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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کشیش ایرانی آسوری و همسرش ،مجبور به فرار از
میهنخودایرانشدند

فرا رسیدن سال نوی
 ۵۷۸۱عبری و ایام مبارک
روشهشانا را به عموم
یهودیان جهان خصوصا
یهودیان ایرانی که برای 25
قرن دوشادوش دیگر اقوام
ایران در همه گذرگاههای
تاریخی پیرو اندیشههای
پاک کوروش بزرگ بودهاند
فرخنده باد.

کشــیش ایرانی آسوری و همسرش از میهن خود ایران ،
فرار کردند
فرار کشیش و همسرش از میهن خود ایران به این دلیل
انجام شــد که مسئوالن قوه قضائیه جمهوری اسالمی و
قضات دادگاه انقالب بدون در نظر گرفتن شرایط سنی
کشیش بتتمرز و همسرش در وضعیتی کرونایی حکم
 ۱۵سال زندان آنها را تایید کردند!
ش داده بود که «ویکتور
«محبت نیوز» -پیش از این گزار 
بتتمرز» کشــیش آشوری به  ۱۰سال حبس و «شامیرام
عیسوی» همسر او به  ۵سال زندان محکوم شدهاند.
سابقه به نقل از محبت نیوز :
به گزارش ســازمان «ماده  »۱۸در سه سال گذشته ،بارها
جلســه دادگاه تجدیدنظر این زوج مسیحی و شماری
دیگر از اعضای کلیسای آنها بدون دلیل و یا با بهانههایی
از جمله شــلوغی دادگاه و یا تعیین قاضی جدید برای
رسیدگی به پرونده به تعویق افتاده بود.
وکیل کشــیش بتتمرز  ۲۹تیرماه در تماسی تلفنی به
موکلش اطالع داد که فرجام خواهی او رد شده و دیگر

جلسه رسیدگی صورت نمیگیرد.
شامیرام عیسوی نیز در احضاریهای که سه شنبه  ۲۱مرداد
ماه به زندان اوین فراخوانده شــد تا ظرف  ۵روز حکم
زندان را آغاز کند.
کشیش ویکتور بتتمرز به همراه سه شهروند مسیحی
دیگر ،هادی عسگری ،کاویان فالح محمدی و امین افشار
نادری در خرداد ماه  ۱۳۹۶در شعبه  ۲۶دادگاه انقالب به
ریاست قاضی احمدزاده محاکمه شدند .کشیش بتتمرز
و آقایان عســگری و فالح محمدی به  ۱۰ســال حبس
تعزیری و امین افشــار نادری به  ۱۵سال زندان محکوم
شدند .اتهام کشیش بتتمرز «فعالیت تبشیری»« ،اقدام علیه
امنیت ملی با تشکیل و اداره کلیساهای خانگی» بود.
ویکتور بتتمرز ،کشیش کلیســای «پنطیکاستی» برای
آشوریان در خیابان شهرآرا تهران بود .این کلیسا آخرین
کلیسای فارسیزبان آشوریان بود که در اواخر اسفند ۸۸
با فشار مقامات امنیتی تعطیل شد .پس از آن این کشیش
و همسرش برای عالقمندان در منازل شخصی مالقات و
جلساتعبادیبرگزارمیکردند.
ادامه مطلب درصفحه2

نمایش فیلم این فیدل نمایش بی عدالتی در جمهوری اسالمی ایران
این فیدل فیلمی از هالیوود که به تازگی پخش شده است بر مبنای یک داستان
واقعی است.
این فیدل در مورد یک روزنامه نگار امریکایی است که توسط دولت جمهوری
اســامی ایران دستگیر و زندانیمی شــود .او متهم به جاسوسی می شود و به
همین دلیل برای مدت مدیدی در زندان باقی می ماند .هنرپیشــه جیم کویزلبه
عنــوان یک روزنامهنگار با نام داگ رولینز نقش خود را به بهترین وجه بازی
می کند .این روزنامه نگار شــجاع که متهورانه در مــورد رژیم های دیکتاتور
ماننــد جمهوری اســامی ایران افشــاگری می کند در قاهــره پایتخت مصر
توســط ماموران رژیم جمهوری اسالمی ربوده می شود و مخفیانه به جایی در
خاورمیانه برده می شــود و در بیدادگاهی برای جاسوسی دروغین محاکمه می
شود .همسر او لیز که نقش او را کلودیا کاروان به عهده گرفته و و او نیز بسیار
عالی آن را بازی کرده است تالش می کند که دولت امریکا را در این موضوع
درگیــر کند لیکن تالش او ناموفق می ماند بنابراین او برای نجات همســرش
شخصا اقدام و به خاورمیانه می رود.
این دومین فیلمی اســت که جیم کویزل با نویسنده ،کارگردان و تهیه کنند فیلم
 ،ســیروس نورسته همکاری می کند .این دو پیش از این در فیلم سنگسار ثریا
با یکدیگر همکاری کرده بودند .شــهره آغداشلو هنرپیشه نام اور ایرانی در آن
فیلم ایفای نقش کرده بود.
هر دو فیلم ،این فیدل و سنگســار ثریا از فســاد و جنایت پیشــه بودن رژیم
جمهوری اســامی ایران حکایت دارند .این فیلم بمانند سنگسار ثریا در اردن
فیلمبرداری شده که زمانی کهجمهوری اســامی ایران متوجه شد که سنگسار
ثریا در اردن فیلمبرداری شــده به شدت به دولت اردن اعتراض کرد.
این فیلم از روز آدینه  ۱۸سپتامبر اکران شده است
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ادامه مطلب ازصفحه 1سازمان عفو بینالملل ،دو سال پیش ،با انتشار بیانیهای
خواســتار اقدام فوری برای لغو احکام زندان کشیش
ویکتور بت تمرز و همسر او شامیرام عیسوی شده بود.
دابرینا بتتمرز دختر کشیش بتتمرز در مورد احتمال به زندان افتادن پدر و مادرش
آنهم در شــرایطی که شیوع کرونا در زندانهای ایران افزایش پیدا کرده و وضعیت
عادی نیست ابراز نگرانی کرده است.
دابرینا بتتمرز پیش از این گفته بود «والدین من سعی میکنند فاصله گذاری اجتماعی
و بهداشت را حفظ کنند ،اما اگر به زندان بروند ،زندانها به هر حال محیط بهداشتی
برای افراد مسن نیستند؛ بنابراین رفتن به زندان ،در سن آنها ،و با مشکالت قلبی مادرم
و مشکالت فشار خون پدرم ،غیرقابل تصور است».

دختر کشیش بتتمرز از جمله افرادی است که تالش زیادی کرد تا صدای اقلیتهای
دینی در ایران باشد .او تیرماه سال  ۱۳۹۸در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری
گوشههایی از آزار و اذیت خانوادهاش در ایران توسط نهادهای حکومتی

آمریکا به
تهای دینی و دگراندیشان مذهبی در داخل ایران
اشــاره کرد و از وضعیت بد اقلی 
صحبت کرد.
خانم «بت تمرز» از فشار بر حدود  ۲۰۰مسیحی در سال  ۲۰۱۸در ایران گفت و اشاره
کرد که عالوه بر مسیحیان ،جمهوری اسالمی ایران با پیروان بهایی ،سنی و دراویش
با تبعیض برخورد میکند .وی همچنین از جامعه بینالمللی خواست که ایران را برای
بدرفتاری با اقلیتهای مذهبی پاسخگو کنند.

