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در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی، زیرا که می دانم 
خواهی آمد. من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را 
برای پارسی ها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر 

گرفته است رشک مبر...!!!

رایگان
FREE

نامه ای به ایرانشهر! 
آخرین آمار مبتالیان و مرگ و میر 

ویروس کرونا در کالیفرنیا 

ایالت کالیفرنیا با کسری بودجه پیش 
بینی نشده، روبرو خواهد شد.

ابتالی کارکنان بخش درمانی   
UCLA  به ویروس کرونا

لغو آزمون های SAT و ACT از 
Cal State دانشگاه های

شکایت دو جمهوریخواه التین 
تبار از گوین نیوسام

طرح شریف دپارتمان برای 
پیشگیری از کودک آزاری

در صفحات دیگر:

217

معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی
در صفحه 4

  کنکاش در رسانه های 
ایرانی خارج از کشور

در صفحه 5

نامه دکتر منوچهر گنجی به پرزیدنت ترامپ 
در اعتراض به سخنان مایک پمپئو

وزیر امور خارجــه آمریکا، مایک پمپئو در برنامه ای 
که از طریق شبکه خبرگزاری فاکس در مورد سازمان 
بهداشت جهانی و ایران روز 22 آپریل پخش می شد، 
شرکت نموده بود. آقای پمپئو در این مصاحبه، آبهایی 
که سرزمین ایران را از کشــورهای همسایه جدا می 
کند و برای قرون متمادی خلیج فارس نام داشته است 

را خلیج مجعول عربی نامید. 
آقــای دکتــر گنجی که وزیــر آمــوزش و پرورش 
در دوران شــاه فقید بوده انــد و در حال حاضر در 
لس آنجلس زندگی می کننــد در نامه ای خطاب به 

پرزیدنت ترامپ می نویسد:

من و اکثریت قریب به اتفاق  ایرانیان داخل و خارج 
از ایــران به درســتی می دانیم که  نظــام  جمهوری 
اسالمی یک نظام جنایتکار است ولی باید توجه داشته 
باشــید ایران و ایرانیان تحت هیچ شرایطی حاضر به 
هیچ گونه سازشی  در مورد حقوق و میراث باستانی 

خود نیستند. 
آقای دکتــر گنجی در این نامه کوتــاه و موجز خود 
بــا ادای بیشــترین احترامات بــه پرزیدنت ترامپ ، 
خواســتار آن شــده اند که این موضوع به وزیر امور 

خارجه آقای پمپئو یادآوری شود.

آریو پیروزنیا هم آواز با جمهوری اسالمی 

در پی انتشار نامه اعتراض آقای دکتر منوچهر گنجی به پرزیدنت ترامپ درباره مصاحبه 
آقای مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در شبکه خبری فاکس که به جای  خلیج 
فارس آن را  خلیج عربی نام برد آقای آریو پیروزنیا از فعاالن سیاسی نامه ای خطاب به 
خانم رکسان گنجی دختر دکتر منوچهر گنجی به زبان انگلیسی نگاشته اند و در سطر 

نخست آن چنین نوشته اند: 
Please to thank your father for this very due and to the 
point reminder to Trump and his corrupt saudi and emirati 
licker evangelist neocon zionist gang ! 
»خواهشــمند اســت از پدر خود برای نکته ای را که به ترامپ و عربستان سعودی و 
اماراتی های فاسد ، مبلغان مسیحی کاسه لیس و باند جنایتکار صهیونیستها یاداور شده 

اند ، قدردانی کنید.«
در سراسر نامه آقای پیروزنیا کوچکترین نامی از نظام جمهوری اسالمی ایران که مسئول 

اصلی بی حرمتی به ســاحت مقدس سرزمینی ایران می شود ، وجود ندارد. در مورد 
عربستان سعودی و امارات متحده عربی که در مورد نام خلیج فارس با ایرانیان مشکل 
دارند بحثی نیست ولی اتهام زدن بر مبلغین مسیحی و یهودیان  جای شگفتی بسیار دارد. 
یادآوری یک نکته ضروری اســت در تنها کشور خاورمیانه به جز خود ایران که نام 
آبهای حد فاصل بین ایران و کشورهای عربی در کلیه کتابهای درسی  و تمامی نقشه 
ها، آن را  خلیج فارس می نامند کشور اسرائیل است ) از روز نخست استقالل کشور 
اسرائیل در سال 1948 میالدی تا به امروز( . هم چنین تنها کشوری که در خاورمیانه از 
کوروش و داریوش و شاهان هخامنشی به نیکی یاد می شود و نام آنها بر خیابان  و باغ  
و ابنیه گذارده می شود اسرائیل است. و تنها کشوری که به نام کوروش کبیر و منشور 
حقوق بشــر او تمبر یادبود چاپ کرده است، اسرائیل است. دوستی و مودت هزاران 
ساله یهودیان و مسیحیان جهان با  ایرانیان با این پروپاگاندای دروغین که در موازات 

سیاستهای تبهکارانه جمهوری اسالمی است، خدشه بردار نیست.

http://e-frt.com/
https://www.jahanilaw.com/
https://www.heidarilawgroup.com/
https://riseinmalibu.com/
www.mesrianilaw.com
https://ferdowsimoneyexchange.com/
www.RHMFirm.com
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=47397&Status=2
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خدا چه می خواهد؟
 او یک خانواده می خواهد ...
که شما هم عضوی از آن باشید.
برای آگاهی بیشتر به لینک زیر رجوع کنید:
miqlat.org/fa/resources.htm

کتاب رایگان

 ایرانشهر
را

آن الین بخوانید
iranshahrnewsagency.com/Magazine

گروه مشورتی گوین نیوسام برای حل مشکالت اقتصادی
گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا از سامان دهی یک گروه مشورتی از کارشناسان و 
نیکوکاران کالیفرنیا برای حل مشکالت اقتصادی، اجتماعی کالیفرنیا در دوران کرونا 
و پساکرونا در کنفرانس خبری آدینه سخن گفت. ریاست این گروه را تام استایر از 
میلیاردرهای نیکوکار کالیفرنیا و نامزد پیشین ریاست جمهوری 2020 به عهده دارد و 
در این گروه که بیش از 70 نفر مشارکت نموده اند می توان به تام استایر و همسرش 
و جنت یلین  رئیس پیشین خزانه داری فدرال، باب ایگر رئیس هیئت مدیره شرکت 
دیسنی لند، تیم کوک ، مدیر عامل شرکت Apple و فرمانداران پیشین کالیفرنیا از هر 
دو حزب دموکرات و جمهوریخواه اشاره کرد. رئیس دفتر گوین نیوسام، ان الیاری 
)Ann O’Leary(، که از مشــاوران ارشد کمپین هیالری کلینتون بوده نیز، با تام 

استایر در رهبری مشارکت خواهد کرد.

آخرین آمار مبتالیان و مرگ و میر ویروس کرونا در کالیفرنیا 
ایالت کالیفرنیا پنجشنبه را با 37784 فقر مبتال و 1438 مرگ و میر آغاز کرد که نمایانگر افزایش 1876 نفر مبتال و 118 نفر مرگ در روز چهارشنبه بوده است.

آمار مبتالیان و مرگ و میر در شماری از کانتی ها به این شرح است.

ایالت کالیفرنیا با کسری بودجه پیش بینی نشده، روبرو خواهد شد.
روز گذشته نخستین نشست عمومی کمیته مالی سنای کالیفرنیا با حضور 2 سناتور 
با پوشــش ماسک در جلسه و دیگر سناتورها از راه تماس ویدئویی تشکیل شد تا 
به پی آیندهای مشکالت ناشی از بیماری کرونا در زمینه کاهش درآمد ایالت از راه 

مالیات بپردازند. 
گابریل پتک ، تحلیلگر اقتصادی قانونگذاران ایالت کالیفرنیا به اعضای کمیته بودجه 
سنا گفت: آماده یک کسری بودجه 35 میلیارد دالری در آینده نزدیک باشید و برای 

سال مالی که آغاز می شود، 85 میلیارد دالر کسری دیگر را نیز باید به آن افزود. 
سناتور دموکرات  هالی میچل از لوس آنجلس و رئیس کمیسیون بودجه نیز گفت: 

همه ما آگاه هستیم که با دوران مشکل زمان مالی روبرو هستیم. 

ابتالی کارکنان بخش درمانی   UCLA  به ویروس کرونا
افزایش شــمار مبتالیان به بیماری کرونا در میان کارکنان مراکز درمانی دانشــگاه 
UCLA به 175 نفر رسیده است و نشان می دهد که ویروس در بخش مراقبت های 
ویژه )ICU(، بخش زایمان و بخش کودکان منتشر شده است. انتشار بیماری کرونا 

در میان کارکنان در دیگر مراکز درمانی نیز نگرانی را افزایش داده است. 
*8 مورد در مرکز درمانی St. John در سانتامونیکا 

*30 مورد در مرکز درمانی Mary Medical در سن پدرو
*6 مورد در مرکز بیمارســتانی Santa Clara Valley در ســیلیکون ولی که 

همراه با یک مورد مرگ بوده است.
*10 مورد در مرکز درمانی UC Davis در ساکرامنتو 

*5 مورد در بیمارستان Cedar Sinai در لوس آنجلس 
دکتر مارک غالی، مشــاور امور بهداشت و درمان فرماندار کالیفرنیا گفت ما در این 
زمینه و پیشــگیری از ابتالی کارکنان بهداشت و درمان در بیمارستان های کالیفرنیا، 

بیشترین تالش و دقت را داریم. 

Cal State از دانشگاه های ACT و SAT لغو آزمون های
دانشــگاه های Cal State که دارای 23دانشگاه در سراسر کالیفرنیا می باشد نیز 
امروز اعالم کرد که به ســبب گسترش بیماری کرونا، شرط شرکت و امتیاز باال در 
آزمون های SAT و ACT را برای دانش آموزان ورودی ســال تحصیلی 2020-
2021 لغو می کند و تنها نمره دبیرستانی )GPA( با معدل 2.0 تا 2.49 کافی خواهد 
بود و این مقررات برای پائیز سال 2020 و بهار سال 2021 خواهد بود. این فرصتی 
اســت که دانش آموزان کالیفرنیایی از خانواده های کم درآمد که امکان شرکت در 

کالس های SAT را نداشته اند نیز با مالک نمره دبیرستانی وارد دانشگاه شوند. 
در مورد دانش آموزانی که از بیرون کالیفرنیا هستند شرط معدل نمره 3.0 خواهد بود. 
دانش آموزان و دانشجویانی که 15 واحد پیش دانشگاهی را گذرانده باشند  و نمره 

2.5 داشته باشند نیز امکان انتقال وجود دارد.

سهراب سپهری - شاعر، نویسنده و نقاش اهل ایران بود.

http://www.apcenters.com/
http://www.miqlat.org/fa/resources.htm
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=3
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در کانون خبر:

افزایش2/7 میلیون نفر بیکار در کالیفرنیا در ماه گذشته
جولی سو )Julie Su( مسئول اداره کار کالیفرنیا اعالم کرد با 
توجه به افزایش شمار بیکاران در کالیفرنیا و افزایش درخواست 
برای دریافت حقوق بیکاری، ایــن اداره، 1340 نفر از کارکنان 
ایالت را جذب خود کرده تا پاســخگوی 2/7 میلیون نفر بیکار 
جدید باشند که در ماه گذشــته بیکار شده  و تقاضا فرستاده اند 
تلفن های این اداره از 8 بامداد تا شــب پاســخگوی پرسش ها 

خواهد بود.
او اشــاره کرد که بخشی از تراکم به سبب مشکالت کامپیوتری 

می باشد و به زودی آن را حل خواهیم کرد. 
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا نیز اشاره کرد که می دانیم که در 
دوران  مبــارزه با Covid19 مــردم نیاز به پول برای تهیه نان و 
خوراک روزانه دارند و با تمدید دوران حقوق بیکاری، در صدد 

حل مشکل هستیم. 

