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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« اتحاد برای نوید» از کمیته بین المللی المپیک
درخواست تحریم جمهوری اسالمی
در میادین ورزشی را نمود

کالیفرنیایکروزدیگررادرخطمیانه
پشتسرگذاشت.
مواددرسینژادپرستانهدر
آموزشآنالین
اریک گارستی و آدم شیف در مورد
تنشبینآذربایجانوارمنستان
هشداردادند
 2100برگه رای ناقص به ساکنان
وودلند هیلز رسید
ضبط  800000دالر مواد مخدر در مرز
گویننیوسام 30درصدبهمالکیت
زمینهایدولتکالیفرنیامیافزاید
شکایتخانوادهیکبیخانمان
سیاهپوستازمامورانارنجکانتی
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
اســامی در المپیک  ( ۲۰۲۰که به دلیل شیوع کرونا به
سال  ۲۰۲۱موکول شد) را به خاطر نقض مداوم حقوق
بشر ممانعت به عمل آورد.
ی در اقدامی ضد بشری بدون آن که
جمهوری اســام 
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.

زوج استرالیایی بازداشت شده در ایران سکوت خود را شکستند

دو شــهروند اســترالیایی که در ماه جون  ۲۰۱۹در ایران
بازداشت شده بودند،و پس از ســه ماه آزاد شده بودند ،
سکوت خود را شکستند.
عکس مارک فیرکین ،گردشگر وبالگنویس استرالیایی و
جولیکینگکهیکشهروندبریتانیاییاسترالیاییهستنددر
زمانی که در ایران بودند
جولی کینگ و مارک فیرکین از سال  ۲۰۱۷سفر خود به
کشــورهای آسیایی را آغاز کرده و گزارش و تصویرهای
خود از این ســفرها ،از جمله عکسها و فیلمهایی که با
کمک پهپاد تهیه شده را در اینترنت منتشر میکردند.

انتشار این گزارشها بیکباره در نیمه اول سال  ۲۰۱۹قطع
شد و معلومگردید 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 اعالمکزدند 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.
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تصویرهفته:

پس از دو هفته  ،باردیگرپرداخت
حقوق بیکاری آغاز شد
پس از پایان یافتن  2هفته تعطیلی سامانه  EDDدر 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  3میلیون نفر که پیش از این
حقوق بیکاری درخواســت نموده و دریافت کردهاند .یک چک  600دالری و یا 2
چک  300دالری از کمکهای فدرال فرستاده خواهد شد.
از امروز  EDDپذیرفتن درخواستهای تازه را در سامانه خود آغاز خواهد نمود و
همراه با آن به شماری از پروندههای انباشته شده نیز رسیدگی خواهد نمود.
ناگفتــه نماند که از مــاه مارچ تاکنون 94میلیارد 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  28نفر مرگ و میر و  2473نفر مبتال پشت
ســر گذاشت و دوشنبه را با ثبت  16148نفر مرگ و میر و  832109نفر مبتال آغاز
کرد.
آمار مقایسهای کانتیها برای هر یکصد هزار نفر جمعیت کانتی امپریال را در باالی
جدول و لوس آنجلس را دهم و ســن برناردینو  ،11ریورساید  13و ارنج کانتی را
در رده  21قرار داده است.
آمار مبتالیان و مرگ و میر شماری از کانتیها از این قرار است

تندیس استاد شجریان
توسط مرتضی آرین مجسمه ساز ایرانی

ایرانشهر

را
آن الین بخوانید

IranshahrNewsAgency.com/
Magazine

پشتیبانی اریک گارستی شهردار
لوس آنجلس از جورج گسکون
اریک گارســتی شــهردار لوس آنجلس در یک ماده به انتخابات  3نوامبر ،برای
انتخابات دادســتان کل لوس آنجلس کانتی ،پشتیبانی خود را از جورج گسکون

( )George Gasconاعالم 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.
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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 کالسهای آنالین که دارای محتوای ،نژادپرستانه و
جنســیتی است ،کالسها را به اعتراض ترک کردند .این
مواد آموزشــی را پدران و مادران به سبب در خانه بودن
و نظارت بــر آموزش دانشآمــوزان دریافتهاند .گر چه
بخشــی از این مواد آموزشی همواره در کتابها و مواد
آموزشــی بوده و آموزگاران یا آن را حذف کردهاند و یا

دانش آموزان به آن توجه نکــرده بودند ،اکنون آموزش
آنالیــن این فرصت را میدهد که خانوادهها بیشــتر در
روند آموزشی فرزندان مشارکت نمایند و به نظر میرسد
کــه افرادی که آموزش آنالین را مدیریت میکنند ،بدون
توجه و حساســیت به این موضوعهــا که در ایالتهای
میســوری و کانزاس در مواد آموزشــی از ســال 2001
وجود داشــته ،آنها را در سامانه آموزشی کالیفرنیا نیز به
آموزش گذاشتهاند که بسیار نگران کننده است.

