ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که میدانم
خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را
برای پارسیها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر
گرفتهاسترشکمبر!!!...
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رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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در صفحات دیگر:
معرفیجنایتکارانجمهوریاسالمی
در صفحه 4
شا ِهمیرفطروس(بخشیکم)
محمد امینی
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برنی سندرز علیرغمحمایت اعراب
مسلمان و آخوند حسن قزوینی،
انتخابات ایالت میشیگان را واگذار کرد.

حافظ ناشنيده پند

برگیچندازدفترخاطراتمحمدگلندام

ایرج پزشک زاد

قرنطینهمسافرانکشتیتفریحی
Grand Princess
در پایگاه های نظامی
گویننیوسامفرماندارکالیفرنیاگفت
تعطیلیمدارسودانشگاههاموردی
خواهدبود
 10دانشجویدانشگاهالنگبیچخود
رادرخانهقرنطینهکردند
میچلانگلندرنمایندهپیشینشورای
شهرلوسآنجلسدستگیرشد
یک دادستان فدرال پس از کشتن
همسرش،خودکشیکرد
توقفبرنامههایکشتیهایتفریحی
Princess Cruise
مدارسلوسانجلسبرایدوهفته
تعطیلشد

روز سه شنبه دهم مارچ ،انتخابات مقدماتی ایالت میشیگان
برای تعیین نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری
امریکا برگزار شد .در این انتخابات در حال حاضر فقط دو
رقیب یکی جو بایدن معاون سابق ریاست جمهوری امریکا
( در دوران باراک اوباما) و دیگری ســناتور برنی سندرز
سناتور ایالت ورمونت باقیمانده اند.
ایالت میشــیگان دارای بیشترین تعداد اعراب مسلمان در
امریکا است و با توجه به سیاستهای برنی سندرز ،اسراییل
ســتیزی و هم چنین مماشات با جمهوری اسالمی ایران،
کارشناســان احتمال می دادند که آرای این بالک بتواند او
را برنده کند.
الزم به یاد آوری اســت که اخوند حسن قزوینی که امام
جماعت مرکز اسالمی میشیگان است در میتینگ انتخاباتی
برنی سندرز شرکت کرد و به زبان عربی سخنرانی کرد و از
مردم خواست به او رای دهند.

قزوینی در این سخنرانی ،برنی سندرز را فردی «شجاع» و
«شریف» خواند و رأی دادن به او را فرصتی برای انتخاب
رییسجمهوری «با انصاف» و «عادل» برای ایاالت متحده
دانست.
او در این سخنرانی  ،گفت که این نخستینبار است کسی در
امریکا از «حقوق ما به عنوان مسلمان و عرب» دفاع میکند.
قزوینی که اصالتا اهل قزوین اســت ،در کربال متولد شده
و پیشــوا و امام جماعت مرکز اســامی امریکا واقع در
«دیربورن» ،بزرگترین مسجد امریکای شمالی است.
ایرانشــهر :باخت برنی سندرز به جو بایدن یادآور باخت
جرمی کوربین رهبر حزب کارگر به بوریس جانسون رهبر
حزبمحافظهکارانگلستاناست.جرمیکوربینبهاسراییل
ستیزی و مماشات با جمهوری اسالمی ایران مشهور است
( اواز پرس تی وی تلویزیون حکومت جمهوری اسالمی
) بابت مصاحبه هایش حق الزحمه دریافت می کرده است.

به دستور گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا
هتل ها و مراکز درمانی به کنترل درآمد

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا شب گذشته دستوری را صادر کرد که ایالت کالیفرنیا
بتواند در مراکز پزشــکی و کلینیکها و هتلها برای نگهداری و درمان بیماران مبتال
به ویروس کرونا قدرت اجرایی داشته باشند و بدون به خطر انداختن برقراری قانون
جلسات عمومی ،جلسه کنفرانس مدار بسته برگزار نمایند و به این ترتیب کنترل این
مراکز در دست ایالت قرار میگیرد.
او این تصمیم را پس از آن اعالم کرد که پیشنهاد لغو هر گونه گردهمآیی باالی 250

نفر را صادر کرده بود .او در بیانیه خود گفته اســت :این مسیری است که ما باید طی
کنیم و در شرایطی که بیماری رو به گسترش است ،تا چند ماه آینده بتوانیم بیشترین
کارایی را در زمینه درمان و پیشگیری داشته باشیم.
در حالی که نیویورک فرستادن گارد ملی را به نقاطی که بیشترین شیوع بیماری دیده
شده است ،گوین نیوسام ،هنوز برای کالیفرنیا چنین دستوری را نداده است.

صرافی فردوسی با 14سال سابقه

درخشان در جابجایی انواع ارزها

کلیه ارزها از بانکهای معتبر کشورهای اروپایی انجام می شود و بانکهای آسیای جنوب
شرقی هیچگونه حواله بانکی از کشورهای ایران ،دبی ،کویت انجام نخواهد شد .
این صرافی هیچگونه معامله به صورت نقدی در هیچ یک از کشورها ندارد
ارائه کلیه مدارک در هنگام معامالت ارزی الزامی است.
بهترین نرخ دالر برای ایرانیان عزیز در سراسر جهان و مخصوصا» ایرانیان عزیز مقیم آمریکا

Ferdowsi Money Exchange
Las Pinas, las Pinas, Philippines

1 (833) 269 0069
(929) 226 2120 Whats App
ferdowsimoneyexchange.com

دوست و همکار عزیز جناب آقای دکتر رضاپور

با کمال تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان را به
شما و خانواده محترمتان تسلیت گفته صبر و شکیبایی
همراه با سالمتی برای شما و کلیه فامیل آرزومندیم
حسین سیالنی و خانواده و همکاران در سوپر ویژن
ایرانشهرمصیبت وارده را به دکتر جان رضاپور تسلیت می گوید
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در کانون خبر:

قرنطینه مسافران کشتی تفریحی Grand Princess
در پایگاه های نظامی

کشتی تفریحی Grand Princessکه پیش از تخلیه مسافران در بندر سانفرانسیسکو
متوقف شده بود ،به اوکلند رسید تا مراحل قرنطینه و جابجایی مسافران بر اساس تدابیر و
اولویت انجام شود .زیرا از میان 45نفری که آزمایش 19-COVIDداشتهاند 21،نفر ،نتیجه
مثبتنشاندادهاند.
 – 1از میان  2500مسافر نخستکسانی که به هر دلیلی نیاز به مراقبت پزشکی دارند به
بیمارستانفرستادهمیشوند.
 – 2سپس نوبت ساکنان کالیفرنیا میرسد تا آزمایشها ،الزم پیش از تخلیه انجام شود.
 – 3ساکنان ایاتهای دیگر ،از فرودگاه اوکلند به پایگاههای نظامی ایالت ها در نزدیکی
خانههایشانفرستادهخواهندشد.
 962– 4نفری که نشانهای از بیماری ندارند و ساکن کالیفرنیا هستند برای قرنطینه به پایگاه
نیروی هوایی Travisدر نزدیکی سوالنو در کالیفرنیا فرستاده میشوند و شمار کمی نیز به
پایگاه نیروی هوایی تفنگداران دریایی در سن دیه گو برای قرنطینه فرستاده میشوند.
 – 5مسافران خارجی به کشور خودشان پرواز داده خواهند شد.
 1094 – 6نفر خدمه کشتی که بیشترشان خارجی هستند دوران قرنطینه  14روزه را در
کشتی خواهند گذراند و سپس کشتی برای ترک سان فرانسیسکو آزاد خواهد شد .فرودگاه
اوکلندنیزتدابیربهداشتیرارعایتخواهدکرد.

محمد بن ذکریای رازی

دانشمند ایرانی کاشــف الکل  -ایرانیان امروز بر این باورند هیچ
“محمد” دیگری به اندازه او به بشریت خدمت نکرده است.

