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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ساختمان مسکونی شاهدخت اشرف پهلوی در
نیویورک به فروش رسید

در صفحات دیگر:
کالیفرنیا و یک روز پر از مرگ و میر
و ثابت مبتالیان
کاهش ثبت نام 6000کودک
کودکستانیدرلوسانجلس
ساختمجموعهیکمیلیارددالریدان
تانلوسآنجلسادامهخواهدیافت.
تحقیق در مورد یکی از ماموران
نیروهایانتظامی
در ارنج کانتی آغاز شد
بازگشایی برخی از مشاغل در
کالیفرنیا
الیحه ضد نژاد پرستی در گزینش
هیئتمنصفه
کارکنان در دوران مرخصی خانوادگی
کار خود را ازدست نخواهند داد
تیراندازی و کشتن یک مرد
سیاهپوست از سوی ماموران در
جنوبلوسآنجلس

این ساختمان هفت طبقه در منطقه منهتن نیویورک پس
از مدتها درگیری های حقوقی بین وراث و موسســه ای
که اموال شاهدخت اشــرف را مدیریت می کرد در ماه
آگست گذشته به فروش رسید .مبلغ خرید  ۵۰/۱۱میلیون
دالر است که توسط یک موسسه سرمایه گذاری ملکی

پرداخت شد .ناگفته نماند که قیمت این بنا در زمانی ۵۰
میلیوندالر برآورد شــده بود .شاهدخت اشرف پهلوی
خواهر توامان محمد رضا شاه پهلوی در سن  ۹۶سالگی
در سال  ۲۰۱۶درگذشت.

حاویر بسرا  ،خواستار رسیدگی فوری به
بازگرداندن خدمات اداره پست شد

حاویر بسرا دادستان کل کالیفرنیا ،خواستار رسیدگی فوری به بازگرداندن خدمات اداره
پست به پیش از تغییرات انجام شده اخیر است تا رای دادن به صورت پستی از خطر
انباشته شدن در امان بماند.
شکایت قانونی حاویر بسرا و شماری دیگر از دادستانهای کل ایالتهای دیگر از رفتار
و تصمیمهای رئیس اداره پست که از هواداران و نزدیکان سیاسی و کمپین دانالد ترامپ

است ،با دیرکرد پرسش برانگیز خدمات پستی ،در برابر تالشهای انجام شده در انحراف
مسیر رساندن بستهها و پاکتهای پستی ،از جمله برگههای انتخاباتی اتست.
خاویر بسرا در بیانیهای اعالم داشت که خدمات اداره پست ،مردم ،چکهای حقوق،
دارو ،نامه به عزیزان و دوستان را با آن انجام میدهند ،یک نهاد ملی است.
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کالیفرنیا و یک روز پر از مرگ و میر و ثابت مبتالیان
ایالت کالیفرنیا روز چهارشنبه را با مرگ و میر  169نفر و افزایش مبتالیان  5161نفر
به پایان برد و پنجشنبه را با ثبت  13339نفر مرگ و میر و  722069نفر مبتال آغاز
کرد .امار دوره  14روزه در کانتیهای کالیفرنیا نشان میدهد که  Kingsکانتی با 502
نفر در هر یکصدهزار نفر در باالی جدول ،سن برناردینو کانتی در رده  ،7ریورساید
کانتی  ،19لوس آنجلس کانتی  22و ارنج کانتی در رده  33است.
آمار برخی از کانتیها از این قرار است:

کاهش ثبت نام  6000کودک کودکستانی در لوس انجلس
آستین بیوتنر ،رئیس اداره آموزش لوس آنجلس در بیانیهای که امروز منتشر نمود،
اشاره کرد که نزدیک به  6000نفر کاهش در شمار ثبتنام برای کودکستانها در سال
 2020-2021داشتهاند و گر چه این شمار همانند سال گذشته است ،لیکن با توجه

به شمار کودکانی که هر سال به دنیا میآیند ،روند کاهشی داشته است .او در مورد

آموزش آنالین در بیانیه خود گفته اســت در برگزاری کالسهای آنالین ،بیشترین

لقمان ادهمی

موسیقیدان ،نوازندهٔ ویلن ،آهنگساز و رهبر ارکستر اهل ایران

ایرانشهر

را
آن الین بخوانید

دانش آموزانی که غایب هستند ،دانش آموزان کالسهای پایینتر هستند و این غیبت

و کاهش ثبتنام کودکان کودکستانی ،بیشتر در خانوادههای کم درآمد و مناطق کم

درآمد لوس آنجلس است و به نظر میرسد که مشکل در این خانوادهها ،ناتوانی مالی

در تامین نیازمندیهای کالسهای آنالین است .دانش آموزان کودکستانی  36914نفر

ثبت نام کردهاند که  14درصد کاهش را نشان میدهد.

ساخت مجموعه یک میلیارد دالری دان تان لوس آنجلس ادامه خواهد یافت.
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سازندگان پروژه یک میلیارد دالری در دان تان لوس انجلس که به سبب دوران کرونا،
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فرانک گری طراحی شده است و یکی از نمادهای معماری مدرن در دان تاون است.
این مجموعه بزرگ افزون بر ساختمانهای اداری به ویژه برای ادارههای دولتی ،میزان
زیادی فروشگاه و رستوران و هتل را در پیرامون خود دارد و نقطه جلب گردشگران
خواهد بود .ناگفته نماند که فرانک گری که  91سال دارد توان بازدید از پروژه را ندارد،
لیکن گفت برفراز آن پرواز خواهد کرد.
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تحقیق در مورد یکی از ماموران نیروهای انتظامی
در ارنج کانتی آغاز شد
اداره شــریف دپارتمان ارنج کانتــی ،تحقیق در مورد
یکــی از ماموران خود مایکل دویــت ( )Devittرا به
سبب کتک زدن یک مرد سیاهپوست به نام محمد سایم
( )Sayemآغاز کردهاند.
در سال  ،2018ماموران این اداره در شهر استاکتون ،این
مــرد را که در اتوموبیل خود خوابیده بود و گفته شــده
اســت که مســت بوده ،در پارکینگ از اتوموبیل خارج
میکنند و دوربینهای اتوموبیل نیروی شریف دپارتمان،
ماجرای کتک زدن و ضرب و شــتم مرد سیاهپوست را
از ســوی مایک دویت ضبط کرده اســت و پس از به
نمایش درآمدــن این ویدئو کلیپ بر روی شــبکههای
مجازی ،مایکل دویت به مرخصی فرســتاده میشود و
با عوض شــدن دادســتان کل ارنج کانتی در انتخابات
 ،2018شماری از پروندههای بسته شده در این زمینهها
بازگشایی شده و ادامه دارد.

