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!!!...

218

رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  -218آدینه  1می 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

ادیان سامی و ادیان آریایی
مقاله ای از خانم دکتر میترا مقبوله
در صفحه ۹
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یک زن جوان ایرانی در آتن ،با ضربات چاقو مجروح شد

معرفیجنایتکارانجمهوریاسالمی
در صفحه 5

کنکاش در رسانه های
ایرانی خارج از کشور
در صفحه 8

در صفحات دیگر:
اهدای 7000ماسک ازسوی
فدراسیونیهودیانایرانی-آمریکایی
نیویورکبهمردم
کارت های هدیه 750-1500دالری
براینیازمندانلوسانجلس
خوراکرایگانبرایسالمندان
درکالیفرنیا
نفتکشهایسرگرداندربندر
لوسانجلس
استقبال طراحان لندنی از
لباسهای تصاویرچاپی ایرانی
«پریا فرزانه»

بنا به گزارش سکیوریتی نیوز ،ماموران پلیس در ساعات اولیه
صبح روز چهارشنبه 29اپریل در محله ای بنام استریف هیل
در مرکز آتن ،یک زن 20ساله ایرانی را که با ضربات چاقو در
ناحیه پا مجروح شده بود را پیدا کردند .قبل از ساعت 5بامداد
این روز ،ساکنان اگزارکیا پلیس را از یک درگیری شدیدی که
با جیغ و سروصدایی همراه بود  ،مطلع کردند.
پلیس یونان ظرف چند دقیقه وارد محل حادثه شد و در آنجا
زن جوانی را پیدا کرد که غرق در خون بر روی زمین افتاده بود.
قبل از انتقال این زن به بیمارستان صلیب سرخ (رد کراس)،
توســط ماموران پلیس کمک های اولیه بر روی وی انجام
گرفت و سپس با آمبوالنس به بیمارستان منتقل شد.
بنا به شهادت یک ایرانی  20ساله ،دو نفر که احتماال عرب
بودند  ،به او نزدیک شدند و وانمود کردند که پلیس هستند و
قصد ربودن او را داشتند.
بنا به اطالعات بدست آمده از سکیوریتی نیوز ،در پی یافتن
عاملین این جنایت ،اقداماتی از سوی پلیس یونان صورت
گرفته اســت .در این رابطه  ،چهار ایرانی و یک زن یونانی

دستگیر شــده اند .در همین زمان ،چهار خارجی دیگر از
اعضای این حلقه شناسایی شده و تحت تعقیب می باشند.
خاطرنشان می شود که پس از اطالعات بدست آمده ،یک
گروه ویژه توســط پلیس برای یافتن و دستگیری این افراد
تشکیلشدهاست.
همچنین پلیس از منازل منطقه آگیوس پنتلیمون ،کالیتیا و
اگزارکیا بازرســی بعمل آورد که طی آن  14.9گرم هروئین،
 22.7گرم متامفتامین کریستال 2 ،بطری حاوی متادون ،یک
دستگاهبرایاستفادهمتامفتامینکریستال 13،عددتلفنهمراه
و 13عدد کارت تلفن موبایل و یک دستگاه ماشین کشف و
ضبط گردید و افراد بازداشت شده به دادستانی عمومی آتن
انتقالیافتند.
اضافهمیگردد،منطقهاگزارکیابهعنوانیکمحلهآنارشیست
آتن شناخته شده که محور سیاست های رادیکالی می باشد.
اینمنطقههمچنینباجمعیتپرشماریازمهاجرانغیرقانونی،
توزیع مواد مخدر و بسیاری از جنایات دیگر مواجه است.

چشم انداز  :2020نقاشی های بهناز
سهرابیان و میراث فرهنگ ایرانی
« بهناز ســهرابیان» هنرمند ایرانی-آمریکایی که با نقاشی های خود ،میراث ایرانی را
به تصویر می کشد .در یکی از تصاویر نقاشی « بهناز سهرابیان» زنی با چشمان بسته
ســرش را بلند نگه داشــته  ،گویی در آن لحظه به آرامش رسیده است .این پرتره با
عنوان « آرام» اثر جدید این نقاش ایرانی -آمریکایی می باشد.
ســهرابیان در مصاحبه ای با  ...ادموند گفت :این روزها من وسواس کشیدن پرتره
دارم ،از نظر من زنان بسیار توانمند هستند ،زیرا آنها بسیار حساس ،ظریف و قدرتمند
می باشند .این خصوصیات را در زنان ایرانی و آمریکایی بیشتر مشاهده کرده ام .وی
افزود :از نقاشــی های سنگی ماقبل تاریخ گرفته تا صنایع دستی زیبا ،هنر ایرانی به
عنوان یکی از ثروتمندترین میراث جهان شناخته می شود.
بهناز سهرابیان  ،بانوی  55ساله متولد و تحصیل کرده تهران که با این سنت ها رشد
کرده و از سال  2017شهروند آمریکا شده است ،می گوید :هدف من این نیست که
نشان دهم یک ایرانی هستم ،آثار من خود نشان دهنده فرهنگ اصیل ایرانی است و
آنها برگرفته از فرهنگ من می باشد.
اگرچه بهناز سهرابیان از  10سالگی شروع به درس خواند کرد اما پس از دبیرستان،
ابتدا وارد دانشکده پرستاری شد و سپس در رشته شیمی کاربردی با مدرک لیسانس
فارغ التحصیل شد .بهناز می گوید  :در آن زمان من فقط می خواستم نقاشی کنم و
هیچ ایده ای برای نمایش نقاشی های خود نداشتم .من فکر می کنم آموزش و دانش
هرگز به کسی صدمه نمی زند.
در ســال  ،2010بهناز برای تغییر آماده بود .او به عنوان معلم و هنرمند مشغول بکار
شد اما از آنجایی که تازه طالق گرفته بود ،به عنوان یک مادر مجرد با دو دختر که از
انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ایران در سال  2009ناراحت بود به همراه خواهر
بزرگتر خود به اوکالهما نقل مکان کرد تا زندگی جدیدی را آغاز نماید.
بهنــاز در ادامه مصاحبه خود می گویــد :من فکر می کردم که در هنگام طالق می

توانم محیط و افراد پیرامون خودم را تغییر دهم .در ایران به حقوق مردم احترام نمی
گذاشتند و تنها مردم را سرکوب می کردند ،از این رو ،علیرغم اینکه در ایران زندگی
خوبی داشتم ،آماده تغییر و حرکت شدم.
او در اوکالهما ،به سبک خاص و متمایز نقاشی خود ادامه می دهد و در منزل خود
کارمی کند .اثر قلم مو و انتخاب رنگ نقاشی های او متمایز است و در آن آثار مناظر
و زندگی مردم را به تصویر می کشــد .پرتره های او بویژه پرتره های زنان او بسیار
مشهور است  .بسیاری از پرتره های او مانند «سلفی» فوریه او تصاویر زنانی مشهوری
اســت که با جسارت مستقیم به بیرون از قاب و بیننده نگاه می کنند .او می گوید از
اینکه من یک «هنرمند ایرانی» هستم و مردم آمریکا من را نیز به عنوان یک «هنرمند
آمریکایی» پذیرفته اند؛ بسیار خوشحال هستم.
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تصویرهفته:

اهدای  7000ماسک

از سوی فدراسیون یهودیان ایرانی-آمریکایی نیویورک به مردم

روز معلم در ایران

ایرانشهر
را

آن الین بخوانید

iranshahrnewsagency.com/Magazine

اگرچه کتابخانه « گریت نیک» در خیابان «بی ویو» تعطیل است ،ولی در صبح سه
شنبه  28اپریل تعداد زیادی خودرو در پارکینگ این کتابخانه هجوم آورده بودند،
چون فدراســیون یهودیان ایرانی-آمریکایی نیویورک بیش از  7000عدد ماسک به
مردم اهدا می کرد .حدود  12نفر از گریت نیک پنینسوال برای راهنمایی رانندگان در
پارکینگ کتابخانه به آنها کمک کردند و به ازای هر یک وسیله نقلیه یک بسته حاوی
 10عدد ماسک به آنها تحویل داده می شد.
در حالی که برخی از مردم بی صبرانه بوق می زدند و قصد داشــتند که ماســک
بیشــتری به منزل هایشان ببرند « ،استیون خداوی» مسئول( نماینده) این فدراسیون
خاطر نشان کرد که بازخورد کلی نسبت به این رویداد بسیار مثبت بوده است.
خدوی در رابطه با این رویداد گفت :هزاران نفر رأس ســاعت  11صبح در محل
حاضر شــده بودند و ماسک هایشان را تحویل گرفتند .وی اضافه کرد :هنگامی که
دســتور الزام پوشیدن ماسک صادر شد ،می دانستیم که در این مورد کمبود وجود
دارد ،از این رو ،ما می خواســتیم در این رویداد نقش موثری ایفا نماییم و به مردم
کمک کنیم .البته بعضی از مردم بیشتر از  10عدد ماسک الزم داشتند ولی این کار،
اولین رویداد از کارهای نیکوکارانه این فدراسیون در دوران کرونا می باشد.
به گفته خدوی این ماســک ها توسط شرکت نرم افزار Ace of Costello of
 Great Neckواقــع در جاده « میدل نک» اهدا شــده بود .خدوی اضافه کرد
از  7000ماسک اهداء شده توسط این شرکت ،تعداد  3000ماسک به سازمان های
محلی از قبیل کلیساها و کنیسه ها تحویل داده شده است.
خدوی در ادامه از شرکت  Ace Hardwareبرای اهدای این ماسک ها تشکر و

قدردانی نمود و گفت :فدراسیون قصد دارد در آینده ای نزدیک ماسک های بیشتری
را تهیه نماید و امیدوار اســت که طی چند هفته آینده برنامه دیگری نیز همانند این
رویداد برگزار نماید .خدوی در پایان متذکر شد که به احتمال زیاد برنامه بعدی در
مجتمع ورزشی « پارک وود» واقع در خیابان  65آرندل برگزار می گردد .وی گفت:
این سازمان همچنین برای پزشکان ،پرستاران و کارمندان در هفته دو بار وعده های
غذایی را به بیمارستان های محلی می فرستد.
خدوی تصریح کرد :ما از رستوران های محلی در گریت نک  ،به بیمارستان نورث
شور ،و کترینگ سلوآن و سنت فرانسیس در یونیودال چندین وعده غذا تحویل داده
ایم و قصد داریم همچنین به یهودیان النگ آیلند نیز غذا ارسال نماییم .وی در ادامه
اضافه کرد :ما می خواهیم از کارکنان بیمارستان بخاطر اینکه جانشان را برای ما در
معرض خطر قرار داده اند ،تشکر کنیم و در عین حال ،در تالش هستیم از رستوران
های محلی که با کاهش فروش قابل توجهی مواجه بوده اند ،حمایت کنیم.
خدوی گفت :این فدراسیون هم از طریق Common point Food Pantry
و هم خود به طور مستقیم برای خانواده های نیازمند محلی وعده های غذایی ارسال
کرده است.
فدراسیون یهودیان طبق اعالم سایت خود ،مدت  18سال است که راه اندازی شده
و کمک های انسان دوستانه در صدر کارهای آن قرار داشته است و هدایا و کمک
های خود را در اســرائیل ،ایاالت متحده آمریکا و سراسر جهان گسترش می دهد.
فدراسیون یهودیان ایرانی -آمریکایی یک سازمان مردمی است که هدف آن حمایت
و کمک به مردم و مرتفع نمودن نیازهای جامعه می باشد.
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او یک خانواده می خواهد ...
که شما هم عضوی از آن باشید.
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خوراک رایگان برای سالمندان در کالیفرنیا

نفتکش های سرگردان در بندر لوس انجلس
گارد ســاحلی آمریکا در کالیفرنیا ،امروز تصاویری را از
بنادر لوس انجلس و النگ بیچ منتشــر کرد که تانکرهای
نفتکش را شــناور بر آبهای نشان میدهد ،تانکرهایی
که به ســبب کاهش نیاز به نفت به ســبب کرونا ،جایی
برای فروش نفت ندارند .در زمینه این کاهش و مشکالت
آن ،اسکات الرمان ( ،)Laurmannسخنگوی انستیتوی
نفتــی آمریکا گفت :زنجیره تولید نفت به ســبب نبودن
خریدار و مصرف کننده ،به انباشت تولید رسیده و جایی
برای ذخیره ندارد و اکنون از این شــناورها به عنوان انبار
استفاده میکند.
ناگفته نماند که مصرف روزانه نفت در جهان  100میلیون
بشکه بوده است که به سبب پایان یافتن سفرهای هوایی
و در خانه ماندن و نبود نیاز به اتوموبیل ،روزانه  30میلیون
بشــکه کاهش در خرید نفت بوده و بهای نفت خام را به
منفی رسانده است.

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا امروز اعــام کرد که ایالت
کالیفرنیا برای سالمندانی که کم درآمد هستند هر روز یک وعده
خوراک در دوران خانه نشینی کرونا ،تهیه و خواهد فرستاد.
گوین نیوســام در بیان این دستور ویژه گفت این برنامه ،تنها
کمک به خوراک ســالمندان نخواهد کردــف بلکه کارکنان
رستورانها را نیز که بیکار شدهاند ،را به کار خواهد گرفت تا
آنها نیز به درآمد مورد نیاز خود دست یابند.
بر اساس این برنامه ،برای هر سالمند نیازمند 66 ،دالر بودجه
روزانه برای خوراک در نظر گرفته شده که مسئوالن شهری و
محلی ،در برنامهریزی و کارکرد آن در شناسایی افراد نیازمند
و رســتورانهایی که مشارکت خواهند کرد ،با مسئوالن ایالت
همکاری خواهند نمود.
کیم مک کوی ،مدیر دپارتمان کهنســالی در کالیفرنیا گفت :ما
میدانیم که نمیتوانیم گرسنگی را تحمل کنیم.

کرانه های ساحلی ارنج کانتی و میزبانی از دیگر شهرها

افزایــش دمای هوا و موج گرمایی که از دیروز آغاز شــده و
تا پایان هفتــه افزایش دمای  15تا  20درجه را همراه خواهد
داشــت نیاز مردم به کرانههای ساحلی را در دمای باالی 90
درجه بیش از پیش جدی مینماید.
با توجه به بســته بودن ساحلها از ونچورا کانتی تا خط پایان
لوس آنجلس کانتی ،کرانههای ساحلی ارنج کانتی را پذیرای
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میهمانان همسایه از ســانتامونیکا و لوسآنجلس و النگ بیچ
خواهد کرد.
گر چه برای پیشــگیری از تراکم و شلوغی شهرهای ساحلی،
ارنج کانتی نیز پارکینگها را بســته نگاه خواهد داشت ،لیکن
پیش بینی میشود که ساحلهای سیل بیچ ،الگونابیچ ،سن کله
منته با تراکم دور از انتظار روبرو شود.

پشتیبانی نانسی پلوسی از نامزدی و بایدن

نانسی پلوســی ،نماینده کالیفرنیا در کنگره و رئیس مجلس
نمایندگان آمریکا ،با انتشار یک کلیپ ویدئویی از جو بایدن،
نامزد دموکراتها برای ریاست جمهوری سال ،2020پشتیبانی
کرد.
نانسی پلوسی نماینده دموکرات کالیفرنیا ،در این پیام ویدئویی
از جو بایدن به عنوان نامزدی که امید و شجاعت ،ارزشها و
اصالت و صداقت را نمایندگی میکند ،یاد کرد.