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا گفت
تعطیلی مدارس و دانشگاهها موردی خواهد بود
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در مورد تعطیلی مدارس و دانشگاهها گفت این
موضوع به صورت موردی انجام میشود.
 بزرگترین ناحیه آموزشــی شــمال کالیفرنیــا  ELK Graveاز روز جمعهکالسهای مدارس و فعالیتهای ورزشــی را تعطیل نموده و امروز نیز بســته
ماند.
 دبیرستان موری یتا ولی در موری یتا ( )Murrietaو دبیرستانهای ریوردن( )Riordanو لوول ( )Lowellدر سان فرانسیسکو امروز تعطیل بودند.
 دانشگاه استانفورد به گشایش کالسهای آنالین پرداخت USC .نیز چنینروندی را در این هفته پیش خواهد گرفت.
 اداره آموزش لوس آنجلس باز خواهد بود ولی مدارســی را که ممکن استموردی را مشاهده نمایند تعطیل میکنند.
 دانشــگاه ارواین اعالم نمود که هنوز این دانشــگاه بــه موردی برای تعطیلبرخورد نکرده است.
 یک مدرسه راهنمایی در مونرویا در جنوب کالیفرنیا و یک کودکستان در سنهوزه در شمال کالیفرنیا از هفته گذشته تعطیل شدهاند.
گوین نیوســام اشــاره کرده اســت که تعطیلی مدارس و در خانه ماندن بچهها
مشکل اساسی و نگهداری را به پدر و مادرهای شاغل تحمیل میکند و بیجهت
نباید مدارس تعطیل باشد.

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  -211آدینه  13مارچ 2020

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:211 - MARCH,13 , 2020

مقاله:

3

ِ
شاه میرفطروس قسمت دوم از بخش یکم
ادامه مطلب از شماره قبل

محمد امینی

آقــای میرفطروس باردیگر خامه برکاغذ نهاده و این بــار به بهانهی بازبینی کتاب
«نگاهی به شــاهِ» آقای عبّاس میالنی ،به بازسازی و وارونه نویسی تاریخ پرداخته
اند .من در جایگاه پاســداری از آقای میالنی و کار ایشــان دربارهی مح ّمدرضاشاه

پهلوی نیســتم .بگذریم که خُ رده های بسیاری نیز براین کار داشته و دارم و برخی
را در این ســال های پیشین با هم میهنان درمیان نهاده ام .گرفتاری من با «نیم نگاهِ»
آقای میرفطروس ،در وارونه سازی راستی های تاریخ به نام «نقد و پژوهش» است
که پیشتر در کتاب «سوداگری با تاریخ» به آن ها پرداخته ام .در چند نوشتار به این
وارونه سازی ها و نیز شلختگی ایشان در تاریخ نگاری خواهم پرداخت.

بلوای مســجد گوهرشــاد را هم واعظ بی دانش بیســت و هفت ساله ای به نام زین العابدین رهنما یکی از سرشــناس ترین نویسندگان و روزنامه نگاران ایران
شیخ مح ّمد تقی بهلول پس از گستراندن این شایعهی دروغین که قمی به دستور

دوران پهلوی است .پدرش شیخ علی شیخ العراقین مازندرانی ،از شمار روحانیان

رضاشاه دستگیر شده و زیر شکنجه در زندان به قتل رسیده ،به راه انداخت .خود برجستهی هوادار مشروطه در پایان قاجار و در گیرودار مشروطه خواهی بود که

او در این باره نوشته است که «از مدتها دنبال چنین مناسبتی میگشتم که به یک در نجف می زیســت .دخترش حمیده خانم با میرزا احمد (کفایی) ،سومین پسر
مرجع از طرف دولت حمله بشود تا من به یاری او بشتابم».

بیشتر روحانیان بلندپایهی مشهد نیز با کارهای او سرناسازگاری داشتند و برخی

آخوند خراسانی ،زعیم نجف و نام آورترین مجتهد هوادار مشروطه ازدواج کرد.

دوتن از پسرانش ،یک سال پیش از کودتای  ۱۲٩٩با رخت دینی به ایران بازگشتند

نیز کوشــیدند تا اورا از منبر پایین آورند .حجت االسالم میرزا عبدالرضا کفایی ،و نام های خانوادگی غیر دینی و همسو با ُجنب و جوش مدرنیته برگزیدند :مح ّمد

نوهی آخوند خراســانی که مادرش خواهر زین العابدین رهنما است ،دراین باره رضا تجدّ د و زین العابدین رهنما .تجدّ د و رهنما به خیل پشــتیبانان فراز رضاشاه

می گوید عموی او « مرحوم [میرزا مح ّمد] آقازاده در جریان واقعهی گوهرشــاد به نخست وزیری و سپس پادشاهی پیوستند .رهنما که هرگز در تبریز نزیسته بود،
دخالتی نداشــت و ایشان در مشــهد نبودند بلکه در کجدرخت در مِلک ییالقی نمایندهی تبریز در مجلســی شد که رای به پایان قاجار داد .به پاس این خدمت،
مرحوم بایگی ،یکی از ارادتمندانشان بودند».

رهنما که در آغاز رخت دینی به تن داشت ،با نام «شیخ زین العابدین رهنما» ،یکی

رویداهای مشهد پی آمدهای دیگری هم در سپهر سیاسی ایران داشت .مح ّمدعلی از شانزده روحانی در مراسم سوگند خوردن رضا شاه پهلوی در  ۲۴آذر  ۱۳۰۴بود
مخبرالسلطنه هدایت رسید و پس ازآن در دوره
فروغی که به راستی یکی از تواناترین سیاست مداران نواندیش آن دوران بود ،از و سپس به معاونت نخست وزیر
ّ

این رو که دامادش مح ّمد ولی خان اسدی ،نایب التولیّهی آستان قدس ،به نادرست

های هشتم و نهم به نمایندگی مجلس از شهر ری برگزیده شد.

و اســدی اعدام شد .فرزندان اســدی هم به زندان افکنده شدند .درگرماگرم این

دوره های چهارم و پنجم مجلس ،از ســاوه نماینده شــد .پس از آغاز پادشاهی

به همکاری یا همراهی با شورشیان متهم شده بود ،از نخست وزیری برکنار گردید برادرش تجدّ د ،روزنامهی تجدّ د را در پشــتیبانی از رضاشــاه منتشــر کرد و در
رویدادها ،دوتن دیگر که در فراز رضاشــاه به پادشاهی دستی بلند و توانا داشتند،

رضاشاه ،داور اورا به دادگستری فراخواند و او به رایزنی دیوان عالی کشور رسید.

نخست راهی زندان و سپس روانهی عراق و لبنان شدند :زین العابدین رهنما و هردوبرادر که رخت دینی را با کت و شلوار و کاله پهلوی جایگزین کرده بودند،
برادرش مح ّمدرضا تجدّ د!

مانند بســیاری دیگر از یاران آغازین فراز رضاشــاه به پادشاهی ،از کمند خشم

پیرامونیان شــاه برای توانا کردن جریان هــای مذهبی دربرابر حزب توده .مح ّمد

نجف تبعید شدند .رهنما به لبنان رفت و در آن جا کتاب «پیامبر» را به پایان رساند.

سال های آغازین به پایه ای بود که وزیر مختار بریتانیا و سفیر شوروی در مراسم

ایران بازگشت و در آذرماه  ،۱۳۲۰روزنامهی ایران را که رضا شاه از او ستانده بود،

ماجرای کوشش شاه در برانگیختن قمی برای سفر به ایران ،بازمی گردد به اندرز همایونی در امان نماندند و در ســال  ۱۳۱۴به زندان افتادند و به زادگاهشــان در

رضاشــاه با پادرمیانی فروغی به پادشاهی رسیده بود و ُسستی پادشاهی او در آن
تحلیف او شرکت نکردند.

کمتر از یک ماه پس از آغاز پادشاهی مح ّمد رضا پهلوی ،زین العابدین رهنما به

بازپس گرفت و از هنگام بازگشتش تا برگزیده شدن به معاونت نخست وزیر علی

در حالی که رضاشاه از این که پایگاه مرجعیّت شیعی در بیرون از ایران در نجف

سهیلی در  ۱۱فروردین ،۱۳۲۲چندین بار با شاه و پیرامونیان او دیدار کرد .ناگفته

مانند ســیّد مح ّمد بهبهانی و ســیّد مح ّمد امام زاده (امامی) ،امام جمعه کهنسال

شایســته تر از زین العابدین رهنما نبود .خود او در نجف زاده شــده بود .پدرش

می بود شادمان و خرسند بود ،مح ّمدرضاشاه به اندرز پیرامونیانش و آخوندهایی

پیدا است که برای گشودن درِ گفتگو با روحانیان بلندپایهی نجف و کربال ،کسی

تهران ،برانگیخته شــد تا یک رهبری نیرومند دینی برای جلوگیری از نفوذ حزب که سالیانی پیشتر درگذشته بود ،از بلندپایه ترین مجتهدان شیعی بود .خواهرش،
توده و شــوروی در ایران و ماندگاری پادشــاهی خــود برپاکند .دعوت از قمی همسر آیت اهلل سیّد احمد کفایی ،سومین پسر آخوند خراسانی بود که اینک پس