 Cal State لغو کالس های حضوری دانشگاه
فولرتن برای پاییز

دانشگاه Cal State در فولرتن ارنج کانتی، امروز اعالم 
کرد که کالس های ترم پاییــز را به صورت حضوری لغو 
می نماید و کالس ها به صورت آنالین برگزار خواهد شد، 
زیرا روشن نیست که دوران در خانه ماندن تا چه زمانی ادامه 
خواهد یافت و تنها پس از دســتور اداره بهداشت عمومی 
کالیفرنیا، امکان بازگشت دانشجویان را به دانشگاه بررسی 

خواهد کرد. 
 Cal State ایالت کالیفرنیا، دارای 23 دانشگاه زیرمجموعه
دارد و هنوز روشن نیست که دانشگاه های دیگر نیز آیا همین 

روند را طی خواهند کرد یا نه
دانشــگاه های Cal State، در حدود 100 میلیون دالر از 
درآمد خود را برای مسکن دانشجویان از دست داده اند که 

یکی از مشکالت اساسی دانشگاه های دولتی می باشد. 

طرح شریف دپارتمان برای پیشگیری از کودک آزاری

شریف دپارتمان کانتی لوس آنجلس اعالم کرد که در دوران 
پیــش از کرونا، روزانه 1000 گزارش در مورد کودک آزاری 
دریافت می کرده و اکنون این شــمار 50 درصد کاهش یافته 
اســت، لیکن این به مفهوم پایین آمــدن میزان کودک آزاری 
نیست زیرا بســیاری از این گزارش ها از سوی همسایگان، 
آموزگاران، پزشکان، دندانپزشــکان، خدمتکاران و نگهبانان 

مدارس به ما ارائه می شــد که به سبب بسته بودن مدارس و 
دستور در خانه ماندن، از تمامی کودک آزاری ها آگاه نیستیم. 
آلکــس ویه نوئه وا، رئیس شــریف دپارتمــان کانتی لوس 
آنجلس گفت از این روی ما به گشت زنی و مراجعه به برخی 
خانه ها و پرونده ها، تالش خواهیم کرد که اجازه ندهیم اکنون 

در پشت درهای بسته کودکان آزار بیشتری ببینند. 

اقرار جرج سالسیدو، مربی پیشین تیم فوتبال 
دانشگاه UCLA به دریافت رشوه

 UCLA جرج سالسیدو، مربی پیشین تیم فوتبال دانشگاه
که با دریافت 200 هزار دالر رشــوه، امکان ورود 2 نفر از 
فرزندان افراد ثروتمند را به دانشگاه UCLA فراهم نموده 
بود به جرم خود اعتراف کرد تا به میزان کمتری از زندان 

محکوم شود. 
او که در ســال 2016 با همکاری ریک سینگر، با گواهی 
توانایی بازی فوتبال فرزندان بروس و داوینا آیزاکسون و 
در سال 2018 با فراهم ســاختن چنین امکانی برای یک 

ثروتمند چینی تبار به نام ژیانیگ ســویی، ورود فرزند او 
را به دانشگاه UCLA میسر ساخته بود، نه تنها باید 200 
هــزار دالر دریافتی را پس بدهد، بلکه بنابر درخواســت 

دادستان پرونده 24 تا 30 ماه را در زندان بگذراند. 
ناگفتــه نماند اقــرار او پس از آن صــورت می گیرد که 
خانواده ها به جرم خود به عنوان تقلب، پولشویی و فرار از 
مالیات، اقرار کرده اند. هر یک از خانواده ها به ریک سینگر 

250 هزار دالر پرداخته بودند. 

https://mgmlenders.com/
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مقاله:

آقای دکتر صمد نمین که در رشته روانپزشکی تخصص گرفته اند در سال 1984 از 
دانشــگاه نبراسکا در شهر اوماها  در رشته پزشکی فارغ التحصیل شده اند. در سال  
1997 در بیمارستان کورنل اینترنشیپ  و در سال 1999  در بیمارستان دانشگاه کلمبیا 
فلوشیپ خود را گذرانده اند و از سال 1998 گواهی کار در رشته پزشکی را از ایالت 

نیویورک دریافت کرده اند. 
  ایشان به دو زبان عربی** و انگلیسی تکلم می کنند. 

برای جلوگیری از اطاله کالم ، پاسخ به نامه آقای دکتر صمدی یمین را به صورت 
بخش بخش می آوریم.

1- آقای دکتر صمد نمین نوشــته اند »که متاسف هســتند که نمی توانند به زبان 
فارسی در کامپیوتر خود بنویسند هر چند تاکید کرده اند که به خوبی به زبان زیبای 
فارســی مسلط هستند و آن را به صورت سلیس صحبت می کنند.« به راستی چرا 
آقای دکتر نمین نمی توانند به زبان فارســی بنویسند آیا کامپیوتر ایشان فاقد برنامه 
ورد word  می باشد لکن نامه ایشان به زبان انگلیسی که نشان می دهد آقای دکتر 
از فرمت ورد استفاده کرده اند و برنامه ورد سالیان درازی است که در آپشن زبانهای 
اش زبان فارســی وجود دارد که می توان آن را به آسانی و بدون کوچکترین هزینه 
ای آن را دانلود کرد. ادعای عالقه ایشان به زبان فارسی با توجه به بیوگرافی ایشان 
در سامانه های مرجع پزشکی خالف آن را شهادت می دهد. البته باید توجه داشت 
که این سامانه ها کف دستشان را بو نکرده اند که فهمیده باشند ایشان عالوه بر زبان 
انگلیسی به زبان دیگری تسلط دارند یا خیر بلکه این دکتر صمد نمین بوده اند که در 
بیوگرافی خود اعالم کرده اند به جز زبان انگلیسی به زبان عربی سخن می گویند. 
اعالم دانستن زبان دوم و سوم و.. اشکالی ندارد ولی کسی که این چنین دیگران را 
متهم به بی وطنی می کند باید زبان فارسی که عالقه بسیار به آن دارد را نیز جزو زبان 

هایی که به آنها تسلط دارد و یا می تواند تکلم کند فهرست کرده باشد. 
2- نه فقط ایشان زبان فارسی را در بیوگرافی خود ذکر نکرده اند بلکه در هیچ کجای 
بیوگرافی مشعشع خود از ایرانی بودن و  ایرانی تبار بودن خود ذکری به میان نیاورده 
اند ) الزم به یادآوری اســت که ایرانشهر نمی داند که تبار ایشان چیست و فقط از 
روی نامه خود ایشان حدس می زند که او ایرانی تبار باید باشد ولی آن را به دلیلی 
که بر ما روشن نیســت در بیوگرافی خود پنهان کرده است و یا به عبارت دیگری 

آشکار نکرده است(.
3- ایشان در نامه خود خطاب به ایرانشهر نوشته اند: شماره هایی از نشریه هفتگی 
ایرانشهر را خوانده اند ولی به جز آشغال در آنها چیزی نیافته اند و سپس نوشته اند  » 
اگر نمی توانید مطلبی مثبت بنویسید ، بهتر است خفه شوید و چیزی ننویسید«  چنان 

که مالحظه می کنید ایشــان به موضوع خاصی اشاره نکرده اند ولیکن ما سیاست 
ایرانشهر هفتگی و خبرگزاری ایرانشــهر را در سه مورد زیر که خطوط اصلی کار 

ایرانشهر است بر می شمریم
الف: بر پیشانی ایرانشهر جمله منسوب به کوروش کبیر است، میهن دوستی و آزاد 
منشی بزرگ بزرگان ایران زمین و تاکید بر این که راه و روش ایرانشهر چنین است.
ب: ایرانشهر با تبهکاران نظام و دولت جمهوری اسالمی در مبارزه تام و تمام است 

و می کوشد از راه آگاه کردن ملت ایران به این مبارزه دوام بخشد
پ: ایرانشهر بر آن است که ایرانیان خارج از میهن بویژه ایرانیان جنوب کالیفرنیا را 

از مواردی که  در جامعه بزرگتر آمریکایی می گذرد به اندازه توان خود آگاه کند.
در پایان نامه اقای دکتر نمین اضافه کرده اند که »اگر ایرانشهر ، پیشرفت های ایران 
را نمی بیند و گزارش نمی کند نباید انتظار حمایت داشته باشد.« البته »ایران ایشان 
همه جا به معنای نظام جمهوری اســالمی است« و البته ما حمایتی نه معنوی و نه 
مادی از این رژیم تبهکار نمی خواهیم چرا که هر حمایتی به هر شکل ، گیرنده را 

شریک جرم آنان می کند. 

آیا آقای دکتر صمد نمین از رژیم تبهکار و جنایتکار رژیم جمهوری اســالمی که 
دستانش تا مرفق  به خون هم میهنانمان در درازای 41 سال گذشته آغشته است،  در 
لفاف میهن دوستی  پشتیبانی می کند. این را آقای  صمد نمین که لقب دکتر را یدک 
می کشند، باید پاسخگو باشند. به راستی چرا آقای دکتر صمد نمین به جای نامه به 
ایرانشهر نامه ای خطاب به مقامات جمهوری اسالمی ننگاشته اند که از آنها بخواهند 
در این لحظات حساس شیوع کرونا که هر کشوری نیاز به کادر درمانی و پزشکی 
دارد اجازه ورود پزشــکان بدون مرز را به ایران نداده اند. ضمن این که اگر ایشان 
میهنشان را دوست دارند و خطری برای ایشان از سوی مقامات جمهوری اسالمی 
متصور نیست این جا در آمریکا چه می کنند اگر می توانند به هم میهنان شان کمک 

کنند. و چراهای دیگر؟

*healthgrades.com 
** تاکید از ایرانشهر است.

Dear Mr. Ms. Iranshahr

As an Iranian, I am so sorry , not being able to write in Farsi ( I do not 
have a capacity in my computer to write in Farsi, otherwise I am very 
fluent in my own beautiful language)
I was reviewing some numbers of your weekly magazine and I found 
nothing in their Except a GARBAGE!
Can you guys open your eyes and see the reality? Have you ever 
heard an expression of;
 « if you are not going to be able to say anything positive, might as 
well SHOT UP and say nothing» !
If you are not going to say anything positive about our Iran ( your Iran  
and my Iran then might as well say nothing.
Are you guys blind?
For forty odd years , literally thousands of you by all your might and 
with thievery and by kissing the assess of the these and those pow-
ers ( just imagine how many thousands of TV, Radio, magazines , 
bloggers etc,  direct and indirect military attacks, economic sanctions 
of forty years , only few of the treasonous acts have been directed 
and committed against Iran) and dare to see with open eyes! where 
these criminals stands today and where the Iran and Iranians stands 
today!) .
I need no explaining if you have an open eyes and a fair  mind and 
if you are a fair judge, I believe you would have one and only one 
conclusion and that is your are nothing but a GARBAGE and in my 
humble opinion if you are not going see the reality and be a blind for 
all the progress of Iran and you say none in your magazine, then do 
not expect a support. 

Sincerely,
Samad Namin, M.D.
Director Med-Psych Service.P.C.
914.320.6165

آقای دکتر صمد نمین نامه ای به زبان انگلیسی برای ایرانشهر ارسال کرده اند و مدعی شده اند که مطالب ایرانشهر آشغال است این نامه را عینا در این جا درج می کنیم.
پیش از هر چیز تیم پژوهشی ایرانشهر، بیوگرافی تحصیالتی ایشان را با مراجعه به سامانه مرجع پزشکان* مورد بازدید قرار داد و این خالصه ای است از این بیوگرافی ، البته به زبان انگلیسی که توسط ایرانشهر به فارسی برگردان شده است.

