پرسپولیس )که بخاطر 
شــکلک چشم تنگی موقع خوشحالی متهم به عمل نژادپرستانه شد!( هم نتونست 
جلوی برد قرمزها رو بگیره و رفتن برای فینال قهرمانی باشگاه های آسیا و بعدشم 
طبق معمول برای این که شــادی کوفت هوادارا بشه گفتن که النصری ها شکایت 
کردن که پرســپولیس از بازیکنای جدید غیرقانونی استفاده کرده و کاشف به عمل 
اومده که یه چنتا از دوستای استقاللی و غیره استقاللی از داخل کشور هم به النصری 
ها کمک اطالعاتی کردن! واال نمیدونم چی بگم، اگه شما فهمیدین االن چه اتفاقی 

داره میوفته، بگید مام خبردار شیم!    

از شبکه های اجتماعی بعد از صعود تیم فوتبال پرسپولیس ایران به فینال قهرمانی باشگاه های آسیا:

جوک های برگزیده هفته:
غضنفــر میره دکتر به دکتر میگه : اقای دکتر از وقتی رفتم دستشــوئی دیگه کمرم 

صاف نشد. . 
دکتر بهش میگه : عزیزم شما دکمه شلوارو به یقه بلوزت بستی !!!

*********
در زندگی هر وقت کسی برایت سنگ پرتاب کرد، تو با مهربانی برایش گل پرتاب 

کن ...
البته با گلدونااا!!!
*********

 بزنین نصف صورت بره کسافته آشغالو
ببخشید یهویی یادم افتاد عصبانی شدم

 *********
امروز هوا بارونی بود ، رفتم ماهی قرمز بخرم

دختره اومد به فروشنده گفت: آقا ماهیاتون خیس نشن جلو بارون!
میگن فروشنده رفته ته اقیانوس آب رنده میکنه!!!

*********
شخصی نزد حکیم رفت و پرسید من بواسطه گروه های تلگرام با دختری زیبا آشنا 

شدم و قصد ازدواج با او را دارم.
آیا نظر شما این امر مشکلی ندارد؟؟؟

حکیم گفت : از کدوم گروه ؟ منم اد کن!!!

*********
هر روز صبح عکس شکیرا رو میذارم روبروم میگم ازامروز هیچي نمیخورم تا این 

هیکلی بشم !
المصب میز غذا رو که میبینم میگم مگه ادل چشه؟ به این خوشگلي و جذابي!

*********
از چند وقت دیگه  در سراسر ایران تا شب عید، شام نهایتا نیمرو داریم!

خانوما یه روز خونه تکونی کردن تا یه ماه جرات داری بهشــون بگی یه لیوان آب 
بده ، ماهیتابه رو میکنن تو حلقت! به همین برکت قسم رو فرش باید پر بزنی ، مگه 

میذارن توخونه راه بری ، دیدم که میگما!
*********

زن برای فراموش کردن غم هایش گریه نمیکند!! بلکه خرید میکند!
مراقب باشید خانمتون غم نداشته باشه!

*********
 دیسک کمر گرفتم بابام گفت:  میبینین چوب خدارو خورده!

به فاصله یکماه خودش دچارعارضه مشابه شد!
داداچ کوچیکه گفت: بابا، این چوب خداست؟

گفت: نه این امتحان الهیه!!! 
*********

مطمئنم پدرم یه قرارداد مخفیانه با صداوسیما بسته! هر وقت دعوامون بشه یه مستند 

راجع به احترام پدر، زحمات پدر، مظلومیت پدر و کال روز پدر پخش میکنه!!!
*********

منم دلم میخواســت مث این فیلم ها تند تند رو کیبورد یه چیزایی بزنم بعد هم یه 
جا همه چیز هک شه اما متاسفانه وقتی اینکارو میکنم »صخدزاقخصدسذهصنصث« 

میشه.
*********

این اپلیکیشن تلگرام اگه میدونست که وقتی طرف انالین نیس ولی میزنه انالین،
بنیان چند تا خانواده رو بهم زده حتما یه حرکتی میزد. . . 

*********
المصب این پنبه که قبل آمپول میمالن استرسش از خود آمپول بیشتره!!!

*********
یه سری وان حموم رو داشتم پر میکردم که خودکشی کنم! 

بابام در زد گفت: خیلی صدای آب میاد!!! بفهمم وان رو پر آب کردی حتی اگه مرده 
باشی میام جررت میدم!