نخستین تالش ناکام او بود .یک سال و اندی پس از بازگشت قمی به نجف ،شاه از در گذشــت برادر بزرگش ،سیّد مح ّمد آقازاده ،برجسته ترین مجتهد مشهد به

به ســفارش آیت اهلل بهبهانی ،در روز  ۱۳آذر  ۱۳۲۳به دیدار آیت اهلل بروجردی شــمار می آمد .آیت اهلل احمد کفایی از نخستین مجتهدانی بود که آغاز پاشاهی
در بیمارســتان فیروزآبادی تهران شتافت تا اورا برانگیزد که به قم برود و رهبری
شیعیان ایران را در دست بگیرد (پیکره این دیدار در روزنامه های تهران به چاپ

را به مح ّمد رضاشاه جوان تبریک گفته بود .افزون براین ،رهنما و برادرش تجدّ د
از شــمار کســانی بودند که به پیوند میان مدرنیته و دین باور داشتند و سخت از

رسید) .شاه به این آرزو رسید و پس از درگذشت آیت اهلل ابوالحسن اصفهانی در گســترش اندیشه های سوسیالیستی بیمناک! این را هم بیافزایم که رهنما پیش از
سال  ۱۳۲٥در نجف و درگذشت قمی چندماه پس از آن ،بروجردی که اینک به

سفر به نجف برای دعوت از قمی ،از دولت سهیلی کناره گرفته بود.

دویست سال از نجف به قم آمد.

های سوسیالیستی و کمونیستی بیمناک بودند ،کوششی دوسویه بود .حجتاالسالم

قم رفته بود ،مرجعیّت عامهی شیعیان جهان شد و کانون مرجعیّت شیعی پس از کوشش برای نزدیک ساختن دربار و بزرگان دین که آن ها نیز از گسترش اندیشه
«محمدرضاشــاه هم به دیدن آقای بروجردی رفت .قــدرت آقای بروجردی در

عبدالرضا کفایی که فرزند آیت اهلل احمد کفایی (پســر سوم آخوند خراسانی) و

آمده بود دیدن آقای بروجــردی و عکس هم گرفته بودند؛ بعد طلبه ها با آقایان

می گوید« :مرحوم پدرم بر اساس تشخیص اجتهادیشان بود که با دولت مماشات

مهدی بروجردی که زمان حاج شــیخ عبدالکریم [حائری] همه کارهی ایشان بود

«تجربهی سیاســی بعد از حوادث شــهریور  ۱۳۲۰به من ثابت کرد که در ایران

لرستان و عشایر را میدانست .البته آن وقت دولتی ها با علما خیلی بد نبودند ،شاه حمیده خانم ،خواهر زین العابدین رهنما بود ،دربارهی ارتباط پدرش با دربار شاه
در قــم زمزمه کردند که یک کاری بکنند آقــای بروجردی بیایند قم ،حاج میرزا

و در زمان آقایان ثالث مســئولیت نداشت -ایشان پدر خانم آیت اهلل گلپایگانی
میشد -رفته بود پیش آقای بروجردی و صحبت کرده بود که ایشان را بیاورد قم

میکردند» و از زبان پدرش چنین بازگو می کند:

هر وقت حکومت مرکزی تضعیف میشــود ،تــودهای ها پر و بال میگیرند و با
کمکهای مالی و تبلیغی شوروی که از قدیم االیّام چشم طمع به خاک ایران دارد

 ....باالخره ایشان را راضی کرده بودند که بعد از بهبود کسالت شان به قم بیایند»٦.

میداندار صحنه سیاسی ایران میشود و در آن صورت ایمانی برای مردم ایران که
مرکز تشــیّع و خانه اهل بیت است باقی نمیگذارند و نهایت ًا این خان ه را از دست

برمی خوریم.

ی این مردم است که با این ها مماشات میکنم.
برای رفع گرفتار 

به ماجرای کوشش برای آمدن قمی به ایران بازگردیم .در این جا است که به نام

زین العابدین رهنما که با برجسته ترین روحانیان نجف دوست و خویشاوند بود،
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محمد سرافراز
عضو شوراي عالی فضاي مجازي
متولد سال  1340؛ فارغ التحصیل دکتراي
علوم سیاسی از دانشگاه بیروت
مسئولیتها

همچنیــن تصاویر خانواده هاي علی چبیشــات و خالد موســوي و ســلمان
چایانی ،سه
زندانی سیاسی ،که پس از مدت ها بی خبري از آ نها با وعده مالقات با عزیزا
نشان
براي آمدن جلوي دوربین پرس تی وي تحت فشار گذاشته شده اند نیز بدون
اخذ
رضایت آ نها از پرس تی وي پخش شده است.
بر اســاس راي دادگاه اروپایی در پرونده ســرافراز و عمادي علیه شــوراي
اروپا « پخش اعترافات اجباري توســط شــبکه اي مانند پرس تی وي ،بدون
انجام اقدامات الزم جهت مطلع ســاختن عموم از از شرایط خاص ضبط این
اعترافات و بدون دریافت رضایت اشخاص مصاحبه شونده پیش از پخش آن،
سرپرست معاونت امنیتی و
می تواند همکاري در برنامه مقامات حکومتی ایران جهت گناهکار نشان دادن
انتظامی سازمان زندان ها
اشــخاص بازداشت شده و یا زندانی باشــد .این امکان مخصوص ًا در شرایطی
متولد  1343؛ برادر قاسم سلیمانی
تحقق می یابد که اعترافات گرفته شــده در نهایــت به عنوان ادله اثبات جرم
فرمانده سپاه قدس است.
علیه بازداشــت شدگان در برابر دادگاه صالح مورد استفاده قرار گرفته است تا
آراي دادگاه در رابطــه با وجود یک جرم کیفري و مجازات مربوطه را توجیه
مسئولیتها
کنند .بنابراین ،می توان نتیجه گرفت که پخش اعترافات اجباري در یک شبکه
خبري ماننــد پرس تی وي ،از آنجا که اعترافات مــورد نظر را براي عموم (
 مدیرکل زندا نهاي اســتان تهران از  1380تا خرداد 1395در ســطح ملی و بین المللی ) پخش می کند ،می تواند ناقض حق دادرســی
 سرپرســت معاونت امنیتی و انتظامی سازمان زندان ها از خرداد  1395تاعادالنه باشد» .
کنون
 .2مشارکت در محدودکردن حق دسترسی آزاد