نامه ای به ایرانشهر! 

UNITED 
DENTAL 
OFFICE

دکتر فرزاد کهن باش
دندانپزشک

323.733.0570
1720 WESTERN AVE, 

LOS ANGELE CA 90006

دستور ویژه اریک گارستی شهردار لوس آنجلس
 برای پرداخت مرخصی بیماری

اریک گارستی شهردار لوس آنجلس، شــب گذشته اعالم کرد که تغییراتی در 
نســبت شــرکت هایی که باید مرخصی برای بیماری با پرداخت حقوق را باید 

انجام دهند را برای دوران COVID-19 اعالم می نماید.
بر اســاس تصمیم ماه گذشته شورای شــهر لوس آنجلس، شرکت های بزرگ 
می بایســت 80 ســاعت مرخصی با حقوق، افزون برقرار دادشــان در اختیار 
کارکنان می گذاشتند، شهردار لوس آنجلس در دستور جدید خود این تصمیم را 

شــامل شرکت هایی می کند که بیش از 500 کارمند در لوس آنجلس و یا 2000 
کارمند در سطح کشور آمریکا دادند. 

گارســتی گفت برای کمک به مشاغل و صاحبان شرکت ها، در اختیار کارمندان 
قرار داده است نیازی به افزودن این 48 ساعت نخواهد داشت. 

ناگفته نماند که اداره ها و شرکت های خدمات بهداشتی و آتش نشانی و امدادهای 
پزشکی، شامل این قوانین نیستند. 

در کانون خبر:

http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=102132&title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%A7%D8%A8:%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%8C%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%AB%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2&author=%D8%A8%D9%86%D8%8C%20%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://www.ketab.com/
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سید محمود علوي

وزیر اطالعات جمهوري اسالمی

سید محمود علوي متولد سال 1333 در شهر المِرد )در استان فارس(؛ تحصیالت 
حوزوي و مدرک دکتراي فقه و مبانی حقوق اسالمی دارد.

مسئولیت ها

- نماینده ستاد مرکزي انقالب اسالمی در جنوب فارس از سال 1357 تا 1358
- نماینده دفتر رو حاهلل خمینی در المرد از سال 1358 تا 1359

- نماینده دور ههاي اول، دوم، چهارم و پنجم مجلس شوراي اسالمی
- مخبر و سخنگوي کمیسیون شوراها و امور داخلی، کمیسیون خاص وظیفه

عمومی و کمیسیون خاص وظایف و اختیارات ریاست جمهوري در دوره هاي اول
و دوم مجلس شوراي اسالمی

- نایب رئیس کمسیون شوراها و امور داخلی مجلس شوراي اسالمی)دوره چهارم(
- نایب رئیس کمیســیون هاي سیاست خارجی و آیین نامه داخلی مجلس شوراي 

اسالمی )دوره پنجم(
- رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و کویت در مجلس )دور ههاي چهارم و پنجم(

- رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و مراکش در مجلس)دوره پنجم(
- معاونت نظارت و بازرسی و معاونت روابط عمومی و تبلیغات سازمان عقیدتی

سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح در سال هاي 1368 تا 1370
- رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با حکم سید علی خامنه اي از سال 1379

تا سال 1388
- نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبري

- وزیر اطالعات جمهوري اسالمی از مرداد 1392 تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر
1. دستگیري و شکنجه فعاالن مدنی- سیاسی،

اقلیت هاي مذهبی و همچنین سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز
1,1 . سرکوب اعتراضات دي ماه 1396

وزارت اطالعات در اعتراضات سراسري هفتم تا هفدهم دي ماه 1396 دانشجویان،
معترضان و افرادي که تصاویر این اعتراضات را رســانه اي می کردند دستگیر کرد.
همزان با اعتراضات سراســري)7 دي 1396( وزارت اطالعات ده ها تن از فعاالن 
دانشجویان منتقد را دســتگیر کرد. پروانه سلحشوري، نماینده مجلس، در 15 دي 
1396 طی گفت وگویی با تارنماي خبري »جامعه نو« گفت وزارت اطالعات متولی 

دستگیري 90 تن از دانشجویان در جریان اعتراضات دي ماه 1396 است.
وزارت اطالعات در 20 دي 1396 طی بیانیه اي به تشریح فعالیت هاي این وزار ت 
خانه در راستاي برخورد با اعتراضات سراسري پرداخت. در بخش هایی از این بیانیه 

آمده است:
»وزارت اطالعات توانســت با رصد اطالعاتی و بهره گیري از گزارشــات مردمی، 
برخی عوامل آشوب، اغتشاش، قتل و ضرب و شتم مردم و مأموران ناجا با سالح 
سرد و گرم، تخریب و سرقت اموال عمومی و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی 

جامعه را دستگیر کند که به برخی از این اقدامات اشاره می شود:
- دستگیري شماري از تهییج و تحریک کنندگان مردم براي حضور در اغتشاشات

در فضاي مجازي در برخی استان ها،
- دستگیري ارسال کنندگان تصاویر آشوب و اغتشاش به رسانه هاي ضد انقالب

خارج نشین از طریق فضاي مجازي«
همچنین ســارو قهرمانی، 24 ســاله، در 12 د یماه 1396 در جریان اعتراضات در 
سنندج از سوي وزارت اطالعات دستگیر شــد و در بازداشتگاه وزارت اطالعات 
جان سپرد. پیکر او 11 روز بعد در 23 د یماه 1396 به خانواده اش تحویل داده شد.
فقط یک روز پس از انتشار خبر کشته شدن سارو قهرمانی، پدر او، محمد قهرمانی،

در ویدئویی که از صدا و سیماي جمهوري اسالمی پخش شد با رد کشته شدن سارو 
در بازداشــت گاه وزارت اطالعات گفت سارو از اعضاي مسلح »حزب کومه له« 
بود و در یک درگیري مسلحانه کشته شده است. براساس شهادت یکی از نزدیکان 
سارو، محمد قهرمانی تحت فشار شدید مأموران وزارت اطالعات جلوي دوربین 
رفته اســت؛ فشارهایی که همچنان محمد قهرمانی را از انجام مصاحبه با رسانه ها 

باز می دارد«

1,2 . بازداشت و شکنجه کارگران معترض
مأموران وزارت اطالعات، تحت امر ســید محمود علوي، در بازداشت و شکنجه 

کارگران معترض شرکت نیشکر هفت تپه نقش کلیدي داشته اند.

در 14 د یماه 1397 اســماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران هفت تپه، در حساب 
اینستاگرام خود نوشت که در زندان شکنجه شده است. او در این یادداشت از محمود
علوي، وزیر اطالعات جمهوري اسالمی، خواسته است تا در یک برنامه تلویزیونی 
به پرســش هایش درباره شکنجه پاســخ بدهد و در بخشی از آن نوشته است: »در 
روزهاي اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سرحد مرگ مرا شکنجه و زیر مشت و لگد 
گرفتند که تا 72 ســاعت در سلولم از جایم نمی توانستم تکان بخورم و آنقدر زده 

بودند که حتی از تاب درد، خوابیدن هم برایم زجرآور بود.«
موج تازه اعتراضات مسالمت آمیز کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به

عــدم دریافت چهار ماه حقوق و مطالبات قانونــی و همچنین نحوه مدیریت این 
شرکت در آبان 97 آغاز شد. نخستین اعتراضات کارگران مجتمع کشت و صنعت

نیشکر هف تتپه در سال 84 به دلیل عدم دریافت سه ماه دستمزد انجام شد. مشکالت 
این شــرکت، که قدیمی ترین کارخانه تولید شکر در ایران است، پس از واگذاري 
به بخش خصوصی در سال 94 تشدید شد و اعتراضات متعدد کارگران را به دنبال 

داشته است.
1,3 . بازداشت و نقض حقوق شهروندان بهائی

وزارت اطالعات تحت هدایت سید محمود علوي بازداشت هاي وسیع شهروندان
بهائی را به دلیل باور مذهبی آنان در دســتور کار خود داشــته است. از جمله این 
بازداشت ها می توان به بازداشت 17 شهروند بهائی در سه شهر بهارستان، شیراز و 

کرج در ظرف کمتر از یک ماه اشاره کرد.
1,4 . آزار و اذیت فعاالن مدنی و خانواده هاي آنان

رضا خندان، به دلیل اعتراض به بازداشت همسرش، نسرین ستوده، و اطالع رسانی 
درباره این موضوع در شهریور 1396 توسط وزارت اطالعات بازداشت شد. پیش از 
آن نسرین ستوده، وکیل دادگستري، به دلیل برعهده گرفتن وکالت زنان معترض به 

حجاب اجباري در خرداد 97 بازداشت شده بود.
2. ترورهاي خارج از کشور

وزارت اطالعات تحت مدیریت محمود علوي ترورهاي مخالفان جمهوري اسالمی 
در خارج از کشور را از سر گرفته است. ترورهاي انجام شده در کشورهاي دانمارک 
و هلند و برنامه ریزي براي انجام عملیات تروریستی در خاک فرانسه اتحادیه اروپا 
را بر آن داشت تا بخشی از وزارت اطالعات و دو تن از کارکنان این وزارتخانه، از 
جمله ســعید هاشمی مقدم )معاونت وزارت اطالعات( را در فهرست »گرو ههاي 

تروریستی« قرار دهد.

حمیدرضا عمادي

مسئولیت ها

- مدیر اتاق خبر شبکه تلویزیونی پرس تی وي تا بهمن 1394
برخی ازموارد نقض حقوق بشر

حمیدرضــا عمادي به عنوان مدیر اتاق خبر شــبکه تلویزیونی پرس تی وي و 
شخصی

حقیقــی و حقوقی به دلیل تهیه و پخــش اعترافات اجباري گروه هاي مختلفی 
از بازداشــت شــدگان از جمله روزنامه نگاران و فعاالن سیاسی، فعاالن کرد و 

عرب و...
مرتکب نقض حقوق بشــر شده است. این اعمال مصداق نقض آشکار موازین 
بین المللی در منع شکنجه، حق حفاظت از حریم خصوصی و حق برخورداري 

از دادگاه منصفانه و دادرسی قانونی است.
طبق شهادت مازیار بهاري، روزنامه نگار و فیلمساز ایرانی- کانادایی، حمیدرضا 
عمادي خبرنگاري بوده اســت که از طرف پرس تــی وي در مدتی که او پس 
از انتخابات ریاســت جمهوري ســال 1388 در زندان اوین بازداشت بود با او 
مصاحبه کرده است. مازیار بهاري همچنین تأیید کرده است که در طول مصاحبه 
عمادي و بازجویش ) که پشــت پرد هاي مخفی شده بود تا بهاري نتواند او را 
ببیند ( با هم درباره ســواالت و پاس خهاي مازیــار بهاري تبادل نظر کردند تا 
مطمئن شــوند تمام موارد که از شب قبل براي این اعتراف اجباري نوشته شده 

بود، گفته شود.
»آفکام« تلویزیون پرس تی وي را براي پخش این مصاحبه صدهزار پوند جریمه 

کرد. این مصاحبه در زندان تحت فشار و علی رغم میل و خواسته مازیار بهاري 
فیل مبرداري شده بود.