بازگشایی برخی از مشاغل در کالیفرنیا

از امروز شــمار زیادی از مشاغل در کالیفرنیا بازگشایی شده
است و ایالت کالیفرنیا با طبقهبندی بنفش ،سرخ ،نارنجی و زرد
در مورد کانتیها ،مشــاغل را نیز به همین صورت رنگبندی
تقسیم کرده اســت و برای نمونه از بامداد امروز آرایشگاهها
و پیرایشگاهها با رعایت مقررات و فاصله اجتماعی بازگشایی
شــده است و مشــاغلی که وارد طبقهبندی ســبز شدهاند در
کانتیهای گوناگون متقاوت هســتند 4 .کانتی لوس انجلس،

الیحه ضد نژاد پرستی در گزینش هیئت منصفه

قانونگذاران کالیفرنیا  2الیحه را تصویب کردند تا در گزینش
اعضایهیئتمنصفهدادگاههایجناییبهنژادپرستیپایاندادهشود.
الیحه  AB3070که از سوی شرلی وبر نماینده سن دیه گو در
خانه نمایندگان نوشته شده و وکالی کالیفرنیا برای عدالت در
جرمهای جنایی از آن پشتیبانی کردهاند ،از حذف بدون دلیل
اعضایهیئتمنصفهپیشگیریمینمایدتامبنایگزینش،مسائل
نژادی ،قومی ،جنسی ،هویت جنسیتی و گرایشهای جنسی،
مذهب و تبار نباشد و به این سببها ،کسی حذف نشود.
الیحه دیگر که  AB2542نام دارد تالش میکند که در مقابله
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با الیحه 1987دیوان عالی قضایی آمریکا گام بردارد .زیرا الیحه
دیوان عالی قضایی کسانی را که قربانی نژادپرستی میشدند را
ناگزیر میکرد که ثابت کنند قصد و نیت کسانی که دست به
گزینش نژادپرستی زدهاند ،از آغاز نژادپرستانه بوده است .چون
ایالتها میتوانند قوانین خود را داشته باشند ،الیحهAB2542آ
غازنژادپرستانهبودهاست.چونایالتهامیتوانندقوانینخودرا
داشته باشند ،الیحه  AB2542توان ویژهای به دادگاهها در مورد
موضوععلیهنژادپرستیمیدهد.

تیراندازی و کشتن یک مرد سیاهپوست از سوی
ماموران در جنوب لوس آنجلس
تیراندازی و کشتن یک مرد سیاهپوست از سوی ماموران اداره

شــریف دپارتمان لوس انجلس در جنوب لوس آنجلس ،در
محله وست مونت ،بیش از یکصدنفر را برای اعتراض به خیابان

کشاند و پرسش مردم این است که چرا ماموران دوربین سینه
ندارند .مسئوالن میگویند این ماجرا پس از یک رویداد تعقیب
و گریز روی داده است و ماموران مرد سیاهپوستی را دیدهاند که

دوچرخهاش را بر خالف مقررات رانندگی سوار شده است و
قانونشکنی نموده است و هنگامی که با اتوموبیل او را تعقیب

کردهاند ،دوچرخه را رها کرده و گریخته است و هنگام برخورد
با او ،فرد یاد شده ،مشتی به صورت مامور زده است و گریخته
است و ماموران به او شلیک کرده و او را کشتهاند.

اعتراض کنندــگان ،شــعارهای  Black Lives Matterو No
 Justice No Peaceو  Say his nameرا فریاد میزدند .این

دومین قتل در منطقه یاد شده به دست ماموران است.

مرگ یک مامور آتش نشانی در شمال کالیفرنیا

آتشسوزی در جنگلهای مندوسینو ( )Mendocinoدر شمال را در خود گرفته بود بنابر گفته اداره آتشنشــانی تا  65درصد
مهار شــده ،لیکن سومین آتشسوزی بزرگ که جنوب منطقه
کالیفرنیا موجب مرگ یک مامور آتشنشانی شد.
این آتشسوزیها که در  37نقطه گوناگون شعلهور شده بود با هم کوهستانی – جنگلی سانتاکروز را در برگرفته بود تا  41درصد
پیوستن ،آتشسوزی بزرگتری را در گستره شمال کالیفرنیا ایجاد مهار شده است ،آتشسوزی بزرگی که  900خانه را نابود کرده و
هنوز  40هزار نفر را از خانههای خود به بیرون رانده است.
نمودهاست.
 2آتشسوزی بزرگ که در شرق و شمال سان فرانسیسکو منطقه

ارنج ،ریورساید و سن برناردینو که در طبقهبندی بنفش هستند
نیز متفاوت خواهد بود .بــرای نمونه در کانتی لوس آنجلس
رستورانها در فضای باز آزاد خواهد بود و پارکها ،کرانههای
ساحلی و تکفروشیها باز خواهد بود در حالی که در ارنج کانتی
آرایشگاهها باز خواهد بود ،در لوس آنجلس کانتی آرایشگاهها
در فضای بسته آزاد نخواهند بود و نیایشگاههای کانتیهای یاد
شده در فضای بسته ،آزاد نخواهد بود.

