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در جنوب کالیفرنیا
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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
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کشــیش ایرانی آسوری و همسرش از میهن خود ایران ، 
فرار کردند 

فرار کشیش و همسرش از میهن خود ایران به این دلیل 
انجام شــد که مسئوالن قوه قضائیه جمهوری اسالمی و 
قضات دادگاه انقالب بدون در نظر گرفتن شرایط سنی 
کشیش بت تمرز و همسرش در وضعیتی کرونایی حکم 

۱۵ سال زندان آنها را تایید کردند!
»محبت نیوز«- پیش از این گزارش  داده بود که »  ویکتور 
بت تمرز« کشــیش آشوری به ۱۰ سال حبس و »شامیرام 

عیسوی« همسر او به ۵ سال زندان محکوم شده اند.
سابقه به نقل از محبت نیوز : 

به گزارش ســازمان »ماده ۱۸« در سه سال گذشته، بارها 
جلســه دادگاه تجدیدنظر این زوج مسیحی و شماری 
دیگر از اعضای کلیسای آنها بدون دلیل و یا با بهانه هایی 
از جمله شــلوغی دادگاه و یا تعیین قاضی جدید برای 

رسیدگی به پرونده به تعویق افتاده بود.
وکیل کشــیش بت تمرز ۲۹ تیرماه در تماسی تلفنی به 
موکلش اطالع داد که فرجام خواهی او رد شده و دیگر 

جلسه رسیدگی صورت نمی گیرد.
شامیرام عیسوی نیز در احضاریه ای که سه شنبه ۲۱ مرداد 
ماه به زندان اوین فراخوانده شــد تا ظرف ۵ روز حکم 

زندان را آغاز کند.
کشیش ویکتور بت تمرز به همراه سه شهروند مسیحی 
دیگر، هادی عسگری، کاویان فالح محمدی و امین افشار 
نادری در خرداد ماه ۱۳۹۶ در شعبه ۲۶ دادگاه انقالب به 
ریاست قاضی احمدزاده محاکمه شدند. کشیش بت تمرز 
و آقایان عســگری و فالح محمدی به ۱۰ ســال حبس 
تعزیری و امین افشــار نادری به ۱۵ سال زندان محکوم 
شدند. اتهام کشیش بت تمرز »فعالیت تبشیری«، »اقدام علیه 

امنیت ملی با تشکیل و اداره کلیساهای خانگی« بود.
ویکتور بت تمرز، کشیش کلیســای »پنطیکاستی« برای 
آشوریان در خیابان شهرآرا تهران بود. این کلیسا آخرین 
کلیسای فارسی زبان آشوریان بود که در اواخر اسفند ۸۸ 
با فشار مقامات امنیتی تعطیل شد. پس از آن این کشیش 
و همسرش برای عالقمندان در منازل شخصی مالقات و 

جلسات عبادی برگزار می کردند.

کشیش ایرانی آسوری و همسرش، مجبور به فرار از 
میهن خود ایران شدند
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فرا رسیدن سال نوی  
۵۷۸۱ عبری و ایام مبارک 

روش هشانا را به عموم 
یهودیان جهان خصوصا 

یهودیان ایرانی که برای 2۵ 
قرن دوشادوش دیگر اقوام 
ایران در همه گذرگاه های 
تاریخی پیرو  اندیشه های 

پاک کوروش بزرگ بوده اند 
فرخنده باد.

این فیدل  فیلمی از هالیوود که به تازگی پخش شده است بر مبنای یک داستان 
واقعی است. 

این فیدل در مورد یک روزنامه نگار امریکایی است که توسط دولت جمهوری 
اســالمی ایران دستگیر و زندانی می شــود. او متهم به جاسوسی می شود و به 
همین دلیل برای مدت مدیدی در زندان باقی می ماند. هنرپیشــه جیم کویزل  به 
عنــوان یک  روزنامه نگار با نام داگ  رولینز نقش خود را به بهترین وجه بازی 
می کند. این روزنامه نگار شــجاع که متهورانه در مــورد رژیم های دیکتاتور 
ماننــد جمهوری اســالمی ایران  افشــاگری می کند در قاهــره پایتخت مصر 
توســط ماموران رژیم جمهوری اسالمی ربوده می شود و مخفیانه به جایی در 
خاورمیانه برده می شــود و در بیدادگاهی برای جاسوسی دروغین محاکمه می 
شود. همسر او لیز که نقش او را کلودیا کاروان  به عهده گرفته و و او نیز بسیار 
عالی آن را بازی کرده است تالش می کند که دولت امریکا را در این موضوع 
درگیــر کند لیکن تالش او ناموفق می ماند بنابراین او برای نجات همســرش  

شخصا اقدام و به خاورمیانه می رود.
این دومین فیلمی اســت که جیم کویزل با نویسنده، کارگردان و تهیه کنند فیلم 
، ســیروس نورسته همکاری می کند. این دو پیش از این در فیلم سنگسار ثریا 
با یکدیگر همکاری کرده بودند. شــهره آغداشلو هنرپیشه نام اور ایرانی در آن 

فیلم ایفای نقش کرده بود. 
هر دو فیلم،  این فیدل و سنگســار ثریا از فســاد و جنایت پیشــه بودن رژیم 
جمهوری اســالمی ایران حکایت دارند. این فیلم بمانند سنگسار ثریا در اردن 
فیلمبرداری شده که زمانی که جمهوری اســالمی ایران متوجه شد که سنگسار 

ثریا در اردن فیلمبرداری شــده به شدت به دولت اردن اعتراض کرد. 
این فیلم از روز  آدینه ۱۸ سپتامبر اکران شده است      

نمایش فیلم این فیدل نمایش  بی عدالتی در جمهوری اسالمی ایران
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کالیفرنیا در آتش می سوزد

آتش سوزی های کالیفرنیا تاکنون ۲4 کشــته، 4۱۰۰ ساختمان نابود و بیش از ۶۰ 
هزار نفر را ناگزیر به ترک خانه های خود نموده اســت و خشکی هوا و بادهای 

شدید، شعله های آتش را گسترش داده است. 
در این آتش سوزی ها، که نزدیک به ۳ میلیون اکر در آتش سوخته که به مهمترین 

و فجیع ترین آن اشاره می کنیم. 

آتش ســوزی August، ۸77477 اکر که ۲۸ درصد مهار شده است
آتش سوزی SCU، ۳۹۶۶۲4 اکر که ۹۸ درصد مهار شده است 
آتش سوزی LNU، ۳۶۳۲۲۰ اکر که ۹7 درصد مهار شده است 
آتش سوزی شمال ۲۶۱4۸۸ اکر که ۲۶ درصد مهار شده است 
آتش سوزی کریک ۲۱۲744 اکر که ۱۰ درصد مهار شده است

آتش سوزی CZU ۸۶۵۰۹ اکر که ۸۹ درصد مهار شده است
آتش سوزی باب کت ۳۶۳۶۶ اکر که ۶ درصد مهار شده است

کالیفرنیا بر روی خط کاهش مبتالیان
ایالت کالیفرنیا روز یکشنبه را با افزودن ۵۲ نفر مرگ و میر و ۲۲۳۳ نفر مبتال به پایان 
برد و دوشــنبه را با ثبت ۱4۳۸4 نفر مرگ و میر و 7۶۱۱4۰ نفر مبتال آغاز کرد که 

نشان دهنده ادامه خط رو به کاهش است. 