… متقاعد شدم که اینجوری خودکشی کردن جواب نمیده! 
*********

 یه سری داشتم قرآن میخوندم قرآنو که ورق زدم الش پول بود. فکر کردم خدا بهم 
جایزه داده رفتم همشو خرج کردم!

خالصه خواهرم االن سه ساله که دنبال عیدیاش میگرده!

از شبکه های اجتماعی:
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آدینه 18 مهر  |   9 اکتبر

۱3۲3 خورشیدی ) ۱۹44 میالدی(
زادروز مهرانگیز کار، حقوقدان، روزنامه نگار، فعال سیاسی

آثار این نویسنده چاپ داخل و خارج از ایران درشرکت کتاب موجود است
۱356 خورشیدی ) ۱۹۷۷ میالدی(

برگزاري شب هاي شــعر - معروف » ده شب شعر« در باشگاه انجمن فرهنگي 
ایران و آلمان 

۱36۰ خورشیدی ) ۱۹8۱ میالدی(
تنفیذ حکم ریاست جمهوری آخوند خامنه ای از سوی آخوند خمینی

۱38۷ خورشیدی ) ۲۰۰8 میالدی(
درگذشــت اردشــیر محصص، یکی از نام آوران عرصه کاریکاتور و هنرهای 
تجســمی، بر اثر بیماری درســن ۷۰ سالگی در شــهر نیویورک. وی متولد ۱8 

شهریور ۱3۱۷ در رشت بود.
 

شنبه 19 مهر   |  10 اکتبر

۱3۱۹ خورشیدی ) ۱۹4۰ میالدی(
زادروز پوری بنایی، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون

فیلمهای این هنرپیشــه در مرکز موســیقی و فیلم ایران وابسته به شرکت کتاب 
موجود است

۱3۲۹ خورشیدی ) ۱۹5۰ میالدی(
برگزاری مراسم نامزدی محمدرضاشاه پهلوی و ثریا اسفندیاری درکاخ مرمر

۱33۱ خورشیدی ) ۱۹5۲ میالدی(
انتخاب دکتر حسین فاطمی - مدیر روزنامه باختر امروز و نماینده مجلس - به 

سمت وزیر امور خارجه ایران
۱334 خورشیدی ) ۱۹55 میالدی(

 پیوستن ایران به پیمان »ستنو«
۱363 خورشیدی ) ۱۹84 میالدی(

درگذشت امیری فیروزکوهی - شاعر
۱3۷3 خورشیدی ) ۱۹۹4 میالدی(

درگذشت حسن گلنراقی، خواننده ایرانی )زاده ۱3۰۰(
سی دی مرا ببوس از آثار جاویدان موسیقی ایران و صدای شادروان گلنراقی در 

مرکز موسیقی و فیلم ایران وابسته به شرکت کتاب موجود است

یکشنبه 20 مهر  |   11 اکتبر

۱۲8۹ خورشیدی ) ۱۹۱۰ میالدی(
انتشــار روزنامه » نوبهار« توســط میرزا محمدتقی خان - ملک الشعرای آستان 

قدس رضوی در مشهد
۱3۱3 خورشیدی ) ۱۹34 میالدی(

گشایش آرامگاه فردوسی با نطق رضاشاه پهلوی
۱35۰ خورشیدی ) ۱۹۷۱ میالدی(

محمدرضاشاه پهلوی در مراسم جشن های ۲5۰۰ ساله در آرامگاه کورش گفت: 
» کوروش ، آسوده بخواب که ما بیداریم »

۱356 خورشیدی ) ۱۹۷۷ میالدی(
اعتصاب مطبوعات

۱3۹5 خورشیدی )۲۰۱6 میالدی(
درگذشت صفا حائری، روزنامه نگار سرشناس  ایرانی در جنوب فرانسه .