کارکنان در دوران مرخصی خانوادگی کار خود را
ازدست نخواهند داد

قانون گذاران کالیفرنیا ،الیحهای را تصویب کردند که کارکنان
در صورت نیاز به مرخصی برای حل مشــکالت خانوادگی
ناشی از بیماری خویشان ،شغل خود را دز دست ندهند و شغل
آنها برایشان نگهداری شود.
این الیحه که  SB1383نام دارد و از سوی سناتور دموکرات
هانابت جکســون ،در سنای کالیفرنیا نوشــته شده و پس از

تصویب ،اکنون برای امضا و ارجایی شدن برای گوین نیوسام
فرماندار کالیفرنیا فرستاده شده است ،میتواند از شغل میلیونها
نفر کارکنان کالیفرنیا حتی در مشاغل کوچک که به مرخصی 12
هفتهای برای مراقبت از خویشان بیمار در دوران نیاز میروند،
محافظــت نماید ،بویژه این که در دوران - COVID - 19این
نیاز برای کارکنان و خانوادهها بسیار جدی و ضروری است.
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در کانون خبر:

شهرداری لوس آنجلس در آستانه شرایط اضطراری
مالی قرار گرفت

 2ماه پیش هنگامی که شــهرداری لوس آنجلس در بررسی
سال مالی خود تصمیم گرفت تا با پرداخت تا  80هزار دالر
به هر نفر ،شــماری از کارکنان را بازخرید و بازنشسته کند،
تصور نمیکرد که با مشکل مالی برای دیگر کارکنان در ادامه
کار روبرو شود و ناگزیر به برکناری موقت یا کاهش ساعت
کار شود ،امروز بخش مالی شهرداری لوس آنجلس با توجه
به بودجه خود در صندوق مالی نســبت بــه بازخرید 1277

نفر از کارکنان خود تصمیم خواهد گرفت و دریافت نکردن
مالیات بردرآمد از هتلهای شهر که اکنون با مشکل مالی روبرو
هستند ،مشــکل مالی بزرگتری را سر راه شورای شهر لوس
آنجلس قرار میدهد تا در شرایط کنونی در آستانه ماه اکتبر،
شــرایط اضطراری مالی را به عنوان گزینه بررسی کنند تا با
برکناری موقت  100میلیون دالر ذخیره کنند.

قطع خدمات برق و گاز خانه ای
به سبب میهمانی پر جمعیت

اریک گارستی شهردار لوس آنجلس دستور داد که خدمات
بــرق و گاز و آب خانــهای کــه در منطقــه کاهونگا پس
( )Cahuenga Passبــه برگزاری میهمانی بزرگ و بدون
رعایت مقررات دوران کرونا ،اقدام کرده ،قطع شود.
اریک گارســتی گفت قطع این خدمات ،تنها وسیله ما برای
پیشگیری از انتشار ویروس کرونا در گردهمآیی های بیرون

از مقررات است میهمانیهایی که بدون ماسک ،بدون رعایت
فاصله اجتماعی و شستشــوی دســتها و باالتر از شمار
گردهمآیی خانوادگی صورت میگیرد.
اریک گارســتی با اعالم این موضوع در حســاب کاربری
توئیت خود ،اشــاره کرده اســت که یک نفر میتواند جان
بسیاری را به خطر بیاندازد.

 4نفر به جرم دزدیدن راهنمای کاربرد
ابزارهای نظامی دستگیر شدند

 4نفر به جرم دزدیدن طرحهــا کتابچههای راهنمای کاربرد
ابزارهای نظامی و اســلحههای آمریکا دستگیر شدند که  2نفر
آنان ســاکن کوستامیســا و یک نفر از نیوجرسی و یک نفر از
فلوریداســت که مارک فیتینگ ،ملونی اریک ،جورج پوزی و
دیان میرابل نام دارند.
این  4نفر مدارک یاد شــده را از کامپیوترهای نیروی دریایی،
دانلود کرده و در اختیار شرکتی در نیوپورت بیچ کالیفرنیا قرار
داده بودند که  Newport Aeronauticalنام دارد.
 FBIاعالم کرد کــه از مدتها این  4نفر و ایمیلهای آنها را
زیر نظر داشته و پس از آن که نیروی دریایی آنها را متهم به این
موضوع نموده ،پیگیری جدی به عمل آمده است .یکی از این
افراد در فاصله  21سپتامبر  2012تا  20جون  150 ،2019چک
به مجموع  509845دالر دریافت نموده و در برابر آن  2مدرک
بســیار مهم و  5000مدرک دیگر را در اختیار شرکت یاد شده
گذاشته است.

صدور حکم تخلیه تا پایان سال  2020متوقف شد

دادگاههای کالیفرنیا ،صدور حکم تخلیه برای خانههای

اجارهای را به سبب پرداخت نکردن اجاره ،از دوشنبه

آغاز کرده است ،لیکن این دادگاه ها حکم تخلیه برای

کســانی که به ســبب کرونا درآمد خود را از دســت
دادهاند نمیشود زیرا گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا با
امضای الیحه اضطراری ،از بیرون کردن مســتاجران تا

پایان سال  2020پیشگیری نموده است.