طی ســال هاي 1388 تا 1392 اعترافات دس تکم 18 زندانی سیاسی و عقیدتی 
از پرس ت یوي پخش شده است. بر اساس تحقیقات عدالت براي ایران تمامی 
این اعترافات تحت فشــار، آزار و یا شکنجه گرفته شده است و بدون رضایت 

این زندانیان از پرس ت یوي پخش شده است.
مازیار بهــاري، روزنامه نگار ایرانی-کانادایی و خبرنــگار نیوزویک و کانال 4 
انگلیس در تهــران؛ زانیار و لقمان مرادي، زندانیان سیاســی کرد؛ احمد دبات 
و سجاد بیت عبداهلل، زندانیان سیاســی عرب؛ سکینه محمدي آشتیانی، زندانی 
زن محکوم به سنگســار؛ هوتن کیان، وکیل حقوق بشري؛ جمال قزاقی، زندانی 
سیاســی کرد؛ مرضیه رسولی، پرستو دوکوهکی و سهام بورقانی، روزنامه نگار؛ 
هادي راشــدي مدیر مدرسه در شهر رامشــیر و موسس یک سازمان غیردولتی 
براي توســعه فرهنگ و زبان عربی؛ هاشم شعبانی دبیر دبیرستان و موسس یک 
ســازمان غیر دولتی براي توســعه فرهنگ و زبان عربــی؛ طاها حیدریان، فعال 
سیاسی عرب؛ سمکو خلقتی، کارمند تأسیسات هسته اي اراک و علی چبیشات، 
خالد موسوي و سلمان چایانی زندانیان سیاسی عرب از جمله افرادي هستند که 
اعترافات اجباري آ نها از شــبکه پرس ت یوي، تحت مدیریت محمد سرافراز، 
پخش شــده است. پرس ت یوي اعترافات تلویزیونی برخی زندانیان سیاسی از 
جمله دستگیرشدگان عرب را ما هها پیش از برگزاري دادگاه ایشان و در برنامه 
هایی چون »گروه تروریســتی االحوازي در خوزســتان « و »گروه تروریســتی 

االحوازي در ایران« پخش کرده است.
این اعترافات دروغین به وضوح تحت شکنجه گرفته شده اند. همچنین تصاویر 
خانواده هاي علی چبیشات، خالد موسوي و سلمان چایانی، سه زندانی سیاسی 
که پس از مدت ها بی خبري از آ نها با وعده مالقات با عزیزان شان براي آمدن 
جلوي دوربین پرس تی وي تحت فشار گذاشته شده اند، نیز بدون اخذ رضایت 

آ نها از پرس ت یوي پخش شده است.
بر اســاس راي دادگاه اروپایی در پرونده ســرافراز و عمادي علیه شوراي اروپا 
»پخش اعترافات اجباري توســط شــبکه اي مانند پرس تــی وي، بدون انجام 
اقدامات الزم جهت مطلع ساختن عموم از از شرایط خاص ضبط این اعترافات 

و بدون دریافت
رضایت اشــخاص مصاحبه شــونده پیش از پخش آن، می تواند همکاري در 
برنامه مقامات حکومتی ایران جهت گناهکار نشان دادن اشخاص بازداشت شده 
و یا زندانی باشــد. این امکان مخصوصا در شرایطی تحقق می یابد که اعترافات 
گرفته شده در نهایت به عنوان ادله اثبات جرم علیه متهمان در برابر دادگاه صالح 
مورد اســتفاده قــرار گرفته تا آراي دادگاه در رابطه بــا وجود یک جرم کیفري 
و مجــازات مربوطه را توجیه کنند. بنابراین، می تــوان نتیجه گرفت که پخش 
اعترافات اجباري در یک شبکه خبري مانند پرس تی وي، از آنجا که اعترافات 
مورد نظر را براي عموم )در ســطح ملی و بی نالمللی پخش م یکند، می تواند 

ناقض حق دادرسی عادالنه باشد«
در فروردی نماه 1395 شینا شــیرانی، مجري پرس تی وي، با پخش یک فایل 
صوتی اطالعات مربوط به آزار جنســی و تهدید از ســوي حمیدرضا عمادي، 
سردبیر ارشد این کانال 24 ســاعته انگلیسی را به عرصه عمومی کشاند در پی 
این اتفاق روابط عمومی شبکه پرس تی وي اعالم کرد که عمادي از شغل خود 
معلق شده است و درباره موضوعات مطرح شده در شبکه هاي اجتماعی دست 

به تحقیق خواهد.

قرارگرفتن در لیست مجازات هاي حقوق بشري اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا در 21 اســفند 1391 حمیدرضا عمادي را به دلیل پخش اعترافات 
اجباري روزنامه نگاران و زندانیان سیاســی در لیست مجازا تهاي حقوق بشري 
قرار داد. بر اساس این تحریم دارایی هاي حمیدرضا عمادي در اروپا توقیف و 

از ورود او به اروپا جلوگیري می شود.
محمد ســرافراز و حمیدرضا عمادي، دو مدیر ارشــد پرس تی وي از تصمیم 
یادشــده به دادگاه عدالت اروپا شــکایت کرند. عدالت براي ایران درخواست 
ورود بــه پرونده را به عنوان شــخص ثالث تســلیم دادگاه کــرد که دادگاه در 
تصمیمی جداگانه، به دلیل ای نکه گزارش هاي عدالت براي ایران یکی از مهم 
ترین دالیل تصمیم اتحادیه اروپا براي تحریم ســرافراز و عمادي بوده اســت، 
این درخواست را قبول کرد. در نهایت این دادگاه تأیید کرد که تصمیم اتحادیه 
اروپا براي اعمال مجازات هاي حقوق بشري علیه مسئوالن پرس تی وي مطابق 
قوانین بوده اســت و این دو نفر همچنان مشمول ممنوع الورودي به کشورهاي 

اروپایی و سایر ضوابط محدود کننده هستند.

معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب »چهره جنایت« انتشارات سازمان عدالت برای ایران - شماره  36
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در کانون خبر:

دستور گوین نیوسام به بانک ها: چک های 1200 دالری را به مردم بازگردانید
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در کنفرانس خبری روزانه خود به چند تصمیم و چند 

نکته اساسی اشاره کرد. 
1 – بازپرداخت وام های دانشــجویی به مدت 90 روز متوقف می شود و هیچگونه 

نکته منفی برای اعتبار آنها گزارش نخواهد شد.
2 – شماری از بانک ها و طلبکاران کارت های اعتباری و دیگران از چک های 1200 
دالری دولت فدرال برای خانواده ها و افراد، طلب خود را برداشته اند که امروز دستور 

ویژه دادم تا از آن پیشگیری شود و پول ها به صاحبان آنان بازگردانده شود. 
3 – از مارچ تاکنون، EDD، برای 4 میلیون نفر چک حقوق بیکاری را فرستاده که 

از کوشش کارکنان EDD سپاسگزاری می کنم.
4 – امروز 14 پزشــک کالیفرنیایی به 2 پزشــک دانشگاهی کالیفرنیا در نیویورک 
پیوستند تا به بیمارستان های نیویورک کمک کنند، 20 پزشک دانشگاهی دیگر نیز به 

نیویورک رفتند که به 36 نفر می رسند.

دستور ویژه اریک گارستی : کارکنان ارشد را پس از کرونا با کارکنان 
ارزان جایگزین نکنید

اریک گارســتی شهردار لوس آنجلس اعالم کرد که مقرراتی را امضا می کند که به 
موجب آن شرکت ها نتوانند شغل کارمندان و کارکنانی را که به سبب دوران کرونا 
برکنار و یا به طور موقت کارشان را از دست داده اند با کارکنان دیگر ویا با دستمزد 

پایین تر جایگزین کنند. 
اریک گارستی شهردار لوس انجلس در ادامه سخنان خود تاکید کرد که این افراد با 

تجربه خود به ارشــد بودن و آگاهی دست یافته اند و اکنون خود و خانواده هایشان، 
قربانی شرایط شده اند و هنگامی که دوباره شرایط کاری آغاز شوند، آنها را باید به 
کار بازگرداند، این کمترین روشنی است که می تواند در دوران ناروشن به آنها داد و 

در دوران بحران باید از انصاف برخوردار بود نه امکان منفی .

شکایت دو جمهوریخواه التین تبار از گوین نیوسام
پس از آن که گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا اعالم کرد که 125 میلیون دالر بودجه 
برای توزیع چک های 500 دالری فردی و چک های 1000 دالری برای خانواده های 
مهاجران غیرقانونی در کالیفرنیا، از ســوی 2 التین تبار که اکنون شــهروند آمریکا 
هستند، شکایتی به دادگاه تسلیم شد که او را به هزینه کردن نادرست پول پرداخت 
کنندگان مالیات متهم می کنند. این موضوع را گوین نیوسام در 16 آپریل اعالم کرده 
بود و 75 میلیون دالر آن از بودجه ایالت و 50 میلیون دالر را نیکوکاران شرکت های 

تکنولوژی تامین می نمایند. 
ناگفته نماند این 2 الیتن تبار شاکی، جسیکا مارتینز عضو شورای شهر وودی یر و 
ریکاردو بنی تز از مهاجران ال سالوادور تبارهستند که هر دو نفر از اعضای حزب 
جمهوریخواه و نامزد انتخابات برای کرســی نمایندگی از منطقه 39 و 57 کالیفرنیا 

برای مجلس ایالتی می باشند. 

آزمایش کرونا از همگان در کالیفرنیا

مسئوالن اداره بهداشت کالیفرنیا اعالم کردند که با آسان کردن مقررات آزمایش ویروس 
کرونا، که آن را تنها به افرادی که نشانه های بیماری را دارند، محدود نخواهند کرد و 

همه می توانند آزمایش بدهند. 
با اجرای این برنامه، ایالت کالیفرنیا نخستین ایالتی خواهد بود که بیرون از محدودیت های 
دولت فدرال، آزمایش کرونا را همگانی و اختیاری می کند تا به شناسایی شمار بیشتری 

از کسانی بپردازد که از گسترش بیماری پیشگیری بیشتر می شود. 
زیرا پژوهش ها نشان می دهد که بسیاری از افراد بدون این که نشانه های این بیماری 
را داشته باشند به طور خفیف و پنهان، دچار این بیماری هستند. براندون براون، استاد 
رشــته اپیدمولوژی در دانشگاه UC Riverside، از این حرکت کالیفرنیا به عنوان 

پیشگام یاد کرد.
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در نسخه دیجیتال در ایرانشهر آن الین  iranshahrnewsagency.com/Magazine بر روی هر اسم کلیک کرده و فیلم آن را مشاهده کنید 

  کنکاش در رسانه های ایرانی خارج از کشور                                                        

گزارش : خاک پای ایرانشهر

گفتگوی رضاگوهرزاد با دکتر جمشید اسدی و دکتر فرخ زندی پیرامون شرایط اقتصادی امروز ایران و جهان در دوران کرونا 
و پسا کرونا

یادداشتی درباره »بیانیّه همبستگی«
محمد امینی نویسنده و پژوهشگر تاریخ :

از من بازگو شده که گویا آقای رضا پیرزاده و خانم نازیال گلستان را نویسندگان نسخه پخش شده با امضای نود و اندی امضا 
کنندگان خوانده ام. من از چند و چون و چگونگی فراهم شدن متن نخست این بیانیّه آگاهی ندارم. نه آن را دیده ام و نه فراهم 
کنندگان آن با من برای گرفتن امضایم تماسی گرفته اند. آن چه می دانم این است که بیانیه ای فراهم شده و سپس کسانی از 
اعضای »شورای مّلی« و گویا اعضای یکی دیگر از گروه ها، با کسانی برای گرفتن امضای آنها تماس گرفته اند. در این فرایند، 
آن گونه که من آگاهی یافته ام، بندی که به گفته فراهم کنندگان، »تجزیّه طلبانه« است، به این بیانیه افزوده شده است. من هرگز 
نامبردگان را نویسندگان آن متنی که پخش شد و سپس »جعلی« نامیده شد نخوانده ام. راستی این است که روشن کردن این کار 
و چگونگی دگرگون شدن آن بیانیه، بر من نیست که بر نویسندگان و امضا گیرندگان آن است که شوربختا تا کنون یادداشتی در 

این باره پخش نکرده اند. محّمد امینی یکشنبه نوزدهم آوریل

گزارش : مجبوبه حسین پور 

1- بیژن کیان / ایران اینترنشنال / اخبار شبانگاهی / 13:15 ببعد 
به باور من دولت ایاالت متحدهء آمریکا به هیچ عنوان قصد شروع  یک   جنگ  تمام عیار با  دولت جمهوری اسالمی در ایران  
را ندارد ..امروز می بینیم که سپاه پاسداران با اطالع  بخوبی میداند که کجا این مرزها را نباید بشکند  و سعی میکند که  احتیاط 
را نگه دارد و به  عملیات ایذایی خودش ادامه دهد ولی ممکن ست اشتباه کند برای اینکه تحمل و صبر افسران و فرماندهان 
کشــتیهای آمریکایی بستگی به این دارد که شــرایط را چطور ارزیابی بکنند و ممکن است اتفاقی بیفتد که محاسبه پاسداران  

جمهوری اسالمی دقیق در نیاید و یک درگیری بوجود بیاید ...  .