دوشنبه 21 مهر  |   12 اکتبر

۱3۰5 خورشیدی ) ۱۹۲6 میالدی(
درگذشت حاج محمدتقی معروف به شوریده شیرازی- شاعر دوره قاجار

۱333 خورشیدی ) ۱۹54 میالدی(
آغاز محاکمه ۱۲ تن از افسران دسته دوم سازمان نظامی حزب توده و صدورحکم 

اعدام برای آنان
۱358 خورشیدی ) ۱۹۷۹ میالدی(

درگذشت غالمحسین مصاحب - نویسنده و پژوهنده

۱38۹ خورشیدی ) ۲۰۱۰ میالدی(
درگذشت مرضیه، خواننده شهیر ایرانی ظهر روز چهارشنبه ۱3 اکتبر در سن 85 
سالگی در شهر پاریس به دلیل سرطان استخوان. وی از مدتی پیش در بیمارستان 
آمریکایی شهر پاریس بستری بود. مرضیه با نام واقعی اشرف السادات مرتضایی، 
متولد ســال ۱3۰4 در شهر تهران بود. او با آهنگســازان و ترانه سرایانی چون 
تجویدی، خرم، یاحقی، خالقی، رهی معیری و معینی کرمانشاهی کار کرد و د ه 
ها تصنیف و ترانه ماندگار از خود به یادگار گذاشت. وي ایران را در سال ۱3۷3 
ترک کرده و با پیوستن به » شوراي مقاومت ملي » در پاریس اقامت گزیده بود .

سه شنبه 22 مهر   |  13 اکتبر

۱3۱6 خورشیدی ) ۱۹3۷ میالدی(
نخستین سنگ بنای کارخانه ذوب آهن در پشت کوه بی بی شهربانو نصب شد

۱3۱۷ خورشیدی ) ۱۹38 میالدی(
زادروز شهبانو فرح پهلوی

۱3۲8 خورشیدی ) ۱۹4۹ میالدی(
تحصن دکتر محمد مصدق و تنی چند از هم فکرانش برابر کاخ شاه

۱34۲ خورشیدی ) ۱۹63(
صدور حکم اعدام طیب حاج  رضایی  و اسماعیل رضایی

۱3۹8 خورشیدی ) ۲۰۱۹(
درگذشت حسین دهلوی موسیق دان در سن ۹۲ سالگی در تهران) متولد ۱3۰6(  

 چهارشنبه 23 مهر     14 اکتبر

۱3۱4 خورشیدی ) ۱۹35 میالدی(
تأسیس کانون بانوان ایران

۱33۹ خورشیدی ) ۱۹6۰ میالدی(
جواهرات ســلطنتی به عنوان پشــتوانه اســکناس به خزانه بانک مرکزی ایران 

تحویل داده شد
۱3۷4 خورشیدی ) ۱۹۹5 میالدی(

قرائت متن »ما نویســنده ایم« با امضاي ۱34 نویسنده ایرانی، توسط آتورمیلر، در 
انجمــن قلم آمریکا و پخش این خبر در سراســر جهان، که یکی از انگیزه های 

شتاب جمهوری اسالمی در کشتار نویسندگان ایرانی شد .

پنجشنبه 24 مهر   |  15 اکتبر

پنجشنبه ۲4 مهر     ۱5 اکتبرسازمان امنیت کشور اعالم کرد یک گروه ۱۲ نفری 
که قصد ترور شــاه و شهبانو فرح و ولیعهد را داشــتند، دستگیر شدند. اسامی 
گروه: رضاعالمه زاده، عباســعلی ســماکار، طیفور بطحایی، خسرو گلسرخی، 
کرامت اهلل دانشــیان، منوچهرمقدم سلیمی، رحمت اهلل جمشیدی، شکوه فرهنگ 
)میرزادگی(، ابراهیم فرهنگ رازی، مریم اتحادیه، مرتضی ســیاهپوش و فرهاد 

قیصری )از این گروه، گلسرخی ودانشیان اعدام شدند(
کتاب من متهم مي کنم، کمیته مرکزی حزب توده را- به قلم فریدون کشاورز از انتشارات 

شرکت کتاب
۱3۹۱ خورشیدي )۲۰۱۲ میالدي(

درگذشت ابوالقاسم پرتو، نویسنده و پژوهشگر درجنوب کالیفرنیا

آدینه  25 مهر   |   16 اکتبر

۱3۱8 خورشیدی ) ۱۹3۹ میالدی(
قتل فرخی یزدی شاعر و روزنامه نگار آزادیخواه در زندان قصر ) توسط » آمپول هوا »ی 

