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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گفته های پرزیدنت ترامپ در مورد خاورمیانه

در زمان پذیرش کاندیداتوری از سوی حزب جمهوری خواه
آمریکا برای دور دوم ریاست جمهوری

روند بیماری کرونا در کالیفرنیا به
ثبات نزدیک میشود
بیکارانکالیفرنیادرانتظارچک300
دالری فدرال
تغییرناممرکزاسکی
Squaw Valley Alpine
Meadows Ski
آتش سوزی های بزرگ شمال
کالیفرنیا
تراکم در سامانه انتخابات در
کالیفرنیا
مالکان 4ساختمان به سبب آتش
سوزی و انفجار محاکمه خواهند شد
بازرس کل کالیفرنیا  :چرا ماموران
انتظامی کانتی لوس انجلس
ماسک نمی زنند
قانون تبدیل آسان خانه های یک
طبقه به دو واحد مسکونی

پرزیدنت ترامپ آخرین سخنران در گردهم آیی حزب
جمهوریخواه برای پذیرش کاندیداتوری از ســوی این
حزب برای دور دوم ریاست جمهوری خود بود .او در
این سخنرانی که  5شنبه شب  27آگست  2020ایراد کرد
در مورد جمهوری اسالمی ایران و داعش و خاورمیانه
چنین اظهار داشت .در زمانی که من به ریاست جمهوری
رســیدم ،خاورمیانه به طور کامل در هرج و مرج بود،
داعش در حال وحشــیگری و جمهوری اسالمی ایران
در اوج ،هیچ دورنمایی بر پایان جنگ در افغانستان نبود.
من از توافق اتمی یک سویه با جمهوری اسالمی ایران
خارج شدم .برخالف روسای جمهور سابق من به قول
خود وفا کردم و با شناســایی پایتخت واقعی اسرائیل
سفارت امریکا را به اورشلیم منتقل کردم .اما ما نه فقط

در مورد انتقال سفارت سخن گفتیم بلکه با آینده نگری
محل سفارت را ساختیم .ما به جای این که یک بیلیون
دالر خرج ســاختن بنای جدیدی بنماییــم که قرار بود
انجام شود با هزینه ای کمتر از نیم میلیون دالر در محلی
که متعلق به خودمان بود آن را ســاختیم و سفارت را
گشودیم .ما هم چنین حاکمیت اسرائیل را بر بلندی های
گوالن به رسمیت شناختیم و در همین ماه گذشته ما به
نخســتین معاهده صلح در  25سال گذشته نائل شدیم.
مــا خالفت داعش را صد در صد محو و معدوم کردیم
و موســس و رهبر آن ابوبکر بغدادی را به قتل رساندیم.
سپس در یک عملیات جداگانه ،تروریست شماره یک
جهان قاسم سلیمانی را حذف کردیم.

آتشسوزی های شمال کالیفرنیا به سوی مرکز کالیفرنیا در حرکت است

این آتشســوزی که تاکنون سبب شــده  6نفر جان خود را از دست بدهند 539 ،که میزان آتشســوزی  694000اکر اســت که برابر با  1085مایل مربع میشود که

ساختمان را نابود و  60هزار نفر را ناگزیر به ترک خانههای خود کرده است.

مسئوالن آتشنشــانی دستور تخلیه دانشگاه  UCدر ســانتاکروز را صادر کردند
دانشگاهی که  18000دانشجو را ثبت نام کرده و هم اکنون در صدد یافتن هتل در

نزدیکی دانشگاه هستند آمار اداره آتشنشانی شمال و مرکز کالیفرنیا اشاره میکند

میتوان گفت بیش از  2برابر کل شهر لوس آنجلس است.

ایالت کالیفرنیا امروز دستور داد که  29پارک عمومی در منطقه تعطیل شود.
شمار آتشسوزیهای منطقهای را  560برآورد کردهاند.
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زنان هرمزگان و ویروس کرونا:

بیکاران کالیفرنیا در انتظار چک
 300دالری فدرال

محمدرضا شجریان

موسیقیدان و خواننده موسیقی اصیل ایرانی

ایرانشهر

را
آن الین بخوانید

اداره کار کالیفرنیا میزان شــغلهای افزوده شــده را برای ماه جوالی منتشر کرد به
موجب این گزارش میزان بیکاری در کالیفرنیا به  13/3درصد رسیده است که نسبت
به ماه پیشین  1/6درصد پایینتر است.
درخواســت حقوق بیکاری در ماه جوالی  345000نفر بوده که در  5ماه گذشته
پایینترین رکورد است ولی هنوز شمار بیکاران در کل 4/8 ،میلیون نفر است.
در ماه جوالی ،کارفرمایان  140400شغل به بازار کار افزودهاند.
در حالی که کمک  600دالری دولت فدرال در ماه ججوالی به پایان رسیده است
و بنابر تقاضای گوین نیوسام ،هنوز دولت فدرال چکهای  300دالری را نیافزوده
است و کسانی که حقوق بیکاری دریافت میکنند آن را برای زندگی کافی نمیدانند.