از ســوی دیگر دولت فدرال نیز دســتور ویژهای را به
اجرا گذاشــته که تا پایان ســال  2020اجرایی خواهد

بود ،به این ترتیب  17میلیون مســتاجر در کالیفرنیا ،هم
از نظر دســتور ایالتی و هم دستور فدرال تا پایان سال
آسوده خواهند بود.
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مرد پرنده در آسمان فرودگاه LAX

پس از اعالم خلبان هواپیمای امریکن ایرالین پرواز شماره
 1997مبنی بر مشــاهده مردی پرنده بر فــراز  3000فوتی
فرودگاه  LAXو گــزارش برج مراقبت پرواز FBI ،تحقیق
خود را آغاز کرد.
خلبان در گفتگو با برج مراقبت در روز یکشنبه میگوید که
مردی را استفاده از  JetPackدر حال پرواز در آسمان است.
پس از زمانی ،خلبان هواپیمای جت بلو ،نیز به برج مراقبت

گــزارش میدهد که مردی دــر حال پــرواز در نزدیکی
هواپیماست و در فاصله  300یارد از بالهای هواپیماست.
این دو رویداد در ساعت  6:35پس از نیمروز یکشنبه بوده
و  FAAاداره نظارت بر پرواز و  FBIتحقیق مشترک در این
زمینه را آغاز کردهاند تا فرد یاد شده را بیابند.

کمیسیون پلیس لوس آنجلس طرح تاکتیکی تعقیب
مجرمان و تیراندازی را رد کرد

کمیسیون پلیس لوس آنجلس در نشست خود با رای ،4-0
طرح تاکتیکی ارائه شده برای تعقیب مجرمان و تیراندازی به
آنان را رد کرد و آن را ناکافی دانست این نشست که در اصل
برای بررســی تیراندازی و قتل فردی  21ساله به نام الزری
فریزر ( )Lazzeri Frazierاز سوی ماموران پلیس برگزار شده
بود و گزارش آن را مایکل مورد رئیس پلیس لوس انجلس به

کمیسیون ارائه نموده بود ،برگزار شده بود.
بر اســاس گزارش یاد شده ،فرد مزبور ،پس از دزدی از یک
فروشگاه محلی در ون نایز صورت گرفت و فرد مشکوک پس
از گریختن به آپارتمان خود ،از سوی ماموران دستور خروج
گرفته و با در دســت داشتن اسلحه و نشانه رفتن به سوی
پلیس ،مورد اصابت گلوله ماموران و مرگ قرار گرفته است.
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معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب «چهره جنایت» انتشارات سازمان عدالت برای ایران  -شماره 53

میثم نیلی

رئیس هیئت مدیره انتشارات سروش

وي متولد  1359و فار غالتحصیل کارشناسی رشته کشاورزي است

مسئولیت ها
 مدیرمسئول سایت رجانیوز از خرداد  1385تا کنون مدیرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمیدست کم از آذر  1390تا کنون
 مدیر کل دفتر امور فرهنگی وزارت کار با حکم وزیر کار و امور اجتماعی ازاردیبهشت  1389تا آبان 1390
 عضو شوراي مرکزي جبهه پایداري از مهر  1391تا کنون مشاور جوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از مرداد  1384تا شهریور 1388 مسئول کمیته سیاسی ستاد انتخاباتی احمدي نژاد دبیر کل جامعه اسالمی دانشجویان -رئیس هیئت مدیره انتشارات سروش از  8دي  1397تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر
 .1نقض حقوق اقلیت هاي مذهبی با نفرت پراکنی علیه آنان
پایــگاه اطال عرســانی رجا یا رجانیوز چند مــاه پس از روي کار آمدن
دولــت اول احمد ينژاد و با رویکرد دفاع و تبیین سیاســت هاي دولت
آغــاز به فعالیــت کرد .رجانیوز تحــت مدیریت میثم نیلــی احمد آبادي
بــا انتشــار مقــاالت متعددي به نشــر اتهامات خالف واقــع بدون ارائه
مســتند ،زمینه افزایش فشــار و نقض حقوق بهائیان را به دلیل عقیده و
باور مذهبی شــان فراهم کرده اســت .جامعه جهانی بهائیان در گزارش
«کمپین رســانه اي ایران براي دهشــتناك جلوه دادــن بهائیان » به طرح
و بحث نقش و عملکرد گســترده رســانه هاي وابســته و یــا نزدیک به
حکومــت جمهوري اســامی ایران ماننــد رجانیوز پرداخته اســت که
در ادامه به مواردي از آن اشــاره شــده اســت « :در مطلب منتشرشــده
مــورخ  24فروردین  1391تالش بــراي مرتبط
در تارنمــاي رجانیور
ِ
جلــوه دادن دیانت بهائی به تفکرات صهیونیســتی آمده اســت ...« :رها
اعتمادي کــه فردي بهائی زاده و از خانواده نوکران و خدمتکاران دربار
شــاه مخلوع اســت در سال  2010با همکاري رســمی دربار انگلیس و
چنــد نفر از عوامل دیگر شــبکه ( من و تو ) را کــه از همان ابتدا لقب