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 طرفهای 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 درگیریها بداند و با این موضوع روبرو شود.
در این گردهمآیی نمایندگان و مسئوالن حاضر ،رفتار آذربایجان
و ترکیه و همپیمانان ناتو را محکوم کردند.
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 21میلیون پاکت رای در کالیفرنیا فرستاده شد

ایالت کالیفرنیا برای نخستینبار در تاریخ انتخابات کالیفرنیا و
آمریکا برای همه کســانی که ثبت نام کردهاند ،برگه های رای
پستی را فرستاد و از امروز میتوان آن را پست کرد و رای خود
را بازگرداند.
فرســتادن  21میلیون برگ رای در کالیفرنیــا در روز  5اکتبر،
باالترین میزان در بین ایالتهای آمریکاست.
برای این که این برگههای رای خوانده و شمارده شود ،نیاز به
امضای فرستند و گواهی یک نفر دیگر را دارد.

کسانی که ثبت نام نکردهاند باید تا  19اکتبر ثبت نام نمایند.
حوزههای رای حضوری در کالیفرنیا از آدینه  30اکتبر گشایش
مییابد و تا پایان ساعت  8شب روز  3نوامبر ادامه مییابد.
کســانی که پاکت برگههای رای را دریافت نکنند میتوانند بر
روی سامانه  where is My Ballotآن را ردیابی کنند.
آمار کالیفرنیا نشــان میدهد که تا  1/7درصد پاکتهای رای به
سبب ناقص بودن بازگردانده میشود.

 2100برگه رای ناقص به ساکنان وودلند هیلز رسید
با آغاز فرستادن  21میلیون برگه انتخابات در کالیفرنیا اعالم
شــد که نزدیک به  2100بسته پســتی که در لوس انجلس
کانتی برای ساکنان وودلند هیلز فرستاده شده است .صفحه
مربوط به الیحههای ایالتی  2بار سنجاق شده و صفحه رای
به نامزدهای ریاست جمهوری وجود نداشته است.
بیدرنگ کانتی لوس آنجلس اعالم کرد که هر کســی چنین
پاکتهایی دریافت نموده به کانتی گزارش دهد تا جایگزین
آن فرستاده شود و بستههای نادرست را استفاده نکنند.
بنابر قانون انتخابات ،برگههای پستی باید  29روز پیش از 3
نوامبر به رای دهندگان رسیده باشد.
ناگفتــه نماند که لوس آنجلس کانتی  5/6میلیون برگه برای
انتخابات پســت کرده است و نبودن صفحه رای به ریاست
جمهوری ،عمدی نبوده و اشتباه ماشین تلقی میشود.

4

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  -240آدینه  16اکتبر 2020

در کانون خبر:

ضبط  800000دالر مواد مخدر در مرز

ماموران گشت مرزی امریکا اعالم کردند که در ایست بازرسی
نزدیک  Salton seaدر بزرگراه  86در ســن دیه گو ،بیش از
 800000دالر مواد مخدر را در  3برخورد کشف و ضبط کردهاند.
در یک گشت اتوموبیلها ،از یک فرد  21ساله ،در حدود 88000
دالر کوکائین و فنتالین را گرفتهاند .در دو بازرسی دیگر از یک
مرد  35ســاله در حدود  58000دالر هروئین و از مرد  53ساله

دیگر نزدیک به  360000دالر کوکائین و متاآمفتامین ضبط شده
است .در یک مورد دیگر  30باند متاآمفتامین را ضبط کردهاند که
ارزش  120000دالر داشته است.
در تمامی موارد یاد شده سگهای  12-Kاین مواد را در بخشهای
گوناگون اتوموبیلها کشف کردهاند.

گوین نیوسام  30درصد به مالکیت زمین های
دولتکالیفرنیا میافزاید

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  2035و طرح گام به گام کاهش از شمار اتوموبیلهای بنزین
سوخت که با مخالفت جمهوریخواهان روبرو شده اشاره کرد.
او در مورد استخراج نفت به شیوههای سنتی برای نیاز اقتصادی،
گفت ما در قرن نوزدهم زندگی نمی کنم و باید راههای اقتصادی
نوین و نیازهای خود برای رفت و امد را در راههای پیشــرفته
جســتجو کنیم .ناگفته نماند که این دستور شامل اتوموبیلهای
دست دوم نمیشود .گوین نیوسام در مورد موضوع دیگر گوین
نیوســام اشاره کرد که ایالت کالیفرنیا تا سال  2030به میزان 30
درصد زمینهای ایالتی را در کرانههای ساحلی گسترش میدهد
و ایالت کالیفرنیا نخستین ایالتی خواهد بود که در سراسر امریکا
زمینهای کرانه های ساحلی با مالکیت ایالتی را گسترش میدهد.

