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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ما همه نوید افکاری هستیم

شانزدهمین روز آتشسوزی
باب کت
 64نفر بدون گذر از معیارهای پذیرش
وارد دانشگاه های UCشده اند
شکایتهمسرکوبیبرایانتازماموران
شریفدپارتمانلوسآنجلسکانتی
آموزگاران ارنج کانتی و اعتراض
بهبازگشاییمدارس
آنش سوزی باب کت تا پایان
سپتامبر ادامه خواهد داشت
حذف آرام آرام اتوموبیلهای بنزین
سوزدرکالیفرنیا
یکسال نشت گاز متان در
سن فرناندو ولی
یک التین تبار به ریاست دانشگاه
های  Cal Stateرسید
آمارمبتالیاندرکالیفرنیا
رو به کاهش است

ســازمان ایرانیان آمریکایی برای آزادی به اتفاق بسیاری
از تشکلهای ایرانی دیگر از کلیه ایرانیان جنوب کالیفرنیا
خواسته اســت که روز یکشــنبه چهارم اکتبر در برابر
ســاختمان فدرال در لس آنجلس  -ویلشر بلوارد برای
دادخواهی به خون خفتگان ایرانی به ویژه پهلوان نوید
افکاری گرد هم آیند
ســازمان ایرانیان آمریکایی برای آزادی در شرق آمریکا
تشکیل شده هر چند بســیاری از نهادهای مطبوعاتی و

افراد مســتقل در جنوب کالیفرنیا با این ســازمان برای
تدارک این گردهمایی بزرگ همکاری کرده اند .از چهره
های شــاخصی که به این گردهمایی یاری رسانده اند،
فریدون فرح اندوز کوشنده فرهنگی سیاسی است که متن
اعالمیه را قرائت کرده است .رادیو همراه و رادیو ایران
 670ای ام ،تلویزیونهای پارس ،اندیشه و سایر رسانه های
مبارز علیه جمهوری اسالمی از جمله یاری رسانندگان به
این گردهمایی هستند.

مدیرعاملشرکتدیسنیازتیمهمکاریبرایبازگشاییکالیفرنیااستعفاداد

با باال گرفتن تنش بین گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا و شرکت دیسنی برای بازگشایی،
باب ایگر ( )Bob Igerمدیر عامل شرکت دیسنی از تیم همکاری افراد برگزیده برای
بازگشایی کالیفرنیا استعفا داد .این تیم که از سوی گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا با
همکاری چند نفر از مدیران عامل شــرکتهای موفق کالیفرنیا تشکیل شده بود ،در
راستای بازگشایی اقتصادی در دوران کرونا همکاری میکرد.

ناگفته نماند که این هفته اعالم شــد که ایالت کالیفرنیا در راســتای تهیه راهکار و
راهنمای ضروری برای بازگشــایی دیســنی لند و دیگر پارکهای تفریحی با رعایت
مقررات بهداشــتی گروهی را برای بررسی به این تفریحگاهها فرستاده و هفته آینده
چگونگی آن را با رعایت  25درصد گنجایش ارائه خواهد داد.
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شانزدهمین روز آتشسوزی باب کت
در شانزدهمین روز آتشسوزی باب کت ،از  29ساختمان نابود شده که ممکن است
شــمار آنها به  85نیز برسد یاد شده است .این آتشسوزی که در نابودی جنگلها و
بوتهزارهای کوهپایههای کانتی لوس آنجلس به باالترین رکورد رسیده است و تا بامداد
سه شنبه از مرز  109هزار اکر گذشته که تنها  17درصد آن به کنترل درآمده است.
یکی از ساختمانیی که آسیب دیده است ،مرکز منابع طبیعی در پارکی است که ساالنه
 130هزار نفر بازدید کننده دارد .ماموران آتشنشانی به تالش خود برای پیشگیری از
دستیابی آتش به رصدخانه مانت ویلسون هستند.

 64نفر بدون گذر از معیارهای پذیرش وارد دانشگاه های  UCشده اند

روث بیدر گینزبرگ

اضی دستیار در دیوان عالی ایاالت متحده آمریکا بود

ایرانشهر

را
آن الین بخوانید

IranshahrNewsAgency.com/
Magazine

ایلین هاول  ،رئیس حسابرسی ایالت کالیفرنیا در نامه ای به گوین نیوسام فرماندار
کالیفرنیا و قانونگذاران نتیجه رسیدگی به  5دانشگاه  UCیعنی  ،UCLAبرکلی ،سن
دیه گو و ســانتاباربارا را فرستاد که در این نامه و گزارش اشاره شده است که این
دانشگاهها ،شماری از دانشجویان را بدون رعایت عوامل استاندارد برگزیدهاند و این
بیانصافی در حق دیگر متقاضیانی است که باهوشتر بودهاند و راه نیافتهاند.

شکایتهمسرکوبیبرایانتاز
مامورانشریفدپارتمان
لوسآنجلسکانتی
ونسا برایانت همسر کوبی برایانت ،بازیکن معروف تیم بسکتبال لیکرز ،از لوس
آنجلس کانتی شریف دپارتمان به خاطر انتشار بدون اجازه تصاویر سقوط هلی
کوپتر ،شــکایت کرده است .در این شــکایت افزون بر شریف دپارتمان کانتی
لــوس انجلس به نام  8نفر از ماموران که با تلفــن همراه خود عکس گرفته و
آن را منتشــر کردهاند نیز اشاره شده است .در  26ژانویه در سانحه سقوط هلی
کوپتر ،کوبی برایانت و دخترش و  8نفر دیگر جان خود را از دســت دادند و
الکس ویانوئه وا رئیس شــریف دپارتمان لوس آنجلس کانتی اقرار کرده است
که  8نفر از ماموران آن اداره ،تصاویری را گرفته بودند که به آنها دســتور داده
شــد که تصاویر را پاک کنند .لیکن یکی از تصاویر از سوی یک مامور در شهر
نورواک در یک بار به زنی نشان داده شده است.
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آموزگاران ارنج کانتی و اعتراض به بازگشایی مدارس

با اینکه کانتی ارنج از گوین نیوسام به خاطر محدودیتها،
دوران کرونا شکایت دارد و اداره آموزش کانتی ،از گوین
نیوسام خواسته است هر چه زودتر به تعطیلی مدارس پایان
دهد ،آموزگاران  2اداره آموزش ارواین و نیوپورت میسا ،در
پیوند با یکدیگر و گردآوری بیش از  2000امضا اعالم کردند
که با گشــایش مدارس در هفته آینده به صورت حضوری
مخالف هســتند و تا زمانی که ایمنــی آموزگاران و دانش
آموزان رعایت نشود ،از رفتن به کالسها خودداری میکنند.
این گــروه از آموزگاران و پدران و مادران دانش آموزان به
صورت نمادین با به حرکت درآوردن کاروانی از اتوموبیلها
اعتراض خود را اعالم کردهاند .مدارس قرار است از پنجشنبه
بازگشایی شود.

آنش سوزی باب کت تا پایان سپتامبر ادامه خواهد داشت
اداره آتشنشانی لوس انجلس کانتی اعالم کرد که آتشسوزی
باب کت تا بامداد امروز به  113307اکر رسید که نشان میدهد
شــب گذشــته تنها  1000اکر به ان افزوده شــده و ماموران
آتشنشانی توانستهاند پیشرفت بیشتری در کنترل آتشسوزی
داشــته و آن را به  35درصد برسانند .ولی هنوز تالش برای
پیشگیری از آتش در منطقه مانت ویلسون ادامه دارد .این منطقه
افزون بر یکی از رصدخانههای تاریخی لوس آنجلس ،محلی
است که برجهای شبکههای رســانهای رادیو و تلویزیونی به
ارزش یک میلیارد دالر قرار دارد و آسیب به آنها ،به شبکههای
رسانهای آسیب جدی و جبران ناپذیری وارد خواهد کرد.
این آتش سوزی تا پایان ماه سپتامبر نیز ادامه خواهد یافت.

حذف آرام آرام اتوموبیلهای بنزین سوز در کالیفرنیا

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا امروز دستور ویژهای را
صادر کرد که به موجب آن فروش اتوموبیلهای با سوخت
بنزین آرام آرام محدود میشــود تا در سال  2035به برنامه
آلودگی صفر هوا در اثر دود اتوموبیلها دست یابند.
بر اساس دســتور گوین نیوســام ،هیئت مدیره منابع هوا
در کالیفرنیا طرحی را جایگزیــن خواهد کرد که به مرور
اتوموبیلهای بنزینی ســوز ،از چرخه بازار حذف خواهند
شد و خودروهای سنگین و نیمه سنگین نیز همین روند را
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تا سال  2045طی خواهند کرد.
از این روی ،کالیفرنیا نخســتین ایالتــی خواهد بود که به
صورت  100درصد ،آلودگی صفر هوا در آن اجرا خواهد
شد و مانند  15کشــور در جهان ،این خواست را اجباری
خواهد کرد.
این روند در مسیر مخالفت با تولید و استخراج نفت از زمین
به صورت فشار بر الیههای سن جلوه کرده است.

