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!!!...

به علــت تراکم مطالب در این شــماره انتشــار نامه آقای علی میرفطــروس و همچنین
انتشــار ادامه تحقیقات مستقل ایرانشــهر در مورد ادعاهای آقای میرفطروس ممکن نشد
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تبرئه ژنرال مایکل فلین از اتهامات وارده

معرفیجنایتکارانجمهوریاسالمی
در صفحه 5

کنکاش در رسانه های
ایرانی خارج از کشور
در صفحه 8

در صفحات دیگر:
گشایش شرکت تسال بدون
اجازه کانتی
در خواست یک تریلیون دالری
ایالت های غرب آمریکا از دولت
و کنگره
آمار مبتالیان و مرگ و میر
ناشی از بیماری کرونا در
کالیفرنیا

وزارت دادگستری آمریکا اتهامات را علیه ژنرال مایکل ترامپ مشــغول به فعالیت بود ،در این کتاب با نگاهی
فلین وارد ندانست و شکایت علیه او را مردود دانست .انتقادی ،رژیم جمهوری اســامی را با گروه تروریستی
ژنرال فلین متهم بود که به ماموران اف بی آی در گفتگو داعش یکســان می داند که حامی اصلی تروریسم در
با سفیر روسیه در آمریکا دروغ گفته است .ژنرال فلین جهان امروز و از دوستان نزدیک گروه های تروریستی
در جامعه ایرانیان بسیار شــناخته شده است ضمن آن حزب اهلل و امل و القاعده است و رهبر جمهوری اسالمی
که کتاب او به نام عرصه نبرد که توســط عرفان قانعی را به خاطر عناد با آمریکا و خوانش استبدادی از قدرت
فرد ترجمه شده و توسط شرکت کتاب منتشر گردیده و حمایت از بشار اسد ،یک «شارالتان» و «شرور» معرفی
اســت .کتاب« ،عرصه نبــرد» از  ۶بخش مقدمه ،فصل می کند که اسالم و شــریعت ساختگی ،بهانه ای برای
 :۱دوران افسری اطالعات و امنیت /فصل :۲جنگیدن /قدرت ،ثروت و فســاد آنهاست .به عبارتی وی حساب
فصل:۳اتحاد دشــمن /فصل:۴رمز پیروزی و در نهایت مردم و جامعه ایران را از جمهوری اسالمی جدا دانسته
نتیجه و منابع) تشــکیل شده است.ژنرال فلین در اوائل و بطور جدی  ،خواهان فروپاشی رژیم اسالمی است.
سال 2017به عنوان مشاور امنیت ملی پرزیدنت دونالد

مدارس لوس انجلس در نیمه ماه
آگوست بازگشایی می شود
گشایش شش مرکز آزمایش
رایگان کرونا در نقاط دورافتاده
در خانه ماندن در
کانتی لوس انجلس
تا سه ماه دیگر تمدید شد

رضاشاه مزدور یا میهن پرست

خبرگزاری ایرانشهر :بدیع بدیع الزمانی فعال فرهنگی -
سیاسی ایرانی آمریکایی و از فارغ التحصیالن دانشگاه
پهلوی شیراز طی اطالعیه ای به دفتر خبرگزاری انتشار
کتابی با عنوان « رضاشــاه مزدور یا میهن پرست؟» یا

انتشار یکصد سند ســری و محرمانه دولت بریتانیا در
این کتاب از این شخصیت یگانه ایرانی در تاریخ ایران
ستایش کرده اســت .این کتاب به صورت رایگان در
تارنمای  Rezashah2020.comقابل دسترسی

است .آقای دکتر بدیع بدیع الزمانی به اتفاق همسرش
ساکن سن دیه گو در جنوب کالیفرنیا است.
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در خواست یک تریلیون دالری ایالت
های غرب آمریکا از دولت و کنگره
گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا در کنفرانس خبری امروز خود اشــاره کرد که نامه
مشترکی از سوی او و دیگر فرمانداران ایالت های غرب به دولت فدرال و کنگره نوشته
شده و بر نیاز ایالت ها برای یک تریلیون دالر کمک تاکید شده است.
او اشاره کرد که نزدیک به  70درصد مشاغل در راستای بازگشایی و کار است .او گفت
که در روز جمعه گذشته  11میلیون ماسک را توزیع کردیم که  5میلیون آن در اختیار
مراکز نگهداری بزرگساالن قرار گرفته است و  4/2میلیون ماسک در اختیار کشاورزان
گذاشته شده و  500هزار ماسک هم به ادارههای آموزشی و بهداشتی دادهایم.
گوین نیوسام اشاره کرد که با  19کانتی در کالیفرنیا در زمینه راهکارهای بازگشایی به
تفاهم رسیدهایم و فردا نیز  9کانتی دیگر به آن افزوده خواهد شد .ما در تالش هستیم با
همکاری یکدیگر ،الگوهای الزم و مناسب برای بازگشایی را طراحی کنیم.

آمار مبتالیان و مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا در کالیفرنیا
ایالت کالیفرنیا روز دوشنبه را با ثبت  67986نفر مبتال و مرگ و میر  2719نفر آغاز
کرد که  1163نفر مبتال و  25نفر مرگ و میر ،مربوط به روز یکشنبه است.
آمار مبتالیان و مرگ و میر در شماری از کانتیهای کالیفرنیا

به مناسبت زادروز شهره آغداشلو هنرمند ملی و بین المللی ایران

ایرانشهر

را
آن الین بخوانید
IranshahrNewsAgency.com/Magazine

ک
تاب
ر
ا
ی
خدا چه می خواهد؟
گان

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
خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
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مدارس لوس انجلس در نیمه ماه آگوست بازگشایی می شود

الکس ویانوئه وا ،رئیس اداره شــریف دپارتمان کانتی لوس
آنجلس امروز در کنفرانس خبری گفت :ویدئوها و مدارکی
وجود دارد که نشان میدهد زندانیان تالش دارند خود را به
بیماری  19-COVIDمبتال نمایند.
در این ویدئوها مشاهده میشود که زندانیان از ظرف و لیوان
فرد مبتال مینوشند تا آلوده و مبتال شوند .باید اشاره کرد که
زندانهای لوس آنجلس کانتی گنجایش  17000نفر را دارد
و به سبب گسترش بیماری کرونا هم اکنون با کاهش دوران
زندان ،و آزادی شماری از آنان 11723 ،نفر در زندان هستند.
از میان زندانیان  357نفر مبتال شده بودند که  117نفر درمان
شدهاند و  222نفر هنوز بستری هستند.
برخی میگویند با شکایت همگانی که علیه کانتی صورت
پذیرفته ،بســیاری تالش دارند به این شکایت بپیوندند زیرا
تختها زندانیان  3فوت با یکدیگر فاصله دارد و کمتر از 6
فوت است.

آستین بیوتنر ،رئیس اداره آموزش لوس آنجلس امروز در مصاحبهای
گفت :گر چه نزدیک  900مدرســه از میانه ماه آگوست بازگشایی
خواهد شد و نزدیک به نیم میلیون دانشآموز به کالسهای درس
خواهند رفت ،لیکن مقررات و راهکارهای ســال جاری متفاوت
خواهد بود و یکی از این مقررات ،آزمایش کرونا برای دانش آموزان
و افراد خانواده آنان خواهد بود.
از ســوی دیگر تهیه ماسک و دیگر نیازمندیهای پاکسازی روزانه
در مــدارس برای دانش آموزان ،آموزگاران و کارکنان نه تنها نیاز به
بودجه و منابع مالی دارد ،بلکه مقررات و چگونگی عملکرد دانش
آموزان و آمــوزگاران باید به دقت برنامهریزی شــود و ما در این
زمینه با کارشناسان دانشگاه  ،UCLAبرای این موضوع بررسی و
برنامهریزیخواهیمنمود.
ناگفته نماند پس از لوس آنجلس ،سن دیه گو بزرگترین اداره آموزش
در کالیفرنیا نیز در راستای همین طرح مشترک گام برخواهد داشت.

ایالن ماسک تهدید به خروج از کالیفرنیا کرد

ایالن ماســک ،بنیانگذار و مدیر عامل شرکت تسال ،در توئیت
روز یکشنبه خود ،تهدید کرد که اگر شرایط تغییر نکند ،او بنابر
پیشنهاد مشاوران مالی خود ،شرکت تسال و محل زندگی خود را
به تگزاس یا نوادا خواهد برد تا از پرداخت مالیات زیاد رها شود.
ایالن ماسک که هم اکنون دارای شخصی او باالی  55میلیارد دالر
است ،در سال گذشته  780میلیون دالر سود کرده است و اگر به

زندانیان به عمد به بیماری کرونا مبتال می شوند

تگزاس و نوادا منتقل شــود ،سهم مالیاتی او صفر خواهد بود در
حالــی که بنابر مقررات کالیفرنیا او باید  104میلیون دالر مالیات
درآمد ایالتی بپردازد گفته میشود که با تمام فراز و نشیبهای مالی
شرکت تسال و سهام آن هم اکنون  151میلیارد دالر ارزش دارد و
اگر در سال گذشته  240درصد سقوط نمیکرد هم اکنون باالی
 460میلیارد دالر ارزش داشت.

گشایش شش مرکز آزمایش رایگان کرونا
در نقاط دورافتاده
گوین نیوســام در کنفرانس خبری خود ضمن اشــاره
به گشــایش  6مرکز جدید آزمایــش در نقاط دورافتاده
کالیفرنیا ،اشاره کرد که آزمایش در مراکز دولتی ،رایگان
است و ارتباطی به بیمه یا مهاجرت شما ندارد ،مراکزی
که بــه طور خصوصی دایر هســتند و پــول میگیرند
ارتباطی به ایالت ندارنــد برای آگاهی از مناطق رایگان
به تارنمــای  ca.gov.19-COVIDکالیفرنیا بروید .در
کالیفرنیــا ،ما دارای  4600داروخانــه دارای پروانه کار
داریم که آنها ،توانایی آزمایش کرونا را دارند و نام آنها
اعالم خواهد شد.
امروز اعالم میکنم ادارههایی کــه نمیتوانند کار خود
را از راه دور و آنالیــن انجام دهند میتوانند با رعایت
مقررات بازگشایی شوند.
مــا به پیگیری شــرایط کســانی کــه دوران بیماری را
گذراندهانــد و مرخص شــدهاند ،میپردازیم .از امروز
شــرایط تازهای را برای رستورانها در برخی از کانتیها
در فاز دوم اعالم میکنیم که بر اساس کانتیها طبقهبندی
شده است.
و هر کانتی خــود میتواند با بررســی راهکارهای ما،
دریابد که آیا وارد فاز بعدی میشوند یا نه  27کانتی در
شرایط بهتری هستند.

3

4

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  -220آدینه  15می 2020

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:219 - MAY, 15 , 2020

در کانون خبر:

آمار مبتالیان و مرگ و میر در شماری از
کانتیهای کالیفرنیا

کالیفرنیا سه شنبه را با ثبت  69417نفر مبتال و  2789نفر مرگ
و میر آغاز نموده است که  1410نفر مبتال مربوط به روز دوشنبه
است .روز گذشته  61نفر نیز مرگ و میر داشته است.

