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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تزریق سرنگ آلوده به  HIVبه مردم روستای
چنارمحمودی در استان چهارمحال بختیاری

معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی
در صفحه 4

رونمایی نقاشی دیواری حمایت
از مبارزات زنان ایرانی در
سانفرانسیسکو
مهندسشرکتیاهوبهجرمخود
اعترافکرد
 68درصد شهروندان کالیفرنیا
خواستار گشایش فروشگاه های
ماریواناهستند
فردیکهکارکناننشریهباستون
گلوبراتهدیدمیکرد،دستگیرشد
اجرایالیحه SB206درکالیفرنیا
ناظر کانتی لس آنجلس خواستار
اعالم شرایط اضطراری
از سوی فرماندار کالیفرنیا شد

در اقدامی جنایتکارانه 250 ،نفر از اهالی چنارمحمودی از
توابع لردگان در استان چهارمحال بختیاری ،به دلیل استفاده از
سرنگ آلوده به بیماری ایدز مبتال شده اند و وزیر بهداشت
ایران به جای قبول مسئولیت این جنایت ،گفته است تزریق
توسط معتادان و روابط جنسی مخاطره آمیز علت این بیماری
بوده که این موضوع خشم مردم را برانگیخته است.
مردم چنار محمودی مدعی هستند که عامل انتقال اچآیوی
«سرنگهای آلودهای» بوده که از آنها برای گرفتن آزمایش قند
خون ساکنان این روستا استفاده شده است.

در روز چهارشنبه دوم اکتبر ،عکسها و ویدئوهایی در فضای
مجازی از تجمع اهالی روســتای چنار محمودی در مقابل
ساختمان فرمانداری لردگان در شبکههای اجتماعی منتشر
شد که نشانگر اعتراض شدید آنان به نقش وزارت بهداشت
در این حادثه بود .برخی گزارشها از شکستن شیشههای
خانه بهداشت توسط معترضان حکایت دارد.
گفته می شود مردم لردگان راه دسترسی به چنار محمودی
را بسته اند و می گویند :ما لردگان هستیم مبادا خیال کنند،
مردگانهستیم!

پس از 40سال مخالفت ،ورزشگاه آزادی در انحصار بانوان

علیرغم مخالفت های مسئولین حکومت جمهوری اسالمی و در پی فروش بلیت

حداقل ضلع جنوبی ورزشگاه به بانوان اختصاص یابد.

بازی فوتبال میان ایران و کامبوج ،چهار جایگاه در استادیوم آزادی تهران به زنان

الزم به یادآوری است ،مسابقه فوتبال ایران و کامبوج از سری بازیهای مقدماتی

اختصاص داده شــده که تا به امروز چهارم اکتبر ،تمام  3000بلیت مربوط به این

جام جهانی هفته آینده یعنی درروز پنج شــنبه  10اکتبــر ( 18مهرماه) در تهران

جایگاهها به فروش رسیده اســت .پیش بینی می شود با توجه به استقبال بانوان ،برگزار میشود.
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در کانون خبر:

دانالد ترامپ  ،ادم شیف را متهم
به خیانت به آمریکا کرد.
دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریــکا ،در مصاحبه مطبوعاتی که با حضور رئیس
جمور فنالند برگزارشد ،نانسی پلوسی سخنگوی کنگره آمریکا وادم شیف رئیس
کمیته اطالعات مجلس را که هر دو از نمایندگان انتخابی کالیفرنیا هستند ،همراه
با انتقاد در مورد شــرایط زیست محیطی سان فرانسیســکو و لس آنجلس ،زیر
شــدیدترین توهین های شخصی در مورد اقدام به استیضاح قرار داد و گفت که
آنها باید استعفا بدهند.
وی اظهار داشت آنچه ادم شیف در مورد افشاگر و متن مکالمات تلفنی او و رئیس
جمهور اوکراین می گوید ،ساختگی بوده است .دانالد ترامپ پس از تکرار توهین
های شخصی به ادم شیف ،لبه حمله خود را متوجه گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا
نموده و او را فردی ناکارآمد و بیکار خواند که از رئیس جمهور شکایت کرده و
نمی خواهد نام دانالد ترامپ در برگه های رأی ظاهر شــود .لیکن قاضی دادگاه
منطقه شکایت او را رد کرده و به نفع دانالد ترامپ رأی داده است.
این مصاحبه مطبوعاتی ،پس از بیانیه مطبوعاتی نانسی پلوسی و ادم شیف رخ داد.

فریدون فرخزاد

برنامهپرداز ،شاعر ،برنامهساز رادیو و تلویزیون ،خواننده ،مجری تلویزیونی
و رادیویی ،ترانهسرا ،آهنگساز ،بازیگر و فعال سیاسی ایرانی و حقوقدان
معترض به حکومت جمهوری اسالمی ایران بود.

فرماندار کالیفرنیا 100 :نفر نیروی
گارد ملی در مرز مکزیک باقی
خواهند ماند
گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا ،امروز اعالم کرد که  100نفر از نیروهای گارد
ملی را برای یک دوره شــش ماهه دیگر در مرز مکزیک و کالیفرنیا نگه خواهد
داشــت .لیکن مأموریت اصلی آنان ،پیشــگیری از ورود تروریست ها به درون

آمریکا و ورود قاچاق مواد شــیمیایی برای نابود کردن حشــرات است که در
کشت زارهای ماریوانا مورد استفاده قرار می گیرد.

او اشــاره کرد که این افراد به هیچ روی ،در موضوع مهاجران به مرزبانان کمک

نخواهند کرد ،بلکه تالش خواهند کرد از ورود مواد مخدر از سوی سازمان های
فروشنده پیشگیری نمایند.

