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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

تیم ویژه ای برای حل مشکل پرداخت 
حقوق بیکاری  تشکیل شد

باالترین رکورد مبتالیان و مرگ و میر 
در یک روز در کالیفرنیا رقم زده شد

معترضان خود را به دروازه خانه گوین 
نیوسام زنجیر کردند

کانتی های لوس انجلس و ارنج  در 
زیره ذره  بین ایالت کالیفرنیا

دانشگاه های سن دیه گو موضوع 
نژادپرستانه در فضای مجازی را رد کردند

یک جراح به جرم جراحی ساختگی بر 
روی  معتادان محاکمه می شود

واکنش به توهین و تحقیر از سوی الکس 
ویالنوئه وا

2 کاندیدای شورای شهر لوس 
آنجلس از پذیرفتن کمک مالی پلیس 

خودداری کردند.
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ادامه در صفحه 5

زمین لرزه ای به قدرت 4/2ریشتر لوس انجلس را لرزاند

زمین لرزه ای به قدرت 4/2 ریشتر در ساعت 4:29 بامداد، منطقه سن فرناندو را لرزاند، 
زمین لرزه ای که در لوس آنجلس و ارنج کانتی نیز حس شده. تاکنون هیچگونه آسیبی 

گزارش نشده است. 
بر اساس اداره لرزه نگاری آمریکا، پس از آن، تا ساعت 6:48 بامداد چند پس لرزه نیز 

روی داد که بزرگترین آن 3/8 ریشتر بوده است.

این زمین لرزه در عمق 4/9 مایلی سطح زمین روی داد و پس لرذزه 3/3 ریشتر در 
عمق 5/8 مایلی ســطح زمین گزارش شده است.  اداره پلیس لوس انجلس و اداره 
آتش نشــانی لوس آنجلس اعالم کردند که تلفن 911 هیچ گزارش آسیب و تخریب 

دریافت نکرده است.

روز چهارشــنبه 29 جوالی )8 مرداد( ، طاهر نسیم در 
صحن دادگاهی در  پاکســتان به جرم کفر گویی ترور 
شد. طاهر نسیم شهروند آمریکا بود و با فریب او را به 
پاکســتان کشــانده بودند و در آن جا به مدت دو سال 
زندانی شــده بود و روز 29 جوالی قرار بود در مورد 
جــرم کفر گویی خود در دادگاه حضــور یابد اما در 
صحن دادگاه توسط یک جنایتکار اسالمی ترور شد و 
پیش از آن که به بیمارستان منتقل شود در اثر جراحتهای  
وارده از اصابت گلوله جان به جان آفرین تســلیم کرد. 
ضارب او شــخصی است به نام فیصل خان که توسط 
پلیس بازداشــت شد هر چند حامیان این جنایتکار که 
خود از جنایت پیشــگان هستند در تعداد هزاران نفری 
روز آدینه 31 جوالی در خیابانهای پیشاور به تظاهرات 
پرداختند و از دولت و پلیس درخواست آزادی قاتل را 

نمودنــد. روحانی که این اجتماع را رهبری می کرد در 
سخنان خود گفت:»ما طرفدار دخالت در اجرای قانون 
نیستیم ولی فیصل خان کاری کرد که دولت باید دو سال 

پیش انجام می داد.«
ایرانشهر این جانباخته کفر گو را کسروی پاکستان می 
نامد و برای این که خوانندگان گرامی بتوانند شباهتهای 
قتل طاهر نسیم را با قتل زنده یاد احمد کسروی  مقایسه 

کنند این جا تاریخ را ورق می زنیم.
ســیّد احمد ُحکم آبادی )زادٔه 8 مهر 1269 در تبریز( 
که بعدها نام خانوادگی َکسَروی را برگزید، تاریخ نگار، 
زبان شناس، پژوهشــگر، حقوق دان و اندیشمند ایرانی 
اســت.   وی استاد ملی گرای رشتٔه حقوق در دانشگاه 
تهران و وکیل دعاوی در تهران بود.   احمد کســروی 

در حوزه های مختلفی هم چون 

کسروی پاکستان در دادگاهی در پاکستان به
 قتل رسید 

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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ادامه مطلب از صفحه اول :  » بزرگترین گردهمآیي ایرانیان یهودي در سراسر جهان« تصویر هفته:                                                                     ژاک فراست
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داریوش اقبالی
معروف به داریوش، خواننده، بازیگر و فعال اجتماعی ایرانی

تیم ویژه ای برای حل مشکل پرداخت حقوق بیکاری  تشکیل شد
گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا اعالم کرد که تیمی از کارشناســان را برای حل 
مشکل اداره EDD برای پرداخت بیمه دوران بیکاری شکل داده است تا بیدرنگ 
وارد عمل شــوند و شــرایط ناگوار انتظار بیش از یک میلیون نفر برای دریافت 

حقوق بیکاری را حل کنند. 
این تیم ویژه، برنامه ای را طراحی خواهند کرد تا در 45 روز، پاسخگوی مشکل 
رو به افزایش باشــند و به اصالح نظام پرداخت حقوق بیکاری و روزآمد کردن 
کامپیوترهــا و نرم افزارهــا خواهد بود. از ماه مارچ 8/7 میلیــون نفر در کالیفرنیا 
تقاضای حقوق بیکاری نموده اند و بسیاری نتوانسته اند حقوق خود را در دوران 
مشــکالت اقتصادی دریافت نمایند و تلفن های این اداره نیز جز صدای اشغال و 
یا انتظار پاسخی نداشته است. این اداره باید در 14 روز نخستین چک یا پاسخ را 

می فرستاد لیکن هم اکنون 51/9 درصد عقب است. 

باالترین رکورد مبتالیان و مرگ و میر در یک روز در کالیفرنیا رقم زده شد

ایالت کالیفرنیا روز چهارشنبه را با 122285 نفر مبتال و مرگ و میر 189 نفر به پایان 
برد که بسیار نگران کننده بود و روز پنجشنبه را با ثبت 486364 نفر مبتال و 8913 
نفر مرگ و میر آغاز کرد که شوربختانه تا پایان امروز از 9000 نفر خواهد گذشت 
و مبتالیان را به نیم میلیون نزدیک خواهد کرد. تنها 14 کانتی از 58 کانتی کالیفرنیا 

در دوره 14 روزه بدون ا5فزایش هستند و Kern کانتی با 1180 نفر در هر یکصد 
هزار نفر در باالی جدول و ســن برناردینو در رده 13، لوس انجلس در رده 17 و 

ارنج کانتی در رده 25 است. 
آمار مبتالیان در برخی از کانتی ها از این قرار است:

http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=3
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در کانون خبر:

معترضان خود را به دروازه خانه گوین نیوسام زنجیر کردند

بامداد امروز 14 نفر از معترضان خود را با زنجیر به نرده های 
 FairOaks دروازه ورودی خانه گوین نیوســام در شهر
بستند و شماری دیگر در کنار خانه او را خطاب قرار دادند 
با افزایش شمار مبتالیان در زندان ها، از زندانیان مراقبت بیشتر 
بــه عمل بیاید و آنهایی را که خطــر ندارند، هر چه زودتر 
آزاد کنند و بیشتر اشاره شــان به زندانیان مهاجر بود که در 

بازداشتگاه های فدرال هستند. 

هم اکنون 545 نفر زندانی مبتال به بیماری کرونا هســتند و 
47 نفر جان خود را از دست داده اند، ماموران اداره راه، در 

ساعت 10:30 بامداد آنها را متفرق کردند. 
گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا نیز دــر کنفرانس خبری 
نیمروزی خود، اشاره ای به آنها نکرد لیکن از اختصاص 52 
میلیون دالر برای بهبود شــرایط کرونا در 8 کانتی در مرکز 

کالیفرنیا سخن گفت.

یک جراح به جرم جراحی ساختگی بر روی 
معتادان محاکمه می شود

دادستان کل ارنج کانتی و لوس آنجلس کانتی، یک پزشک 
جراح به نام دکتر رندی روزن را در یک پرونده مشترک برای 

88 فقره جرم جنایی مورد محاکمه قرار خواهند داد. 
این جراح متهم اســت که با شناسایی خانواده های جوانان 
معتاد، آنها را ترغیب می کرده است که با جراحی در شکم 
فرزندشان وسیله ای را کار بگذارد که تمایل آنها را برای مواد 
مخدر از بین ببرد و از سوی دیگر با پرداخت پول به خانواده 
یا خود جوان از او امضا می گرفته که بتواند هزینه جراحی را از 

بیمه دریافت نماید و برای هر جراحی نیم ساعته غیرضروری 
و اصولی تا 30 هزار دالر از بیمه دریافت می نموده است. 