پزشک احمدی (
۱344 خورشیدی ) ۱۹65 میالدی(

صدور فرمان تشکیل کتابخانه پهلوی برای تمرکز کلیه کتب خطی و اسناد تاریخی

شنبه   26 مهر   |   17 اکتبر

۱۲86 خورشیدی ) ۱۹۰۷ میالدی(
انتشار روزنامه » مساوات » به مدیریت سیدمحمدرضا شیرازي 

۱36۰ خورشیدی ) ۱۹8۱ میالدی(
استعفای مهدوی کنی از نخست وزیری

یکشنبه 27 مهر  |     18 اکتبر

۱3۲۰ خورشیدی ) ۱۹4۱ میالدی(
رضاشاه پهلوی به تبعیدگاه خود، جزیره موریس، وارد شد

۱333 خورشیدی ) ۱۹54 میالدی(
تیرباران گروه اول افسران توده ای از جمله مرتضی کیوان – روزنامه نگار

۱3۲۹ خورشیدی ) ۱۹5۰ میالدی(
امضای طرح همکاری استفاده از اصل چهار ترومن

۱3۷۱ خورشیدی ) ۱۹۹۲ میالدی(
درگذشت حبیب اهلل بدیعی، آهنگساز و نوازنده ویولون

۱38۹ خورشیدی ) ۲۰۱۰ میالدی(
درگذشت علي نقی منزوی، کتاب شناس نامی و از استادان اسالم شناسی علمی درایران 
معاصر، در منزل خود در کوی سعادت آباد تهران. وی هنگام مرگ 8۹ سال داشت. او 
در سال ۱3۰۱ خورشیدی در خانواده ای روحانی در شهر سامرا در عراق به دنیا آمد. او 

بزرگترین پسراز چهار پسر شیخ آقا بزرگ تهرانی، عالم و مؤلف نامی شیعه بود.
آقا بزرگ تهرانی صاحب کتاب الذریعه الی تصانیف الشــیعه است، که از بزر گترین 

فرهنگهای جامع آثار شیعیان به شمار می رود.

دوشنبه 28 مهر  |   19 اکتبر

۱۲48 خورشیدی ) ۱86۹ میالدی(

زادروز ستارخان - سردار ملی جنبش مشروطیت
۱3۲3 خورشیدی ) ۱۹44 میالدی(

زادروز منوچهر کهن - شاعر و زندگینامه نویس
۱383 خورشیدی ) ۱۹۹3 میالدی(

درگذشــت یداهلل شیراندامی هنرپیشه سینما و تئاتر در لس آنجلس  )زاده ۱3۱4 در 
شهرستان مرو استان خراسان( در لس آنجلس، کالیفرنیا.

۱38۷ خورشیدی ) ۲۰۰8 میالدی(
درگذشــت مهرانگیز دولتشاهی، نماینده مجلس شورای ملی )در دوران پهلوی( و 

ازفعاالن جنبش زنان، پس از مدت ها بیماری در پاریس

سه شنبه 29 مهر   |  20 اکتبر

۱۲86 خورشیدی ) ۱۹۰۷ میالدی(
درگذشــت میرزامحمدحسین خان ذکاءالملک )متخلص به فروغی(، مدیر مدرسه 

علوم سیاسی و موسس روزنامه » تربیت »
۱333 خورشیدی ) ۱۹54 میالدی(

آغاز محاکمه یازده تن از گروه سوم افسران سازمان نظامی حزب توده ۱383
۱383 خورشیدی ) ۲۰۰4 میالدی(

درگذشت یداهلل شیراندامی هنرپیشه سینما و تاتر در آمریکا
۱3۹3 خورشیدی ) ۲۰۱4 میالدی(

محمدرضا مهدوی کنی از ســران جمهوری اســالمی پــس از ماه ها در کما بودن 
درگذشــت. او که پرونده ای ســنگین از نقض حقوق بشر در کارنامه سیاسی خود 
دارد، در زمان مرگ رییس مجلس خبراگان رهبری جمهوری اسالمی بود. وی پیش 
از انقــالب ۱35۷ از روحانیون مخالف حکومت پهلوی بود و پس از انقالب یکی 
از 5 روحانی بود که هســته اصلی شورای انقالب را تشکیل می دادند. پس از آن به 
عنوان وزیر کشــور )در دولت های شــورای انقالب، رجایی و دکتر باهنر( و کفیل 
نخست وزیر )پس از ترور رجایی و باهنر( بوده است و در همین دوره از سوی آیت 