او افزود که در فوریه تاکنون  40هزار پوند ماریوانا غیرقانونی و  5هزار پوند متا
آمفتامین و  27پوند هروئین و  900پوند کوکائین به ارزش فروش خیابانی 179

میلیون دالر از قاچاقچیان به وســیله گارد ملی ضبط شده است و این مأموریت
تا ماه مارچ  2020نیز تمدید می شود.
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در کانون خبر:

رونمایی نقاشی دیواری حمایت
از مبارزات زنان ایرانی در
سانفرانسیسکو
در روز سه شنبه اول اکتبر اعالم شد که روز  6اکتبر در شهر سانفرانسیسکو در کوچه
کالریون از یک نقاشــی دیواری رونمایی خواهد شد که با همکاری سازمان اتحاد
برای ایران و کمپین همبستگی با زنان زندانی ایرانی تهیه شده است.
در این نقاشی دیواری که تصویر زنان ایرانی دیده می شود که به سبب مبارزه مدنی
و به خاطر اندیشه های سیاسی از زندان هستند .اعالم شده است هنگام رونمایی از
این نقاشی دیواری ،شماری از هنرمندان ،برنامه هنری اجرا خواهند کرد و کنشگران
حقوق بشر نیز سخنرانی خواهند کرد .این نقاشی دیواری برای پشتیبانی ازمبارزات
زنان ایرانی تهیه شده است.

مهندس شرکت یاهو به جرم خود اعتراف کرد
دفتر دادستانی کل آمریکا در کالیفرنیا اعالم کرد در دادگاه فدرال ،یکی از مهندسان
پیشین نرم افزار در شرکت یاهو به جرم خود مبنی بر دزدیدن اطالعات و عکس ها
و ویدئوهای شخصی  6000نفر از همکاران و دیگر کاربران زن اقرار کرد.
او کــه « ری یزدانیل روییز» نام دارد ،افزون بر ایمیل ها و کامپیوترهای شــخصی
همکاران ،توانســته اســت به حســاب های کاربری افراد در فضای مجازی مانند
 Facebookو  IC Loudدست یابد و عکس های سکسی و ویدئوهای آنان را
بر روی کامپیوتر شخصی خود ضبط و نگهداری نماید و حتی شماری را منتشر کند.
او برای شنیدن دوران محکومیت در روز  3فوریه باید در دادگاه شهر تری سی در
شمال کالیفرنیا حاضر شود و ممکن است محکوم به  5سال زندان شود.

 68درصد شهروندان کالیفرنیا
خواستار گشایش فروشگاه های
ماریوانا هستند
آخرین نظرســنجی دانشگاه برکلی نشــان می دهد که  68درصد ساکنان شهرهای
کالیفرنیا ،خواســتار گشایش فروشگاه های فرآورده های ماریوانا هستند .با این که
آزادی استفاده از ماریوانا برای مصارف شخصی و گذران اوقات فراغت برای افراد
باالی  21ســال با تصویب  57درصدی الیحه  64وارد مرحله اجرایی شــد ،لیکن
همواره در مسیر صدور پروانه کار نه تنها از سوی ایالت کالیفرنیا با دیرکرد یکساله
و محدودسازی روبرو بوده ،بلکه بسیاری از شهرها برای دایرشدن فروشگاه ،پروانه
کار از سوی شهر صادر نمی نمایند.
این نظرسنجی نشان می دهد که  63درصد التین تبارها گفته اند که آزادی ماریوانا
برای آنان خوب بوده ،لیکن تنها  39درصد التین تبارها که به زبان اسپانیایی سخن
می گویند آن را تأیید کرده اند.
با این که  6000تقاضای پروانه فروش وجود داشته است در کل کالیفرنیا تنها 601
فروشگاه و  274مرکز فروش و حمل مواد به خانه ها مشغول کار هستند.

فردی که کارکنان نشریه باستون
گلوب را تهدید می کرد ،دستگیر شد
دادستان فدرال آمریکا برای مردی که ساکن کالیفرنیاست و نشریه باستون گلوب
را تهدید کرده بود که کارکنان نشــریه را خواهد کشــت ،تقاضای  10ماه زندان و
پرداخت  16000دالر خســارت نمود .زیرا نشریه ناگزیر شده بود مأمور و نگهبان
بیشتری را برای امنیت کارمندان استخدام کند.
این مرد که «رابرت چین» نام دارد ،در ماه آگوســت  ،2018به طور تلفنی  14بار،
کارکنان روزنامه را تهدید به مرگ کرده بود ،زیرا این نشریه به انتقاد از دانالد ترامپ
رئیس جمهور آمریکا پرداخته است.
او پس از دستگیری ،در دادگاه نخست که در ماه  2019برگزار شد به  7مورد جرم
خود اقرار نمود.
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08Global.net
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اجرای الیحه  SB206در کالیفرنیا

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

بــا امضای گوین نیوســام فرمانــدار کالیفرنیا ،الیحــه  SB206برای بهره

نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

تبلیغاتی و فروشــنده کاالها ،اجرایی می شود .الیحه ای که از سوی نانسی

بنیانگذار و مدیر مسئول :بیژن خلیلی
طراحی و نشر :شرکت کتاب
رویدادها :مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا ( 08ایرانیان)

مند شــدن ورزشــکاران کالج ها و دانشــگاه ها از قرارداد با شرکت های
اســکینر نماینده دموکرات برکلی نوشــته شده است .گوین نیوسام ،امضای
ایــن الیحه را در یک برنامه تلویزیونی ورزشــی  HBOکه جمعه ضبط و
دوشنبه پخش شد ،رسانه ای کرد.
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معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب «چهره جنایت» انتشارات سازمان عدالت برای ایران  -شماره 10

رضاجعفري
مشغول به کار در دادسراي
انتظامی قضات با سمت نامعلوم
متولد  1346است؛
داراي مدرك کارشناسی ارشد حقوق
جزا و جرم شناسی است.