کالیفرنیا در آتش می سوزد

صادق هدایت

آتشسوزیهای کالیفرنیا تاکنون  24کشــته 4100 ،ساختمان نابود و بیش از 60

نویسنده ،مترجم و روشنفکر ایرانی بود
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هزار نفر را ناگزیر به ترک خانههای خود نموده اســت و خشکی هوا و بادهای
شدید ،شعلههای آتش را گسترش داده است.

در این آتشسوزیها ،که نزدیک به  3میلیون اکر در آتش سوخته که به مهمترین

و فجیع ترین آن اشاره می کنیم.

آتشســوزی  877477 ،Augustاکر که  28درصد مهار شده است
آتشسوزی  396624 ،SCUاکر که  98درصد مهار شده است
آتشسوزی  363220 ،LNUاکر که  97درصد مهار شده است
آتشسوزی شمال  261488اکر که  26درصد مهار شده است
آتشسوزی کریک  212744اکر که  10درصد مهار شده است
آتشسوزی  86509 CZUاکر که  89درصد مهار شده است
آتشسوزی باب کت  36366اکر که  6درصد مهار شده است

کالیفرنیا بر روی خط کاهش مبتالیان
ایالت کالیفرنیا روز یکشنبه را با افزودن  52نفر مرگ و میر و  2233نفر مبتال به پایان آمار مقایسهای میزان مبتالیان بر اساس هر یکصد هزار نفر جمعیت ،امپریال کانتی را
برد و دوشــنبه را با ثبت  14384نفر مرگ و میر و  761140نفر مبتال آغاز کرد که در باالی جدول و لوس آنجلس را در رده دهم قرار میدهد ،سن برناردینو در رده
 ،12ریورساید  14و ارنج کانتی  21است آمار برخی از کانتیها از این قرار است:
نشان دهنده ادامه خط رو به کاهش است.
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در کانون خبر:

شرکت  Oracleآمریکا  TikTokرا خرید

مدارس لوس انجلس تا نوامبر بازگشایی نخواهد شد
آستین بیوتنر رئیس اداره اموزش لوس آنجلس اعالم کرد که تا ماه
نوامبر امکان بازگشایی مدارس به صورت حضوری وجود ندارد.
ازسویدیگرباهمکاری UCLAدانشگاهجانهاپکینز،دانشگاه
استانفورد ،شرکت مایکروسافت ،بیمه های بلوکراس و هلت نت،
هزینه آزمایش  500هزار دانش آموز و  75000آموزگار و کارکنان
مدارس که در حدود  150میلیون دالر است فراهم شده و نتیجه
آزمایشها و ردگیری بیماری در خانواده ها را در وب ســایت
جدیدی که برای این موضوع فراهم شده ،منتشر خواهند کرد.
از امــروز ،شــماری از مدارس لوس آنجلس برای آن دســته از
دانشآموزان که آموزش ویژه نیاز دارند و دارای ناتوانی جسمانی
هســتند و کالسهای کمک آموزشی زبان انگلیسی به صورت
محدود بازگشایی شده است چون لوس آنجلس در باالترین خطر
یعنیرنگبنفشقراردارد،امکانبازگشاییفراهمنیست.

شرکت  Oracleکه مرکز آن در شهر  Redwoodدر
شمال کالیفرنیا قرار دارد پس از ان که شرکت مایکروسافت
نتوانست برای خرید نرم افزار  TikTokبا شرکت چینی
سازنده آن به توافق برســد ،روز گذشته موفق به امضای
قرارداد خرید این شــبکه مجازی برای بخش آمریکا شد
و سهام شــرکت  Oracleامروز با افزایش روبرو شد و
ارزش آن بین  59/35دالر تا  61/50دالر در نوسان بود.
ناگفته نماند که دانالد ترامپ که هفتههای گذشته نسبت به
 TikTakانتقاد و نظر منفی داشت پس از آن که Oracle
که بنیانگذار آن الری الیسون از دوستان اوست و در آغاز
امســال در خانهاش میهمانی گردآوری مالی برای ترامپ
داشت ،سکوت نموده است.

دانالدترامپرئیسجمهورآمریکا ازافرادگاردملیتقدیرکرد

دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز برای بررســی
شرایط آتشسوزی کالیفرنیا ،وارد این ایالت شد و نخست
در نشســت خبری با گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا
حضــور یافت که گوین نیوســام فرماندــار کالیفرنیا به
آسیبهای ناشی از اتشسوزیهای کالیفرنیا و همکاری
و سپاسگزاری از دانالد ترامپ و  FEMAاشاره کرد و
در پایان به اختالف نظــر خود با دانالد ترامپ در مورد
گرمایش زمین و مسائل زیست محیطی نیز پرداخت و به
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معرفی شهرداران و دیگر مسئوالن منطقه آتشسوزیها
پرداخت.
پس از این گفتگو ،دانالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در
مراســم بزرگداشت و سپاسگزاری از  7نفر از فرماندهان
و اعضای گارد ملی آمریکا در کالیفرنیا که در رویارویی
با آتشســوزیها برای نجات مردم ،از خود گذشــتگی
کردند ،حضور یافت و با نصب مدال افتخار بر سینه آنان
از کوششهای آنان تقدیر نمود.

درخواست شهرداران آناهایم و گاردن گروبرای
بازگشایی دیسنی لند

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

راهکار ایالت فلوریدا ،امکان بازگشایی را زودتر فراهم سازد.
ایالت کالیفرنیا در این چند ماهف تنها  1/3میلیارد دالر مالیات
بر فروش را از شهرهای آناهایم و شهرهای پیرامون آن از دست
داده است.
ناگفته نماند که دیسنی لند به تنهایی  31هزار نفر کارمند دارد
که در دوران کرونا به بیکاران پیوستهاند که  3/6درصد نیروی
کار ارنج کانتی است.
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در کانون خبر:

گسترش آتشسوزی باب کت به
بخشهای جنوبی آنتلوپ ولی

با گسترش آتشسوزی باب کت به بخشهای جنوبی آنتلوپ ولی آماده دستور برای تخلیه باشند.
نزدیک به  50539اکر در آتش ســوخت ( )Antelope Valleyبا توجه به این که در آنتلوپ ولس بسیاری از دامداریها به کار
و دستور تخلیه برای ساکنان جونیپر هیلز ( )Juniper Hillesو مشغول هستند برای نجات گاوها و اسبها میتوانند از شمار تلفن
فورت ته هون ( )Fort Tejon Rdدر شرق خیابان 96صادر شد 5799-675)800( .استفاده کنند.
اداره خدمــات جنگلبانی اعالم کرد که با توجه به گســترش آتشسوزی باب کت که از  6سپتامبر آغاز شده ،هنوز در  3درصد
آتشسوزی ساکنان مناطقی که در مسیر قرار دارند همواره باید مهار قرار دارد و پیشرفت چندانی به دست نیامده است.

دستگیری خبرنگار  KCCPدر
هنگام تهیه گزارش در تظاهرات

پس از دستگیری خبرنگار  kccpدر هنگام تهیه گزارش در
تظاهرات در برابر بیمارســتان لین وود ،کمیسیون شهروندان
غیرنظامی برای نظارت بر عملکرد ماموران شریف دپارتمان
کانتی لوس آنجلس امروز تشکیل جلسه داد.
این خبرنگار که جوزی هانــگ ( )Josie Haungنام دارد،
هنگام فیلمبرداری از دســتگیری یکی از معترضان از سوی

ماموران ،اخطار میگیرد که از آنها فاصله بگیرد و او در حالی
که فریاد میزده من خبرنگار هستم و برای  kccpکار میکنم
بازداشــت شده است .این موضوع هم اکنون از سوی بازرس
کل کانتی لوس آنجلس مورد تحقیق قرار دارد زیرا او به جای
کارت خبرنگاری کانتی ،کارت شناسایی شبکه تلویزیونی را بر
گردن داشته است.