تغییر نام مرکز اسکی
Squaw Valley Alpine Meadows Ski

IranshahrNewsAgency.com/
Magazine

پس از آن که تیم فوتبال  Redskinsدر واشنگتن تصمیم گرفت نام سرخپوستان

 Meadows Ski Resortبردارد .این تصمیم پس از فشار گردههای حقوق

و لوگوی ســر یک سرخپوست را از نام تیم حذف نماید و به گونهای پاسخگوی مدنی و کنشــگران و رایزنی با سرخپوستان بومی در منطقه گرفته شده است .این
درخواست آکنشگران حقوق مدنی باشد اکنون نوبت به تفریحگاه اسکی در شمال تفریحگاه که در سال  1949درست شده است ،در سال  1960در بازیهای المپیک

کالیفرنیا در نزدیکی لیک تاهو رسیده که از نام خود ،عبارت  Squawرا که به زن زمستانی مورد استفاده قرار گرفته است و برخی آن را تفریحگاه المپیک میخوانند.
یا همسر سرخپوست گفته میشود از نام خود یعنی Squaw Valley Alpine

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
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خبر بیزینسی:

ثبت اختراع  Amniobedدکتر امیر فصیحی

سخنرانی خانم دکتر تاییس
علی آبادی متخصص بیماری های
زنان و زایمان
بنا بر گزارش خانم شــیرین
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توفیق مدیر مرکز

بیماری فتــق در بورلی هیلز  ،خانــم دکتر تاییس
علی آبادی متخصــص بیماری های زنان و زایمان

سه شــنبه گذشته  25سپتامبر  2020ضمن سخنرانی به

پرسش های شــرکت کنندگان پاسخ دادند .در گزارش
خانم توفیق قید شده است که در این نشست مجازی در

مــورد دردهای مزمن لگن خاصره و درمان آن ،مدیریت
بیماری فتق در زمان بارداری گفتگو شد.

به گزارش دکتر امیر فصیحی ،اداره ثبت اختراعات ژاپن ،نوظهور مورد تایید قرار داد.
درخواســت ثبت اختراع  amniobedرا به عنوان یک اختراع عکس دکتر فصیحی به اضافه عکس ثبت اختراع به زبان ژاپنی

در کانون خبر:

آتش سوزی های بزرگ شمال کالیفرنیا

شمار آتش سوزیهای کالیفرنیا از  625گذشته است که
از روز گذشــته شمار آتشسوزیهای بزرگ با پیوستن
این آتشســوزیها به یکدیگر از  3به  7رسیده و تمام
بامداد روز ســه شنبه  1/4میلیون اکر از منطقه را به کام
خود کشیده و خاکســتر کرده است و تنها  56000اکر
خاموش شده است.
در این آتش سوزیها بیش از  14000مامورآتشنشانی
و  2400ماشین آتشنشــانی به کار گرفته شده است و

ایالتهای آریزونا ،آیداهو ،نیومکزیکو ،تگزاس ،ارگن،
یوتا و واشــنگتن نیز با فرستادن ماموران و  91ماشین
آتشخاموش کن ،مشارکت نمودهاند.
این آتشســوزیها سبب شده اســت که بیش از 250
هزار نفــر از خانههای خود بگریزند .تــا بامداد امروز
گزارش شــده که  7نفر جان خود را از دست داده اند.
کالیفرنیاییهــا در این هوای گرم ،شــاید برای باران به
آسمان چشم دوختهاند.

مالکان  4ساختمان به سبب آتش سوزی و انفجار
محاکمه خواهند شد
دفتردادستانیکللوسآنجلس،بیشاز300اتهامرامتوجهمالکان
 4ساختماندرداونتاونلوسآنجلسنمودهوعلیهانانبهسبب
آتشسوزی و انفجار اعالم جرم کرد.
در این انفجار و آتشســوزی مهیب که دــر  16ماه می 2020
روی داد و علت آن نگهداری مواد آتشزای خطرناک در یک
انبار در خیابان سوم داون تان بود 11 ،مامور آتشنشانی به شدت
دچار سوختگی شدند و تنها  2نفر آنها به کار بازگشتهاند در این
شکایت ،بخشی از اعالم جرم از سوی  ATFگزارش شده و آن
هم نگهداری غیرقانونی از مواد آتشزا بوده و اعالم جرم دادستان
لوس آنجلس به سبب رعایت نکردن کدهای ساخت و ساز در
انباربودهاست.
گفته شده است که این انبارها افزون به نگهداری گاز بوتان دارای
موادخطرناکبیوشیمیبودهاستوحتیمحلتولیدونگهداری این منطقه به سبب فروشگاههایی که به فروش مواد مورد نیاز برای
ماریوانا مشغول بودهاند به Bong Rowمعروف است.
از ماریوانای غیرقانونی و دیگر مواد دود کردنی بوده است.

بازرس کل کالیفرنیا  :چرا ماموران انتظامی
کانتی لوس انجلس ماسک نمی زنند

مکس هانتســمن ( )Max Huntsmanبازرس کل ایات
کالیفرنیا در نامهای به هیئت ناظران کانتی لوس انجلس اعالم
نمود که ماموران شریف دپارتمان لوس آنجلس کانتی ،با این که
به آنان دستور داده شده است ،از پوشیدن ماسک خودداری و یا
کوتاهیمینمایند.
او در نامه خود اشــاره کرده است که این رفتار ماموران سبب

میشود که مردم برداشت کنند ،ماموران ،خود را فراتر از قانون
میداندد و آن را رعایت نمیکنند.
ناگفتــه نماند پیش از آن که کانتی و ایالت به مردم دســتور و
اجبار در استفاده از ماسک را اعالم نمایند ،در  15آپریل ،شریف
دپارتمان دستور پوشیدن ماسک را به ماموران ابالغ کرده بود.