آمار مقایسه ای میزان مبتالیان بر اساس هر یکصد هزار نفر جمعیت، امپریال کانتی را 
در باالی جدول و لوس آنجلس را در رده دهم قرار می دهد، سن برناردینو در رده 

۱۲، ریورساید ۱4 و ارنج کانتی ۲۱ است آمار برخی از کانتی ها از این قرار است: 

سازمان عفو بین الملل، دو سال پیش، با انتشار بیانیه ای 
خواســتار اقدام فوری برای لغو احکام زندان کشیش 

ویکتور بت تمرز و همسر او شامیرام عیسوی شده بود.
دابرینا بت تمرز دختر کشیش بت تمرز در مورد احتمال به زندان افتادن پدر و مادرش 
آنهم در شــرایطی که شیوع کرونا در زندان های ایران افزایش پیدا کرده و وضعیت 

عادی نیست ابراز نگرانی کرده است.
دابرینا بت تمرز پیش از این گفته بود »والدین من سعی می کنند فاصله گذاری اجتماعی 
و بهداشت را حفظ کنند، اما اگر به زندان بروند، زندان ها به هر حال محیط بهداشتی 
برای افراد مسن نیستند؛ بنابراین رفتن به زندان، در سن آنها، و با مشکالت قلبی مادرم 

و مشکالت فشار خون پدرم، غیرقابل تصور است«.

دختر کشیش بت تمرز از جمله افرادی است که تالش زیادی کرد تا صدای اقلیت های 
دینی در ایران باشد. او تیرماه سال ۱۳۹۸ در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا به گوشه   هایی از آزار و اذیت خانواده   اش در ایران توسط نهادهای حکومتی 
اشــاره کرد و از وضعیت بد اقلیت  های دینی و دگراندیشان مذهبی در داخل ایران 

صحبت کرد.
خانم »بت تمرز« از فشار بر حدود ۲۰۰ مسیحی در سال ۲۰۱۸ در ایران گفت و اشاره 
کرد که عالوه بر مسیحیان، جمهوری اسالمی ایران با پیروان بهایی، سنی و دراویش 
با تبعیض برخورد می کند. وی همچنین از جامعه بین المللی خواست که ایران را برای 

بدرفتاری با اقلیت های مذهبی پاسخگو کنند.

ادامه مطلب ازصفحه1
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دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا  از افراد گارد ملی تقدیر کرد

دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز برای بررســی 
شرایط آتش سوزی کالیفرنیا، وارد این ایالت شد و نخست 
در نشســت خبری با گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا 
حضــور یافت که گوین نیوســام فرماندــار کالیفرنیا به 
آسیب های ناشی از اتش سوزی های کالیفرنیا و همکاری 
و سپاسگزاری از دانالد ترامپ و FEMA اشاره کرد و 
در پایان به اختالف نظــر خود با دانالد ترامپ در مورد 
گرمایش زمین و مسائل زیست محیطی نیز پرداخت و به 

معرفی شهرداران و دیگر مسئوالن منطقه آتش سوزی ها 
پرداخت.

پس از این گفتگو، دانالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در 
مراســم بزرگداشت و سپاسگزاری از 7 نفر از فرماندهان 
و اعضای گارد ملی آمریکا در کالیفرنیا که در رویارویی 
با آتش ســوزی ها برای نجات مردم، از خود گذشــتگی 
کردند، حضور یافت و با نصب مدال افتخار بر سینه آنان 

از کوشش های آنان تقدیر نمود.

شرکت Oracle آمریکا TikTok را خرید
شرکت Oracle که مرکز آن در شهر Redwood در 
شمال کالیفرنیا قرار دارد پس از ان که شرکت مایکروسافت 
نتوانست برای خرید نرم افزار TikTok با شرکت چینی 
سازنده آن به توافق برســد، روز گذشته موفق به امضای 
قرارداد خرید این شــبکه مجازی برای بخش آمریکا شد 
و سهام شــرکت Oracle امروز با افزایش روبرو شد و 
ارزش آن بین ۵۹/۳۵ دالر تا ۶۱/۵۰ دالر در نوسان بود. 

ناگفته نماند که دانالد ترامپ که هفته های گذشته نسبت به 
 Oracle انتقاد و نظر منفی داشت پس از آن که TikTak
که بنیانگذار آن الری الیسون از دوستان اوست و در آغاز 
امســال در خانه اش میهمانی گردآوری مالی برای ترامپ 

داشت، سکوت نموده است. 

در کانون خبر:

مدارس لوس انجلس تا نوامبر بازگشایی نخواهد شد
آستین بیوتنر رئیس اداره اموزش لوس آنجلس اعالم کرد که تا ماه 

نوامبر امکان بازگشایی مدارس به صورت حضوری وجود ندارد. 
از سوی دیگر با همکاری UCLA دانشگاه جان هاپکینز، دانشگاه 
استانفورد، شرکت مایکروسافت، بیمه های بلوکراس و هلت نت، 
هزینه آزمایش ۵۰۰ هزار دانش آموز و 7۵۰۰۰ آموزگار و کارکنان 
مدارس که در حدود ۱۵۰ میلیون دالر است فراهم شده و نتیجه 
آزمایش ها و ردگیری بیماری در خانواده ها را در وب ســایت 

جدیدی که برای این موضوع فراهم شده، منتشر خواهند کرد. 
از امــروز، شــماری از مدارس لوس آنجلس برای آن دســته از 
دانش آموزان که آموزش ویژه نیاز دارند و دارای ناتوانی جسمانی 
هســتند و کالس های کمک آموزشی زبان انگلیسی به صورت 
محدود بازگشایی شده است چون لوس آنجلس در باالترین خطر 

یعنی رنگ بنفش قرار دارد، امکان بازگشایی فراهم نیست. 

درخواست شهرداران آناهایم و گاردن گروبرای 
بازگشایی دیسنی لند

شــهرداران آناهایم و گاردن گرو در کنفرانس خبری مشترک 
اعــالم کردند که »فاجعه در اینجا اســت« و خطاب به گوین 
نیوسام فرماندار کالیفرنیا گفتند تا کی می خواهید ما را بسته نگه 
دارید؟ که اشــاره آنان به دیسنی لند و ناتز بری فارم بود و به 
گونه ای پاسخی به او بود که روز چهارشنبه گفته بود مسئوالن 
بهداشتی ایالت مشغول تهیه راهکار برای بازگشایی پارک های 
تفریح و گردشــگاه ها هســتند ولی زمــان آن را اعالم نکرد. 
شهرداران این دو شهر از فرماندار تقاضا کردند که با پیوستن به 

راهکار ایالت فلوریدا، امکان بازگشایی را زودتر فراهم سازد. 
ایالت کالیفرنیا در این چند ماهف تنها ۱/۳ میلیارد دالر مالیات 
بر فروش را از شهرهای آناهایم و شهرهای پیرامون آن از دست 

داده است. 
ناگفته نماند که دیسنی لند به تنهایی ۳۱ هزار نفر کارمند دارد 
که در دوران کرونا به بیکاران پیوسته اند که ۳/۶ درصد نیروی 

کار ارنج کانتی است.