در خانه ماندن درکانتی لوس انجلس
تا سه ماه دیگر تمدید شد

آمار شماری از کانتیهای به این شرح است:

کانتی ریورساید پس از بازگشایی روز جمعه ،با افزایش مبتالیان روبرو شده است.

گشایش شرکت تسال بدون اجازه کانتی
پس از آن که ایالن ماســک مدیر عامل و بنیانگذار تسال ،بنابر
تفســیر خود از بازگشایی ،دســتور به بازگشایی و آغاز تولید
در کارخانه تســا در شهر فری مونت کالیفرنیا را داد ،مقامات
رسمی کانتی المیدا که کارخانه تسال در آنجا قرار دارد ،در یک
نامه رسمی به کارکنان بخش ایمنی کارخانه ،دستور دادند که
بیدرنگ کارخانه برای رعایت بهداشت و ایمنی تعطیل شود و
تا زمانی که از سوی ایالت و کانتی اجازه داده نشده است تنها به
کارهای ابتدایی بپردازند و دست به گشایش برای تولید نزنند.
اداره شــریف دپارتمان کانتی نیز که نسخهای از این دستور را
دریافت نموده بر اجرایی شدن آن تاکید کرده است.
ایالن ماسک امروز در توئیتی ،بازگشایی تسال را شادباش گفت
لورنا گونزالس نماینده مجلس ایالتی نیز در واکنش توئیتی با ،F
ایالن ماسک منتشر کرد.

گوین نیوسام و درخواست بودجه برای پیشگیری از
آتش سوزی ها

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا ،کنفرانس خبری روز چهارشنبه خدمات عمومی نظارت خواهند کرد که یکی از آنها شــرکت
خود را در محل اداره آتشنشــانی الدورادو کانتی در برابر یک  PG&Eاست که در مرحله ورشکستگی قرار دارد.
او گفــت ما این هفتــه  246آتشســوزی را در ایالت تجربه
ماشین آتشنشانی اجرا کرد.
او اشاره کرد که در دوران کرونا و فصل آتشسوزیها هستیم ،از کردیم و من از قانون گذاران درخواســت کردم که برای اینکه
این روی  106نفر از کارشناسان و کارکنان بخش خدمات عمومی ادارههای اتشنشانی کالیفرنیا  600کارمند جدید استخدام کنند و
کالیفرنیا ،بخشی برای ایمنی در برابر آتشسوزیها تشکیل خواهد ماشینهای جدید آتشنشانی خریداری شود 87/5 ،میلیارد دالر
داد و به طور مستقل بر  3شرکت مهم سرمایهگذاری در بخش بودجه تصویب کنند.

پس از آن که دکتر آنتونی فاچــی ،مدیر مرکز بیماریهای
واگیردار آمریکا در نشست مجازی سنای آمریکا از موضوع
بازگشــت بیمــاری کرونــا در پاییز و نیاز بــه مقررات و
راهکارهای بیشتر در راستای بازگشایی سخن گفت ،نشست
ناظران کانتی لوس آنجلس با حضور دکتر باربارا فرر ،مدیر
اداره بهداشــت عمومی کالیفرنیا تشکیل شد و دکتر باربارا
فــرر ،امروز تاکید کرد که دســتور در خانه ماندن در کانتی

لوس انجلس باید تا  3ماه دیگر تمدید شود و تا ماه جوالی
ادامه یابد و تنها در صورت تغییر جدی در کاهش و کنترل
شمار مبتالیان و مرگ و میر میتوان تصمیم دیگری گرفت.
تاکنــون  240هزار نفــر از  10میلیون جمعیت کانتی لوس
آنجلس آزمایش شدهاند و در حدود  12درصد یعنی 32269
نفر به بیماری مبتال هستند.

نمایشهواییجتهایگاردملیدرآسمانکالیفرنیا

نیــروی هوایی گارد ملی در کالیفرنیا اعالم کرد که به افتخار
کسانی که در کالیفرنیا در خط مقدم ،علیه بیماری کرونا تالش
میکنند روز چهارشنبه با پرواز بر فراز شهرهایی از کالیفرنیا،
ادای احترام خواهند کرد.
در این نمایش آســمانی ،جنگنده های  F15cاز پایگاه رسته

 144thجنگندهها در فرزنو به سوی ساکرامنتو پرواز میکنند و
سپس به سوی آسمان سن فرانسیسکو پرواز میکنند و پس از
مانور در اسمان شمال کالیفرنیا ،پروازی به سوی لوس آنجلس
خواهند داشت و آخرین مسیر آنها به سوی سانتاآنا در ارنج
کانتی خواهد بود و سرانجام به پایگاه خود باز میگردند.

کالس دانشگاه های کالیفرنیا
در پاییز هم آنالین خواهد بود

 ،Cal stateبزرگترین نظام دانشگاهی آمریکا ،اعالم کرد
که بیشتر کالسهای ترم پاییز خود را به صورت حضوری
برگزار نخواهد کرد و این کالسها نیز به صورت آنالین
خواهد بود.
تیموتی وایت رئیس دانشــگاه هــای  cal stateکه 23
دانشگاه زیرمجموعه دارد ،گفت به سبب ناروشنی شرایط
دوران کرونا و محدودیتها و احتمال گسترش ویروس
کرونا ،این تصمیم گرفته شده است و ممکن است پس از
جوالی تغییر کند.

 – 1بیشــتر کالسها در  23دانشــگاه به صورت آنالین
برگزار میشود
 – 2شــمار کمی از کالسها که نیاز به حضور دارد مانند
پرستاری ،بیولوژی و علوم آزمایشگاهی با رعایت ایمنی
دانشجو و استاد به طور حضوری خواهد بود.
 – 3از شمار اتاقهای خوابگاهها کاسته خواهد شد و این
موضوع به آگاهی دانشجویان و خانودهها خواهد رسید.
جنت ناپولی تانــو ،پرزیدنت دانشــگاهها گفت :ایمنی
نخستین اولویت ماست.
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سیدحسنفیروزآبادي

انتخاب ریاست جمهوري سال 88از پیش طراحی شده بود و از شش ماه قبل فتنه گران را در مکانی که مورد نظر ماموران امنیتی بود دفن کنند.
مشغول برنامه ریزي و سازماندهی بودند .اقدامات آ نها مبتنی بر ارتباطات مستمر با دشمن عباس قاسمی ،دادستان عمومی و انقالب مرکز استان مرکزي ،سه شنبه  19د يماه با
و جهت گیري براندازان هم حذف انقالب اسالمی ،نهضت امام راحل (ره) و فرهنگ قاچاقچی خواندن وحید حیدري علت مرگ او را خودکشی اعالم کرد و گفت که
اسالم ناب محمدي (ص) بود .بنابراین فتنه گران شیطا نمحور ،خادم دشمن و خائن به فیلم لحظه خودکشــی او موجود است این اظهارات در حالی بیان شده است که تا
مشاور عالی فرماندهی نظامی
کنون هیچ فیلمی از خودکشی وحید حیدري منتشر نشده است.
اسالم ،انقالب ،امام و والیت فقیه بودند»
رهبر جمهوري اسالمی ایران
نزدیکان وحید حیدري با رد ادعاي قاچاقچی بودن او خبر از وجود شکاف عمیقی
روي سر پیکر وحید حیدري داده اند که فرضیه خودکشی وي را رد می کند.
قرارگرفتن در لیست مجازات هاي حقوق بشري
محمد نجفی ،وکیل دادگستري که پرونده وحید حیدري را دنبال می کرد ،در  25د
اتحادیه اروپا و وزارت خزانه داري ایاالت متحده آمریکا
سید حسن فیروز آبادي متولد  1330در روستاي
يماه و در منز الش توســط نیروهاي امنیتی دستگیر شد پیش از آن محمد نجفی با
مال آباد مشهد است .او مدرك دکتراي دامپزشکی دارد
اتحادیــه اروپا طی تصمیم مورخ  18مهر  10( 1390اکتبر  )2011ســید حســن رد فرضیه خودکشی وحید حیدري گفته بود که او در بازداشتگاه کشته شده است.
فیروزآبادي را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی
مسئولیت ها
داشته است از ورود به کشورهاي این اتحادیه محروم کرد .کلیه دارایی هاي او نیز
در اروپا توقیف خواهد شد.
 عضو هیات موسس جهاد سازندگی خراسانبر اســاس بیانیه اتحادیه اروپا سید حسن فیروزآبادي به دلیل«هدایت و نظارت» بر
 مسوول هیات واگذاري زمین شمال خراساننیروهاي نظامی سرکوب گر پس از انتخابات ریاست جمهوري سال « 1388اعمال
 عضو هیات علمی دانشگاه تهرانخشــونت» و «سرکوب بی رحمانه» معترضان توسط نیروهاي تحت امرش تحریم
شده است.
 مسئول جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران در سال  1360با حکم رجایی عضو شوراي مرکزي جهاد سازندگی کشور در سال  1361با حکم نخس توزیر سابق وزارت خزان هداري ایاالت متحده آمریکا نیز در آذر  ، 1391با اشاره به مسئولیتسید حسن فیروزآبادي به عنوان عالی ترین مقام نظامی در هدایت نیروهاي نظامی
 معاون امور دفاعی نخست وزیر در سال 1364سپاه و بسیج در «سرکوب خشون تبار اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوري
 جانشین نخس توزیر در قرارگاه خاتم االنبیاء« »1388بدرفتاري با زندانیان سیاســی» و «حمله به کوي دانشگاه تهران در  18تیر
 مسئول ستاد امداد و درمان جنگ »1388او را در لیست مجازات هاي حقوق بشري خود قرار داد.
 مسئول امور پناهگاه ها و دفاع غیرعامل و پدافند ش .م .ه.بر اساس این تحریم دارایی هاي احتمالی سید حسن فیروزآبادي در آمریکا توقیف
دبیرکمیسیونمهندسیصنعتیجنگدولتومسئولکمیتهساختموشکزمینبهزمینو از ورود او به این کشور جلوگیري می شود .همچنین شهروندان ایاالت متحده حق
 مسئول کمیته تحقیقات مهندسی صنعتی جنگ و صدها طرح صنعتی و موشکیهی چگونه معامله اي با او نخواهند داشت.
 جانشین رئیس ستاد فرماندهی کل قوا رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح از سال  1368تا  8تیر 1395 عضو شوراي عالی امنیت ملی از بدو تأسیس تا کنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از  1375تا کنون -مشاور عالی فرماندهی نظامی رهبر جمهوري اسالمی ایران از 8تیر 1395تا کنون

عباسقاسمی

برخی از موارد نقض حقوق بشر
 .1نقض آزادي هاي فردي و اجتماعی شهروندان
بهائی و محرومیت آنان از حقوق اقتصادي خود
در سال  1384سید حسن فیروزآبادي ،فرمانده وقت کل ستاد نیروهاي مسلح ،نامه اي
«خیلــی محرمانه» به بســیاري از نهادهاي نظامی و امنیتی کشــور از جمله وزارت
اطالعات ،فرمانده کل سپاه پاسداران ،فرمانده نیروهاي مقاومت بسیج سپاه پاسداران،
فرمانده نیروي انتظامی و ...ارسال کرد .او در این نامه با استناد به دستور سید علی خامنه
اي ،از کلیه این نهادها می خواهد  « ،گزارش جامع و کاملی از  ...کلیه فعالیت هاي این
فرقه بهائیان (اعم از سیاسی ،اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی) جهت شناسایی کلیه افراد
این فرقه تهیه و به ستاد نیروهاي مسلح ارسال دارند »
جهت شناسایی کلیه افراد این فرقه تهیه و به ستاد نیروهاي مسلح ارسال دارند براي
تحدید ،نقض و کنترل آزاد يهاي فردي ،اجتماعی و قانونی بهائیان اعطا کرده است
که ممنوعیت کسب و کار و داشتن شغل از مصادیق بارز نقض این حقوق است.