تراکم در سامانه انتخابات در کالیفرنیا

اداره برگزاری انتخابات در کالیفرنیا اعالم کرد که سامانه این بودن این ایمیلها شــک کرده بودند ،لیکن اداره برگزاری

ایالت برای ثبت نام و درخواســت برای دریافت برگههای

انتخابات اعالم کرد که این سامانه از  3مارچ برای انتخابات

این اداره با فرســتادن ایمیل ،توئیت و پیامک با عنوان برگه

اکتبر ،برگههای رای از راه پســت را دریافت کرده باشند و

سامانه ،برگههای انتخاباتی خود را پیگیری نمایند.

این سامانه را با جستجو در گوگل با کلیدواژه Where is

انتخابات پستی با تراکم بیش از حد روبرو شده است.

رای من کجاست از آنان درخواست کرد که با دیدار از این

گر چه شــماری از رای دهندگان به ماهیت اصلی و واقعی

مقدماتــی فعال بوده و همه درخواســت کنندگان باید تا 5

تا پیش از انتخابات  3نوامبر آن را پســت کرده باشــند .نام
 my Ballotبیابید.
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در کانون خبر:

ممکن است تا  3000خانه در آتش بسوزد

آتش سوزی بزرگ کالیفرنیا که همچنان ادامه دارد تاکنون 1600
ساختمان را نابود کرده و ممکن است شمار خانههای خاکستر
شده ،از  3000نیز باالتر برود .برای نمونه  978ساختمان در آتش
ســوزی  LNUدر واین کانتی 538 ،ساختمان در آتشسوزی
 CZUدر سن متهئو کانتی و سانتاکروز نابود شدهاند.
تاکنون  136000نفر ناگزیر به ترک خانههای خود شدهاند .در
 24ساعت گذشته به سبب کاهش گرما و سرعت باد ،ماموران
آتشنشانی توانستهاند  25درصد آتش را در آتشسوزی SCU
کنترل نمایند که به  1367000اکر رسیده بود.
آتشسوزی  CZUکه بیش از  80هزار اکر بود نیز تا  19درصد
مهار شده است.

قانون تبدیل آسان خانه های یک طبقه به
دو واحد مسکونی
با توجه به کمبود خانه ،مجلس نمایندگان کالیفرنیا در اندیشه
طرح و تصویب الیحهای است که اجازه خواهد داد ،مالکان
واحدهای یک طبقه مستقل ،یا طبقه مستقل دیگری در باالی
آن بسازند و یا در صورت بزرگ بودن زمین ،واحد مسکونی
مستقل دیگری به آن بیافزایند.
گر چه سنای کالیفرنیا الیحه  SB1120را تصویب نموده و
به امضا رسانده اســت که این فرصت را میدهد که مالکان
خانههای مستقل در محلههای طبقه متوسط دست به چنین
اقدامی بزنند ،لیکن پیچیدگیها و محدودیتهای این قانون،
از مالک میخواهد که تمامی ساختمان را خراب کند و یک
ساختمان  2واحدی به جای آن بسازد.
گفته میشود که ترکیب این  2قانون میتواند تا اندازهای مشکل
مسکن را پاسخگو باشد و با هزینه کمتر به سبب داشتن زمین،
این امکان فراهم شود.

سنای کالیفرنیا برای بیماری کرونا به
مدت کوتاهی متوقف شد

سنای کالیفرنیا امروز به طور ناگهانی فعالیت روز خود را پس از
آگاهی از این که فردی در طبقه باال دارای نتیجه مثبت به کرونا
بوده ،متوقف کرد و از سناتورها و کارکنان دفاتر آنها خواست
که تا چند ســاعت محل خود را ترک نکنند و جا به جا نشوند
و از کسانی که هنوز وارد ساختمان سنای کالیفرنیا نشده بودند،
درخواست نمود که به خانه خود بازگردند.
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بنابر گفته سناتور تونی اتکینز ( )Atkinsکه ریاست نوبتی سنا
را به عهده دارد ،پس از این موضوع ،پیگیری و ردگیری تماس
فرد یاد شده با دیگران آغاز شد تا مبادا ویروس منتشر شده باشد.
مجلس نمایندگان کالیفرنیا جلسه خود را پشت درهای بسته،
بر اساس برنامه پیش برد ،لیکن سنای کالیفرنیا ،دچار وقفه شد.
نام فردی را که نتیجه مثبت داشته را اعالم نکردند.