نانسی پلوسی در سخنان خود به کوششهای جو بایدن در
دوران معاونت رئیس جمهور باراک اوباما اشاره نموده و به
ویژه به تالش او برای اصالح شیوه بیمه بهداشت و درمان در
سال  2010اشاره کرد.
او در این کلیپ ضمن پشــتیبانی از نامزدی جو بایدن برای
انتخابــات  ،2020به حفظ اکثریت مجلس و بازپس گرفتن
اکثریت و رهبری سنای امریکا اشاره کرد.

4
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در کانون خبر:

کرانه های ساحلی ارنج کانتی در پایان هفته گذشته

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا دــر کنفرانس خبری
روزانه خود اشــاره کرد که فردا در مورد طرح  5گانه
آســان ســازی محدودیتهای در خانه ماندن سخن
خواهد گفت .او امروز اشــاره کرد که مردم شماری از
شهرها با باال گرفتن گرمای هوا روانه کرانههای جنوب
کالیفرنیا در ارنج کانتی شدند و نشان دادند که چگونه
میتوان فاصله اجتماعی را رعایت کرد.
در همین زمان که شماری از شهرها فشار میآورند که

به در خانه ماندن پایان داده شــود 6 ،کانتی در شمال
کالیفرنیا در کرانههای ساحلی ،دوران در خانه ماندن را
برای ماه می تمدید نمودند ،لیکن میزانی از آسان گرفتن
را اعمال خواهند کرد که میتواند تا میانه ماه می باشد.
گوین نیوســام اشــاره کرد که فرماندــاران دو ایالت
کلرادو و نوادا نیز به ایالتهای کالیفرنیا ،واشــنگتن و
ارگن در شیوه مشارکت در عملکرد برای رویارویی با
 19-COVIDمیپیوندند.

مشکالت کامپیوترها و
پرداخت حقوق بیکاری
در حالی که شمار بیکاران و درخواست کنندگان حقوق
بیکاری در کالیفرنیا افزایش مییابد ،اداره کار کالیفرنیا
برای پرداخت بیمه دوره بیکاری با مشکالت تکنولوژی
روبرو میشود ،زیرا از یک سو از بیکاران درخواست
میشــود که از حضــور در اداره هــای بیمه بیکاری
خودداری نمایند و از سیســتم درخواست کامپیوتری
استفاده کنند.
گر چه ساعت کار اداره  EDDاز  8بامداد به  8شب
افزایــش یافته و  1300کارمند به بخش رســیدگی به
درخواستها افزوده شده اســت ،لیکن میزان باالی
بیکاران و مشــکالت کامپیوتر ،از سرعت رسیدگی و
صدور چک کاسته است.

شکایت دانشجویان دانشگاههای  Cal stateو UC
به دادگاههای فدرال
دانشجویان دانشگاههای کالیفرنیا ( )Cal stateو UC
به دادگاههای فدرال در لوس انجلس و اکلند شــکایتی
همگانی تسلیم کردند و اعالم نمودند که دانشگاهها از باز
گرداندن برخی هزینههای تحصیلی در دوران گسترش
ویروس کرونا در ماه مارچ و بســته بودن دانشــگاهها
خودداری کردهاند.
این دو سیستم دانشگاهی ،دارای 700هزار دانشجو هستند
و دانشجویان هزینهای بین  850دالر تا  4000دالر برای
سال تحصیلی  2019-20به  Cal stateپرداختهاند و
دانشجویان  1100 ،UCبرای بخش خدمات پرداخت
نمودهاند.
در شــکایت دانشجویان اعالم شــده است دانشگاهها
نمیتوانند هزینهای را که برای بخشی از خدمات دریافت
نموده و آن را تعطیل کردهاند را برای خود نگه دارند و
باید باز گردانده شود.

باشگاه لیکرز وام دریافتی را باز گرداند
انتشــار خبر درخواســت تیم لیکرز برای دریافت وام پرداخت حقــوق در دوران کرونا و
تصویب ان ،به مبلغ  4/6میلیون دالر نه تنها خشــم بســیاری از صاحبان مشاغل کوچک را
که از دریافت چک  10هزار دالری محروم ماندهاند را برانگیخت ،ســبب شد که تیم لیکرز
در درخواست خود تجدید نظر کند و از دریافت آن خودداری نماید و چک را بازگرداند.
ناگفته نماند که لیکرز شــرکتی به ارزش  4/4میلیارد دالر اســت و درخواست وام از سوی
صاحبان آن ،شیوه عملکرد بانکها و منابع پرداخت کننده وام را نیز زیر ذرهبین گذاشت که
آیا به دیگر موسســات و شــرکتهای قدرتمند مالی نیز این گونه وامها پرداخت شده و کم
درآمدها محروم ماندهاند؟
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شهردار سان فرانسیسکو:ماسک های خریداری شده را
به فرانسه بازگردانده اند

الندن برید ،شهردار سان فرانسیسکو امروز اعالم کرد که برای مبارزه
با گسترش کرونا ،به میزان زیادی از ماسک ،دستکش ،روپوش یک
بار مصرف و تلق محافظ صورت داریم.
او اشاره کرد که مشکل خرید نیست ،ما توانستهایم  15میلیون قطعه
از هر کدام را تهیه کنیم و بنیادهای غیرانتفاعی آن را اهدا کردهاند.
مشکل این است که ما شماری را خریداری میکنیم ولی به یکباره

در گمرک آن را برمیگردانند به فرانسه و یا  FEMAآن را برای
شهرهای دیگر مصادره میکند مشکل این است که ما اینها را برای
محلهای نگهداری از سالمندان نیاز داریم و در حالی که  113نفر
دچار این بیماری میشوند،مابرای کارکنان ماسکو دستکش نداریم
و مالقات و درمان آنها در خانههایشان نیز با همین مشکل روبروست.

ایالت کالیفرنیا روند  4مرحله ای برای بازگشایی را اعالم کرد
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا امروز در کنفرانس خبری خود،
همراه با دکتر ســونیا انجل ،مدیر دپارتمان بهداشت کالیفرنیا
در مورد  4مرحله آسان شــدن مسیر محدودیت تا رفع کامل
محدودیت سخن گفت و بیشتر به بازگشایی مشاغل با رعایت
مقررات تاکید کرد و اشــاره نمود کــه همه اینها در صورتی
است که شرایط بهتر شود ولی هیچگونه زمانبندی ارائه نکرد.
مرحله  :1افزایش میزان آزمایش ،تولید و توزیع بیشتر امکانات
بهداشــت فردی ( )PPEو رعایت مقررات ایمنی در مشاغل
حساس و رفتار فردی
مرحله  : 2بازگشایی مشاغلی که خطر کمتری دارند و فاصله
فردی را میتوانند رعایت کنند در این مرحله میتوان حتی به
بازگشایی مهد کودکها پرداخت.
مرحله  :3بازگشایی مشــاغل با خطر باالتر مانند آرایشگاهها،
ســالنهای زیبایی و کلوبهای ورزشــی که میتوان رعایت
فردی را با فاصله انجام داد.
مرحلــه  :4پایان دادن به مقررات در خانه ماندن ،بازگشــایی
مشــاغل با حضور همگانی همراه بــا رعایت تمامی مقررات
بهداشت پیشگیری