دادستان عمومی و انقالب اراك

مسئولیت ها
 -معاون دادستان اراك تا فروردین 1395

 -سرپرست معاونت اجتماعی دادگستري استان مرکزي از فروردین 1395تا 3بهمن1395

 -دادستان عمومی و انقالب اراك از  3بهمن  1395تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر

عباس قاسمی ،به عنوان دادستان عمومی و انقالب اراك از انجام مسئولیت قانونی
خود مبنی بر پیگیري مرگ مشــکوك وحید حیدري و کشــف دالیل و عوامل در
بازداشت گاه کالنتري  12شهر اراك خودداري کرده است.
وحید حیدري 23 ،ســاله ،در جریان اجتماعات اعتراضی در اراك در روز  10دي
 1396توســط نیروي انتظامی دستگیر و در کالنتري  12اراك جان سپرد .بر مبناي
قانون ماموران کالنتري مســئولیت حفظ جان و سالمتی وحید حیدري را بر عهده
 .2مشارکت در سرکوب اعتراضات پس از
داشــته اند .دادســتان نه فقط دالیل مرگ وحید حیدري را به طور شفاف و علنی
انتخابات ریاست جمهوري سال 1388
پیگیري نکرده اســت ،با طرح ادعاهایی که تا کنون اثبات نشــده علت مرگ او را
خودکشی اعالم کرده است.
سید حسن فیرو زآبادي به عنوان رئیس کل ستاد نیروهاي مسلح و همچنین عضو شوراي
در  16دي  1396به خانواده حیدري اطالع داده می شــود که فرزندشــان در زندان
عالی امنیت ملی ،مشارکت موثري در ســرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست
خودکشی کرده است و از ایشان می خواهند تا پیکر او را تحویل بگیرند .به گفته یک
جمهوري ســال  1388داشته اســت .او در  11دي  1392در «همایش سیاست گذاري
فعال مدنی در اراك خانواده وحید حیدري تحت فشار شدید امنیتی مجبور شدند او
نیروهاي مســلح» با تأکید بر خائن بودن معترضان گفت« :فتنه سال 88حوادث پس از
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در کانون خبر:

اریک گارستی شهردار لوس انجلس :
تمدید در خانه ماندن سه ماهه قطعی نیست

پس از آنکه دکتر باربارا فرر ،مدیر اداره بهداشــت عمومی کانتی لوس آنجلس روز
گذشته اعالم کرد که دستور در خانه ماندن تا  3ماه دیگر ادامه خواهد داشت ،اریک
گارستی شهردار لوس آنجلس برای کاستن از وحشت عمومی ،در گفتگوی با CNN
گفت این به معنای قطعی  3ماه نیست و با توجه به شرایط امروزاست ،هراس نداشته
باشید ،ما در شرایط ویژه بهداشت و تندرستی هستیم و به دانشمندان گوش میدهیم.

ناگفته نماند که از امروز ،کرانههای ساحلی اقیانوس آرام در لوس آنجلس کانتی با در
نظر گرفتن محدودیتهای الزم از نظر فاصله اجتماعی و جسمانی،همراه با شماری
از مشاغل مانند رستورانها ،بازگشایی میشوند.
ماه گذشته پایان دوره در خانه ماندن  15می تعیین شده بود و اکنون تا پایان جوالی
تمدید شده است.

توافق شرکت تسال با کانتی برای بازگشایی
ســرانجام ایالن ماسک مدیر عامل شرکت تسال و مســئوالن کانتی المیدا برای

بازگشــایی کارخانه تولیدی تسال در شــهر  Fremontبه توافق رسیدند و بر
اســاس این توافق ،کارخانه از هفته آینده بازگشایی میشود لیکن باید بر اساس
مقررات ایمنی و بهداشتی تعیین شده ،عمل نماید.
پس از آن که در پایان هفته گذشــته ،ایالن ماســک به بازگشایی کارخانه تسال
پرداخت و روز دوشــنبه مسئوالن کانتی در نامهای دستور بسته شدن کارخانه را
صادر کردند و شریف دپارتمان اجرای آن را در دستور کار خود قرار داد ،ایالن
ماسک ،تهدید کرد که کارخانه خود را به نوادا یا تگزاس منتقل خواهد کرد تا از
پرداخت مالیات و مقررات کالیفرنیا رها شود ،مسئوالن کانتی با او توافق کردند
که در کالیفرنیا و کانتی المیدا بماند و کارخانه را هفته آینده بازگشایی کند.
ناگفته نماند که ایالن ماســک و تسال ســاالنه بیش از  100میلیون دالر مالیات
میپردازد.
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در کانون خبر:

گوین نیو سام :ترامپ میتواند با نوک قلم  ،مشکل
کالیفرنیا را حل کند

امروزگوین نیوســام گفت :ترامپ میتواند با اشاره نوک قلم
خود ،مشــکل ما را حل کند ،به روشنی میگویم ،این شعار
سیاسینیست.
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در کنفرانس خبری خود از برنامه
ایالت در برابر کسری بودجه  54/3میلیارد دالری سخن گفت
و اشــاره کرد ایالت کالیفرنیا پیش از  6 ،19-COVIDمیلیارد
دالر ارزش افزوده و  21میلیارد دالر ذخیره مالی داشته است،
لیکن با کاهش درآمدهای مالیاتی از یک ســو و پرداخت به
 4/6میلیون نفری که از  12مارچ تقاضای حقوق دوران بیکاری
نمودهاند ،ناگزیر هستیم نه تنها شماری از برنامههای اجرایی را
متوقف کنیم ،بلکه از جوالی کارکنان ایالتی با 10درصد کاهش
درآمد ممکن است روبرو شوند .او اشاره کرد که اگر دست به
این تغییرات در برنامهها دســت نزنیم با مشکالت در اجرای
برنامههای ضروری مانند بهداشت و درمان و یا خوراک رسانی
به نیازمندان خواهیم بود .گوین نیوســام که در این کنفرانس
به یکایک فصلهای بودجه ســال جاری اشاره کرد گفت :به
روشــنی میگویم و این یک شعار سیاسی نیست ،پرزیدنت
ترامپ میتواند با نوک قلم خود ،مشکل ما را حل کند.

 18کانتی کالیفرنیا وارد فاز دوم شدند

در حالی که تا پایان امروز ،شمار مرگ و میر در کالیفرنیا به 3000
نفر خواهد رسید و شمار مبتالیان میتواند به  75000نفر برسد،
 18کانتی ،که در شــمال کالیفرنیا و در نقاط کم جمعیت هستند
توانستهاند به نشانههای مورد نیاز به بازگشایی دست یابند  .آمار
نشان میدهد که  5درصد کالیفرنیا در این کانتیها زندگی میکنند.
کانتیهای کالیفرنیا برای ورود به فاز دوم بازگشایی میبایست در

پوشیدن ماسک در لوس انجلس اجباری شد

که با پذیرفتن و اقرار به جرم خویش در ماجرای فســاد و

رشوه دادن به اعضای شورای شهر لوس انجلس ،از تخفیف
در جرم و زندان برخوردار شود .او برای ساخت هتل 300

اتاقه و پروژه خانهسازی  650واحدی ،ماهیانه  66هزار دالر

رشوه پرداخت کرده است.

جورج چیانگ  41ســاله پذیرفته است که با دادستان فدرال
در مورد تحقیق در پرونده فساد شورای شهر لوس آنجلس

همــکاری نمایــد .او در اقرار به جرم خــود به دادن بلیت

 .شب گذشته اریک گارستی ،شهردار لوس انجلس اعالم
کرد که از امروز پوشش ماسک برای لوسآنجلسیها اجباری
میشود تا بتوانیم به دوران کاهش مبتالیان دست یابیم .این
مقررات برای هنگامی خواهد بود که برای هر منظوری از
خانه بیرون میرویم .اریک گارستی گفت :ماسک خود را
همواره همراه بیاورید زیرا به ما کمک میکند که به آزادی
بیشتر دست یابیم.
 – 1ایــن مقررات بــرای ورزش در محلــه ،راهپیمایی،

 14روز گذشته ،مرگ و میر نداشته باشند و افزایش شمار مبتالیان
نباید بیش از یک نفر برای هر  10هزار نفر جمعیت باشد.
ناگفته نماند کانتی های ارنج ،ریورساید ،سن برناردینو و سن دیه
گو که در باالی جدول مبتالیان پس از لوس آنجلس هستند نیز در
تالش هستند با همکاری با یکدیگر علیه گوین نیوسام اقدام نمایند.

رشوه خواری در شورای شهر لوس انجلس
جورج چیانگ ،مشــاور امالک در گرانادا هیلز ،توافق کرد

زمینهای گلف و دوران استفاده از ساحل خواهد بود.
 – 2هنگام ورود به فروشــگاههای مواد خوراکی و دیگر
خرده فروشیهای مجاز و حتی برداشتن کاالی خریداری
شده از برابر فروشگاه اجباری است
 – 3هنگام استفاده از اتوبوس،مترو و ورود به فرودگاه لوس
آنجلس داشتن ماسک اجباری است.
 – 4این مقررات شــامل کودکان زیر  2سال و برخی افراد
دارای ناتوانی نخواهد بود.

7

مسابقه  ،کنسرت  ،هزینه سفر و پول نقد به اعضای شورای
شــهر لوس آنجلس پرداخته است .در این پرونده FBI ،و
دفتر دادستان کل از سال گذشته ،اقدام به گردآوری مدارک

علیه هوزه هویزار عضو شــورای شهر لوس آنجلس نموده
اســت که صدها هزار دالر رشــوه دریافت کرده است .اگر

جورج چیانگ با دادستان همکاری و اقرار به جرم نمیکرد،

ممکن بود به  20سابل زندان محکوم شود.
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کنکاش در رسانه های ایرانی خارج از کشور
در نسخه دیجیتال در ایرانشهر آن الین  iranshahrnewsagency.com/Magazineبر روی هر اسم کلیک کرده و فیلم آن را مشاهده کنید

گزارش :محبوبه حسین پور
-1وزارت امور خارجه آمریکا در فارســی  /توییتر

وزیر امور خارجه :هفته گذشــته ایاالت متحده یک شخص و شرکت
وی (امیر دیانت و شــرکت خدمــات معدنی طیف) را که ســالها با
نیروی قدس ســپاه برای ایجاد درآمــد و منابع برای کارزار ترور آنها

مبادله انجام می داد ،تحریم کرد.