گسترشآتشسوزیبابکتبهسویرصدخانهمانتویلسون
با گســترش آتشســوزی باب کت به ســوی شــمال شرقی
کوهپایههای رصدخانه مانت ویلسون ،دستور تخلیه تازهای صادر
شده است این آتشسوزی که جنگلهای ملی در لوسآنجلس را
در خود میسوزاند تاکنون  44393اکر را به خاکستر تبدیل کرده
و تا بامداد چهارشنبه تنها  3درصد آن مهار و خاموش شده است.
بنابر گزارش اداره جنگلبانی آمریکا ،شب گذشته این آتشسوزی
با گذر از بزرگراه  39و سوزاندن  1000اکر ،موجب صدور دستور

تخلیه خانه ها در منطقه شمالی بزرگراه شد.
روز گذشته آتش سوزی به نزدیکی  500فوتی رصدخانه ویلسون
رسیده بود که با تالش ماموران ،از آسیب مصون ماند.
مسئوالن اداره کنترل آلودگی هوا و نظارت بر کیفیت ،دود غلیظ
ناشی از آتشسوزی را در فضای بسیار متراکم منطقه ،بسیار زیان
بار برای تندرستی اعالم کردهاند.
این آتش سوزی به گستره  70مایل مربع است.
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افزایش شمار مبتالیان به  19ـ  COVIDدر
بازداشتگاه اداره مهاجرت

شمار مبتالیان به COVID 19در بازداشتگاه اداره مهاجرت در
شهر آدالنتو در سن برناردینو کانتی کالیفرنیا در فاصله چند روز،
 2برابر شده است.
ازآغازهمهگیریبیماریکروناتایکشنبه 14نفردراینبازداشتگاه
به آزمایش کرونا ،پاسخ مثبت داشتهاند و با این که کارکنان این
بازداشتگاه به طور مرتب آزمایش شدهاند ،لیکن از زندانیان این
آزمایش به طور مرتب انجام نمیشود و روز چهارشنبه شمار آنان

به  38نفر افزوده شده است.
ناگفته نماند که مسئوالن بازداشــتگاه همواره از کمبود کیت
آزمایشی یاد کردهاند در حالی که  ACLUدریافته است که در
ماه می 19000کیت آزمایش فرستاده شده و در بازداشتگاهی که
در نهایت دارای  2سالن با گنجایش  40نفر در هر سالن است،
این افزایش مورد اعتراض وکالی  ACLUقرار گرفته است و آن
را نشانه غفلت میدانند.

الیحه ای شدیدتر برای برخورد با رابطه جنسی
با افراد زیر سن قانونی
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا با امضای الیحه SB145الیحهای
را در زمینه رابطه جنســی بزرگساالن و افراد زیر سن  18سال
امضا کرد که به موجب آن افزون بر جریمه  25000دالری و 4
سال زندان که از پیش بوده است ،این جرم جنایی و افرادی را که
مرتکب آن میشود باید به عنوان افرادی که رابطه جنسی خالف
داشتهاند نام خود را ثبت کنند و در صورت نقل مکان ،نشانی
جدید خود را به شهر اعالم نمایند.
گر چه پیش از این قاضی اجازه داشت در این مورد ثبتنام رای
صادر کند ،لیکن قانون اصالحی جدید ،همه را به طور اتوماتیک
ثبت نام میکند .برخی با این قانون و برابری آن برای همه مخالفند
و میگویند اگر یک پسر  18ســاله با دختر  17ساله به رابطه
جنسی میپردازند،نباید شامل این الیحه شوند.

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  -238آدینه  18سپتامبر 2020

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:238 - SEPTEMBER, 18 , 2020

ﻣﻦ ﯾﮏ ﺯﻥ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﻢ « ﻣﻦ ﯾﮏ ﺯﻧﻢ ...
ﯾﮏ ﺯﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ  ...ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﺷﺐ ﺍﺳﺖ ...
ﻣﻦ یک ﺯﻥ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﻢ «
ﻣﻦ یک ﺯﻧﻢ  ...ﯾﮏ ﺯﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ...
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﺷﺐ ﺍﺳﺖ ...
ﺍﯾﻨجا ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺳﻬﺮﻭﺩﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ ...
بیرو ن ﻣﯿﺮﻭﻡ  ...ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺎﻥ ...
نه ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺩﺍﺭﻡ  ...ﻧﻪ ﻟﺒﺎﺳﻢ ﺟﺎﺫﺏ ﺍﺳﺖ  ....ﺣﻠﻘﻪ ﺍﻡ ﻫﻢ ﺑﺮﻕ ﻣﯿﺰﻧﺪ ...
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮ ﮐﻮچه...
ﺍﯾﻦ ﻫﻔﺘﻣین ماشینی است ﮐﻪ ﺟﻠﻮﯼ ﭘﺎﯾﻢ ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪﺍﺭﺩ ....
ﺁﺧﺮﯼ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺷﻮﻫﺮ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ ،ﻣﻨﻢ ﺳﯿﺮ ﮐﻦ ،ﻫﺮﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ به ﭘﺎﺕ ﻣﯿﺮﯾﺰﻡ ...
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﺎﻧﻮﺍیی ...
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﻭ ﻧﻴﻢ ....
ﻧﺎﻧﻮا خمیر ﻣﯿﺰﺩ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺯﻝ ﺯﺩﻩ ﻭ ﭼﺸﻤﮏ ﻣﯿﺰﻧﺪ ...
ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮتاب ﻧﺎﻥ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻢ ﻣﯿﺴﺎﯾﺪ ....
ﺍﯾﻨﺠﺎ تهران ...
ﺍﺯ ﺧﯿﺎبان ﮐﻪ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻮﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻢ ﻣﯿﺎﯾﺪ ...
کیفم ﺭﺍ ﺳﻔﺖ ﻣﯿﭽﺴﺒﻢ  ....ﻭ ﻧﺎﻧﻬﺎ ....
ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻮﺍﺭ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﭙﺮﺳﺪ ...ﺷﺒﯽ ﭼﻨﺪ؟ ﻭ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺘﻢ قیمت ﺷﺒﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺍﺳﺖ ....
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍسران ...
ﻫﻨﻮﺯ خیسی ﻋﺮﻗﻬﺎﯼ ﺳﺮﺩ ،ﺧﺸﮏ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺳﯿﺪﻡ ...
ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺭﺍ ﺩبدم  ...ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺯﻥ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺵ
ﺯﻧﺪگی ﻣﯿﮑﻨﺪ ...
ﺳﻼﻡ ﺁﻗﺎﯼ ﻣﻬﻨﺪﺱ  ...ﺧﺎﻧﻮﻡ ﺧﻮﺑﻦ  ...؟ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻠﺘﻮﻥ ﺧﻮﺑﻦ؟
ﺑﻪ ﺳﻼﻡ ﺗﻮ ﺧﻮﺑﯽ؟ ﺧﻮﺷﯽ؟ ﮐﻢ ﭘﯿﺪﺍﯾﯽ؟ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺍﻣﺸﺐ ﮐﺴﯽ نیست ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻮﻥ  ...ﺍﮔﻪ ﻣﻤﮑﻨﻪ
ﺑﯿﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻦ  ...خیلی ﻟﻨﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ  ....ﺍﯾﻨﻢ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻢ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺣﺮﻑ
ﺑﺰﻧﯽ
ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ...
ﻭ ﻣﻦ ﻫﺎﺝ ﻭ ﻭﺍﺝ میگم ﭼﺸﻢ  ...ﻭﻗﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﺣﺘﻤﺎ ...
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮﺯمین ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺳﺖ ....
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮﺯﻣﯿن ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﻫﺎ ...
ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺳﻼﻣﻰ جاری ﺍﺳﺖ ...
ﺍینجا ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺨﻢﺭﯾﺰﯼ ﮐﺮﺩﻥ ...
ﻭ ﻧﻪ ﺩﯾﻦ ،ﻧﻪ ﻣﺬﻫﺐ ،ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻧﻪ ﻋﺮﻑ ﺍﺯ ﺗﻮ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤبکند ...
ﺍﯾن جا ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ !!!
ﻣﻦ یک ﺯﻧﻢ
ﻫﻤﺴﺮﻡ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﭼﻬﺎر ﺯﻥ ﻋﻘﺪﯼ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮐﻨﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﺯﻥ ﺻﯿﻐﻪ ﺍﯼ؟
ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ جهنم ﻣﯿﺒﺮﺩ ﻭ ﻋﻄﺮ ﺗﻨﻢ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎز ﻣﯿﺪﺍﺭﺩ ..
هیچ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﯽ ﺭﺍﯼ ﻣﺮﺍ ﻧﻤﯿﭙﺬﯾﺮﺩ
ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩ ﻣﺮﺍ ﻃﻼﻕ ﺩﻫﺪ با غیرت ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﻃﻼﻕ

ﺑخواه م ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ  :ﺯﯾﺮ ﺳﺮﻡ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻩ ...
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺑﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻦ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﭘﺪﺭﺵ ﺍﻟﺰﺍمی است ...
ﻫﺮ ﺩﻭ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ،ﺍﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎﯾﻢ تا ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻢ ﻭ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﻨﻢ ....
ﻣﻦ یک ﺯﻧﻢ
ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻫﺮﺯﻩ ﻭ کثیف ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻮﻡ
...
ﻣﻦ یک ﺯﻧﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺘﻬﺎ ﻭ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎﺕ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺯﻧﻢ ....
ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﺭ ﺁﻓﺮﯾﻨﺶ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻡ؟
ﺟﺴﻢ ﻣﻦ ،ﺗﻦ ﻣﻦ ،ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ،ﻓﮑﺮ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ
ﻋﺮﺑﻲ ﺍﺳﺖ ....
ﮐﺘﺎبم ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﻢ ﺭﺍ ...
یا ﺩﺭ ﮐﻨﺞ ﺍﺗﺎﻗﻢ ﺣﺒﺲ ﺷﻮﻡ ...
ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ
ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﻣﻦ ﺑﺪﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ
یا بد ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ ......
ﺍﮔﺮ ﺯﻧﯽ ،ﺍﮔﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﺑﺰﺍﺭ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺮﻑ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺍین ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ق حضانت برای تو
درد زایمان برای من

سند خانه برای تو
بیگاری خانه برای من

هزارصیغهبرایتو
حکمسنگساربرایمن
هوس برای تو
عفاف برای من
این بود آزادی و برابری حقوق برای زن و مرد ...زنها حق اعتراض ندارند!!!!!
آرام بمير بانو كه حتي عكست را پس از مردن

آتش در کالیفرنیا همچنان زبانه میکشد.
آتشســوزی کالیفرنیا که تاکنــون  3/2میلیون اکر را
خاکســتر کرده و بیش از  60هزار نفــر را ناگزیر به
ترک خانه خود نموده 4200 ،ساختمان را فرو ریخته
اســت .بنابر گزارش  25 ،Calfireنفر جان خود را
از دســت دادهاند .آتش ســوزی باب کت در جنگ
هــا و کوهپایههای لوس انجلس کانتی به ویژه منطقه
سن گابریل ،که شهرهای پاســادنا ،آلتادنا ،مونروویا،
برد بری و دو آرته را بیشــتر مورد تهدید قرار داده،
در آرکدیا و سییرا مادره به سبب نزدیکی به خانهها،
موجب دســتور تخلیه خانهها شــده اســت .گر چه
آتشســوزی باب کت خوشبختانه هیچ گونه مرگ و
میر و آسیب جانی نداشته ،به سبب شعله ور شدن در
نقاط دور از دسترس ،تنها  3درصد موفقیت را نصیب
ماموران آتشنشانی کرده است.

آمار مرگ و میر و مبتالیان در کالیفرنیا
ایالت کالیفرنیا چهارشنبه را با  114نفر مرگ و میر و  3454نفر مبتال به پایان برد و
پنجشنبه را با ثبت  14728نفر مرگ و میر و  772175نفر مبتال آغاز کرد.
امار مقایسه ای برای جمعیت یکصدهزار نفر ،امپریال کانتی را در باالی جدول ،لوس
انجلس را دهم ،سن برناردینو در رده  ،12ریورساید  13و ارنج کانتی را در رده 21
قرار داده است.
آمار مبتالیان و مرگ و میر شماری از کانتیها از این قرار است

ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐـــــﺸﻢ
ﻭ ت و پدر ﻣﯽ ﺷﻮﯼ …
ﻭ باور ﮐﻦ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﺮﺩﺗــــــــــﺮم
ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖﮐﻪ ﺩﺭ تاکسی
ﺯﺍﻧﻮیت ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺍﻧﻮﯾﻢ ﻣﯽ ﺳﺎﯾﯽ
ﻭ ﻣﻦ خودم ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﻭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :
« ﺁﻗﺎﯼ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻟﻄــــــــــﻔﺎ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ !
ﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﺮﺩﺗــــــــــﺮﻡ

ﻭ باور ﮐﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ
ﺩﺭﺳﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ
ﻣﻦﺍﺯﺗﻮﻣﺮﺩﺗــــــــــــــــــــﺮﻡ

چهار عقد برای تو
حسرت عشق برای من

در کانون خبر:

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

ﻫﻤﺎﻥ ﻭقت ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ
ﺗﺮﻣﺰ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﭼﻨﺪ ؟
ﻭ ﻣﻦ ﺭﻭیم ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺍﻧﻢ …
ﻭ تو ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺪ …ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﯽ ﺳﺨﺖ،
ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺍندیشه ی ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺗﻮ …

نام خانوادگی برای تو
زحمت خانواده برای من

برروياگهيترحيمتنميزنند!!!!
ﻧﺎﻣــــــــــﻢﺯﻥﺍﺳــــــــــــــــــــﺖ

ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺯنده ﺑﻪ ﮔﻮﺭﻡ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ
ﮔﺎﻩﺳﻨﮕـــــﺴﺎﺭ
ﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍ ﺿﻌﯿﻔﻪ ﻣﯽ خوانی
ﮔﺎﻩ لچک ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﺮ « ﻣﺮﺩی» ﮐﻪ ﺗﻮﯾﯽ
ﻣﺮﺩﺗــــــــــﺮﻡ