امید برای بازگشایی لوس انجلس کمرنگ می شود
در حالی که بســیاری امیدوار بودند که شهرهای لوس آنجلس
کانتی در مسیر بازگشایی برخی مشاغل و فروشگاهها گام بردارد،
شــدت گرفت میزان ابتال و مرگ و میر در لوس آنجلس کانتی،
این امید را کمرنگ میکند و بنابر نظر مسئوالن بهداشت عمومی
کانتی لوس آنجلس ،پدیده بازگشایی ،زودتر از  15می نخواهد
بود و ممکن است تمدید نیز بشود .کانتی لوس آنجلس با 948
نفر مرگ و میر و  20460نفر مبتال ،نشــان میدهد که به سبب
تراکم جمعیتی باال ،نسبت به دیگر کانتیهای کالیفرنیا  58درصد
میزان مرگ و میر بیشتری نسبت به کانتی ریورساید داشته که در
رتبه دوم است و  72درصد بالتر از سانتاکالرا کانتی بوده که در
رتبه سوم است و به این ترتیب اریک گارستی نیز در مورد شهر
لوس آنجلس ،هنوز بر خانه ماندن تاکید میکند.
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معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب «چهره جنایت» انتشارات سازمان عدالت برای ایران  -شماره 37

محمدقاسمعينالکمالی
رئیس کل دادگاه هاي عمومی و
انقالب شهرستان سمنان

برخی از موارد نقض حقوق بشر

کوبیدن بر دهان آ نها فقط بخشی از شکنجه هایی است که شهروندان بهائی بازداشت
شده در گلستان طی نامه اي به احمد فاضلیان خواهان رسیدگی به آن شده اند.

نیروهاي بسیجی ،تحت امر غالمحسین غیب پرور طی اعتراضات سراسري دي ماه در شکواییه اي که خطاب به احمد فاضلیان نوشته شده آمده است که زنان بازداشت
 7( 1396تا  17دي  )1396در برخورد خشن با معترضان با نیروي انتظامی همکاري شده مورد آزارهاي جنسی قرار گرفته اند .بسیاري از زنان بازداشت شده به صورت
تنگاتنگی داشته اند.

اســماعیل کوثري ،جانشین قرارگاه ثاراهلل تهران ،طی مصاحبه اي در مورخ  10دي

مسئولیت ها

5

شبانه بازجویی می شدند ،آ نها را با چش مبند به اتاقی می بردند که چندین مرد در

آنجا حاضر بود .یکی از آ نها بازجویی می کرد و مردان دیگر در اطراف زن حضور

 1396با خبرگزاري ایلنا درباره همکاري نیروهاي بسیج با نیروي انتظامی در برخورد داشــتند .طوالنی بودن زمان بازجویی هاي شبانه ،بردن متهم به اتاقکی در گوشه
با معترضان گفته است « :با همت بلند نیروي انتظامی و عزیزان بسیج که از بعد از حیاط ،ضرب و شــتم ،تهدید به آزار و اذیت دختران نوجوان ،متهم کردن آ نها و

 -رئیس دادگاه انقالب و قاضی شعبه دادگاه انقالب شهر سمنان دست کم طی

ظهر دیروز به کمک عزیزان نیروي انتظامی رفتند امنیت خوب و پایداري در سطح دختران شان به روابط غیراخالقی و نزدیک شدن بازجویان به متهمان زن از جمله
فشارهایی بود که براي گرفتن اعتراف از بازداشت شدگان وارد می شد.
شهر تهران برقرار شده است »

برخی ازموارد نقض حقوق بشر

کرده است « :در برخی از شهرستان ها درخواس تهایی از بخش هایی از بسیج براي نویسندگان این نامه از رئیس دادگستري استان گلستان خواسته بودند براي بررسی
کمک به ناجا صورت گرفته اســت که از طریق ســردار غیب پرور ،رئیس محترم این پروندــه و صدور احکام عادالنه اقدامــات الزم را انجام دهد .آن ها همچنین

سال هاي  1390تا 1392
قرارگاه ثاراهلل سپاه پاسداران قرارگاهی امنیتی است که زیر نظر مستقیم فرمانده سپاه اینجا قانون معنا » بازجویان همچنین بازداشت شدگان را تهدید می کردند که ندارد
 مشاور فرهنگی رئیس کل دادگستري استان سمنان و معاون آموزش دادگستري استانو حقوق بشر و حقوق متهم بی معنا است .باید هر آنچه می خواهیم انجام و پاسخ
اداره می شود و وظیفه تأمین امنیت تهران را بر عهده دارد.
سمنان تا خرداد 1395
همچنین رمضان شریف ،سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران ،طی اعتراض و اصرار به رعایت حقوق بازداشــت شده،ضرب و شتم و « دهید شکنجه
 -رئیس کل دادگاه هاي عمومی و انقالب شهرستان سمنان از  4خرداد  1395تا کنون گفت وگویی نقش بسیج و غالمحسین غیب پرور در برخورد با معترضان را تأیید بوده است.

محمدقاسمعینالکمالیبهعنوانقاضیدادگاهانقالبشهرسمنانبرايپیرواندیانتبهائی،
به دلیل اعتقاد و باور مذهبی آنان ،احکام زندان صادر کرده است که در زیر به نمونه هایی از
این احکام اشاره می شود:

 -صدور حکم شش سال و شش ماه حبس براي پویا تبیانیان ،شهروند بهائی ساکن سمنان،

بهاتهام«اقدامعلیهامنیتملی»و«تبلیغعلیهنظام».

 -صدور شش سال حبس تعزیري براي عادل فنائیان ،شهروند بهائی ساکن سمنان ،به اتهام

«اقدامعلیهامنیتملی»و«تبلیغعلیهنظام».

 صدور حکم چهار سال و چهار ماه حبس تعزیري براي انیسا فنائیان ،شهروند بهائی ساکنسمنان،بهاتهام«اقدامعلیهامنیتملی»و«تبلیغعلیهنظام».

 -صدور حکم پنج سال و ده ماه حبس تعزیري براي ترانه ترابی شهروند بهائی شهر سمنان.

سازمان بسیج ،هماهنگی هاي الزم صورت گرفت و به دوستان کمک کردند».

احمد فاضلیان

خواستار « اصالح رو شهاي بازجویی و انطباق آ نها با مقررات » شده بودند.

با وجود ای نکه احمد فاضلیان ،رئیس دادگســتري استان گلستان ،در باالي نامه
گزارش شکنجه گروه اول بازداشت شدگان ،دستور پیگیري داده بود اما این دستور
خود را هی چگاه پیگیري نکرد و تا کنون پس از گذشت بیش از چند سال نیز هیچ

رئیس دادگستري و رئیس شعبه
اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز

افشاگري هاي گروه اول بازداشت شدگان و نامه آن ها به رئیس کل دادگستري استان

متولد همدان؛ از سال تولد و تحصیالت

توقف شکنجه ها نشد .اظهاراتی که متهمان زیر این شکنجه ها مجبور به اقرار به آن

او اطالعی در دست نیست

پیگیري از سوي مقامات مسئول در این زمینه انجام نشده است.

گلستان ،اگرچه شدت ضرب و شتم دیگ ِر بازداشت شدگان را کاهش داد اما باعث

ها شده بودند در زمره مستندات پرونده آ نها به دادگاه ارسال شد و رئیس دادگستري

گلســتان با وجود اطالع از این شــکنجه ها هیچ اقدامی براي پیگیري این موضوع

مسئولیت ها

انجام نداد.

 1394تا کنون

اما قاضی دادگاه با این بهانه که ادله اي براي اثبات « دور از آزادي اراده این ادعاها

برخی ازموارد نقض حقوق بشر

که تحت شکنجه و فشار اخذ شده اند ،انجام نداد.