 -2منوتو تیوی  /روبــرو  /مازیار مکفی  /دقیقه  42ببعد

در مورد این دو دانشــجو که دستگیر شده ند دو چیز مشخص است که
اوال جوان هستند و ثانیا نخبه میباشند ...شاید بتوان گفت تنها ته ماندهء

ســرمایه های علمی ایران که باقیمانده مانده اند همین چند تا هســتند

...وقتــی نگاه میکنیم همه رتبه های یک تا ده کنکور از کشــور خارج
شــده اند  ...منهم موافقم که این دو جوان یا حاضر به همکاری نشــده
اند و یا حاال حکومت میخواهد بدینوســیله وادارشان کند بهمکاری ...

قبال داشتیم دکتر اردشیر حســینپور را که استاد دانشگاه بود و با اینها
همکاری نکرد و متاسفانه بقتل رسید

 ...قلبــا امیدوارم البته در مورد این دو جوان چنین چیزی اتقاق نیفتد ..

-3امیرطاهری/

ایندیپندنت فارسی

 -11آیت اهلل تناسلی  /توییتر
-4افشین نریمان  /توییتر
اعتراف حسن روحانی به صادرات تجهیزات نظامی در شرایط تحریم .تا وقتی بیبیســی فارسی و دانشــمند بزرگوار سیاوش اردالن اعالم
بــه همین دلیل بایــد تحریمهای نظامی جمهوری اســامی ادامه پیدا نکرده ،بهتر اســت کسی در مورد اشــتباهی بودن یا نبودن شلیک به
ناوچه رهبر سپاه ایران چیزی نگوید
کند .
 -5امیربرادران  /فیسبوک

تهديد دوباره جهان توســط جمهوري اسالمي !

اخوند حسن روحانی بار ديگر امروز جهان را تهديد كرد که «بازگشت

تحریم تســلیحاتی ایران ،تحت هر عنوان و با هــر بیان و مکانیزمی»
عواقبی وخیم خواهد داشت!

اخوند روحاني ،در مقابل فشــار هاي دولت ترامپ  ،بِه ســران آلمان

و فرانســه و بریتانیا و چین و روسیه هشدار داده ،اگر « چنین خطایی

را مرتکب شــوند چه عواقب وخیمی برای آنها دارد و چه شکســت
تاریخی برای آنها خواهد بود! ».

-6رضا تقیزاده  /توییتر

وحانی دروغگو امروز به بهانه آســان کردــن کار ،تغییر پول ملی از
ریــال به تومان را کلید زد .کلید ســاز فرامــوش کرده که در زمان

محمــود« ،معجزه هزاره ســوم» ،منظور مردم از تومن میلیون شــد و
با همــت او میلیارد! دولتی هابرای چاپ اســکناس بدون پشــتوانه

هر روز که میگذرد ،حضور چین در افغانســتان پررنگتر میشــود .صبرکنند-با حذف صفر هاهزینه چاپ کم میشــود!

تاز هتریــن برآوردها نشــان میدهد که بیش از  ۱۰۰شــرکت چینی،
که طبعا همه به حزب کمونیســت حاکم وابســتهاند ،دــر زمینههای  -7علی اکبر امیدمهر  /فیسبوک
گوناگون ،از اکتشــاف نفت و گاز گرفته تا فلزات و ارتباطات و حمل

و نقل ،و البته با تجهیزاتی با امکان اســتفاده مضاعف ،در افغانســتان

فعالیت دارند.

هدف چین ،ایجاد یک بلوک «دوســت» از اقیانوس هند تا آســیای

مرکزی است .جمهوری اسالمی ایران در ایجاد این بلوک به جمهوری

خلق چین کمک میکند ،اما همانطور که در مورد کمک به روسیه در
ســوریه دیدهایم ،به احتمال قوی ،در نهایت از «بازی بزرگ» اخراج
خواهد شــد .جمهوری اسالمی ایران همان کچلی است که هر جا آش

بود فراش میشــد؛ این بار ،اما ،احتمال آن که چین کمونیست ،فراش
اسالمی خود را بر سر ســفره آش جای دهد ،اندک به نظر میرسد.

قــرار بود یــک میلیارد یــوروی خامنه ای ،صرف مبــارزه با کرونا
در کشــور شــود.اما همچون همیشــه ،صرف حمام خونهای منطقه و
تروریســت های اســامی ،از جمله احیای مجدد داعش و نیز ایجاد
اختالف بین اپوزیســیون شــد.که در هر دو هم شکســت خورده،هم
ارتش تروریســتی ســایبری پانصد نفره اش در فیــس بوک لو رفت
و خبر انســجام بیشــتر و اتحاد اپوزیســیون نیز در آنتن هاست و هم
مدیریت پاکســازی ســوریه ،از عمال رژیم ،از سوی جامعه جهانی به
اسرائیل واگذار شد.چون روحانی طی نامه ای سران چهار بعالوه یک
برجام را ،تهدید به بازگشــت داعش نمود و با این اخطار ،خود را لو
داد .که داعش ســاخته و پرداخته رژیم بوده و کماکان بشــکل آتش
نهفته ،در خدمت رژیم هست.

-8محبوبه حسینپور  /فیسبوک
تصادفی نیست !
دــو جوان نخبه علمی ســه هفته قبل در تهران ناگهان دســتگیر و باز
داشت میشوند...
از ســویی نوچه های فرقه رجویه مدعی شــده اند «امروزه بر همگان
روشن شده است که صورت مســأله سیاسی ایران معادلهای است که
یکطرفش رژیم آخوندــی و یکطرف دیگرش مجاهدین قرار دارد....

 -12ســهیل ملکپور  /رادیو شــهیاد  /نبرد تنهاترین پادشــاه  /از دقیقه
 32ببعد
 ...امثال ما پیرو خطی هســتیم که بزرگش شاهنشــاه فقید هســتند یادما
ن باشــد که هر روز که میگذرد بیشــتر می فهمیم چه گوهری بود  ...تک
ســتاره جهان (رهبران ) بود .هنوز جهان رهبــری چنین متمدن با کالس
تحصیلکرده و با افکار زیبا و با سیاســت بینظیر جهانی بخود ندیده پس
ما باید تالشــمان را بگذاریم که کالســمان در حد ایشــان باشد  .ما
فقط با عکس ایشــان نمیتوانیم راه برویم  .مــا از خطی داریم میزنیم که
تمــدن را آورد به ایران علم را آورد به ایران پرســتیژ و کالس را آورد
به ایران پرســتیژ و کالســی از آ« خودمان بود ولی  1400بود که از ما
گرفتــه بودند  ...آنرا باز گرداند ...
 -13فریبا /توییتر
مبارزه با امریکا!!!
بازدید فیدل کاســترو از مدرسه ی پسرش در نیویورک آوریل 1959
پســر کاســترو در حالی در نیویورک تحصیل میکرد که پدرش مشــغول
رهبــری مبارزه با امریکا بود.
چقدر این موضوع در مملکت مارایج هســتا.
 -14ســعید سکویی  /فیسبوک
....ما متخصص ســوزاندن فرصت ها هســتیم .ترکیب « نســل سوخته»،
همان مفهوم « فرصت سوزی » اســت .مفاهیم سنتی غلط ،از ما به جای
« آزادیخواه» « ،برده ایدئولوژی» ســاخته اند .آموزش و پرورشــی در
کار نبوده اســت .آنچه شاهدش بودیم و هســتیم مکان هایی برای برده
پــروری بودند و هســتند .همه این اماکن در خدمت « ســرکوبگری» و
در راستای تقویت « ســرکوب شدگی » ساخته شده اند.
ما شکل های ســرکوب شدگی هستیم.
ما را مجبور جغرافیا و دین و فرهنگ و سیاســت و ســنت ساخته اند.
اجاق اختیار انســان ما کور اســت اما آتش به اختیار حاکمان سرکوبگر
می باشد!
 -15جمشــید چالنگی  /توییتر
پس از شــليك موشــك به هواپيماي اوكرايني و قتل  ١٧٦سرنشــين آن
،شــليك ناو جماران به ناوچه كنارك را مسئوالن جمهوري اسالمي يك
« اشتباه» خوانده اند.
حاالتصوركنيــد حكومت فقيــه به بمب اتمي دســت بيابد و روزي هم
اصغري يا اكبري «اشــتباهي « دكمه آزادكردن بمب را فشــار دهد  ،چه
پيش خواهد آمد!
 - 16روشنگر نســل سوخته  /توییتر
حســن روحانی گفته مایک پومپئو فردی بیســواد اســت و حتی الفبای
سیاســی را نمی داند .پومپئو دارای دکترای حقوق از دانشــگاه هاروارد
است و متاســفانه هرگز توفیق نیافت تا مانند خامنه ای و حسن روحانی
الفبای سیاســت را در فیضیه قم بیاموزد

!»
از سوی دیگردر شــب هفتادمین سالگرد خاکسپاری پدر ایران نوین ،
رضا شــاه بزرگ  ،سخنگوی قوهء قضاییهء جمهوری اسالمی با منتسب
کردن آن دانشــجویان نخبه به مجاهدین  ،بطور رســمی بر حرف این
صحه میگذارد ! و این در حالیست که چندین
«کیف قاپان سیاســی! » ّ
روز متوالیســت که هشتگ رضاشاه روحت شاد توسط کاربران ایرانی  -18بابک هروی  /خبربین  /الیو فیســبوک و یورتایم تیوی  /از  4:45ببعد
اینها ( جمهوری اســامی ) اعالم کرده یک فروند موشــک نور ( در
در فضای مجازی ترند جهانی شــده است .. .
سیاســتهای واخوردهء حکومت مردم ستیز جاکم بر ایران وظیفه دارد حین مانور ) از ناو جماران شــلیک شــده وبه ناوچــه کنارک اصابت
تا اصالتهای ملی  -میهنی و انگیــزه های واقعی مبارزملت ایران علیه کــرده  ...اوال که مانور نبــوده چون در چنین مواقعی به ســاکنان محلی
خودش را پنهان کردــه متقابال آنچه که کمترین پایگاه و جایگاهی در ســواحل و به کشــتیهای ماهیگیری اعالم میکنند که نکرده بودند  ...این
موشک نور ســاخت چین هست که شصت تا از آنها را از چین خریدند
بین مردــم ندارد را عامل رویارویی با خود عنوان کند .
کــه آمریکا جلوی فروش بیشــتر آن به جمهوری اســامی را گرفت ...
 -9یونیکا  /جمهوری اســامی و بمب اتمی  /یوتیوب  /از دقیقه اینها شــروع کردند به مهندســی معکوس این موشــکها و آنها را بطور
زیــر میزی در اختیار حــزب اهلل لبنان و حوثی های یمن هم گذاشــتند
 5ببعد
بعد دیگری { از شــرارتهای جمهوری اســامی } که تمام قد در  ...این موشــکهارا تا بحــال در منطقه بارها آتش افروزی کرده اند ...
برابر آمریکا قد کشــیده  ،تجدید برخی از تحرکات اتمی رژیم مالها
دــر تهران زیر عنوان کاهش پلکانی تعهدــات برجامی  ،کاهش دادن
فاصلهء ظرفیت ســاختن بمــب اتمی به کمتر از چهار ماه میباشــد
 .ظرفیتی کــه در صورت خنثی نشــدن میتواند به دــور تازه ای از
مســابقات تسلیحاتی اینبار با چاشــنی اتمی در منطقه منجر شود ...
 - 10ایرج مصداقی  /ســالگرد اعدامهای اردیبهشت  / 58میهن تیوی
 1:20:00 /ببعد
برویــد اطالعیه پیــکار را بخوانید بروید اطالعیــه حزب توده را
بخوانید و ببینید وقتیکه مراجع بین المللی و حقوق بشــری خواســتار
رعایــت حقوق قانونی زندانیان و محکومان به اعدام میشــدند  ،چه ها
که نمیگفتند  ...اطالعیه مجاهدین را بخوانید ؛ شــرم آور هستند  :بعد
از اینکه القانیان را که یک ســرمایه گزار خدمتگزار بود را کشــتند و
در حالیکه خارج بود و همه جای دنیا احترام داشــت و میتوانســت
زندگی کند به ایران بازگشــت چون میدانســت کار خطایی نکرده ...
وطنش را دوســت داشت  ...بعد از اعدام وی مجاهدین او را با یهود
بنی قریظه و کشــتاری که بدست سپاهیان اسالم از آنها شد  ،مقایسه
میکردند !  ...ســازمان چریکهای فدایی خلــق را ببینید که چگونه به
« امــام خمینی » تبریک میگویند ...