شکایتخانوادهیکبیخانمانسیاهپوستازمامورانارنجکانتی
خانواده یک بیخانمان 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 بیخانمان که رنگین پوست بوده هنگامی که در نیمروز
 23ســپتامبر در برابر هتل میرامار قصد عبور از خیابان داشته از
سوی  2مامور ویژه متوقف میشود و یکی از ماموران بر روی
شانه او دست میزند و مرد بیخانمان که کورت رین هولد نام

داشته میگوید به من دست نزن و بی درنگ افسر به او دستور
میدهد که روی زمین بنشیند و ناگهان افسر دیگر فریاد میزند
اسلحه من را گرفته است و افسر دیگر  2گلوله 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 بیخانمانها سامان داده شدهاند.
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پرونده یک قتل پس از  11سال بازگشایی می شود

دادستان آلمیدا کانتی در شمال کالیفرنیا ،یک پرونده قتل را برای
محاکمه دوباره ،بازگشایی کرد.
در این پرونده جوان سیاهپوست  22سالهای به نام اسکار گرانت
در شب سال نو  2009بوسیله یکی از افسران ایستگاه راهآهن 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 11
ماه زندان محکوم کرده و سپس آزاد شده بود.
پس از این که فیلمی در سال  2013به نام Fruitvale Sation
در باره این موضوع ایستگاه قطار ساخته شد .این موضوع دوباره
طرح شد و امسال پس از موضوع جورج فلوید در مینهسوتا،
پرونده بازگشایی شده است.

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  12-Kدیده نشده است.
در حــال حاضر  32کانتی از  58کانتی کالیفرنیا به گشــایش
مدارس به صورت حضوری اقدام کردهاند ،هفته گذشته شمار
 28کانتی در لیست بودند.
از ســوی دیگر کالجها و دانشــگاه هــای کالیفرنیا با این که
کالسهای خود را آنالین برگزار مینمایند ،لیکن با بازگشت
شماری از دانشجویان به خوابگاههای دانشگاه موافقت نمودهاند
و شماری از دانشجویان نیز در آپارتمانهای محلی در پیرامون
دانشــگاه اقامت دارند و همین موضوع به سبب گردهمآیی
دانشجویان در محلهها و محیط دانشگاه دانشگاهها را با مشکل
افزایش مبتالیان روبرو کرده است برای نمونه دانشگاه سن دیه
گو که در  5سپتامبر  509نفر مبتال را گزارش نموده در  5اکتبر
 111نفر مبتال را گزارش کرده است.
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اقرار حزب جمهوریخواه کالیفرنیا به نصب جعبههای تقلبی گردآوری رای

حزبجمهوریخواهکالیفرنیااقرارکردکهباساختنجعبههایتقلبیبرایدرارنجکانتی،لوس
انجلس کانتی ،فرزنو کانتی اقدام به گردآوری رای به صورت تقلبی نموده است.
گر چه همواره از نظر تبلیغاتی جمهوریخواهان ،برگههای رای پستی را هدف قرار داده و
گفتهاند که امکان تقلب وجود داردف خودشان در کانتیهای یاد شده دست به تقلب زدهاند.
پس از آن که در ارنج کانتی اعالم شد که به نشانههای رسمی دقت شود و در هر جعبهای رای
خود را نیاندازید ،جعبههای تقلبی رای در لوس آنجلس کانتی با دقت بیشتر ،شبیه جعبههای
اصلی ساخته شده و کار گذاشته شده است.
هکتورباراهاس،سخنگویحزبجمهوریخواهکالیفرنیااعالمکردوپذیرفتکهاینحزب
اقدام به کار گذاشتن جعبههای تقلبی کرد است ،لیکن از گفتن شمار آنان خودداری کرد.
این جعبهها در لوس آنجلس در برابر کلیساهای محل زندگی سیاهپوستان گذاشته شده بود.

قطعبرقدرکانتیهایشمالکالیفرنیا
شرکت  PG&Eاعالم کرد که به سبب سرعت گرفتن باد ،بخشهایی از کانتیهای
شمال کالیفرنیا با قطع برق در امشب روبرو خواهند شد.
با در نظر گرفتن شتاب باد از  15تا  25مایل در هر ساعت و افزایش آن تا  40مایل در
ساعت و خشکی بوتهزارها ،منطقه در خطر آتشسوزی است از این رو ،بخشهایی
از  24کانتی شــمال کالیفرنیا با قطع برق روبرو میشوند و این قطع برق تا  10شب
آدینه ادامه مییابد و دست کم  54000مشترک را در پوشش خود خواهد داشت و در
صورت افزایش شتاب باد به  50مایل در ساعت ،منطقه شمال شرقی ساکرامنتو نیز در
لیست خاموشیها برای پیشگیری از خطر آتشسوزی قرار میگیرد.
این خاموشیها از ساعت  6پس از نیمروز چهارشنبه آغاز میشود .شرکت ،PG&E
امکان استفاده از  WiFiرا برای مناطق خاموش ،فراهم خواهد نمود.