یکسال نشت گاز متان در سن فرناندو ولی

پس از تحمل یکســال نشــت گاز متان در سن فرناندو ولی،
کنشگران محیط زیســت ،خواستار بسته شدن این پاالیشگاه
شدند تا از آسیب بیشتر به مردمف پیشگیری شود.
در شــمال شرقی سن فرناندو ولی در پاکویما ،افزون بر دهها
زمین دفن زباله ،محلهای اوراق اتوموبیلهای قراضه و شماری
دیگر از کارخانههایی که هوا را آلوده میسازند 3 ،بزرگراه نیز
از این منطقه میگذرد که اتوموبیلها و کامیونها با رفت و آمد

در این منطقه ،به آلودگی هوا میافزایند.
پــس از آن که اداره آب و برق لوس آنجلس موضوع نشــت
گاز متان در این پاالیشــگاه را پیش کشید ،کنشگران مدنی به
درخواست پایان دادن به کار پاالیشگاه با شعار کودکان انرژی
پاک میخواهند ،پافشــاری نموده و درخواســت بسته شدن
پاالیشگاه را جدی پیگیری نمودهاند.
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یک التین تبار به ریاست دانشگاه های
 Cal Stateرسید

هیئت امنای دانشگاههای  Cal Stateامروز اعالم کرد که دکتر
جوزف کاســترو به عنوان ریاست این دانشگاهها برگزیده شده
است تا این  23دانشگاه را با  480هزار دانشجو مدیریت کند.
او که یک التینتبار 53ساله است و به عنوان نخستین رئیس زنگین
پوست و التین تبار به اداره بزرگترین نظام دانشگاهی در آمریکا

برگزیده میشود تا جایگزین دکتر تیموتی وایت شود که پس از
 8سال به دوران بازنشستگی رسیده است .دکتر جوزف کاسترو
که ریاست دانشگاه  Cal Stateدر فرزنو را به عهده داشت ،در
بیانیهای سپاسگزاری خود را از این فرصت شگفتانگیز و عالی
اعالم نموده است.

بازگشت کودکان ارنج کانتی به مدرسه

پس از مدتها انتظار و جدل کالمی بین ایالت و کانتی ارنج ،از میان  29اداره آموزش منطقهای در کانتی ارنج ،تنها  10منطقه
سرانجام امروز  76000دانش آموز در ارواین ،تاستین ،لوس اعالم کردهاند که برنامهای برای کالسهای حضوری طراحی
آالمیتوس ،سایپرس و فانتین ولی به مدارس خود بازگشتند و کردهاند که دانش آموزان دوره ابتدایی با داشتن ماسک و مایع
با این طرح آزمایشی ،در هفته آینده  5منطقه آموزشی دیگر نیز پاکسازی دست و فاصله اجتماعی در کالسها پس از  6ماه
درهای خود را به روی دانش آموزان باز خواهند کرد.
در خانه ماندن ،به مدرسه باز میگردند.

 50درصد آتشسوزی باب کت مهار شده است.

امروز مسئوالن اتشنشانی و اداره جنگلبانی آمریکا از موفقیت
در مهار  50درصد از آتشســوزی باب کت در جنگلها و
کوهپایههایکانتیلوسانجلسسخنگفتند.
در توئیت اداره آتشنشانی آمده است که شب گذشته تنها253
اکر به آتشسوزی افزوده شد و کل زمینهای زیر آتش را به
 113986اکر رسانده و با توجه به کاهش میزان اتشسوزی،

ماموران توانستند مهار را به  50درصد برسانند و امیدوارند در
کمتر از یک هفته آینده تا پایان سپتامبر آن را مهار کامل نمایند.
ساکنان شماری از مناطق در دو سوی بزرگراه  2به خانههای
خود بازگشــتهاند لیکن ساکنان پاسادنا و آلتادنا هنوز دور از
خانههای خود هستند .شرکت برق ادیسون ،در تالش است از
سرایت آتش به تاسیسات خود پیشگیری نماید.

نشانی خانه مسئوالن بهداشت کانیفرنیا
می تواند پنهان باشد
پس از آن که شــماری از مسئوالن اداره بهداشت کالیفرنیا و
کانتیها نامههای تهدیدآمیز و مزاحمتهای شخصی را دریافت
نمودند ،گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا اعالم کرد که مسئوالن
میتوانند نشــانی محل زندگی خود را پنهان نگه دارند زیرا
قوانین ایالت کالیفرنیا در راستای محافظت از مزاحمت ،تهدید
و خشونت است.
در دستور ویژه فرماندار ،مسئوالن طرح امنیت در خانه را برای
مسئوالن بهداشت به اجرا میگذارند.
در ماه گذشــته یکی از مدرســان کالجهای محلی به سبب
فرستادن شماری از نامههای تهدید آمیز و زن ستیزانه به دکتر
سارا کودی مسئول بهداشت عمومی کانتی سانتاکالرا دستگیر
شده است .این محافظت همانند حفظ امنیت کسانی است که
مورد تهدید جنسی قرار میگیرند.

مخالفان و موافقان الیحه  22در مورد رانندگان شرکتهای  Uberو Lyft
آخرین نظرسنجی که از سوی دانشگاه برکلی بر روی 5900نفر از رای دهندگان کالیفرنیا انجام شده است نشان میدهد که به الیحه 22که
از سوی شرکتهای  Uberو  Lyftو دیگر شرکتها عرضه شده و در  3نفر به رای گذشته میشود 39 ،درصد نظر مثبت دارند و 36
درصدنظرمنفیخواهندداشتو 25درصدنیزهنوزتصمیمنگرفتهاند.
ناگفته نماند پس از آن که در سال 2019الیحه AB5را قانون گذاران کالیفرنیا به تصویب رساندند تا کارکنان قراردادی را به صورت استخدام
تمام وقت درآورند ،با اعتراض شرکتهای  Uberو  Lyftروبرو شدند و در این میان رانندگان بر اساس شرایط زندگی خود ،برخی به
سوی موافقت و برخی به سوی مخالفت جذب شدند و شرکتهای یاد شده با هزینه کردن 90میلیون دالر کوشش دارند ،آن را لغو کنند.
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توقف فروش اتوموبیل های بنزین سوز تا سال 2035
پس از آن که گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در دستور ویژه ،اعالم کرد که فروش
اتوموبیلهای بنزین ســوز تا ســال  2035برای دستیابی به آلودگی صفر هوا برای
اتوموبیلهای عادی و کوچک و تا ســال 2045برای کامیونها به مرور منع خواهد
شد ،جسیکا میالن ،رئیس حزب جمهوریخواه کالیفرنیا ضمن انتقاد از ضعف رهبری
اقتصادی گوین نیوسام گفت این تصمیم به نابودی بیش از  350هزار شغل در زمینه
نفت و گاز منجر خواهد شد و مردم شغلهای پردرآمد خود را از دست خواهند داد
و رشد اقتصادی را آهسته خواهد کرد و پیش از آن که این دستور اجرایی شود ،بهتر
است آن را لغو کند زیرا در حال کنونی ما با باالترین میزان بیکاری روبرو هستیم و
افزودن بیکاران بیشتر نادرست است.

شرکت  PG&Eبرق  21000مشترک را قطع کرد
شــرکت  PG&Eاعالم کرد که در  2روز پایان هفته ،ممکن است با افزایش گرما و
باد شدید ،ناگزیر شــود که در  2کانتی پلوماس و یوبا ( )YUBAاقدام به قطع برق
 21000مشترک خود بزند تا از خطر بیشتر و گسترش آتشسوزی پیشگیری نماید.
این هشــدار در شــرایطی صادر میشود که آتش سوزی شــمال 304000 ،اکر را
سوزانده و  78درصد آن مهار شده است .آتشسوزی  Augustنیز که  867000اکر
را خاکستر کرده است تا بامداد آدینه  38درصد مهار شده است.
آخرین گزارش از آتش سوزی باب کت در لوس آنجلس کانتی نیز با  114000اکر
گسترش به بیستمین روز خود رسید و تاکنون با مهار  55درصد روبرو بوده و دستور
تخلیه خانهها نیز لغو شده است.

سیستمهشداردهندههوشمندآگاهسازیدانشجویاندانشگاهUCسندیهگو
دانشگاه  UCسن دیه گو ،از سیستم هشدار دهنده هوشمند تلفن برای آگاهسازی
دانشجویان بهره میگیرد .این سیستم که بر روی تلفن دانشجویان نصب میشود،
هنگامــی که آنها بــا فردی که به تازگی آزمایش کرونــای او مثبت بوده ،دیدار
میکنند ،هشدار میدهد.
این نرم افزار هوشــمند ،این امکان را میدهد که دانشجویان و خانواده آنها ،با
اطمینان و امنیت بیشتر دیدار داشته باشند.

دانشــگاه  UCســن دیه گو ،امیدوار اســت که شــرکتهای تلفن هوشمند با
بکارگیری این سیستم به همه مردم کمک کنند.

ناگفته نماند که  CDCاین هفته اعالم کرد که افرادی که در ســن  20تا  29سال

هستند 25 ،درصد شانس ابتال به بیماری کرونا را دارند.
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در کانون خبر:

آتشسوزی مرگبار در شستا کانتی ،شب گذشته
 40000اکر را در خود بلعید

پزشک بیمارستان و نشان دادن اسلحه و
تبلیغات علیه زدن ماسک

بیمارستان هوگ  Hoagدر نیوپورت بیچ و ارواین ،با انتشار
بیانیهای نسبت به رفتار پزشکی به نام دکتر جفری پارک که
در گفتگوی ویدئویی با نشان دادن اسلحه ،علیه زدن ماسک ،
تبلیغات منفی کرده بود ،هرگونه رابطه بیمارستان با او را انکار
و نفی کرد و اشاره نمود که این دیدگاه رادیکال اوست و این
پزشک عضو کادر پزشکی مجموعه بیمارستانی ما نمیباشد.
و دیدگاه او بیانگر دیدگاه پزشکان و کارکنان بیمارستان هوگ

نیست و هیچگونه مبنای علمی ندارد و مورد تایید هیچ مرکز
بیمارســتانی و علمی نیست .ما از این که سخن و رفتار او به
بیمارستان ما پیوند داده شده ،بسیار متاسف هستیم بیمارستان
هوگ به طور کوشــا همواره پوشیدن ماســک و معیارهای
 CDCرا انجام داده است و به آن ادامه خواهد داد.
زیرا ما برای جان بیماران ،پزشکان و کارکنان اهمیت میدهیم.