اداره آموزش لوس انجلس و بازگشایی مهد کودک ها

هیئت مدیره آموزش لوس آنجلس از آستین بیوتنر ،رئیس
اداره آموزش لوس آنجلس خواست تا  15سپتامبر ،طرح و
برنامه خود را برای بازگشایی مهد کودکها ارائه دهد زیرا
خانوادهها با چالشی روبرو شدهاند که از یک سو باید دیگر
فرزندــان خود را به آموزش مجازی و آنالین یاری دهند و
از سوی دیگر کار خودشان را از خانه ادامه دهند و در این
میان مشــکل نگهداری از کودکان در سن مهد کودک و

کودکستان در خانه مشکل است.
در کالیفرنیا بیش از  9300مهــد کودک دارای پروانه کار
وجود دارد که بسیاری از آنها به سبب مشکالت اقتصادی
و بخشی به سبب مقررات ایمنی و تندرستی تعطیل شدهاند
مدارس ابتدایی و دبیرســتانها نیز که هم اکنون به صورت
آنالین اداره میشود ،در صورت کاهش بیماری ،تفاوتی در
شیوه حضور در مدارس را ممکن است ایجاد نماید.
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معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب «چهره جنایت» انتشارات سازمان عدالت برای ایران  -شماره 52

حسننیکبخت
مسئولیت ها

 فرمانده انتظامی شهر نطنز (از توابع استان اصفهان) تا اردیبهشت 1392 -فرمانده انتظامی شهر فالورجان (از توابع استان اصفهان) از اردیبهشت  1392تا کنون

برخی ازموارد نقض حقوق بشر

بر اساس تقسیمات استانی نیروي انتظامی شهر قهدریجان (در استان اصفهان) از
سوي فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان اداره می شود .حسن نیکبخت به عنوان
فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان در قبال کشته شدن  6نفر در  11دي 1396
با شلیک مستقیم نیروي انتظامی در قهدریجان مسئول است.
اصغر هدایت ،فرماندار فالورجان (قهدریجان زیر نظر فرماندار فالورجان است) ،طی
مصاحبه اي با صدا و ســیما مدعی شد نیروي انتظامی معترضان را به دلیل « حمله
مسلحانه » به پایگاه بسیج و کالنتري قهدریجان هدف قرار داده است .این ادعا در حالی
مطرح می شود که حتی در فیلم پخش شده در شبکه خبر نیز شواهدي مبنی بر مسلح
بودن معترضان وجود ندارد( .در بخش هایی از فیلم تعدادي از معترضان مواد آتش زا
را به سمت کالنتري پرتاب می کنند).

يري
حسین علی ِن ّ
رئیس دادگاه انتظامی قضات

وي تحصیالت حوزوي دارد و پس از انقالب در دستگاه قضائی جمهوري
اسالمی مشغول به کار شده است.

 .1عضویت در هیات مرگ و کشتار زندانیان سیاسی در سال 67

حسی نعلی نیري به عنوان حاکم شرع تهران در سال  ، 1367عضو کمیته اي موسوم
به «هیات مرگ » بود که پس از چند سؤال درباره عقاید سیاسی و یا مذهبی زندانیان
تصمیم به اعدام یا زنده ماندن آ نها می گرفت .در مرداد و شهریور سال  ، 1367چندین
هزار زندانی سیاســی در ایران ،با فتواي رو حاهلل خمینی و تصمیم مقامات قضائی و
اطالعاتی اعدام شدند .تمامی آ نها پیش از این به مجازات زندان محکوم شده بودند و
در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند و دوران محکومیت برخی از آنان نیز
به پایان رسیده بود .زندانیان سیاسی مخفیانه اعدام شدند و پیکر آنان در گورهاي بی نام
ونشان یا جمعی در سراسر ایران دفن شده است.
عالوه بر شهاد تهاي متعدد جا نبه دربردگان کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367
 ،با انتشــار فایل صوتی جلسه حســین علی منتظري با اعضاي هیات مرگ در 24
مرداد  ، 1367نقش حسین علی نیري ،مصطفی پورمحمدي ،نماینده وقت وزارت
اطالعات ،ابراهیم رئیسی ،جانشین وقت دادستان و مرتضی اشراقی ،دادستان وقت،
در صدور حکم اعدام براي هزاران زندانی سیاسی در زندان هاي اوین و گوهردشت
به صورت انکارناپذیري ثابت شد.
پیش تر نیز حسین علی منتظري ،از مراجع تقلید منتقد و تنها قائم مقام روح اهلل خمینی،
در کتاب خاطرات خود به حسین علی نیري به عنوان فردي که در قتل عام زندانیان
سیاسی در سال  1367نقش کلیدي داشته است اشاره کرده بود.
در این فایل صوتی ،حســین علی حســی نعلی منتظري در حضور ابراهیم رئیسی
(جانشین وقت دادستان) مصطفی پورمحمدي (نماینده وقت وزارت اطالعات) حسی
نعلی نیري (حاکم شرع وقت) و مرتضی اشراقی (دادستان وقت) می گوید« :بزرگترین
جنایتی که در جمهوري اسالمی شده و تاریخ ما را محکوم می کند به دست شما انجام
شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند »
وکالي بین المللی حقوق بشري چون جفري رابرتسون ،همچنین هیات قضات دادگاه
مردمی ایران تریبونال و سازمان عفو بین الملل کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال
 1367را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته اند.
ســازمان ملل نیز قربانیان کشــتار زندانیان سیاسی ایران در ســال  1367را مصداق
«ناپدیدشدگی قهري» دانسته است .به رسمیت شناخته شدن قربانیان کشتار زندانیان
سیاســی در سال  1367به عنوان ناپدیدشده قهري ،دولت جمهوري اسالمی ایران را
براساس قوانین بین المللی موظف می کند که حق خانواده هاي قربانیان را براي دانستن
حقیقت درباره سرنوشــت و محل دفن عزیزان شان ادا کند و مسئوالن آن را تحت
تعقیب قرار دهد .از نظر حقوق بین الملل ،ناپدیدشدگی قهري نقض مداوم حقوق بشر
و یک جرم بین المللی اســت و تا زمانی که فرد ناپدید شده پیدا یا سرنوشت اش به
طور کامل معلوم نشود ،حتی با وجود گذشت چند دهه ،مشمول مرور زمان نمی شود.