 صدور حکم هفت سال حبس تعزیري براي زهره نی کآئین ،شهروند بهائی شهر سمنان - .رئیس شــعبه  7دادگاه تجدیدنظر ،معاون ارزشــیابی قضــات و معاون قضائی وحید مشگانی فراهانی ،که وکالت شماري از بازداشت شدگان این پرونده را بر عهدهصدورحکمیکسالحبستعزیريبرايسپهرسبحانی،شهروندبهائیساکنشهرسمنان.دارد ،به عدالت براي ایران می گوید که شهروندان بهائی بازداشت شده در جلسات
دادگستري استان گلستان تا  21شهریور 1385
صدوریکسالحبستعزیريبرايخدیجهنبوي،شهروندبهائیساکنشهرسمنان. رئیس کل دادگستري استان گلستان از  21شهریور  1385تا  15اردیبهشت  1394دادگا هشــان نیز قاضی پرونده را در جریان شکنجه هاي اعما لشده قرار شرایط -رئیس دادگستري و رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز از  15اردیبهشت تحکم و فشار و به » دادند و گفتند که اظهارات مندرج در بازجویی ها در بوده است

غالمحسینغیبپرور
فرمانده سازمان بسیج مستضعفین
متولد  1341در شیرازاست

مسئولیت ها
 -عضو لشکر  19فجر شیراز در سال هاي دهه 60

 -مسئول آموزش نیروي زمینی سپاه پاسداران در سال 1380

 فرمانده لشکر  25کربال سپاه پاسداران در مازندران از  1380تا 1385 -فرمانده لشکر  19فجر سپاه پاسداران از  1385تا 1387

 -فرمانده سپاه پاسداران استان فارس از  1387تا آذر 1395

 فرمانده قرارگاه مرکزي امام حسین سپاه پاسدارن از آذر  1394تا کنون -فرمانده سازمان بسیج مستضعفین از  17آذر  1395تا کنون

 .1نقض حقوق شهروندان بهائی

ندارد آن را نپذیرفت و رئیس دادگستري نیز اقدامی در زمینه معتبر نبودن اظهاراتی
در نهایت ،محسن قنبري ،قاضی شعبه دو دادگاه عمومی گرگان ،این  24شهروند

بهائی را در مجموع به  193ســال حبس تعزیري محکوم کرد .هشت تن دیگر از

احمد فاضلیان به عنوان رئیس وقت دادگستري استان گلستان به دلیل پیگیري نکردن و بازداشت شدگان این پرونده نیز پیش از این از سوي محمد مقیسه در مجموع به 45
ب یتوجهی به شکواییه شهروندان بهائی مبنی بر شکنجه هاي شدید فیزیکی و روانی در سال حبس محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت شان در زندان
زمان بازجویی ،مرتکب نقض حقوق بشر شده است.

 26مهرماه سال  1391تعداد  19تن از شهروندان بهائی به صورت هم زمان در استان

گلستان بازداشت شدند و طی یک پروسه یک ساله تعداد بازداشت شدگان به 32

تن رسید .گروه اولی که به صورت موقت و با قید وثیقه هاي سنگین آزاد شدند ،در

رجایی شهر کرج هستند.

احمد فاضلیان به عنوان رئیس دادگستري استان البرز ،در  12د يماه  1396پس از
تجمعات اعتراضی ،از دستگیري تعداد زیادي از معترضان در استان البرز و برخورد

قاطع قضائی با آنان خبر داد .او همچنین با نقض آشــکار حق برگزاري تجمعات

تاریخ  9آذرماه  1391طی نامه اي مفصل به ریاست دادگستري گلستان نوشتند که مسالم تآمیز ،شهروندان را براي برگزاري هرگونه تجمعی تهدید کرد « :از امروز تا
بازجویــان وزارت اطالعات و افرادي که خود را « مرجع و ضابط قضائی » معرفی اطالع ثانونی به منظور جلوگیري از سوء استفاده آشوبگران و معاندان اجازه برگزاري
کرد هاند ،عالوه بر رفتارهاي غیرقانونی ،بازداشــت شدگان را تحت شکنجه هاي هیچ نوع تجمع صنفی و غیرصنفی داده نمی شود و هر نوع تجمع مصداق حرکت
غیرقانونی و علیه امنیت کشور بوده و با مسببان آن برخورد خواهد شد» .
شدید قرار داد هاند.
آویزا نکردن از ســطح شیب دار ،کوبیدن بر سر و صورت بازداشت شدگان ،نگه

داشــتن بازداشت شدگان شکنجه شــده در زیر باران براي ساعت هاي طوالنی و

UN I T E D
D E NTA L
OFFI C E
دکتر فرزاد کهنباش

دندانپزشک
323.733.0570
1720 WESTERN AVE,
LOS ANGELE CA 90006
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مقاله:

هفت تجربه خواندنی برای خواندن کتاب

اگر بنا باشد شب ها قبل خواب بخوانید کتاب را پیش از به تخت خواب رفتن روی تخت بگذارید ،اینگونه وقتی خودتان را برای خواب آماده می کنید دیدن کتاب،
احتمال باز کردنش را بیشتر می کند .مطمئن باشید اگر کتاب در کتابخانه ی اتاق مجاور باشد حاضر نخواهید شد سراغش بروید ،مخصوصا وقتی روی تخت هستید
و وسوسه ی چک کردن گوشی را دارید.
ســواد زندگی /توسعه توانمندی های فردی؛ مبینا محمدی  -کتاب خواندن از آن
دست لذت هایی است که اگر طعمش را بچشی ،دست کشیدن از آن غیر ممکن
می شود؛ اما کتاب که می گویم هر کتابی منظورم نیست! رمانی که تجربه ی یک
عشــق واقعی را وارد قلبت می کند ،داستانی که تولد و مرگ شخصیت هایش را
حس می کنی و با آنها زندگی می کنی ،کتاب فلســفی که با عقاید جدیدی رو به
رویت می کند و تلنگری به چارچوب های فکری قدیمی ات اســت ،کتاب روان
شناسی که باعث می شود ترغیب به کند وکاو در خودت شوی ،قصه ای که پر از
انسان هایی است که هرگز مالقاتشان نکرده ای اما خوب می شناسی شان و. ...
در این مطلب می خواهم چند تجربه شخصی ام را در کتابخوابی با شما در میان
بگذارم:
 .1قبل از خریدن کتاب صفحات آن را ورق بزنید ،از چند نفر پرس و جو کنید،
وقت بگذارید و در اینترنت چند نقد یا خالصه ای از آن را بخوانید ،حتما بخش
مقدمه یا فهرســت کتاب را مطالعه کنید تا جایی که خیال تان راحت باشد پول و
جای آن کتاب را در دســترس بگذارید .به همین سادگی عادت قبل خواب تان
زمانی که بابت کتاب می دهید به آنچه بدست می آورید می ارزد!
تغییر خواهد کرد.
 .2لیستی از کتاب هایی که به نظرتان جالب هستندیا در کتابخانه ی تان در حال
 .4تا جایی که امکان دارد ،کتابتان برای خودتان باشــد ،وقتی کتاب مال شماست
خاک خوردن است یا هر کتابی که می خواهید بخوانید را بنویسید.
احساس بهتری نسبت به آن دارید و دیدن مکرر آن در قفسه ی کتاب هایتان می
سپس -نسبت به توان و زمان خودتان -تخمین بزنید مطالعه این کتاب چند روز
تواند باالخره ترغیب تان کند .البته بماند که بعضی ها همه نوع کتاب را در قفسه
زمان می برد .مثال فکر می کنید فالن کتاب را بتوانید طی  ۷روز تمام کنید اما برای
هایتان به رخ می کشند اما سرسختانه هنوز خط جلدش را هم تا نزدند!
اینکه خودتان را محدود نکنید زمان  ۱۱روز را ثبت کنید و به آن متعهد باشید.
 .5شــخصا لذت ورق زدن و لمس برگه های کاغذ را ترجیح می دهم ،اگر شما
با خواندن هر کتاب تاریخ شــروع-پایا ن را دــرج کنید و انتظارتان را با آنچه که
هم از آن دست افراد هستید همه جا (حتی اگر مطمئن هستید وقت نخواهید کرد)
انجام دادید مقایســه کنید .این طور ناخودآگاه سعی می کنید بیش از حد وقت
در کیفتان کتــاب را بگذارید؛ آنوقت اگر فرصتی (حتی زمان کوتاهی مثل منتظر
کشی نکنید و اگر زود تر از موعود تمام کردید حس بهتری خواهید داشتید .این
آمدن تاکسی اینترنتی) پیش آمد ترجیح می دهید کتابی که با خود حمل می کنید
کار انگیزه ی عجیبی برای ادامه ی کتاب خواندن به شــما میدهد چرا که تقریبا
را باز کنید تا در شبکه های اجتماعی پرت شوید .البته اگر از طرفداران کتاب های
می دانید که بعد از این قرار است چه بخوانید و شوق شروع کتاب جدید وادار به
صوتی هستید که در ماشین بهترین فرصت است! راحت و آسان و کاربردی! اگر
تمام کردن کتاب فعلی تان می کند.
هم دانلود کتاب را ترجیح می دهید آن را در صفحه ی اول گوشی قرار بدهید که
 .3اگر بنا باشد شب ها قبل خواب بخوانید کتاب را پیش از به تخت خواب رفتن
در دیدرس تان قرار داشته باشد.
روی تخــت بگذارید ،اینگونه وقتی خودتان را برای خواب آماده می کنید دیدن
 .6از کسانی که مورد اعتمادتان هستند و یا بیشتر از همه قبولشان دارید ،بخواهید
کتاب ،احتمال باز کردنش را بیشتر می کند.
کــه کتاب معرفی کنند .ما تحت تاثیــر عالقه و احترامی که به بعضی افراد داریم
مطمئن باشــید اگر کتاب در کتابخانه ی اتاق مجاور باشــد حاضر نخواهید شد
ناخوداگاه خودمان را ملزم می دانیم که به پیشنهادشان گوش بدهیم.
ســراغش بروید ،مخصوصا وقتی روی تخت هســتید و وسوسه ی چک کردن
 .7مطمئن باشــید که می دانید چه انگیزه ای از خواندن یک کتاب دارید .چرایی
گوشی را دارید.
کارها خیلی مهم است.
این را چند شــب امتحان کنید و گوشی تان را در یک اتاق دیگر قرار بدهید و به
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در کانون خبر:

آزمایش رایگان ویروس کرونا در لوس انجلس

اریک گارستی شهردار لوس آنجلس در کنفرانس خبری
خود اعالم کرد که همه شهروندان لوس آنجلس میتوانند
آزمایش کرونا بدهند و این آزمایش رایگان خواهد بود.
اریک گارستی گفت با این گام مهم ،لوس آنجلس نخستین
شــهر مهم و بــزرگ آمریکا خواهد بود کــه در این زمینه
پیشگام میشــود او افزود که این آزمایش نه تنها در شهر
لوس آنجلس ،بلکه در تمامی شهرهای کانتی لوس انجلس

انجام خواهد شد.
دکتر بارارا فرر ،مدیر اداره بهداشــت عمومی کانتی لوس
انجلس ،در همین کنفرانس از افزایش شمار مبتالیان که از
 22400گذشــته و تنها در روز گذشــته  1541نفر مبتال به
شمار مبتالیان افزوده شــده است و شمار کسانی که جان
خود را از دست دادهاند ،به  1056نفر اشاره کرد.

آزمایشبیماریکارکنانمشاغلحساسدرکالیفرنیا

کارت های هدیه  750-1500دالری
برای نیازمندان لوس انجلس

اریک گارســتی شــهردار لوس انجلس اعالم کرد که دالری و دو شــرکت تایوانی تبار در آمریکا به نامهای
از صندوق اعتباری هدیه نیکــوکاران در دوران کرونا Taiwanese American Entrepreneur ،و
 10000کارت پیش پرداخت شده اعتباری ( Prepaidمرکز فرهنگــی و اقتصادی تایپه ،هر کدام ،یک میلیون
 )Cardsتهیه شده که از  750دالر تا  1500دالر بین دالر اهدا کردهاند.
خانواده های نیازمندان توزیع خواهد شــد و میتواند اریک گارستی ،همراه با سپاسگزاری از اهدا کنندگان،
از دیگر نیکوکاران نیز خواســت کــه از این صندوق
 45000نفر را پوشش دهد.
او اشــاره کرد که کشــور قطــر یک هدیــه  5میلیون پشتیبانی کنند.

ساحل الگونا برروی مردم باز شد

پس از  6هفته از بســته بودن ساحل الگونا ،شب گذشته
شورای شهر الگونابیچ تصویب کرد که افزون بر روزهای
پایان هفته ،از دوشــنبه آینده نیز روزانه ساحل از ساعت 6
تا  10بامداد بر روی مردم باز باشــد تا مردم افزون بر قدم
زدن با رعایت فاصله اجتماعی ،از هوای پاکیزه بهره بگیرند
ولی نمیتوانند حمام آفتاب بگیرنــد .افزون بر کرانههای

گوین نیوسام تمام کرانه های ساحلی کالیفرنیا را بست

پس از حضور مردم در کرانههای ســاحلی ارنج کانتی و انتقاد
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا ،روز سه شنبه الگونا بیچ اعالم
کرد که کرانههای ساحلی در روزهای هفته از ساعت  6بامداد تا
ساعت  10بامداد از دوشنبه بر روی مردم باز خواهد گذاشت،
گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا اعالم کرد که تمامی پارکها و
کرانههای ساحلی کالیفرنیا به سبب بیماری کرونا و پیشگیری از
شیوع بیماری ،تا آگاهی آینده ،بسته خواهد بود.
در اعتراض به اعالم گوین نیوسام در مورد کرانههای ساحلی،

ساحلی ،راههای کناره نیز برای ورزش بامدادی و قدم زدن
باز خواهد بود.
شــهردار الگونا بیچ اعالم کرده اســت کــه مردم اجازه
نخواهند داشت بر روی ماسههای ساحلی بساط پیک نیک
را بگسترند و باید آرام آرام به سوی گشایش کامل ساحل
گام برداشت.

دانالد واگنر ،از اعضای هیئت ناظران ارنج کانتی ،در توئیت خود
نوشت :گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا ،باور دارم که قدرت دارد
که کرانههای ساحلی ارنج کانتی را ببندد ،که کار درستی نیست.
پزشکان و دیگر کارشناسان پزشکی به ما میگویند که هوای تازه
و آفتاب تابان در مبارزه با بیماری عفونی و درمان مشــکالت
روانی موثر است .از این فراتر ،شهروندان ارنج کانتی ،در همکاری
با مقررات ایالت و محدودیتها بودهاند .من میترســم که این
تصمیم فرماندار ،واکنش ایجاد نماید.

کاهش جرم و افزایش تکرار جرم در لوس انجلس
مایکل مو ،رئیس پلیس لوس انجلس اعالم کرد در دوران کرونا
با این که شمار جرم و دستگیری در لوس آنجلس کاهش یافته،
لیکن افرادی هستند که برای چندمین بار دستگیر میشوند و
این به سبب آغاز برنامه و وثیقه صفر از  27مارچ است و برای
نمونه در  30روز ،پلیس لوس انجلس  213دستگیری داشته که
در آن  23نفر 3،بار برای جرائم مختلف دستگیر شدهاند .مایکل
مور اشاره کرد که دستگیری در ماه گذشته  37درصد کاهش
داشته و آنان که چند بار دستگیر شدهاند  5درصد است نسبت
به سال گذشته در همین زمان که  4درصد بوده است و میزان
دستگیریهای چندگانه اکنون  10درصد است و در حالی که
در سال  8 ،2019درصد ثبت شده است و ما نگران این افزایش
هستم ،گر چه وثیقه صفر از شمار زندانیان و در نتیجه گسترش
بیماری کرونا در زندانها کاسته است.