برکنار شدن یکی از فرماندهان
تفنگداران دریایی آمریکا
یکــی از فرماندهان تفنگداران دریایی در کمپ پندل تــون ( )Pendeltonپس از
گذشت  3ماه از حادثه مرگبار تصادف خودروهای زمین – دریای تفنگداران در هنگام
تمرین که موجب مرگ  9نفر شد ،امروز از کار برکنار شد.
فرمانده گردان تفنگداران نیروی دریایی در سن دیه گو برکنار شد
امروز به دســتور ژنرال کارســتن هکل ( )Karsten Hecklفرمانده نیروهای ویژه
تفنگداران دریایی در سن دیه گو ،سرهنگ مایکل رگنر ( )Regnerکه فرماندهی گردان
تفنگداران هنگام تمرین را به عهده داشته و به سبب مرگ  9نفر در هنگام تمرین ،برکنار
شد .این تمرین در  30ماه جوالی انجام شده بود.
در تصادف یاد شــده ،خودروی زمین – دریای تفنگــداران در عمق  385فوت زیر
اقیانوس فرو رفت و از  16نفر 7 ،نفر جان ســالم به در بردند و  9نفر جان خود را از
دست دادند.
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رهبران یک کالج آموزش مذهبی و مخالفت با ماسک

مسئوالن اداره بهداشت  Shastaکانتی اعالم کردند که  274شمار مبتالیان را  137نفر گزارش کرده بود و اکنون در  274نفر
مورد افزایش مبتالیان ،مربوط به کالج مذهبی ( )Bethelبتل قرار گرفته است.
است که در شمال کالیفرنیا قرار دارد و رهبر مذهبی اونجلیست بر اساس دستور مسئوالن مذهبی ،به سبب این افزایش ،نه تنها
این کالج مذهبی ،در ویدئویی که در شبکههای اجتماعی منتشر شستا کانتی در باالی جدول یک هفته گذشته است ،بلکه این
مدرسه ناگزیر به برقراری کالسها به صورت آنالین شده است.
شده ،استفاده از ماسک را بیارزش و بیفایده خوانده است.
این کالج مذهبی که در شهر ردینگ قرار دارد ،در هفته گذشته

دستور دیوان عالی قضایی کالیفرنیا برای رسیدگی به
پروندهاسکاتپیترسون

دیوان عالی قضایی کالیفرنیا به قاضی دادگاه رســیدگی به پرونده
اسکات پیترسون را که به کشتن همسرش لی سی پیترسون و جنین
به دنیا نیامدهاش محکوم شده ،بار دیگر مورد بررسی قرار دهد.
دیوان عالی قضایی کالیفرنیا در بررسی خود ،حکم اعدام اسکات
پیترســون را به دادگاه پایینتر بازگرداند ،لیکن وکالی اســکات
پیترســونف در درخواســت جداگانهای از دیوان عالی قضایی

ایالت کالیفرنیا برای مصرف برق هشدار داد.

با افزایش گرمای هوا ،افزون بر موضوع آتشسوزیها ،کمبود
میزان برق سبب شد که امروز ایالت کالیفرنیا برای ساعت  3تا
 10امشب هشدار در کاهش مصرف را صادر نماید تا کالیفرنیا
تــا جایی که میتوانند از مصرف بیرویه 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 کنندههای خود را روی  78بگذارند و همین
چند درجه که در خانه و محل کار محســوس نخواهد بود،
کمک میکند 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  20درجه در آنجا جریان دارد.

جریمه های شهرداری برای پارک اتوموبیل آغاز شد

شهرداری لوس آنجلس اعالم کرد که بار دیگر جریمه برای پارک
خواستهاند که دالیل محکومیت نیز بازبینی و رد شود.
کردن اتوموبیل در نقاط ممنوع را آغاز میکند.
در این دادخواست برای بازبینی ،به نظر و پیشداوری نفر شماره 7
با گذشت نزدیک به  7ماه از دوران کرونا و افزایش رانندگی در
هیئت منصفه اشاره شده که او موضوع کشته شدن جنین در شکم شهر ،از امروز جریمههای  73دالری برای اتوموبیلهایی که در
مادر را قتل به شمار میآورد و او را برکنار کرده و همراه با شماری کنار خیابان در روزهای پاکیزه سازی خیابانها پارک شده باشند
از اعضای هیئت منصفه به انتشار کتاب پرداختهاند.
آغاز میشود.
این موضوع که از  16مارچ  2020متوقف شده بود ،به سبب این

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.