آتشسوزی مرگبار در شستا کانتی ،شب گذشته  40000اکر اســت هم اکنون چالش بزرگ ماموران آتشنشــانی برای
پیشگیری از گسترش آتشسوزی به خانههای مردم است.
را در خود بلعید و  3نفر را به کام مرگ فرستاد.
آتشسوزی  Zoggکه با شتاب در حال گسترش است و از  2ســال پیش نیز آتش ســوزی  Carvتمامی همین منطقه
نیمروز یکشنبه آغاز شده تاکنون  146ساختمان را خاکستر  Reddingرا در هم نوردید و  229651اکر را خاکستر کرد،
 8نفر را کشته و  1614ساختمان را فرو ریخت.
کرده و  1500ساختمان دیگر را تهدید میکند.
این آتشسوزی که در  9مایلی جنوب غربی منطقه Redding

گوین نیوسام تواناترین فرماندار کالیفرنیا
در  50سال گذشته

نظرسنجی دانشگاه برکلی کالیفرنیا ،که امروز منتشر شده است
گوین نیوسام را در پاسخگویی به مشکل بیماری فراگیر کرونا
در باالترین رتبه در مقایسه با فرمانداران کالیفرنیا در  50سال
گذشته قرار میدهد و نشان میدهد که عملکرد او تا چه اندازه
مورد پذیرش کالیفرنیاییها بوده است.
همین نظرســنجی ،عملکرد گوین نیوسام را در حل مشکل
بیخانمانی ،در پایین ترین درجه قرار میدهد .عملکرد گوین

بازگشایی زمین های باز کودکان

نیوسام در مورد آتشسوزیهای  2سال گذشته ،بسیار قوی
ارزیابی شــده است .در این نظرســنجی گوین نیوسام را در
مجموع  64درصد مورد پذیــرش و  36درصد نارضایی را
نشان میدهد .این پذیرش  64درصدی در میان همه گروههای
سنی و نژادی و جنسیتی ،همانند است 88 .درصد دموکراتها
به او نمره مثبت و  17درصد جمهوریخواهان به او نمره منفی
دادهاند.

اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا اعالم کرد که پس از گذشت 6
ماه از آغاز گسترش بیماری کرونا ،بازگشایی زمینهای بازی
کودکان در فضای باز پارکها با راهنمای ویژه آغاز میشود
ولی این بازگشایی در برگیرنده محلهای بازی کودکان در
سالنهای سرپوشیده نیست که در فاز یکم و دوم هستند و در
جدول رنگ بندی کالیفرنیا کدگذاری شدهاند.
در این راهنما آمده است که کودکان  2سال و باالتر ،میباید
ماسک بپوشند و فاصله  6فوت از یکدیگر را رعایت کنند.

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.

لورنا گونزالز نماینده دموکرات سن دیه گو در مجلس ایالتی،
این درخواســت را نموده است .این تصمیم پس از  2هفته
رایزنی گوین نیوسام و شماری از قانونگذاران کالیفرنیا گرفته
شده و گوین نیوسام در بیانیه خود به آن اشاره کرده و لورنا
گونزالز که در رسیدن به این تصمیم کوشا بوده در توئیت خود
نوشته است ما باید بیش از آن که به رستوران و بار فکر کنیم
باید در اندیشه کودکان باشیم.
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مهرگان

پیام نوین

آه  ،فرخنده مهرگانم کو
جشن ایران باستانم کو
به دبستان چگونه باید رفت
قلم و کیف و آب و نانم کو
پدرم دست خالی و خسته
قوت جسم و قوت جانم کو
مادرم غصه دارو شرمنده
خانهء امن و شادمانم کو
در کتابم سخن ز مال هاست
آن بزرگان قهرمانم کو
جای دانش دروغ می ورزند
راه پیوند با جهانم کو
نیست ا ّمید راه آمد و شد
شوق گام دوان دوانم کو
مدرسه نیست آن چه باید بود
روزها خوب آن زمانم کو ...

سخن گفت شاهی که در غربت است
که در چشم قربانیان فرصت است
فراخوانداو جملهء مرد و زن
که بر خیز و برکن بُن اهرمن
بباید بدشت مغان بر شویم
که خواهان آن شاه و افسر شویم
چو خیمه بصحن خیابان زنیم ،
چو هنگامه در خاک ایران زنیم،
چو فریاد با یاد شاه آوریم ،
قرین مشتری را بماه آوریم ،
چو هر کاوه از خانه بیرون شود،
به شوق نجات فریدون شود،
به ضحاکیان چون دهد گوشمال،
رهاند وطن زین همه تیره سال ،
بدشمن نماند قوای قرار
به نیروی مردم شود تارو مار
همه مردمان یافته راه خود
که پیمان نوین کرده با شاه خود

به مناسبت اول مهر برای کودکان
محروم وطنم ،سروده ای از بانو
محبوبه حسین پور

برای تماشای موزیک ویدیو کلیک کنید

محبوبه مهراردشیر (حسینپور )

محبوبه مهراردشیر (حسینپور )
سپتامبر2018

سپتامبر 2018
لس آنجلس

لس آنجلس

در کانون خبر:

گوناگونی نژادی  ،فرهنگی و تباری دانشگاه USC

دانشگاه USCاعالمکردکهبرایترمپاییز،2020گوناگونترین
ترکیبنژادی،فرهنگیوقومیرادردانشگاهپذیرفتهاستکهدر
تاریخایندانشگاهبراینخستینباراستوهماننددانشگاههای
 UCو دیگر دانشگاههای کشور بوده است .در آمار ثبت نام و
پذیرش دانشگاه ،USCکه 22/5درصد آن را دانشجویان جدید
تشکیل میدهند که در سال ،2024تحصیالت 4ساله خود را به
پایان خواهند برد این بافت جمعیتی را 31درصد سفیدپوستان،
 27درصد را آســیایی تبارها و یا آسیایی – آمریکاییها و 17
درصدراالتینتبارهاو 6درصدراسپاهپوستانتشکیلمیدهند.
درمقایسهبا 3100نفردانشجویپذیرفتهشدهبرایسال2019ف
میزان 15درصدافزایشدردانشجویانیاستکهنخستینفرداز
خانوادهخودهستندکهبهدانشگاهپذیرفتهشدهاند.

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا الیحه کمــک  600دالری به
خانوادههایکمدرآمدبرایخریدموادخوراکیخانگی،وتوکرد.
هنوزروشننیستکهاینالیحهبهچندخانوادهپرداختمیشدو
برایایالتکالیفرنیاچندینمیلیوندالرمیتوانستهزینهداشتهباشد.
گرچهقانونگذاراندربودجهتصویبشدهبرایایالتکالیفرنیابرای
سال مالی2020-2021ف 2/6میلیارد دالر بودجه ویژه اضطراری
در نظر گرفته است و میتواند در راستای این الیحه هزینه شود و با
اینکهاینبودجهمیتوانستبرایخانوادهمهاجرانهزینهشود،به
نظر میرسد گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا ،چون در آغاز سال با
بودجه گردآوری شده 75میلیون دالری برای کمک 500دالری
برایخانوادههایمهاجرانغیرقانونی،ممکناستآنرادرتضادبا
بودجهدولتکالیفرنیامیداند.

شکایت  5ایالت از اداره پست در مورد انتخابات

در پی شکایت مشترک ایالت کالیفرنیا و  5ایالت دیگر ،همراه
با منطقه  ،D.Cدر مورد عملیات اداره پســت در به تاخیر
انداختن رساندن آرای پستی ،قاضی فدرال امروز دستور داد
که اداره پست آمریکا ،از این عملیات در راستای بیاعتمادی
مردم و نرساندن پاکتهای پستی دست بردارد.
حاویر بسرا دادستان کل کالیفرنیا پس از این دستور گفت:

کمک 600دالریبهخانوادههایکمدرآمد

دادگاه به روشــنی سخن گفته اســت ،هنگام آن است که
رئیــس جمهور ترامپ ،از قانون پیروی کند و از دخالت در
مورد نامههای ما خودداری نماید .انتخابات ما ،تندرســتی
خانوادههای آمریکا بســتگی به این دارد .این یک پیروزی
بزرگ برای اجرای قانون و محافظت از حق رای مردم است.