 .2نقض حقوق اقتصادي شهروندان بهائی
يري در اردیبهشت  1368با پیشنهاد مهدي کروبی و حسن صانعی و
مسئولیت ها
حسین علی ن ِ ّ
تأیید رو حاهلل خمینی براي «رسیدگی به پرونده هاي غارت گران بی تالمال» منصوب
شــد .پس از آن و در دوران رهبري سید علی خامنه اي و دس تکم تا سال 1379
 حاکم شرع و قاضی دادگاه هاي انقالب تهران از ابتداي دهه  60تا 1368 مسئول مصادره اموال به دستور رو ح اهلل خمینی و عضو هیات امناي ستاد اجرایی نیري به عنوان عضو هیات امناي ستاد اجرایی مشغول فعالیت بوده است در همیندوران حسین علی نیري در مصادره اموال یکی از شهروندان بهائی به دلیل
فرمان امام از اردیبهشت  1368تا دست کم آذر 1379
باورهاي مذهبی اش نقش مؤثري داشته است.
 قائم مقام دیوان عالی کشور احتماالً از سال  1368تا  18شهریور 1392ِ
يري ،ستاد اجرایی
بر اســاس حکم شــعبه  3دادگاه انقالب و تأیید حسین علی ن ّ
 رئیس دادگاه انتظامی قضات از  18شهریور  1392تا کنونفرمان امام تمام اموال خانم شعاعیه میرآفتاب ،شهروند بهائی ،را مصادره کرده است.
برخی از موارد نقض حقوق بشر

5

در بخشی از نامه اي که در این باره به دبیرخانه قوه قضائیه ارسال شده آمده است:
« خانم شعاعیه میرآفتاب به اتهام وابستگی به فرقه ضاله و مضله بهائیت و فعالیت
براي تشکیالت غیرقانونی یادشده و خروج از استیذان جمهوري اسالمی در تاریخ
 2/3/1369در شــعبه سوم دادگاه انقالب اسالمی تهران محاکمه و به استناد حکم
شــماره  21025به مصادره کلیه اموال اعم از موارد شــناخته شده و غیر آن و آنچه
به اســم خود یا دیگران نموده است محکوم و در اجراي فرمان مورخ 6/3/1368
حضرت امام قدس سره الشریف به تأیید جناب آقاي نیري رسید و کلیه اموال وي
در اختیار وکالي منتخب ولی فقیه قرار داده شده است».

6

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  -235آدینه  28آگوست 2020

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:235 - AUGUST, 28 , 2020

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
 #در ـ خیمه ـ بمانیم

مش کاظم رو سالهاست می شناسم ،یه آقاییه مومن و متدین که همیشه تو مراسم مذهبی مشغول کمک و خدمت و نذری پخش
کردنه  ...دیروز دیدمش که مثه همه محرم ها مشکی پوشیده بود و یه ماسکم روی صورتش بود  ...گفتم :مش کاظم خوبی؟
داری میری تکیه؟  ...گفت :نه بابا پدر آمرزیده ،مگه **خلم تو این کروناییه برم خودمو و بقیه رو به گا بدم!  ...یادم رفت بگم
مش کاظم عالوه بر همه دیانت و کماالتش ،یه نموره بد دهن هم هست  ...مش کاظم ادامه داد :یارو رهبر انقالبشون که سید
اوالد پیغمبره و نواده امام حسین ،قربونش برم ،شیش ماهه رفته تو سوالخ موش قرنطینه و تو حسینیه خالی میشینه و با رعایت
کامل پروتکل های ستاد مقابله با کرونا ،نوحه اختصاصی براش می خونن و اونوقت می خوای من برم خودمو به گا بدم؟ ...
من مونده بودم چی باس االن به مش کاظم بگم که مهلت نداد و گفت :امام حسین قربونش برم االن اگه زنده بود حتما قبل از
درگیری با سپاه یزید یه توییتی ،پست فیس بوکی ،اینستایی ،چیزی میذاشت با هشتگ #درـ خیمه -بمانیم و به خلق اهلل می
گفت بتمرگن خونه هاشون و بزنن تو سر خودشون تا بلکه خداوند متعال از سر تقصیراتشون بگذره و شر کرونا کنده بشه! ...
بدجور خنده ام گرفته بود ،این چیزشعرا رو مش کاظم خادم تکیه و مسجد محلمون داشت می گفت  ...با تشکر از شبکه های
اجتماعی و اینترنت که باعث و بانی این روشنگری ها شدن اما من هنوز موندم با این همه که حتی آدمای جمهوری اسالمی
و رهبرش محرم امسال تو خونه هاشون موندن و تو هیچ عزاداری شرکت نکردن ،این ملت چیزخلی که نه برا جون خودشون
و نه جون دیگرون هیچ اهمیتی قایل نیستن و کاسه های داغ تر از آش شدن ،چی میگن این وسط و دقیقا با کی کار دارن؟