که تمیز نکردن خیابانها میتواند به تندرستی مردم آسیب بزند
و انباشــته شدن زبال ه در پشت و کنار اتوموبیلها ،خطر رشد و
افزایش موش و دیگر موجودات زیانبار و حشره ها را به همراه
دارد ،ضرورت این موضوع جدی میشود.
ناگفته نماند که درآمد شهرداری از این جریمهها ،ساالنه در حدود
 85/5میلیون دالر است.
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طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:
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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

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!

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 پرسپولیسفینالیست
ولی این دفعه خیلی با کالس و شــیک تر با هم برخورد کردن و خیلی با احترام و اوصوال یکی از خبرای خوشحال کننده این هفته که باعث شد ملت تحت فشار ایران
لبخندزنون خوار همدیگه رو به صلوات دادن! البت اونچه که ما دیدیم پنس برنده 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 *********
هر روز صبح عكس شکیرا رو ميذارم روبروم ميگم ازامروز هيچي نميخورم تا اين
صاف نشد. .
هیکلی بشم !
دکتر بهش میگه  :عزیزم شما دکمه شلوارو به یقه بلوزت بستی !!!
المصب ميز غذا رو كه ميبينم ميگم مگه ادل چشه؟ به اين خوشگلي و جذابي!
*********
در زندگی هر وقت کسی برایت سنگ پرتاب کرد ،تو با مهربانی برایش گل پرتاب *********
از چند وقت دیگه در سراسر ایران تا شب عید ،شام نهایتا نیمرو داریم!
کن ...
خانوما یه روز خونه تکونی کردن تا یه ماه جرات داری بهشــون بگی یه لیوان آب
البته با گلدونااا!!!
بده  ،ماهیتابه رو میکنن تو حلقت! به همین برکت قسم رو فرش باید پر بزنی  ،مگه
*********
میذارن توخونه راه بری  ،دیدم که میگما!
بزنین نصف صورت بره کسافته آشغالو
*********
ببخشید یهویی یادم افتاد عصبانی شدم
زن برای فراموش کردن غم هایش گریه نمیکند!! بلکه خرید میکند!
*********
مراقب باشید خانمتون غم نداشته باشه!
امروز هوا بارونی بود  ،رفتم ماهی قرمز بخرم
*********
دختره اومد به فروشنده گفت :آقا ماهیاتون خیس نشن جلو بارون!
دیسک کمر گرفتم بابام گفت :میبینین چوب خدارو خورده!
میگن فروشنده رفته ته اقیانوس آب رنده میکنه!!!
به فاصله یکماه خودش دچارعارضه مشابه شد!
*********
شخصی نزد حکیم رفت و پرسید من بواسطه گروه های تلگرام با دختری زیبا آشنا داداچ کوچیکه گفت :بابا ،این چوب خداست؟
گفت :نه این امتحان الهیه!!!
شدم و قصد ازدواج با او را دارم.
*********
آیا نظر شما این امر مشکلی ندارد؟؟؟
مطمئنم پدرم یه قرارداد مخفیانه با صداوسیما بسته! هر وقت دعوامون بشه یه مستند
حکیم گفت  :از کدوم گروه ؟ منم اد کن!!!

از شبکه های اجتماعی:

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!
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 9اکتبر تا  ۲۲اکتبر (  18مهر تا  ۱آبان )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه  18مهر |  9اکتبر
 1323خورشيدى (  1944ميالدى)
زادروز مهرانگيز كار ،حقوقدان ،روزنامه نگار ،فعال سياسى
آثار اين نويسنده چاپ داخل و خارج از ايران درشركت كتاب موجود است
 1356خورشيدى (  1977ميالدى)
برگزاري شبهاي شــعر  -معروف « ده شب شعر» در باشگاه انجمن فرهنگي  1317خورشيدى (  1938ميالدى)
زادروز شهبانو فرح پهلوى
ايران و آلمان
 1328خورشيدى (  1949ميالدى)
 1360خورشيدى (  1981ميالدى)
تحصن دكتر محمد مصدق و تنى چند از هم فكرانش برابر كاخ شاه
تنفيذ حكم رياست جمهورى آخوند خامنهاى از سوى آخوند خمينى
 1342خورشيدى ( )1963
صدور حكم اعدام طيب حاج رضايى و اسماعيل رضايى

 1387خورشيدى (  2008ميالدى)
درگذشــت اردشــير محصص ،يكى از نام آوران عرصه كاريكاتور و هنرهاى
تجســمى ،بر اثر بيمارى درســن  70سالگى در شــهر نيويورك .وى متولد  1398 18خورشيدى ( )2019
درگذشت حسین دهلوی موسیق دان در سن  ۹۲سالگی در تهران( متولد )۱۳۰۶
شهريور  1317در رشت بود.