مسئولیتها:

 دادستان عمومی و انقالب اردبیل از تیرماه  1382تا د يماه 13 معاون قضائی دادگستري استان اردبیل سرپرست بازرسی دادگستري استان اردبیل مدیرکل کارگزینی قوه قضائیه مأمور دادسراي انتظامی قضات در دادسراي عمومی و انقالب تهران از  1384تاآذرماه1390
 -مشغول به کار در دادسراي انتظامی قضات با سمت نامعلوم از آذرماه  1390تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر

وحید اصغري ،یکی از بازداشت شدگان این پرونده ،از محمدمهدي موسوي
به عنوان بازپرســی که با شــکنجه گران همکار بود و به آ نها دستور می داد
شکایت کرده است
اما از نتیجه این شــکایت اثري در دست نیست .ســعید مل کپور : ،بازداش
تشــده دیگر این پرونده ،نیز در نامه خود می نویســد «در طول بازداشــت
موقت ،مخصوص ًا ماه هاي ابتدایی توســط گروه پدافند ســایبري سپاه تحت
انواع شــکنجه هاي روحی ،روانی و جســمی قرار گرفته ام که برخی از این
شــکنجه ها در حضور بازپرس پرونده ،آقاي موســوي صورت گرفته است.
بخش زیادي از اقاریر من ،در اثر فشــار ،شــکنجه روحی ،روانی و جسمی،
تهدید خود و خانواد هام و وعده آزادي ســریع در صورت اقرار به مطالب
خالف واقع ،مطابق خواســته و دیکته بازجوها انجام گرفته اســت .توضیح
این که اقرارها در حضور بازپــرس نیز با حضور بازجوها و تهدید به وخی
مت رشــدن شدت شکنجه ها ،جهت جلوگیري از اعالم اقرار تحت فشار به
بازپرس صورت می گرفت »
نــه فقط مقامــات قضائی تحت سرپرســتی رضا جعفــري در نقض حقوق
متهمان نقش داشــته اند ،خود وي نیز در مصاحبه هاي تلویزیونی متعدد که
در روزهاي اول سال  1388از شــبکه هاي مختلف تلویزیون دولتی جمهور
اســامی پخش شده اســت ،ضمن توضیح اقدامات دادســراي ویژه جرائم
رایانه اي ،اعالم می کند که براي مدیران ســایت هاي پورنو ،به عنوان فساد

فی االرض ،درخواست مجازات اعدام  :خواهند کرد «فردي که تعداد زیادي
ســایت دارد مدیریت می کند .با  250ســایت مســتهجن و غیر اخالقی دنیا
ارتباط داره ،می آد اونجا روابط نامشــروع بــا محارم رو ترویج می ده ،می
آد عمل خالف با کــودکان را ترویح می دهد ،و طی با بهائم را دارد ترویج
می دهد ،می آید به مقدســات دین مــا اهانت می کنه ،به پیامبر خودمون ،به
پیامبران الهی داره توهین می کنه ،دســتجات عزاداري رو زیر سوال می بره،
و اون چیزي که در شأن خودشون هست نثار می کنه به مقدسات ما ،به نظر
من اگر این عنوان افســاد فی االرض نداشــته باشد دیگر هیچ چیزي در دنیا
به عنوان افســاد فی االرض نخواهیم داشــت .وقتی ما موضوع را مشخص
کردیم خب حکمش هم مشخص است .افساد فی االرض حکم و مجازاتش
اعدام اســت ...درخواست ما هم همین اســت .یعنی اگر براي این ها چنین
مجازاتی اعمال نشــه قطعا یک جاي کار ما اشــکال دارد یا اشکال از قانون
ماســت و قطعا ما پیگیر کار این ها هســتیم ...ما بدون هی چگونه ترحمی با
ایــن ها برخــورد خواهیم کرد چون این ها به حریــم خصوصی مردم وارد
شــدند ،با اعتقــادات مردم بازي کردند و موجبات افســاد فی االرض را در
جوامع فراهم کردند»
در نهایت گفته می شــود  7نفــر از متهمان پرونده یاد شــده دقیق ًا با همین
عنوان اتهامی فســاد فی االرض به اعدام محکوم شدند.
جعفــري همچنین در یــک مصاحبه تلویزیونی کــه در  30فروردین 1388
پخش شده گفته اســت« :تمام متهمان به ارتباط با عوامل بیگانه اعتراف کرد
هانــد و حتی چکها و پول هایی که این افراد از عوامل خارجی دریافت کرد
هاند ،به صورت مســتند در پروند ههاي آ نها موجود اســت .عالوه بر این،
مکالمات و مکاتباتی هم که از طریق اینترنت با عوامل بیگانه داشــته اند ،به
عنوان مدرك در پروند ههایشــان وجــود دارد» او همچنین در این مصاحبه
مــی گوید که با متهمان این پرونده بدون هیچ ترحمی برخورد خواهند کرد.
وحیــد اصغري ،یکی از متهمان این پرونده ،در شــکواییه خود می نویســد
که تحت شــکنجه هاي بســیار شدید وادار شده اســت که به دروغ اعتراف
کنــد ماهیانه  1000تا  3000دالر از دولت آمریکا براي جنگ نرم دســتمزد
دریافــت می کرده اســت .او به خاطر دریافت عکس هاي تمســخر رهبر و
ســران نظام و امامان شیعه »  :می نویسد
در اي میلــم ،به اجبار و اتفاقی ،اتهامات توهین به امامان و توهین به رهبري
و تشــویش اذهان عمومی در بازجویی ها به من بستند .در حالی که دریافت
آن ا يمــی لها به اختیار خودم نبوده اســت .به خاطــر آگهی هاي گوگل و
استراتژیســت گوگل بــودن و دریافت پول از آن موسســه عظیم فن آوري
جس توجو ،اتهام تحصیل مال نا مشــروع به بنده زده اند! ...شــدیدا ً اصرار
دارند که من عضو منافقین ( ســازمان مجاهدین خلق) هســتم و در شــاخه
فرهنگی آنان فعالیت می کنم و اتهام بزرگم به کذب همین اســت! در حالی
کــه هیچ ارتباطی با آ نها نداشــته ام و هیچ یــک از آن ها را مالقات ! نکرد
هام و شناختی از آنان ند»