گسترش آتش سوزی درشمال کالیفرنیا و
قطع برق  65000مشترک

آتشســوزی در  2کانتی ســونوما و نپا که شرابسازیهای
کالیفرنیا در آن قرار دارد ،از شب گذشته ،بیش از  11000اکر
را به کام خود کشیده و شمار زیادی از خانهها و ساختمانها را
هدف قرار داده و ساکنان خانهها را ناگزیر به ترک محل زندگی
کرده است .این آتشسوزی  8543ساختمان را تهدید میکند و
برق  65000مشترک قطع شده است.
ســرعت  50مایل در ساعت برای بادهای منطقه و خشکی
هوا و گرمای بیش از حد که تا  7شــب ادامه خواهد داشت،

مهار این آتشســوزی را دشــوار مینماید .ناگفته نماند که
آتشســوزیهایی که از ماه آگوست آغاز شده است و رکورد
شکن بوده هنوز ادامه دارد و میزان زمینهای سوخته از 3/7
میلیون اکر گذشته و به مرگ  26نفر انجامیده 7000 ،ساختمان
را نیز نابود کرده است.
گوین نیوســام در کنفرانس هفتگی خود به شروح گزارش
آتشسوزیهاپرداخت.
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حکایات بازار بین الخبرین
این هفته چه خبر؟

خاک بر سران

معامله بزرگ

کل مملکت یارو اندازه یه تخم گربه بزرگ خاورمیانه ،ایران جون ،هم نمیشه ،بزرگترین و پیشرفته ترین مراکز تجاری و توریستی
خلیج فارس رو داره ،همه جای دنیا ســرمایه گذاری کرده و قدرت گردن کلفت اقتصادی شده ،انرژی اتمی و نیروگاه اتمی
افتتاح کرده ،ماهواره با موفقیت به مریخ فرستاده ،پیشرفته ترین سالح های دنیا رو از امریکا داره میگیره و … االنم با اسراییل
توافق صلح امضا کرده و همین روزهاست که به تحریمای امریکا و ماشه و اینا هم بپیونده تا کون جمهوری اسالمی سفره سگ
بشه چون قشنگ تخمای اقتصاد و تجارت رژیم توی دوبی و شارجه و ابوظبی گیره و حاال همون امارات یه وجبی که تا سی
چهل سال پیش بیابون بی آب و علف و حتی بی شتر بود تبدیل شده به یه قدرت منطقه ای که توی معادالت جدید سیاسی
خاورمیانه نقش بازی میکنه و … ما هم توی ایران نشستیم و هی شعار میدیم :دست خدا بر سر ما ،خامنه ای رهبر ما ،ای خاک
بر سر همه ی ما!

البد فکر کردید می خوام در مورد صلح فلســطین و اســراییل و معامله بزرگ قرن پرزیدنت ترامپ براتون بگم ،نه دقیقا! این
معامله با اون معامله فرق میکنه … داستان از این قراره که یه سری از بچه های باحال و باهوش دولت حسن روحانی و اصالح
طلب ستاد تبلیغاتی مجازی انتخاباتی برای جو بایدن راه انداختن و رسما می خوان توی ایران براش رای جمع کنن! یه وقتایی
آدم یه چیزایی رو میبینه و میشنوه که باعث میشه سر فالنش علف و گیاه سبز بشه! به این دلقک بازی صحبتای نماینده ایران
توی سازمان ملل ،تخت روانچی ،رو هم اضاف کنید که گفته ایشاال اگه آقا جو بایدنمون رییس جمهور شد و به برجام برگشت
اول باس خسارت خروج ترامپ از برجام رو به جمهوری اسالمی بده و بعدش هم تعهد بده که دیگه دوباره از برجام خارج
نمیشن! یعنی دیگه چقدر باس کونده پررو باشی که واسه حمایت از یه کاندیدای رییس جمهوری یه کشور دیگه شرط و شروط
هم براش بذاری! و با احترام به آقای جو بایدن ،از ایشون می خوایم لطفا دست به معامله های بزرگ با جمهوری اسالمی نزنه،
خطرناکه! ضمنا آقای بایدن اگه می خوای ثابت کنی با البی جمهوری اسالمی در ارتباط نیستی و از ایرانیا کمک نمی گیری ،بیا
و با صراحت اعالم کن وگرنه آقا ترامپ برات اعالم میکنه و به گا میری!

جوک های برگزیده هفته:
«دو تا دیوونه از تیمارســتان فرار میکنن .ریل راه آهنو میگیرن و راه میافتن طرف
شهر .اولی میپرسه« :کی میرسیم به شهر؟» دومیه یه نقطه رو اون دورا نشون میده
و میگه« :هر وقت این دو تا خط بههم برسن ».میرن و میرن و میرن تا اولیه خسته
میشه .میگه« :پس چرا نمیرسیم؟» دومیه برمیگرده و عقبو نگاه میکنه و میگه« :فکر
میکنم ردش کردیم».
*********
یه روز یه اسکاتلندیه رفت تعمیرگاه و گفت« :آقا بیزحمت توی باک ماشین من چند
قطره بنزین ،توی رادیاتش یک لیوان آب و تو موتورش چند قطره روغن بریزین».
مکانیکه هم یه نگاهی به اسکاتلندیه انداخت و گفت« :قربان الستیکاتون هم کم باده.
اگه اجازه بدین توش چندتایی سرفه کنم!»
*********
یارو از چراغ قرمز رد میشه ،پلیس میبیندش .نگهاش میداره میگه« :گواهینامه ،کارت
ماشین ».راننده میگه« :چیه؟ دوربین مخفیه؟ جمله بسازم؟»
*********
یارو یه آروغ گنده پر سروصدا میزنه ،بعد دور و برشو نگاه میکنه میبینه کسی نیست.
روشو میکنه به جلوش و میگهّ :
«وال!»
*********
گرگه اومد پشت در خونه شــنگولو منگول زنگ زد و گفت« :مع...مع...منم منم
مادرتون...علف آوردم براتون» که یهو یه صدای کلفت و عصبانی از اونور آیفون داد
زد« :چن دفعه بگم؟ دیروزم گفتم! از اینجا رفتن!»
*********
یه روز صدام حســین رییس جمهور ســابق عراق میره از یه مرغداری بازدید کنه.
میپرسه« :مرغاتون روزی چند تا تخم میکنن؟» میگن« :هر کدوم یکی ».بد داغ میکنه
و خطاب به مرغا داد میزنه که «فردا که اومدم ،هر کدوم کمتر از سه تا تخم گذاشته
باشین ،میدم همونجا بکشناش».
فردا که میآد میبینه همه سه تا تخم گذاشتن جز یکی که دو تا تخم گذاشته .با غضب
بهش میگه« :تو چطور جرأت کردی ســه تا تخم نذاری؟» اونم میگه« :یاسیدی! من
مرغ نیستم ،خروسام».
*********
«شرلوک هلمز و دکتر واتسون چند روزی را برای گردش به دامان طبیعت میروند.
شــب برای اتراق در جایی چادر میزنند و میخوابند .نیمه شــب هلمز واتسون را
بیدار میکند و به او میگوید« :به باالی ســرت نگاه کن و بگو چه میبینی ».واتسون
هم میگوید« :آسمان پرستاره را میبینم ،هالل باریک ماه را ،یک شهاب کوچک االن

رد شد»...
هلمز میگوید« :خب تحلیلت چیســت؟» و وقتی با سکوت واتسون مواجه میشود
میگوید« :دیوانه چادرمان را دزد برده است!»
*********
یهنفــر میره طوطی بخــره طرف بهش جغد میاندازه .بعد یــه مدت رفقاش ازش
میپرســن خب طوطیت به حرف اومده؟ حرف میزنه االن؟ میگه واال هنوز حرف
نمیزنه اما خوب توجه میکنه!»
*********
«یهنفر ســاعت مچی میخره  ,هر کی ازش میپرسه ساعت چنده؟ با اکراه یه نگاه به
دستش میکنه و به طرف میگه .بعد چند بار جواب دادن ،دیگه شاکی میشه و میگه:
اینقدر بپرسید تا تر بزنید بهش!»
*********
«یه روز یه نفر میره تو یه مغازه لوازم ورزشی .میگه« :آقا پوستر تمام ق ِد رنگی منرو
داری؟» یارو میگه نه .میگه« :اکهی! اینجام تموم کردن!»
*********
«پسر به باباش میگه« :بابا ما چرا مثل بقیه مردم با کشتی نمیریم دوبی؟» باباهه هم
میگه« :خفهشو پسر شناتو بکن!»
*********
«یه نفر تو تاکسی به راننده میگه« :آقا میشه بندازی تو یه دست انداز؟» میپرسه واسه
چی؟ میگه« :آخه میخوام خاکستر سیگارمو بتکونم!»
*********
«یه روز یه نفر میره  20سؤالی .میپرسه حیوانه؟ میگن آره .میپرسه میتونم بگیرمش؟
میگن آره .میپرســه ببره؟ پلنگه؟ شــیره؟ خرسه؟ میگن نه .میپرسه میتونم با دستم
بلندش کنم؟ میگن آره .میپرسه فیله؟ نهنگه؟ زرافه اس؟ اسب آبیه؟ کرگدنه؟ میگن
نه 20 ،سؤالت تموم شد جوابت قورباغه بود .یارو میگه به خدا فهمیدم ،عارم اومد
بگم!»
*********
رانندة ناقالیی با یک نگاه به مسافر بغل دستیاش میفهمد که طرف ،آدم ساده لوحی
است و بدش نمیآید سر به سرش بگذارد .از او میخواهد که از توی داشبورد ،نوار
ویدیویی را در بیاورد و داخل ضبط ماشین بگذارد.
مســافر بیچاره هم در حال تالش و تقالی مذبوحانه وعرق ریزان برای انجام این
عملیات ناممکن اســت که ناگهان مسافر عقبی به حمایت از او به حرف می آید و
میگوید« :آقای راننده فکر کرده شما نمیفهمید! نفهم خودتی برادر من! فکر کردی ما

از شبکه های اجتماعی:

نمیدونیم این نوارا مال ضبط کامیونه؟»
*********
یک گروه از بازرســین شوروی سابق به تیمارســتانی در مسکو رفتند .گروهی از
دیوانگان برای خوش آمد گویی در مقابل پلکان تیمارستان به صف ایستادند و ترانه
ای را که آن روزها خیلی رواج داشت ،خواندند .مضمون ترانه چنین بود :آه ،زندگی
در کشور سوسیالیست چه زیباست!
یکی از بازرسان متوجه شد که یکی از آنها نمی خواند و گفت :پس چرا نمی خوانی؟
جواب :من که دیوانه نیستم .من اینجا پرستارم.
*********
زنی با یک کیسه پر ازلوله های کاغذ توالت از خیابان می گذشت .عابری با تعجب
از او پرسید «:مادر جان! این کاغذ توالت ها را از کجا خریدی؟»
خریدم؟ مگر این روزها می شود چیزی خرید؟ مگر اصال چیزی برای خرید وجود
دارد؟ پنج سال است که این ها را نگه داشته ام .االن هم از خشک شویی گرفتم شان.
*********
در راهپیمایی با شــکوه روز اول ماه مه در زمان شوروی سابق ،پیرمردی پالکاردی
را در دســت داشت که رویش نوشته شده بود :رفیق استالین ،برای دوران کودکی
زیبایی که به من تقدیم کردی ،متشکرم!
یکی از اعضای حزب به پیرمرد گفت «:این چیه؟ حزب ما را مسخره کرده ای؟ همه
می دانند که وقتی تو بچه بودی ،رفیق استالین هنوز به دنیا نیامده بود!
پیرمرد گفت «:این دقیقا همان چیزی است که من برایش متشکرم».
*********
یک روز شــوهر به خانه آمد و دید که زنش با غریبه ای در رختخواب اســت .با
عصبانیت گفت «:زنیکه بی عرضه! بقالی سر کوچه تخم مرغ آورده و فقط سه بسته
مانده و آنوقت ببین تو وقتت را چطور تلف می کنی!»
*********
یک توریست لهستانی بعد از سفرش به شوروی به خانه باز می گشت .او دو چمدان
خیلی بزرگ و سنگین داشت .یک ساعت مچی ساخت شوروی هم به مچش بسته
یود .به مامور گمرک گفت « :این ســاعت جدید ساخت شوروی است .این ساعت
یکی از شــگفتی هایی است که در کشــور های سرمایه داری ،به آن پی نبرده اند.
ببینید ،هم زمان را نشان می دهد ،هم ضربان نبض و هم مراحل مختلف قرص ماه و
هم آب و هوای ورشو ،مسکو و نیویورک را ».مامور گمرک تصدیق کرد « :بله ،واقعا
شگفت انگیز است .ممکن است بگویید در آن دو چمدان چیست؟»
توریست گفت « :باتری های ساعتم!»
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حکایات بازار بین الخبرین
حکایات بازار بین الخبرین این هفته …

پیمان نوین ،مشکل دیرین

هفته ای که گذشت همراه بود با انتشار بیانیه مهم شاهزاده رضا پهلوی به نام پیمان
نوین خطاب به ملت و نیروهای مســلح ایران و اپوزسیون جمهوری اسالمی برای
اتحاد در برابر رژیم آخوندی اما …
شهروند ایرانشهر با اعالم حمایت کامل از این پیمان و کمال احترام نسبت شاهزاده،
با اجازه ایشــون یــه کم با زبون خودم با بعضی مخاطب هــای خاص این پیمان
حرف دارم … شازده گفت که دستشو به سوی همه (اپوزسیون) برای اتحاد علیه
رژیم آخوندی دراز میکنه و … اما شازده جون کدوم دست ها و کدوم اپوزسیون؟
اپوزســیون بر دو نوع اســت ،داخلی و خارجی! داخلی که بیشترشون ول معطل
هســتن و اصالح طلب و فرصت طلب هام که به نفــع نظام همه زدن تو گاراژ و
تک و توکی هم که مخالف واقعین االن تو زندان یا زیر شــکنجه ان و دستی برای
دراز کردن ندارن .اپوزسیون خارجی هم که قربونش برم که دیگه توی زیرآب زدن
و تخریب همدیگه ســنگ تموم گذاشتن و دارن خوارمادر همو به صلوات میدن!
اپوزســیون خارج از کشور هم به سه دسته تقسیم میشن :اول ،رفقای سابق انقالب
اسالمی که بعد  ۵۷از جمهوری اسالمی بیرون گذاشته شدن و االن فقط عقده پس
گرفتن موقعیت چهل سال پیششون رو دارن و حس انتقام گرفتن از آخوندها داره
خفه اشــون میکنه مثه مجاهدین خلق و همه گروه های ورشکسته اعتقادی چپ و
مارکسیست و کمونیست که حاال شدن جمهوری خواه و سوسیال دموکرات و هر
کوفت دیگه ای که اسم خودشونو گذاشتن! اینا اوصوال دستشونو به سمت شازده
هرگز دراز نخواهند کرد و اگه هم بکنند ،زیاد بود و نبودشون مهم نیست چون هیچ

پایگاهی بین مردم ندارن و از قدیم هم توی انقالب اســامی شرکت داشتن و هم
علیه پدر مرحوم شازده یعنی شادروان محمدرضا شاه پهلوی دست به شورش و قیام
مسلحانه زدن .اما گروه دوم اپوزسیون خارج نشین ،اوصوال ایرانی نیستن یا حداقل
خودشونو ایرانی نمیدونن مثه دوستانی که دم از فدرالیسم میزنن و از اینکه قوم و
قبیله خودشــونو ایرانی بدونن عارشون میاد و رسما تجزیه طلبن و دنبال فرصت
میگردن که احیانا اگه مملکت خر تو خر شد ،سریع بریزن بیرون از سوالخ هاشونو
اعالم اســتقالل کنن و استان های ایران رو تبدیل به جمهوری های خودمختار یه
وجبی یا کشورهای میکروسکوپی کنن .اینا می خوان ایران رو پاره پاره کنن درست
مثه گرگ ها .پس دســت دادن شازده با این اپوزسیون غیر ایرانی هم محاله چون
اوصوال این گروه ها دســتی ندارن که بخوان بدن! سوم ،اپوزسیون خارج از کشور
آدم حســابی ها هستن که هم سلطنت طلب و هم روشنفکرهای مشروطه طلب و
جمهوری خواه رو شامل میشن که خود شازده هم جزو این گروهه و فکر کنم تنها
بخش اپوزسیون هست که از قبل به شازده دست یا علی دادن و فقط باید فعالیت
هاشونو بعد از اعالم پیمان نوین بیشتر کنن …

ترامپ ،بایدن ،کرونا

تو این هفته مناظره تلویزیونی ترامپ و بایدن بیشــترین جلب توجه رو داشت …
بیشتر شبیه مناظره تاریخی احمدی نژاد و میرحسین موسوی بود و البته شاید توی
تاریخ امریکا هم کم سابقه بوده که دوتا کاندید ریاست جمهوری تا پای کتک کاری
و فحش خوار مادر پیش برن و مجری بدبخت برنامه هم دو بامبی تو سر خودش
مــی کوبید تا بلکه بتونه از پــس این دو تا پیرمرد پر حرف عصبانی بر بیاد .ترامپ

همونطور که پیش بینی میشد با توپ پر اومده بود تا با به رگبار بستن جو بایدن به
حرف و متلک اونو مستاصل کنه و به جفنگ گویی بندازه که تا حدی هم موفق شد
و انقدر روی اعصاب بایدن دویید تا اونم زیپ دهنشو کشید و چهارتا فحش آبدار
و کشدار بهش داد و دل خودش و دموکرات ها رو خنک کرد البت اینجا دوستان
دموکرات که همیشه ادعای فرهنگ و کالس و ادب و شخصیت رو داشتن و دارن
در جواب این سوال که آیا جو بایدن متولد دروازه غار ،چاله میدون یا جوادیه بوده،
سکوت اختیار کردن و فقط تکرار میکنن که در برابر هر کسی باس مثه خودش بود
و برخورد جو با دانلد درست بوده! فقط یه سوال دیگه :کجای مناظره پرزیدنت به
بایدن فحش داد که اون بهش اینجوری جواب داد؟
خالصه تخریب و حمله به ترامپ از قبل انتخابات  ۲۰۱۶شروع شد و دست های
آشکار و نهان هر کاری از دستشون بر اومده ،کردن و تمام راه ها رو برای براندازی
ترامپ به کار بستن ولی تا االن حتی موفق به خارش و سایش تخم مبارک پرزیدنت
هم نشدن بنابراین ویروس کرونا به کمکشون اومده تا بلکه با کرونا بشه ترمز رییس
جمهور رو کشــید .امروز رسما اعالم شــد که پرزیدنت و بانوی اول هر دو کرونا
گرفتــن .با پخش این خبر تعداد زیادی از مردم نگران رییس جمهور شــدن و یه
تعدادی هم ذوق مرگ شدن و فکر میکنن بلکه این کرونا یا ترامپ رو میکشه و یا
باعث میشه دوباره رای نیاره ولی دوستان ،کورخوندین ،ترامپ کرونا نگرفته ،کرونا
ترامپ رو گرفته و بزودی هم با اومدن واکسن و داروهای اون ،این کروناس که به
گا میره ،نه پرزیدنت ترامپ!