 -19کامران روشنگر /فیسبوک
اوباما گیت
یک مشــت ســفید پوســت نژاد پرســت به کار دموکراتیک و اخالقی
اوبامــا در شــنود مکالمات کمپین ترامپ و پاپوش درســت کردن برای
یک ســفید پوست نژاد پرســت به نام مایکل فلن می گن رسوایی اوباما
گیــت .اصلن چرا موی ترامپ زرد و صاف اســت؟ این توهین به موی
اوباما نیست؟
 - 20امیر طاهری  /یوتیوب و فیســبوک از دقیقه نخســت تا 2:35
به هر حال اگر قرار اســت وضع جدیدی بوجود بیاید برای آینده ایران
بعــد از این وضعیتی که بنظر من در همه زمینه ها شکســت خورده این
وضــع جدید را بر چه اساســی میخواهیم بوجود آوریم ؟ مــا نمیتوانیم
بگوییــم که ایران تبدیل میشــود به یک کاغذ ســفیدی که هر چه دلمان
بخواهــد روی آن بنویســیم  .چون وقــت نیســت  ...االن خیلیها دارند
برای ایران آینده  ...حتی وبســایتهایی هســت که بشما یاد میدهد چطور
قانون اساسی بنویسید !
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نویسنده  :هوشنگ معین زاده
دوســت گرامی من ،دکتر میترا مقبوله ،پژوهشــگر نامدار عرفان ،مهر ورزیده و استثمار بشر به دست بشر به بهانهٔ احکام الهی آغاز شد!
دومین نقد خود را بر فراز کوتاهی از کتاب در دست انتشار من «میراث خواران خدای یکتا با ســه چهرهٔ متفاوت در سه دین به اصطالح یکتاپرست عامل همه
خدا» در ایرانشــهر شماره  ۲۱۹نوشــته اند که پاسخ مرا در این جا مالحظه می بدبختیهای انسان است!» نقل از کتاب :میراث خواران خدا! نوشتهٔ :هوشنگ معین
زاده (در دست انتشار)
فرمایید
به نظر میرسد ،داستان من و دوست ارجمندم ،سرکار دکتر میترا مقبوله پژوهشگر
گرامی دارد به درازا میکشــد .بخصوص حاال که ایشان با نقد پر معنای خویش
داســتان مرا ،همردیف داســتان آدم و حوای خداوندگار عــ ّز و ّ
جل قرار داده
است .درست مانند زمانی که حضرت باریتعالی ،آدم و حوا را پس از یک گاز نا
قابل به سیب کال باغ بهشت عدن خود ،که به دست مبارکشان غرس کرده بود،
بیرون انداخت .یعنی نور چشــمان عزیزش را از مائدههای بهشت خود محروم
کــرد ،به این دلیل که چرا تحت تاثیر آموزههای شــیطنت آمیز شــیطان رجیم،
وسوسه شدند و خالف دستور اکید او ،سیب کذائی معرفت را میل کردند.
البته قضیه باریتعالی ما وقتی جالب میشــود که میبینیم آدم و حوای مورد غضب
قرار گرفته ،در تبعیدگاه خشک و خالی خدای با حکمت ما ،دنیایی میسازند که
خود باریتعالی هم از شــکوهمندی آن به حیرت میافتد .چرا که حتی در خواب
خداگونهٔ خود هم چنان دنیای با شکوه و جالل ندیده بودند .فراموش هم نکنیم
که همهٔ این ســاختهها ،هنر فرزندان آدم و حوا و دســت پخت خود آنها بود.
درایــن مورد نه خدا ع ّز و ّ
جل دخالتی داشــت و نه یکصد و بیســت و چهار
هزار پیغمبر و نبی او .در کتب ارســالی او هم کوچکترین اشارهای به این همه
هنرنمائيهائ فرزندان آدم نشده بود.
دوســت عزیز من ،ســرکار دکتر مقبوله هم مانند خداوندگار ع ّز و ّ
جل از اینکه
من جســارت کرده و خالف نظر ادیان توحیدی که ســایه موهبت آمیز یکی از
آنها که اسالم عزیز باشد ،هزار و چهار صد سال بر سر ما ایرانیان گسترده است،
نوشته بودم :
«اگر اشو زرتشت ،صدها خدائی را که هر یک ،یکی از پدیدههای طبیعت را به
گونــهٔ اختصاصی یا حرفهای خدائي میکردند ،جمع نمیکرد و توی توبرهٔ گل و
گشــاد خدای یگانهٔ خود نمیریخت ،قوم یهود نمیتوانست خود را قوم برگزیدهٔ
«خــدای یگانه» اعالم نماید! افرادی هم از این قوم جرأت نمیکردند که خود را
پیغمبر و رســول و نبی خدا قلمداد کنند! کســانی که با ابداع دیدار و گفتگو با
خدا و یا نمادهای او مانند آتش و دود و دم و فرشتگانی نظیر روح و القدس یا
جبرئیل ارتباط بین خدا و انسان را باب و نهادینه نمایند! و سبب گردند که بشر
نتواند با دانش و فهم و شــعور خود ،آشــکار کند که آب و باد و باران و غیره،
پدیدههای طبیعی هســتند و برای ایجادشان نیازی به خدا ندارند! زاد و ولد هم
یک امر طبیعی اســت و در بارداری زنان مانند بارداری سایر موجودات نیازی
بوجود خدای باروری نیست! همینطور سایر پدیدهای طبیعی .بنابراین ،به راحتی
و بدون هیچ مشــکلی میشد ،بی نیازی به خدایان حرفهای را بر همگان روشن
نمود ،و اجاز نداد که جماعتی به بهانهٔ مفهوم خدا و نمایندگان جور وا جور او
زندگی مردم را به تباهی بکشــند .تا برسد به روزی که نام خدا از ذهن انسانها
خارج گردد و به افســانهها بپیوندد .یعنی بیخدائي ،جای خداپرســتی و دنگ و
فنگهائي که بنام او برپا ســاختهاند ،بگیرد .مردم هم برای ادامهٔ زندگی به جای
دل بستن به کرم و رحمت غایب از نظری ،به همت و خرد خود متکی باشند!».
باری ،این بود گناه «ســیب»ی که من خالف نظر یکی از پیروان پر و پا قرص
ادیان توحیدی خوردم و باعث خشم و غضب ایشان قرار گرفتم.
از عجایــب روزگار اینکه ،این بانوی دانشــمند ،عالوه بر اینکه مرا از بهشــت
ادیان توحیدی بیرون انداخت ،در سمت دادستان تفتیش عقاید الهی هم ادعانامهٔ
عریض و طویلی برای من صادر و سرنوشــت مرا به دست کرام الکاتبین سپرد
تا پاســخگوی خوردن سیب مورد«تحریم»()۱باشم .بعد هم با بی مهری دور از
انتظار از ایشان ،مرا«همانند بیخردان نژاپرستی که هم اکنون در خیابانهای امریکا
و اروپا و در سرتاســر اینترنت دم از یهود ســتیزی و انتساب همه فجایع تاریخ
بشــر منجمله ویروس کورونا به یهودیان سامی میزنند ،»...قلمداد کردند .یادمان
هم باشــد ،دلیل عمدهٔ ایشــان هم فقط مطلب کوتاهی بود که من در فیسبوک
نوشــته بودم .برای داوری بهتر الزم میبینیم که نوشــتهام را از نو بنویسم که در
نگرش به دادخواست ایشان مورد مالحظه قرار بگیرد:
سیب آلوده به گناهی که من خورده بودم:
«به باور من ،اگر اشــو زرتشــت خدای یگانه را جایگزین خدایان «حرفه ای»
نکرده بود ،بشــریت با فهم و درک و شعور رو به رشد خود ،آرام آرام از دست
خدایان حرفه ای ،مانند خدای مسئول باد و باران ،سالمتی و بیماری ،باروری و
نازائی ،جنگ و صلح ،عشق و محبت و غیره رها میشدند و واژه و مفهوم خدا،
نیز خود به خود با برطرف شدن نیاز انسانها به خدایان حرفهای از میان میرفت.
خدای یگانۀ زرتشــت ،وقتی به دست سامیان افتاد ،آنها با دو بازوی (مسیحیت
و اســام) ،او را جهانگیر و خدای عالم و آدم قلمــداد کردند .و از آن به بعد،
مصیبتهای عالم بشری مانند ،کشت و کشتارهای بزرگ دینی ،بنام خدای یکتا و

در کانون خبر:

برنامهریزی برای اصالح
بودجه سال جاری
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در برنامهریزی برای اصالح بودجه سال جاری که از
اول جوالی  2020به اجرا درخواهد آمد گفت :میزان بیکاری در کالیفرنیا و شــمار
کسانی که تقاضای حقوق بیمه بیکاری نمودهاند ،به  4/7میلیون نفر رسیده است که
باالتر از شــمار دوران رکود بزرگ اقتصادی است و ایالت کالیفرنیا نیاز به دریافت
کمک و وام بیشتر از دولت فدرال دارد.
او اعالم کرد که بــرای پرداخت حقوق بیکاری نیاز به  43/8میلیارد دالر داریم که
از پیشبینی دوران پیش از کرونا در بودجه دارای افزایش  650درصدی بوده است.
ایالت کالیفرنیا برای ماههای می و جون 8 ،میلیارد دالر دریافت کرده است که برای
پوشــش چکهای  600دالری هفتگی است و برای پرداخت اصل و مبنای حقوق
بیکاری به کمک بیشتری نیاز داریم.