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:

گسترش آتش سوزی باب کت به 
بخش های جنوبی آنتلوپ ولی

با گسترش آتش سوزی باب کت به بخش های جنوبی آنتلوپ ولی 
 )Antelope Valley( نزدیک به ۵۰۵۳۹ اکر در آتش ســوخت
و دستور تخلیه برای ساکنان جونیپر هیلز )Juniper Hilles( و 
فورت ته هون )Fort Tejon Rd( در شرق خیابان ۹۶ صادر شد. 
اداره خدمــات جنگلبانی اعالم کرد که با توجه به گســترش 
آتش سوزی ساکنان مناطقی که در مسیر قرار دارند همواره باید 

آماده دستور برای تخلیه باشند. 
با توجه به این که در آنتلوپ ولس بسیاری از دامداری ها به کار 
مشغول هستند برای نجات گاوها و اسب ها می توانند از شمار تلفن 

)۸۰۰(۶7۵-۵7۹۹ استفاده کنند. 
آتش سوزی باب کت که از ۶ سپتامبر آغاز شده، هنوز در ۳ درصد 

مهار قرار دارد و پیشرفت چندانی به دست نیامده است. 

افزایش شمار مبتالیان به 19 ـ  COVID در 
بازداشتگاه اداره مهاجرت

شمار مبتالیان به COVID 19در بازداشتگاه اداره مهاجرت در 
شهر آدالنتو در سن برناردینو کانتی کالیفرنیا در فاصله چند روز، 

۲ برابر شده است.
از آغاز همه گیری بیماری کرونا تا یکشنبه ۱4 نفر در این بازداشتگاه 
به آزمایش کرونا، پاسخ مثبت داشته اند و با این که کارکنان این 
بازداشتگاه به طور مرتب آزمایش شده اند، لیکن از زندانیان این 
آزمایش به طور مرتب انجام نمی شود و روز چهارشنبه شمار آنان 

به ۳۸ نفر افزوده شده است.
ناگفته نماند که مسئوالن بازداشــتگاه همواره از کمبود کیت 
آزمایشی یاد کرده اند در حالی که ACLU دریافته است که در 
ماه می ۱۹۰۰۰ کیت آزمایش فرستاده شده و در بازداشتگاهی که 
در نهایت دارای ۲ سالن با گنجایش 4۰ نفر در هر سالن است، 
این افزایش مورد اعتراض وکالی ACLU قرار گرفته است و آن 

را نشانه غفلت می دانند.

دستگیری خبرنگار KCCP در 
هنگام تهیه گزارش در تظاهرات

پس از دستگیری خبرنگار kccp در هنگام تهیه گزارش در 
تظاهرات در برابر بیمارســتان لین وود، کمیسیون شهروندان 
غیرنظامی برای نظارت بر عملکرد ماموران شریف دپارتمان 

کانتی لوس آنجلس امروز تشکیل جلسه داد. 
این خبرنگار که جوزی هانــگ )Josie Haung( نام دارد، 
هنگام فیلمبرداری از دســتگیری یکی از معترضان از سوی 

ماموران، اخطار می گیرد که از آنها فاصله بگیرد و او در حالی 
که فریاد می زده من خبرنگار هستم و برای kccp کار می کنم 
بازداشــت شده است. این موضوع هم اکنون از سوی بازرس 
کل کانتی لوس آنجلس مورد تحقیق قرار دارد زیرا او به جای 
کارت خبرنگاری کانتی، کارت شناسایی شبکه تلویزیونی را بر 

گردن داشته است. 

الیحه ای شدیدتر برای برخورد با رابطه جنسی 
با افراد زیر سن قانونی

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا با امضای الیحه SB145 الیحه ای 
را در زمینه رابطه جنســی بزرگساالن و افراد زیر سن ۱۸ سال 
امضا کرد که به موجب آن افزون بر جریمه ۲۵۰۰۰ دالری و 4 
سال زندان که از پیش بوده است، این جرم جنایی و افرادی را که 
مرتکب آن می شود باید به عنوان افرادی که رابطه جنسی خالف 
داشته اند نام خود را ثبت کنند و در صورت نقل مکان، نشانی 

جدید خود را به شهر اعالم نمایند. 
گر چه پیش از این قاضی اجازه داشت در این مورد ثبت نام رای 
صادر کند، لیکن قانون اصالحی جدید، همه را به طور اتوماتیک 
ثبت نام می کند. برخی با این قانون و برابری آن برای همه مخالفند 
و می گویند اگر یک پسر ۱۸ ســاله با دختر ۱7 ساله به رابطه 

جنسی می پردازند،  نباید شامل این الیحه شوند. 

گسترش آتش سوزی باب کت به سوی رصدخانه مانت ویلسون
با گســترش آتش ســوزی باب کت به ســوی شــمال شرقی 
کوهپایه های رصدخانه مانت ویلسون، دستور تخلیه تازه ای صادر 
شده است این آتش سوزی که جنگل های ملی در لوس آنجلس را 
در خود می سوزاند تاکنون 44۳۹۳ اکر را به خاکستر تبدیل کرده 
و تا بامداد چهارشنبه تنها ۳ درصد آن مهار و خاموش شده است. 
بنابر گزارش اداره جنگلبانی آمریکا، شب گذشته این آتش سوزی 
با گذر از بزرگراه ۳۹ و سوزاندن ۱۰۰۰ اکر، موجب صدور دستور 

تخلیه خانه ها در منطقه شمالی بزرگراه شد. 
روز گذشته آتش سوزی به نزدیکی ۵۰۰ فوتی رصدخانه ویلسون 

رسیده بود که با تالش ماموران، از آسیب مصون ماند. 
مسئوالن اداره کنترل آلودگی هوا و نظارت بر کیفیت، دود غلیظ 
ناشی از آتش سوزی را در فضای بسیار متراکم منطقه، بسیار زیان 

بار برای تندرستی اعالم کرده اند. 
این آتش سوزی به گستره 7۰ مایل مربع است. 

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

من یک زن متاهل هستم »
من یک زنم ... یک زن ایرانی ...

ساعت هشت شب است ...
اینجا خیابان سهرودی شمالی ...

بیرون  میروم ... برای خرید نان ...
نه آرایش دارم ... نه لباسم جاذب است .... حلقه ام هم برق میزند ...

اینجا سر کوچه...
این هفتمین ماشینی است که جلوی پایم نگه میدارد ....

آخری میگوید شوهر داری که داری، منم سیر کن، هرچی میخوای به پات میریزم ...
اینجا نانوایی ...

ساعت هشت و نیم ....
نانوا خمیر میزد اما نمیدانم چرا به من زل زده و چشمک میزند ...

موقع پرتاب  نان دستش را به دستم میساید ....
اینجا تهران ...

از خیابان  که رد میشوم موتورسواری به سویم میاید ...
کیفم  را سفت میچسبم .... و نانها ....

موتورسوار از قیمت میپرسد ...شبی چند؟ و من نمیدانستم قیمت شبها چند است ....
اینجا اسران ...  

هنوز خیسی عرقهای سرد، خشک نشده بود که به خانه رسیدم ...
مهندس را دبدم ... که در طبقه باال با زن و دخترش

زندگی میکند ...
سالم آقای مهندس ... خانوم خوبن ... ؟دختر گلتون خوبن؟

به سالم تو خوبی؟ خوشی؟ کم پیدایی؟راستی امشب کسی نیست خونه مون ... اگه ممکنه 
بیا کامپیوتر نیلوفرو درست کن ... خیلی لنگ میزنه .... اینم موبایلم راحت تر خواستی حرف 

بزنی
منتظرم ...