جوک های برگزیده هفته:
احتماال امشب کرونا بعد مراسم چهارشنبه سوری یه بیانیه رسمی بده بگه :مردم عزیز
ایران واقعا من از کارای شما پشمام ریخته اگه واکسن کرونا رو کشف میکردن من
اینجوری نمیترسیدم که از صدای نارنجکهای شما ترسیدم.
من رفتم بای.
*********
بچه بودیم هروقت زیاد میخندیدیم مامانم میگفت :انقدر نخندین،پشــت هرخنده
گریست.
آخرش انقدر کتکمون میزد گریمون در میومد تاحرفش ثابت شه
*********
یادگیری زبان ترکی انقد کاربردی و کار راه اندازه که حتی شما پاشی بری اورانوس
دادبزنی کیم بوردا دی؟
یه آدم فضائی میاد میگه منم گارداش ،خوش گلدین!
*********
دختره توییت زد خیلی تنهام ،چند دیقه بعد گفت االن تو بغلشم ،چند دیقه بعد گفت
بازم تنها شدم .رفتم بهش گفتم قضیه چیه؟ گفت دوسپسرم اسهال گرفته هی میره
توالت برمیگرده !
*********
کاش می شد وقتی همسرت خیلی خوب و مهربون میشه
بهــش تافت بزنی… همون جوری بمونه…… یــا  pif pafبزنی در همون حالت
بمیره.
که در اوج خداحافظی کنه !
*********
دیدین یارو میخواد کات کنه بهونه میاره؟

یه بار دوست دخترم میگفت ما خونواده هامون بههم نمیخورن.
گفتم از چه نظر؟
گفت شما فسنجونو شیرین میخورین ما ترش ما به درد هم نمیخوریم.
*********
یه دکتر تو محلمونه هروقت میریم پیشش میگه دو تا قرص برات مینیویسم سره
فرصت برو یه دکتر درست حسابی !
ینی به این حد از خودشناسی رسیده !
*********
فکر کن مهمون بیاد پســورد وای فایتو بگیره ،پسته های اجیل رو بخوره! بچشون
دست کثیفشو بماله به مبل! عیدی هم بگیره تازه ناهار هم بمونه ،موقع ناهار نوشابه
رو بریزن رو فرش…
خدایی حضرت ایوب هم بود فحش ناموسی میداد! ایرانیا خیلی صبورن وجدانا!
*********
غمگینم ….مثله پیر مردی که یکسال منتظر عید بود تا دخترای جووون فامیلو ماچ
کنه ولی کرونا کاسه کوزشو رو ریخت بهم!
*********
با ذکر «ریدم تو این زندگی »… به ادامه قرنطینه میپردازیم!
*********
دعای تحویل سال  :۹۰خدایا وضعیت سیاسی رو درست کن.
دعای تحویل سال  :۹۵خدایا وضعیت سیاسی و اقتصادی رو درست کن.
دعای تحویل سال  :۹۹خدایا ما رو نخور!
*********
تو مترو یارو اومد المپ بفروشه گفت ضد ضربس و چندبار زدش به میله… یهو

از شبکه های اجتماعی:

از وسط دو تا شد ،گذاشت تو کیفش یه بسته دیگه درآورد ،گفت :لواشک ترش و
خوشمزه دارم!
*********
بچه های االن تنبیه و کتک چه میدونن چیه!
یادمه بچه ک بودم یه مگســکش سفید داشتیم .وقتی بابام ورش میداشت اول من
در میرفتم بعد مگسا!
*********
تو نونوایی یه کارتن کوچیک گذاشته بود روش نوشته بوﺩ عیدی یادت نره!
هیچى دیگه منم از توش ده تومن عیدی برداشتم برﺍ خودم  ,دمش گرم به یادموﻥ
بود…
*********
آخرین جمعه سال میرید قبرستون ،اولین جمعه سال هم میرید قبرستون! بابا ول کنید
دیگه ،مرحوم تو یه دشت سرسبز داره با  ۲تا حوری قدم میزنه یهو تو بلندگو پیجش
میکنن که پاشو بیا یکی داره با سنگ میزنه رو قبرت!
*********
مردی خواست زن دوم دزدکی بگیرد ،میره صحبتهایش رو میکنه و میگه روز جمعه
میام برا عقد!
زن اولی میفهمه ،مرد شب جمعه شامش رو میخوره و میگیره میخوابه .صبح پا میشه
بهترین لباســش رو میپوشه و بهترین عطرش رو میزنه و میخواد بره بیرون ،زنش
بهش میگه کجا؟
میگه من میخوام برم نماز جمعه دیر میام!
زنش بهش میگه بیا بشــین امروز دوشنبه است ،من قرص خواب بهت دادم چهار
روزه خوابیدی ،اگه دوباره تکرار کنی ،قرصی بهت میدم که وقتی پا شدی روز قیامته!
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 ۲۵سپتامبر تا  8اکتبر (  ۴مهر تا  17مهر)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه  ۴مهر  25 //سپتامبر
 1333خورشيدى (  1954ميالدى)
كشف چاپخانه و مركز انتشارات مخفى حزب (منحله ى) توده در داوديه
 1360خورشيدى (  1981ميالدى)
درگذشت مسعود فرزاد -نويسنده ،شاعر ،مترجم و اديب
 1361خورشيدى (  1982ميالدى)
درگذشت رضا مافى  -خوشنويس
 1363خورشيدى (  1984ميالدى)
درگذشت محمود تفضلى -نويسنده ،مترجم و پژوهنده
 1370خورشيدى (  1991ميالدى)
درگذشت بهزاد باشى ،نويسنده ،مترجم و مورخ موسيقى
درگذشــت پرويز شــهنواز ،روزنامه نگار و برنامه ســاز تلويزيون درشهر لس
آنجلس امريكا

 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
ورود خمينى از عراق به پاريس (نوف للوشاتو)
 1380خورشيدى (  2001ميالدى)
درگذشت فريدون فروغى ،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 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 ســا 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.
 1394خورشیدی ( 2015میالدی)
درگذشت فتح اهلل بینیاز ،داستان نویس و منتقد ادبی بر اثر ایست قلبی در 67سالگی .وی
متولد 1327مسجد سلیمان و دانش آموخته رشته برق دانشگاه صنعتی شریف بود .از آثار
او میتوان به رمانهای «مکانی به وسعت هیچ» «حلقه نفوذ ناپذیر گرگهای خاکستری»
و «ستیزه جویی دلتنگ» و .....اشاره کرد.