پــس از تصویب قانون جرائــم رایانه اي در تیرماه  ، 1388دادســتانی کل
کشــور طبق وظیفه اي که این قانون بر عهد هاش گذاشته بود ،کارگروهی را
براي تعیین مصادیق مجرمانه در و بســایت ها و فضاي مجازي تشکیل داد.
این کارگــروه در  11بهمن ماه  1388محتواهاي اینترنتی را که در جمهوري
اســامی ،جرم و مشمول مجازات شــناخته می شود تصویب کرد .بر اساس
این فهرســت بیش از  40عنوان عمل مجرمانه در فضاي اینترنتی شناخته شد
که شــامل تولید محتــوا علیه عفت و اخالق عمومی ،محتوا علیه مقدســات
اســامی ،محتوا علیه مقامات و نهادهاي دولتــی و عمومی و نیز محتوا علیه
امنیت ملی می شــود .اعمالی مثل تشــکیل جمعیت ،دسته و گروه در فضاي
مجازي (ســایبر) با هدف بره مزدن امنیت کشــور ،محتوایی که به اســاس
جمهوري اســامی ایران لطمه وارد کند ،انتشــار محتــوا علیه اصول قانون
اساســی ،تبلیغ علیه نظام جمهوري اســامی ایران ،اخالل در وحدت ملی و
ایجاد اختالف مابین اقشــار جامعه به ویژه از طریق طرح مســائل نژادي و
اتنیکی ،تبلیع به نفع گرو هها و ســازمان هاي مخالف نظام جمهوري اسالمی
ایران ،اهانت و هجو نســبت به مقامات ،نهادها و ســازمان هاي حکومتی و
عمومی می شود.
به عنوان مثال ،در این مصوبه انتشــار فیلترشــکن ها و آموزش روش هاي
عبور از ســامانه هــاي فیلترینگ ،بازانتشــار و ارتباط (لینــک) به محتواي
مجرمانه تارنماها و نشــانی هاي اینترنتی مسدودشــده ،نشریات توقی فشده
و رسانه هاي وابســته به گروهها و جریانات منحرف و غیر قانونی از جمله
مصادیــق تولید محتوا علیه امنیت ملی و مقامات و نهادهاي دولتی شــناخته
شده است.
در پی تصویب این مصوبه ،رضا جعفري اعالم می کند که دادســراي تحت
نظــارت او براي اجراي آن در حال رصد کردن تمامی و بســایت ها با ابزار
و نرم فزارهایی بســیار پیشرفته اســت .او در این مصاحبه نبود تجهیزات و
نرم افزارهاي الزم را دلیل عدم برخورد مناســب با سایت هایی می داند که
از نظر وي در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاســت جمهوري ســال
 1388اخبار کذب منتشر می کردند.

قرارگرفتن در لیست مجازات هاي حقوق بشري اتحادیه اروپا

 17مقــام ایرانی از جمله رضا جعفري را بــه  ،اتحادیه اروپا در  4فروردی
نماه  1391دلیل نقشــی که در نقض گســترده و شــدید حقوق شهروندان
ایرانی داشــته اند از ورود به کشورهاي این اتحادیه محروم کرد .کلیه دارایی
هاي این مقامات نیز در اروپا توقیف شــده اســت .بر اساس مصوبه اتحادیه
اروپا رضا جعفري مسئول بازداشت و بازجویی از وبالگ نویسان و روزنامه
نگاران پس از انتخابات ریاســت جمهوري سال  1388است.
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ناظر کانتی لس آنجلس خواستار اعالم شرایط اضطراری
از سوی فرماندار کالیفرنیا شد
با افزایش بحران بی خانمانی واوج گرفتن نابســامانی در شهرها ،مارک توماس
از ناظران کانتی لس آنجلس درخواست نمود که فرماندار کالیفرنیا در این زمینه
اعالم شرایط اضطراری بنماید تا با بهره گرفتن از این اعالم ،بتوانند راهبردهای
قویی در آزادســازی برخی بودجه های ایالتی و فدرال بکار گیرند و از ســوی
دیگر ،بودجه های ذخیره شــده در زمینه های آتش ســوزی و یا زمین لرزه را
برای خانه سازی بی خانمان ها هزینه کنند.
مخالفان می گویند این اعالم شرایط اضطراری می تواند پس از انتقادهای دانالد
ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا نســبت به کالیفرنیا ،دست دولت فدرال را برای

آغازینو

قطع برخی از بودجه ها باز بگذارد.
باید یادآور شــد که پس از انتقــاد از دانالد ترامپ از کالیفرنیا ،گوین نیوســام

عالجواقعهقبلازوقوعبایدکرد

فرماندارکالیفرنیــا یک میلیارد دالر بودجه را در اختیار برنامه ســازی برای بی
خانمان ها قرار داد و شــهرهای کانتی لس آنجلــس نیز تصمیم دارند از محل

الیحه  ، HHHمبلغ  1.2میلیارد دالر در این زمینه هزینه کنند.

اکثریت مردم کالیفرنیا با واکسیناسیون اجباری موافقند

اگر چه اضافه وزن بیماری نیست اما ریشه
اکثربیماریهاست
برایآشنائیومشاورهرایگانودستیابی
بهراهحلهایمناسببدونورزشهای
سختومحدودیتهایغیرقابلتحمل
باماتماسبگیریدتابهراحتیبهدنیای
سالمتروزیباتردلخواهخودقدمبگذارید
The New Beginning
Without Health, Life is Meaningless.