ﺯﻥ ﻋﺸﻖ ﺯﺍید …
ﻭ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯾـــــــﺶ ﻧﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ !
ﺍﻭ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﺸﺪ …
ﻭ تو ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ
ﺑﭽﻪ ﺩﺧـــــﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ … !
ﺍﻭ بیخوابی ﻣﯽ ﮐﺸﺪ …
ﻭ ﺗﻮ خواب حوریان بهشتی میبینی !
او مادر میشود
و همه جا میپرســـــن  :نام پدر؟

دستگیری مدیر پیشین فروشگاه اسلحه در آکادمی
پلیس لوس آنجلس
مدیر پیشین فروشگاه اسلحه در آکادمی پلیس لوس آنجلس،
امروز از ســوی مســئوالن برای دزدیدن اسلحه و فروش
غیرقانونی آن متهم شد.
آرچی دونــاس ( )Archi Duenasکه  34ســال دارد،
با یک فقره رم جنایی برای دزدی اســلحه و یک فقره جرم
جنایی برای دزدی پول اسلحه و یک فقره جرم جنایی برای
نگهداری اسلحه مرگبار و  22فقره جرم جنجه برای فروش
غیرقانونی و بدون پروانه اسلحه و نگهداری یک اسلحه پر در
اتوموبیل خود متهم شده است .دادستان لوس آنجلس اعالم
کرده است که او از سال  2018به مدت  2سال  21اسلحه را
که در مالکیت آکادمی بوده است را برداشته و فروخته است
و اگر محکوم شود  12سال را در زندان خواهد گذراند.
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چریمه100میلیوندالریبرایمسئوالن
Online Trading Academy

مســئوالن  Online Trading Academyســرانجام امــروز با ()FTC
کمیسیون فدرال مبادله سهام  Federal Trade Commissionآمریکا به
توافق برای پرداخت  10میلیون دالر جریمه شد .این مرکز آموزشی که در ارواین
کالیفرنیا قرار دارد تاکنون بیش از  10هزار دانش آموز داشــته و ایال شــاهر که
بنیانگذار و مدیر اجرایی این مرکز است اعالم کرد که گر چه این جریمه ناخوشایند
است لیکن ما آن را پشت سر میگذاریم و به آموزش دانش آموزان ادامه میدهیم
تا در خدمت جامعه برای ســرمایهگذاری درست و با برخورداری از تکنولوژی
نوین امروز ،بتواند موفق در سرمایهداری و امور مالی خود باشد.
کارکنان این مرکز آموزشی بیش از  15سال پیشینه آموزشی دارند.

هرچه زودتر واکسن فلو بزنید
اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا به کالیفرنیاییها هشدار داد که فصل آنفلوانزا آغاز شد و
ممکن است بسیاری به سبب  7ماهی که از -Covid 19میگذرد ،فراموش نمایند که نیاز
دارند که واکسن فلو را تزریق نمایند و از سوی دیگر آتشسوزی و هوای آلوده ممکن
است سبب شده باشــد .باید به تارنمای  Vaccinefinder.orgبروند و مراکز تزریق
واکسن را بیابند .دکتر رابرت کیم فارلی ،متخصص بیماریهای واگیر دار در دانشگاه
 UCLAتاکید کرد که همه مردم باید به پزشکان ،داروخانهها و دیگر مراکز مراجعه نمایند
و واکسن فلو تزریق کنند تا با دقت و مراقبت در معرض  2ویروس نباشند.
در این بیانیهها اشاره شده است که شربت معروف کهنساالن (Elderberry (Syrup
نمیتواند از ابتالی به فلو پیشگیری نماید.

برگزاری کالس های آنالین
کالجهای لوس انجلس
کالس هــای آنالین کالجهای لوس انجلس تا ترم بهاره ،به صورت آنالین برگزار
خواهند شــد .فرانسیســکو رودریگز ،رئیس کالجهای لوس آنجلس که بزگترین
کالجهای آمریکا را تشکیل میدهد ،در نامهای به کارکنان کالجها ،اعالم کرد که به
ســبب شرایط کرونا ،تا سال آینده تحصیلی ،تمامی کالسهای کالجها به صورت
آنالین برگزار خواهد شــد و تنها دورههای آموزشی که به تربیت کمک پرستار و
دستیاران بخشهای تنفسی میپردازند به صورت حضوری با فاصله در کالسها،
تشکیل خواهد شد.
دانشگاههای  Cal stateنیز در بیانیه مشابهی اعالم کردند که تمامی کالسهای
خود را به صورت آنالین ادامه خواهد داد.
منتقدان گفتهاند که به موازات این بیانیهها ،کالجها و دانشگاهها باید برنامهای برای
فرزندان خانوادههای کمدرآمد داشته باشند زیرا این دانشجویان ،از بیمه درمانی ،مواد
خوراکی ،نگهداری کودکان و کتابخانهها بهره مند میشوند.
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مسعودوالیتی
(معاذاللهی)
مسئولیت ها
 بازپرس شــعبه هفتم دادســراي عمومی و انقالب کرمان دس تکم از 1389تا  2مهر 1391

 -دادســتان عمومــی و انقالب کهنوج از  2مهر  1391تا  7آذر 1395

 مستشــار دادگاه کیفري  1اســتان سیستان و بلوچستان از آذر 1395 -ه ماکنون قاضی دادگاه تجدیدنظر اســتان سیســتان و بلوچستان

 ه ماکنون قاضی هیات نظارت بر حفظ حقوق شــهروندي دادگســترياســتان سیستان و بلوچستان

برخی از موارد نقض حقوق بشر
مســعود والیتــی (معاذاللهی) به عنوان بازپرس شــعبه هفتم دادســراي
عمومــی و انقــاب کرمان حقــوق پیــروان دیانت بهائــی را با صدور
دســتور بازداشــت موقت ،تفتیش منزل ،عدم دسترســی به وکیل ،عدم
دسترســی به امکانات پزشــکی و ...نقض کرده است که نمونه هایی از
آن در ادامه آمده است.

در  16دي  « 1390بختیار راســخی» «فرحناز نعیمی» و «فرین راسخی»،
اعضــاي یک خانوادــه بهائی ســاکن کرمان ،به دلیل برگزاري مراســم
گرامــی داشــت روز جوانان بهائی ایــران در منزل خود بازداشــت و

بــه مدت بیــش از  80روز در بازداشــتگاه بهائی ایران دــر منزل خود
بازداشــت و به مدت بیش از  80روز در بازداشــتگاه نگهداري شــدند

بدون ای نکه درباره پرونده ایشــان تصمیمی گرفته شــود.