 معاون برو نمرزي ســازمان صدا و سیما از  1371تا 1393 مدیر شــبکه هاي تلویزیونی هیسپان تی وي ،کوثر و العالم مدیر شبکه پرس تی وي از  1386تا 1393به اینترنت و تعقیب کاربران فضاي مجازي
 رئیس صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران از  17آبان  1393تا اردیبهشت1395
محمد ســرافراز به عنوان عضو شوراي عالی فضاي مجازي از اسفند  1390تا
 عضو شــوراي عالی فضاي مجازي از اسفند  1390تا کنونکنون در کنترل ،سانسور ،فیلترینگ ،و همچنین تعقیب کاربران فضاي مجازي
نقش مؤثري داشته است.
برخی از موارد نقض حقوق بشر
شوراي عالی فضاي مجازي عالی ترین نهادي است که وظیفه نظارت ،سیاست
 .1مســئولیت در پخش اعترافات اجباري زندانیان سیاســی - -گذاري و تصمی مسازي در فضاي مجازي را به عهده دارد و مسئول اصلی
کنترل ،به طور نمونه در بخش هایی از مصوبه شــوراي عالی فضاي مجازي،
عقیدتی
هنگام ریاســت محمد سرافراز بر شــبکه تلویزیونی پرس تی وي (  1388تا مورخ خرداد  1396درباره پیام رســان هاي اجتماعی ( تلگرام ،واتزاپ )...بر «
 )1392اعترافات دس تکم  18زندانی سیاســی و عقیدتی از این شبکه پخش ذخیر هســازي » و «پردازش داد ههاي مرتبط با فعالیت پیام رسان » در داخل
شــده است .بر شده است .بر اســاس تحقیقات عدالت براي ایران تمامی این کشور تأکید شده است.
اعترافات تحت فشــار ،آزار یا شکنجه اخذ شــده است و بدون رضایت این در بخش دیگري از این مصوبه آمده اســت « :مســئولیت اقدامات کاربران در
شــبکه هاي اجتماعی به عهده خود کاربران اســت و ارائه دهنده خدمت پیام
زندانیان از پرس تی وي پخش شده است.
رسان موظف به همکاري با مقامات است».
صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران نیز  24آبان  1393در نخستین روزهاي
شــروع به کار محمد سرافراز به عنوان رئیس این ســازمان با پخش تصاویر
قرارگرفتن در لیست مجازات هاي حقوق بشري اتحادیه اروپا
حامــد احمدي ،کمال مالیــی ،جهانگیر دهقانی و جمشــید دهقانی ،زندانیان
ســنی ،اتهامات منتسب به آ نها را منتشــر کرد .این چهار زندانی سنی مذهب
اتحادیه اروپا اســفند  ، 1391محمد ســرافراز را به دلیل نقشــی که در نقض
در همان زمان ،طی نامه اي که از زندان به بیرون انتقال دادند ،به این برنامه و
گسترده و شدید حقوق شــهروندان ایرانی داشته است از ورود به کشورهاي
نسب تدادن اتهامات دروغین به آ نها اعتراض کرده بودند.
مازیار بهاري ،روزنامه نــگار ایرانی-کانادایی و خبرنگار نیوزویک و کانال  4ایــن اتحادیه محروم کرد .کلیــه دارایی هاي احتمالــی وي در اروپا توقیف
انگلیــس در تهران؛ زانیار و لقمان مرادي ،زندانیان سیاســی کرد؛ احمد دبات خواهد شد.
و ســجاد بیت عبداهلل ،زندانیان سیاسی عرب؛ سکینه محمدي آشتیانی ،زندانی بر اســاس مصوبــه اتحادیه اروپا « همکاري تنگاتنگ شــبکه پرس تی وي با
زن محکوم به سنگسار؛ هوتن کیان ،وکیل حقوق بشري؛ جمال قزاقی ،زندانی نیروهاي امنیتی و مســئوالن قضائی » براي « پخش اعترافات اجباري زندانیان
سیاسی کرد؛ مرضیه رسولی ،پرستو دوکوهکی و سهام بورقانی ،روزنامه نگار؛ » از دالیل تحریم محمد سرافراز عنوان شده است.
هادي راشدي مدیر مدرســه در شهر رامشیر و موسس یک سازمان غیردولتی محمد ســرافراز و حمیدرضا عمادي ،دو مدیر ارشد پرس تی وي ،از تصمیم
براي توســعه فرهنگ و زبان عربی؛ هاشم شــعبانی ،دبیر دبیرستان و موسس
یادشــده به دادگاه عدالت اروپا شکایت کردند .عدالت براي ایران درخواست
یک ســازمان غیردولتی براي توســعه فرهنگ و زبان عربــی؛ طاها حیدریان،
ورود بــه پرونده را به عنوان شــخص ثالث تســلیم دادگاه کرد که دادگاه در
فعال سیاســی عرب؛ ســمکو خلقتی ،کارمند تاسیسات هسته اي اراك و علی
چبیشــات ،خالد موسوي و ســلمان چایانی ،زندانیان سیاسی عرب ،از جمله تصمیمــی جداگانه ،به دلیل ای نکه گزار شــهاي عدالــت براي ایران یکی از
افرادي هستند که اعترافات اجباري آ نها از شبکه پرس تی وي ،تحت مدیریت مه مترین دالیل تصمیم اتحادیه اروپا براي تحریم ســرافراز و عمادي بود این
درخواســت را قبول کرد .در نهایت ایــن دادگاه تأیید کرد که تصمیم اتحادیه
محمد سرافراز ،پخش شده است.
پــرس تــی وي اعترافــات تلویزیونــی برخی زندانیــان سیاســی از جمله اروپا براي اعمال مجازات هاي حقوق بشــري علیه مســئوالن پرس تی وي
دستگیرشــدگان عــرب را ماه ها پیش از برگزاري دادگاه ایشــان و در برنامه مطابق قوانین بوده اســت و این دو نفر همچنان مشــمول ممنو عالورودي به
هایی چون « گروه تروریســتی االحوازي در خوزستان » و « گروه تروریستی کشورهاي اروپایی و سایر ضوابط محدود کننده هستند.
االحوازي در ایران » پخش کرده اســت که در آن این اعترافات دروغین را که
به وضوح تحت شــکنجه گرفته شده اند ،پخش می کند.

سهراب سلیمانی

برخی از موارد نقض حقوق بشر

در  28فروردیــن  1393د هها تن از ماموران زندان اوین با همراهی ماموران
امنیتــی به بهانه تفتیش وســایل شــخصی زندانیان به بنــد  ، 350که محل
نگهداري زندانیان سیاسی است ،حمله کردند و شمار زیادي از زندانیان این
بند را مورد ضرب و شــتم شدید قرار دادند .پس از آن با ممانعت از درمان
و انتقال مصدومان به بیمارســتان 32 ،تن از زندانیان که اغلب آ نها به شدت
آســیب دیده بودند به سلول هاي انفرادي منتقل شدند.
تحقیر زندانیان ،تراشــیدن موي سر و صورت آن ها ،دس تبند زدن به دست
و پا و بستن مجروحان به تخت با دس تبند ،تخریب اموال شخصی زندانیان
و بی خبر گذاشــتن خانواده هاي زندانیان مصدو مشــده از وضعیت آنان از
جمله موارد نقض حقوق زندانیان در این رخداد اســت.
ســهراب ســلیمانی به عنوان مدیرکل وقت زندان هاي اســتان تهران ،که بر
اساس
قانون مســئولیت حفاظت از جان زندانیان و اجــراي آیین نامه زندان ها را
بر عهده
دارد ،افــزون بر کوتاهی در انجام وظیفه بــراي حفاظت از زندانیان ،پس از
رخدادهاي
بنــد  350اوین هرگونه درگیري و ضرب و شــتم زندانیان بند  350اوین از
ســوي مأموران زندان را تکذیب کرد و گفت « :تنها یک بازرسی ساده انجام
شــده که این بازرسی به صورت ماهانه و نوبه اي انجام می شود »

قرارگرفتن در لیست مجازا تهاي حقوق بشري
وزارت خزان هداري ایاالت متحده آمریکا
فروردیــن  ، 1396وزارت خزان هــداري ایاالت متحده آمریکا ،ســهراب
ســلیمانی را به دلیل نقض جدي حقوق بشر در لیست مجازات هاي حقوق
بشــري قرار داد .بر اساس این تحریم ،دارایی هاي احتمالی سهراب سلیمانی
در آمریکا توقیف می شــود و شــهروندان ایاالت متحــده حق هی چگونه
معامله اي با او نخواهند داشت.
نقش ســهراب سلیمانی در « حوادث بند  350اوین » و « انکار» این رویداد
توسط او و « مسئولیت کنونی و راهبردي » وي در نظارت بر سازمان زندان
ها که با ادامه « نقض حقوق زندانیان » همراه بوده اســت ،از جمله مواردي
اســت که در بیانیــه وزارت خزانه داري ایاالت متحده آمریکا به آن اشــاره
شده است.
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 13مارچ تا  12مارچ ( 16اسفند تا  22اسفند)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.

شاهنشاهىتاريخرسمىكشوربود.
نه شرقى -نه غربى -انسانى ،از چيزهاى ديگر مجموعه چند
آدینه  23اسفند |  13مارچ
 1377خورشيدى( 1999ميالدى)
يادداشــت پراكنده  ،با كاروان انديشه ،دفتر ايام -مجموعه
درگذشت سيروس طاهباز ،روزنامه نگار ،نويسنده و وكيل گفتارها -انديشهها و جستجوها ،نقش بر آب -جستجويى
 1299خورشيدى ( 1921ميالدى)
زادروز حسن شهباز  -نويسنده ،مترجم ،روزنامهنگار و ناشر ادبىنيمايوشيج.
چند در باب شعر حافظ ،گلشن راز -گذشته نثر فارسى و
ادبياتتطبيقى،حكايتهمچنانباقى،تكدرخت.
و سردبير فصلنامه « ره آورد « .نشــريه رهآورد كه از زمان
درگذشت حسن شهباز (در سال  ) 2006توسط همسر او یکشنبه 25اسفند |  15مارچ
اكثر آثار شادروان زرين كوب در شركت كتاب موجود است
 .كتاب دو قرن سكوت بدون سانسور از سوى شركت كتاب
شعلهشهبازادارهمیشود
 1363خورشيدى ( 1985ميالدى)
تجديد چاپ شده است.
همچنين ديگر آثار او در شركت كتاب موجود است
درگذشتعلىاكبرشهنازى-نوازندهوموسيقيدان
 1384خورشيدى ( 2006ميالدى)
درگذشت علی اكبر تجويدى آهنگساز ،نوازنده ويلون و از
رهبران برجسته برنامه گلهاى جاويدان در طول سا لها.
آثار اين هنرمند بزرگ در مركز موســيقى و فيلم ايران در
شركتكتابموجوداست