آخرین نظرسنجی دانشــگاه برکلی از ساکنان کالیفرنیا ،نشان می دهد که اکثریت
مردم ،پشــتیبان قانون اجباری واکسیناســیون هســتند و این اکثریت دربرگیرنده
هرگونه درآمد ،تحصیالت ،وابستگی سیاسی در سراسر کالیفرنیا می باشد.
این نظرســنجی که به درخواســت روزنامه لس آنجلس تایمز از سوی انستیتوی
مطالعات حکومت ها در دانشگاه برکلی کالیفرنیا انجام شده است ،نشان می دهد
که  90درصد از دموکرات ها 82 ،درصد از کســانی که هیچگونه وابستگی حزبی

ندارنــد و  73درصد جمهوری خواهان از افزایش مقررات نظارتی بر واکســینه
شــدن کودکان پشتیبانی می کنند و به اداره بهداشت کالیفرنیا اجازه می دهند که
بتوانند تصمیم پزشــکان در معافیت از واکسینه شــدن کودکان را رد کند .در این
نظر خواهی 8 ،نفر از هر  10نفر از قانون جدید کالیفرنیا پشتیبانی می کنند که 61
درصد این پشتیبانی را با قدرت و قوت بیشتر حمایت می کنند و تنها  16درصد
مخالف این الیحه دیده می شوند.

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

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

با مدیریت بنی

(310) 312-5657
Mon-Sat: 9:30am-7:00pm
Sunday: 10:30am-5:30pm
1411 A WESTWOOD BLVD
LOS ANGELES CA 90024
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 4اکتبر تا  10اکتبر ( 12مهر تا  18مهر)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه  12مهر |  4اکتبر
 1313خورشيدى (  1934ميالدى)
گشايش كنگره جهانى هزاره فردوسى در تهران با
شركت چهل تن از مستشرقين و دانشمندان جهان
در مدرسه دارالفنون
يادبود آن كنگره در يك كتاب كه مجموعه مقاالت آن
دانشمندان است منتشر و درشركت كتاب موجود است
 1352خورشيدى (  1973ميالدى)
نمايندگى راديو بى.بى.سى .در ايران تعطيل شد و
رييس و كارمندان آن اخراج شدند
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
جبهه ملى عليه ِ
دولت آشتى ملى به نخست وزيرىِ
شريف امامى اعالميه داد
سازمان ملى دانشگاهيان ايران اعالم موجوديت كرد
 1381خورشيدى (  2002ميالدى)
درگذشت احمد محمود ،نويسنده
آثار اين نويسنده در شركت كتاب موجود است
 1385خورشيدى (  2006ميالدى)
درگذشت عمران صالحى ،طنزنويس برجسته ايرانى
كه با نامهاى مستعار( ،بچه جواديه ،ابو طياره ،زرشك،
ع .شكرچيان و غيره) در بيمارستان طوس تهران به
علت سكته قلبى ،وى متولد سال  1325در جواديه
تهران بود .آثار او عبارتند از :شايد باور نكنى ،حاال
حكايت ماست ،از گلستان ببر ورقى ،گريه در آب،
عطارى درمه ،ناگاه يك ناگاه ،گزيده اشعار طنزآميز،
گزيده ادبيات معاصر ،آى نسيم سحرى.
آثار اين نويسنده در شركت كتاب موجود است

شنبه  13مهر |  5اکتبر

ادامه تحصيل راهى امريكا شد.
او تحت تأثير دايى خود ،اميرحسين آريانپور ،رشته
اقتصاد سياسى وجامعهشناسى را انتخاب كرد و در
دانشگاه آمريكن در واشنگتن به تحصيالت خود
تا دكترا ادامه داد.
مهرداد مشايخى پس از انقالب سال  1357به اميد
كار علمى و فعاليت دانشگاهى به ايران برگشت ،اما
پس از مدت كوتاهى ،به خاطر شرايط ناهموار به
امريكا برگشت .او در كنار كار علمى و دانشگاهى به
تالشهاى اجتماعى و سياسى نيز فعال بود.
آقاى مشايخى به ويژه در سا لهاى اخير در پیريزى
شالودههاى نظرى براى مبارزه مسالمتجويانه در راه
بسط آزادى و عدالت اجتماعى ،تقويت جامعه مدنى
ونهادينهسازى دموكراسى در ايران تالش میكرد.
مهرداد مشايخى پس از ماهها مبارزه با بيمارى
سرطان لوزالمعده در واشنگتن ازدنيا رفت.

یکشنبه  14مهر |  6اکتبر
 1285خورشيدى (  1906ميالدى)
گشايش نخستين جلسه مجلس شوراى ملى دركاخ
گلستان با نطق مظفرالدين شاه
 1330خورشيدى (  1951ميالدى)
ورود دكتر محمد مصدق در رأس هيئتى به آمريكا
(نيويورك) به منظور شركت در جلسه شوراى امنيت
 1385خورشيدى (  2006ميالدى)
درگذشت دكتر فريدون كشاورز از رهبران حزب
توده در سن  99سالگى در سوئيس .وى در جوانى از
مبارزان برجسته جنبش جنگل در گيالن بود.
كتاب من متهم ميكنم ،كميته مركزى حزب توده
را -به قلم فريدون كشاورز از انتشارات شركت كتاب
 1391خورشيدي ( 2012ميالدي)
درگذشت ابوالقاسم پرتو ،نويسنده و پژوهشگر
درجنوبكاليفرنيا
آثار اين نويسنده در شركت كتاب موجود است

دوشنبه  15مهر |  7اکتبر

 1274خورشيدى (  1895ميالدى)
زادروز نيما يوشيج  -شاعر و تئوريسين شعر نوى فارسى
مجموعه اشعار و كتا بهاى ديگر اين شاعر بزرگ در
شركت كتاب موجودند
 1344خورشيدى (  1965ميالدى)
امضاىموافقتنامهايرانوشوروىمبنىبرتأسيسكارخانههاى
ذوبآهنوماشينسازى،وصادراتگازبهشوروى
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
ورود خمينى از عراق به پاريس (نوف للوشاتو)
 1380خورشيدى (  2001ميالدى)
درگذشتفريدونفروغى،آهنگساز،نوازنده(گيتار،پيانو،
درام) ،شاعر و خواننده ايراني (زاده  9بهمن )1329
 1390خورشيدى (  2011ميالدى)
مهرداد مشايخى ،فعال سياسى و استاد جامعهشناسى
در دانشگاه جورج تاون (واشنگتن) درگذشت.
مهرداد مشايخى  16مرداد سال  1332به دنيا آمد و
كودكى را در پاريس و تهران گذراند .او پس از گرفتن
ديپلم دبيرستان ،در دانشكده دندانپزشكى دانشگاه
تهران به تحصيل پرداخت ،اما يك سال بعد براى