بر اساس شــهادت روژین راســخی (دختر دیگر این خانواده) ،فرحناز

نعیمی پس از چند روز از بازداشــت دچار خونریزي معده می شــود که

به دستور بازپرس پرونده ،مســعود والیتی (معاذاللهی)  ،نه فقط امکان

برخوردــاري از معالجه و امکانات درمانی

از او ســلب می شــود ،ممنو عالمالقات نیز اعالم می شود.
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طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:
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حکایات بازار بین الخبرین
اعدام ـ کنید!
شــهروند ایرانشهر می خواد یه کمپین یا همون کارزار اینترنتی راه بنداره با هشتگ
هــای اعدام کنید ،دار بزنید ،اعتراف اجبــاری بگیرید ،آدم ربایی کنید ،ترور کنید،
محاکمه نمایشــی کنید … ،خالصه آقایون جمهوری اسالمی کال هر کاری دلتون
خواست بکنید!
واال هر چی ملت گفتن نویدمان را نکشید ،پرزیدنت ترامپ گفت خواهش میکنم از
جان نوید افکاری بگذرید و اعدامش نکنید ،همه جای دنیا و ایران گفتن اعدام نکنید
ولی لجبازی کردند و نوید را عجوالنه اعدام کردن.
نوید چند ساعت قبل از اعالم رسمی حکم اعدامش ،گفت که قراره به تهران منتقل
بشه و گشایشی براش پیدا شده و امیدوار به ادامه زندگی … و رسیدن به حق اینکه

بی گناهه و ســرش باالی دار نمیره … ولی رفت … چنان با سرعت نوید را اعدام
کردن که اگه این سرعت رو روی درست کردن کارای مملکتی گذاشته بودن االن
ایران جزو پنج قدرت برتر دنیا شده بود!
حاال شهروند ایرانشهر پیشنهاد میده که بگیم اعدام کنید بلکه این جمهوری اسالمی
مثه قاطر لجباز برعکسشو انجام بده و اعدام نکنه!
رییس جمهور صلح
پاشــو تا حاال هر جا گذاشــته اونجا صلح شــده و ملت به خوبی و خوشی دارن
زندگیشونو میکنن .سربازای امریکایی رو همونطور که قول داده بود داره به کشور
بر می گردونه ،دیگه چی کار کنه که دست از سرش بردارید؟ آشوب های داخلی
امریکا رو در خیلی جاها مهار کرد ،افغانســتان که دارن صلح میکنن ،نیروهاشو تو

عراق کم کرده ،از سوریه اومد بیرون و همزمان صلح نسبی توی سوریه راه انداخت،
کرک و پر جمهوری اســامی رو توی منطقه ریزوند و قدرت ترورشــو کم کرد،
خطر کره شمالی رو کم کرد و االنم که بین اسراییل و اعراب صلح برقرار کرده …
برخالف تبلیغات ضد ترامپ که از  ۲۰۱۶میگفتن اگه ترامپ رییس جمهور بشــه
همه جا جنگ و خونریزی میشه و همه رو از ترامپ ترسوندن ،االن رییس جمهور
دانلد ترامپ کاندیدای جایزه صلح نوبل میشه و متاسفانه اصال در رسانه های امریکا
بازتاب زیادی که نداشته هیچی حتی بعضی از مدیاهای مشهور که بیشترشون برای
دموکرات هاست اصوال هیچگونه واکنشی به این موضوع مهم نشون ندان …
ولی با همه این بی مهری ها و دشــمنی های کودکانه و بی منطق علیه پرزیدنت
ترامپ ،مردم امریکا باز هم به رییس جمهور صلح رای خواهند داد …

جوک های برگزیده هفته:
از طرف پرسيدن :اخبار چيه؟!
گفــت :برنامه اي در تلويزيون كه تا ثابت نكنه همه دنيا از ما بدبخت تره ،ول كن
نيست!
*********
دلم میخواﺩ یه روز انقدر پولدار بشم که به همه ی دوستدارﺍن فوتبال واسه تماشای
بازی تیم محبوﺏ شون پول پرداخت کنم … که ﺩیگه هیچ مادری نتونه حین فوتبال
دیدﻥ به بچه اش بگه آخه به ت و چی میرسه؟
*********
ﺭﻓﺘﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪﻡ واسه عید قربان ...
ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﭼﺮﺍ ﺑﺴﺘﯿﺶ؟؟
ﻣﯿﮕﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮﻩ ...
ﻣﯿﮕﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﮔﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻧﻤﯿﺒﺴﺘﯿﺶ؟؟
ﺍﻻﻥ  2ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻩ ﻣﺎﺩﺱ،ﻣﯿﮕ
ﭘﺲﭼﺮﺍ ﺑﺎﺯﺵ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ؟؟
ﻣﯿﮕﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮﻩ !!
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﺳﺮﺷﻮ ﻣﯿﮑﻮﺑﯿﺪ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﺖ
*********
استرس یعنی...
از تو گالریت یه عکسی رو به بابات نشون بدی!!!!
شروع کنه ورق زدن
اناهلل و اناالیه راجعون....
*********
تو خواص یونجه نوشته :تقویت کننده اعصاب
حاال فهمیدم چرا االغ اینقدر نسبت به مسائل بی تفاوته!!!
*********
شما تابستون هرجات درد بگیره
بابا و مامانت معتقدن بخاطر باد کولره
*********
پدرعروس  :خودت بگو خالفت چيه؟
داماد  :فقط آدامس زياد ميجوم
 چرا ؟ +بوي سيگار رو از بين ميبره
 مگه سيگارميكشي ؟! +آره بعد از عرق حال ميده
 مگه عرق ميخوري؟ +آره گيرايي ترياك رو زياد ميكنه
 مگه ترياك ميكشي؟ +آره ؛ از بيکاري ک بھتره
 مگه بيکاري؟ آره خوب  ،همش كه نميشه دزدي كرد!!!*********
هی اس ام اس میاد که یه دقیقه صحبت کن  ۱۰۰دقیقه هدیه بگیر ،آخه من اون یه

از شبکه های اجتماعی:

دقیقه رو نمیدونم با کی صحبت کنم
چه برسه به صد دقیقه
*********
دخترخالم موهاشو دکلره کرده سوخته ،بعد مجبور شده کوتاه کنه.
بعد اینستا پست گذاشته زیرش نوشته:
ما زن ها رسم خوبی داریم ! زمانه که سخت می گیرد شروع میکنیم به کوتاه کردن
ناخن ها ،موها ،حرف ها و رابطه ها!!! .....
*********
من یه اخالقی ک دارم اینه که عیب بقیه رو غیرمستقیم به روشون میارم.
مثال یه رفیق داشــتم دهنش خیلی بو میداد برای تولدش مســواک و خمیردندون
خریدم.
یه دوست دختر داشــتم که رژ لبش از لب میزد بیرون ،ولنتاین براش کتاب رنگ
آمیزی خریدم.
همه رفیقام همیشه میگن بخدا ترجیح میدیم مستقیم عیبمونو بگی
*********
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭﻩ ﯾﻪ ﭘﺴﺮﻩ َﺭﺩ ﺷﺪﻡ ﺩﺍﺷﺖ با نامزدش ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﺩ ،ﯾِﻬﻮ ﮔﻔﺖ :
ِ
ﺍﺣﻤﻖ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ؟؟؟
َﻗﻬﺮ ﻧﮑﻦ ﺩﯾﮕﻪ ،ﻣﮕﻪ ﻣﻦ قورباغه ی ﺯﺷﺘﻪ
ناموسا قحطی که نیومده یکم رعایت کنید!!!
*********
من نمیدونستم چطوری به خانوادم بگم من زن میخاااام و دیگه بزرگ شدم
پا شدم کولر رو خاموش کردم
بابام اومد ماچم کرد گفت :حاال یه مرد شدی
وقته زن گرفتنته
*********
یه قانونی تو فیزیک هست به نام قانون قلب مردا ؟
میگه :اگه می خوای بیای تو قلبم در بازه...
اگه میخوای بری هم در بازه…
فقط جلوی در واینسا جلورفت و آمد و میگیری!!!
*********
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﺮﻭ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ:
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺒﺰ ﺷﺪﻥ ﭼﺮﺍﻍ ﻗﺮﻣﺰ ﻭ ﺑﻮﻕ ﺯﺩﻥ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﻘﺒﯽ
یعنی دستش رو بوق گذاشته تا سبز شد بوق بزنه انگار مسابقه هفته اس!
*********
انقد تکونمون میدادن تا پالسمای خونمون جدا میشد میرفتیم تو کما ..
بد میگفتن چه معصومانه خوابیده!!!
*********
معموال 99درصد ایرانیا وقتی میرن یه جا ســعی نمیکنن در محل لذت ببرن بلکه
سعی میکنن عکس و فیلم بگیرن و بعدها ببینن و حسرت بخورن!
*********
دیروز یک موبایل پیدا کردم خواستم صاحبش و پیدا کنم
رفتم تو مخاطبینش که هفت نفر هم بیشتر نبودن...
 .۱نفسم