این پرونده ها از سال 2018 پس از آن که یکی از این جوانان 
با مصرف مواد مخدر جان خود را از دست داد وارد مرحله 
تحقیق شد. این جراح که از سوی دادستان ها به فرانکشتاین 
زنده، معروف شده نزدیک به 650 میلیون دالر از بیمه گرفته 

و برای خود قصر ساخته است. 

کانتی های لوس انجلس و ارنج  در زیره ذره 
بین ایالت کالیفرنیا

دــو کانتی لوس انجلــس و ارنج با انتشــار آخرین گزارش 
بستری شدن مبتالیان در بیمارســتان ها و بخش ICU، زیر 
ذره بین ایالت کالیفرنیا هستند و ایالت با نزدیک شدن به پایان 
جوالی، این دو کانتی را بیشتر مورد بررسی مقایسه ای آماری 

نسبت به ماه گذشته قرار می دهد. 
کانتی لوس آنجلس روز یکشــنبه 10 مــورد مرگ و 1703 
مورد مبتال را به آمار خود افزوده و از مرز 174000 نفر مبتال 
گذشــته است.  هم اکنون 2033 نفر از ساکنان لوس آنجلس 
کانتی بستری هستند که 31 درصد آنان در بخش مراقبت های 
ویژه می باشند و تاکنون 1/6 میلیون نفر آزمایش شده اند و 10 
درصد مثبت بوده اند. ارنج کانتی نیز یکشنبه 2 مورد مرگ و 
420 مورد مبتال را به آمار خود افزوده است و هم اکنون 687 
نفر در بیمارستان بستری هستند که 29 درصد آنان در بخش 
مراقبت های ویژه هستند. در ارنج کانتی 390000 نفر آزمایش 

شده اند و نزدیک به 8 درصد مثبت بوده اند.

واکنش به توهین و تحقیر از سوی الکس ویالنوئه وا
پس از آن که هیلدا ســولیس یکــی ناظران لوس آنجلس 
کانتی از شــریف دپارتمان و دیگــر نیروهای انتظامی در 
رفتار خشــن و نژادپرستانه آنها علیه رنگین پوستان انتقاد 
کرد، الکس ویالنوئه وا، رئیس اداره شریف دپرتمان کانتی 
لوس آنجلس در یک گفتگوی فیســبوکی نخســت به او 
اشاره کرد که خانم هیلدا سولیس باید از نیروهای انتظامی 
پوزش بخواهد و ناگهان لحن خود را با توهین خصوصی 
و شخصی همراه کرد و پرسید آیا می خواهی لقب الملینچه 
)La Malinche( را به دســت بیاوری که اشاره او به 
یکــی از زنان تاریخی مکزیک اســت که در دوران ورود 
اسپانیایی ها به سبب دانستن زبان مایاها و ازتک ها ، نقش 
مترجم را بازی کرد و به اسپانیایی ها در دوره هرنان کروتز 
کمــک کرد و برخی او را متهم بــه خیانت کردند. ناگفته 
نمانــد که خانم ســولیس از یک خانوادــه مهاجر با تبار 

مکزیکی و نیکاراگوئه است.

دانشگاه های سن دیه گو موضوع نژادپرستانه در 
فضای مجازی را رد کردند

دانشگاه های ســن دیه گو، همراه با رد موضوع تنفر بار ضد 
نژادی که در فضای مجازی بر اینستاگرام ظاهر شده بود، این 
حساب کاربری را که خود را وابسته به دانشگاه می خواند، رد 

کرده و آن را ساختگی خواند. 
شب گذشته دانشگاه های سن دیه گو، در توئیت خود نوشتند 
که ما این نوشته را محکوم می کنیم و دانشگاه هر گونه ادعای 

نژادپرستانه و تنفرانگیز را رد می کند. 
دانشــگاه سن دیه گو ما همراه با جامعه سیاهپوستان هستم و 
در کنار انان علیه هر گونه حرکت تبعیض آمیز و ضدنژادی و 
مزاحمت می ایستیم و اگر کسی می داند که این حساب کاربری 
را چه کســی یا چه گروهی ساخته اســت، ما را آگاه سازد تا 

نسبت به آن اقدام کنیم. 

2 کاندیدای شورای شهر لوس آنجلس از پذیرفتن 
کمک مالی پلیس خودداری کردند.

پس از آن که نیتی یا رامان ، نامزد عضویت در شــورای شهر 
لوس آنجلس تصویر خود را در حال امضای یک ســند، بر 
روی توئیتر منتشر نمود و نوشت از دریافت کمک مالی اتحادیه 
پلیس خودداری می نماید، دیوید رایو  عضو شورای شهر لوس 
آنجلس که در ماه نوامبر با او به رقابت خواهد پرداخت، تصویر 
مشابهی منتشر کرد و نوشت No Cop Money و دریافت 

کمک از پلیــس را رد کرد. در حالی که او 5 ماه پیش 45000 
دالر از اتحادیه پلیس برای انتخابات مقدماتی گرفته بود. 

این دو نفر برای منطقه هالیوود تا شرمن اوکس رقابت دارند و 
در انتخابات مقدماتی 41 به 45 درصد به دور دوم راه یافته اند. 
این منطقه افزون بر هنرپیشه ها و صنعت سینما، کنشگران نیز 

نفوذ سیاسی دارند. 

http://www.kamimo.com/
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در کانون خبر:

حقوق از کار افتادگی برای مبتالیان به کرونا

قانون گذاران کالیفرنیا در اندیشه تصویب قانونی هستند که 
از کار افتادگی به ســبب بیماری کرونا برای کسانی که در 
محیط  کار دچار بیماری شوند را از کار افتادگی در هنگام 
کار ارزیابــی کنند و آنان بتواننــد از حقوق و مزایای بیمه 
بیکاری ناشی از کار افتادگی در محیط کار برخوردار شوند. 
این الیحه که از سوی سناتور دموکرات جری هیل نوشته 

شــده است، می گوید با توجه به دستور فرماندار کالیفرنیا 
برای ورود به فاز دوم بازگشایی و بازگشت به کار شماری 
از کارکنان، می تواند با دستور ویژه فرماندار برای پرداخت 
نیز همراه شــود که پیش از این تنها شامل نیروهای پلیس 
و کارکنان بیمارســتان ها بود که در مبارزه با بیماری کرونا 

هستند و ناگزیر به کار نیز می باشند. 

یک زن سیاهپوست به ریاست بخش پلیس 
محلی لوس انجلس رسید

پلیس لوس آنجلس با گســترش برنامه ویژه پلیس محله، که 
بــرای ارتباط با مردم بویژه در محله ها و مناطق کم درآمد در 
سال 2011 شکل گرفته است و برای کاهش خشونت در میان 
نوجوانان کوشــا می باشد، یک رئیس پلیس زن سیاهپوست را 

برگزید.
مایکل مور رئیس پلیس لوس آنجلس با گزینش امادا تینگریدز 

به عنوان رئیس پلیس محله، تالش دارد که بودجه 150 میلیون 
دالری کاهش یافته را بار دیگر به بودجه پلیس برگرداند و آن 

را برای محله های رنگین پوستان هزینه کند. 
امادا تینگریدــز، خود زاده واتس، یکــی از همین محله های 

فقیرنشین و پرخشونت جنوب لوس آنجلس است. 

در فرودگاه  لوس انجلس سفیران ایمنی مسافرت 
مستقر می شوند

اریک گارستی شــهردار لوس آنجلس، با توجه به افزایش 
مبتالیان در لوس انجلس و مشکالت ناشی از آن در فرودگاه 
LAX اعالم کرد که از هفته آینده برنامه ای با عنوان »سفیران 
ایمنی مسافرت را در فرودگاه لوس آنجلس مستقر خواهد 
کرد تا هنگام فرود هواپیماها، به همه کسانی که نیاز به ماسک 
و دیگر لوازم ایمنی نیاز دارند، ماسک در اختیار مسافران قرار 

دهند. زیرا از روز دوشنبه، هیچ کس در فرودگاه LAX اجازه 
نخواهد داشت بدون ماسک رفت و آمد کند. 

این افراد بر روی سینه خود نشان ویژه برای شناسایی خواهند 
داشت و در کنار تابلویی که استفاده از ماسک را نشان می دهد 
خواهند ایســتاد و ماسک و مواد پاک کننده و ضدعفونی را 

توزیع خواهند کرد. 

گوین نیوسام راهنمای استاندارد برای کار
فرمایان را اعالم کرد

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در کنفرانس مطبوعاتی پایان 
هفته خود، همراه با اشاره به 9718 نفر مبتالیان روز گذشته، 
میانگیــن مبتالیان در 7 روز را 9881 نفر و میانگین شــمار 
آزمایش های انجام شــده روزانه را 124540 نفر اعالم کرد. 
گوین نیوســام به شمار 2002 نفر بستری شدگان در بخش 
)ICU( مراقبت های ویژه اشــاره کرد و این در حالی است 
کــه تنها 2614 تخت در بخش ICU موجود داشــته ایم و 
11932 دستگاه کمک به تنفس در بیمارستان ها به کار گرفته 

می شود. 
او بــار دیگر به توزیع 86/4 میلیون ماســک N-95 و 297 

میلیون ماسک جراحی اشاره نمود. 
گوین نیوســام اعالم کرد که راهنمای اســتاندارد تازه برای 
پوشــش ایمنی کارکنان در بخش های حساس به کار گرفته 
خواهد شد و کارفرمایان باید مطمئن شوند که برای کارکنان، 

پوشش ضروری و الزم را فراهم نموده اند. 