در کانون خبر:

 1289خورشيدى (  1910ميالدى)
انتشار روزنامه «شفق» به مديريت ميرزا رضاخان
رضازاده در تبريز
درپي لغو امتياز روزنامه «شرق» روزنامه «برق» به
مديريت سيدضيا الدين منتشر شد
 1307خورشيدى (  1928ميالدى)
زادروز سهراب سپهرى  -شاعر و نقاش
آثار اين نويسنده و در باره او و آثارش در شركت
كتاب موجود است

 1315خورشيدى (  1936ميالدى)
زادروز فريدون فرخزاد ،خواننده معترض به رژيم
جمهورى اسالمى ،بازيگر و شاعر (مرگ )1371
كتاب خنياگر در خون نوشته ميرزا آقاعسگرى مانى از

انتشارات شركت كتاب
 1333خورشيدى (  1954ميالدى)
عضويت دولت ايران در شوراى امنيت سازمان ملل
 1336خورشيدى (  1957ميالدى)
تأسيس سازمان دفاع غيرنظامى در وزارت كشور
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
در پى اعتصاب غذاى عدهاى از روحانيون در
پاريس ،تظاهراتى در صحن حضرت عبدالعظيم در
حمايت از آخوند خمينى و آزادى زندانيان سياسى و
سانسورمطبوعات صورت گرفت .پيام نهضت آزادى در
حمايت از آخوند خمينى منتشر شد .ادامه اعتصاب
در كارخانهها ،بانكها و مؤسسات اعالم عزاى ملى به
مناسبت چهلم كشته شدگان  17شهريور

سه شنبه  16مهر |  8اکتبر
 1304خورشيدى (  1925ميالدى)
زادروز ايرج افشار ،پژوهشگر و متن شناس
كتا بهاى شادروان استاد ايرج افشار در شركت كتاب
موجودند
 1305خورشيدى (  1926ميالدى)
تشکيل «اتاق تجارت» به رياست حاج حسين آقا
مهدوي ( امين الضرب)
 1370خورشيدى (  1991ميالدى)
درگذشت عمادالدين دولتشاهى ،اوستاشناس ُكرد ،كه
بنا به مدارك خود اوستا ،زرتشت را ُكرد میدانست
 1397خورشيدى ( 2018ميالدى)
درگذشت محمد دبیر سیاقی استاد ادبیات فارسی
و از دستیاران علی اکبر دهخدا در تالیف لغت نامه
دهخدا ( متولد  ۴اسفند  ) ۱۲۹۸مولف بیش از ۸۰
کتاب و  ۳۰۰مقاله ادبی

چهارشنبه  17مهر |  9اکتبر
 1266خورشيدى (  1887ميالدى)
زادروز علینقى وزيرى ،موسيقيدان
 1318خورشيدى (  1939ميالدى)
زادروز گلى ترقى ،داستا ننويس و رماننويس
آثار اين نويسنده در شركت كتاب موجود است

پنجشنبه  18مهر |  10اکتبر
 1323خورشيدى (  1944ميالدى)
زادروزمهرانگيزكار،حقوقدان،روزنامهنگار،فعالسياسى
آثار اين نويسنده چاپ داخل و خارج از ايران
درشركت كتاب موجود است
 1356خورشيدى (  1977ميالدى)
برگزاري شبهاي شعر  -معروف « ده شب شعر» در
باشگاه انجمن فرهنگي ايران و آلمان
 1360خورشيدى (  1981ميالدى)
تنفيذ حكم رياست جمهورى آخوند خامنهاى از
سوى آخوند خمينى
 1387خورشيدى (  2008ميالدى)
درگذشت اردشير محصص ،يكى از نام آوران عرصه
كاريكاتور و هنرهاى تجسمى ،بر اثر بيمارى درسن
 70سالگى در شهر نيويورك .وى متولد  18شهريور
 1317در رشت بود.
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طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
روز و روزگاری در هفته ی گذشته ،منادیان رسانه ای و جارچیان حکومتی بر طبل
و ُد ُهــل ها کوبیدند و خبری ُم َهــوِع را در کوی و برزن جار زدند :هان اِی مردمان

ایرانشهر ،چه نشسته اید که مراجع تقلیدتان حکم بر حرام بودن ساختفیلمسینمایی
موالنا وشمستبریزی داده اند .آیت اهلل ها مکارم شیرازی و نوری همدانی که همانا

امید اســت خداوندگار بزرگ از طول عمر ایشــان کاسته و بر عرض ریش ایشان
بیافزاید ،تولید فیلم ســینمایی «مست عشــق»را بهدلیلترویجفرقهضالّهصوفیه (!)
جایزندانستهوحراماعالم کردند!

توتیان (نگارش پارسی طوطیان) شکر ِشکن خوش گفتار حکایت کرده اند که «مس

تعشق»پروژهایمشترکمیانایرانوترکیهباموضوعرابطهبینمولویوشمساستکهحسنفتحیآنر
ابراساسفیلمنامهایازفرهادتوحیدیخلقخواهدکرد.قراراستشهابحسینینقششمسوپارس

اپیروزفرنقشموالنارابازیکند.