شنبه  19مهر |  10اکتبر

چهارشنبه  23مهر  14اکتبر

زادروز ستارخان  -سردار ملى جنبش مشروطيت
 1323خورشيدى (  1944ميالدى)
زادروز منوچهر كهن  -شاعر و زندگينامه نويس
 1383خورشيدى (  1993ميالدى)
درگذشــت یداهلل شیراندامی هنرپیشه سینما و تئاتر در لس آنجلس (زاده  ۱۳۱۴در
شهرستان مرو استان خراسان) در لس آنجلس ،کالیفرنیا.
 1387خورشيدى (  2008ميالدى)
درگذشــت مهرانگيز دولتشاهى ،نماينده مجلس شوراى ملى (در دوران پهلوى) و
ازفعاالن جنبش زنان ،پس از مدت ها بيمارى در پاريس

سه شنبه  29مهر |  20اکتبر
 1286خورشيدى (  1907ميالدى)
درگذشــت ميرزامحمدحسين خان ذكاءالملك (متخلص به فروغى) ،مدير مدرسه
علوم سياسی و موسس روزنامه « تربيت «
 1333خورشيدى (  1954ميالدى)
آغاز محاكمه يازده تن از گروه سوم افسران سازمان نظامى حزب توده 1383
 1383خورشيدى (  2004ميالدى)
درگذشت يداهلل شيراندامى هنرپيشه سينما و تاتر در آمريكا
 1393خورشيدى (  2014ميالدى)
محمدرضا مهدوی کنی از ســران جمهوری اســامی پــس از ماهها در کما بودن
درگذشــت .او که پروندهای ســنگین از نقض حقوق بشر در کارنامه سیاسی خود
دارد ،در زمان مرگ رییس مجلس خبراگان رهبری جمهوری اسالمی بود .وی پیش
از انقــاب  ۱۳۵۷از روحانیون مخالف حکومت پهلوی بود و پس از انقالب یکی
از  ۵روحانی بود که هســته اصلی شورای انقالب را تشکیل میدادند .پس از آن به
عنوان وزیر کشــور (در دولتهای شــورای انقالب ،رجایی و دکتر باهنر) و کفیل
نخستوزیر (پس از ترور رجایی و باهنر) بوده است و در همین دوره از سوی آیت
اهلل خمینی مامور به تشکیل کمیتههای انقالب و ساماندهی آنها گردید.