خواهرخوانده بی بی ســی فارســی را یدك می کشید راه اندازي کرد تا
این شــبکه از همان ابتدا با تفکري بهائی -صهیونیســتی و ضد ایرانی پا
به عرصه وجود بگذارد» ...
یا در مطلبی که در تاریخ  17فروردین  1390منتشــر شده است ضمن استفاده
از الفــاظ توهی نآمیز براي اشــاره به دیانت بهائــی و بهائیان به اقدام بعضی از
شعب دانشگاه آزاد براي قراردادن گزینه «بهائی» در بخش مذهب اعتراض کرد
و آن را «اقدامــی براي تأیید این مکتب انحرافی » بیان کرده اســت ...« :برخی
واحدهاي دانشــگاه آزاد در کنار ادیانی مانند اســام ،یهودي ،کلیمی ،زرتشتی
و مســیحی ،نام فرقه ضاله و انحرافی بهائیت را نیز درج کرده و به نوعی آن را
جزء ادیان به شمار آورده است .این در حالی است که بهائیت جزء هیچ یک از
ادیان و فرقه هاي مذهبی نبوده و یک فرقه سیاســی انحرافی ایجاد شده توسط
رژیم سلطنتی انگلیس است که مأمن اصلی آنان نیز در حال حاضر در سرزمین
هاي اشغالی است» .
در مطلب دیگري به تاریخ  15بهمن  1390تارنماي رجانیوز مطالبی با مضمون
ترویــج نفرت و انزجــار از دیانت بهائی را بدون ارائه مدرك و دلیل بازنشــر
کرده اســت و به بی احترامی و توهین به پیروان این دین پرداخته اســت...« :
بهائیت دین ابداعی اســتعمارگران براي به بندکشیدن اعتقادات مسلمانان و به
منظور اختالف افکنی تأسیس شد .از اعتقادات بهائیان می توان به نفی خاتمیت
حضرت محمد مصطفی ص الهلل علیه و آله ،نفی وجود بهشــت و جهنم و رد
شــرایع اسالم اشاره کرد .از نظر تمام علماي شیعه پیروان این فرقه استعمارساز
کافر بوده و نمی توان با آنها داد و ستد کرد و در قبرستان مسلمانان دفن نمود.
فتاواي فوق در مورد بهائیت مختص به تشــیع نبوده بلکه اهل سنت نیز پیروان
این فرقه ضاله را نجس می شمارند» ...

 .2مشارکت در سرکوب اعتراضات دي ماه 1396

در  11د يماه  1396رجا نیوز با بازنشر مطلب تارنماي گرداب (متعلق به مرکز
بررسی جرائم سازمان یافته سپاه پاســداران ) و منتشرکردن تصویر شهروندان
معترض از مخاطبان خود می خواهد که این افراد را شناسایی کنند.
اعترا ضهاي خیابانی در ایران از روز  7د يماه در مشــهد آغاز شد و به سرعت
سراسر کشــور را فرا گرفت .این اعتراضات ب همدت  10روز و تا  17د يماه
 1396ادامــه یافت و تظاهرات کنندگان در ده ها شــهر کوچک و بزرگ ایران
شــعارهایی را ضد حکومت جمهوري اســامی و مقام هاي عالی رتبه آن سر
دادند .از  13د يماه  1396با برقراري جو به شــدت امنیتی در شهرهاي بزرگ
کشور اعتراضات سراسري کم رنگ و پراکنده شد.
بر اســاس آمارهاي رسمی نزدیک به  4هزار نفر از معترضان بازداشت شدند و
حداقل 25نفر از آنان در خیابان و توسط ماموران دولتی کشته شده اند.
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طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
 #نویدمان ـ را ـ اعدام ـ نکنید
این هفته همه اخبار ایران تحت الشــعاع شــیرین کاری های جدید قوه غذاییه (!)
جمهوری اســامی و اعالم احکام عجیب ولی نه چندان غریب قضایی بود … از
خبر تایید حکم دو بار اعدام برای نوید افکاری ،کشــتی گیر فرنگی کار جوان که
به اتهام قتل مامور حراســت اداره آبفای شیراز و شرکت داشتن در اعتراضات آبان
خونین  ۹۸تا قاتل رومینا اشرفی ،دختر  ۱۴ساله ای که توسط پدرش سر بریده شد،
که برای این قتل عمد فقط  ۹ســال زندان و دیه گرفت … یعنی دیگه حتی دیگه
صدای خودی های نظام هم در اومده ،بابا چقدر دادگاه های نمایشی؟ چقدر اعتراف
تحت شکنجه؟ تا کی می خواین سر بی گناه باالی دار ببرین و توی زندون از بین
ببرینشون؟ نوید افکاری و برادراش رو انقدر شکنجه کردن تا دست به خودکشی
بزنن ،آخه بر پدرتون لعنت ،توی این محرمی حتی روی یزید و لشــکرش رو هم
سفید کردین با این ظلم و بیداد … همین چند وقت پیش بود که اعالم کردن چنتا
آدم بی گناه رو به جرم جاسوسی برای اسراییل و قتل دانشمندای هسته ای زده بودن
درب داغون کرده بودن و بعد چند سالم خیلی راحت گفتن آره اشتباه شده بوده …

به همین راحتی زندگی مردمو سیاه میکنن یا ازشون میگیرن … ولی خدا پدر این
توییتر رو بیامرزه که حتی فیلتر شده اش هم خوار نظامو به صلوات داده و به همین
خاطره که آقا فرمودن زودتر اینترنت ملی رو راه بندازین که این شبکه های اجتماعی
فضول دهن ما رو سرویس کردن … حتی کار به توییت پرزیدنت ترامپ کشیده که
از این آدمکشا خواهش کرده از جون این پسر ،نوید افکاری ،بگذرن … ببین چه
دنیای تخمی شده که همه ملت می خوان که یه بی گناه توسط قانون (احتماال قانون
جنگل!) اعدام نشــه … این وسط اون پدر قاتل پژوهشگر رو بگو که با خوشحالی
حکم نه ســال زندان رو گرفته بخاطر قتل عمدی که قبال در موردش تحقیق کرده
بوده و میدونسته که قصاص نمیشه چون خودش ولی دم هستش … اینم یه قانون
تخمی جاهلی دیگه که به اسم قانون دینی کردن تو ماتحت خلق اهلل … خالصه آقای
جمهوری اسالمی اعدام نکنید ،شکنجه نکنید ،تجاوز نکنید ،اعتراف گیری نکنید،
تــرور نکنید ،آدم ربایی نکنید ،بمب گذاری نکنید ،… ،حق و ناحق نکنید! به این
آخرین نصایح شهروند ایرانشهر گوش کنید و پیش از سقوط توبه کنید! #نویدمان
ـ را ـ اعدام ـ نکنید