اهلل خمینی مامور به تشکیل کمیته های انقالب و ساماندهی آنها گردید.
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۱35۹ خورشیدی ) ۱۹8۰ میالدی(
ممنوع االنتشار شدن » نامه ی مردم » ارگان حزب توده ایران 

۱33۰ خورشیدی ) ۱۹5۱ میالدی(
دکتر محمد مصدق در جریان شرکت در جلسه شورای امنیت به اتفاق سفیرکبیرایران 
در آمریکا )انتظام( و رییس ســازمان ملل با رییس جمهور آمریکا )ترومن( دیدار و 

گفتگوکرد
۱33۱ خورشیدی ) ۱۹5۲ میالدی(

تصویب قطع رابطه سیاسی ایران و انگلستان در جلسه فوق العاده هیأت وزیران
۱34۲ خورشیدی ) ۱۹63 میالدی(

آغاز محاکمه مؤسســان و اعضای نهضت آزادی ایران )بازرگان، یداهلل ســحابی، 
طالقانی، عزت اهلل سحابی، شیبانی، بابایی، حکیمی، جعفری و عدالت منش( به اتهام 

اقدام علیه امنیت کشور در دادگاه ویژه نظامی
۱35۷ خورشیدی ) ۱۹۷8 میالدی(

دیدار مهندس مهدی بازرگان و دکتر میناچی با آیت اهلل خمینی در پاریس

۱384 خورشیدی ) ۲۰۰5 میالدی(
درگذشــت فریدون گله فیلمنامه نویس و کارگردان ایرانی در ســن 63 سالگی در 

سلمان شهر مازنداران.
۱385 خورشیدی ) ۲۰۰6 میالدی(

درگذشت ملوک مهدآرا )آفت(، خواننده کوچه و بازار در سن ۷5 سالگی در تهران
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۱3۱۱ خورشیدی ) ۱۹3۲ میالدی(
نام شهر ناصری به اهواز تبدیل شد
۱3۲۹ خورشیدی ) ۱۹5۰ میالدی(

درگذشت دکتر محمدحسین لقمان-  لقمان الدوله، پزشک
۱345 خورشیدی ) ۱۹66 میالدی(

فرستنده تلویزیون ملی ایران کار خود را آغاز کرد
۱35۷ خورشیدی ) ۱۹۷8 میالدی(

۷۲6 زندانی سیاسی آزاد شدند
۱386 خورشیدی ) ۲۰۰۷ میالدی(

به قتل رسیدن ابراهیم تربیتی، شاعر مقیم لس آنجلس در داون تاون این شهر. وی سراینده 
شعرهای کتاب » عاقبت شعر مرا خواهد کشت » مي باشد.

۱388 خورشیدی ) ۲۰۰۹ میالدی(
درگذشت فاطمه بحرینی )رزا منتظمی( یکی از نام آورترین معلمان آشپزی ایرانی و نویسنده 
کتاب پرفروش و معروف »هنرآشپزي«  در سن 8۷ سالگی در تهران . وی نخستین بارکتاب 

خود را در سال ۱343 با 6۰۰ دستور غذایی منتشر کرد. او متولد ۱3۰۱ بود

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

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
9  اکتبر تا  22  اکتبر  ) 18 مهر تا 1 آبان (
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)Sundown law( پوزش شهر گلندل برای قوانین ضد سیاهان

شهر گلندل با صدور بیانیه ای نسبت به قوانین گذشته خود نسبت به اقلیت ها، به 
ویژه سیاهپوستان پوزش خواست. 

این قانون که به ۱۰۰ ســال پیش باز می گردد و به Sundown معروف اســت، 
سیاهپوستان را در شــهرهایی چون گلندل، بربنک، پاسادنا مجبور می کرد با آغاز 
تاریک شدن هوا به خیابان نیایند. یکی از دالیل این قانون در گذشته دور حضور 

کوکالس کالن ها در این منطقه بوده است:
کنشگران اجتماعی می گویند که از سال ۲۰۰3 تا ۲۰۱6 تنها 5 درصد افزایش برای 
کارکنان رنگین پوســت وجود داشته در حالی که برای ارامنه افزایش 6۲ درصدی 
در آن سالها وجود داشته و همین موضوع سبب شدن در اختصاص خانه های ارزان 

قیمت و دیگر خدمات رفاه اجتماعی سیاهپوستان نادیده گرفته شوند. 
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