 1351خورشيدى (  1972ميالدى)
زادروز ليال حاتمى بازيگر سينما و تلويزيون
 1375خورشيدى (  1996ميالدى)
درگذشت دكتر محمد مقدم  -مترجم ،پژوهنده وزبانشناس
 1388خورشيدى (  2009ميالدى)
درگذشــت ربيع مشــفق همدانى ،نويســنده ،مترجم و روزنامهنگار در شــهر
لوسآنجلس امريكا.
.
كتا بهاى ترجمه وهم چنين كتاب خاطرات ايشان درشركت كتاب موجودند
شنبه  5مهر  26 //سپتامبر
1397خورشيدى (  2018ميالدى)
 1257خورشيدى (  1878ميالدى)
درگذشت شــیرین علی ابادی هنرمند عکاس و فارغ التحصیل دانشگاه پاریس
سياستمدار
نگار،
روزنامه
پژوهشگر،
زادروز سيدحسن تقي زاده،
در رشته تاریخ هنر به دلیل بیماری سرطان در تهران در سن  45سالگی ( متولد
زاده-
تقى
حســن
توفانى
زندگانىعنوان
با
او
خاطرات
آثار تقى زاده منجمله
)1973
درشركت كتاب موجود است
 1326خورشيدى (  1947ميالدى)
پنجشنبه  10مهر  1 //اکتبر
درگذشت عالمتاج قائم مقامى (ژاله) ،فمنيست ،شاعر
 1388خورشيدى (  2009ميالدى)
درگذشت عباس بلوكى فر ،هنرمند ،نقاش قهوه خانه
 1293خورشيدى (  1914ميالدى)
.
انتشار روزنامه « عصر جديد» به مديريت عبدالحميدخان متينالسلطنه درتهران
 1318خورشيدى (  1939ميالدى)
یکشنبه  6مهر  27 //سپتامبر
زادروز اكبر رادى ،قصه نويس و نمايشنامه نويس
 1320خورشيدى (  1941ميالدى)
 1349خورشيدى (  1970ميالدى)
تأسيس حزب توده ايران
بركنارى سپهبد محسن مبصر از رياست شهربانى كل كشور
دوشنبه  14مهر  5 //اکتبر
 1356خورشيدى (  1977ميالدى)
 1324خورشيدى (  1945ميالدى)
موسيقيدان
درگذشت حسين ناصحى،
تشكيل نخستين كنگره حزب دمكرات آذربايجان در تبريز
 1285خورشيدى (  1906ميالدى)
ميالدى)
 1386خورشيدى ( 2007
 1347خورشيدى (  1968ميالدى)
گشايش نخستين جلسه مجلس شوراى ملى دركاخ گلستان با نطق مظفرالدين شاه
درگذشــت حميد شيرزادگان ،ستاره فوتبال ايران در دهه  ، 40به علت بيمارى
درگذشت حسين مسرور -نويسنده و شاعر
 1330خورشيدى (  1951ميالدى)
سرطان ،در بيمارستان آپادانا در تهران.
 1352خورشيدى (  1973ميالدى)
ورود دكتر محمد مصدق در رأس هيئتى به آمريكا (نيويورك) به منظور شركت در جلسه
 1397خورشیدی ( ۲۰۱۸میالدی)
درگذشــت لطف اهلل حی در لس آنجلس  -نمایندــه ایرانیان یهودی در دوره سازمان امنيت كشور اعالم كرد يك گروه  12نفرى كه قصد ترور شاه و شهبانو شوراىامنيت
مجلس شورای ملی سالهای  1346تا ( 1354متولد  1917میالدی)
فرح و وليعهد را داشتند ،دستگير شدند .اسامى گروه :رضاعالمه زاده ،عباسعلى  1385خورشيدى (  2006ميالدى)
ســماكار ،طيفور بطحايى ،خسرو گلســرخى ،كرامتاهلل دانشيان ،منوچهرمقدم درگذشت دكتر فريدون كشاورز از رهبران حزب توده در سن 99سالگى در سوئيس .وى
دوشنبه  7مهر  28 //سپتامبر
سليمى ،رحمتاهلل جمشيدى ،شكوه فرهنگ (ميرزادگى) ،ابراهيم فرهنگ رازى ،در جوانى از مبارزان برجسته جنبش جنگل در گيالن بود.
مريــم اتحاديه ،مرتضى ســياهپوش و فرهاد قيصرى (از اين گروه ،گلســرخى كتاب من متهم ميكنم ،كميته مركزى حزب توده را -به قلم فريدون كشاورز از انتشارات
 1288خورشيدى (  1909ميالدى)
انتشــار روزنامه «شــرق» به مديريت آقا ســيد ضياءالدين به دو زبان فارسی و ودانشيان اعدام شدند)
شركتكتاب
فرانسه
 1391خورشيدي ( 2012ميالدي)
ميالدى)
1929
(
خورشيدى
1308
اکتبر
2
//
مهر
11
آدینه
درگذشتابوالقاسمپرتو،نويسندهوپژوهشگردرجنوبكاليفرنيا
مترجم
و
شاعر
جزنى،
حشمت
زادروز
آثار اين نويسنده در شركت كتاب موجود است
 1320خورشيدى (  1941ميالدى)
 1300خورشيدى (  1921ميالدى)
تشــكيل جلسه مؤسسان حزب كمونيســت و انتخاب كميته مركزى به رياست
كشته شدن كلنل محمدتقى خان پسيان ،رهبر جنبش خراسان
سليمان محسن اسكندرى
 1337خورشيدى (  1958ميالدى)
سه شنبه  15مهر  6 //اکتبر
 1322خورشيدى (  1943ميالدى)
ســيدضياالدين طباطبايى (عامل كودتاى سوم حوت  1299و ناشر روزنامههاى تأسيس اولين شبكه عمومى تلويزيون در ايران
برق ،شرق و رعد) پس از 22سال زندگى در تبعيد (فلسطين) به يران بازگشت  1369خورشيدى (  1990ميالدى)
 1289خورشيدى (  1910ميالدى)
كتاب ســيد ضيا مرد اول يا دوم كودتا به قلم دكتر صدرالدين الهى از انتشارات درگذشت پوران شاپورى ،هنرمند آوازخوان.
انتشار روزنامه «شفق» به مديريت ميرزا رضاخان رضازاده در تبريز
شركت كتاب
آثار اين هنرمند در مركز موسيقى و فيلم ايران وابسته به شركت كتاب موجود هستند درپي لغو امتياز روزنامه «شرق» روزنامه «برق» به مديريت سيدضيا الدين منتشر شد
 1324خورشيدى (  1945ميالدى)
لغــو امتياز روزنامه «مرد امروز» توســط شــورای عالی فرهنــگ به دليل عدم  1382خورشيدى (  2003ميالدى)
شيرين عبادى حقوقدان ايرانى ،جايزه جهانى نوبل دررشته صلح را دريافت كرد.
صالحيت محمدمسعود براي روزنامهنگاری!
كتا بهاى ايشان به فارسى و انگليسى در شركت كتاب موجود هستند
 1333خورشيدى (  1954ميالدى)
آغاز محاكمات ســيدعلى شايگان ،ســيداحمد رضوى و سيدحسين فاطمى در  1394خورشیدی ( 21015میالدی)
دادگاه شماره يك دادرسى ارتش
درگذشت عبدالرحیم (تقی) جعفری ،مالک و بنیانگذار انتشارات امیرکبیر در سن 96
سالگی در بیمارستان ایرانمهر در تهران .وی انتشارات امیرکبیر را در سال  1328در
خیابان ناصرخسرو تهران راه انداری کرد .این انتشارات تا پیش از انقالب با انتشار
بیش از  2000کتاب به بزرگترین بنگاه انتشاراتی خصوصی در خاورمیانه تبدیل شده
بود.
 1307خورشيدى (  1928ميالدى)
زادروز سهراب سپهرى  -شاعر و نقاش
شنبه  12مهر  3 //اکتبر
آثار اين نويسنده و در باره او و آثارش در شركت كتاب موجود است
 1315خورشيدى (  1936ميالدى)
 1313خورشيدى (  1934ميالدى)
زادروز فريدون فرخزاد ،خواننده معترض به رژيم جمهورى اســامى ،بازيگر و شاعر
 1386خورشيدى (  2007ميالدى)
و
مستشرقين
از
تن
چهل
شركت
با
تهران
در
فردوسى
درگذشــت حميد قنبرى ،پيشكســوت عرصه تئاتر ،ســينما و دوبله ايران ،در گشايش كنگره جهانى هزاره
(مرگ )1371
سن 83سالگى و به دليل عوارض ناشى از سكته ى قلبى در تهران .اين هنرپيشه دانشمندان جهان در مدرسه دارالفنون
كتاب خنياگر در خون نوشته ميرزا آقاعسگرى مانى از انتشارات شركت كتاب
و
منتشر
است
دانشــمندان
آن
مقاالت
مجموعه
پيشكســوت تئاتر دهه  ، 20از ســال  1320كار فيلم را شروع كرد و در حدود يادبود آن كنگره در يك كتاب كه
 1333خورشيدى (  1954ميالدى)
 16فيلم ســينمايى و در بيش از  80تئاتر به ايفاى نقش پرداخت(ايشان ازپيش درشركت كتاب موجود است
عضويت دولت ايران در شوراى امنيت سازمان ملل
پردهخوانان پيشكسوت در تئاتر ايران است)  .وى متولد  26فروردين  1303در  1352خورشيدى (  1973ميالدى)
 1336خورشيدى (  1957ميالدى)
تهران در محله آبشار بود .او در کار دوبله شخصيت کمدی «جری لوييس» را
به صورت صدايی ماندگار در اذهان بوجودآورد .او از نخســتين کسانی بود که نمايندگى راديو بى.بى.سى .در ايران تعطيل شد و رييس و كارمندان آن اخراج شدند تأسيس سازمان دفاع غيرنظامى در وزارت كشور
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
موسيقي پاپ را در ايران اجرا کرد ..
ِ
ِ
وزيرى شريف امامى اعالميه داد
دولت آشتى ملى به نخست
جبهه ملى عليه
در پى اعتصــاب غذاى عدهاى از روحانيون در پاريس ،تظاهراتى در صحن حضرت
سه شنبه  8مهر  29 //سپتامبر
سازمان ملى دانشگاهيان ايران اعالم موجوديت كرد
عبدالعظيم در حمايت از آخوند خمينى و آزادى زندانيان سياسى و سانسورمطبوعات
 1381خورشيدى (  2002ميالدى)
صورت گرفت .پيام نهضت آزادى در حمايت از آخوند خمينى منتشر شد .ادامه اعتصاب
 1316خورشیدی (1937میالدی)
درگذشت احمد محمود ،نويسنده
در كارخانهها ،بانكها و مؤسسات اعالم عزاى ملى به مناسبت چهلم كشته شدگان 17
تهران
راهاندازی تلفن خودكار در
آثار اين نويسنده در شركت كتاب موجود است
شهريور
 1320خورشیدی (1941میالدی)
 1385خورشيدى (  2006ميالدى)
اصفهان
به
سفر
و
سلطنت
كنارهگیری رضاشاه پهلوی از
درگذشــت عمران صالحى ،طنزنويس برجسته ايرانى كه با نامهاى مستعار( ،بچه چهارشنبه  16مهر  7 //اکتبر
 1332خورشیدی (1953میالدی)
جواديه ،ابو طياره ،زرشك ،ع .شكرچيان و غيره) در بيمارستان طوس تهران به علت
خطیبی
پرویز
جمله
از
بخارست
فستیوال
كنندگان
بازداشــت  91تن از شركت
سكته قلبى ،وى متولد سال  1325در جواديه تهران بود .آثار او عبارتند از :شايد باور  1304خورشيدى (  1925ميالدى)
مدیر روزنامه «حاجی بابا»
نكنى ،حاال حكايت ماست ،از گلستان ببر ورقى ،گريه در آب ،عطارى درمه ،ناگاه زادروز ايرج افشار ،پژوهشگر و متن شناس
ایران»
«قیام
روزنامه
مدیر
بازداشت حسن صدر
يك ناگاه ،گزيده اشعار طنزآميز ،گزيده ادبيات معاصر ،آى نسيم سحرى.
كتا بهاى شادروان استاد ايرج افشار در شركت كتاب موجودند
 1354خورشیدی (1975میالدی)
آثار اين نويسنده در شركت كتاب موجود است
 1305خورشيدى (  1926ميالدى)
ریاست
به
ریاضی
عبداهلل
و
سنا
مجلس
ریاست
انتصاب جعفر شــریف امامی به
تشکيل «اتاق تجارت» به رياست حاج حسين آقا مهدوي ( امين الضرب)
مجلس شورای ملی
یکشنبه  13مهر  4 //اکتبر
 1370خورشيدى (  1991ميالدى)
در
هاروارد
دانشگاه
شفاهی
تاریخ
پروژه
امامی
شــریف
جعفر
کتاب خاطرات
درگذشت عمادالدين دولتشاهى ،اوستاشناس ُكرد ،كه بنا به مدارك خود اوستا ،زرتشت
شرکت کتاب موجوداست
را ُكرد میدانست
(1978میالدی)
 1357خورشیدی
 1397خورشيدى ( 2018ميالدى)
وقوع زلزلهی شدید در طبس
درگذشتمحمددبیرسیاقیاستادادبیات فارسیوازدستیارانعلیاکبردهخدادرتالیف
(1999میالدی)
 1378خورشیدی
لغت نامه دهخدا ( متولد  ۴اسفند  ) ۱۲۹۸مولف بیش از  ۸۰کتاب و  ۳۰۰مقاله ادبی
درگذشت ابراهیم بنیاحمد ،بنیادگذار دبستانهای «جهان تربیت»در تهران ،و از
برنامه سازان رادیو تهران در زمینهی روانشناسی اجتماعی
پنجشنبه  17مهر  8 //اکتبر
1398خورشیدی (2019میالدی)
مدرن
نقاشی
هنرمند
سالگی)
84
سن
در
درگذشت مسعود عربشاهی (
 1266خورشيدى (  1887ميالدى)
 1274خورشيدى (  1895ميالدى)
زادروزعلینقىوزيرى،موسيقيدان
چهارشنبه  9مهر  30 //سپتامبر
زادروز نيما يوشيج  -شاعر و تئوريسين شعر نوى فارسى
 1318خورشيدى (  1939ميالدى)
مجموعه اشعار و كتا بهاى ديگر اين شاعر بزرگ در شركت كتاب موجودند
زادروز گلى ترقى ،داستا ننويس و رماننويس
 1300خورشيدى (  1921ميالدى)
 1344خورشيدى (  1965ميالدى)
آثار اين نويسنده در شركت كتاب موجود است
قتل حيدرخان عمواوغلى از رهبران حزب كمونيست ايران
امضاى موافقتنامه ايران و شوروى مبنى بر تأسيس كارخانههاى ذوب آهن وماشين سازى،
 1313خورشيدى (  1934ميالدى)
وصادرات گاز به شوروى
مرگ مرموز عبدالحسين تيمورتاش وزير مقتدر دربار پهلوى درزندان قصر
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در کانون خبر:

زندانیان بازداشتگاه های خصوصی میتوانند
شکایت کنند

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا الیحه  AB3228را امضا و
اجرایی کرد .به موجب این قانون کسانی که در بازداشتگاههای
خصوصی اداره مهاجرت نگهداری شدهاند ،به سبب رعایت
نشــدن استانداردهای ایالتی و فدرال ،میتوانند از زندان ها و
مالکان ان که مورد قرارداد دولت فدرال بودهاند ،شــکایت و
درخواست غرامت نمایند .که در برگیرنده پرداختی به وکیل
نیز خواهد بود .اداره مهاجرت آمریکا در کالیفرنیا ،شماری از
زندانیان مهاجر را در بازداشــتگاههایی نگهداری کردهاند که

مالک شــخصی دارد و دولت فدرال از خدمات آنها به طور
قراردادی استفاده میکند که استانداردهای ضروری و الزم در
ان رعایت نمیشود.
حمید یزدانپناه مدیر اجرایی بنیاد غیرانتفاعی دفاع از مهاجران
که از این الیحه پشتیبانی نموده است ،می گوید :باید مطمئن
شــویم که این زندان ها ،منافع مالی خــود را مقدم بر جان
انسانها قرار ندادهاند.

برگه های رای پستی برای لوس انجلس کانتی
فرستاده شد

کانتی لوس انجلس که در انتخابات مقدماتی ماه مارچ  ،2020از آغاز اکتبر برگه های پســتی ارســال شده و تا  5اکتبر باید
با مشکالت سیستم کامپیوتری  300میلیون دالری خود روبرو به دســت همه برسد .رای دهندگان افزون بر برگردادن این
شده بود ،برای  5/6میلیون نفر کسانی که برای انتخابات ثبت برگهها از راه پســت ،این امکان را دارند که در  400صندوق
نام کردهاند ،برگههای رای پســتی میفرستد  .انتخابات سال رای امن برگههای خود را به درون آن بیاندازند و یا با این که
 2000تا  2018نشــان میدهد که از هر انتخابات تا انتخابات برگه پســتی دریافت کردهاند ،برگه را در روز انتخابات پس
دیگر شــمار رای دهندگان پستی افزایش یافته است و از  20بدهند و به صورت فردی رای بدهند.
درصد به  45درصد رسیده است.

ایالت کالیفرنیا و خانواده های برده ها
با امضای الیحه  AB3121از سوی گوین نیوسام فرماندار
کالیفرنیا ،این ایالت نخستین دولت ایالتی در آمریکا خواهد

بود که یک گروه مطالعه و برنامه ریزی برای پرداخت به
بازماندگان خانوادههای بردگان آفریقا را در دســتور کار

قرار میدهد و کنشــگران حقوق مدنی امیدوار هستند که
این طرح ،مدلی شود برای ایالت های دیگر و پاسخگوی
عدالت اجتماعی و قضایی برای آنان باشد.

شرلی وبر نماینده سن دیه گو در مجلس نمایندگان کالیفرنیا

که نگارنده این الیحه اســت در این زمینه میگوید :ایالت
کالیفرنیا به جایی رسیده است که بسیاری از موضوعهایی

را که در زمینه بردهداری نقش داشته باید پاسخ بگوید.

ناگفته نماند که در آمریکا از سال  1619بردهداری تا سال
 1865ادامه داشته و کالیفرنیا در سال  ،1849یعنی  16سال

پیش از لغو بردهداری به ایالتهای آمریکا پیوسته است.
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محکومیت مربی پیشین فوتبال در موراگا برای
ارتباط جنسی با نوجوانان

مربی پیشین فوتبال نوجوانان در موراگا در کونتراکوستا در شمال
کالیفرنیا به سبب تالش برای برقراری رابطه جنسی با نوجوان از
سوی قاضی برای  3فقره جرم به  4سال زندان خواهد رفت.
الههاندرو  Alejandroسانچز که  29سال دارد ،با استفاده از یک
اپلیکیشنبررویتلفنهوشمندبرمیخواستبایکدختر 14ساله

رابطه برقرار کند غافل از این که پشت این چهرهها ممکن است
پلیسبرایبهدامانداختنخطارکارانتلهگذاشتهباشدویکپلیس
مخفی ،نقش یک دختر 14ساله را بازی میکرده است.
گر چه او در دادگاه اعالم کرد که این یک تله است و جرم نیست،
لیکن بر اساس قصد او ،هیئت منصفه او را محکوم نمود.

دادگاه استیناف تقاضای ترامپ برای توقف
سرشماری را رد کرد

دادگاه اســتیناف منطقه  9فدرال در سن فرانسیسکو با رای
 2-1تقاضای دولت ترامپ برای توقف سرشماری مرکز آمار
را رد کرد و اعالم نمود که سرشماری میتواند در دوران 19
COVIDه ماموریت خود که در قانون برای هر  10سال یکبار
برنامهریزی شده اســت ،ادامه دهد .اداره سرشماری آمریکا
که بر اســاس قانون باید نتیجه را تا  21دســامبر در اختیار

کاخ ســفید قرار دهد ،از کنگره درخواست نموده بود که تا
پایان آپریل  2021این مهلت تمدید شود زیرا دوران کرونا از
سرعت این مرکز کاسته است ،پس از پذیرش و تصویب خانه
نمایندگان ،ســنا هنوز به تصویب آن نپرداخته ،از این روی،
کاخ سفید درخواســت توقف سرشماری را نمود که اکنون
دادگاه استیناف آن را رد نموده است.

تیم فوتبال سن دیهگو با شنیدن واژههای نادرست
علیه دگرباشان جنسی  ،زمین را ترک کرد
تیم فوتبال  Royalســن دیهگو ،شب گذشته پس از آن که
در میانه بــازی جونیور فلمینگ یکی از بازیکنان تیم فوتبال
 ،Phoenixکالین مارتین بازیکن ســن دیه گو را با واژههای
نادرست علیه دگرباشان جنسی خطاب کرد ،تمامی تیم فوتبال
به نشانه اعتراض زمین را ترک کردند .گر چه بازیکن فینیکس
انکار کرده است که چنین کاری را انجام داده ،لیکن تیم سن
دیــه گو با توجه به این که تا هنگام ترک زمین 3-1 ،بازی را
جلو بوده ،درخواست رسیدگی و اعالم نتیجه پیروزی به سود
خود را دارد.
در هفته گذشته ،در بازی با گالکسی نیز در دقیقه  ،71یکی از
بازیکنانسیاهپوستایالیجامارتینراباعبارتهاینژادپرستانه
خطاب کرده بودند که درخواست رسیدگی شده است.

Shah Abbas
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در جنوب کالیفرنیا
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کالیفرنیا و یک روز با کاهش شمار مبتالیان و مرگ و میر
ایالت کالیفرنیا روز یکشنبه را با  19نفرذ مرگ و میر و  2009نفر مبتال به پایان برد و لوس آنجلس را در رده  10قرار میدهد ،کانتیهای ســن برناردینو در رده ،12
ریورساید  13و ارنج در رده  20می باشند
و دوشنبه را با ثبت  15606نفر مرگ و میر و  809643نفر مبتال آغاز کرد.
آمار مقایسهای برای هر یکصدهزار نفر جمعیت ،کانتی امپریال را در باالی جدول آمار مبتالیان و مرگ و میر شماری از کانتیها از این قرار است
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