و من هاج و واج میگم چشم ... وقت کردم حتما ...

اینجا سرزمین  اسالم است ....
اینجا سرزمین امامزاده ها ...

اینجا قوانین اسالمی جاری است ... 
اینجا بیماران جنسی تخمریزی کردن ... 

و نه دین، نه مذهب، نه قانون و نه عرف از تو
محافظت نمبکند ... 

این جا جمهوری اسالمی !!!

من یک زنم
همسرم میتواند چهار زن عقدی اختیارکند و چهل زن صیغه ای؟

موهایم مرا به جهنم میبرد و عطر تنم مردان را از ورود به بهشت  باز میدارد ..
هیچ دادگاهی رای مرا نمیپذیرد

اگر مرد مرا طالق دهد با غیرت نامیده میشود و اگر من طالق

بخواهم  میگویند : زیر سرم بلند شده ...

برای ازدواج دخترم به اجازه من نیازی نیست، اما اجازه پدرش الزامی است ...
هر دو کار میکنیم، او بعد از کار به خانه میاید تا استراحت کند، من به خانه میایم تا کار کنم و 

مراتب راحتی او را فراهم کنم ....

من یک زنم
مردها حق دارند نگاهم کنند، اما اگر اتفاقی نگاهم به مردی بیفتد هرزه و کثیف خوانده میشوم 

...
من یک زنم با همه محدودیتها و نامالیمات و باز هم یک زنم ....

اشتباه در آفرینش من است؟ یا مکانی که در آنجا بزرگ شدم؟
جسم من، تن من، وجود من، فکر یک مرد با لباس بلند و با چند کلمه

عربی است ....
کتابم  را عوض کنم یا فکر مردان سرزمینم را ...

یا در کنج اتاقم حبس شوم ...
نمیدانم

نمیدانم من بدجایی به دنیا آمده ام
یا بد موقعی به دنیا آمده ام ......

اگر زنی، اگر انسانی به اشتراک بزار شاید حرف تمامی بانوان این سرزمین باشد
 

ق حضانت برای تو
درد زایمان برای من

نام خانوادگی برای تو
زحمت خانواده برای من

سند خانه برای تو
بیگاری خانه برای من

چهار عقد برای تو
حسرت عشق برای من

هزارصیغه برای تو
حکم سنگسار برای من

هوس برای تو
عفاف برای من

این بود آزادی  و برابری حقوق برای زن و مرد... زنها حق اعتراض ندارند!!!!!
آرام  بمیر بانو که حتی عکست را پس از مردن

بر روی اگهی ترحیمت نمیزنند!!!!
ـت ــــــــــــــــــ ـم زن اـس ــــــــ ناـم

زمانی زنده  به گورم می کردی
گاه سنگـــــسار

گاه مرا ضعیفه می خوانی
گاه لچک به سر

و من از هر » مردی« که تویی
ـرم ــــــــ مردـت

همان وقت که تو عربده می کشی
و من به حکم آبروداری

پنجره را می بندم

همان وقت که من درد می کـــــشم
و تو  پدر می شوی …

و باور  کن 
ـــــــــرم که من از تو  مردـت

همان وقتکه در تاکسی
زانویت را به زانویم می سایی
و من خودم را جمع می کنم

و آهسته می گویم :
ـفا نگه دار ! » آقای راننده لطـــــــــ

ـــــــــرم و باز من از تو مردـت

همان وقت که  پیش پاهایم
ترمز می زنی و می گویی چند ؟
و من رویم  را بر می گردانم …

و تو نمی دانی که دلم
چگونه می گرید …گریستنی سخت،

دور از اندیشه ی  بیمار تو …

و باور  کن که همان وقت
درست همان وقت

ـــــــــــــــــــرم من  از تو مردـت

زن عشق زاید …
ــــــش نام انتخاب می کنی ! و تو براـی

او درد میکشد …
و تو نگران از اینکه 

ـتر نباشد … ! بچه دخــــ
او بیخوابی می کشد …

و تو خواب حوریان بهشتی میبینی !
او مادر میشود

و همه جا میپرســـــن : نام  پدر؟

من یک زن متاهل هستم » من یک زنم ...
 یک زن ایرانی ... ساعت هشت شب است ...

آتش در کالیفرنیا همچنان زبانه می کشد.
آتش ســوزی کالیفرنیا که تاکنــون ۳/۲ میلیون اکر را 
خاکســتر کرده و بیش از ۶۰ هزار نفــر را ناگزیر به 
ترک خانه خود نموده، 4۲۰۰ ساختمان را فرو ریخته 
اســت. بنابر گزارش Calfire، ۲۵ نفر جان خود را 
از دســت داده اند. آتش ســوزی باب کت در جنگ 
هــا و کوهپایه های لوس انجلس کانتی به ویژه منطقه 
سن گابریل، که شهرهای پاســادنا، آلتادنا، مونروویا، 
برد بری و دو آرته را بیشــتر مورد تهدید قرار داده، 
در آرکدیا و سی یرا مادره به سبب نزدیکی به خانه ها، 
موجب دســتور تخلیه خانه ها شــده اســت. گر چه 
آتش ســوزی باب کت خوشبختانه هیچ گونه مرگ و 
میر و آسیب جانی نداشته، به سبب شعله ور شدن در 
نقاط دور از دسترس، تنها ۳ درصد موفقیت را نصیب 

ماموران آتش نشانی کرده است.

دستگیری مدیر پیشین فروشگاه اسلحه در آکادمی 
پلیس لوس آنجلس

مدیر پیشین فروشگاه اسلحه در آکادمی پلیس لوس آنجلس، 
امروز از ســوی مســئوالن برای دزدیدن اسلحه و فروش 

غیرقانونی آن متهم شد. 
آرچی دونــاس )Archi Duenas( که ۳4 ســال دارد، 
با یک فقره رم جنایی برای دزدی اســلحه و یک فقره جرم 
جنایی برای دزدی پول اسلحه و یک فقره جرم جنایی برای 
نگهداری اسلحه مرگبار و ۲۲ فقره جرم جنجه برای فروش 
غیرقانونی و بدون پروانه اسلحه و نگهداری یک اسلحه پر در 
اتوموبیل خود متهم شده است. دادستان لوس آنجلس اعالم 
کرده است که او از سال ۲۰۱۸ به مدت ۲ سال ۲۱ اسلحه را 
که در مالکیت آکادمی بوده است را برداشته و فروخته است 

و اگر محکوم شود ۱۲ سال را در زندان خواهد گذراند. 

آمار مرگ و میر و مبتالیان در کالیفرنیا

ایالت کالیفرنیا چهارشنبه را با ۱۱4 نفر مرگ و میر و ۳4۵4 نفر مبتال به پایان برد و 
پنجشنبه را با ثبت ۱47۲۸ نفر مرگ و میر و 77۲۱7۵ نفر مبتال آغاز کرد. 