دو آتش سوزی بزرگ در شمال کالیفرنیا

ماموران آتش نشــانی از پیشرفت در مهار دو آتش سوزی 
مهم در شــمال کالیفرنیا در شمال شرقی ساکرامنتو خبر 

دادند. 
آتش سوزی منطقه Gold که 19000 اکر را زیر شعله های 
خود داشــت تا 35 درصد مهار شده و خطر وزش باد و 

کاهش رطوبت می تواند آن را شعله ور نماید.

در آتش ســوزی منطقه Hog که 9540 اکر را سوزانده 
است ماموران توانسته اند 38 درصد را مهار نمایند. 

در این 2 آتش ســوزی، 1300 مامور از سراسر کالیفرنیا 
برای خاموش کردن و کاهش خطر تالش می نمایند. 

این آتش سوزی ها از روز دوشنبه اغاز شده بود، لیکن اداره 
آتش نشانی، گزارشی از تخلیه خانه ها ارائه نکرده است. 

پژوهشگر چینی محاکمه می شود

مقامات دولت فدرال آمریکا اعالم کردند که پژوهشگر چینی که در 
کنسولگری چین در سن فرانسیسکو پناه گرفته بود به بازداشتگاه 

منتقل شده و امروز در دادگاه تفهیم اتهام گردیده است. 
گر چــه ماموران دولت فدرال از جزئیــات پرونده در کنفرانس 
مطبوعاتی ســخنی نگفتند، لیکن اشــاره شــده اســت که او 
 UC Davis نام دارد و در دانشــگاه )Juan Tang(جووآن

به پژوهش می پرداخته ولی هرگز هنگام دریافت ویزای دانشجویی 
اشاره نکرده است که عضو ارتش چین می باشد. 

از سوی دیگر، سخنگوی وزارت خارجه چین، آمریکا را به اقدامی 
سیاسی متهم کرد ولی هرگز روشن نکرد که آیا جووآن تنگ یک 
نظامی و یا دیپلمات بوده و یا یک دانشمند و پژوهشگر به شمار 

می آید.

https://shop.ketab.com/
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ادامه مطلب از صفحه ۱ )خبر اول(:

تاریخ، زبان شناسی، ادبیات، علوم دینی، روزنامه نگاری، وکالت، قضاوت و سیاست 
فعالیت داشت. وی بنیان گذار جنبشی سیاسی-اجتماعی با هدف ساختن یک »هویت 
ایرانِی سکوالر« در جامعٔه ایران، موسوم به جنبش »پاک دینی« بود که در دوره ای از 
حکومت پهلوی شــکل گرفت. کسروی خواستار مبارزه با »واپس ماندگی فکری و 
علمی« و روشــن گری در تمامی وجوه زندگانی بود] وی از آنچه »اوضاع زندگی، 
خرافه گرایی و آداب اجتماعی« مردم ایران می دانست انتقاد داشت؛ موضع گیری های 
احمد کسروی در برابر کیش های رایج و نهادهای مذهبی و اخالقی و مسلک ها و 
ارزش های سنتی و فرهنگی و تاختن او به باورهای دینی و فرهنگی واپس گرا بود.

. احمد کسروی در 20 اسفند 1324 و در سن 55 سالگی، در اتاق بازپرسی ساختمان 
کاخ دادگستری تهران به ضرب »گلوله و 27 ضربه چاقو« توسط افراد گروه »فدائیان 

اسالم«، ترور شد
در ســاعت های اولیه روز 11 مارس 1946 )20 اسفند 1324(، گروه فدائیان اسالم 
به رهبری برادران امامی به جلســه دادگاه وارد شدند و کسروی و منشی اش، سید 
محمدتقی حدادپور را با چاقو و اســلحه گرم کشــتند. گفته شده که روز، زمان و 

مکان جلسه دادگاه جز اطالعات عمومی نبوده است، توسط بازپرس به فدائیان درز 
کرده است.

بعضی از ضاربان هرگز متهم نشدند، آن هایی که دستگیر شدند - از جمله برادران 
امامی - ادعا نمودند که عمل دفاع از خود را انجام داده اند و کسروی را متهم کردند 
که اول دست به اسلحه شده و درگیری را شروع نمود. سید حسین طباطبایی قمی - 
دومین مرجع عالی رتبه - از نجف به نخست وزیر احمد قوام تلگرافی زد و خواستار 
آزادی ســریع ضاربان شــد و نگرانی خودش را از عدم تقدیر دولت از شجاعت 
ضاربان کســروی بیان کرد. ضاربان تحت فشار علما و رهبران مذهبی و بازاریان با 

نفوذ، بعد از محاکمه ای کوتاه آزاد شدند.
گرچه بعضی از تاریخ پژوهان معتقدند که »فدائیان اسالم« با فتوای عبدالحسین امینی 
عمل کردند، ولی هیچ فتوا یا ادعای مربوط به آن ظاهر نگشت. حسین قمی گفت: 
»هیچ فتوایی الزم نیســت و کار فدائیان اســالم برابر با اعمال ضروری دین )فروع 
دین( همچون نماز و روزه است«. پیکر قربانیان، که پوشیده از زخم های عمیقی بود، 
بدون کالبدشکافی در شامگاه همان روز ترور، توسط بستگان کسروی به گورستان 

ظهیرالدوله در شــمیران - نزدیک تهران - منتقل شد. سرپرست صوفی قبرستان از 
دادن اجازه برای دفن آن ها به خاطر افکار و اعمال ضد صوفیانه کسروی خودداری 
کرد. سپس جنازه ها برای دفن به محوطه تپٔه پای کوه امامزاده صالح - که آبک نامیده 

شده - برده شدند.
سید محمدصادق روحانی، از مراجع تقلید، می گوید: وی فتوای قتل کسروی را به 
درخواست نواب صفوی از سید ابوالقاسم خوئی ) این همان آیت اهلل خویی است 
که متاسفانه شهبانوی ایران برای دیدار او به عراق رفت تا پشتیبانی او را از پهلوی 
دوم در برابر خمینی بگیرد و شاید نمی دانستند سگ زرد برادر شغال است( بگیرد 
گرفته و خویی نیز همین فتوا را از سید حسین طباطبایی قمی گرفته است. به گفتٔه 
وی در خاطراتش، خوئی بخشــی از پول ســفر نواب و تهیٔه اسلحه برای او را نیز 
پرداخته است. محمد امینی، پژوهشگر تاریخ ایران، که چندین کتاب احمد کسروی 
را بازنویسی و توسط شرکت کتاب منتشر کرده است ، معتقد است »جامعه ای که در 
برابر اقدام تروریستی فداییان اسالم سکوت کرد، تاوان آن را بعدتر پرداخت کرد.« . 

31 نفر از کارکنان Costco در سیلیکون ولی، 
مبتال به Covid -19 شدند

31 نفــر از کارکنان Costco در ســیلیکون ولی، مبتال به 
Covid-19 شدند، لیکن از بســتن شعبه خودداری نموده 

است. 
دکتر مارتی فنسترشیب ، مســئول آزمایش Covid-19 در 
کانتی سانتاکالرا به خبرنگاران گفت: در تحقیق های نخستین، 
روشن شده است که این افراد در Costco مبتال نشده اند و 
در بیرون به این بیماری مبتال شده اند. از سوی دیگر بررسی 

نشــان می دهد که این شــعبه از ویروس پاک است و تمامی 
اصول بهداشتی در آن رعایت شده است. 

از این روی به همه مردم، پیشنهاد می کنیم که رعایت پوشیدن 
ماسک و شستشوی دست را انجام دهند و در هنگام حضور 

در Costco فاصله اجتماعی را رعایت کنند. 
در گزارش آمده است که برخی از این کارکنان بین 17 تا 22 
جوالی و برخی بین جوالی 23 تا 26 جوالی مبتال شده اند. 

نفرت پراکنی نژاد پرستان ، علیه سیاهپوستان 
بر دیوارهای کلیسا

 AME( کلیســای متدوویســت های آفریقایی تبار آمریکا
Church( در ســاکرامنتو که مراسم دعا و نیایش خود را 
در یکشنبه ها با حضور مردم در اتوموبیل هایشان در پیرامون 
کلیســا برگزار می کند، به پلیس گزارش کرده که در روی 
پشــت بام و بخش های کناری و پشت کلیسا، نژادپرستان 
حروف KKK و واژه کامل تحقیر ســیاهان را که با N آغاز 
می شــود نقش کرده اند و در کنار آن نوشــته شده همه را 

بکشید )Kill um all( و شماری از نمادهای آنارشیست ها 
را نیز نقش کرده اند. 