یونان و هند ،خدایان اســطورهای بودند و دین و مذهب ،پیغمبر و نبی نداشتند
و کتاب رهنمود زندگی هم برای بشر نفرستاده بودند».
در ادامــه دکتر مقبوله گرامی ،در مورد ارتباط میان یهودیان و زرتشــت مطالب
مفصلی به نقل از این و آن نوشته اند و خوشبختانه در پایان خودشان افزودهاند
که هیچ کدام از این گزارشــات اعتبار صد در صد تاریخی برخوردار نیست که
نیازی هم به پاسخگوئي ندارد.
و امــا ،در بخش پایانی نقد بانــو دکتر مقبوله مطالبی آمده که خواندن آن از قلم
بانوی فرهیختهای مانند ایشان برای من حیرت انگیز است .من در حوزهٔ الهیات،
در بارهٔ یکی از پایههای اصولی آن که مربوط به خداست ،بدون جانبداری از این
و آن نظری دادهام .نظرم یا درســت اســت یا نادرست .مثل هر نظر فلسفی هم
میباید مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.
وقتــی دکتر مقبولــه در مقام یک پژوهشــگر معتبر و نامــدار عرفان ،در حین
کنکاشــهای پژوهشی خود بمطلبی پی میبرند که تازگی دارد ،یافتهٔ خود را برای
نظرخواهی از صاحب نظران منتشر میکند.
با همین اســتدالل ،من هم نظریهٔ خود را در بارهٔ مفهوم خدا ،همانند آگاهیهای
عرفانــی خانم دکتر مقبوله که بــا مطالعه و تعمق و تعقل به دســت آوردهام،
برای نظرخواهی منتشــر کردهام .بی شــک ممکن است نظر من درست نباشد،
ولی بخاطر درســت نبودن نظر من ،نبایســتی مرا «همانند بیخردان نژادپرستی»
قلمداد کنند که هم اکنون در خیابانهای آمریکا و اروپا و در سرتاســر اینترنت
دم از یهودســتیزی و انتساب همه فجایع تاریخ بشر منجمله ویروس کورونا به
یهودیان ســامی میزنند .بعد هم بگویند« :شما دوست مهربان من نیز یکبار دیگر
پافشاری کرده و همه فجایع تاریخ بشر را به یهودیان سامی نسبت دادهاید!!!» و
در ادامه هم بیفزایند که «اینگونه بیانات نادرست که میتواند موجب برداشتهای
بســیار اسف باری از نوشتار شــما گردد ،برازنده فرد انساندوستی چون سرکار
عالی نیست! ».
ســرکار دکتر مقبوله در پایان نقد خود می نویســند :امیدوارم با آشنایی بیشتر با
تاریخ ادیان و عرفان ,به درک این واقعیت نایل گردید که هچگونه تفاوتی میان
ادیان سامی و غیرسامی و میان» خدای زرتشت» و «خدای یهود» موجود نیست,
بلکه تفاوت واقعی فقط میان قشرگرایان مذهبی و بیدینان مذهب ستیز از یکسو,
و میان قشــرگرایان مذهبی و کســانی که از عرفان بویی برده اند از سوی دیگر
میباشد .از قول پیر بلخ جالل الدین موالنا:
چون به معنا رفت ,آرام اوفتاد
اختالف خلق از نام اوفتاد
به امید تبادل نظرهای آتی با شــما دوست بزرگوار و همقدمی هرچه بیشتر در
راه جستجوی معنا ...
پاســخ :در اینجا من با بعضی از نظرات ســرکار دکتر مقبوله موافق هســتم ،از
جمله اینکه ادیان با هر پپشوند و پسوندی مثل هم هستند! اما این را هم میدانم
که داریوش بزرگ پادشاه ایران به عزرا ،کاهن بزرگ دین یهود گفته بود :بروید
و قانون قوم خود را بنویســید .عزرای کاهن هم همراه کاهنان دیگر قوم یهود،
گویا چهل کاهن بودند ،مینشــینند و کتاب تــورات را به عنوان قانون قوم خود
تدوین میکنند.
از تصادف روزگار در همین روزها که مشــغول تهیه پاسخ نقد سرکار بانو دکتر
مقبوله بودم ،بار دیگر توجهام به این نکته کشیده شد که یکی از معنیهای اصلی
واژه تورات ،در زبان عبری «قانون» اســت و در حقیقت تورات قانون یا رسم و
رسوم قوم یهود است که به توصیه پادشاه هخامنشی تهیه و تدوین گردیده است.
اینکه قانون قوم یهود زیر بنای ادیان ابراهیمی قرار گرفته ،جای تأمل است.
در پایان این را هم باید اضافه کنم که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم وقتی سخن
از ادیان توحیدی به میان میآوریم ،دین یهود سر منشاء این ادیان است و دو دین
دیگر توحیدی (مســیحیت و اسالم) بدون پرداختن به دین یهود قابل بررسی و
فهم و درک نیستند.
پیروان دین یهود هم باید بدانند که در بررســی ادیان دیگر ،اگر پای دین یهود
به میان کشیده میشود به این خاطر است که دو دین بزرگ توحیدی که مسیحیت
و اســام باشــند ،هر دو زیر بنای دینشان ،دین یهود اســت .وقتی صحبت از
مسیحیت و اسالم میشود ،ناخودآگاه گریبان دین یهود نیز گرفته میشود ،و هیچ
ربطی به یهود ستیزی ندارد.
و من به همین علت در نوشــتههای پیشــین خود مســیحیت و اسالم را جزو
مذاهب دین یهود قلمداد کردهام .زیرا در معرفی هر دینی نخســت باید جهان
بینی آن دین را تعریف کرد .اگر دینی جهان بینی خاص خود را نداشــته باشد،
دین محسوب نمیشــود .بلکه جزو مذاهب ادیانی شمرده میشود که جهان بینی
خود را از آن گرفته اند.

***
در اینجا شاید الزم باشد که اهل خرد و اندیشه و خوانندگان فهیم را به داوری
دعوت کرد کــه بدون ترس و واهمه از مجازات احتمالــی باریتعالی بفرمایند:
«کجای نوشــتهٔ من نشاندهندٔ بیخردی و نژادپرســتی من بوده؟» و«کجای نظر
من ،نمایانگر یهودی ســتیزی من است؟» .گناهانی که بانوی گرامی مرا به دلیل
ارتکاب آنها مجرم دانستند و از بهشت موعود خود طرد نمودهاند».
در حالی که من در نوشــتهٔ خود ،اشــارهٔ خاصی به دین یهود نکرده بودم ،بلکه
اشــارهام به ادیان سامی بود که عبارت باشند از ســه دین «یهودی ،مسیحی و
اســام»  .وقتی من ســخن از دین یهود نکرده بودم ،از کجای نوشتهٔ من دکتر
مقبولهٔ گرامی این اســتنباط را کردهاند که من «همانند بیخردان نژاپرستی که در
خیابانهای امریکا و اروپا و در سرتاســر اینترنت دم از یهود ســتیزی و انتساب
همه فجایع تاریخ بشــر منجمله ویروس کورونا به یهودیان سامی می زنند!!»...؟
هستم!!؟
**
با این همه ،نگاهی بیندازیم به نقد ایشان و پاسخمن به آنها .با این امید که بتوانیم
از این تبادل نظر نتیجه بگیریم و ببینیم مشکل اساسی اهل نظر در کجاست؟
 -۱ایشــان بیانات مرا ،مبنی بر عدم قصد هیچگونــه فرافکنی را میپذیرند! ولی
مینویسند « شوربختانه آنچه خوانندگان کتاب شما از این نحوهٔ بیان و نوشتاری
ســرکار عالی برداشــت خواهند کرد ،چیزی جز دوگانه بینی و فرافکنی مهلک
نخواهد بود».
پاسخ :کتاب من هنوز چاپ نشده و من فقط فراز کوتاهی از آن را بیان کردهام
و دالیل برداشــتم را هم برای ایشــان در پاســخ نقد نخستتشــان دادهام .حال
چگونه اســت که از جانب خوانندگان کتاب منتشر نشدهٔ من ،مینویسند«:چیزی
جز دوگانه بینی و فرافکنی مهلک نخواهد بود»!!؟
راســتی چرا «مهلک»؟ فرض محال که محال نیست ،فرض کنیم من دوگانه بین
هستم! کجای این کار فرافکنی مهلک است؟ و اص ً
ال چرا مهلک!!؟
 -۲در باره اینکه نوشــتهام « قصد من بیان یک واقعیت تاریخی بود ،»....ایشان
از اینکه من به تفصیل به کشــت و کشتار موبدان زرتشی و دیکتاتورهائي نظیر
هیتلر و اســتالین و غیره نپرداختهام ،به من ایراد گرفتهاند که چرا نظرم را تغییر
نمیدهم! و به مطالب جنبی میپردازم .در حالی که من در حد لزوم پاســخ ایشان
را داده بودم ،بی آنکه به درازگوئي بپردازم.
بعد هم تقســیم بندی مرا به دو دورهٔ پیش از زرتشــت و بعد از زرتشت را به
نقد گرفته و گفتهاند« :منبع موثقی در اینکه زرتشــت در چه زمانی میزیســته،
نیست.»....
پاســخ :در این مورد من هم با ایشان هم رأی هستم ،ولی ناآگاهی از زمان دقیق
زیست زرتشت تغییری در ماجرای ابداع خدای یگانهٔ او ندارد.
بعد هم نوشــتهاند که «خدای یگانه نه ابداع زرتشــت است و نه ابداع پیامبران
یهود! و نه ابداع اخناتون فرعون مصر ...بلکه برچســبی است که بر یک تجربه
عرفانی از وحدت وجود یا وحدت هستی نهاده شده».
پاســخ :در این مورد بسیاری از پژوهشگران با تکیه بر شواهد و اسناد و مدارک
نظر دادهاند و نیازی به ورود ما در اثبات و نفی آن در این بحث کهن نیســت.
تنها به یاد ســرکار دکتر مقبوله میاندازم که در این مورد خاص بخصوص اینکه
پیغمبران یهود ابداع کنندهٔ تک خدائي نیستند ،صد در صد با ایشان موافق هستم.
چون دین یهود و پیغمبران ان نمیتوانستتد ابداع کنندهٔ تک خدائي باشند .زیرا تا
زمان اســارت قوم یهود در بابل و حتی آزادی از آن اسارت ،یهودیان به خدایان
متعدد باور داشــتند .و یهوه هم یکی از خدایان متعدد حرفهای بود(خدای کوه
ســینا) که به همت موسی کلیم اهلل تحت تأثیر پدر همسرش که کاهن کوه سینا
و خــدای این کوه بود ،به خدایی قوم یهود برگزیده شــد .ما همهٔ این موارد را
میتوانیــم در تورات ،کتاب مقدس دین یهود بخوانیم .چنانکه در فرامین دهگانه
موســی هم دو فرمان اول و دوم آن تأئيد تعدد خدایان زمان موسی است که تا
مدتها پس از آزادی از اسارت بابل هم ادامه پیدا میکند.
«در تورات کتاب مقدس دین یهود ،سخن چندانی از یکتادرستی دیده نمیشود.
چه رسد به اینکه پیغمبران دین یهود مبتکر تک خدائي باشند .اگر درست بخاطر
داشــته باشم ،نفی خدایان دیگر در دین یهود ،نخســتین بار در سفر تثنیه آمده
است و آن هم در باب چهارم و آیههای .».۳۹ -۳۶
ایشــان در ادامه هم نوشــتهاند :خدایان چندگانه به کرات با انســانها در تماس پاریس بیست و سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
هوشنگ معین زاده
بودند و اشارهای فرمودهاند به خدایان یونان و هند.
پاســخ :در این مورد خاص هم من در پاســخ به ایشان نوشته بودم که «خدایان
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طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
انقدر گفتن دنيای پســاکرونا اينجوريه و اونجوری ميشه که شهروند ايرانشهر
هم تصميم گرفت تا حکايات بازار بين الخبرين رو هم پســاکرونايی بکنه و يه
تغييراتی توش بده ببينيم چی ميشه ...