شنبه 24اسفند |  14مارچ

سه شنبه 27اسفند |  17مارچ

چهارشنبه 28اسفند |  18مارچ

 1300خورشيدى ( 1922ميالدى)
زادروز مهدى آذريزدى ،نويسنده كودكان و نوجوانان
آثار شادروان يزدى با عنوان قصههاى خوب براى بچههاى
خوب در شركت كتاب موجود است
 1301خورشيدى ( 1923ميالدى)
 1390خورشيدى (  2012ميالدى)
درگذشت جالل ذوالفنون ،آهنگساز و نوازنده سه تار
عصر روز يكشنبه  28اسفند  1390در سن  74سالگى
در بيمارستان البرز كرج .گزارش شده كه وى به دليل
سكته قلبى و نارسايى تنفسى ،جان سپرد.

 1256خورشيدى ( 1878ميالدى)
زادروز رضا شاه ،بنيانگذار دودمان پهلوى
 1313خورشيدى ( 1935ميالدى)
گشايشدانشگاهتهرانشاملششدانشكده
 1332خورشيدى( 1954ميالدى)
قتل كريم پور شيرازى – روزنامه نگار
 1370خورشيدى( 1992ميالدى)
درگذشت حسين اميرفضلى ،بازيگر ،كارگردان ،نويسنده و
تهيهكنندهايرانى
 1374خورشيدى ( 1996ميالدى)
درگذشتتقىبينش،مورخورسالهشناسموسيقى

یکشنبه 25اسفند |  15مارچ
 1285خورشيدى ( 1907ميالدى)
زادروز پروين اعتصامى  -شاعر
ديوان پروين اعتصامى به زبان فارسى وانگليسى در شركت
كتابموجوداست
 1316خورشيدى ( 1999ميالدى)
زادروزهوشنگگلشيرى،قصهنويسومنتقد
آثار هوشنگ گلشيرى در شركت كتاب موجود است
 1318خورشيدى ( 1940ميالدى)
ازدواجمحمدرضاشاهپهلوىبافوزيهپهلوى
(خواهر ملك فاروق -پادشاه مصر)
 1328خورشيدى ( 1950ميالدى)
زاد روز پريسا ،خواننده و آوازه خوان
آثار اين هنرمند در مركز موسيقى و فيلم ايران موجود است.
 1354خورشيدى (  1976ميالدى)
در پى مصوبه مجلس شوراى ملى و مجلس سنا مبداء تاريخ
رسمى كشور از هجرت پيامبر به سال تاجگذارى كوروش
كبير تغيير يافت و از آن پس تا  11شهريور  ، 1357تاريخ

زادروزعبدالحسينزرينكوب،نويسندهوبرجستهترينمولوى پنجشنبه 29اسفند |  19مارچ

پژوه معاصر در شهرستان بروجرد (مرگ 24شهريور) 1378
آثار تاليف و ترجمه او به شرح زير مى باشند:
فلســفه شعر ،نقد ادبى ،با كاروان حله مجموعههاى از نقد
ادبى ،شــعر بیدروغ ،شعر بینقاب ،از كوچه رندان ،بحث و
بررسى و نقد اشعار حافظ شيراز و تشريح شرايط سياسى
و اجتماعى شــيراز در زمان شــاه مسعود ،سيرى در شعر
فارسى -بحثى انتقادى در شعر فارسى و تح ّول آن با نمونه
سر نى -نقد و شرح تحليلى و تطبيقى
هايى ازشعر شاعرانّ ،
قصههاوتمثيالت
مثنوىمعنوى،بحردركوزه-نقدوتفسير ّ
مثنوىمعنوى،پلهپلهتامالقاتخدا-دربارهزندى،سلوك،و
انديشهموالناونيزنحوهآشنايىباشمستبريزىوچگونگى
اثرپذيرى روحى و طوفان تصوفى كه در وى عارض گرديد و
نيز اطالعات با ارزشى در مورد كودكى و نوجوانى موالنا و نيز
شرح احواالت شاگردان معروفش حسام الدين چلبى و صال
حالدين زركوب ،پير گنجه -در جستجوى ناكجاآباد -شرح
حال نظامى گنجوى و بررســى اشعار و آثار وى و نيز شرح
تفصيلى تاريخ آن دوران ،آشنايى با نقد ادبى ،از گذشته ادبى
ايــران ،از نى نامه ،ديدار با كعبه جان درباره زندگى و آثار و
انديشه خاقانى ،نامور نامه درباره فردوسى و شاهنامه ،دو قرن
سكوت درباره تاريخ و اتفاقات دو سده بعد از حمله اعراب به
ايران و اثرات نفوذ اعراب و مسلمانان در آن دوران ،تاريخ ايران
بعد از اســام ،فتح عرب در ايران ،تاريخ مردم ايران (  2ج)،
روزگاران ايران-تاريخ ايران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوى،
دنباله روزگاران ايران -تاريخ ايران از آغاز تا سقوط سلطنت
پهلوى ،روزگاران ديگر ،آشنايى با تاريخ ايران ،بامداد اسالم،
كارنامه اسالم ،ارزش ميراث صوفيه ،فرار از مدرسه ،جستجو
در تصوف ايران ،در قلمرو وجدان -سيرى در عقايد ،اديان،
و اساطير  ،شعله طور ،بنياد شعر فارسى  ،ادبيات فرانسه در
قرون وسطى ،ادبيات فرانسه در دوره رنسانس ،شرح قصيده
ترساييه خاقانى ،فن شعر ارسطو  ،يادداشتها و انديشهها،

 1303خورشيدى ( 1925ميالدى)
زاد روز اسماعيل نواب صفا ،شاعر و ترانه سرا
 1329خورشيدى ( 1951ميالدى)
ملى شدن صنعت نفت ايران
كتا بهاى بیشمارى در مورد ملى شدن صنعت نفت ،عواقب و
پيامدهاى آن در شركت كتاب موجود است.
 1360خورشيدى ( 1982ميالدى)
درگذشتابراهيمسرخوش-نوازندهوموسيقيدان
 1386خورشيدى ( 2008ميالدى)
درگذشتثمينباغچهبان
 1386خورشيدى ( 2008ميالدى)
ترور و درگذشت منوچهر فرهنگى در شهر مادريد توسط
عوامل جمهورى اسالمى .كالج بين المللى اسپانيا به همت
وىبنيانگذاشتهشد.
يادنامه منوچهر فرهنگى به همــت دكتر فرهنگ مهر و
با نوشــتارهايى از از دكتر منوچهر تهرانى ،دكتر علیاكبر
جعفرى ،دكتر تورج دريايى ،دكتر شجا عالدين شفا ،دكتر
محمد عاصمى ،مهندس مازيار قويدل پروفســور فرهنگ
مهر ،دكتر مسعود ميرشاهى ،دكتر على ميرفطروس توسط
شركتكتابمنتشرشدهاست
 1397خورشيدى ( 2019ميالدى)
درگذشت محمد مطیع ،بازیگر سینما و تلویزیون و تئاتر
ایران ،در  ۷۵سالگی (زاد روز  20دی )1322در سوئد
آثار محمد مطیع مجموعههای تلویزیونی «هزاردستان»،
«سلطان و شــبان»« ،امیرکبیر» و «کوچک جنگلی» و
فیلمهای سینمایی «کالغ»« ،دایره مینا»« ،بازداشتگاه»،
«آوار»« ،گردباد» و «روزهای انتظار» .

5

Walk-Ins Are Welcome
Professional Nail Care and
Waxing for Men and Women

با مدیریت بنی

(310) 312-5657
Mon-Sat: 9:30am-7:00pm
Sunday: 10:30am-5:30pm
1411 A WESTWOOD BLVD
LOS ANGELES CA 90024
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طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
این هفته هم خوشــبختانه هنوز کرونا نگرفتیم و می
تونیم اخبار کرونازده رو مرور کنیم ...