راویــان بازار بین الخبرین حکایت کنند روزی روزگاری در همان هفته گذشــته،

شهروند ایرانشهر که اصوال در مورد مسایل فرهنگی انسان بدون اعصاب َمعصابی
محسوب می شود و یهویی فحش خوار و مادر را به جان های صغیر و کبیر میکشد،
از شــارع اصلی شهر ایرانشهر عبور می کرد و به ندای جارچیان و خبر ممنوعیت

ساخت فیلم مست عشق توســط مراجع تقلید حکومتی گوش فرا داده بود .هنوز

لحظاتی از نیوشــیدن خبر نگذشته بود که شهروند ایرانشهرُ ،مرشد ایرانشهر را در
نزدیکی خود دید.

شهروند ایرانشهر به احترام مرشد برخاست و بانگ برآورد :هان ای اوستاد اوستادان،

شــیرازی ،همان سلطان شکر بِالد پارس و ایرانشهر است؟ آیا دانی که این مردک

ریش پهنِ دهن گشاد با واردات گسترده شکر از ممالک بیگانه به خصوص چین و
ماچین ،صنعت قند و شکر بالد پارس و ایرانشهر را به ِگل نشانده؟ آیا ...
مرشــد :آری دانم ای شهروند ،خیلی چیزهای دِگر هم دانم که تو ندانی از فساد و

کثافات حاجی آقا!

در همین هنگام به ناگاه کالسکه ی حامل حاج آقا مکارم از راه رسید و در نزدیکی
شهروند و مرشد متوقف شد .شاگردان مکتب آن مرجع تقلید ،دور وی حلقه زدند

و بانــگ برآوردند :ای آقای ما ،ای حضرت مکارم ،خداوند به شــما اجر دهاد که

نقشه دشمنان شیعه را نقش بر آب کرده و ساختفیلم مولوی و شمس کافر و فرقه
ضاله صوفیه را حرام اعالم کردید!

مرشد ایرانشهر که صبر و شکیبایی خود را از دست داده بود ،ناگاه بر جماعت طلبه

و بسیجی خایه مال تاخت و بر آن مرجع تقلید شیرازی مقیم قم بانگ بر آورد:آخه
مرشد ایرانشهر ،خبر مست عشق را نیوشیدی؟
ِ
ِ
فروش شکر دزد شکر خوار!اوال به تو چه که دارن در مورد
مرشد ایرانشهر :آری ای شهروند گرامی ،نیوشیدم و به مانند تو ای نقاد المنتقدان ،مردک قاچاقچیِ شکر
شــمس و موالنا فیلم می ســازن! دوما صوفیگری به تو چه؟سوما مگه کسی گفته
انگشت حیرت بگزیدم از این خریت عظما از آیات ُعظما همچون بُزها.
المرشد ،تو دانی که آن مردک شکرخوار ،آخوندک نابکار ،مکارم توی اَنچوچک بیای صوفی بشی؟چهارما حاال میشه فهمید تویپُفیوز در سرکوب
شهروند :اَال یا ایها ُ
ِ
جمهوری ننگین دامنِ اســامی نقش داشته ای!
صوفیان در چند دهه گذشــته در
بزودی شاهد سرنوشت شیخ فضل اهلل نوری ملعون ،آن نوکر روسهای ُق ُرمساق در
صدر مشروطیت ،در مورد تو و نوری همدانی و باقی مجتهدین ُمفتخور که در این
توطئه شرکت داشته اید ،خواهیم بود!

فریادهای حق طلبانه مرشــد ایرانشهرکه به اینجا رسید ،چند محافظ پشمالوی بی
ِ
ریخت حاج آقا به وی حمله کردند و پس از اعمالمقادیر متنابهی مشــت و لگد و
باتوم  ،مرشد را َکت بسته و خون آلود با خود بردند ...

 ...باری ،راویان حکایت کنند که در این لحظه مرشد ایرانشهر به جرم فحش دادن

به خدا در محکمه (دادگاه) انقالب اسالمی در حال محاکمه است و احتماالمحارب
و مفسد فی االرض تشخیص داده خواهد شد و به اعدام محکوم! و ایضا شهروند
ایرانشــهر نیز به جاسوسی برای اســراییل و آمریکا در تلویزیون دولتی جمهوری

اسالمی اعتراف ها کرده و او نیز بزودی به دار مکافاتآویخته خواهد شد ولی فیلم

قاسم های هفته:

مست عشق به کوری چشم آیت اهلل ،در ترکیه ساخته خواهد شد!

حساب اسراییل به زبان فارسی با انتشاراین عکس نوشت[ :شباهت]
َمش قاسم وحاج قاسم؛خاطرات خیالی وآرزوهای خیالی!

داستان کوتاه :دخترک و ستارخان
دختره ی فلک زده اومدتاکسی بگیره،گفت:آقا!ستارخانم یخوره؟

راننده هم داد میزنه میگه :نه خانم من اکبرم!

دم برات میخورمش!

آقا!میخوام برم ستارخان !

یارویهدیدمیزنه،میبینه دختره پاکت چیپس دستشه،میگه:چراستارخان؟بیاباالخو دختره که دیگه کفرش دراومده بود با بغض و اشــک به تاکســی بعدی گفت:

دختره بهش برمیخوره میره به تاکسی بعدی میگه :آقا!ببخشیدستارخان میرید؟

تاکسیه میگه :کارخوبی میکنی،برومشکلی نداره!

دختره باخودش میگه:ایندفعه یه چی میگم نتونن چیزی بگن!

کرده و در دیوونه خونه با زنجیر بستنش تا دیگه نخواد بره ستارخان!

یاروهم میگه :معلومه که میرید!اگه نمیریدکه میترکید!

تاکسی بعدی میاد و دختره داد میزنه :آقا!ستااااااارخاااااان!