FBI و دفتر دادستان کل امریکا در منطقه تحقیق در مورد 
عامالن تخریب را آغاز کردند زیرا محافظت از مراکز مذهبی 
هر دینی از مسیحیت تا مسلمان و هندو و یهودی از وظایف 
دولت فدرال برای نگهداشــت اصل نخســت متمم قانون 

اساسی آمریکا می باشد. 

https://www.glwiz.com/Pages/HomePage/HomePage.aspx
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در کانون خبر:

جستجو برای یافتن 8 تفنگدار دریایی آمریکا

جستجوی از آسمان و زمین و دریا برای یافتن 8 تفنگدار 
دریایی آمریکا که از روز گذشته در هنگام تمرین روزانه، 
قایق های آنها برخورد کرده و ناپدید شــده اند ادامه دارد. 
در این تمرین دریایی کــه در آبهای جنوب کالیفرنیا در 
نزدیکی سن کله منته  در کناره جزیره Makin روی داده 
اســت. یک تفنگدار نیروی دریایی کشته شده و 2 نفر از 

آسیب دیدگان، روز گذشته به بیمارستان منتقل شده اند و 
مداوای آنان آغاز شده است، لیکن جستجو برای یافتن 8 
تفنگدار نیروی دریایی که از ساعت 5:45 روز گذشته آغاز 
شده، هنوز ادامه دارد. در این تمرین 16 نفر از تفنگداران 
در درون وســیله نقلیه بودند که 8 نفر یافته شده و 8 نفر 

ناپدید گردیده اند.

پس از 250 سال ، سرخپوستان بخش کوچکی از 
زمین های خود را پس گرفتند

پس از 250 ســال، بومیان قبیله Esselen در کانتی مانتری در 
شمال کالیفرنیا توانستند سرزمین نیاکان خود را پس بگیرند. 

این زمین که در کناره رودخانه Little Sur قرار گرفته، 1199 اکر 
وسعت دارد و در سال 1770 در دوران حاکمیت استعمارگران 
اسپانیایی از آنها گرفته شده و بومیان را به زور مجبور به ترک منطقه 
کرده بودند و این تنها بخش کوچکی از ســرزمین نیاکانی آنان 

است. این زمین با بودجه 4/5 میلیون دالری که ایالت کالیفرنیا در 
اختیار بومیان قبیله Esselen قرار گرفته است، از آخرین مالکان 
آن، بازخرید شده است. و از منابع طبیعی کالیفرنیا به شمار می آید. 
ناگفته نماند که رئیس قبیله Tom Little Bear Nason است و 
می گوید اسپانیایی ها، نیاکان او را مجبور به پذیرش دین مسیحیت 

شاخه کاتولیک نموده اند.

https://www.08tickets.com/tickets/online-with-mohammad-amini-196485#buy
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=111733


7 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:231 - JULY, 31 , 2020 2020  نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره   231- آدینه 31  جوالی

سید رضا موسوي تبار
او متولد 1343 جهرم است و مدرک

لیسانس علوم قضائی از دانشکده علوم
قضائی قوه قضائیه دارد

ها مسئولیت 
- معاون دادستان شیراز در امور مربوط به دادگاه هاي انقالب )در امور قاچاق کاال 

و مواد مخدر و جرائم امنیتی(
- دادستان عمومی و انقالب جهرم حداقل از اوایل سال 1385 تا مردادماه 1386

- سرپرست دادسراي عمومی و انقالب شیراز از مرداد 1386 تا 15 آبان 1392
- مدیر ارزشیابی قضات استان فارس در سال 1393

- نماینده دادستان انتظامی قضات شیراز در سال 139

برخی از موارد نقض حقوق بشر

ســید رضا موسوي تبار به عنوان سرپرست دادســراي عمومی و انقالب شیراز و 
معاون دادستان شیراز، در آزار و اذیت، بازداشت دسته جمعی، تفتیش منزل و صدور 

کیفرخواست براي شهروندان بهائی شیراز مسئول است.
در اردیبهش ت سال 1385 ، تعداد 54 نفر از جوانان بهائی که در طرحی داوطلبانه

و خودجوش به آموزش کودکان کم بضاعت محل ههاي ک مدرآمد شیراز مشغول 
بودند، به اتهام »تبلیغ علیه نظام جمهوري اســالمی« بازداشت شدند. رها ثابت به 

همراه هاله روحی و ساسان تقوا، دو جوان دیگر از این گروه، به چهار سال زندان
تعزیري محکوم شدند و آن 51 تن دیگر به یک سال حبس تعلیقی به شرط »شرکت 
در کالس هاي تبلیغات اســالمی« در آبان ماه سال بعد رها ثابت، هاله روحانی و 
ساسان تقوا از سوي وزارت اطالعات شیراز فراخوانده شدند و به زندان هاي انفرادي 
بازداشت گاه بدنام »پالک صد« شیراز منتقل شدند. این افراد بیشتر مدت حبس خود 

را در زندان هاي انفرادي این بازداشت گاه گذراندند.
هاله روحی در نامه اي که به صورت عمومی در تاریخ 24 خردادماه 1388 ) پس از 
هجد هماه بازداشت در بازداشتگاه پالک صد ( به نام »من هاله روحی، یک زندانی 
سیاســی هستم « منتشر کرده است، می نویسد: »... در طول روز فقط ده تا بیست 

دقیقه در فضایی محصور به نام هواخوري که سقف ندارد، قدم می زنم و زمان آن
را هم زندانبان تعیین می کند، گاهی هشت صبح ، گاهی دوازده ظهر و امکان

طوالنی شدن مدت هواخوري نیز نیست. آیا براي فردي که بیست و چهار ساعت
در اتاقی دربسته است، ده دقیقه فضاي باز کفایت می کند؟ من امکان استفاده از

تلفن را ندارم، در صورتی که هر زندانی می تواند هر روز از تلفن استفاده کند. من
تمام آنچه قبل از صدور حکم بوده را نادیده می گیرم. امروز اگر من یک زندانیم با

من مثل یک زندانی رفتار کنید، اگر من یک زندانیم مرا به زندان ببرید، به من اجازه 
هواخوري بدهید. به من اجازه استفاده از تلفن، ارتباط با افراد، زندگی اجتماعی و... 
بدهید. اگر من زندانیم حقوق یک زندانی را در مورد من اجرا کنید. آیا زمانی که مرا 
به بازداشتگاه ) پالک صد ( بردید، سازمان زندان ها آنجا را جزو زندان هاي خود م 

یشناخت؟! آیا سازمان زندان ها شرایط آنجا را به عنوان زندان قبول دارد؟«
رها ثابت، یکی از جوانان بهائی که در محل ه هاي محروم شیراز به خدمات اجتماعی
داوطلبانه مشــغول بوده است، مدت سه سال و نیم از مدت محکومیت خود را در 
یک ســلول انفرادي در بازداشتگاه پالک صد شیراز گذرانده است. او در شهادتش 

نزد عدالت براي ایران می گوید:
... دادســتان کل استان فارس آقاي جابر بانشــی خودش به پدرم گفته بود که اگر 
دخترتان را ببرم )زندان( عادل آباد )شیراز(، از دربان زندان عادل آباد تا رئیس زندان 
بهائی می شوند، به خاطر همین من دخترتان را اینجا ) پالک صد ( نگه داشته ام. این 
سه سال و چهار ماه طول کشید. یعنی سه سال و چهار ماه من را آنجا نگه داشتند در 
شرایط بازداشتی... کاًل هم هاش انفرادي بود،... هیچ ) نگهبان ( زنی نبود خودشان 
هم م یگفتند ما چون هیچ پرسنلی که زن باشد نداریم .... زندان بان هم همان بازجو 
بود ... من از صدایش تشخیص می دادم این همانی است که ازم سوال جواب می 
کند. اینطوري بود،... من صداي بقیه زندانی هاي مرد را می شــنیدم، مثاًل بغ لدستی 
هاي من هم هشان پسرهاي جوان یا مردهایی بودند که دستگیرشان کرده بودند. داد 
و بیداد می کردند، سر و صدا می کردند، تو در لگد می زدند و از آن طرف هم، آ 

نها )زندانبان ها( بد و بیراه بهشان می گفتند...
در تاریخ 14 بهمن ماه ســال 1390 نیز نیروهــاي امنیتی در یک اقدام هماهنگ و 
همزمان، با حمله به منزل بیش از ســی تن از شهروندان بهائی ساکن شیراز بیش از 
یازده نفر را بازداشت کردند. پیام تسلیمی، مژده فالح، مژگان عمادي، نیما دهقان، 
سینا ساریخانی، یکتا فهندژ، سام جابري، فائزه تشکر، نورا فالح و ژینوس فنائیان به 
بازداشت گاه پالک صد شیراز منتقل شده اند. ژینا دهقان دختر 9 ماهه ي ژینوس 
فنائیان نیز در میان افراد بازداشتی بوده است. همچنین منزل تعداد دیگري از بهائیان 
از جمله مهران پیمانی، ماندانا کمالی، یکتا فهندژ، ایمان رحمت پناه، طاهره نوروزي، 

سیما ســبتو و سعید دهقان از ســوي نیروهاي امنیتی تفتیش و تعدادي از وسایل 
شخصی ایشان از جمله کامپیوتر، سی دي، عکس و کتاب ضبط شد. در چند مورد 
عملکرد و رفتار مأموران بســیار خشن و همراه با ضرب و شتم بوده است. تمامی 
این موارد نقض حقوق بشر تحت نظارت موسوي تبار به عنوان دادستان انقالب و 

عمومی شیراز اتفاق افتاده است.