 1314خورشيدى (  1935ميالدى)
 1319خورشيدى (  1940ميالدى)
تأسيس كانون بانوان ايران
زادروز پورى بنايى ،بازيگر تئاتر ،سينما و تلويزيون
فيلمهاى اين هنرپيشــه در مركز موســيقى و فيلم ايران وابسته به شركت كتاب  1339خورشيدى (  1960ميالدى)
جواهرات ســلطنتى به عنوان پشــتوانه اســكناس به خزانه بانك مركزى ايران
موجود است
تحويل داده شد
 1329خورشيدى (  1950ميالدى)
 1374خورشيدى (  1995ميالدى)
برگزارى مراسم نامزدى محمدرضاشاه پهلوى و ثريا اسفنديارى دركاخ مرمر
قرائت متن «ما نويســندهايم» با امضاي  134نويسنده ايرانی ،توسط آتورميلر ،در
 1331خورشيدى (  1952ميالدى)
انجمــن قلم آمريکا و پخش اين خبر در سراســر جهان ،که يکی از انگيزههای چهارشنبه  30آبان |  21اکتبر
انتخاب دكتر حسين فاطمى  -مدير روزنامه باختر امروز و نماينده مجلس  -به
شتاب جمهوری اسالمی در کشتار نويسندگان ايرانی شد .
سمت وزير امور خارجه ايران
 1359خورشيدى (  1980ميالدى)
 1334خورشيدى (  1955ميالدى)
ممنوع االنتشار شدن « نامهی مردم « ارگان حزب توده ايران
پنجشنبه  24مهر |  15اکتبر
پيوستن ايران به پيمان «ستنو»
 1330خورشيدى (  1951ميالدى)
 1363خورشيدى (  1984ميالدى)
پنجشنبه  24مهر  15اکتبرسازمان امنيت كشور اعالم كرد يك گروه  12نفرى دكتر محمد مصدق در جريان شركت در جلسه شوراى امنيت به اتفاق سفيركبيرايران
درگذشت اميرى فيروزكوهى  -شاعر
اسامى
شدند.
دستگير
داشــتند،
را
وليعهد
و
فرح
شهبانو
و
شــاه
ترور
قصد
كه
در آمريكا (انتظام) و رييس ســازمان ملل با رييس جمهور آمريكا (ترومن) ديدار و
 1373خورشيدى (  1994ميالدى)
گلسرخى،
خسرو
بطحايى،
طيفور
ســماكار،
عباســعلى
زاده،
رضاعالمه
گروه:
گفتگوكرد
درگذشت حسن گلنراقى ،خواننده ايرانى (زاده )1300
فرهنگ
شكوه
جمشيدى،
اهلل
ت
رحم
سليمى،
منوچهرمقدم
دانشــيان،
اهلل
ت
كرام
 1331خورشيدى (  1952ميالدى)
سى دى مرا ببوس از آثار جاويدان موسيقى ايران و صداى شادروان گلنراقى در
فرهاد
و
ســياهپوش
مرتضى
اتحاديه،
مريم
رازى،
فرهنگ
ابراهيم
(ميرزادگى)،
مركز موسيقى و فيلم ايران وابسته به شركت كتاب موجود است
تصويب قطع رابطه سياسى ايران و انگلستان در جلسه فوق العاده هيأت وزيران
قيصرى (از اين گروه ،گلسرخى ودانشيان اعدام شدند)
 1342خورشيدى (  1963ميالدى)
كتاب من متهم ميكنم ،كميته مركزى حزب توده را -به قلم فريدون كشاورز از انتشارات
یکشنبه  20مهر |  11اکتبر
آغاز محاكمه مؤسســان و اعضاى نهضت آزادى ايران (بازرگان ،يداهلل ســحابى،
شركتكتاب
طالقانى ،عزت اهلل سحابى ،شيبانى ،بابايى ،حكيمى ،جعفرى و عدالت منش) به اتهام
 1391خورشيدي ( 2012ميالدي)
 1289خورشيدى (  1910ميالدى)
اقدام عليه امنيت كشور در دادگاه ويژه نظامى
انتشــار روزنامه « نوبهار» توســط ميرزا محمدتقی خان  -ملک الشعرای آستان درگذشت ابوالقاسم پرتو ،نويسنده و پژوهشگر درجنوب كاليفرنيا
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
قدس رضوی در مشهد
ديدار مهندس مهدى بازرگان و دكتر ميناچى با آيت اهلل خمينى در پاريس
آدینه  25مهر |  16اکتبر
 1313خورشيدى (  1934ميالدى)
گشايش آرامگاه فردوسى با نطق رضاشاه پهلوى
 1318خورشيدى (  1939ميالدى)
 1350خورشيدى (  1971ميالدى)
محمدرضاشاه پهلوى در مراسم جشنهاى  2500ساله در آرامگاه كورش گفت :قتل فرخى يزدى شاعر و روزنامهنگار آزاديخواه در زندان قصر ( توسط « آمپول هوا «ی
پزشک احمدی )
« کوروش  ،آسوده بخواب که ما بيداريم «
 1344خورشيدى (  1965ميالدى)
 1356خورشيدى (  1977ميالدى)
صدور فرمان تشكيل كتابخانه پهلوى براى تمركز كليه كتب خطى و اسناد تاريخى
اعتصاب مطبوعات
 1395خورشیدی ( 2016میالدی)
اکتبر
17
|
مهر
26
شنبه
 1384خورشيدى (  2005ميالدى)
درگذشت صفا حائری ،روزنامه نگار سرشناس ایرانی در جنوب فرانسه .
درگذشــت فريدون گله فيلمنامه نويس و كارگردان ايرانى در ســن  63سالگى در
 1286خورشيدى (  1907ميالدى)
دوشنبه  21مهر |  12اکتبر
سلمان شهر مازنداران.
انتشار روزنامه « مساوات « به مديريت سيدمحمدرضا شيرازي
 1385خورشيدى (  2006ميالدى)
 1360خورشيدى (  1981ميالدى)
 1305خورشيدى (  1926ميالدى)
درگذشت ملوك مهدآرا (آفت) ،خواننده كوچه و بازار در سن  75سالگى در تهران
استعفاى مهدوى كنى از نخست وزيرى
درگذشت حاج محمدتقى معروف به شوريده شيرازى -شاعر دوره قاجار
 1333خورشيدى (  1954ميالدى)
پنجشنبه  1آبان |  22اکتبر
آغاز محاكمه  12تن از افسران دسته دوم سازمان نظامى حزب توده و صدورحكم یکشنبه  27مهر |  18اکتبر
اعدام براى آنان
 1311خورشيدى (  1932ميالدى)
 1358خورشيدى (  1979ميالدى)
 1320خورشيدى (  1941ميالدى)
نام شهر ناصرى به اهواز تبديل شد
درگذشت غالمحسين مصاحب  -نويسنده و پژوهنده
رضاشاه پهلوى به تبعيدگاه خود ،جزيره موريس ،وارد شد
 1329خورشيدى (  1950ميالدى)
 1333خورشيدى (  1954ميالدى)
درگذشتدكترمحمدحسينلقمان-لقما نالدوله،پزشك
تيرباران گروه اول افسران تودهاى از جمله مرتضى كيوان – روزنامهنگار
 1329خورشيدى (  1950ميالدى)
 1345خورشيدى (  1966ميالدى)
امضاى طرح همكارى استفاده از اصل چهار ترومن
فرستنده تلويزيون ملى ايران كار خود را آغاز كرد
 1371خورشيدى (  1992ميالدى)
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
درگذشت حبيب اهلل بديعى ،آهنگساز و نوازنده ويولون
 726زندانى سياسى آزاد شدند
 1389خورشيدى (  2010ميالدى)
 1389خورشيدى (  2010ميالدى)
 1386خورشيدى (  2007ميالدى)
درگذشت مرضيه ،خواننده شهير ايرانى ظهر روز چهارشنبه  13اكتبر در سن  85درگذشت علينقى منزوى ،كتابشناس نامى و از استادان اسالمشناسى علمى درايران
به قتل رسيدن ابراهيم تربيتى ،شاعر مقيم لس آنجلس در داون تاون اين شهر .وى سراينده
سالگى در شهر پاريس به دليل سرطان استخوان .وى از مدتى پيش در بيمارستان معاصر ،در منزل خود در كوى سعادت آباد تهران .وى هنگام مرگ  89سال داشت .او
آمريكايى شهر پاريس بسترى بود .مرضيه با نام واقعى اشرف السادات مرتضايى ،در سال  1301خورشيدى در خانوادهاى روحانى در شهر سامرا در عراق به دنيا آمد .او شعرهای کتاب « عاقبت شعر مرا خواهد کشت « ميباشد.
متولد ســال  1304در شهر تهران بود .او با آهنگســازان و ترانه سرايانى چون
 1388خورشيدى (  2009ميالدى)
بزرگترين پسراز چهار پسر شيخآقا بزرگ تهرانى ،عالم و مؤلف نامى شيعه بود.
تجويدى ،خرم ،ياحقى ،خالقى ،رهى معيرى و معينى كرمانشاهى كار كرد و د ه
آقا بزرگ تهرانى صاحب كتاب الذريعه الى تصانيف الشــيعه است ،كه از بزر گترين درگذشتفاطمهبحرينى(رزامنتظمى)يكىازنامآورترينمعلمانآشپزىايرانىونويسنده
ها تصنيف و ترانه ماندگار از خود به يادگار گذاشت .وي ايران را در سال 1373
ترک کرده و با پيوستن به « شوراي مقاومت ملي « در پاريس اقامت گزيده بود  .فرهنگهاى جامع آثار شيعيان به شمار میرود.
كتاب پرفروش و معروف «هنرآشپزي» در سن 87سالگى در تهران  .وى نخستين باركتاب