امار مقایسه ای برای جمعیت یکصدهزار نفر، امپریال کانتی را در باالی جدول، لوس 
انجلس را دهم، سن برناردینو در رده ۱۲، ریورساید ۱۳ و ارنج کانتی را در رده ۲۱ 

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

https://shop.ketab.com/
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مسعود والیتی 
)معاذاللهی(

مسئولیت ها

- بازپرس شــعبه هفتم دادســرای عمومی و انقالب کرمان دس تکم از 
۱۳۹۱ مهر   ۲ تا   ۱۳۸۹

- دادســتان عمومــی و انقالب کهنوج از ۲ مهر ۱۳۹۱ تا 7 آذر ۱۳۹۵
- مستشــار دادگاه کیفری ۱ اســتان سیستان و بلوچستان از آذر ۱۳۹۵

- ه ماکنون قاضی دادگاه تجدیدنظر اســتان سیســتان و بلوچستان
- ه ماکنون قاضی هیات نظارت بر حفظ حقوق شــهروندی دادگســتری 

اســتان سیستان و بلوچستان

برخی از موارد نقض حقوق بشر

مســعود والیتــی )معاذاللهی( به عنوان بازپرس شــعبه هفتم دادســرای 
عمومــی و انقــالب کرمان حقــوق پیــروان دیانت بهائــی را با صدور 
دســتور بازداشــت موقت، تفتیش منزل، عدم دسترســی به وکیل، عدم 
دسترســی به امکانات پزشــکی و... نقض کرده است که نمونه هایی از 

است.  آمده  ادامه  در  آن 
در ۱۶ دی ۱۳۹۰ » بختیار راســخی« »فرحناز نعیمی« و »فرین راسخی«، 
اعضــای یک خانوادــه بهائی ســاکن کرمان، به دلیل برگزاری مراســم 
گرامــی داشــت روز جوانان بهائی ایــران در منزل خود بازداشــت و 
بــه مدت بیــش از ۸۰ روز در بازداشــتگاه بهائی ایران دــر منزل خود 
بازداشــت و به مدت بیش از ۸۰ روز در بازداشــتگاه نگهداری شــدند 

بدون ای نکه درباره پرونده ایشــان تصمیمی گرفته شــود.
بر اساس شــهادت روژین راســخی )دختر دیگر این خانواده(، فرحناز 
نعیمی پس از چند روز از بازداشــت دچار خونریزی معده می شــود که 
به دستور بازپرس پرونده،  مســعود والیتی )معاذاللهی( ، نه فقط امکان 

برخوردــاری از معالجه و امکانات درمانی
از او ســلب می شــود، ممنو عالمالقات نیز اعالم می شود.

معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب »چهره جنایت« انتشارات سازمان عدالت برای ایران - شماره  55 چریمه ۱00 میلیون دالری برای مسئوالن 
Online Trading Academy

 )FTC( ســرانجام امــروز با Online Trading Academy مســئوالن
کمیسیون فدرال مبادله سهام Federal Trade Commission آمریکا به 
توافق برای پرداخت ۱۰ میلیون دالر جریمه شد. این مرکز آموزشی که در ارواین 
کالیفرنیا قرار دارد تاکنون بیش از ۱۰ هزار دانش آموز داشــته و ایال شــاهر که 
بنیانگذار و مدیر اجرایی این مرکز است اعالم کرد که گر چه این جریمه ناخوشایند 
است لیکن ما آن را پشت سر می گذاریم و به آموزش دانش آموزان ادامه می دهیم 
تا در خدمت جامعه برای ســرمایه  گذاری درست و با برخورداری از تکنولوژی 

نوین امروز، بتواند موفق در سرمایه داری و امور مالی خود باشد.
کارکنان این مرکز آموزشی بیش از ۱۵ سال پیشینه آموزشی دارند. 

هرچه زودتر واکسن فلو بزنید
اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا به کالیفرنیایی ها هشدار داد که فصل آنفلوانزا آغاز شد و 
ممکن است بسیاری به سبب 7 ماهی که از Covid 19-می گذرد، فراموش نمایند که نیاز 
دارند که واکسن فلو را تزریق نمایند و از سوی دیگر آتشسوزی و هوای آلوده ممکن 
است سبب شده باشــد. باید به تارنمای Vaccinefinder.org بروند و مراکز تزریق 
واکسن را بیابند. دکتر رابرت کیم فارلی، متخصص بیماری های واگیر دار در دانشگاه 
UCLA تاکید کرد که همه مردم باید به پزشکان، داروخانه ها و دیگر مراکز مراجعه نمایند 

و واکسن فلو تزریق کنند تا با دقت و مراقبت در معرض ۲ ویروس نباشند. 
 Elderberry )Syrup( در این بیانیه ها اشاره شده است که شربت معروف کهنساالن

نمی تواند از ابتالی به فلو پیشگیری نماید. 

برگزاری کالس های آنالین 
کالج های لوس انجلس

کالس هــای آنالین کالج های لوس انجلس تا ترم بهاره، به صورت آنالین برگزار 
خواهند شــد. فرانسیســکو رودریگز، رئیس کالج های لوس آنجلس که بزگترین 
کالج های آمریکا را تشکیل می دهد، در نامه ای به کارکنان کالج ها، اعالم کرد که به 
ســبب شرایط کرونا، تا سال آینده تحصیلی، تمامی کالس های کالج ها به صورت 
آنالین برگزار خواهد شــد و تنها دوره های آموزشی که به تربیت کمک پرستار و 
دستیاران بخش های تنفسی می پردازند به صورت حضوری با فاصله در کالس ها، 

تشکیل خواهد شد.
دانشگاه های Cal state نیز در بیانیه مشابهی اعالم کردند که تمامی کالس های 

خود را به صورت آنالین ادامه خواهد داد. 
منتقدان گفته اند که به موازات این بیانیه ها، کالج ها و دانشگاه ها باید برنامه ای برای 
فرزندان خانواده های کم درآمد داشته باشند زیرا این دانشجویان، از بیمه درمانی، مواد 

خوراکی، نگهداری کودکان و کتابخانه ها بهره مند می شوند. 

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

حکایات بازار بین الخبرین
اعدامـ  کنید!

شــهروند ایرانشهر می خواد یه کمپین یا همون کارزار اینترنتی راه بنداره با هشتگ 
هــای اعدام کنید، دار بزنید، اعتراف اجبــاری بگیرید، آدم ربایی کنید، ترور کنید، 
محاکمه نمایشــی کنید، … خالصه آقایون جمهوری اسالمی کال هر کاری دلتون 

خواست بکنید! 
واال هر چی ملت گفتن نویدمان را نکشید، پرزیدنت ترامپ گفت خواهش میکنم از 
جان نوید افکاری بگذرید و اعدامش نکنید، همه جای دنیا و ایران گفتن اعدام نکنید 

ولی لجبازی کردند و نوید را عجوالنه اعدام کردن. 
نوید چند ساعت قبل از اعالم رسمی حکم اعدامش، گفت که قراره به تهران منتقل 
بشه و گشایشی براش پیدا شده و امیدوار به ادامه زندگی … و رسیدن به حق اینکه 

بی گناهه و ســرش باالی دار نمیره … ولی رفت … چنان با سرعت نوید را اعدام 
کردن که اگه این سرعت رو روی درست کردن کارای مملکتی گذاشته بودن االن 

ایران جزو پنج قدرت برتر دنیا شده بود! 
حاال شهروند ایرانشهر پیشنهاد میده که بگیم اعدام کنید بلکه این جمهوری اسالمی 