دکتر باب کوچــر ( )Kocherیکی از اعضای تیم گوین
نیوســام در امور آزمایشهای کرونا گفت :نخستین گام در
راستای آسان سازی مقررات در خانه ماندن برای بازگشایی
مشاغل و تقویت اقتصادی ،اطمینان از این است که بیماری
کرونا از گسترش باز ایستاده و یا رو به کاهش است و برای
این منظور ،پیشنهاد ایالت کالیفرنیا برای آزمایش از کسانی
که کارهای حساس دارند و نشانه هایی از بیماری را نشان
ندادهاند ،ضروری است.
گر چه مقررات در خانه ماندن در کانتیهای کالیفرنیا از نظر
زمانبندی و گشایش مشاغل کم خطر متفاوت است ،لیکن به
نظر میرسد که ایالت کالیفرنیا طرح همگانی در خانه ماندن
را تا نیمه ماه می داشته باشد.
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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 خاک پای ایرانشهر
رضا گوهرزاد برنامه ساز رادیویی و تلویزیونی که چند هفته ای( احتماال به دلیل

شیوع کرونا ) برنامه رادیویی پر طرفدارش در رادیو  KIRN 670 amپخش

نمی شــد از یکشنبه سوم ماه می برنامه «سیاست روز» او هم چنان از ساعت 4

الی  6بعدازظهر پخش می شود.

سپاه پاسداران عامل فشار و تیره روزی ملت ایرانست ...در جریان سیل آق قال

 ...در قرن بیست و یکم اینها ( سپاه پاسداران ) راه آهن ساخته اند ولی پل ندارد

! مثل اینکه خانه بسازید چاه فاضالب نداشته باشد ! این آب کجا باید برود ؟!
هشتاد سال قبلش رضا شاه با مالیات قند و شکر راه آهن سراسری ساخت  ...با

هیچ  ...با بیل و کلنگ  ...آنوقت سپاه چنین فجایعی ببار میاورد
 -9پایگاه اینترنتی هیل  /کیهان لندن

گزارش :محبوبه حسین پور

چرا «دموکراتها» میخواهند رژیم مذهبی ایران را نجات دهند؟

 -1کامران روشنگر /فیسبوک

سادهانگارانه و شرمآور است .مردم ایران شعار «مرگ بر دیکتاتور» سرمیدهند

جمهوری اسالمی مسوول مستقیم تمام رخدادهای ناگواریست که بر سر ایران

می آید .رژیم با سبک سری و دشمن تراشی ,امریکا و اسراییل را با اعراب متحد
کرده .با بودن این رژیم دریای مازندران را از دست دادیم .با ماندگاری رژیم نام
خلیج فارس و جزایر سه گانه که به نام ایران در اشغال التهای سپاهی است را

نیز از دست خواهیم.

 -2امیر برادران  /فیسبوک

چرا نوشتم  :شاهزاده رضا پهلوي و دونالد ترامپ ؛ كابوس جمهوري اسالمي !

ترامپ يك « فرصت « يا « حسرت»!؟

دعوت از اردشيرزاهدي توسط بي بي سي فارسي و اين گفته او كه ما كه پول

هارو ورداشتيم اومديم خارج راحت زندگي مي كنيم حق نداريم!......

بطور حتم منظور اردشير زاهدي  ،خانواده پهلوي و شخص شاهزاده است و قبال

هم در اين رابطه صحبت كرده بود و از طرفي هم شــاهد بوديم كه يكي ديگر

از همين رسانه هاي اصالح طلب يعني ايران اينترنشنال هفته پيش گفتگويي با
مهدي خزعلي داشت و او هم از اين گفت كه چرا شاهزاده رضا پهلوي كمك

مالي به مردم داخل ايران براي كرونا نمي كند !!؟

همه اينها ناشــي از خبري بود كه سفارت ایاالت متحده آمریکا در بغداد روز

جمعه  26آوریل  2019در گزارشی از ثروت علی خامنهای داد كه  200میلیارد

دالر برآورد شده بود!

 -3جمشید چالنگی  /توییتر

اين آقاي اردشير خان زاهدي اگر چنين صادقانه كه به رژيم كنوني ايران خدمت
مي كند،به حكومت پيشين خدمت مي كرد ايران مي توانست اوضاع كنوني را

نداشته باشد.امضاي اورا پاي نامه سرگشاده اخيرش برداريد انگار كه جوادظريف

اين نامه را نوشته است.

دموکرات آمریکا در مورد رژیم ســتمگر جمهوری اســامی

 -دیدگاه حزب

و دموکراتها نادیده میگیرند .در ایران رژیم برخالف خواست مردم در قدرت

مانده است.

 -دموکراتهای سادهلوح از این واقعیت مستند نیز غافلاند که وقتی پولهای

ناپدید میشوند.

-در برجام بر اساس بند موســوم به «بند غروب» فقط برنامه اتمی رژیم ایران

 ۱۰-۱۵سال به تاخیر افتاد اما با پایان یافتن این زمان ،برنامههای اتمی رژیم به

یک فعالیت قانونی تبدیل میشود.

-پــس از توافق اتمی چند میلیارد دالر پول به دســت رژیم ایران رســید اما

جمهوری اسالمی از آنها برای حمایت از تروریستها استفاده کرد .اکنون نیز به

دنبال پول بیشتر میگردد و به نظر میرسد که دموکراتها مایلاند خواستههای
آنها را برآورده کنند.

پایگاه اینترنتی «هیل» :چرا «دموکراتها» میخواهند رژیم مذهبی ایران را نجات

دهند؟

پایگاه اینترنتی «هیل» :چرا «دموکراتها...

 -10مجیدمحمدی  /کیهان لندن

 -محمدجواد ظریف به همان شــکل پادوی خامنهای است که ُفن ریبِنتروپ

پادوی هیتلر بود.

 -با اتهام تحریک میتوان هر بالیی را به سر هر کسی آورد.

 رهبران فاشیست ایتالیا و کمونیســتهای روسی در یک دوره همان نقشیرا برای افزایش قدرت نازیســم بازی کردند که دولت اوباما و جان کری برای

جمهوری اسالمی.

 با وجود کسانی مثل ظریف و والیتی و خرازی در ایران وزرات خارجه وجودندارد؛ بخش تدارکات خارجی دستگاه تروریسم و پولشویی و خرید اسلحه و

متاسفم چنين شخصي زماني وزيرخارجه و سفيركشورمابود.
 -4امیرطاهری  /توییتر (ترجمه فارسی از )BLITZ

محاکمه شد؛ درست همان انتظاری که میلیونها ایرانی برای ظریف بعد از سقوط

 -1تکنولوژی منسوخ شده شوروی که دیگر وجود ندارد.

 -2کارمندانی که به آن آشنایی دارند  ,سالهاست بازنشسته شده اند .کارمندان
جدید با آن تجهیزات منسوخ شده آشنایی ندارند.

-3تولید برق بسیار پر هزینه است .در تاریخ جهان گرانترین است.
-4بارها خراب شده است.

نیروگاه اتمی بوشهر  4مشکل دارد:

 -1تکنولوژی منسوخ شده شوروی که دیگر وجود ندارد.