سه شنبه  22مهر |  13اکتبر

دوشنبه  28مهر |  19اکتبر

 1316خورشيدى (  1937ميالدى)
نخستين سنگ بناى كارخانه ذوب آهن در پشت كوه بیبى شهربانو نصب شد

 1248خورشيدى (  1869ميالدى)

خود را در سال  1343با  600دستور غذايى منتشر كرد .او متولد  1301بود
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پوزش شهر گلندل برای قوانین ضد سیاهان ()Sundown law

دکترجمشیدآصف
جراح  -دندانپزشک

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

شهر گلندل با صدور بیانیهای نسبت به قوانین گذشته خود نسبت به اقلیتها ،به
ویژه سیاهپوستان پوزش خواست.
این قانون که به  100ســال پیش باز میگردد و به  Sundownمعروف اســت،
سیاهپوستان را در شــهرهایی چون گلندل ،بربنک ،پاسادنا مجبور میکرد با آغاز
تاریک شدن هوا به خیابان نیایند .یکی از دالیل این قانون در گذشته دور حضور

کوکالس کالنها در این منطقه بوده است:
کنشگران اجتماعی میگویند که از سال  2003تا  2016تنها  5درصد افزایش برای
کارکنان رنگین پوســت وجود داشته در حالی که برای ارامنه افزایش  62درصدی
در آن سالها وجود داشته و همین موضوع سبب شدن در اختصاص خانههای ارزان
قیمت و دیگر خدمات رفاه اجتماعی سیاهپوستان نادیده گرفته شوند.