2- خسرو فروهر / کانال یک / 15:00   ببعد 
در ســایت  جمعیت  فداییان اســالم میخوانیم   : گفتگو با حجت االسالم والمسلمین سید جواد واحدی عضو هیت موسس 
جمعیت فداییان اسالم  و پدر مجتبی واحدی ...  )خب در اینجا سید بودن مشکل نیست ولی شاهزاده رضا پهلوی  بودن مشکل 
است ! (  و در ادامه  : نصب العین  جمعیت  فداییان اسالم خط بخط   فرموده های رهبری است ...  من  )خسروفروهر ( به شما 
آقای مجتبی واحدی اشاره میکنم که پدر شما آخوند تشریف دارند... یک سئوال پیش میاید : آقای سید مجتبی واحدی !  این 
راه اندازی جمعیت فداییان اسالم  توسط پدر شما  انجام گرفته و بابت آن پول گرفته شده و سپاه پاسداران  آنرا تامین کرده ... 
سپاه پاسداران که پول ملت ایران را میدزدد از پدر شما حمایت کرده ... نظرتان چیه که پدر و خانوادهء شما که پول ملت ایران 

را دزده اید آنرا  به ملت ایران پس بدهد تا از آن برای مقابله با کرونا استفاده کنند ؟!  

3- رضا تقی زاده / توییتر
بر خالف چهار تجربه موشــکی شکست خورده  قبلی، هوا کردن موشک قاصد و مه پاره »نظامی« سپاه دست آمریکا را برای 
بردن پرونده ایران به شورای امنیت و ادامه محرومیت تسلیخاتی باز کرد و دست ظریف دروغگو را در حنا گذاشت! آمریکایی 

ها پنجمی را که نظامی بود قصدی، سوتی دادند؟!

4-  روشنگر نسل سوخته  /  توییتر 
27 آذر سال 1358

در کنفرانس مطبوعاتی محمدی گیالنی درباره اسالمی بودن دادگاه دیپلماتهای سفارت امریکا که در ایران گروگان بودند. مترجم 
صادق زیباکالم است. وقتی زیباکالم درتلویزیون میگوید مسوولین اشتباه کردند که گروگان گرفتند،  جنگ را طوالنی کردندو... 

خودش هم یکی از مسوولین بوده نه یک تماشاچی

5-آیت اهلل تناسلی / توییتر 
آیت اهلل تناسلی

چرا اصالح طلبان باید عذر خواهی و اعالم بازنشستگی کنند؟1- نقش مستقیم در 57 2- نقش در تشکیل و استقالل سپاه
3- اشغال سفارت 4- حذف رقبای سیاسی خارج نظام 5-خیانت 76  6- مشارکت در وزارت اطالعات 7- برگزاری انتخابات 

فرمایشی 8- فساد اقتصادی من خیانتهای دوران هاشمی و روحانی رو ننوشتم

6- ایرج مصداقی / میهن تی وی /  14:47 ببعد 
زبان زور و قاطعیت تنها  زبانی است که جمهوری اسالمی می فهمد . نزدیک شدن  قایقهای سپاه به کشتیهای آمریکایی در خلیج 
فارس بایستی با پاسخ قاطع روبرو شود . من اگر فرماندهء آمریکایی بودم، من اگر در مقام تصمیم گیری  بودم قطعا همه قایقها 
را مورد هدف قرار میدادم ...  در ارتباط باقاسم سلیمانی گفتند چنین و چنان میکنیم  اما قاسم سلیمانی و ابو مهندس را آمریکایی 

ها پودر کردند و  اینها هیچ واکنشی نتوانستند نشان دهند ...  

7-  امیربرادران  / فیسبوک 
·زیباکالم: نامزد اصلی تندروها در انتخابات سال بعد، احمدی نژاد است/ تندروها با آمریکا کنار خواهند آمد!!!

اگر همین سیاســت خصمانه و دشــمنی با آمریکا بخواهد ادامه پیدا کند، تندروها در ایران وضع بسیار بدی پیدا خواهند کرد. 
برای اینکه اروپا، کانادا و ژاپن نیز علیه شان خواهد بود و به طور کلی وضع ایران در عرصه بین الملل از آنچه که امروز شاهد 
آن هستین بسیار بدتر خواهد شد. بنابراین آنها چاره ای ندارند جز اینکه سال آینده نرمش قهرمانانه ای با ترامپ انجام دهند که 

احتمال آن هم خیلی زیاد است!!!!
 امیربرادران : این تحلیل و تفکرات فقط از ذهن ادمهایي بیرون میاد که در کثافت جمهوري اسالمي در همه این سالها نقش زیادي 
را به عهده داشتند چرا که از طریق علم و اینکه استاد دانشگاه و یک فیلسوف هستند خود را به مردم و جامعه معرفي کردند اما 

فریب افکار عمومي را همچنان در دستور کار داشتند و خطر اینها از حسین شریعتمداري کیهان تهران بِه مراتب بیشتر است !
تکلیف با امثال حسین شریعتمداري مشخص است اما با کثافتهایي چون صادق زیبا کالم ، هرگز !

دقیقا عین همان خاتمي شارالتان که از گفتگوي تمدن ها صحبت میکرد و بسیاري از جوانان را به بیراهه برد!
براي همین هم صادق زیبا کالم جایگاه ویژه اي در رسانه هاي میلیوني و فاسد خارج کشور بخصوص شبکه من وتو دارد و 

همواره او را با ترفندي فریبکارانه در کنار استاد امیر طاهري قرار میدهند........ امیر برادران

8- محبوبه حسین پور / فیسبوک 
دروغهای عنصر دریده و بیشــرمی مثل جوادظریف مرا نســبت به دیدگاههای تحلیلگران خودی ) طیف پادشاهیخواه یعنی 
اصلیترین و قدیمیترین و مردمی ترین براندازان ( هر آینه دلگرم تر و امیدوارتر میکند ... همانها که از ابتدا گفتند اصالحطلب 

چهرهء برونمرزی همان هیوالی اصولگرا ا ست که بشیوهء ناشیانه و مضحکی بزک شده !
هرگونه تفاوت قائل شدن بین جناحهای مختلف و تن در دادن به بازی خطرناک بازجوی بد و باز جوی خوب حاکی از بالهت 

است اگر ناشی از مزدوری نباشد !
و نهایتا چهره هاییکه از سوی آن »بازجوی خوب ! « و از سکوی آن دو قطبی سازی کاذب حکومت ، بعنوان فعال سیاسی و 
خط شکن و آزادیخواه و مبارز و ... از تریبونهای هدایت شده به جامعه تزریق شده موجب  مهندسی ذهن مردم میشوند از اصل 

ماجرا خطرناکترند !
قارچهره های سیاســی که بر بستر کثیف اصالح طلبی پرورش یافته اند ، نه تنها به اندازهء نسل اول شورشیان57 ، ضدملی و 

خائنند بلکه در دزدی و جنایات 41 سالهء اخیر هم بطور مستقیم شراکت داشته اند !

9-  آوا تودی 

...ســید جواد حسینی ) از جوانان مبارز قیام آبان98( در زندان تحت شکنجه مجبور به اعتراف اجباری شده است. آواتودی از 
سازمانها و نهادهای حقوق بشری می خواهد وضعیت سید جواد حسینی نژاد را که تحت شکنجه مجبور به اعتراف اجباری شده 
و اکنون می کوشند در زندان او را به قرص های روانگردان معتاد کنند، مورد توجه قرار دهند تا جمهوری اسالمی نتواند اینگونه 

دستگیرشدگان آبان 98 را برخالف همه موازین حقوق بشری تحت فشار و شکنجه قرار بدهد.

10- مهدی  میرقادری / ملیگرایان مردمگرا / یوتیوب / 52:00  ببعد
 جناب   محمد رضا یزدان پناه  ) خبرنگار (  بنظر من  پسر بسیار خوب و انسان درستی هست ... سال 2015  یزدان پناه  نه 
مرا - مهدی میرقادری را -  میشناخت نه رابطه ای داشتیم نه حتی در فیسبوک دوست بودیم ... یک خبر نگار بد در رادیو فردا 
... یکروز آمدیم دیدم عدهء زیادی بمن پیام میدهند و میگویند خوب کاری کردی و یک عده هم  فحش میدادند ! پرســیدیم 
چه خبره ؟!   دیدم همین جناب یزدان پناه یک خبری را کار کرده بود که بمن مربوط میشد  و  در مورد پناهندگان }تقلبی {  
بود... در آنزمان   نخست وزیر کانادا  قانونی گذاشته بود  مبنی بر اینکه پناهندگانی که  با ادعای  تهدید جانی  و مشکل سیاسی 
در ایران  از کانادا پناهندگی گرفته اند در صورتیکه  به آنجا سفر کنند ، پناهندگی شان  باطل  میشود ...من هم در آنزمان نامه 
ای نوشتم  که این قانون درستی است و برای همه باید اجرا شود و  همه دولتها هم باید همین کار را بکنند ... آقای محمدرضا 
یزدان پناه برداشت و این نامه را آن زمان در رادیو فردا رسانه ای کرد و خبر های هواداران پادشاهی را خیلی ریز پوشش میداد 

و بهمین دلیل هم اخراج شد ! ... ایشان مبارزه ای که باید را انجام داده و در اینراه هزینه داده ... 

11- مهرا ملکی / ایران آریایی تیوی / 7:18 ببعد
آقای رامین پرهام میگفت  : مسئولیت انقالب ننگین اسالمی بر دوش مقام سلطنت است ... یعنی شاه  باعث شده انقالب اسالمی 
بشه ... نه!  پدر شما و امثال ایشان و همکارانش و گروههای چپ و اسالمیست  جبهه ضدملی که به استقبال خمینی رفتند ! ... 
خواندم سخنان  آقای باقر پرهام را از روزنامه اطالعات که در کانون نویسندگان چه تعریف و تمجیدی از خمینی کرده است ... 

12- خبربین / توییتر
تظاهرات ونزوئال دوباره شروع شد

هواپیمای ماهان به این دلیل چند روز پیش در ونزوئال فرود آمد
ونزوئال هم مثل رژیم اسالمی به شورش مردم پی برده بود و ماهان پول، نفرات و سالح برای دولت مادورو به ارمغان برد

13- دماوند / تارنمای خبری- تحلیلی 

14- لبخند / پایگاه سیاسی- تحلیلی / تلگرام 
در هیچ جای جهان چنین چیزی نمی بینید :

آمیزه ای از اضطراب، استرس، محرومیت، غربت، مظلومیت، ابتکار، خالقیت و اعتماد به نفس... 
 مردمی ثروتمند ولی  فقیر نگاه داشته شده

15- رضاپهلوی / توییتر
رهبر بی کفایت و طماع رژیم که روی صدها میلیارد دالر دارایی های ملت ایران نشسته، حاضر نیست در این روزهای سخت، 

دست کم بخشی از ثروت ملی ایران را به کارگران و دستفروشان و کسبه ای که بیکار شده اند، باز گرداند.