قرارگرفتن در لیست مجازات هاي حقوق بشري اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا در 21 اســفند 1391 ، سید رضا موســوي تبار را به دلیل نقشی که 
در نقض گســترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی بهائی داشته است در فهرست 
»ناقضان جدي حقوق بشر« قرار داده است. بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا او از ورود 
به کشــورهاي این اتحادیه محروم است و کلیه دارایی هاي احتمالی وي در اروپا 

توقیف شده است.

میرحسین موسوي
متولد 1320 در شهر خامنه )از توابع آذربایجان 

شرقی( است. او فوق لیسانس معماري و 
شهرسازي دارد.

 مسئولیت ها

- عضو شوراي مرکزي حزب جمهوري اسالمی از سال 1357 تا 1361
- عضو شوراي انقالب اسالمی از سال 1358 تا 1359

- رئیس دفتر سیاسی حزب جمهوري اسالمی از سال 1358 تا 1360
- قائم مقام دبیرکل حزب جمهوري اسالمی از سال 1358 تا 1360

- سردبیر روزنامه جمهوري اسالمی از سال 1358 تا 1360
- وزیر امور خارجه از سال 1360 تا 1361

- نخس توزیر از سال 1360 تا 1368
- رئیس ستاد انقالب فرهنگی در سال 1360

- رئیس شوراي اقتصاد از سال 1360 تا 1368
- رئیس بنیاد مستضعفان از 13 آذر 1360 تا شهریور 1368

- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بهمن 1366 تا اسفند 1385
- عضو شورا یعالی انقالب فرهنگی از سال 1375 تا خرداد 1390

- مشاور سیاسی رئیس جمهور از سال 1368 تا 1376
- مشاور عالی رئیس جمهور از سال 1376 تا 1384
- رئیس فرهنگستان هنر از سال 1378 تا دي 1388

برخی از موارد نقض حقوق بشر
1. اجباري کردن حجاب در ادارات دولتی

میرحسین موسوي به عنوان نخس توزیر در نقض حقوق زنانی که قوانین مربوط
به حجاب اجباري را رعایت نمی کردند، نقش داشته است.

در اردیبهش تماه 1364 میرحسین موسوي بخشنامه اي را درباره »حفظ و مراعات 
حجاب اسالمی« خطاب به کلیه وزارت خانه ها، موسسات، سازمان هاي دولتی و 
نهادهاي انقالب اســالمی صادر کرد. این بخشنامه با تاکید بر ضرورت » مراعات 
دقیق« حجاب اسالمی براي زنان شاغل در دستگاه هاي اجرایی کشور، از برخورد 

قاطع با متخلفان خبر می داد.

2. مصادره اموال مخالفان سیاسی و عقیدتی جمهوري اسالمی
میرحســین موسوي به عنوان رئیس بنیاد مستضعفان ) 1360 _ 1368( در مصادره 
اموال مخالفان سیاسی و عقیدتی جمهوري اسالمی مشارکت مؤثري داشته است طبق 
اسناد موجود، موسوي درباره صرف اموال مصادره شده، تعیین سیاست ها وهمچنین 
عزل و نصب مدیران در بنیاد مستضعفان از اختیارات قابل توجهی برخوردار بوده 
است.  به طور نمونه قبرستان بهائیان آمل موسوم به گلستان جاوید، در زمان ریاست 
موســوي بر بنیاد مستضعفان، به نفع این بنیاد مصادره شد. هنگام تودیع میرحسین 
موسوي از بنیاد مستضعفان در شهریور 1368 ، این بنیاد 800 شرکت را در اختیار 

داشته است.
بنیاد مســتضعفان در اســفند 1357 با فرمان رو حاهلل خمینی، براي مصادره اموال 
خاندان شاهنشــاهی و مقامات رژیم سابق تأسیس شــد. کمی پس از آن این بنیاد 
همچنین مصادره اموال بهائیان، یهودیان، مخالفان جمهوري اسالمی و هر کسی را که 

می شد به طریقی به حکومت شاه پیوند داد آغاز کرد.

3. کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367
میرحسین موسوي به عنوان نخست وزیر در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367

و پنها نکاري نظام مند درباره آن مسئول است.
در مرداد و شهریور سال 1367 ، چندین هزار زندانی سیاسی در ایران، با فتواي رو 

حاهلل خمینی و تصمیم مقامات قضائی و اطالعاتی اعدام شدند. تمامی آن ها پیش

از این به مجازات زندان محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت
خود بودند و دوران محکومیت برخی از آنان نیز به پایان رسیده بود. زندانیان سیاسی 
مخفیانه اعدام شدند و پیکر آنان در گورهاي بی نا مِونشان یا جمعی در سراسر ایران 

دفن شده است.
عصمت طالبی، که همسر و برادرش با وجود این که حکم حبس داشتند در تابستان 
1367 اعدام شدند، در شهادتی نزد عدالت براي ایران از مراجعه خانواده ها به دفاتر
مسئوالن وقت جمهوري اسالمی براي متوق فکردن کشتار زندانیان سیاسی در سال 

1367 و اطالع دفتر نخست وزیر )میرحسین موسوي ( از این کشتار گفته است:
وقتی مالقات ها قطع شد با خانواده ها قرار گذاشتیم، جلوي مجلس سنا رفتیم، دفتر 
رفسنجانی بود، نامه دادیم، دفتر نخست وزیري رفتیم که موسوي آن موقع نخست 
وزیر بود. آنجا ما را بیرون کردند از دفتر... گفتند حق ندارید... ما اینجا اجازه نداریم 
شــما را راه بدهیم که ما پافشاري کردیم با مادرها... مادر ریاحی بود، مادر سرحدي 
بود، چند نفر دیگر هم بودیم. تقریباً ده نفري می شدیم، مادر خودم هم بود. تو دفتر 
نخس توزیري بعد از اصرارهایی که ما کردیم، دوباره گفتند حاال که اینجوري است 
نامه بدهید. نامه نوشتیم، امضا کردیم، البته بیرون از محوطه... تو خیابان نشستیم و نامه 
نوشتیم. دادیم دفتر نخس توزیري که ما خانواده هاي زندانیان سیاسی هستیم، قطع 
مالقات شدیم، یک عده اعدام شدند، یک جوابی از شما می خواهیم. کاري کنید که

جلوي اعدا مها گرفته شــود. می دانستیم دارند اعدام می کنند. ما این نامه را بردیم 
دفتر نخست وزیري، یک آقایی درآمد و این نامه را دریافت کرد و از ما سوال کرد، 
ما گفتیم ما خانواده زندانیان سیاسی چپ هستیم. از نامه فهمید. دقیقاً این جمله را 
گفت: » با بچه هاي چپ کاري ندارند، فقط مجاهدها را ) اعدام می کنند (  ... «  یعنی 

خبر داشتند اعدام دارد می شود ...
در ماه هاي پس از کشتار 67 ، وزارت خارجه دولت میرحسین موسوي و سفراي

ایران در سازمان ملل و کشورهاي مختلف به طور هماهنگ و قاطعانه وقوع این
به گفته سازمان عفو بین الملل، عبداهلل نوري، وزیر وقت. کشتار را انکار کردند

کشور، علی اکبر والیتی، وزیر وقت امور خارجه، محمدحسین لواسانی و منوچهر
متکی، معاونان وزیر امور خارجه به ترتیب در سال هاي 1368 و 1369 ، سیروس
ناصري، نماینده دائم ایران در مقر سازمان ملل در ژنو، محمد جعفر محالتی، نماینده

دائم ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک، محمدمهدي آخوندزاده بستی، کاردار
ایران در لندن و محمدعلی موسوي، کاردار ایران در اتاوا، از جمله مقامات فعال