جوک های برگزیده هفته:
ﺍﻭﻝ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ  :ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﮑﻨﯽ !
ترامپ بودجه سازمان بهداشت جهانی را قطع کرد.
*********
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ  :ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﮑﻨﯽ !
ترامپ کمکها به ناتو را محدود کرد.
راههای پیشگیری از کرونا:
ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ  :ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﮑﻨﯽ !
ترامپ تامین مالی توافق پاریس را لغو کرد.
در خانه بمانید و از رفتن به مکان ،نقاط مشــکوک و جاهای مرموز پرهیز
ﻣﺠﺮﺩﯼ  :ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﭽﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﮑﻨﯽ !
بابا این بشر چقدر کنسه !معلوم نیست مالنیا چجوری هر ماه از این خرجی خونه و کنید.
ﻣﺘﺎﻫﻠﯽ  :ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﺠﺮﺩ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﮑﻨﯽ!
پول لباس میگیره.
از هرگونه تماس ،نشست و برخاست ،دراز و نشست و سایر حرکات با
ﭘﯿﺮﯼ  :ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﭘﺎﺕ ﻟﺐ ﮔﻮﺭﻩ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﮑﻨﯽ !
*********
افراد مشکوک پرهیز کنید .حتی اگر با این افراد دوست و عاشق آنها هستید.
 |:ﺍﯼ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻏﻠﻄﯽ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﮑﻨﻢ
اگر مجبور به تماس هســتید و کارتان خیلی گیر اســت ،حتما از تماس
دکتر به مریض :برای شما یک خبر خوب دارم و یک خبر بد .خبر خوب اینکه نتیجه -
*********
تست کرونای شما منفی شده!
حفاظت شده استفاده کنید.
این پسرایی که دافایی که منتظر بی.ام.و وایسادن رو با  5دقیقه مذاکره با موتور میبرن! مریض :خدا رو شکر .خیالم راحت شد .و خبر بد؟
درصورتی که چند روز بعد از تماس ،تغییراتی را در بدن خود مشــاهده
اینا رو باید برد واسه مذاکرات هسته ای! اینا اجازه غنی سازی که هیچ ،اجازه ساخت دکتر :خبر بد اینکه شما به سرطان ریه مبتال شدین.
نمودید ،بدانید کهکار از کار گذشته و دسته گل به آب دادید .با قرص و درمانهای
بمب اتم رو هم میگیرن!
*********
الکی خود را گول نزنید و ضمن اطالع به فرد مشکوک ،دوتایی دنبال راهحل اساسی
*********
از وقتی قرنطینه شدم ،روزها میرم تو حموم ،با یک دستم میله پرده رو میگیرم با اون باشید.
شنگول منگول 2020
یکی موبایلم رو چک میکنم .مثال تو مترو هستم!
*********
گرگه :تق تق تق ...در میزنه
اتفاقا دیروز در همین حالت ،مسئول بیمه بیکاری زنگ زد پرسید :کجایی؟
میگن عامل کرونا ،خفاشی مرموز بوده .بنظرتون ،اگه این خفاشه رو بگیرن ،چی میشه.
مادر شنگول منگول :بچه ها نیستن بیا تو نفسم .......
منم که حسابی تو نقشم فرو رفته بودم ،گفتم :تو مترو .دارم میرم سر کار!
اگه ترامپ بگیره :با مشت میزنه تو صورت خفاشه ،تا از این که هست بد ترکیب تر
*********
هیچی دیگه فعال از آزادی مشروط استفاده میکنم تا زمان دادگاه!
بشه.
اولین باری که از سر کالس دانشگاه منو انداختن بیرو ن
*********
بعدشم عکس درب و داغونشو میذاره تو توئیتر!
واسه این بود که ماژیک نمینوشت
تو این وضعیت کرونایی ،دیروز رفته بودم بانک ســرکوچه .ده ساله میشه مشتری اگه چینیها بگیرن :اول ازش یک نمونه بیکیفیت چینی میسازن.
استاد گفت :
اونجام.
اگه ژاپنیها بگیرن :اول تعظیم میکنن ،بعدش با شمشیر سامورایی از وسط
چرا این نمینویسه ؟
یهویی عطسه کردم .کارمندای بانک چنان توجهی بهم کردن که تو این ده سال نکرده به دو قسمت مساوی.
منم گفتم دکمه شو بزن ...
بودن!
اگه روسها بگیرن :دربست زندان سیبری تا همدستاش رو معرفی کنه.
استاد دو ثانیه به ماژیک نگاه کرد
*********
اگه فرانسه بگیره :اعدام با گیوتین.
بعد دیگه هیچی من خودم رفتم بیرون)):....
اگه برای آزمایش تشخیص کرونا پول ندارین ،اصال نگران نباشین.
اگه هندیها بگیرن :پلیسها با چوب میزنن تو سرش تا بمیره .جسدش هم سوزانده و
*********
تو صورت یک آدم پولدار سرفه کنین ،ببینین نتیجه آزمایش اون چی میشه!
به رودخونهای جایی ریخته میشه.
یه قاﻧﻮﻥ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﻫﺲ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻪ :ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﻭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺮﯾﺪ «ﺧﺮ
*********
اگه ســعودیها بگیرن :نه… اونا نمیگیرن .چون خفاشه عمرا به مملکت سعودی و
ﮐﯿﻠﯿﭙﺲ ﺗﺮﯾﻦ» ﺩﺧﺘﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺎ کلــه ﺍﯼ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮔﻨﺒﺪ ﺭﺿﻮﯼ ﺻﺎﻑ ﺟﻠﻮﯼ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ اولی به دومی :به نظرت ماسک جلوی انتشار کرونا رو میگیره؟
مخصوصا سفارتخونههای اونها نزدیک بشه .خفاشه ،خر که نیست!
ﺑﻼﺷﮏ !!! |:
دومی :اگه شورت جلوی انتشار باد شکم رو میگیره ،ماسک هم جلوی انتشار کرونا *********
*********
رو میگیره!
درخانه بمانید به روایت نهادهای جمهوری اسالمی ایران:
مسئولین بهداشتی از مردم خواستن که کرونا را جدی بگیرن.
*********
درخانه بمانید( .ستاد ملی مقابله با کرونا)
منم معتقدم ،به دالیل زیر اصال نباید با کرونا شوخی کرد.
ظاهرا عدهای برای واردات دالر گرفتن و جنسی وارد نکردن و دالری هم پس ندادن .در آشپزخانه بمانید(.ستاد ملی تغذیه سالم)
اگه با کرونا شوخی کنیم :
به نظر من میخوان پس بدن ،ولی خوب نشده دیگه:
در اتاق خواب خانه بمانید(.ستاد ملی تشویق فرزند آوری)
پررو میشه ،دیگه نمیشه جمعش کرد.
– طرف اومده پس بده بانک شلوغ بوده ،شصت و هفت نفر جلوش بودن
در حمام خانه بمانید (.ستاد ملی مبارزه با شپش و سایر جانوران موذی)
شاکی میشه ،دست به اقدامات خرکی میزنه.
– جلوی بانک ،جای پارک نبوده پورشه رو پارک کنه
در بالکن خانه بمانید(.ستاد تسهیل آنتن دهی تلفن سیار)
خیلی پسرخاله میشه ،دیگه نمیشه انداختش بیرون.
– رئیس بانک بد نگاه کرده ،کارمنده هم تحویل نگرفته.
در آسانسورخانه بمانید( .ستاد ملی مقابله با اختالفات طبقاتی)
در اثر شوخی قاه قاه میخندیم ،کرونا از فرصت استفاده میکنه میپره تو حلقمون.
– کارمنده داشته سکنجبین خیار میخورده تعارف نزده .خوب به طرف بر میخوره در حیاط خانه بمانید(.ستاد ملی کاهش اٍثرات زلزله)
بعدشم کرونا ویروس جا افتاده ایه .نوزدهمین کوویده برا خودش.
دیگه.
در پشت بام خانه بمانید(.ستاد ملی مقابله با سیل زدگان)
مثل اینکه بخوای با پاپ بندیکت شانزدهم شوخی کنی .اصال قشنگ نیست.
– دالرها رو تو لباس زیر جاساز کرده بودن ،یکم بو گرفته .روشون نمیشه بیارن.
در کف خانه بمانید (.ستاد ملی خانه دار کردن مردم)
*********
– خواستن معادلشو کارت به کارت کنن ،رمز پویا نداشتن!