حکایات هفته

ِ
والیــت والیت فقیه که از تب
راویان شکرشــکن خوش گفتار حکایت کنند ،در
طاعون کرونا می ســوخت و مردمانش یکی پس از دیگری بیمار می شدند و جان
می سپردند ،دکان ها و کسب و کارها تعطیل شد .مردم در منازل نازل شدند و کسی

بر تارک کوی و برزن ظاهر نشــد تا به اصطالح فرنگیان  Stay at homeشدند تا
 Save a liveکنند .بر این دیار سیدی چالق حکومت می راند که زبانم الل میگفت
جانشین امام عصر بر روی زمین است .به دور سید علیل ،جمعی عمامه به سر طماع
و اشخاص ریشدار اسلحه بدست حلقه زده بودند که چکیده اش حکومت والیت
فقیه شــده بود .والیان فقیه از ساده لوحی مذهبی مردمان بهره ها می بردند و جیب
های گشادشان را پر می کردند از نذورات و اوقاف مردم .هان ای پسر ،کدام کسب
و کار به یاد داری که بدون هیچ سرمایه و کاری ،پول نقد بدست آری؟ آری ،مقابر
ِ
والیت والیت فقیه همان دکان کاسبان دین
و حتی معابر امامان و زاده هایشــان در
است .در آن دیاری که هنوز طاعون کرونا می تاخت و جان ها به باد می داد ،دغدغه

سید چالق و یارانش شده بود ،بسته ماندن مساجد و اماکن مذهبی یا همان دکان های
ایشان بنابراین ســید علیل و یاران ذلیلش در بوق خود دمیدند که «هان ای مردمان
خواب زده ،چه نشسته اید که این ویروس کرونای ساخته شده توسط شیطان بزرگ
امریکا ،دین و دنیایتان را با هم بر گا می دهد .شما نمی توانید در خانه خدای خود
را عبادت و راز و نیاز کنید ،باید حتما به مساجد و امامزاده ها بیایید تا نماز جماعات
و مراسم مذهبی با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله فیزیکی و  ...برگزار کنید،
راستی بی زحمت صدقه و نذر و خمس و زکات و حق امام و  ...و انعام ما و بچه
های بسیج و سپاه هم فراموش نشه که این روزها وضع اقتصادی خیلی خرابه!»

بازار هفته
بازار خبری این هفته متعلق به جدیدترین شــیرینکاری نیروهای مسلح جمهوری
اســامیه! بله درست حدس زدین ،یه خطای انسانی احمقانه دیگه ،این دفعه توی
یه همایش نظامی یهویــی (آخه مثه اینکه حتی نیروهای نظامی مجری مانوور هم
خودشون خبر نداشتن دارن همایش برگزار میکنن!) نیروی دریایی ارتش با موشک
زده ناوچه خودی رو توی بندر غیرنظامی منفجر کرده (البته بعضی منابع خبری میگن

اینم باز کار ســپاه بوده که انداختن گردن ارتش) و خالصه باز کلی خونواده داغدار فرق بین هواپیمای مسافربری و موشک دشمن رو نفهمید ،فرق بین ناوچه خودی و
شــدن و هیچکدوم از سران و خران نظام هم تخمش نیست و طبق معمول هم نه هدف جنگی رو نفهمید ،فرق ویروس و جن و پری رو نفهمید ،فرق اَن و گوشت
کسی پاسخگو هستش و بعدشم میذارن مثل همه اتفاقات قبلی مشمول گذشت زمان کوبیده رو نفهمید ولی میشه توطئه دشمنان انقالب و اسالم رو قبل از طرح فهمید!
میشه و آخرشم کسی نمی فهمه اصن چرا اینجوری شد و چرا انقدر همیشه اینجوری
میشه .فقط همه صاحب نظران و خردمندان چادچنگولی موندن که چجوری میشه

بین الخبرین
آقا وســط این خر تو خری ،بین الخبار آمده که یه نفتکش جمهوری اسالمی پر از
بنزین داره گوله میره ونزوئال تا به کشور کمونیست برادر بنزین برسونه! دیوثا بنزین
رو گرون کردن و هزار و پونصدتا آدم کشــتن تا با کاهش مصرف بنزین بقیه اشو
بفرستن برای مادوروی مادرفالن و بشاراسد فالن کش .یعنی آدم دلش می خواد از

دســت این جمهوری اسالمی سرشو بکوبه به دیوار ولی مثه اینکه این دفعه زرنگ شدم البته با تالش بیشتر میتونیم امیدوار باشیم که ما هم به زودی به جایگاه تخمی
شدن و جای پول ،طال از ونزوئال میگیرن .قبالنا من فکر می کردم فقط این جمهوری ونزوئال در ترتیبات بین المللی برسیم و نفت رو با پِهِن معامله کنیم!
اســامی و والیت فقیه هســتن که انقدر بدبختن که نفت رو میدن و آت و آشغال
جاش میگیرن اما با دیدن وضع دولت ونزوئال به سید علی و حسن و بقیه امیدوار

جدیدترین جوک های فارسی بعد از زلزله اخیر تهران:
روشن کن
یعنی ملت ایران یه دونه باشــن ،هنوز زلزله تهرون تموم نشده جوکه که داره توی * االن اون مسوول میاد میگه وام زلزله میدیم از یارانهتون کم میکنیم
* کرونا رو که شکست دادیم .زلزله هم اوکی بود .مونده آتشفشان دماوند؛ اون هم * به علت وقوع زلزله فردا پراید  ۲۰میلیون گرون میشه
شبکه های مجازی پخش میشه …
* ماسکها رو دربیارید ،قابلمه سرتون کنید؛ رفتیم مرحله بعد!
* به بابام میگم پس چرا اسبها شیهه نکشیدن؟ یه نگاه تأسفباری انداخت و گفت :مساوی بگیریم رفتیم باال.
* خواستم خاطر نشان کنم غول مرحله آخر فوران دماونده ،الکی به این زلزله اعتبار
اسبهای تو پارکینگ؟ میخواستم بپرسم پس چرا کالغها غارغار نکردن که گفت * خوبه فردا جمعه است ،روحانی هم زود متوجه زلزله میشه.
* حکایت صنعتی و ســنتی رو قاطی کردن حکایت امشــب ماست .یه ویروس بیشتر از حدش ندید
خاک بر سر دانشگاهی که به تو مدرک دادن.
* تهرانیا االن وضعیتشون دوجوره :برن بیرون کرونا میگیرن نرن بیرون زلزله میاد رو
* خدا تموم کرد ماجرارو برامــون بری بیرون کرونا بمونی خونه زلزله انتخاب با صنعتی با یه بالی سنتی قاطی شده و همه رو آچمز کرده.
سرشون اگه بتونن از این مرحله رد بشن میرن غول مرحله آخر!
* همه بخوابن به جز ساکنین فیروزکوه و دماوند.
شماست
* وزیر ورزش دســتور داده اماکن ورزشــی باز بشن .بعید نیست همین امشب تو * غول مرحله آخر؛ باعث زلزلههای شــدید میشه و شما باید با پراید  ۹۰میلیونی
* هماکنون مراسم قضای ۱۳بدر در تمام بوستانهای تهران!
از بین هموطنانی که کرونا گرفتند فرار کنی و اگه زنده موندی با تورم  ۴۰درصدی
آزادی جام رو بدن به پرسپولیس.
* در خانه نمانید یا در خانه بمانید ،مساله این است .گرفتاری شدیما
بسازی!!
* هیچوقت فکر نمیکردم با ماسک و کاله کاسکت بگیرم بخوابم.
* مرحله بعدی دیگه ابابیله!
* زلزله اومد به جای اینکه برم بیرون رفتم دســتامو شســتم ...خدایا تکلیف ما رو
* چیزی نیست ...من عطسه کردم

جوک های هفته:

تنها کاری که ایرانیا توش باهم همکاری میکنن چیه؟
تو جاده چراغ میزنن که پلیس وایساده
***************
سر کالس استاد داشت فلسفه کلمه خر رو توضیح میداد! روکرد به ما گفت:در
کل ،خر به معنی بزرگ و ارجمند هست مثل خرپول ،خرخون ،خرشانس پس
شما همتون خرید!
منم برگشتم گفتم :استاد شکسته نفسی می کنید ...چشاتون خر میبینه ،خری از
خودتونه ....خودتون از همه خرترید ،اصال اگه یه خر توی این کالس باشه اونم
شمایید.
نمی دونم چرا بیرونم کرد از کالس..
***************
رفتم داروخانه چسب زخم بگیرم ،نداشتن!
دختره افتاده دنبالم میگه :خودم مرهم زخمات میشم ،چشم و چراغ خونت میشم
***************
دیشب نصف شبی ﯾﻬﻮﯾﯽ ﻫﻮﺱ ﺳﻮﺷﯽ ﮐﺮﺩﻡ ! ﻓﻘﻂ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﭼﯽ ﻫﺴﺖ...
***************
دیروز رفتم نمایشگاه ماشین یه دونه مازراتی دیدم خیلی خوشم اومد
این ماه حقوقمو بگیرم یه آژانس میگیرم میرم دوباره میبینمش!
***************
ﺍﻭﻣﺪﻡ ﮐﺎﺭ ﺍﻣﺮﻭﺯﻣﻮ ﺑﻨﺪﺍﺯﻡ ﺑﺮﺍ ﻓﺮﺩﺍ ،ﺑﻠﻨﺪ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﭘﺲ ﻓﺮﺩﺍ
ﺍﻧﻘﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﺍﻻﻥ
***************
به درجه ای از عرفان و معرفت رسیدم که واسه خودم یه چیزی تعریف میکنم
میخندم تازه آخرش هم از خودم میپرسم :جا ِن من!؟
***************
میگن عشق اینجوری تعریف شده  -ع :عالقه ،ش :شدید ،ق :قلبی
ولی میتونس اینجوری باشه  -ع :عکست ،ش :شبیه ،ق :قورباغه اس

از شبکه های اجتماعی:

***************
دیشب سر سفره شام بودیم ،یهو گوشیم پی ام اومد ،بابام گفت بشین من میارم!
من سریع رفتم سمت گوشی ،دیدم بابام اس داده حاال که پا شدی اب بیار سر
سفره!
***************
من اینقدر ساده ام! زرتی با یه کارت شارژ گول میخورم!
هر کی خواست امتحان کنه ،فقط ایرانسل باشه لطفا
***************
مرد چیست؟
موجود بد شانسی که موقع تولدش میگن :حال مادرش چطوره؟؟ موقع عروسیش
میگن :چه عروس خوشگلی!! موقع مرگش میگن :بیچاره زن و بچش!! ولی بعد
از مرگش هر خطایی از بچه هایش ســر بزند میگن :تو روح پدرش با این بچه
تربیت کردنش!
***************
امروز با سر و صدای مامان بابام از خواب پریدم! رفتم بیرون میپرسم چی شده؟
بابام میگه من دیشــب خواب دیدم یه زن دیگه گرفتم ،واسه مامانت تعریف
کردم ،اونم گیر داده باید همین االن دوباره بخوابی و بری طالقش بدی!
****************
دوستم دعوتم کرد به یه گروه تلگرامی ،وارد شدم میبینم فقط منو خودشیم(!!)
میگم خب میومدی  ،pvمیگه نه اینجا بزرگتره!
***************
سر صبحی تو تا کسی نشسته بودیم،یارو داشت سیگار میکشید!
بهش گفتم :هیچ میدونی سی درصد ضررش به تو میرسه و فتاد درصدش به من؟
گفت :خب بیا تو بکش!
تا حاال تو عمرم اینجوری قانع نشده بودم!!!
***************
پول میذاری تو موسسه ورشکست میشه ،میدی به مامانت پس نمیده بهت ،پیش

خودت نگه میداری خرج میشه ،خو پس ما چه غلطی بکنیم ؟
***************
حساب کردند حدود ۹۸۳۶۳۶۳
تنبل و بی حال در جهان وجود دارند که حتی حاضر نیســتند این عدد هفت
رقمی رو بخونن!!!
نه دیگه فایده نداره نخون ،تو هم به جمعشــون اضافه شدی ،منم قربانی شدم،
بفرست واسه بعدی!
***************
اولین باری که شــما شنیدی یه سگ حرف بزنه کی بوده؟ پس چرا میگن مث
سگ دروغ میگه؟ اون زبون بسته اصال حرف میزنه؟
***************
خوبه قد رو نمیشه عمل کرد ...وگرنه االن ایرانیا همشون  ۴مترو  ۱۰سانت بودن!
***************
امروز تو اخبار اعالم کردن جوانان نباید دغدغه مسکن داشته باشند.
مسکن به اندازه کافی و با قیمتهای مناسب در تمامی داروخانه ها هست!
***************
دیشــب دزد اومده بود خونمون داشت میگشــت ،بلند شدم گفتم دنبال چی
میگردی؟
گفت :پول!!!
گرفتم خوابیدم ،بعد گفت :حاال که اینطور شد مودم اینترنتتو میبرم !
هیچی دیگه نصف شبی رفتم پول واسش کارت به کارت کردم باالخره این بنده
گانه خدا هم زحمت میکشن!
***************
پوست موز رو انداختم تو خیابون ،یه اقایی اومد برش داشت انداخت تو سطل
اشغال ،جدا شرمنده شدم .از اون به بعد اول نگاه میکنم کسی نباشه بعد آشغال
میریزم!!!

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  -220آدینه  15می 2020

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:220 - MAY, 15 , 2020

روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 8می تا  14می ( 19اردیبهشت تا  25اردیبهشت)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.

آدینه  19اردیبهشت |  8می
 1306خورشیدی ()1927
الغای كاپیتوالسیون در ایران
 1312خورشیدی ( 1933میالدی)
زادروز جمال میرصادقی ،قصه نویس
 1378خورشیدی( 1999میالدی)
درگذشــت ذبیحاهلل صفا در شهر لوبک آلمان .وی از
استادان ایرانی ادبیات فارسی بود .از تألیفات مشهور
او میتوان به تاریخ ادبیات در ایران اشاره کرد.

شنبه  20اردیبهشت |  9می

مکمل زن در ســال  ۲۰۰۳میــادی ،برای بازی در
فیلم خانهای از شن و مه و همچنین در سال ۲۰۰۹
میالدی ،برای بازی در نقش مکمل زن در مجموعه
تلویزیونی خاندان صــدام ،موفق به دریافت جایزه
معتبر اِمی شد.
 1375خورشیدی ( 1996میالدی)
خودكشیِ غزاله علیزاده ،نویسندهی «خانه ادریسیها»
کتابهای غزاله علیزاده در شــرکت کتاب را اینجا
خرید کنید
 1381خورشیدی ( 2002میالدی)
درگذشت خسرو شاهانی ،نویسنده و طنز پرداز
 1383خورشیدی ( 2004میالدی)
مراسم خاكسپاری گلندام طاهرخانی (سوسن) با حضور
تعداد كثیری از ایرانیان در گورستان «پیرس برادرز» در
نورت هالیوود (جنوب كالیفرنیا) برگزار شد.

 1309خورشیدی ( 1930میالدی)
تأســیس مدرسه هنرپیشگیِ ســینما ،توسط اوانس
اوگانیانس
دوشنبه  22اردیبهشت |  11می
 1389خورشیدی ( 2010میالدی)
فرزاد کمانگر فعال حقوق بشر ،فعال محیط زیست،
روزنامهنگار و فعال صنفی ،و معلم کرد ایرانی بود که  1342خورشیدی (1963میالدی)
به جرم عضویت و همکاری با پژاک در بیدادگاههای درگذشــت دكتر موســی عمید  -اســتاد و رییس
جمهوری اســامی به اعدام محکوم شد و در زندان دانشكده حقوق و نایب رییس مجلس شورای ملی
 1397خورشیدی (2018میالدی)
اوین به دار آویخته شد
درگذشت حســین ُمهری  -نویسنده ،روزنامهنگار،
مترجم ،گزارشگر و برنامهساز رادیو و تلویزیون در
یکشنبه  21اردیبهشت |  10می
سن  ۸۲سالگی در لس آنجلس ،کالیفرنیا درگذشت
 1331خورشیدی ( 1952میالدی)

سه شنبه  23اردیبهشت |  12می

 متولد اصفهان ( )۱۳۶۲درگذشت شیراز 1398خورشیدی (2019میالدی)
درگذشت حسین موفق (متولد  )۱۳۲۰خواننده ترانه
های کوچه بــازاری در هلند .کمال تــارزن  ،ابرام
غزلخون و علی ساربون از آثار مشهور اوست.

چهارشنبه  24اردیبهشت |  13می

 1334خورشیدی ( 1955میالدی)
زادروز پرویز مشكاتیان ،نوازنده و نواگر
 1363خورشیدی (1984میالدی)
درگذشــت حبیــب یغمایی-محقق،نویســنده و
روزنامهنگار -حبیب یغمایی به مدت سی سال تمام
و بدون وقفه ماهنامه ادبی و فرهنگی یغما را منتشر
کرد که خود مدیر و سردبیر آن بود .دوره یغما یکی
از مهمتریــن منابع ادبی ایران در فاصله ســالهای
 1327تا  1357است.
 1370خورشیدی ( 1991میالدی)
درگذشت حســن كامكار ،نوازنده و استاد ویُ ُلن و
مدرس موسیقی

پنجشنبه  25اردیبهشت |  14می

 1313خورشیدی (1934میالدی)
درگذشت محمدحســن اصفهانی (ادیب الدوله)-
 1270خورشیدی ( 1891میالدی)
سیاستمدار و مدرس و رییس مدرسه دارالفنون
لغو امتیاز تنباكو در دوران ناصرالدین شاه
 1318خورشیدی (1939میالدی)
زادروز محمد مهریار ،معمار ،مرمتگر ،باستانشناس 1327 ،خورشیدی( 1948میالدی)
درگذشت شکراهلل قهرمانی ،نوازندهی تار
نویسنده و پژوهشگر
 1352خورشیدی ( 1973میالدی)
زادروز شهره آغداشلو (وزیری تبار) هنرپیشه تئاتر و سینما  1398خورشیدی (2019میالدی)
درگذشــت مهدی محی الدین الهی قمشهای-استاد
برنــده جایزه اســکار برای بهترین هنرپیشــه نقش درگذشت بهنام صفوی  -آوازه خوان موسیقی پاپ فلسفه دانشگاه و مفسر قرآن

در کانون خبر:

رئیس جمهور ترامپ ،بسته پیشنهادی کنگره را وتو خواهد کرد
کوین مک کارتی رهبر اقلیت جمهوریخواه در کنگره و نماینده ایالت کالیفرنیا ،گفت
بسته پیشــنهادی  3تریلیون دالری دموکراتها که در اختیار فرمانداران و مسئوالن
محلی برای پاسخگویی به نیازهای دوران  19-COVIDطراحی شده ،بیهوده است
و به تلف کردن وقت نمایندگان میانجامد ،زیرا در برگیرنده آرزوهای دموکراتها
و لیبرالهاســت و بزرگترین هزینه برای کشور است و مشکل آفرین است زیرا اگر
جمهوریخوهان به آن رای منفی بدهند ،هنگامی که به ایالت خود باز میگردند باید
پخسگوی مردم باشند که چرا رای ندادهاند و اگر رای بدهند ،در راستای خواستهای
دموکراتها و ناسی پلوسی عمل کردهاند که اشتباه است.
ناگفته نماند این بســته پیشــنهادی  1تریلیون دالر را به ایالتها خواهد داد و 200
میلیارد آن برای کارکنانی است که در کارهای خطرناک هستند 75 .میلیارد دالر برای
آزمایش  19-COVIDخواهد بود و برای هر خانواده ،یک چک تا مبلغ  6000دالر
خواهد رسید .پرزیدنت ترامپ گفته که آن را وتو خواهد کرد.

افزایش دانشگاه USC

با این که دانشــگاهها تعطیل هســتند و یا کالسها به صورت آنالین برگزار میشود ،دانشگاه در بیانیه خود میگوید که  30درصد هزینههای دانشگاه از راه هزینه تحصیلی
دانشجویان تامین میشود و با باال رفتن هزینهها دانشگاه در سال  2019با  300میلیون
دانشگاه  USCاعالم کرد که شهریه سال تحصیلی را  3/5درصد افزایش خواهد داد.
دالر کسری بودجه و سال  2020را با  500میلیون دالر کسری آغاز مینماید.
شهریه دوره لیسانس 59260 ،دالر خواهد بود که  2004دالر افزایش را نشان میدهد.
دانشگاه  USCاعالم کرده است که این افزایش،کمترین میزان در  50سال گذشته است.
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خبر لغو کنفرانس فرماندار کالیفرنیا

دکترجمشیدآصف
جراح  -دندانپزشک

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

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا ،کنفرانس خبری امروز خود را لغو کرد تا بتواند با
قانونگذاران در مورد ترمیم و اصالح بودجه سال جاری که از اول جوالی به اجرا
درمیآید و اکنون با  54میلیارد دالر کسری روبروست به گفتگو بپردازد.
او در این نشست به موضوع درخواست مشترک  1تریلیون دالری ایالتهای غرب
پرداخت و از  10درصد ،کاهش حقوق کارکنان دولتی که روز گذشته به آن اشاره
کرده بود ،سخن گفت.

در این نشســت موضوع بازگشــایی مرحلهای ایالت کالیفرنیا برای  58کانتی و با
تصمیم مســئوالن کانتی با توجه به دوران  14روزه روند توقف شمار مبتالیان در
کانتیها که هم اکنون  22کانتی را وارد فاز دوم کرده است سخن گفته شد .شماری
از تلویزیونها به پخش برنامهای پرداختند که برادر کمدین ســتمایر در تقلید از
گوین نیوسام اجرا کرده است.