 .٢عمرم
 .٣عشقم
 .۴زندگیم
 .۵گلم
 .۶عسلم
 .۷خانومم
حاال موندم به کدومشون گوشى رو بدم که دعوا ﻧﺸﻪ!...
*********
خندیدن به اشتباهاتتان می تواند عمرتان را طوالنی کند ...
شکسپیر
خندیدن به اشتباهات زنتان می تواند عمرتان را تمام کند ...
همســرشکسپیر!
*********
آدم  800تا بشقاب بشوره اما گیر یه دونه قابلمه سوخته نیفته
اینو از گروه زن ذلیال دزدیدم دارن باهم درد و دل میکنن
*********
عاجے منو از ارتفاع نترسون من از چشات افتــادم مگہ داریم از چشاتـــــ مرتفع
تر؟
دوستم با این جمله  16تا مخ زد
خدایا به امید تو
*********
روز قیامت خدا پشت میزش نشسته نامه عمل منو میبینه عینکش رو در میاره یکم
چشماشو میمالونه و میگه بیا بغلم تف تو این زندگی که تو کردی..
*********
دلت بسوزه واسم خواستگار اومده.
بهش میگم آخه بچه تو اصال میدونی خواستگار چیه؟ در اومده میگه آره یه موجوده
کثیفه که میاد میوه های گرونو میخوره ،میره و دیگه پیداش نمیشه.
من دیگه حرفی ندارم...
*********
یه چند وقته احساس سلطان بودن دارم حس خوبیه ولی یکم میترسم .آخه ماهی
کلی قســط وام و قسط موبایل و قسط موتور و قسط لباس و....اینا میدم میترسم به
عنوان سلطان قسط ایران بگیرن اعدامم کنن.
*********
فقط یه ایرانی میتونه یه دیس برنج رو با خورشت بخوره روش یه پارچ نوشابه سر
بکشه ولى ساالدشو رو سس نمى زنه مى گه آخه چاق مى کنه!!!
*********
وقتی خانمت خیلی منطقی ازت می پرسه  :نظرت در مورد قیافه فالن دختر چیه؟
تو اصال نباید منطقی نظر بدی تو در تمام مواقع باید بگی اصال درســت ندیدمش
عزیزم!
ستاد رهایی از عواقب خطرناک
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 ۱۱سپتامبر تا  ۱۷سپتامبر (  ۲۱شهریور تا  ۲۷شهریور)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.

نام»عشــق من  ...هنر من  ...زندگی من» که مجموعهای اســت از مصاحبه با هفتاد برنامه سازان رادیو تهران در زمینهی روانشناسی اجتماعی
جمعه  21شهریور |  11سپتامبر
هنرمند در باره عشق ،هنر و زندگی .این مجموعه بی نظیر در سال  1349درتهران 1398خورشیدی (2019میالدی)
درگذشت مسعود عربشاهی ( در سن  84سالگی) هنرمند نقاشی مدرن
به چاپ رسید.
 1339خورشیدی ()1960
 1394خورشیدی ( 2015میالدی)
مسكو
رادیو
در
ایران
علیه
قطع برنامههای تبلیغاتی
درگذشت شاهرخ زمانی ،فعال کارگری ،به علت سکته مغزی در زندان رجایی شهر .چهارشنبه  26شهریور |  16سپتامبر
 1345خورشیدی ()1966
زادروز انوشــه انصاری ،کاوشــگر ،رئیس انجمن گردانندگان شرکت فناوری وی از فعاالن حقوق کارگران بود.
 1302خورشیدی (1923میالدی)
انتشــار روزنام ه «نامــهی جوانان» به مدیریت و ســردبیری میــرزا ابراهیمخان
ارتباط از راه دور ( )TTIو نخستین زن فضانورد ایرانی
یکشنبه  23شهریور |  13سپتامبر
(خواجهنوری) در تهران
 1363خورشیدی ( میالدی)1984
 1320خورشیدی (1941میالدی)
سینما
هنرپیشه
زادروز شقایق رحیمیراد،
 1330خورشیدی (1951میالدی)
صدور فرمان عفو عمومی زندانیان سیاسی و غیرسیاسی
میالدی)2018
1397خورشیدی (
درگذشــت حســین عرفانی (حســین عرفانی پارســایی) ـ دوبلور و گوینده افتتاح باشگاه مركزی حزب ارادهی ملی به رهبری سید ضیاءالدین طباطبایی در تهران  1326خورشیدی (1947میالدی)
 1339خورشیدی (1960میالدی)
زادروز عباس قادری ،هنرمند آوازه خوان
اوپك
سازمان
تأسیس
و
بغداد
در
خاورمیانه
خیز
ت
پیشکســوت عرصه تلویزیون و سینما در سن  ۷۶ســالگی (،متولد  )۱۳۲۱به تشكیل كنفرانس كشورهای نف
 1329خورشیدی (1950میالدی)
علت سرطان ریه
 1359خورشیدی (1980میالدی)
صدور حكم اعدام حسن جعفری به اتهام قتل احمد دهقان
.
سینما
هنرپیشه
کیانی،
لیندا
زادروز
 1332خورشیدی (1953میالدی)
(2010میالدی)
خورشیدی
1389
سپتامبر
12
|
شهریور
22
شنبه
آغاز محاكمات دكتر محمد مصدق با دادستانی سرتیپ آزموده
درگذشت هانیبال الخاص ،نقاش ،منتقد ،شاعر و آغازگر طراحی فیگوراتیو در نقاشی  1356خورشیدی ( 1977میالدی)
 1299خورشیدی (1920میالدی)
نوگرای ایران که سالها از بیماری سرطان رنج میبرد .در سن  ۸۰سالگى در ایاالت درگذشت واروژان هاخواندیان ،آهنگسازِ «بوی گندم»
متحده آمریکا.
1359خورشیدی ( 1980میالدی)
قتل شیخ محمد خیابانی توسط قزاقان
1397خورشیدی (2018میالدی)
عراق ،قرارداد سال  1975الجزایر را بهطور یكجانبه لغو كرد
 1312خورشیدی (1933میالدی)
(متولد۱۱مهر)۱۳۳۳
تلویزیون
و
سینما
بازیگر
فراهانی.
درگذشت سعید کنگرانی
 1369خورشیدی (1990میالدی)
الوزرایی
رییس
مقام
انتخاب محمدعلی فروغی به
سریال داییجان ناپلئون در تلویزیون و فیلمهای در امتداد شب و دایره مینادر سینما درگذشت علیمحمد حیدریان  -استاد نقاشی و مؤسس دانشكده هنرهای زیبای
(1945میالدی)
 1324خورشیدی
از کارهای شاخص اوست.
دانشگاه تهران
تشكیل هیأت مؤسسان حزب دمكرات آذربایجان به ریاست پیشهوری
 1372خورشیدی ( 1993میالدی)
 1334خورشیدی ()1955
دوشنبه  24شهریور |  14سپتامبر
درگذشت سیدابوالقاسم انجوی شیرازی  -نویسنده و پژوهنده
سیاستمدار
و
نویسنده(مخبرالسلطنه)
هدایت
قلی
درگذشت حاج مهدی
آثار شادروان انجوی از جمله دیوان حافظ به تصحیح او درشرکت کتاب موجود هستند
(1977میالدی)
 1356خورشیدی
(1982میالدی)
خورشیدی
۱۳۶۱
 1381خورشیدی ( 2002میالدی)
مدیر
و
امورخارجه
وزیر
و
پاریس
در
خمینی
اهلل
ح
رو
مشاوران
از
زاده
ب
قط
صادق
اعدام
گلوله
به
فرانسه
جنوب
در
را
او
همراهان
و
پهلوی
اشرف
اتومبیل
ناشــناس
عدهای
خودكشی دكتر حسن هنرمندی ،شاعر ،مترجم ،و پژوهنده ادبی در پاریس
توطئه
اتهام
به
ایران
اسالمی
انقالب
شورای
عضو
و
ایران
ملی
تلویزیون
و
رادیو
سازمان
عامل
رسید.
قتل
به
اش
ه
ندیم
ولی
برد
در
ه
ب
سالم
جان
حادثه
این
در
اشرف
بستند.
 1384خورشیدی ( 2005میالدی)
علیهحکومتجمهوریاسالمی
 1364خورشیدی ()1985
درگذشت استاد جعفر پتگر ،آخرین بازماندهی نسل نقاشان آكادمیك و مدرس سرشناس
 1378خورشیدی ( 1999میالدی)
نقاشی در تهران
درگذشت دكتر محمود صناعی ـ ادیب و پژوهنده
درگذشتعبدالحسینزرینكوب،نویسندهومحققادبیاتوتاریخ
آثار شادروان زرین کوب از جمله دو قرن سکوت در شرکت کتاب موجود هستند
پنجشنبه  27شهریور |  17سپتامبر
 1378خورشیدی ()1999
درگذشتمرتضیراوندی،پژوهشگرتاریخونویسندهیدوازدهجلد«تاریخاجتماعیایران»
آثار شادروان راوندی از جمله کتاب تاریخ اجتماعی ایران در شرکت کتاب موجود هستند
 1391خورشیدی ( 2012میالدی)
درگذشت حسن نزیه ،رئیس کانون وکالی دادگستری در دوران پهلوی و رییس شرکت
ملی نفت ایران در دوره نخست وزیری مهندس مهدی بازرگان.
 1382خورشیدی (2003میالدی)
درگذشت رضا بیک ایمانوردی ،بازیگر و ورزشکار در ایالت آریزونای آمریکا
 1389خورشیدی (2010میالدی)
درگذشــت ســتار لقائی قصه نویس و روزنامهنگار باســابقه مطبوعات ایران در
بیمارستانی در لندن.
او متولد سال  1325خورشیدی درتربت حیدریه بود و پس از پایان دوره دبیرستان
هنگام تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
کار مطبوعاتی خود را در مجله تهران مصورآغاز کرد .شش سال بعد در سال 1349
لقائی برای چهار سال سردبیر تهران مصور شد و درسال  1353پس از تعطیل شدن
تهران مصور به همراه تعداد دیگری از مجالت و روزنامهها ،سردبیری مجله هفتگی
«کودک و زندگی» را بر عهده گرفت که از انتشارات انجمن ملی حمایت کودکان بود
و در باره آن و برای والدین و مربیان منتشر میشد.
ستار لقائی در کنار کارمطبوعاتی ،داستان نویس پرکاری هم بود که اولین داستان بلند
او به نام «همبستران مرداب» در سال  1346در تهران منتشر شد .از لقائی مجموعا 18
کتاب شامل داستانهای بلند ،مجموعه داستانهای کوتاه ،گزارش و داستان کودکان
در تهران ،لندن و لس آنجلس به چاپ رســید.از لقائی همچنین اثری باقی مانده به