مثه قاطر لجباز برعکسشو انجام بده و اعدام نکنه! 
رییس جمهور صلح

پاشــو تا حاال هر جا گذاشــته اونجا صلح شــده و ملت به خوبی و خوشی دارن 
زندگیشونو میکنن. سربازای امریکایی رو همونطور که قول داده بود داره به کشور 
بر می گردونه، دیگه چی کار کنه که دست از سرش بردارید؟ آشوب های داخلی 
امریکا رو در خیلی جاها مهار کرد، افغانســتان که دارن صلح میکنن، نیروهاشو تو 

عراق کم کرده، از سوریه اومد بیرون و همزمان صلح نسبی توی سوریه راه انداخت، 
کرک و پر جمهوری اســالمی رو توی منطقه ریزوند و قدرت ترورشــو کم کرد، 
خطر کره شمالی رو کم کرد و االنم که بین اسراییل و اعراب صلح برقرار کرده … 
برخالف تبلیغات ضد ترامپ که از ۲۰۱۶ میگفتن اگه ترامپ رییس جمهور بشــه 
همه جا جنگ و خونریزی میشه و همه رو از ترامپ ترسوندن، االن رییس جمهور 
دانلد ترامپ کاندیدای جایزه صلح نوبل میشه و متاسفانه اصال در رسانه های امریکا 
بازتاب زیادی که نداشته هیچی حتی بعضی از مدیاهای مشهور که بیشترشون برای 

دموکرات هاست اصوال هیچگونه واکنشی به این موضوع مهم نشون ندان … 
ولی با همه این بی مهری ها و دشــمنی های کودکانه و بی منطق علیه پرزیدنت 

ترامپ، مردم امریکا باز هم به رییس جمهور صلح رای خواهند داد …         

جوک های برگزیده هفته:
از طرف پرسیدن: اخبار چیه؟!

گفــت:  برنامه ای در تلویزیون که تا ثابت نکنه همه دنیا از ما بدبخت تره، ول کن 
نیست!

*********
 دلم میخواد یه روز انقدر پولدار بشم که به همه ی دوستداران فوتبال واسه تماشای 
بازی تیم محبوب شون پول پرداخت کنم … که دیگه هیچ مادری نتونه حین فوتبال 

دیدن به بچه اش بگه آخه به تو  چی میرسه؟
*********

رفتم گوسفند خریدم واسه عید قربان  ...
دختر همسایه اومده میگه چرا بستیش؟؟

میگم واسه اینکه نره ...
میگه یعنی اگه ماده بود نمیبستیش؟؟

االن ۲ ساعته بهش میگم گوسفنده مادس،میگ
پسچرا بازش نمیکنی؟؟

میگم واسه اینکه نره !!
گوسفند از خنده سرشو میکوبید به درخت

*********
استرس یعنی...

از تو گالریت یه عکسی رو به بابات نشون بدی!!!!
شروع کنه ورق زدن

اناهلل و اناالیه راجعون....
*********

تو خواص یونجه نوشته: تقویت کننده اعصاب
حاال فهمیدم چرا االغ اینقدر نسبت به مسائل بی تفاوته!!!

*********
شما تابستون هرجات درد بگیره

بابا و مامانت معتقدن بخاطر باد کولره
*********

پدرعروس : خودت بگو خالفت چیه؟ 
داماد : فقط آدامس زیاد میجوم

- چرا ؟
+ بوی سیگار رو از بین میبره

- مگه سیگارمیکشی ؟!
+ آره بعد از عرق حال میده

- مگه عرق میخوری؟
+ آره گیرایی تریاک رو زیاد میکنه

- مگه تریاک میکشی؟
+ آره ؛ از بیکاری ک بهتره

- مگه بیکاری؟
- آره خوب ، همش که نمیشه دزدی کرد!!!

*********
 هی اس ام اس میاد که یه دقیقه صحبت کن ۱۰۰ دقیقه  هدیه بگیر، آخه من اون یه 

دقیقه رو نمی دونم با کی صحبت کنم
 چه برسه به صد دقیقه 

*********
دخترخالم موهاشو دکلره کرده سوخته، بعد مجبور شده کوتاه کنه.

بعد اینستا پست گذاشته زیرش نوشته: 
ما زن ها رسم خوبی داریم ! زمانه که سخت می گیرد شروع میکنیم به کوتاه کردن 

ناخن ها، موها، حرف ها و رابطه ها.....  !!!
*********

من یه اخالقی ک دارم اینه که عیب بقیه رو غیرمستقیم به روشون میارم.
مثال یه رفیق داشــتم دهنش خیلی بو میداد برای تولدش مســواک و خمیردندون 

خریدم.
یه دوست دختر داشــتم که رژ لبش از لب میزد بیرون، ولنتاین براش کتاب رنگ 

آمیزی خریدم.
همه رفیقام همیشه میگن بخدا ترجیح میدیم مستقیم عیبمونو بگی

*********
امروز از کناره یه پسره َرد شدم داشت با نامزدش تلفنی حرف میزد، یِهو گفت :

قَهر نکن دیگه، مگه من قورباغه ی زشته احمِق تو نیستم؟؟؟
 ناموسا قحطی که نیومده یکم رعایت کنید!!!

*********
من نمیدونستم چطوری به خانوادم بگم من زن میخاااام و دیگه بزرگ شدم

پا شدم کولر رو خاموش کردم  
بابام اومد ماچم کرد گفت: حاال یه مرد شدی 

وقته زن گرفتنته
*********

یه قانونی تو فیزیک هست به نام قانون قلب مردا ؟
میگه: اگه می خوای بیای تو قلبم در بازه...

اگه میخوای بری هم در بازه…
فقط جلوی در واینسا جلورفت و آمد و میگیری!!! 

*********
 تعریف میکرو ثانیه در ایران:

 فاصله سبز شدن چراغ قرمز و بوق زدن ماشین عقبی
یعنی دستش رو بوق گذاشته تا سبز شد بوق بزنه انگار مسابقه هفته اس!

*********
انقد تکونمون میدادن تا پالسمای خونمون جدا میشد میرفتیم تو کما ..

بد میگفتن چه معصومانه خوابیده!!!
*********

معموال ۹۹درصد ایرانیا وقتی میرن یه جا ســعی نمی کنن در محل لذت ببرن بلکه 
سعی می کنن عکس و فیلم بگیرن و بعدها ببینن و حسرت بخورن!

*********
دیروز یک موبایل پیدا کردم خواستم صاحبش و پیدا کنم

رفتم تو مخاطبینش که هفت نفر هم بیشتر نبودن...
۱. نفسم

۲. عمرم
۳. عشقم

4. زندگیم
۵. گلم

۶. عسلم
7. خانومم

حاال موندم به کدومشون گوشی رو بدم که دعوا نشه...!
*********

خندیدن به اشتباهاتتان می تواند عمرتان را طوالنی کند ...
شکسپیر

خندیدن به اشتباهات زنتان می تواند عمرتان را تمام کند ...
همســر شکسپیر!
*********

آدم ۸۰۰ تا بشقاب بشوره اما گیر یه دونه قابلمه سوخته نیفته
اینو از گروه زن ذلیال دزدیدم دارن باهم درد و دل میکنن

*********
عاجے منو از ارتفاع نترسون من از چشات افتــادم مگہ داریم از چشاتـــــ مرتفع 

تر؟
دوستم با این جمله ۱۶ تا مخ زد

خدایا به امید تو
*********

روز قیامت خدا پشت میزش نشسته نامه عمل منو میبینه عینکش رو در میاره یکم 
چشماشو میمالونه و میگه بیا بغلم تف تو این زندگی که تو کردی..