ارتباطات کرونایی

UNITED
DENTAL
OFFICE

دکتر فرزاد کهنباش

دندانپزشک

323.733.0570
1720 WESTERN AVE,
LOS ANGELE CA 90006

واال از شــما چه پنهون ،شهروند ایرانشهر فوضولیش
گل کــرد و با تحقیق روی نقاط کرونا زده دنیا و ایران
و داخل ایران و جمعیت های درگیر این داستان کرونا،
یه تئوری توهم توطئه ای درســت کرده که حتی مقام
عظمای والیت که خودشــون استاد در زمینه دژمن و
توهم توطئه هستن اگه بشنون پشماش میریزه!
کرونا ظاهرا از ووهان چین شروع میشه و خیلی زود
با پروازهای ماهان ایر که ســهامش مال سپاه هستش
به ایران میره و اولین جایی هم که داخل کشــور به گا
میره ظاهرا شهر قم هستش (االن همه می دونیم که به
اعتراف بعضی از افراد بدنه نظام ،اطالع رسانی وجود
ویروس در ایران و به خصوص شهر قم ،یکی دو هفته
قبل تر از اعالم رسمی اون توسط وزارت بهداشت به
مقامات باالی جمهوری اسالمی انجام شده و اونها در
تمام مدت راه پیمایی  ۲۲بهمن و انتخابات مجلس و
شایدم تشییع جنازه سردار سلیمانی که تو همه شهرهای
بزرگ ایران برگزار شد ،میدونستن کرونا تو ایران هست!
ادامه داســتان هم که دیگه از قم به اصفهان و تهران و
تهرونیام همه رفتن شمال و گیالن و مازندران رو آلوده
کردن و  ...و از ایران هم سیزده چهارده تا کشور کرونا
گرفتن و حتی چین هم دیگه از ایران کســی را قبول
نمی کنه! در کنــار همه این ماجراها یه چیز دیگه هم
که خیلی داستان کرونا رو توی ایران پیچیده و جالب
کرده اینه که سران حکومتی حتی در راس هرم قدرت
یعنی بیت رهبری جزو به گا رفتگان کرونایی هستن و
ایضا بین سران بعضی دیگه از کشورها که ارتباط شیوع
این مرض لعنتی رو بین این آدما یه کم مرموز کرده ...
خب از ووهان چین کرونا شــروع شــد ،ارتباطش با
پروازهــای ماهان چی بوده؟ چون بیشــتر پروازهای
ماهان به شهرهای بزرگ شانگهای و پکن و  ...بوده و
ووهان چه جذابیتی برای ســپاه پاسداران داشته به جز
هفتاد هشتادتا دانشجوی ایرانی که اونجا تحصیل می
کــردن و هر هفته هم که به ایران نمی رفتن و برگردن
که بخاطرشون پرواز اختصاصی به ووهان داشته باشه.
پس یه داســتانی توی ووهان داشــتن کــه اینجوری
ویــروس المصب اومده ایران که تو خود چین پخش
نشــده .ووهان با چند ده تا طلبه چینی مســلمون که
توی حوزه علمیه قم تحصیل می کردن و میگن عامل
انتقال ویروس به ایــران بودن هم ارتباط زیادی نداره

اما این که همزمان تعداد زیادی از مقامات متوســط و
عالــی نظام هم به گا میرن ،ارتباط اونا رو با چین و قم
مشخص میکنه .این ارتباط انقدر وسیع و نزدیک بوده
که بالفاصله کرونا بین مســئولینی که اکثرا همه با هم
فامیل هم هستن پخش میشه و از نماینده مجلس تا دفتر
مراجع تقلید و نهاد ریاست جمهوری و وزیران و بیت
رهبری َه َمه با هم به گا میرن و همه شونم االن رفتن تو
سوالخ موش ،اسمشم گذاشتن قرنطینه خودخواسته!
حاال ارتباطات مالی با چین برای فروش قاچاقی نفت
ارزون قیمــت و تبدیل یوان به ریال و دالر و دور زدن
تحریمای امریکا عامل پخــش کرونا اینجوری توی
مملکت ایران بوده یا ارتباطــات امنیتی و نظامی بین
چین و جمهوری اســامی بوده که این بال رو سرمون
آورده و یــا به قول مقام معظم رهبری :ببینید دژمن از
چه راه هایی برای نفوذ اســتفاده میکنه ،انشااهلل کلک
این ویروس منحوس (قافیه اش به هم میخوره) گرفته
(منظورش کنــده اس احتماال) بشــه! خالصه با این
ارتباطات کرونایی شون با چین برای دور زدن تحریما
و افتادن توی مرام و معرفت با رفقای چشم تنگشون،
دســتی دستی هم خودشــونو و هم مردمو به گا دادن
رفت پی کارش ...

انواع کرونا

گویند که در روزگاران قدیم ،جایی زیر این گنبد کبود،
مرضی بر والیتی در افتاد .کورور کورور از مردم از این
بیماری جان دادند .حاکمــان و والیان والیات یک به
یک مرض گرفتند و بعضی مردند .راویان شکرشکن
خوش گفتار حکایت کرده اند که عامل این مرض ،یک
چیز بسیار کوچک و مسری بوده که در آن زمان نمی
دانســته اند که ان چیز کوچک مسری ،کرونا ویروس
بوده .عــوام آن را درد بی درمون نام نهادند و خواص
به آن  19-COVIDگفتند! گویند درد بی درمون
دموکرات می باشد یعنی بین فقیر وغنی هر دو را می
گیرد ولی برای درمان امپریالیســت سرمایه دار است
چون آنان که غنــی اند ،پول دارنــد ،زور دارند پس
به درمان امیدوارترند .اینجاســت که دو نوع ویروس
کرونای شادمانه مســئولین و کرونای مرگبار مردمی
شناسایی شده اند .کرونای درد بی درمون باعث مرگ
می شــود اما کرونای «منم کرونایی شدم» مسئولین با
قرنطینه شدن در منزل خوب می شود البته کرونای نوع
ســومی هم داریم که کرونای سوسیال دموکراته یعنی
هیچی و هیشکی حالیش نیست ،کال میکشه ،مثه کلی
از مسئولین و مقامات حکومتی که یکی پس از دیگری

به دیار باقی َد َرک شتافتند!
قرارگاه کرونا و واکسن اسراییلی
خالصه باالخره خود حاجی صداش در اومد و به ستاد
کل نیروهای مسلح نامه داد که بابا یه گوهی بخورین
واسه این کرونا ،آبروی نداشته امون داره به گای عظما
میره! فرمانده کل قوا مرقوم فرموده :قرائنی درباره حمله
بیولوژیک وجود دارد که از این رو اقدامات نیروهای
مسلح میتواند جنب ه رزمایش دفاع بیولوژیک نیز داشته
و بر اقتدار و توان م ّلی بیافزاید! در ادامه حاج آقا فرمانده
کل قوا دستور تاسیس قرارگاه کرونا (که احتماال رقیب
ستاد کرونای دولت روحانیه) رو صادر میکنه که قراره
توسط ســتاد کل نیروهای مسلح (شما بخون سپاه نه
ارتش) فرماندهی بشه!
فکــر کنم این ســری بهترین جنس ممکنــه به مقام
عظمای والیت رســیده و پای منقل با حسینون یعنی
حسین شــریعتمداری (مدیرمسئول روزنامه کیهان) و
حسین سالمی (فرمانده سپاه) و حسین طائب (فرمانده
سازمان اطالعات سپاه) دیگه ترکوندن و تو عالم توپی
و های بودن به نهایت توهم عرفانی – معنوی احتمال
حمله بیولوژیک دژمن (امریکا) رسیدن و خدا میدونه
دورهمی چقدر واســه شاخ و برگ دادن به این توهم
توطئه و به همدیگه چیزشعر بافتن و گفتن .یکی نیست
بگه آخه مرد حسابی یارو دژمنه انقد چیزخله که حمله
بیولوژیکی به چین میکنه و بعدش شما چیزخل ترها
ویروسه رو ور میدارین میارین ایران و خودتون و همه
رو به گا میدین و بعدشم بقیه دنیا میگیرن و خود دژمن
هم به گا داره میره و  ...فقط به جمهوری اسالمی حمله
بیولوژیکی شــده؟ نه والیت فقیه جون ،خود کرده را
تدبیر نیست! شما روی تنظیم «خود به گا دهی خودکار»
قرار دارین و می خواین گناه این کثافتکاری که تو ایران
مرتکب شــدین رو با این چیزشعرا بپوشونین ،حمله
بیولوژیکی خودتی و جد و آبادت!
این وسط دو کالمم از مادر عروس بشنو! آیت اهلل مکارم
شیرازی در جواب استفتایی درباره استفاده از واکسن
ضد کرونای ساخت اسراییل گفته اگه دیگه چاره ای
نباشه اشکالی نداره! یعنی دلم می خواست دوپا برم تو
اون قیافه اسگولش و بهش بگم :حاجی تو که تا دیروز
می گفتی با زیارت عاشورا و دعای نمیدونم چی چی
شفا می گیرین ،حاال چی شده واکسن اسراییلی اشکال
نداره .خیلی دیوثین! یــاد یکی از جوکای مردم افتادم
که میگه:
نشستیم خونه دعا می کنیم که کافرا زودتر دوای کرونا
رو بسازن و ما بیایم بیرون آرزوی مرگشونو بکنیم!