16- یونیکا / یوتیوب / 1:05 ببعد
مجلهء معتبر اتوبالگ که یکی از معتبرترین  نشریات اینترنتی تولید خود رو در جهانست ،  روز آدینه 22 فروردین 99 گزارشی بقلم 
جاناتان رامزی منتشر کرد که در خصوص معرفی  مرسدس بنز کالس بود که البته گرانترین خودروی  شاسی بلند تولید مرسدس 
بنز است که هم کاربرد نظامی دارد و هم یکی از لوکس ترین خودروهای این شرکت شناخته میشود . ... اما حقیقتی غرور آفرین در 
پس ایدهء تولید این خودرو قرار دارد که بی شک موجب غرور و افتخار ایرانیان است ... افتخاری که به دست کسی رقم نخورد جز 
شاهنشاه آریامهر ... سال 1971 میالدی یعنی  هفت سال قبل از شورش ننگین  57 شاهنشاه آریامهر بعنوان یکی از سهامداران عمدهء  
و برجستهء مرسدس بنز به این شرکت غول خود رو سازی پیشنهاد کرد که  یک خود روی جیپ را طراحی کند  تا  همزمان بتوان 
آنرا به شهروندان   غیر نظامی و ارتش فروخت ...شاهنشاه آریامهر سفارش ساخت 20000 جیپ از این نوع  را  داد ... این قرار داد 
پس از پیروزی فرقه خمینیستی لغو گردید ... مرسدس این خود رو را با توجه به شرایط بومی ایران و  مخصوص ارتش شاهنشاهی 

ایران ساخته بود ... امروزه ارتش 63 کشورجهان ازجمله آمریکا و کانادا از آن استفاده میکنند ...

17- سعیدسکویی / فیسبوک 
 غارت کنندگان این ســرزمین تنها با یک امضای جعلی میلیارد ها تومان وام بی بهره می گیرند و هرگز بر نمی گردانند.بابک 
زنجانی ها هزاران میلیارد از قبل نفت به جیب می زنند و آنوقت مردی زخمی جنگ صاحب اصلی این سرزمین و ذخایر آن 

قادر به خریدن یک پیراهن برای دختر کوچک خود بعنوان عیدانه نیست } و از شدت رنج و ناامیدی خودکشی میکند {
برای نشان دادن ابعاد فاجعه ای به نام حکومت اسالمی الزم نیست که به عمل کردهای او در عرصه سیاست ،اقتصاد و .. بپردازیم 
! تراژدی زندگی زینب های آئینه تمام نمای حکومتی است که به نام حکومت مستضعفان وبکام مستکبران حیات اجتماعی را به 
اینجا کشانده است.... دردا که در این کشاکش چهل ساله ما مردم نیز چهره از دست داده و بی سیما گردیده ایم. مردمانی که دیگر 
غم بینوایان رخشان زرد نمی کند ، درد عضوی از پیکراجتماع قرار ازما نمی گیرد ومرگ روزانه و غریبانه کودکی چون زینب  }   

دختر 11 ساله که در حسرت یک دست لباس نو خود را دار زد { به دغدغه اجتماعی ما بدل نمی شود.

18- ایران تی وی  اینترنشنال / یوتیوب / از دقیقهء نخست  تا سوم ) منبع کیهان لندن (
رژیم جمهوری اسالمی بازی خطرناکی را آنچه از سرمایهء  مردم  باقیمانده ،آغاز کرده است . اینروزها هرکس دستی در دانش 

پیچیدهء اقتصاد دارد ، میفهمد که رژیم اسالمی چگونه برای ته ماندهء سرمایهء مردم هم کیسه دوخته است .

19-مارک دوبوویتز / توییتر 
چهارشنبه ، در نامه ای به ترامپ، پنجاه مقام ارشد سابق دولت آمریکا و متخصص امور ایران تهران را متهم کردند که از کووید19 
برای فشار بر  ایاالت متحده و تضعیف تحریمها استفاده می کند در حالیکه به هزینه کردن برای تامین مالی فعالیتهای مخرب 

ادامه می دهد.

20- محبوبه حسینپور / توییتر
مدیر گروه ادبیات فارسی دفتر تألیف کتب درسی آموزش و پرورش در دفاع از حذف اشعار برخی شاعران ایرانی از کتب درسی: 

»جایی نیاز داشتیم شهید محسن حججی را مطرح کنیم و این بر حافظ و سعدی اولویت داشت.«
خب برای همینست که دانش آموختگان مکتب والیی شما عبارتند از امیرتتلو  و  هوادارنش !

https://shop.ketab.com/
https://iranintl.com/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
https://www.youtube.com/watch?v=-MVT-NPXGJ4&feature=share&fbclid=IwAR3tPc4_r2aVEWQTsQYMTLHg6Xo3e_bq15TIwnd4ONpSfTOCQFqbsQLu5VU
https://www.youtube.com/watch?v=-MVT-NPXGJ4&feature=share&fbclid=IwAR3tPc4_r2aVEWQTsQYMTLHg6Xo3e_bq15TIwnd4ONpSfTOCQFqbsQLu5VU
https://twitter.com/roshangarnasl
https://twitter.com/tanasoli
https://www.youtube.com/watch?v=I6RgaU3YwUc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3265FKhIjrZe1-RWdP7egNz0_kVXnby7KyjLiauPTECSOG20x0NtNDCqg
https://www.facebook.com/amir.baradaran1?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCVx_jWtLxUQUDjNaWylbMe8gjQ7clIZ78OhXBrLWLpZFbkSjr_nNgYOKFTVEpe2BX_QMa59W3xSRG1&hc_ref=ARTq5K8e1cT2-ErlcbReVzs42Sb8uJ5b1_8eYCau3yLY06mnzl3TuLx6PVVzOGLVTKo&fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://avatoday.net/fa/node/9676
https://www.youtube.com/watch?v=aRHstYAFsHE
https://www.youtube.com/watch?v=jZ6VIHxoskw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR28W3qKDexsNfjVFPUNpi8QVpULrFuvp89nm5V3Uc8p6nTYqzbkkgZuytk
https://twitter.com/khabarbin
https://www.facebook.com/damavandnews/photos/a.574330452904261/1132113840459250/?type=3&eid=ARDKgixUW3fxm-ht1bIwbLx92ht5XgDxJSE4m42c6UWPtFjqFagimZVAZVKpGs-pc8-2ryFd4MsN-eya&__tn__=EEHH-R
https://t.me/c/1359194204/87448
https://twitter.com/PahlaviReza
https://www.youtube.com/watch?v=ZMiWAFDiBF8
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4350269611653575&set=a.414822141865028&type=3&eid=ARBa5mEWhA0HbF0THE8c-APGT_FMOAPdYtUyXegVgaZc0HNcZQ_bANW2KTmtUW_-Bs3qXvh6emOzBn21
https://www.youtube.com/watch?v=ySHZqtKbM3A
https://twitter.com/mdubowitz
https://twitter.com/mabi182


8IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:217 - April,24 , 2020 2020    نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره 217- آدینه 24 آپریل

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
آقا جان، کرونا رو هنوز نتونستیم تخمشم بخوریم، ببخشید، شکستش بدیم اما تا دلتون بخواد 
هفته خر تو خری داشتیم. این هفته ای که گذشت با خبر لو رفتن دزدی و کالهبرداری جدید 

دولت جمهوری اسالمی شروع شد و با فضانوردی سپاه به امروز رسید ...

شاه دزد
دیوثا همشون ارزخوره دارن! فقطم دالر و یورو باال میکشن ... رئیس دیوان محاسبات 
کشور گفت: مجموع ارزی که در سال 97 به صرافی ها و واردکنندگان کاالهای اساسی 
و غیراساســی داده شده، 31 میلیارد دالر بوده است که از این رقم حدود 4 میلیارد و 
800 میلیون دالرمابه ازای واردات کاال نداشته است! ... به زبون ساده یعنی خیلی شیک 
نزدیک پنج میلیارد دالر از پول مردم رفته اونجا که تا حاال بقیه پوال می رفته یعنی »گا«! 

پول گرفتن جنس بیارن از خارج، باال کشیدن یه آبم روش!
وقتی صدای همه در میاد که ای بابا آقای دولت تو هم آ ره؟ حســن کیلیدساز یهویی 
ظاهر میشه و به جای معذرت خواهی از مردم و دستور تفحص و تحقیق در مورد این 
ارزخوری، با کمال پرررویی، چشم دریدگی میکنه و میگه: نظارت ما باید نظارت عام 
باشــد، نه اینکه همه نظارت را روی یک دستگاه بگذاریم و سایرین را فراموش کنیم 
... عالوه بر دولت، قوه قضاییه، قوه مقننه و نهادهای نظامی و انقالبی و فرهنگی هم 
از بودجه استفاده می کنند و دیوان محاسبات باید بر کار آنها نیز نظارت کند! حرفای 

رییس جمهور اسالمی یعنی چرا همتون به من دولت گیر میدین؟ همه دارن میدزدن و 
میبرن و میدرن و می خورن، چرا اونای دیگه رو کنترل نمی کنین؟ اینجا فقط این سوال 
پیش میاد که: حسن آقاجون حاال چهار و هشتصد رو چیکارش کردین؟ نکنه حسین 
فریدون، اخوی آقای رییس جمهور، اونجام کاری کرده؟ ... نکته جالب اینه که وقتی 
آدم یاد می گیره چطور چهل سال دزدی کنه میتونه مچ یه دولت دزد رو هم بگیره، ببین 
بروبچ دیوان محاسبات چه جونورایین که دزدی دولت رو فهمیدن. از قدیم گفتن دزد 

که به دزد بزنه، شاه دزده!

داداش نفتی نشی!
کرونا اومد اقتصاد دنیا رو به فاک داد ... بورس به گا رفت ... تولید به گا رفت ... دیگه 
کسی نفت نمی خره ... قیمت نفت به گا رفت تا حدی که نفت آمریکا قیمتش منفی 
شــد ... ارتش ایاالت متحده اعالم کرد چنتا قایق ســپاه توی خلیج فارس مزاحم یه 
شناور جنگی شون شدن ... پرزیدنت ترامپ گفت به نیروی دریایی امریکا اجازه داده 
اگر قایقای سپاه این دفعه مزاحمشون شدن بزنن خوار و مادرشون رو نوازش کنن ... 
فرمانده سپاه گفت به قایقاشون گفتن می تونن به ناوگان ارتش تروریست )اصطالح 
تخمی تخیلی جدید( امریکا حمله کنن! ... داداش نفتی نشی! ... قیمت نفت باال رفت!

مدیونی اگه فکر کنی شهروند ایرانشهر این چیزشعرا رو از قصد پشت سر هم گذاشته 

تا یه چیزی رو نشونت بده ... ارتباط دقیق بین این حوادث کامال اتفاقی رخ داده!