سرکوب دیواری

این هفته از دست چیزشعرهای حسن کیلیدساز دچار سرکوب دیواری حاد شدم! رییس جمهور اسالمی گفت :خدمات بیماری
کووید  ۱۹ازتست و تشخیص و درمان تا مقابله با کرونا در کشور ما مجانی انجام می شود  ...یعنی بعضی وقتا از دست بعضی
آدما (البته اگه اینا رو آدم حساب بکنین!) دلت می خواد سرتو محکم بکوبی به دیوار تا بترکه! آخه مرتیکه کیلیدنساز بی تدبیر،
به گنجیشکه گفتن منار تو کونت ،گفت باشه ولی یه چیزی بگو تو کون من بگنجه! مرد حسابی اگه بخوایم عادی فقط نفس
بکشیم باید به والیت و صدتا سوالخ متصل بهش پول بدیم ،اونوقت تو و اون دولت بی عرضه ات می خواین کرونا رو مجانی
درمان کنین؟ نکنه فکر کردی اون پولی که بیمه میده به حساب توی دیوث داره میده ،نه حسن جون ،این پول حق بیمه هاییه
که مردم سالهاست دارن از جیب و حقوقشون به جای توی دولت قرمساق و والیت نفله میدن!  ...حسن آقا یه جای دیگه ام
فرمودن :اقتصاد کشور ما شش برابر کمتر از اقتصاد جهانی از کرونا آسیب دیده!  ...اول بذار دوباره سرمو بکوبم به دیوار (سرکوب
دیواری)  ...آقا یا من چیزخلم یا حسن چیزخله یا همه مون چیزخلیم یا ما رو چیزخل گیر اوردن! اوال مگه اون خراب شده
اقتصاد داره؟ دوما امام تون اول انقالب گفت اقتصاد مال خره! سوما اصن میدونی اغطساد رو چجوری مینویسن؟ چهارما در
مورد اقتصاد کجا داری حرف میزنی؟ این چیزی که تو داری می گی بیشتر به اقتصاد آلمان و ژاپن می خوره تا جمهوری اسالمی!
پنجما این آمارا رو از کجات در میاری؟ شیشما زیادی دیگه داری چیزشعر می گی و باعث سرکوب دیواری من شدی ،برو تو
قرنطینه و درو رو خودت ببند یه وقت کرونا نگیری!

جوک های برگزیده هفته:
حاال که دولت ترامپ به خلیج فارس میگه خلیج عربی ،ما هم به لس آنجلس میگیم
عبدل آباد!
*********
هموطن گرامی! شما جزو خوشه بندی قرار نمی گیرید .خوشه شما را بز خورده!
مرکز آمار جمهوری اسالمی ایران
*********
پیامک (تکست) مخابرات:
مشترک گرامي ،حرکت زشت و ناپسند شما را در حمام ديديم! هيچکس تنها نيست
همراه اول.
*********
شعار بنده خدا در تظاهرات اخیر :
وای به روزی که بفهمیم چی شد!
*********
متن پيام تبريك آقای فالنی به جناب آقاي دكتر احمدي نژاد:
رئيس جمهور منتخب و محبوب ملت ايران اســامي ،اي قشنگتر از پريا ...تنها تو
كوچه نريا ...اصالح طلبا دزدن كاپشنت رو ميدزدن!!!! ...
*********
یه امریكاییه میخواد حال اردبیلیه رو بگیره میبرتش امریكا بهش میگه زمین رو بكن
اونم میكنه بعد از ده متر كندن میرسن به یه سیم  .امریكاییه میگه این یعنی ما صد
سال پیش تلفن داشتیم تركه میگه حاال تو بیا بریم اردبیل .اونجا بهش یه بیل میده
میگه بكن صد متر میكنن به هیچی نمیرسن تركه میگه این یعنی ما صد سال پیش
موبایل داشتیم
*********
مشاوره ضد افسردگی فقط مامانم!
میگم :هیشکی دوسم نداره ،میگه خب توام کـسی رو دوست نداشته باش!
*********
کیش و مات چیست...؟!
شما به زنت میگی یک زنی رو دیدم چقدر شبیه تو بود!
بعد خانمت میپرسه؛ خوشگل بود؟
اینجاست که نه میتونی بگی آره نه بگی نه!...
این یعنی کیش و مات ،یعنی هر کدومو بگی فاتحت خوندست!!!
*********
ﺭفتم دکتر گفتم دکتر دماغم همش کیپ میشه گفت یه قطرﻩ براﺕ مینویسم استفاﺩه
کن!
بعد به سایز دماغم نگاﻩ کرﺩ گفت:دﻭ تا مینویسم الزمت میشه!
*********
جذاب بودن با تاپ و ساپورت و بوت کار سختی نیس!