در این زمینه بوده اند.
سازمان عفو بین الملل در گزارش خود جزئیات مربوط به اقدامات این مقامات را

تشــریح کرده و نشان داده است که آ نها چطور وقوع کشتار را از اساس انکار می 
کردند، گزارش هاي مربوط به اعدام ها را » پروپاگانداي سیاســی « می خواندند یا 
ادعا می کردند که مرگ هاي گزار ششده در حین درگیري نظامی با نیروهاي سازمان 
مجاهدین خلق اتفاق افتاده است. این مسئوالن همچنین در پاس خهاي رسمی خود 
به سازمان ملل متحد ادعا می کردند که برخی از قربانیان ثبت شده » جعلی « هستند 
و اصال وجود خارجی ندارند یا زنده هستند و مشغول به تحصیل در دانشگاه یا کار 
در ایران هســتند یا به کشورهاي خارجی پناهنده شده اند یا در عراق اسیر جنگی 

هستند یا به علل طبیعی فوت کرده اند.
همچنین در آذر 1367 ، موسوي در مصاحبه اي با یک شبکه تلویزیونی اتریش با

دفاع از کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 ، قتل عام زندانیان سیاسی که پیش از 
عملیات فروغ جاویدان بازداشــت و محاکمه شده بودند و دوران حبس خود را م 

یگذراندند، رد کرد.
در تابستان 1389 میرحسین موسوي در نشستی با روزنامه نگاران با تاکید بر ای ن

که در زمان کشتار 67 از آن اطالعی نداشت و در اجراي آن نقشی ایفا نکرد، گفت 
»به هر حال بازکردن مسائل دهه 60 ، هر کدامش تالی فاسد )پیامد زیان آور( دارد. 
من همیشــه سعی کردم که از کنار این مسائل رد بشوم. من در آن موقع، به عنوان 

نخس توزیر موظف بودم که از کلیت نظام دفاع بکنم... «
با وجود این، اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوي در زمان انتخابات
ســال 1388 ، در گفت وگویی با بی بی ســی فارسی اذعان م یکند که موسوي از 
اواسط مرداد 1367 از اعدام ها باخبر بوده است؛ اما با وجود این، انکار همه جانبه 
این کشــتار در دســتور کار وزارت امور خارجه او و کارکنانش قرار داشته است. 
وکالي بین المللی حقوق بشــري چون جفري رابرتســون همچنین هیات قضات 
دادگاه مردمی ایران تریبونال و سازمان عفو بین الملل کشتار زندانیان سیاسی ایران 

در سال 1367 را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته اند.
ســازمان ملل نیز قربانیان کشتار زندانیان سیاســی ایران در سال 1367 را مصداق 
»ناپدیدشدگی قهري « دانسته است. به رسمیت شناخته شدن قربانیان کشتار زندانیان 

سیاسی ایران در سال 1367 به عنوان ناپدیدشده قهري، دولت جمهوري
اســالمی ایران را براساس قوانین بین المللی موظف می کند که حق خانواده هاي 
قربانیان را براي دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان شان ادا کند و 
مسئوالن آن را تحت تعقیب قرار دهد. از نظر حقوق بی نالملل، ناپدیدشدگی قهري
نقض مداوم حقوق بشر و یک جرم بی نالمللی است و تا زمانی که فرد ناپدید شده

پیدا یا ســرنوش تاش به طور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه، 
مشمول مرور زمان نمی شود.

معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب »چهره جنایت« انتشارات سازمان عدالت برای ایران - شماره  48

http://www.khoshvaghtlaw.com/
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طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
هفته ای که گذشت چهلمین سالگرد درگذشت شاهنشاه آریامهر، محمدرضا پهلوی، 
بنیانگذار ایران مدرن بود. بار دیگر یاد این بزرگ مرد تاریخ معاصر کشــورمان در 

خاطر ایرانیان زنده شد … یادش گرامی و روانش در آرامش ابدی باد …

شاخ بازی )1(
چهل ســال تمومه که شاخ بازی و ادعا و عربده کشی و فحش خوار مادر دادن به 
زمین و زمون شــده سنت و حرفه سران و تهان جمهوری اسالمی! اوصوال هر چی 
هم میخوره راه گوزشون و دهنشونم سرویس میشه بازم از رو نمیرن و مثه بچه پروها 
بازم زر زیادی میزنن و می خوان امریکا و بقیه جاهای دنیا رو به قلمرو اســالمی 

خودشون اضاف کنن!
امســال هم عید قربون آقا اومد سخنرانی کرد منتها با این تفاوت که خبری از پیش 
نمازی و جمعیت عاشقان والیت برای نمار عید قربون نبود! رهبر فرزانه انقالب )!( 
از ترس کرونا به سوالخی خزیده و از همون جا برای والیت مدارانش رفت باال منبر 
یکطرفه همیشگی و بازم همون مزخرفات ضد امریکایی و فحش دادن به اسراییل 

و شــر و ورهای همیشگی رو تحویل مردم داد. رئوس موضوعات مهم سخنرانی 
عید قربون مقام رهبری:

با امریکا مذاکره نمی کنیم! ســبزی پاک نمی کنیــم! برنامه اتمی مونو ادامه میدیم! 
دوال نمیشیم، قمبل نمی کنیم! به عربای تروریست مخالف اسراییل اسلحه میدیم و 
کمکشــون می کنیم! به چینی ها و روس ها حتی اگه بشه کون هم میدیم تا چشم 
امریکا و غرب در بیاد! جواب ترامپ رو نمیدیم چون می خواد ازمون سو استفاده 
جنسی بکنه، ترامپ بچه بازه! کرونا هم هست وهمینطورم همه تونو میکشه! من و 
زن و بچه ام جامون امنه و بقیه ملت ایرانم به نازنین تخمم! خودتون میدونین و کرونا! 
تورم و گرونی و تحریم اقتصادی هم داریم و بیشــترم میشه! می خواستین انقالب 
نکنین، چشمتون کور شه باس با امریکا بجنگین تا کونتون برای زنده موندن اسالم 

پاره شه!

شاخ بازی )2(
با ادامه تنش بین جمهوری اســالمی و امریکا، این هفته برادران قاچاقچی نیروی 

دریایی سپاه )!( برای نشون دادن شاخ بازی و در آوردن ادای حکومت کره شمالی 
برای مقابله با امپریالیســم امریکا، یه ماکت ناو هواپیمابر امریکایی رو اوردن وسط 
تنگه هرمز تا هی بهش زرت و زرت موشک بزنن تا دق و دلیشون خالی بشه! آقا 
انقدر این شاخ بازی مســخره بود که همه نیروهای نظامی دنیا حتی ارتش ایاالت 
متحده هم واکنش نشون داد و کلی به ریش این برادران شاخ سپاهی و اختراعات 

تخمی تخیلی شون خندیدن! 
این دلقک بازی جدید ســپاه کم بود، یارو فرمانده هوا – فضای سپاه هم که معلوم 
نیست با کدوم ماده مخدر خودشو و فرمانده هاش توهم فضانوردی و فضایی شدن 
میزنــن اعالم کرد که برای اولین بار توی دنیا موفق شــدن زمین رو جر بدن و از 
زیرزمین دوتا موشک بالستیک بفرستن هوا! یعنی این یارو آقای هوافضا تا همه مونو 
به گا نده و چنتا جای دیگه مملکتو به انفجار و فنا و خطای انسانی دیگه نده ول کن 
نیســت! فقط این وسط برای پول بی زبونی که مثه علف خرس خرج این مسخره 
بازیا میشه و به گا میره میسوزه! اونوقت مردم باید سختی شو بکشن تا داداشامون 

هی چیزشعر ببافن و دسته خر بالستیک هوا کنن! 

جوک های برگزیده هفته:

زن :یادته وقتی اومدی خواستگاریم بهت گفتم:
واسه چی میخوای با من ازدواج کنی، چی گفتی؟
مرد :اره یادمه گفتم میخوام یکیو خوشبخت کنم..

زن :پس چرا نکردی؟
مرد :خوشبخت کردم دیگه..

زن :کیو؟؟؟؟
مرد :همون بدبختی که ممکن بود به جای من با تو ازدواج کنه…

 *********
این کوفت که آقایون به خانمشون میگن میدونین یعنی چی ؟

ک : کل
و : وجودم
ف : فدای

ت : تو
اینو داشته باشین ، تا بریم رمز گشایی سایر کلمات آقایون…

ستاد روحیه بخشیدن به خانمها…
*********

زندگی متأهلی یعنی
به همسرت مسیج بدی: ای عشق، خداوند نگه دار تو باشد

اونوقت جواب بگیری:
یه بسته قارچ، آب لیمو، مرغ ، نون !