*********
دلت بسوزه واسم خواستگار اومده.

بهش میگم آخه بچه تو اصال میدونی خواستگار چیه؟ در اومده میگه آره یه موجوده 
کثیفه که میاد میوه های گرونو میخوره، میره و دیگه پیداش نمیشه.

من دیگه حرفی ندارم...
*********

 یه چند وقته احساس سلطان بودن دارم حس خوبیه ولی یکم میترسم. آخه ماهی 
کلی قســط وام و قسط موبایل و قسط موتور و قسط لباس و....اینا میدم میترسم به 

عنوان سلطان قسط ایران بگیرن اعدامم کنن.
*********

فقط یه ایرانی میتونه یه دیس برنج رو با خورشت بخوره روش یه پارچ نوشابه سر 
بکشه ولی ساالدشو رو سس نمی زنه می گه آخه چاق می کنه!!!

*********
 وقتی خانمت خیلی منطقی ازت می پرسه : نظرت در مورد قیافه فالن دختر چیه؟

تو اصال نباید منطقی نظر بدی تو در تمام مواقع باید بگی اصال درســت ندیدمش 
عزیزم!

ستاد رهایی از عواقب خطرناک

از شبکه های اجتماعی:

https://www.glwiz.com/Pages/HomePage/HomePage.aspx
https://www.glwiz.com/Pages/HomePage/HomePage.aspx
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جمعه 2۱ شهریور   |  ۱۱ سپتامبر
۱۳۳۹ خورشیدی )۱۹۶۰(

قطع برنامه های تبلیغاتی علیه ایران در رادیو مسکو
۱۳4۵ خورشیدی )۱۹۶۶(

زادروز انوشــه انصاری، کاوشــگر، رئیس انجمن گردانندگان شرکت فناوری 
ارتباط از راه دور )TTI( و نخستین زن فضانورد ایرانی 

۱۳۶۳ خورشیدی ) میالدی۱۹۸4(
زادروز شقایق رحیمی راد، هنرپیشه سینما 

۱۳۹7خورشیدی ) میالدی۲۰۱۸(
درگذشــت حســین عرفانی )حســین عرفانی پارســایی( ـ دوبلور و گوینده 
پیشکســوت عرصه تلویزیون و سینما در سن 7۶ ســالگی،) متولد ۱۳۲۱(  به 

علت سرطان ریه 
.  

شنبه 22 شهریور   |  ۱2 سپتامبر
۱۲۹۹ خورشیدی )۱۹۲۰میالدی(

قتل شیخ محمد خیابانی توسط قزاقان
۱۳۱۲ خورشیدی )۱۹۳۳میالدی(

انتخاب محمدعلی فروغی به مقام رییس الوزرایی
۱۳۲4 خورشیدی )۱۹4۵میالدی(

تشکیل هیأت مؤسسان حزب دمکرات آذربایجان به ریاست پیشه وری
۱۳۳4 خورشیدی )۱۹۵۵(

درگذشت حاج مهدی قلی هدایت )مخبرالسلطنه( -نویسنده و سیاستمدار
۱۳۵۶ خورشیدی )۱۹77میالدی(

عده ای ناشــناس اتومبیل اشرف پهلوی و همراهان او را در جنوب فرانسه به گلوله 
بستند. اشرف در این حادثه جان سالم به در برد ولی ندیمه اش به قتل رسید.

۱۳۶4 خورشیدی )۱۹۸۵(
درگذشت دکتر محمود صناعیـ  ادیب و پژوهنده

۱۳۸۲ خورشیدی )۲۰۰۳میالدی(
درگذشت  رضا بیک ایمانوردی، بازیگر و ورزشکار در ایالت آریزونای آمریکا

۱۳۸۹ خورشیدی )۲۰۱۰میالدی(
درگذشــت ســتار لقائی قصه نویس و روزنامه نگار باســابقه مطبوعات ایران در 

بیمارستانی در لندن.
او متولد سال ۱۳۲۵ خورشیدی  درتربت حیدریه بود و پس از پایان دوره دبیرستان 
هنگام تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران 
کار مطبوعاتی خود را در مجله تهران مصورآغاز کرد. شش سال بعد در سال ۱۳4۹ 
لقائی برای چهار سال سردبیر تهران مصور شد و درسال ۱۳۵۳ پس از تعطیل شدن 
تهران مصور به همراه تعداد دیگری از مجالت و روزنامه ها، سردبیری مجله هفتگی 
»کودک و زندگی« را بر عهده گرفت که از انتشارات انجمن ملی حمایت کودکان بود 

و در باره آن و برای والدین و مربیان منتشر می شد.
ستار لقائی در کنار کارمطبوعاتی، داستان نویس پرکاری هم بود که اولین داستان بلند 
او به نام »همبستران مرداب« در سال ۱۳4۶ در تهران منتشر شد. از لقائی مجموعا ۱۸ 
کتاب شامل داستانهای بلند، مجموعه داستان های کوتاه، گزارش و داستان کودکان 
در تهران، لندن و لس آنجلس به چاپ رســید.از لقائی همچنین اثری باقی مانده به 

نام«عشــق من ... هنر من ... زندگی من« که مجموعهای اســت از مصاحبه با هفتاد 
هنرمند در باره عشق، هنر و زندگی. این مجموعه بی نظیر در سال ۱۳4۹ درتهران 

به چاپ رسید.
۱۳۹4 خورشیدی )۲۰۱۵ میالدی(

درگذشت شاهرخ زمانی، فعال کارگری، به  علت سکته مغزی در زندان رجایی شهر. 
وی از فعاالن حقوق کارگران بود.

 
یکشنبه 23 شهریور  |   ۱3 سپتامبر

۱۳۳۰ خورشیدی )۱۹۵۱میالدی(
افتتاح باشگاه مرکزی حزب اراده ی ملی به رهبری سید ضیاءالدین طباطبایی در تهران

۱۳۳۹ خورشیدی )۱۹۶۰میالدی(
تشکیل کنفرانس کشورهای نفت خیز خاورمیانه در بغداد و تأسیس سازمان اوپک

۱۳۵۹ خورشیدی )۱۹۸۰میالدی(
زادروز لیندا کیانی، هنرپیشه سینما
۱۳۸۹ خورشیدی )۲۰۱۰میالدی(

درگذشت هانیبال الخاص، نقاش، منتقد، شاعر و آغازگر طراحی فیگوراتیو در نقاشی 
نوگرای ایران که سال ها از بیماری سرطان رنج میبرد. در سن ۸۰ سالگی در ایاالت 

متحده آمریکا.
۱۳۹7خورشیدی )۲۰۱۸میالدی(

درگذشت سعید کنگرانی فراهانی. بازیگر  سینما و تلویزیون  )متولد۱۱مهر۱۳۳۳( 
سریال دایی جان ناپلئون در تلویزیون و فیلم های در امتداد شب و دایره مینادر سینما 

از کارهای شاخص اوست.