از شبکه های اجتماعی:

هروقت تونســتین مثه دهه شصتی ها با مانتو اپل دار خفاشی دلبری کنین اونوقت
باهم میشینیم در مورد معیارها حرف میزنیم
*********
واقعا نامردیه روز پدر و مادر و دختر و معلم و اینا داریم ولی روز عمه نداریم !
خدایی پرکاربرد ترین ﺁدم فامیله ...فحش خور نامبر وان هر آدمیه!
آی الو یو عمه!
*********
واقعا با بیســت و خورده ای سال سن توو چشــم باباتون زل میزنین و ازش پول
میگیرین که خرید عید انجام بدید؟
به مامانتون بگین ازش بگیره یا حداقل سرتونو بندازین پایین دلش بسوزه بیشتر بده
*********
عشق را باید از جوراب زنانه اموخت!
یه دونش سوراخ میشه اون یکی خودشو از شیر حموم دار میزنه
سرفرصت بازم براتون از عشق میگم
*********
رفتم خواستگاری بابای عروس گفت برای دخترم چکار میکنی؟
گفتم نمیذارم آب تو دلش تکون بخوره
گفت چطوری؟
گفتم خب بهش آب نمیدم!
نمیدونم چرا بالگد بیرونم کردن!!!
*********
یه فیلم  60مگابایتی فرستاده میگه با دیدن این کلیپ آرامش میگیرید .بزرگوار من
این فیلم رو دانلود کنم استرس و اضطراب تموم شدن حجم بسته اینترنتم شب و
روز رو ازم میگیره
*********
ساندویچ میخرید  20هزار تومن نصفش رو نمیخورید؟ من فالفل دو تومنی خریده
بودم کاهوش افتاد زمین ورداشتم فوت کردم خوردم!
*********
بابام رفته بود شــیرینی بخره ولی دست خالی برگشــت ،همزمان با رسیدن بابام،
مهمونامون هم رسیدن و یه بسته شیرینی برامون آورده بودن
مامانم که فکر کرده بود شیرینی رو بابام خریده ،چید تو ظرف و آورد تعارف کرد
به مهمونا!
حاال هی میگه تورو خدا ببخشید ما هیچ وقت از این شیرینی آشغالیا نمی خریدیم!
*********
همه ﭼﻴﺰﺍﯼ ﺧﻮﺏ ﻣﺎﻝ ﻣﺮﺩﺍﺱ ...
ﻧﻤﻮﻧﺶ ﻣﺎ خانم ها ! ...
ﻭﺍﻻ!! خدا سایمونو از سرشون کم نکنه!!

*********
میدونید چرا طرفدار های حافظ از سعدی بیشترن؟
چون سعدی میگه:
برو کار کن ،مگو چیست کار
ولی حافظ میگه:
بر لب جوی بشین و گذر عمر ببین
خیلی آقایی حافظ
*********
خمیازه چیست؟
حرکت نمایشی ایرانیان برای بیرون کردن میهمان!
اینارو یاد بگیرید به دردتون میخوره
*********
کمیته ماست مالی گندگاری ها در مورد باخت تيم ملي فوتبال اعالم کرد:
مهم نتيجه نيست مهم برد و باخت نيست مهم نشان دادن استقالل و تمامیت ارضی
و اثبات حق مسلم مردم همیشه در صحنه در تمام میادین می باشد!!!
*********
هیات دولت به مناسبت قرار گرفتن سه روز پرستار ،معلم و کارگر در یک هفته ،هفته
گذشته ،را هفته بینوایان نامگزاری کرد!
*********
احمدی نژاد :در سال اصالح الگوي مصرف راي گيري مجدد الزم نيست راي دفعه
قبل را بشماريد!!!
*********
يــك مقام آگاه اعالم كــرد به علت قرار گرفتن ايام هفته در بين  2جمعه ايران كال
تعطيل است.
*********
یارو بلند پروازی میکنه با ضد هوایی میزنندش
*********
آموزش رانندگی به کودکان در ایران:
اول به سمت چپ که محل عبور ماشینهاست نگاه می کنیم
بعد به سمت راست که محل عبور موتورهاست نگاه می کنیم
بعد به سمت باال نگاه می کنیم که محل سقوط هواپیماست
سپس با روحی آرام و قلبی مطمئن پا به خیابان می گذاریم
*********
پدر :پسرم بزرگ شدی میخوای چه کاره بشی؟
پسر :سیاستمدار
پدر :مگه عقلت کمه؟
پسر :یعنی شرطش اینه!؟
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 28آگست تا  3سپتامبر (  7شهریور تا  13شهریور)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.

جمعه  7شهریور |  28آگِ ست
 1288خورشیدی (1909میالدی)
انتخاب محمدحسین میرزا (برادر  9ساله سلطان احمدشاه) به ولیعهدی
 1304خورشیدی (1925میالدی)
درگذشت سیدمحمدرضا مساوات ،نمایند ه مجلس و مدیر روزنامه «مساوات»
 1344خورشیدی (1965میالدی)
درگذشت موسی معروفی ،موسیقیدان
 1349خورشیدی (1970میالدی)
گشایش «جشن هنر» شیراز
 1357خورشیدی (1978میالدی)
در پی اعالم فضای باز سیاســی 14 ،حزب سیاسی از جمله حزب پانایرانیست
(پزشكپور) ،حزب زحمتكشان (بقایی) ،جبهه ملی و ...اعالم موجودیت كردند
جبههی ملی طی اعالمیهیی خواســتار اجرای 12مــورد اصالح فوری از جمله
انحالل ساواك و آزادی قلم و بیان شد
 1384خورشیدی (2005میالدی)
درگذشت داوود رمزی ،روزنامهنگار ،شاعر و نویسنده در لوس آنجلس
 1397خورشیدی ( 2018میالدی)
درگذشت هادی شفاییه در شهر کلمبوس ایالت اوهایو در ایاالت متحده(متولد
تبریز  )۱۳۰۲به دلیل نارســایی قلبی .هادی شفاییه بنیانگذار درس عکاسی در
تلویزیون ایران در دهه چهل خورشــیدی و استاد دروس عکاسی در دانشکده
هنرهای زیبا پیش از انقالب و اســتاد عکاسی دوره لیسانس دانشکده هنرهای
زیبا پس از انقالب
.