*********
زن از شوهرش می پرسه :عزیزم! تو زن خوشگل دوست داری یا زن با شعور؟

شوهرش می گه :هیچ کدوم عزیزم! من تورو دوست دارم!!
*********

من از همسرم پرسیدم که برای سالگرد ازدواجمان به کجا برویم؟
او گفت: به جائی که تا حاال نرفتم

من گفتم: نظرت راجع به آشپزخانه چطوره !!؟
*********

مورد داشتیم زن و شوهره دعواشون شده و زنه میخواسته قهر کنه بره خونه باباش، 
بعدش یادش افتاده خونه باباش وای فای نداره!! هیچی دیگه شام قرمه سبزی پخته 

و االنم کلی خوشبختن. اونوقت میگن تکنولوژی گند زده به زندگی
*********

یارو تصادف میکنه بی هوش میشه میبرنش بیمارستان
بعد از یه مدت به هوش میاد میگه : مثله اینکه تو بهشتم ؟!

زنش میگه : کوری نمیبینی نشستم کنارت !؟
*********

یارو شــب خواب میبینه تو بازی کامپیوتری زنشــو کشته، بیدار میشه میبینه زنش 
کنارش خوابیده میگه: خاک تو سرم یادم رفت save کنم

*********
موقع خواب :

شوهر : گوشیارو کجا گذاشتی ؟
زن : باال سرت !

شوهر : چرا باال سر خودت نذاشتی ؟
زن : چونکه سرطانزاست !

یعنی عشق میچکه !!!
*********

شاید مرد خوب مث دایناسور باســه که نسلش منقرض شده.. اما زن خوب عین 
سیمرغ می مونه که از اولش هم افسانه بوده…

*********
من به زن های بی عاطفه ای که با مرداشــون دشمنی دارن هیچ کاری ندارم! چون 
من زندگیمو مدیون شوهرم هستم، چرا که اگه اون نبود، سالها پیش من از خوشی 

مرده بودم!!!
*********

زن: اگه امشب نیایي بریم خونه مامانم دیگه منو نمي بیني!
مرد: جدی می گی؟ چطور مگه؟!

زن: واسه اینکه چشمهاتو درمي آرم!
*********

زن از شوهرش می پرسه: عزیزم، تو منو دوست داری؟
مرد میگه: خوب معلومه عزیزم، اگه دوست نداشتم، چطور می تونستم هر شب بیام 

خونه پیشت، وقت و عمرم رو تلف کنم؟
*********

دو تا خانم داشتن صحبت می کردند، اولی میگه: تو چرا از شوهرت طالق گرفتی؟
دومی میگه: آخه من بهش گفتم 30،000 تومان بده برم آرایشــگاه خودم خوشگل 

کنم، اون 300،000 تومان بهم داد!
*********

زن از شــوهرش پرسید: چرا وقتی که من آواز میخوانم، تو از پنجره بیرون را نگاه 
میکنی و میخندی؟

شوهر میگه: برای اینکه مردم تصور نکنند من دارم تو را کتک می زنم و تو داری 
با جیغ و داد گریه می کنی!

*********
بچه از باباش می پرسه:

بابا! تو بهشت زنها از شوهراشون جدا زندگی می کنند یا با هم هستن؟
باباهه می گه:

بچه جون! اگه زنها با شوهراشون یک جا باشن که اونجا دیگه بهشت نمی شه
*********

من نمیدونم این مامانا که وسایل خودشون رو یه جایي میزارن,
بعد خودشونم یادشون میره کجاس ...

چه جوریه که تو پیدا کردن وسایلي
که ما به اصطالح تو 7 تا سوراخ موش قایم میکنیم تبحر خاصي دارن!!!

*********
روز مبادا چه روزی است

دقیقا یک روز پس از خرج کردن پس اندازهای روز مبادا
*********

سه چیز تو زندگی هست که اگه رعایت کنین آدم موفقی میشین!
حاال برید تحقیق کنید این سه تا چیز چیه!

اینجوری هم نگام نکنید، من اگه خودم بلد بودم که اآلن اینجا نبودم!!!!!!!!

*********
یه روز هـم باید این سازنده ی جمله :

گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی
رو بیارن چار کیلو غوره بدن دستش ، همه هــــم صبر کنن، ببینم چه جوری میخاد 

حلـوا درست کنه ؛
بعد همون دیُگ بکنی تو چشـاش با این جمله ساختنش!

*********
یکی از بدی های هدُفن اینه که

همش فکر می کنی دور و ورت داره یه اتفاقی میفته که تو ازش خبر نداری!
*********
طبق آخرین آمار

آدم ها دو دسته هستند :
دوستت دارم ها  … و  منم همینطورها  !

*********
انقدرحال میکنم بااینایی که مواظب وسایالشون هستن

بعدمیان قایمشون کنن که خراب نشن،گمشون میکنن! :دی
دیشب داشتم کتاب میخوندم برق رفت ... یه نیم ساعتی زیر نور چراغ قوه گوشیم 
کتاب رو خوندم تا برق باز بیاد ... این نیم ســاعتو تا آخر عمرِبچم تو سرش میزنم 

... میگم ما زیر نور چراغ قوه به بدبختی کتاب میخوندیم ... اونوخ شما اینجوري !!!
*********

هیچ لذتی اندازه ی این که یه بچه ی کوچولو دستشو دراز کنه طرفت که یعنی بقلم 
کنی نیس و حال نمیده!!! اصن یه لذت عجیبی داره!!!

*********
از دار و ندار دنیا6 7 تا دوست دختر دارم یکي از یکي شکاک تر

اصن داغونما..
*********

دیروز تو خیابون یه دوست دخدر پیدا کردم،
گفتم خوووب البد صاحبش داره دنبالش مي گرده،

از رو زمین برش داشتم، تمیزش کردم،
بردم به مسجد محل تحویلش دادم...
بعله یه همچین شخصیتي دارم من ! 

******** 
میگم , شمام وقتي عکستون خوشگل میفته همش میشینیننیگاش

میکنین یافقط من اینجوریم ... ؟؟؟؟
 ********

دقت کردین تو فیلم های ترسناک طرف میخواد فرار کنه هیچ وقت ماشینش روشن 
نمیشه؟

*********
یه برف هم نمیاد .......:)...........بریم برف بازی کنیم ......برف بریزیم تو یقه مردم

*********
 انشای این هفته:

علــــم بهــــتر اســت یـا پــــــــــراید . . ؟
*********

اومدم خونه مادرم نمازش تموم شــده بود، داشت دعا مي کرد ... تا منو دید گفت: 
اینو مي گما خدا ....

نمي دونم داشت پشت سر من به خدا چي مي گفت ...
*********

اقا من یه کشف بزرگی کردم :
حرف R همون حرف P هست فقط خسته بوده پاهاشو باز کرده !

حرف Z همون حرف N هست فقط خوابیده !
حرف @ هم همون a هست فقط مقنعه سرش کرده !

وااااااااااااای چقدر باهوشم

از شبکه های اجتماعی:
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آدینه 10 مرداد   |   31 جوالی

1307 خورشیدی )1928 میالدی(
زادروز ابراهیم قنبری مهر، استاد ساخت و مرمت ساز 

1319 خورشیدی )1940 میالدی(

زادروز محمود دولت آبادی، قصه نویس، متولد شهرستان سبزوار. آثار او به این شرح هستند: 
الیه های بیابانی، کارنامه سپنج )نمایشنامه(، سفر، آوسنه بابا سبحان، گاواره بان، جای خالی سلوچ، 
عقیل- عقیل، از خم چنبر، کلیدر، روزگار سپری شده مردم سالخورده، اتوبوس، سلوک، آن مادیان 
سرخ یال، طریق بسمل شدن، زوالِ کلنل )نوشته شده در سال های ابتدایی دهه 1980 میالدی- به 
زبان فارسی منتشر نشده است(، تنگنا، باشبیرو، ققنوس، ناگریزی و گزینش هنرمند، موقعیت کلی 
هنر و ادبیات کنونی، دیدار بلوچ، ما نیز مردمی هستیم، هجرت سلیمان، مرد، آهوی بخت من گزل، 
روز و شب یوسف، آن مادیان سرخ یال، ته شب، رد، گفت و گزار سپنج، نون نوشتن من و آن 

ِدیگران
 شماری از آثار محمود دولت آبادی در شرکت کتاب موجودند 

1323 خورشیدی )1944 میالدی(
زادروز محمد سریر، آهنگساز، و شاگرد حشمت سنجری

1330 خورشیدی )1951 میالدی(
زادروز محمود نیکبخت، منتقد و پژوهشگر

1341 خورشیدی )1962 میالدی(
 زادروز مسعود لواسانی روزنامه نگار و وبالگ نویس 

1372 خورشیدی )1993 میالدی(
درگذشت پرویز خطیبی، روزنامه نگار، طنزپرداز، برنامه ساز رادیو وتلویزیون، و نمایشنامه نویس

  شرکت کتاب کامل ترین نسخه خاطرات او را با عنوان »خاطراتی از هنرمندان« منتشر کرده است. 
.