سه شنبه  25شهریور |  15سپتامبر

 1316خورشیدی (1937میالدی)
راهاندازی تلفن خودكار در تهران
 1320خورشیدی (1941میالدی)
كنارهگیری رضاشاه پهلوی از سلطنت و سفر به اصفهان
 1332خورشیدی (1953میالدی)
بازداشــت  91تن از شركت كنندگان فستیوال بخارست از جمله پرویز خطیبی
مدیر روزنامه «حاجی بابا»
بازداشت حسن صدر مدیر روزنامه «قیام ایران»
 1354خورشیدی (1975میالدی)
انتصاب جعفر شــریف امامی به ریاست مجلس سنا و عبداهلل ریاضی به ریاست
مجلس شورای ملی
کتاب خاطرات جعفر شــریف امامی پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد در
شرکت کتاب موجوداست
 1357خورشیدی (1978میالدی)
وقوع زلزلهی شدید در طبس
 1378خورشیدی (1999میالدی)
درگذشت ابراهیم بنیاحمد ،بنیادگذار دبستانهای «جهان تربیت»در تهران ،و از

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.

 1306خورشید ( 1927میالدی)
زادروز هوشنگ ابتهاج ،شاعر ،در رشت
آثار هوشنگ ابتهاج در شرکت کتاب موجود هستند
 1324خورشیدی ( 1945میالدی)
زادروز نسرین معظمی ،گیرنده نشان نخل آكادمیك فرانسه در میكربشناسی
 1357خورشیدی (1978میالدی)
زادروز کیانوش رحمتی ،بازیکن فوتبال و عضو تیم ملی فوتبال ایران
 1367خورشیدی ( 1988میالدی)
درگذشت استاد محمدحسین بهجت متخلص به شهریار شاعر
آثار شادروان شهریار در شرکت کتاب موجود هستند
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
انوشه انصاری نخســتین فضانورد ایرانی با فضاپیمای سایوز تیامای ۹-به مقصد
ایستگاه فضایی بینالمللی پرواز کرد.
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در کانون خبر:

شکایت باشگاه های ورزشی از گوین نیوسام

دکترجمشیدآصف
جراح  -دندانپزشک

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

اتحادیه باشگاههای ورزشی ،از گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا به خاطر تعطیل نگه
داشتن این مراکز ورزشی شکایت کرده و خواستار بازگشایی شدند.
این اتحادیه که  300مرکز ورزشی و بدن سازی را نمایندگی میکند شکایت خود را
به دادگاه عالی لوس انجلس ارائه نموده است ،در این شکایت نه تنها ایالت ،بلکه
کانتی لوس آنجلس نیز در لیست شکایت هستند زیرا بنابر دادخواست ارائه شده،
در شرایطی که به سبب کرونا نیاز هست که مردم تندرست بمانندف این مراکز به

روی مردم بسته شدهاند.
ناگفته نماند تصمیم ایالت و یا کانتی ها بر اساس پیشنهاد اداره بهداشت عمومی
انجام شده و در آخرین تصمیم  ،بازگشایی با حضور  10درصد گنجایش سالن  ،با
رعایت فاصله و داشتن ماسک پذیرفته شده است و بیرون از فضای بسته میتوانند
با  50درصد ادامه فعالیت بدهند.