کرونا از دید مردم در شبکه های اجتماعی:
بستگان در پناه خود مصون بدار!
متن لو رفته ی دعای ایرانیان برای نوروز سال :۱۳۹۹
خدایا ،کشــور ما را از شــر کرونا ،آنفوالنزا ،مدیران بی لیاقت ،سقوط هواپیماهای میگن شیطون و مالئکه همه هنگ کردن ،آخه تو خود جهنم هم اینقده عذاب نیست!
فرسوده ،اتوبوسهای از رده خارج ،گرانی گوشت ،ژن های خوب بی لیاقت ،فقر،
بیکاری ،تورم ،خرافات ،فساد ،اعتیاد ،طالق ،جهل و تعصب بیجا ،تبعیض ،اختالف توییت یک پزشک:
طبقاتی ،امواج پارازیت ،پراید ،روغن پالم ،وعده های ســرکاری مسئولین ،برادران دکتــر فوق تخصص عفونی :من امروز  ۴۰نفر تو مطبم ویزیت کردم ۳۵ .نفر توهم
قاچاقچی ،سریالهای تکراری ،اینترنت مخابرات ،مزاحمتهای ایرانسل ،بنزین آلوده ،کرونا داشتند .یکیشون اومد گفت من چون قمی هستم و ربط دارم به قم اومدم .گفتم
ترافیک ،آلودگی هوا ،آلودگی آب ،گرانی ،خشکســالی ،گردو خاک و ریز گردها ،خب خیلی خوب کردی اومدی .کی رفتی قم آخرین بار؟ گفت :من متولد قم هستم،
طوفان و کوالک و زلزله و ســیل یهویی و … درحالی بروز رســانی  ... !!! ...سایر سه سالم بوده اومدم تهران دیگه هم نرفتم!
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در کانون خبر:

 10دانشجوی دانشگاه النگ بیچ خود را در خانه قرنطینه کردند
مســئوالن دانشــگاه ایالتی النگ بیچ ( )Cal State Long Beachاعالم
کردند که  10نفر از دانشجویان ،پس از شرکت در کنفرانسی در واشنگتن دی .
سی ،پس از بازگشت به سبب این که ممکن است در معرض ویروس کرونا قرار
گرفته باشند از روز یکشنبه ،پس از بازگشت ،به قرنطینه خود پرداختند ،زیرا در
کنفرانس یاد شده 3 ،نفر که ارتباطی با این دانشگاه ندارند به  19-COVIDدر
آزمایش مثبت نشان دادهاند.
دکتر کیمبرلی فودران ،از مدیران بخش خدمات بهداشتی دانشجویان این موضوع
را در بیانیهای اعالم کرده ،اشــاره نمود ،برای پیشگیری ،دانشکدهها و خوابگاه
دانشــجویان که یکی از دانشــجویان در آن زندگی میکرده ،مورد پاکسازی و
تدبیرهای بهداشتی الزم قرار گرفته است.

میچل انگلندر نماینده پیشین شورای شهر لوس آنجلس دستگیر شد
میچل انگلندر نماینده پیشین شورای شهر لوس آنجلس امروز خود را به مقامات اداره
فدرال تسلیم کرد تا برای تفهیم اتهام در دادگاه حاضر شود.
او متهم اســت که در موضوع تحقیق اختالل ایجاد کــرده و در این پرونده افزون بر
پذیرفتن پول نقد به عنوان رشــوه از خدمات دختــران تلفنی در الس وگاس و پالم
اســپرینگ و اقامت در هتل گران قیمت بهره گرفته که از سوی یک فرد سرمایهدار و
تاجر به او پیشنهاد شده است.
میچل انگلندر بنابر بیانیه دادستانی لوس آنجلس برای  7فقره جرم دستگیر شده که 3
مورد دستکاری در شواهد و مدارک 3 ،مورد شهادت دروغ و یک مورد ساختن مدارک
تقلبی متهم شده است.
میچل انگلندر که  49سال دارد و تنها جمهوریخواه شورای شهر لوس آنجلس بوده
اســت از سال  2011تا  31دسامبر  2018از منطقه  12لوس آنجلس در شورای شهر
خدمت کرده و در ســال  2018به خاطر تصدی ریاست  Oak View Groupکه
یک شرکت ورزشی و تفریحی و سرمایهگذاری است ،استعفا داده بود.

یک دادستان فدرال پس از کشتن همسرش  ،خودکشی کرد

دفتر دادستانی کل آمریکا ،امروز تایید کرد که یکی از دادستانهای فدرال در کالیفرنیا در دفتر دادستانی کل آمریکا اعالم کرد در این مورد برای کشف حقیقت و علت خودکشی
و قتل با ماموریان منطقه همکاری میکند  .پروندههای دادستانی نشان از پروندههای
روز یکشنبه پیش از خودکشی ،همسرش را نیز کشته است.
اداره شریف دپارتمان پالسر ( )Placerکانتی که بنابر تلفن مادر همسر او ،به خانه اسلحه و مواد مخدر دارد که او رسیدگی به آنها را به عهده داشته است.
آنها رفته بود با خودکشی تیموتی دلگادو  43ساله و قتل تامارا همسرش روبرو میشود.
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در کانون خبر:

در کالیفرنیا مسابقه های ورزشی برگزار نمی شود

برای پیشــگیری از گســترش ویروس کرونا ،گوین نیوسام
فرمانــدار کالیفرنیــا از همه کالیفرنیاییها تقاضــا کرد که از
گردهمآییهای بیش از  250نفر خودداری نمایند.
این تقاضا و پیشــنهاد ،پس از آن صادر شد که دانالد ترامپ
رئیس جمهور آمریکا شب گذشته دستور لغو سفر به آمریکا
را به مدت  30روز برای کشورهای اروپایی نیز اعالم نمود.
پس از پیشنهاد گوین نیوســام  NBAو  NCAAنیز اعالم
کردند که از برگــزاری بازیهای فصل برای پیشــگیری از

گسترش ویروس کرونا خودداری مینمایند.
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در پیشنهاد خود گفته است که
این سیاست و پیشنهاد میتواند دوران کوتاهی را تا پایان ماه
مارچ در بر بگیرد و در آن روزها با توجه به شرایط ،سیاست
خــود را اعالم مینماییم و این وظیفه تمامی ما میباشــد که
نسبت به جان یکایک مردم ،با پیشگیری همراهی نماییم.
افزون بر  NBA ، MLBو  NHIنیز بازیها و مســابقات را
لغو کردند.

 2گردشگاه بزرگ جنوب کالیفرنیا
به کار خود ادامه می دهند

با این که گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا پیشنهاد لغو هر گونه
گردهمآیی بیش از  250نفر را شب گذشته اعالم نمود ،لیکن 2
گردشگاه بزرگ جنوب کالیفرنیا  Disney Landو Knotts
،BerryFarmاقدامبهتعطیلینکردهبودندوسخنگویناتزبری
فارم گفت ما از بیماری کرونا ( )19-COVIDو راهنکار فرماندار
کالیفرنیاآگاههستیملیکنایندستورشامل حالمانمیشودوبه کار

خودادامهمیدهیم.
از سوی دیگر ،دیسنی لند که از هر گونه پاسخگویی در این
زمینه خــودداری کرده بود و به فروش بلیت ورودی بر روی
آنالیــن و در باجههای ورودی ادامه داده و برنامههای خود را
بر روی شبکههای مجازی تبلیغ میکرد  ،سرانجام بسته شدن
تفریحگاه های خود را از دوشنبه اعالم نمود .