شنبه 11 مرداد  |   1 آِگست

1305 خورشیدی )1926 میالدی(
زادروز محمد زهری، شاعر

1385 خورشیدی )2006 میالدی(
درگذشت هوشنگ شهابی، شاعر، آهنگ ساز، ترانه سرا و مترجم و همسر خانم مهین شهابی، 

هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینما در لندن.
1398 خورشیدی )2019 میالدی(

درگذشت شیرین فامیلی روزنامه نگار )همکار رادیو فردا( مقیم آلمان در برلین بدلیل ابتال 
به بیماری سرطان 

 

 یکشنبه 12 مرداد  |    2 آِگست

1285 خورشیدی )1906 میالدی(
صدورفرمان مشروطیت در ایران، توسط مظفرالدین شاه پنجمین شاه قاجار

دوشنبه 13 مرداد   |   3 آِگست
___________

سه شنبه 14 مرداد   |   4 آِگست

1285 خورشیدی )1906میالدی(
سالگرد انقالب مشروطیت 

 کتابچه قانون اساسی مشروطیت در شرکت کتاب موجود است 
1310 خورشیدی )1931 میالدی(

زادروز  جالل ستاری، مترجم
1315 خورشیدی )1936 میالدی(

درگذشت شیخ خزعل، از حاکمان پیشین خوزستان )زاده 1242(
1338 خورشیدی )1959 میالدی(

درگذشت قمرالملوک وزیری هنرمندآوازه خوان 
قمرالملوک در تاکستان قزوین زاده شد. هنگام تولد پدر نداشت و در 18 ماهگی مادرش 
هم مرد و از این زمان تحت سرپرستی مادربزرگش که روضه خوان زنانه حرم ناصرالدین شاه 
بود قرار گرفت. او در جایی گفته است: »من مدیون تربیت اولیه خودم هستم. چرا که همان 

پامنبری کردن ها به من جرأت خوانندگی داد.«
 در جوانی پس از آشنائـی با استاد مرتضی نی داود با ردیف موسیقی ملی آشنا شد و راهش 
را برای کسب تجربیات از استادان دیگر هموار ساخت. کار پیشرفت قمر در مدتی کوتاه به 
آنجا رسید که کمپانی »هیز ماسترز ویس« به خاطر ضبط صدای او دستگاه صفحه پر کنی 
به تهران آورد. بعد از آن کمپانی »پولیفون« هم آمد. به گفته ساسان سپنتا 200 صفحه از قمر 

ضبط شده است.
 قمر نخستین کنسرت خود را در سال 1303 برگزار کرد. روز بعد نظمیه از او تعهد گرفت 
که بی حجاب کنسرت ندهد. قمر عواید کنسرت را به امورخیریه اختصاص داد. قمر در 
سفر خراسان در مشهد کنسرت داد و عواید آن را صرف آرامگاه فردوسی نمود. در همدان 
در سال 1310 کنسرت داد و ترانه هایی از عارف خواند. وقتی نیرالدوله والی خراسان چند 
گلدان نقره به او هدیه کرد آن را به عارف پیشکش نمود. با این که عارف مورد غضب والی 
و دستگاه رضاشاه بود. در سال 1308 به نفع شیر و خورشید سرخ کنسرت داد و عواید آن 

به بچه های یتیم اختصاص داده شد.
 گشایش رادیو ایران در سال 1319 صدای قمر را به عموم مردم رساند. عارف قزوینی و 
ایرج میرزا و تیمورتاش وزیر دربار، شیفته او شده بودند. با اینهمه قمر از گردآوری زر و سیم 

پرهیز می کرد و درآمدهای بزرگ و هدایای گران را به فقرا و محتاجان می داد.
 قمرالملوک وزیری در تاریخ 14 مرداد 1338 در شمیران، در فقر و تنگدستی مطلق به سکته 

مغزی درگذشت. وی در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپرده شده است.
 آثار قمرالملوک وزیری در مرکزموسیقی و فیلم ایران وابسته به شرکت کتاب موجود است 

1359خورشیدی )1980میالدی(
زادروز ترانه مکرم، ترانه سرا 

1362خورشیدی )1983میالدی(

زادروزلیال اوتادی، بازیگر سینما و تلویزیون

1378خورشیدی )1999میالدی(
درگذشت پرویز شاپور، طنزپرداز
1378 خورشیدی )1999میالدی(

درگذشت  نورالدین کیانوری، دبیر کل  حزب توده ایران از سال 1357تا سال 1362
  کتاب خاطرات نورالدین کیانوری در شرکت کتاب موجود است 

چهارشنبه 15 مرداد   |   5 آِگست

1333 خورشیدی )1954 میالدی(
زادروز عطاءاهلل مهاجرانی، منتقد و محقق، وزیر ارشاد در دوران محمد خاتمی، از سال 1388 

و سرکوب جنبش سبز به خارج از کشور گریخته است.
1334 خورشیدی )1955 میالدی(

زادروز بیژن الهی، شاعر
1371 خورشیدی )1992 میالدی(

ترور و قتل فریدون فرخزاد، شاعر، بازیگر، و خواننده
 خنیاگر در خون - در شناخت و بزرگداشت فریدون فرخ زاد از انتشارت شرکت کتاب به 

نگارش میرزا عسگری مانی منتشر شده است.
1383 خورشیدی )2004 میالدی(

درگذشت حسین پناهی شاعر و بازیگر تئاتر و سینما و تلویزیون،  در تهران
1397 خورشیدی )2018 میالدی(

درگذشت مجید مددی پژوهشگر و مترجم آثار فلسفی و ادبی در تهران )متولد 1314 قزوین(  
.

آثار: ترجمه:  »فلسفه هنر از دیدگاه مارکس: با جستارهایی درباره تأثیر ایدئولوژی بر هنر« 
نوشته میخائیل لیف شیتز، »از خودبیگانگی انسان مدرن« نوشته فریتس پاپنهایم و »مارکسیسم 

و اخالق« نوشته یوجین کامنکا .

پنجشنبه 16 مرداد   |   6 آِگست

1349 خورشیدی )1970 میالدی(
 ترور و قتل تیمور بختیار، اولین رئیس ساواک در حکومت پهلوی، در کشور عراق 

1370 خورشیدی )1991 میالدی(
ترور و قتل فجیع دکتر شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر ایران در دوران محمد رضاشاه 
پهلوی و ســروش کتیبه، منشی مخصوص شاپور بختیار و از اعضای جبهه ملی توسط 

مامورین جمهوری اسالمی در پاریس 

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

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
17 جوالی تا 30 جوالی )27 تیر تا 9 مرداد(

کتاب »ترکیه: پل آزادی«
 Turkey: Bridge to“

“ Freedom
به زبان انگلیسی ساده که همگی بتوانند انرا بخوانند ، 

توسط اقای پرویز حکیمی نگاشته شده .
خواندن این کتاب برای همگان الزم ، خصوصا نسل 

جوان بعد از آشوب 1۹7۹، یا انقالب اسالمی
 بدنیا آمده اند.

سواالت شما در رابطه با رفتن شاه فقید وآمدن خمینی 
 خصوصا اقلیت ها را در رژیم مالیان شرح می دهد . 

سرگذشت خانواده ای است که برای فرار از 
جمهوری اسالمی، مجبور به ترک وطن شدند.
برای خرید کتاب میتوانید با  پرویز حکیمی

 Amazon شرکت کتاب و یا
تماس بگیرید.
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https://shop.ketab.com/
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مرگ یک افسر پلیس لوس انجلس به سبب کرونا

بامداد آدینه، سخنگوی پلیس لوس آنجلس مرگ یک افسر پلیس را بر اثر ابتال به 
بیماری کرونا اعالم کرد و گر چه نام این افسر فاش نشده است لیکن اشاره شده 
است که او از هفته گذشته، با شدت گرفتن بیماری، اقدام به گردآوری کمک مالی 
برای درمان خود کرده بود و نام او برای رســانه ها روشــن است، لیکن به احترام 

خانواده و خواست اداره پلیس نام او فاش نمی شود. 

ماه گذشته نیز یکی از افسران بازداشتگاه پلیس به نام اریکا مک آود، جان خود را 
در اثر کرونا از دست داده بود. ناگفته نماند که 437 نفر از افراد پلیس تا کنون مبتال 
شــده اند و 254 نفر نیز قرنطینه شده اند و شمار پلیس های مبتال پس از تظاهرات 
اعتراضی به مرگ جورج فلوید، افزایش یافته و حتی شماری از افسران رده باال نیز 

ممکن است، مبتال شده است. 

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101952&title=A%20Concise%20History%20of%20Iran:%20From%20the%20early%20period%20to%20the%20present%20time&author=Shirazi,%20Saeed
http://radis.org/
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http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38835&Status=2
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