باال چه خبر؟
وسط این خر تو خری کرونا و قایق و ناو و خلیج فارس و اینا، یهو فرمانده سپاه پیداش 
میشه و خبر باالخره فضایی شدن سپاه رو میده. انقدر موشک و ماهواره هوا کردن و هی 
به گا دادن تا باالخره ماهواره نظامی نور این هفته موفقیت آمیز توی مدارش قرار گرفت. 
سردار اوسگول، حسین سالمی، فرمودن سپاه امروز فضایی شد و از امروز جهان را از 
فضا رویت می کنن! ... مث که قراره جدیدا برینن به فضا و اونجا رو به گوه بکشن ... 
نه این که قبال جهان رو جور دیگه ای رویت می کردن ... اینو دیگه همه میدنن جماعت 
فرمانده های عملی و پا منقلی سپاه و رهبری انقدر جنس خوب مصرف میکنن که دایم 
دنیا رو از فضا نگاه میکنن و قبال فضایی شده بودن حاال یه کم فضایی تر شدن. فقط 
خیلی ممنون میشیم اگه برادرای قاچاقچی ما دو نکته رو به ما هم تفهیم کنن: اول اینکه 
چجوری از دستگاه تخمی تخیلی کرونایاب به ماهواره نظامی نور رسیدین؟ دوم اینکه 
چطوری میشه که تحریمای امریکا نمی ذاره با کرونا مبارزه کنین ولی میذاره دم به دقیقه 

موشک و ماهواره هوا کنین؟ )و پوالی ملتو به گا بدین!(

جوک های هفته:
معموال 99 درصد ایرانیا وقتی میرن یه جا ســعی نمی کنن در محل لذت   •

ببرن بلکه سعی می کنن عکس و فیلم بگیرن و بعدها ببینن و حسرت بخورن!
دیــروز یک موبایل پیدا کردم خواســتم صاحبش و پیــدا کنم! رفتم تو   •
مخاطبینش که هفت نفر هم بیشتر نبودن: نفسم، عمرم، عشقم، زندگیم، گلم، عسلم، 

خانومم ... حاال موندم به کدومشون گوشی رو بدم که دعوا نشه!
خندیدن به اشــتباهاتتان می تواند عمرتان را طوالنی کند! )شکســپیر(   •

خندیدن به اشتباهات زنتان می تواند عمرتان را تمام کند! )همســر شکسپیر(
آدم 800 تا بشــقاب بشوره اما گیر یه دونه قابلمه سوخته نیفته! ... اینو از   •

گروه زن ذلیال دزدیدم دارن باهم درد ودل میکنن!
عاجے منو از ارتفاع نترســون من از چشــات افتــــادم مگہ داریم از   •

چشاتـــــ مرتفع تر؟ دوستم با این جمله 16 تا مخ زد!
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 احســاس سلطان بودن دارم حس خوبیه ولی یکم میترسم. 
آخه ماهی کلی قسط 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 ولی ساالدشو رو سس نمی زنه می گه آخه چاق می کنه!
•  وقتی خانمت خیلی منطقی ازت می پرســه: نظرت در مورد قیافه فالن 
دختر چیه؟ تو اصال نباید منطقی نظر بدی تو در تمام مواقع باید بگی اصال درست 

ندیدمش عزیزم! )ستاد رهایی از عواقب خطرناک(
چند وقت پیش از یه دوســتی که متاهل بود پرسیدم ازدواج چجوریه!؟   •
جوابش جالب بود :گفت تا وقتی که زن نداری فقط زن نداری اما وقتی که ازدواج 

کردی فقط زن داری!
•  زمان مدرسه به ما می گفتن فردا برگه امتحانی بخرید بیارین ازتون امتحان 

می خوایم بگیریم. مثه این بود که به اعدامی بگی برو طناب بخر دارت بزنیم!
حیــف که ثروت ندارم… وگرنه مشــتمو میکوبیدم به دیوار و میگفتم:   •
حاضرم همه ثروتم رو بدم فقط یه لحظه آرامش داشته باشم. المصب خیلی باکالسه
اگه وسط اصالح آراشگر یهو شروع کرد به حرف زدن بدون گند زده تو   •

کله ت میخواد حواستو پرت کنه.
تاالر بورس به اونایی که سهام دارن برای مراسم عروسی تخفیف میده؟  •

یک ســری عالئم خیلی ضعیف از ســرما خوردگی دارم که با قطعیت   •
نمی شه گفت سرما خوردم. فکر کنم ویروسا فعال دارن داربست می زنن.

بابام تاحاال 300 بار اینســتا درخواســت فالو داده من رد کردم. ایندفعه   •
درخواست داد رفتم دیدم تو بیو نوشته اگه ارث میخوای قبول کن.

•  کوچیک بودیم یکی یه مارمولک گرفته بود، جعبه کبریت بسته بود بهش، 
خاک ریخته بود توش تا مارمولکه ببردش. تفکر وانت کردن هر چی، ریشه ش توی 

بچگیامونه.
•  اگر میدونستید برای هر بطری روغن فامیال چندتا فامیل مصرف میشن 

غذاهای چرب تری درست میکردین.
یکی از شــرایط اسکی باز شدن تو ایران اینه که فامیلیت ساوه شمشکی   •

باشه.
تو ماشین کاکوبند گوش میکردیم بابام گفت این دفعه بعدی یادش میمونه   •

چی خونده دوباره همونا رو بخونه؟!
کاش به منم حقوق میدادن PDF یه کتاب رو کپی کنم تو پاورپوینت،   •
سر کالس به دانشجوها بگم بخونن و ترجمه کنن، آخر ترم هم دخترا رو پاس کنم!
•  مادر پدرای عزیزی که دختر دارین خواهشا PS4 رو بزارین اول لیست 

خرید جهاز دخترتون.
خیلی واســه آمریکاییا ناراحتم. مثاًل روی تابلو می خونن فالن شهر 15   •

مایل، اول باید توی ذهنشون در 6/1 ضرب کنن تا مثل آدم بفهمن چقدر راهه.
تو رادیو درمورد موتور جستجوی پارسی جو و مزایاش نسبت به گوگل   •
صحبت می کردن. مجری: چطور می شــه بهش دسترسی پیدا کرد؟ کارشناس: تو 

گوگل بزنید پارسی جو.
کاش مهدی یراحی و محمدعلیزاده اول گریه شونو بکنن بعد برن استدیو   •

آهنگ بخونن.
مهمونی که ساعت 12شب میاد عید دیدنی تنها کاری که میشه کرد اینه که   •

دم در یه پالستیک آجیل بدی دستشون بگی عید تون مبارک بای.
خارج میخوان خونه بفروشن بهترین مبلمان  ُمیذارن که خونه به چشم بیاد،   •
قیمت باال بره، ما میخوایم خونه بفروشیم، دستگیره درشو هم درمیاریم که مشتری 

ادعا نکنه.
از یه دکترای زیست شناسی حیوانات پرسیدم راست میگن گرگ ها موقع   •
خواب یک چشم خودرا باز میگذارند تا از نارفیقان ضربه نخورن؟ گفت پاشم برم 

تو اسکلی.
مشتری میاد مغازه ردبول میخره بعد اینکه حساب کرد بش میگم میدونستی   •

توش اسپرم گاو میریرن؟ پول رو که گرفتم بذار حداقل اونم از گلوش پایین نره.
بادمجون سرخ کرده با نون پارتی درست حسابی نداشته وگرنه باید جزو   •

سه غذای برتر ایرانی قرار میگرفت.
ای کاش هیتلر زنده بود و آهنگ نازی جون رو دو صدائه با شهرام کاشانی   •

میخوندن.
داشتم شیشــه های اتاقم تمیز میکردم،چادرم بســته بودم به کمرم،دیدم   •
همسایه داره بال بال میزنه!گفتم بله؟گفت روزی چند میگیری خونه مارو هم تمیز 

کنی؟
•  دو ماهه می رم باشگاه و هنوز هیچ یک از گوالخیون بهم نگفته داری اشتباه 

می زنی. حاال یا من خیلی دارم درست می زنم یا فرهنگ سازی نتیجه داده.

از شبکه های اجتماعی:
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جمعه 5 اردیبهشت   |   24 آوریل

1314 خورشیدی )1935میالدی(
شرکت  فرخنده جورابچی، نخستین نماینده  رسمی زنان 

ایران  در کنگره ی جهانی زن
1319 خورشیدی )1940 میالدی(

انجام مراسم گشایش دستگاه فرستنده ی »رادیو تهران«
1341 خورشیدی )1962 میالدی(

زادروز  عمادالدین باقی، تاریخدان، نویسنده، فعال حقوق 
بشر، روزنامه نگار، زندانی سیاسی، رئیس و بنیانگذار کمیته 
دفاع از حقوق زندانیان و از اعضای سابق سپاه پاسداران و 
نویسنده کتاب درسی تاریخ معاصر دبیرستانهای ایران در 

اوخر دهه هفتاد خورشیدی است
1348 خورشیدی )1969 میالدی(

شــهبانوی ایران  فرح پهلوی به همراهی آندره مالرو در 
پاریس خانه ایران را در خیابان شانزه لیزه افتتاح کرد. 

1384خورشیدی )2005 میالدی(
درگذشــت رحیم مؤذن زاده اردبیلی، گوینده اذان ایرانی 
مشهور و تاریخی جهان اســالم در آواز بیات ترک و در 

گوشه روح االرواح 
1388 خورشیدی )2009 میالدی(

درگذشــت بیژن ترقی، شاعر و ترانه سرا  بر اثر نارسایی 
تنفسی در سن 80 ســالگی در تهران. وی در 12 اسفند 
1308 در تهران متولد شد و از سال 1335 همکاری خود 

را با رادیو آغاز کرد. 
  کتاب خاطرات زنده یاد بیژن ترقی با عنوان از پشــت 
دیوارهای خاطره و کتاب ســروده های او   با عنوان آتش 

کاروان در شرکت کتاب موجود هستند  
1398 خورشیدی )2019 میالدی(

درگذشــت بهمن باتمانقلیچ سرمایه دار ایرانی در حومه 
واشینگتن دی ســی پایتخت آمریکا درپی یک بیماری 
طوالنی،  باتمانقلیچ که پیش از انقالب چندین پروژه بزرگ 
در ایران از جمله تله کابین توچــال را احداث کرده بود، 
در مصاحبه ای با روزنامه واشنگتن پست در سال 1996 
گفته بود که بیشتر ثروت خود را در ایران از طریق ساخت 
پیست اســکی و همچنین کارخانه پتروشیمی، کارخانه 
سیمان و شــبکه مخابرات اندوخته بود، اما هنگامی که 
مجبور به ترک ایران شد بخش بزرگی از دارایی خود را نیز 

در ایران رها کرد.
طبق گزارش واشنگتن پست، باتمانقلیچ در مقطعی یکی از 
افراد شاخص در حوزه ساخت و ساز در شمال ویرجینیا، 
در حومه واشنگتن بود و قصد داشت تا یک مجتمع بزرگ 
318 هکتــاری در نزدیکی فــرودگاه بین المللی داالس 

واشنگتن بسازد

شنبه  6 اردیبهشت   |   25 آوریل
1338 خورشیدی )1959میالدی(

زادروز  فریبا صدیقی، قصه نویس و شاعر
1359خورشیدی )1980 میالدی(

درگذشت اسماعیل مهرتاش، نوازنده ی تار و معلم موسیقی
1372 خورشیدی )1993 میالدی(

درگذشت حسینعلی هروی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات  و 
موسیقی  ایرانی

1379 خورشیدی )2000 میالدی(
درگذشــت نورالدین رضوی سروســتانی -خواننده و 
ردیفدان- از آثار وی دوره ردیف آوازی به روایت نورعلی 

برومند است.