با گسترش بیماری ناشی از ویروس کروناDMV ،
با مشکل روبرو شده است
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توقف برنامه های کشتیهای تفریحی
Princess Cruise

شرکت مالک کشــتیهای تفریحی پرنسس (Princess
 )Cruiseکه  18کشتی تفریحی دارد و در چند روز گذشته
کشــتی تفریحی  Grand Princessبا  3500نفر مسافر
و خدمه ســرانجام در اوکلند برای قرنطینه خدمه و فرستادن
مسافران به پایگاه نظامی تراوس در ساکرامنتو پهلو گرفته بود
 ،همه فعالیتهای  18کشتی تفریحی خود را به مدت  60روز
متوقف کرد و اظهار امیدواری نمود که پس از ماه می فعالیت

دو دانشگاه بزرگ لوس آنجلس UCLA ،و USC
نیز به دانشگاههای تعطیل شده پیوستند

دو دانشــگاه بزرگ لوس آنجلس UCLA ،و  USCنیز به
دانشــگاههایی پیوستند که کالسها خود را تعطیل میکنند و
از آموزش انالین تا اعالم آینده بهره خواهند گرفت .نخستین
مشــکلی که دانشجویان این دو دانشــگاه بزرگ با آن روبرو
هستند ،برای دانشجویانی اســت که از دوردست به دانشگاه
آمدهاند و با اجــاره خوابگاه و پرداخت هزینه خوراک روبرو

مدارس لوس انجلس
برای دو هفته تعطیل شد
بامــداد امروز هیئت مدیره اداره آمــوزش لوس آنجلس در
جلســه اضطراری خود ،تصمیم به تعطیــل مدارس از روز

دوشنبه در دومین نظام آموزشی بزرگ آمریکا گرفت به این

ترتیب از روز دوشنبه  900مدرسه تعطیل و  670000دانش

آموز برای دو هفته خانه نشین میشوند.

مســئوالن اداره آموزش لوس آنجلس اعــام کردند ،از راه
آمــوزش راه دور و آنالین دانشآمــوزان را کمک خواهند
کرد و از ســوی دیگر برنامه توزیع مواد غذایی نیز به کمک

خانوادهها خواهد آمد.

گر چه بســیاری از ادارههای آموزش در شمال کالیفرنیا از

نخستین روز آغاز هفته در تعطیل به سر میبردند ،لیکن اداره

با افزایش گسترش بیماری ناشــی از ویروس کرونا ،اداره
 DMVاز قانــون گذاران تقاضا کــرد که مهلت اول اکتبر
 2020برای داشتن کارت شناسایی  Real IDتمدید شود
زیرا از یک ســو مردم ناگزیر به دریافت آن هســتند و از
سوی دیگر پس ازهشدار سازمان بهداشت جهانی و دستور
ریاست جمهوری و پیشنهاد گوین نیوسام ،مردم در هراس

از حضور در صفهای  DMVهستند.
استیو گوردون ،رئیس  DMVاعالم کرد با توجه به این که
وزارت امنیت ملی آمریکا ،هنوز پیشنهاد تمدید را نپذیرفته
اســت ،از قانونگذاران کالیفرنیا درخواســت نمود که این
موضوع را پیگیری نمایند.

خود را دوباره با تغییر شرایط و از سر بگیرد.
گوین نیوســام فرمانــدار کالیفرنیا نیز پیــش از این ،از همه
ســالمندان درخواست کرده بود از ســفرهای با کشتی های
تفریحی خودداری نمایند و از پهلو گرفتن کشتیهای تفریحی
در بندرهای کالیفرنیا پیشگیری شود.

آموزش لوس آنجلس تنها از روز چهارشــنبه گردهمآیی را
تعطیل کرده بود .در جلســه امروز شماری از اعضای هیئت

مدیره آموزش لوس آنجلس نگرانی خود را از موضوع تغذیه
برای دانش آموزان و خانوادههایی که کسی را برای نگهداری
فرزندان در خانه ندارند ،اعالم کردند.

هستند.
ناگفته نماند که نه تنها این دو دانشگاه ،بسیاری از دانشگاهها
تعطیالت  2هفتــهای بهاری را زودتر برگزار میکنند و اظهار
امیــدواری کردهاند شــرایط تــا روزهای برگزاری مراســم
فارغالتحصیلی پایان یافته و تغییر کرده باشند.
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در

08Global.net/08event
دنبال کنید

لطفا جهت اطالع زمان ،نحوه و مشخصات هر
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته
باشید .ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

رویدادهای هفته:

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

از آدینه  13مارچ 2020

تلفن818 791 4201 :

20501Ventura Blvd. Suite 147

فکس5303792828 :

Woodland Hills, CA 91364
info@andisheh.tv

استودیو818 791 4202 :

شبکه تلویزیونی اندیشه

محملی برای ارتقای اندیشه ،خردورزی و آزادی بیان
شبکه تلویزیونی اندیشه به صورت  24ساعته از ماهواره ( )satelliteدر اروپا و خاورمیانه (ایران)
و از طریق  ،GLWiZجادو ،روکو و دیگر تیویباکسهای مرسوم ،در آمریکا
با حضور چهرههای سرشناس در اختیار و خدمت بینندگان محترم است:

mojgana@ketab.com

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.
تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی

دکتر جمشید آصف
جراح  -دندانپزشک

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

مهدی آقازمانی

سحر امانی

عسل پهلوان

پریسا ساعد

نهضت فرنودی

آسوریا امروز

حسن اعتمادی

آیین بهایی

منصور اسانلو

محمد امینی

ایران آکادمیا

داریوش اقبالی

احمدرضا بهارلو

بیژن خلیلی

راه کارگر

رضا علوی

ساسان کمالی

رضا گوهرزاد

سیروس مشکی

نوین تیوی

برای بازدید آنالین از برنامهّای زنده و دسترسی به آرشیو برنامههای تلویزیون جهانی اندیشه به وب سایت ما مراجعه فرمایید

www.andishehlive.com

Shah Abbas

210

emperor of persia
1629-1587

رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  -210آدینه  6مارچ 2020
w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m

ایرانیان آمریکا و کانادا و اروپا دهها
برنامه نوروزی و فرهنگی و هنری را
لغو کردند
به دنبال جدی تر شدن خطر شیوع ویروس کرونا  ،ایرانیان مقیم کشورهای آمریکا ،کانادا
و اروپا برنامه های نوروزی  ،فرهنگی و هنری را لغو کردند.
در ایاالت متحده :به گزارش  08ایرانیان تا کنون این برنامه ها لغو شده است.
جشن نوروزی بنیاد فرهنگ :یکشنبه  8مارچ  -دانشگاه یو سی ال ا
جشن چهلمین سالگرد بنیانگذاری مجتمع فرهنگی ارتص  -چهارشنبه 11مارچ
گردهم آیی برای سرشماری عمومی در آمریکا -اسکربال سنتر  5 -شنبه  12مارچ ( این
برنامه به صورت رادیویی آن از ساعت  7بعدازظهر همان روز از رادیو  KIRNپخش
خواهد شد)
جشن نوروزی مجله تهران  -یکشنبه  15مارچ  -هتل هیلتون وودلند هیلز
جشن نوروزی فدراسیون یهودیان ایرانی  -شنبه شب  21مارچ  -محل فدراسیون لس
آنجلس
قصه نوروز  -گروه رقص نیوشا نافعی  -شنبه  21مارچ  -شمال کالیفرنیا
جشن نوروزی  -دید و بازدید ایرانیان در پرژن اسکوئر  -وست وود  -یکشنبه  22مارچ
جشن نوروزی  -بنیاد تیرگان  -تورنتو کانادا  -نیمه دوم ماه مارچ
کنسرت شهرام ناظری  -حافظ ناظری  -شهرداد روحانی  -شنبه  28مارچ برگزار کننده
بنیادفرهنگ
نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور  -در بسیاری از شهرهای اروپا و هم چنین لس
آنجلس کانتی و اورنج کانتی توسط شرکت کتاب از نیمه دوم ماه اپریل تا نیمه دوم ماه می
برنامه هایی که تا این لحظه اعالم لغو ننموده اند
چهارشنبه سوری -سه شنبه  17مارچ برگزار کننده - FrenchTuesday.com
تلفن اعالم شده قطع است  -در وب سایت برگزار کننده برنامه چهار شنبه سوری اعالم
نشده است ولی سایت کدوم هم چنان( در زمان تهیه این گزارش -نهم مارچ ) بلیت نوروز پارتی  -شنبه  21مارچ  -در Eden Sunset
گاال نوروزی  -ارواین کالیفرنیا  -برگزار کننده نامعلوم
می فروشد.
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