از شبکه های اجتماعی:
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 4سپتامبر تا  10سپتامبر (  14شهریور تا  20شهریور)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.

 1361خورشیدی ( 1982میالدی)
 1351خورشیدی (1972میالدی)
آدینه  14شهریور |  4سپتامبر
زادروز بنیامین بهادری خوانندهی موسیقی پاپ
اعدام مهدی رضایی به حكم دادگاه نظامی
1397خورشیدی (2018میالدی)
 1353خورشیدی (1974میالدی)
 1306خورشیدی (1927میالدی)
درگذشــت پیتر سلیمانیپور،آهنگساز و نوازنده سازهای بادی در ایران ( متولد
بمباران نوار مرزی ایران توسط عراق
اجباری شدن قانون ورزش درمدارس كشور
)۱۳۴۷در  ۵۰سالگی
 1357خورشیدی (1978میالدی)
 1355خورشیدی (1976میالدی)
درگذشت پروفسور محسن هشترودی – ریاضی دان ،شاعر و استادممتاز دانشگاه انتصاب ارتشبد غالمعلی اویسی به فرمانداری نظامی تهران و برقراری حكومت .
نظامی درتهران و یازده شهر دیگر
چهارشنبه  19شهریور |  9سپتامبر
 1375خورشیدی (1996میالدی)
 1359خورشیدی ( 1980میالدی)
درگذشت ولی اهلل خاكدان -از پیشگامان طراحی صحنه درسینمای ایران
انتشار روزنامهی «میزان» به مدیریت مهندس مهدی بازرگان
 1286خورشیدی ()1907
 1385خورشیدی (2006میالدی)
درگذشــت مهدی بهار دانشــمند و جامعه شــناس و خالق كتاب«میراث خوار  1360خورشیدی ( 1981میالدی)
انتشار روزنامه «نسیم شمال» به مدیریت سیداشرفالدین حسینی قزوینی در رشت
کنســولگری جمهوری اسالمی ایران در لندن ،مورد حمله قرار گرفت و  ۵۴نفر  1336خورشیدی (1957میالدی)
استعمار» بر اثر سكته قلبی در كانادا.
توسط پلیس لندن بازداشت شدند
ازدواج اردشیر زاهدی با شهناز پهلوی
 1391خورشیدی ( 2012میالدی)
درگذشت نورالدین ثابت ایمانی در سن  71سالگی بر اثر تومور مغزی در لوسآنجلس  1397خورشیدی ( 2018میالدی)
 1358خورشیدی (1979میالدی)
درگذشت محسن وزیری مقدم ،طراح ،نقاش ،مجسمهساز و استاد هنر معاصر ،درگذشــت آیت اهلل طالقانی -روحانی عضو نهضت آزادــی ایران و مبارز علیه
.
دــر پی یک دوره بیماری طوالنی و به دلیل کهولت ســن در  ۹۴ســالگی ،در حكومت سلسله پهلوی.
شنبه  15شهریور |  5سپتامبر
خانهاش در رم پایتخت ایتالیا
.
 1295خورشیدی (1916میالدی)