شنبه  8شهریور |  29آگِ ست

 1360خورشیدی (1981میالدی)
انفجار دفتر نخســتوزیری ایران بهوسیله ســازمان مجاهدین خلق و کشته شدن
محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر ،رئیسجمهور و نخستوزیر جمهوری اسالمی
 1368خورشیدی (1989میالدی)
درگذشت منوچهر محجوبی ،نویسنده و روزنامهنگار درانگلستان.
 1383خورشیدی ()2004
درگذشت عصمت باقرپور (دلكش) خواننده -در سن  80سالگی درتهران .

یکشنبه  9شهریور |  30آگِ ست

 1347خورشیدی ()1968

درگذشت صمد بهرنگی ،نویسنده ( زاده  2تیر )1318
آثار این نویسنده در شرکت کتاب موجود است
1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت دکتر کمال الدین جناب ،استاد برجسته و ممتاز فیزیک و اولین محقق
فیزیک هسته ای ایران در سن 98سالگی.

دوشنبه  10شهریور |  31آگِ ست

 1348خورشیدی (1969میالدی)
درگذشت پروفسور آرتور پوپ -ایرانشناس و پژوهنده آمریكایی  -درشیراز
 1371خورشیدی (1992میالدی)
درگذشت پروفسور محمود حسابی -بنیانگذار فیزیك نوین ایران

پنجشنبه  13شهریور |  3سپتامبر

 1286خورشیدی (1907میالدی)
 1341خورشیدی (1962میالدی)
انتشار روزنامه «روح القدس» به مدیریت سلطان العلمای خراسانی در تهران
زمین لرزه در بوئینزهرا
در حدود ساعت ۱۱شامگاه ،زمینلرزهای شهرستان بوئینزهرا را لرزاند .بزرگی  1355خورشیدی ()1976
این زمینلرزه  7/2ریشــتر بود که موجب مرگ حدود  ۲۰هزار نفر شد .در این كنفرانس انقالب آموزشی رامسر گشایش یافت
زمینلرزه بســیاری از آثار و مکانهای قدیمی و تاریخی شهرستان بویین زهرا از
جمله قلعه باستانی رودک از بین رفت.
 1347خورشیدی (1968میالدی)
وقوع زمینلرزه فردوس با حدود  ۱۰۰۰۰کشته
.

سه شنبه  11شهریور |  1سپتامبر

 1383خورشیدی (2004میالدی)
درگذشت عصمت باقرپور بابلی ،مشهور به دلکش خواننده و بازیگر
.

چهارشنبه  12شهریور |  2سپتامبر

 1307خورشیدی ( 1928میالدی)
ساختمان مقبره فردوسی آغاز شد
 1314خورشیدی (1935میالدی)
تأسیس شركت سهامی بیمه ایران با سرمایه20میلیون ریال
 1318خورشیدی (1939میالدی)
اعالم بی طرفی دولت ایران در جنگ دوم جهانی
 1324خورشیدی (1945میالدی)
ِ
مختاری آذربایجان با زبان رسمی تركی ،توسط سیدجعفرپیشه وری
اعالم خود

 1342خورشیدی (1963میالدی)
درگذشت سپهبد فضل اهلل زاهدی -نخست وزیر پس از کودتای  28مرداد -درژنو

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.

 1381خورشیدی (2002میالدی)
َ
درگذشت فرهاد مهراد،خواننده «گنجشگك اشی َمشی» در پاریس
1398خورشیدی (2019میالدی)
درگذشــت مهدی علیمحمدی پیشکسوت گویندگی  ،دوبالژ و هنرپیشگی تئاتر
در سن  ۹۵سالگی در ایران ( زاده  ۴فروردین  ۱۳۰۳خورشیدی)

Shah Abbas
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emperor of persia
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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در کانون خبر:

روند بیماری کرونا در کالیفرنیا به ثبات نزدیک میشود

ایالت کالیفرنیا یک روز دیگر را در شــرایط ثبات پشــت ســر گذاشت ایالت مرســد با  9210نفر مبتال در هر یکصدهزار نفر در باالی جدول ،سن برناردینو
کالیفرنیا پنجشــنبه را با  141نفر مرگ و میــر و  6031نفر مبتال به پایان برد و در رده  ،10ریورساید کانتی در رده  13لوس آنجلس در رده  21و ارنج کانتی
آدینه را با  11834نفر مرگ و میر و  653469نفر مبتال آغاز کرد ،آمار مقایسهای در رده  33است .آمار مبتالیان در برخی از کانتیها از این قرار است:
 14روزه نشــان میدهد که  44کانتی از  58کانتی کالیفرنیا در افزایش هستند و

دکترجمشیدآصف
جراح  -دندانپزشک

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

ناگفته نماند کانتی ســن فرانسیسکو که به نســبت با شمار کمتری از مبتالیان
نســبت به جمعیت خود روبروســت ،هم اکنون نگران مشکل تنفسی ناشی از
دود آتش سوزیها میباشد.