دوشنبه 24 شهریور   |  ۱4 سپتامبر
۱۳۶۱ خورشیدی )۱۹۸۲میالدی(

اعدام صادق قطب زاده از مشاوران روح اهلل خمینی در پاریس و وزیر امورخارجه و مدیر 
عامل سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران و عضو شورای انقالب اسالمی ایران به اتهام توطئه 

علیه حکومت جمهوری اسالمی
۱۳7۸ خورشیدی )۱۹۹۹ میالدی(

درگذشت عبدالحسین زرین کوب، نویسنده و محقق ادبیات و تاریخ
  آثار شادروان زرین کوب از جمله دو قرن سکوت در شرکت کتاب موجود هستند

۱۳7۸ خورشیدی )۱۹۹۹(
درگذشت مرتضی راوندی، پژوهشگر تاریخ و نویسنده ی دوازده جلد »تاریخ اجتماعی ایران«
  آثار شادروان راوندی از جمله کتاب تاریخ اجتماعی ایران در شرکت کتاب موجود هستند

۱۳۹۱ خورشیدی )۲۰۱۲ میالدی(
درگذشت حسن نزیه، رئیس کانون وکالی دادگستری در دوران پهلوی و رییس شرکت 

ملی نفت ایران در دوره نخست وزیری مهندس مهدی بازرگان. 

سه شنبه 2۵ شهریور  |   ۱۵ سپتامبر
۱۳۱۶ خورشیدی )۱۹۳7میالدی(

راه اندازی تلفن خودکار در تهران
۱۳۲۰ خورشیدی )۱۹4۱میالدی(

کناره گیری رضاشاه پهلوی از سلطنت و سفر به اصفهان
۱۳۳۲ خورشیدی )۱۹۵۳میالدی(

بازداشــت ۹۱ تن از شرکت کنندگان فستیوال بخارست از جمله پرویز خطیبی 
مدیر روزنامه  »حاجی بابا«

بازداشت حسن صدر مدیر روزنامه »قیام ایران«
۱۳۵4 خورشیدی )۱۹7۵میالدی(

انتصاب جعفر شــریف امامی به ریاست مجلس سنا و عبداهلل ریاضی به ریاست 
مجلس شورای ملی

  کتاب خاطرات جعفر شــریف امامی پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد در 
شرکت کتاب موجوداست  

۱۳۵7  خورشیدی )۱۹7۸میالدی(
وقوع زلزله ی شدید در طبس

۱۳7۸ خورشیدی )۱۹۹۹میالدی(
درگذشت ابراهیم بنی احمد، بنیادگذار دبستان های »جهان تربیت«در تهران، و از 

برنامه سازان رادیو تهران در زمینه ی روانشناسی اجتماعی
۱۳۹۸خورشیدی )۲۰۱۹میالدی(

درگذشت مسعود عربشاهی ) در سن ۸4 سالگی( هنرمند نقاشی مدرن
 

چهارشنبه 26 شهریور  |   ۱6 سپتامبر
۱۳۰۲ خورشیدی  )۱۹۲۳میالدی(

انتشــار روزنامه  »نامــه ی جوانان« به مدیریت و ســردبیری میــرزا ابراهیم خان 
)خواجه نوری( در تهران 

۱۳۲۰ خورشیدی )۱۹4۱میالدی(
صدور فرمان عفو عمومی زندانیان سیاسی و غیرسیاسی

۱۳۲۶ خورشیدی )۱۹47میالدی(
زادروز عباس قادری، هنرمند آوازه خوان

۱۳۲۹ خورشیدی )۱۹۵۰میالدی(
صدور حکم اعدام حسن جعفری به اتهام قتل احمد دهقان

۱۳۳۲ خورشیدی )۱۹۵۳میالدی(
آغاز محاکمات دکتر محمد مصدق با دادستانی سرتیپ آزموده

۱۳۵۶ خورشیدی )۱۹77 میالدی(
درگذشت واروژان هاخواندیان، آهنگسازِ »بوی گندم«

 ۱۳۵۹خورشیدی )۱۹۸۰ میالدی(
عراق، قرارداد سال ۱۹7۵ الجزایر را به طور یک جانبه لغو کرد

۱۳۶۹ خورشیدی )۱۹۹۰میالدی( 
درگذشت علی محمد حیدریان - استاد نقاشی و مؤسس دانشکده  هنرهای زیبای 

دانشگاه تهران
۱۳7۲ خورشیدی )۱۹۹۳ میالدی(

درگذشت سیدابوالقاسم انجوی شیرازی - نویسنده و پژوهنده 
 آثار شادروان انجوی  از جمله دیوان حافظ به تصحیح او درشرکت کتاب موجود هستند

۱۳۸۱ خورشیدی )۲۰۰۲ میالدی(
خودکشی دکتر حسن هنرمندی، شاعر، مترجم، و پژوهنده ادبی در پاریس

۱۳۸4 خورشیدی )۲۰۰۵ میالدی(
درگذشت استاد جعفر پتگر، آخرین بازمانده ی نسل نقاشان آکادمیک و مدرس سرشناس 

نقاشی در تهران

پنجشنبه 2۷ شهریور   |  ۱۷ سپتامبر

۱۳۰۶ خورشید )۱۹۲7 میالدی(
زادروز هوشنگ ابتهاج، شاعر، در رشت

  آثار هوشنگ ابتهاج در شرکت کتاب موجود هستند
۱۳۲4 خورشیدی )۱۹4۵ میالدی(

زادروز نسرین معظمی، گیرنده نشان نخل آکادمیک فرانسه در میکرب شناسی
۱۳۵7 خورشیدی )۱۹7۸میالدی(

زادروز کیانوش رحمتی، بازیکن فوتبال و عضو تیم ملی فوتبال ایران 
۱۳۶7 خورشیدی )۱۹۸۸ میالدی(

درگذشت استاد محمدحسین بهجت متخلص به شهریار شاعر
 آثار شادروان شهریار در شرکت کتاب موجود هستند

۱۳۸۵ خورشیدی )۲۰۰۶ میالدی(
انوشه انصاری نخســتین فضانورد ایرانی با فضاپیمای سایوز تیامای-۹ به مقصد 

ایستگاه فضایی بین المللی پرواز کرد.

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

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
۱۱ سپتامبر تا  ۱۷ سپتامبر  ) 2۱ شهریور تا 2۷ شهریور(

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

http://www.kamimo.com/
https://akattorneyatlaw.com/


Shah Abbas 
emperor of persia

1629-1587
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در کانون خبر:

شکایت باشگاه های ورزشی از گوین نیوسام

اتحادیه باشگاه های ورزشی، از گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا به خاطر تعطیل نگه 
داشتن این مراکز ورزشی شکایت کرده و خواستار بازگشایی شدند. 

این اتحادیه که ۳۰۰ مرکز ورزشی و بدن سازی را نمایندگی می کند شکایت خود را 
به دادگاه عالی لوس انجلس ارائه نموده است، در این شکایت نه تنها ایالت، بلکه 
کانتی لوس آنجلس نیز در لیست شکایت هستند زیرا بنابر دادخواست ارائه شده، 
در شرایطی که به سبب کرونا نیاز هست که مردم تندرست بمانندف این مراکز به 

روی مردم بسته شده اند. 
ناگفته نماند تصمیم ایالت و یا کانتی ها بر اساس پیشنهاد اداره بهداشت عمومی 
انجام شده و در آخرین تصمیم ، بازگشایی با حضور ۱۰ درصد گنجایش سالن ، با 
رعایت فاصله و داشتن ماسک پذیرفته شده است و بیرون از فضای بسته می توانند 

با ۵۰ درصد ادامه فعالیت بدهند. 

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