آخرین خبری که از دخترک داریم اینه که به شــهر خوش آب و هوای گا سفر

خاطره:

نکته علمی :مشخصات پیری

بابام چند وقت پیش اومدکنارم نشستو گفت:پسرم حالت خوبه؟

هرچی باالست،پائین میفته (مثالندامها،ابرو،پلکو )...
هرچی پائینه،باالمیره (مثل فشارخون،قندوچربی)
هرچی سیاهه،سفیدمیشه (مثل مو)
هرچی سفیده،سیاه میشه (مثل دندون)
خالصه درجوانــی اول به اطراف نــگاه میکنی،بعدمیگوزی ولــی درپیری اول
میگوزی،بعدبه اطراف نگاه میکنی!
پیرشین الهی )):

بعدش محکم يکی زد پســکله ام و گفت :تخم سگ!انقدي که توچرتوپرت

مينويســي تواين شــبکه های اجتماعی،اگه یه کتابي مطالعــه ميکردی االن
دانشمندی چیزی بودی!

گفتم :شماازکجاميدوني؟

گفت :من مهنازم! هموني که ظهری ازش عکس میخواستی ،توله سگ!

حکایت تخم مرغ و نوه:
پسربچه ای ازپدربزرگش پرسید:پدربزرگ،مرابیشتردوست داری یامرغت را؟
پدربزرگ با لبخند گفت:پسرگلم معلومه که تورابیشتردوست دارم!
پسربچه به پدربزرگش گفت:پس چراهرروزتخم مرغت رامیخوری ولی تخم مرانمیخوری؟
پدربزگ باشنیدن این سخن باگفتن جمله تاریخی«ریدم به قبرپدرت بااون تربیتش»به مقصدنامعلومی روانه شد!

UNITED
DENTAL
OFFICE

دکتر فرزاد کهنباش

دندانپزشک

323.733.0570
1720 WESTERN AVE,
LOS ANGELE CA 90006

8

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  -188آدینه  4اکتبر 2019

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:188 - OCTOBER, 4, 2019

در کانون خبر:

حذف نام دانالد ترامپ از برگه
های انتخابات  2020درکالیفرنیا
لغو شد
قاضی دادگاه فدرال ،موریســو انگلند که هفته گذشــته  ،اجرای الیحه کالیفرنیا
مبنــی بر حذف نام رئیس جمهــور از برگه های انتخابات مقدماتی  2020را به
ســبب ارائه نکردن برگه های مالیاتی ،به طور موقت متوقف کرده بود ،پس از
درخواســت وکالی دانالد ترامپ ،روز دوم اکتبــر در یک بیانیه  24صفحه ای
اعالم کرد که این قانون کالیفرنیا  ،شماری از مواد قانون اساسی آمریکا را نقض
می کند و نخســتین آن ،اصل یکم متمم قانون اساسی مبنی بر این که هر کسی
حق دارد به برگه های انتخاباتی دست یابد و دیگر اصل  14متمم قانون اساسی
است که در آن حق برابر و پوشش برابر برای همه در برابر قانون است را نادیده
گرفته و نقض می کند.
قاضی در بیانیه خود نوشــته اســت که چگونه این قانون می تواند به بک فرد
آسیب بزند و توازن و برابری را به خطر می اندازد.
گرچــه دانالد ترامپ و جســیکا میالن رئیس حــزب جمهوریخواه آن را یک
پیروزی برای خود خواندند ،لیکن مســئوالن ایالت کالیفرنیا در نظر دارند این
تصمیم را به دادگاه استیناف بکشانند.

حذف آزمون  SATو  ACTدر دستور کار هیئت مدیره دانشگاه ها

گرچــه بیش از نیم قرن از برگزاری آزمون های اســتاندارد برای رتبه بندی دانش در آزمون ها امتیاز کمتری به دست می آورند.
آموزان پیش از ورود به دانشگاه با عنوان  SATو  ACTبرگزار می شود و مبتکر آن جنت ناپولی تانو ،رئیس دانشگاه های ، UCدر جلسه هیئت مدیره گفت :هنگام آن
دانشگاه های  UCبوده است ،اکنون پس از آخرین جلسه هیئت مدیره دانشگاه ها ،است که تصمیم درست بگیریم .
موضوع حذف استفاده از نمره های  SATو  ACTرا در دستور کار خود قرار داده باید یادآورد شد که شش دانشگاه زیرمجموعه  UCیعنی لس آنجلس ،سن دیگو،
اند .زیرا یک بررسی همه جانبه نشان داده است که امتیاز باال در آزمایش  SATو ارواین ،دیوس و سانتاباربارا بیشترین درخواست برای ورود به دانشگاه را از دانش
 ACTتحت تأثیر درآمد خانواده ،تحصیالت باالی پدر و مادر و نژاد خانواده است آموزان کشور دریافت می کنند.
و افراد کم درآمد به سبب نداشتن امکان مالی شرکت در کالس های ویژه تقویتی،

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

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

08Global.net/08event
دنبال کنید

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

رویدادهای هفته:

از آدینه  4اکتبر 2019

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

mojgana@ketab.com

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

188
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  -188آدینه 4اکتبر 2019
w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m
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افزایش فروش ساختمان های تجاری
و صنعتی در کالیفرنیا

آخرین گزارش فروش ساختمان های تجاری و صنعتی در  8ماه نخست سال
 2019درجنوب کالیفرنیا نشــان دهنده  7.4میلیــارد دالر فروش بوده که در
مقایســه با همین دوره زمانی برای سال  ،2018از افزایش  5.5درصدی خبر
می دهد و در مقایسه با کل کشور که از افزایش  2.7درصد سخن می گوید،
رشــد اقتصادی در این زمینه درکالیفرنیا را چشمگیر می نماید.
همین گزارش نشــان می دهــد که در جنوب کالیفرنیــا درحالی که میانگین

اجاره ســاختمان های تجاری و صنعتی  14درصد افزایش داشــته ،افزایش
بهای فروش درهمین ساختمان ها در جنوب کالیفرنیا 19 ،درصد بوده است.
برای نمونه باید اشــاره کرد که در ماه آگوست مرکز کمپانی نورداستورم در
ریورســاید که  1میلیون فوت مربع وسعت دارد به بهای  124میلیون دالر به
فروش رسیده که باالترین میزان فروش در منطقه بوده است.