دوشنبه  17شهریور |  7سپتامبر

انتشار روزنامه «كاوه» به مدیریت سیدحسن تقیزاده در برلین
 1310خورشیدی (1931میالدی)
 1349خورشیدی(1970میالدی)
سفرمحمدرضا پهلوی ولیعهد به سوییس برای تحصیل
درگذشت سیدمحمد هاشمی -نماینده مجلس ،روزنامهنگار و مدیرروزنام ه «اتحاد ملی»
 1325خورشیدی (1946میالدی)
برگزاری میتینگ بزرگ حزب دمكرات ایران در میدان توپخانه با حضور قوام درگذشت دكتر رضازاده شفق  -نویسنده و سیاستمدار
 1357خورشیدی ()1978
 1327خورشیدی (1948میالدی)
برقراری روابط سیاسی ایران با عربستان سعودی ،و آزاد شدن زیارت مكه برای ایرانیان تیراندازی و درگیری مردم وارتش شاهنشاهی در میدان ژاله و كشته شدن  86نفر از مردم
 1359خورشیدی (1980میالدی)
طبق مدارك دولتی آن زمان(جمع ه سیاه)
 1330خورشیدی (1951میالدی)
.
زادروز شاهین نجفی ،نوازنده ،ترانهسرا ،فعال اجتماعی و خواننده
تحریم خرید نفت ایران ازسوی دولت انگلستان
سه شنبه  18شهریور  8سپتامبر
 1334خورشیدی (1955میالدی)
ارتش
تأسیس اداره اطالعات در ستاد
پنجشنبه  20شهریور |  10سپتامبر
 1298خورشیدی ()1919
 1357خورشیدی ( 1978میالدی)
انتشــار اعالم جرم محمدعلی سفری – دبیر سندیكای نویسندگان و خبرنگاران زندانی شدن امینالضرب ،ضیاءالواعظین ،افراسیاب آزاد ،فرخی یزدی و میرزاده
عشقی به جرم مخالفت و اعتراض به عقد قرارداد  1919بین ایران وانگلیس
 1307خورشیدی ()1928
مطبوعات -علیه داریوش همایون وزیر سابق اطالعات
 1318خورشیدی (1939میالدی)
گشــایش بانك ملی ایران توسطرضا شــاه پهلوی و هیأت دولت با سرمایهی دو
 1397خورشیدی ( 2018میالدی)
درگذشت لیلی ایمن آهی  -آخرین بازمانده پایهگذاران شورای کتاب کودک ،مترجم زادروز محمدرضا شفیعی كدكنی ،شاعر و پژوهشگر
میلیون تومان
و مدرس ادبیات کودکان در سن  ۸۹سالگی در شیکاگر  -ایالت ایلینوی  -آمریکا  1334خورشیدی (1955میالدی)
 1309خورشیدی (1930میالدی)
تأسیس اداره بازرسی كل كشور
 1397خورشیدی ( 2018میالدی)
چاپ مجلهی نورافشان ،به مدیریت شوكت سالمی
درگذشت ژیلبر الزار ،زبانشناس ،ایرانشــناس ،فرهنگنویس و مترجم بزرگ
 1314خورشیدی (1935میالدی)
فرانســوی پس از نزدیک به یک قرن زندگی در زادگاهش پاریس درگذشت(
تغییر نام شهرهای ایران به پیشنهاد فرهنگستان و تصویب هیأت وزیران
متولد  ۴فوریه )۱۹۲۰
 1357خورشیدی (1978میالدی)
یکشنبه  16شهریور |  6سپتامبر
كنارهگیری رضا قطبی از ریاست سازمان صدا و سیمای ایران
جمع كثیری از مقامات بلندپایهی دولتی ممنوعالخروج شدند
 1300خورشیدی (1921میالدی)
 1360خورشیدی (1981میالدی)
انتشار روزنام ه «سیاست» به مدیریت شاهزاده عباس میرزا (عباس اسكندری) در تهران
 1308خورشیدی ()1929
ترور آیت اهلل مدنی
 1348خورشیدی (1969میالدی)
تصویب قانون تابعیت ایران در پانزده ماده در مجلس
 1380خورشیدی (2001میالدی)
درگذشت جالل آلاحمد -نویسنده و مترجم
 1314خورشیدی (1935میالدی)
حمله تروریستی  ۱۱سپتامبر به آمریکا که در آن نزدیک به  ۳۰۰۰نفر کشته شدند.
 1335خورشیدی (1956میالدی)
زادروز پرویز یاحقی (صدیقی پارسی) ،آهنگساز و نوازندهی ویولون
تهیه و تقدیم الیحه تأسیس سازمان اطالعات و امنیت كشور(ساواك)به مجلس
 1333خورشیدی (1954میالدی)
 1357خورشیدی (1978میالدی)
زادروز هوشنگ مرادی كرمانی ،نویسنده
كنارهگیری امیرعباس هویدا از وزارت دربار

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.

Shah Abbas
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emperor of persia
1629-1587

رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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در کانون خبر:

افزایش شمار بیکاران و چک های  300دالری

دکترجمشیدآصف
جراح  -دندانپزشک

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

اداره کار کالیفرنیا در  2هفته پایانی ماه آگوست افزایش بیسابقهای را همراه داشته حال بررسی بسیاری از درخواستهای تقلبی برای دریافت چک است ماه گذشته
و اکنون آمار کســانی که از میانه ماه مارچ تا پایان ماه آگوست بیکار شدهاند را در  7نفر در این رابطه دستگیر شدهاند.
ایالت کالیفرنیا نیز به طور رسمی از ارسال  300دالر چک افزود ،هفتگی از بودجه
 8/13میلیون نفر قرار میدهد.
از ســوی دیگر EDD؛ اداره پرداخت حقوق بیکاری در کالیفرنیا که هنوز از نظر فدرال خبر داده است.
پرداخت چک های درخواست کنندگان به هنگام ،نشده است ،اعالم داشت که در