  یکشنبه 7  اردیبهشت  |   26 آوریل
1306 خورشیدی )1927 میالدی(

انتشار نخســتین شــماره از روزنامه  »تجدد ایران« به 
مدیریت میرزا سید محمد طباطبائی در تهران

1311 خورشیدی )1932 میالدی(

رابندرنات تاگور، ادیب و فیلســوف هندوستان، برای 
یک دیدار فرهنگی  وارد تهران شد

1311 خورشیدی )1932 میالدی(
زادروز  تورج نگهبان، شاعر و ترانه سرا

1330 خورشیدی )1951 میالدی(
انتصاب دکتر محمد مصدق به نخست وزیری

1379 خورشیدی )2000 میالدی(
 درگذشــت نورالدین رضوی سروستانی، خواننده و 

ردیفدان موسیقی ایرانی

  دوشنبه 8 اردیبهشت   |   27 آوریل
1300 خورشیدی )1921 میالدی(

زادروز  سیمین دانشور، داستان نویس
  کتاب های شادروان سیمین دانشور در شرکت کتاب 

موجود است 
1309 خورشیدی  )1930 میالدی(

 زاد روز جمیله شیخی، هنرپیشه و بازیگر ایرانی
1325 خورشیدی )1946 میالدی(

ســید جعفر پیشــه وری، صدر فرقــه ی دموکرات 
آذربایجان، با هیئتی وارد تهران شد
1345 خورشیدی )1966 میالدی(

زادروز علیرضا پهلوی )دوم(، فرزند سوم محمدرضا 
شاه پهلوی و شهبانو فرح دیبا 

1345 خورشیدی )1966 میالدی(
زادروز  ســیدعلیرضا میرعلینقی، پژوهشــگر تاریخ 
موسیقی، نوازنده  سنتور و از تهیه کنندگان سالنامه های 

موسیقی ایران
1359 خورشیدی )1980 میالدی(

زادروز بهرام رادان، هنرپیشه و بازیگر ایرانی
1375 خورشیدی)1996 میالدی(

درگذشت جعفر روحبخش، هنرمند نقاش ایرانی
1390 خورشیدی )2011 میالدی(

درگذشت منوچهر ســخایی )زاده 1314 خورشیدی 
در تهران( 

خواننــده و بازیگــر ســینمای قبل از انقــالب، از 
قدیمی ترین چهره های موسیقی پاپ و از بازماندگان 
نسلی اســت که با اجرای ترانه های عاشقانه بر بستر 
ملودی هــای ایرانی، با ارکستراســیون غربی و کالم 
فارسی، در اواخر دهه 30 خورشیدی، محبوبیت خیره 

کننده ای برای این سبک موسیقی به ارمغان آوردند.
1397 خورشیدی )آپریل 2018(

درگذشــت کامل علی پور نوازنده برجسته سنتور در 
ونکور کانادا به علت سکته مغزی

سه شنبه 9  اردیبهشت  |    28 آوریل
1297 خورشیدی

زادروز  استاد دکتر محمد معین، دانشمند، نویسنده، پژوهشگر 
و رئیس سازمان لغتنامه دهخدا و پدید آورندهی فرهنگ معین
  فرهنگ های دهخدا و معین در کتابفروشی شرکت کتاب 

موجود است 
 1349 خورشیدی )1970 میالدی(
درگذشت اسماعیل آشتیانی، نقاش

1368 خورشیدی )1989 خورشیدی(

درگذشــت احسان طبری، نویسنده، شاعر، پژوهشگر و از 
اعضای کمیته مرکزی حزب توده 
1370 خورشیدی )1991 میالدی(

درگذشت علی اصغر زند وکیلی، خواننده
1370 خورشیدی )1991 میالدی(

درگذشت دکتر غالمحســین صدیقی، جامعه شناس و از 
اعضای جبهه ملی و وزیر کشور در کابینه دکتر محمد مصدق 

1380 خورشیدی )2001 میالدی(
درگذشت کورش کوشان، از نخستین بازیگران کودک در 

سینمای ایران
1390 خورشیدی )2011 میالدی(

مرگ خودخواسته سیامک پورزند، روزنامه نگار کهنه کار مقیم  
ایران، که خود را از بالکن منزل مسکونی اش در تهران به پایین 

پرتاب کرد و به زندگی خود پایان داد.

   چهارشنبه 10 اردیبهشت   |   29 آوریل
1150 خورشیدی )1871 میالدی(

درگذشت درویش عبدالمجید طالقانی، استاد خوشنویسی 
و شــاعر. او ابداع کننده سبک شکســته نستعلیق در 

خوشنویسی بود.
1288 خورشیدی )1909 میالدی(

زادروز  محمد حســن )بیوک( معیری -رهی، شاعر و 
ترانه سرا- از آثار وی شب جدایی، آزادهام و مجموعه 

شعرهای آزاده و سایه ی عمر.
  کتاب های رهی معیری در لینک برای خرید ازشرکت 

کتاب موجود هستند
1323 خورشیدی )1944 میالدی(

انتشار مجله  »بیداری ما« توسط زهرا اسکندری
1334 خورشیدی )1955  میالدی(

 پوراندخت شــجیعی به دریافت درجه  دکترا نائل شد. او 
نخستین استاد زن در دانشکده ی ادبیات اصفهان بوده است.

1349 خورشیدی ) 1970 میالدی(
درگذشت اسماعیل آشــتیانی، نقاش، وی از شاگردان 

کمااللملک بود
1376 خورشیدی )1997 میالدی(

درگذشــت روح انگیز ســامی نژاد، اولین بازیگر زن 
سینمای ایران، بازیگر نقش »دختر لر« در فیلمی به همین 

نام و فیلم لیلی و مجنون

پنجشنبه 11 اردیبهشت   |   30 آوریل
1275 خورشیدی)1896 میالدی(

ترور ناصرالدینشاه قاجار به دست میرزا رضا کرمانی در 
حرم حضرت عبدالعظیم در شهر ری.

1331خورشیدی )1952 میالدی(
افتتاح آرامگاه سعدی در شــیراز توسط محمدرضاشاه 

پهلوی و ملکه ثریا
1358خورشیدی )1979 میالدی(

درگذشت مرتضی مطهری، نویسنده و مجتهد و رییس 
شورای انقالب اسالمی و تئوریسین جمهوری اسالمی  به 

دست افراد گروه فرقان شد.
1383 خورشیدی )2004 میالدی(

درگذشت کیومرث صابری فومنی، نویسنده، طنزپرداز و 
مدیر مسئول و سردبیر نشریهی گل آقا

1388 خورشیدی )2009 میالدی(
درگذشت رضا سیدحسینی مترجم سرشناس در ایران

آثار نویســندگان بزرگی چون آنــدره مالرو، مارگریت 
دوراس، یاشار کمال، ژان پل سارتر، آندره ژید، آلبر کامو و 

بالزاک و.... توسط سیدحسینی به فارسی برگردانده شده.
1388 خورشیدی )2009 میالدی(

اعدام دالرا دارابی، نوجوانی نقاش که در سن 17 سالگی 
مرتکب قتل شده بود توسط قوه قضاییه نظام جمهوری 

اسالمی ایران در رشت.

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
24  آوریل  تا  30 آوریل )5 اردیبهشت تا 11 اردیبهشت(

»غبن ملی «
و چهارم اردیبهشت

محبوبه مهراردشیر )حسینپور( :

نود و چهارســال پیــش ، در چهارم اردیبهشــت 1305  رضاشــاه بزرگ 
تاجگذاری کرد و تا شــهریور 1320 ایران را با   سرعت  و شیوهء  شگفت 
آوری  بــه دوران نویــن و عصر مدرنیته وارد کــرد. ایران امروزین که 41 
سالســت زیر سیطرهء فاشیســم مذهبی و قرون وسطایی  جمهوری اسالمی 
دســت و پا میزند، اگر هنوز نفســی دارد و امیدی به برخاســتنش میرود ، 
بخاطر بهرهمندی از زیر ســاختها ی دقیق و اســتخوانبدی مقاومی است که 

در روزگار پهلــوی اول و دوم ثبوت یافت.
دو ســال قبل ، در چهارم اردیبهشــت 97 کــه ماهها بــود ملت عاصی و 
ســتمدیدهء ایران  از همهء خط قرمزهــای حکومت نابکار عبور کرده  و با 
شعار ساختار شــکن و تعیین کنندهء »رضاشاه روحت شاد « طغیان کرده و 
بقیمت هزاران کشــته و اسیر سیادت  » اصالحطلب و اصولگرا « را مختومه 
اعــالم کرده بودند ، بناگاه  پیکرهء  رضاشــاه  طی یک عملیات خاکبرداری 
از دل زمین بیــرون آمد و بتعبیر خیل عظیمــی از هواداران خاندان پهلوی 

»رستاخیز«کرد.
طبعا خباثت  و  حســادت  جمهوری اسالمی نســبت بدین یادگار تاریخی 
نمیتوانســت جــز به  پنهان کردن  آن  و –  بخیــال  خام خود   – خاطره 

بیانجامد. آن  از  زدایی 

یکی مرد مردان و شیر ژیان
که حرمت از او یافت تاج کیان
سواری برومند و دشمن شکن
سپهدار و ناجی هر مرد و زن
بدشمن چو تندر بمردم پدر
ثنا گوی او هرزمان سربسر
همه غیرتش بهر مام وطن

بجنگ فرومایگان تن به تن
یکی نامجو مرد سرباز بود
که با فر شاهی از آغاز بود

بخدمت کمر بست شاه امین
به شوکت بیاراست ایرانزمین

ز مال و مفتی کشیدی دمار
که هستند بس دشمن نابکار

رضاشاهی از پهلوانی تبار
که از هیبتش ناکسان در فرار

از آن تیغ کینه براو آخته است
که زنده است و بر جاودان تاخته است

چو گشته است ما را نماد قیام
شود ملک و ملت از او شادکام

کنون باید آن پیکر پاک او
بگیریم از خصم ناپاک او

چو او مایه فخر مابود و هست
که ایران بدو از تباهی برست
به همت بکف آر این یادگار

نمیرد دگر نام او در غبار
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در جنوب کالیفرنیا
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دکتر جمشید آصف
جراح - دندانپزشک

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

Encino, CA 91436

گشایش 86 مرکز آزمایش کرونا در کالیفرنیا
گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا در کنفرانس خبری خود، بار دیگر امروز به خانه 

ماندن تاکید نمود و گفت هنوز در شرایط رفع محدودیت نیستیم. 
او افزود، ای کاش می توانســتم بگویم چه زمانی ولی به یاد داشته باشیم مانند کلید 
المپ نیست که آن را روشن کنیم و نمی توان از زمان قطعی و شرایط ان سخن گفت. 
او در این کنفرانس به افزایش شــمار مراکز آزمایش کرونا با همکاری 2 شــرکت 
قدرتمنــد اشــاره کرد و این که 80 مرکــز، نقاط دور افتاده و دور از دســترس به 

بیمارستان ها و درمانگاه ها را نیز زیر پوشش قرار خواهد داد. 
او بار دیگر بر 6 شرط اصلی و مرحله ای پایان دادن به خانه ماندن که در هفته های 

پیش اعالم کرده بود، تاکید کرد. 
در هفته جاری، شماری از شهرها به ویژه در جنوب کالیفرنیا از فرماندار درخواست 

به پایان دادن دوره خانه نشینی را نموده اند. 

خطر موج دوم بیماری کرونا در 
کالیفرنیا جدی است.

با نزدیک شــدن شــمار مبتالیان کالیفرنیا به 36000 و گذر شمار قربانیان بیماری 
کرونا از 1300 نفر، گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا و دیگر مسئوالن ایالتی، به ویژه 
در زمینه بهداشت عمومی، هشدار دادند که در مرحله رسیدن به نقطه اوج منحنی 
هستیم و ممکن است موج دوم ابتال به بیماری با میزان باالتر و خطر بیشتر همراه 
باشد از این روی، بازگشایی و رفع محدودیت ها در کالیفرنیا، نباید با شتاب روی 

دهد. 
ناگفتــه نماند که دکتر رابرت ردفیلد، مدیر مرکز کنترل و پیشــگیری بیماری های 
واگیردار نیز در گفتگو با واشنگتن پست گفته است، هنگامی که من این موضوع را 
بیان کردم، بسیاری نفهمیدند که من چه می گویم. در سال 1918 هنگامی که بیماری 
آنفلوانزا همه گیر و جهانی شد، موج دوم بیماری، بسیار خطرناک تر و کشنده تر بود. 
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