 -2کارمندانی که به آن آشنایی دارند  ,سالهاست بازنشسته شده اند .کارمندان
جدید با آن تجهیزات منسوخ شده آشنایی ندارند.

-3تولید برق بسیار پر هزینه است .در تاریخ جهان گرانترین است.
-4بارها خراب شده است.
 -5رضا تقی زاده  /توییتر

زاهدی در گفتگو با  BBCبرای وطن پرســت نمایی نام خلیج فارس را بهانه

کرد که نسخه جعلی آن صنعت سیاسی همین دستگاه است! نفیر شوم انقالب
خمینی نخست در بوق  BBCدمیده شد و حاال در اوج تحریم و بحران کورونا،
بدنبال انحراف افکار است .در لجن خوردن تازه اردهشیر سنگ را بسته ،سگ

را رها کردیم!

 -7رضا تقی زاده  /سایت ایران اینترنشنال

سیاست «فشــار حداکثری» دولت ترامپ علیه جمهوری اسالمی که با هدف

تغییر رفتار حکومت مذهبی تهران ،رعایت حقوق بشر در داخل و خودداری از
مداخله در کشــورهای همسایه تدوین و از زمان خروج آمریکا از توافق اتمی

برجام دنبال شده است ،بنا بر نوشته اخیر دیوید سینگر در روزنامه نیویورکتایمز

که یکشنبه  ۲۶آوریل منتشر شد ،اینک در شرف تحولی مشکوک و مبهم است.

ظاهرا به بهانه پیشگیری از لغو تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران ،که در صورت
تایید شورای امنیت و گذشتن از هفتخوان رستم ،در ماه اکتبر سال جاری زمان

 ُفن ریبِنتروپ در ســال  ۱۹۴۵بعد از پایان جنگ بازداشــت و در نورنبرگجمهوری اسالمی دارند.

شما ن َ َزده میرقصید ،آقای ریبِنتروپ!
 -11آیت اهلل تناسلی  /توییتر

کدوم رسانه است که سخنان پویا بختیاری را سانسور میکند .مو به مو نظرات

نایاک را منعکس میکند .شلیک  ۲موشــک به هواپیمای مسافربری را شلیک
اشتباهی مینامد ،عنوان سپاه پاسداران و رهبر رو جعل میکند و یکنفر برانداز حتی

در بین پرسنلش نیست؟

 -12افشین نریمان  /چراغ قوه  /یوتیوب 17:10 /ببعد

 ...کسانی که جلوی { برنامه سازان } در صدای آمریکا را می گرفتند مشخصا

آقای علی ســجادی خانم مهتاب دیوساالر بسرکردگی آقای آقای بهروز نیک
ذات بودند که در واقع گنگ داخل صدای آمریکا بودند  .آقای بهروز نیک ذات

در واقع نسخهء آمریکایی مسعود بهنود است ! یعنی سردسته مافیای رسانه ای

این طرف ایشان است ...

 -13منشه امیر /تفسیر سیاسی هفته  /رادیو پیام اسرائیل /از دقیقه نخست

ایران دوستان و مهین پرستان ایرانی تردیدی ندارند که رهبری حوزه خلیج فارس

و تامین امنیت آن آبراه مهم بین المللی ،باید در درجه نخست در دست ایران و

متعلق به ایرانیان باشد.

ایران طوالنی ترین سواحل را در خلیج فارس دارد و تمام بخش شمالی خلیج

متعلق به ایران است و ســواحل جنوبی آن بین چند امیرنشین عرب و دولت

عربستان سعودی تقسیم شده است.

بنابراین ،طبیعی است که ایران مقام اول را در تامین امنیت خلیج داشته باشد.

این همان سیاستی است که در دوران شاه فقید با خردمندی دنبال می شد ،ولی

رژیم کنونی حاکم بر ایران ،با نابخردی ،آن را سخت به خطر انداخته است.

اما در اوضاع و احوال کنونی جهان هنگامی که می گویم رهبری خلیج فارس
باید به دســت ایران و حکومت این سرزمین سپرده شود ،منظور ما کدام ایران

لغو مرحله نخست آن میرسد ،آمریکا در فکر بازگشت نمادین به برجام بهمنظور

است؟

مالحظاتی در طرح مشکوک ترامپ برای سازش با جمهوری اسالمی

پیام اسرائیل چنین نبود و چنین نیز نخواهد ماند .تفسیر...

استفاده از حق اعضا در فعال کردن مکانیسم حل اختالف (مکانیسم ماشه) است .چنین نبود و چنین نیز نخواهد ماند .تفسیر سیاسی هفته ،نوشته منشه امیر رادیو

مالحظاتی در طرح مشکوک ترامپ برای سازش ب...
 -8ایرج مصداقی  /میهن تیوی  /از دقیقه  57ببعد

نمیکنید برای مشورت ؟! جواب میدهند بله خانم جان ! گفتن شورا بینِهِم نه بین
شما ! ...

 -15آنا دلگاه  /توییتر
اِاِاِاِاِاِا ِ  ....آب خوردی؛ تو ماه قمری رمضون ؟!

االن بهت نشون میدم که چجوری خال و مال نمونه باشی شاگرد عزیز!

وحشی صحرایی هستم ترانه سرای
لوس آنجلسیها!!!

چون این الیو با مجوز وزارت ارشــاد انجام میشه و تو عرف جامعه را رعایت
نکردی و آب خوردی و حقیقتا رعایت نکردن این مسائل بسیار ناراحت کننده

است ،اخراجی !!!

کمکرسانی به ایران سرازیر شوند ،بجای رسیدن به مردم و رفع مشکالت آنان		 ،

تجهیزات ساخت سالحهای کشتار جمعی رژیم است.

نیروگاه اتمی بوشهر  4مشکل دارد:

همکاران من برای تهیه گزارش به مجلس خبرگان رفته بود پرســیده بود که
مگر نگفته اند و امرهم شورا بینِهِم ؟! پس چرا از سایر احزاب و گروهها دعوت

 -14جمشید چالنگی /تفسیر خبر /ایران فردا تی وی 39:40 /به بعد

یکی از افتخارات این نظام ،اینســت که در زمان آیت اهلل بهشتی ،وقتی یکی از

 --16از امید دانا تا وحید پوریامین /ایران تی وی  /دقیقه نخست ببعد

به نوشــتهء رضا حقیقت نژاد  ،از دو دهه قبل که ارشیها با عبدالکریم سروش
چالش داشتند و میخواستند جواب او را بدهند مرتب از پروفسور محمد لیگن

هاوزن نقل قول میکردند .او یک مسیحی آمریکایی شیعه شده بود که علیه غرب
و غرب گرایان مینوشت  ...آنها دنبال یک غربی میگردند که نقد غرب کند !...

بعد میروند دنبال چامسکی تا بیاید علیه غرب چیزهایی بگوید ! ...
-17بابک آریایی  /فیسبوک

مســعود کیمیایی یه تولد الکچری تو برج میالد گرفت داریوش مهرجویی که

معتاد به شیشــه است و با زن  ۴۰ســال از خودش جوانتر تو باغ هکتاری تو

محمدیه کرج زندگی میکنه اونجا گفت ما یعنی کیمیایی؛ تقوایی و خود مفت
خارش قبل از طاعون  ۵۷تو آپارتمان جردنجلســه میذاشتیم تو فیلم هامون

چجوری به سیستم پهلویسیم انتقاد کنیم و مردم مایوس کنیم از اون سیستم ! بعد
گفت ما آدم هایی بودیم که روشنفکری چپ را زنده نگه داشتیم ! و گفت بخاطر

همین حکومت نکبت اسالمی باید بما بودجه بده تا فیلم بسازیم!.
ننگینان تاریخ
بابک آریایی

 -18مرجانه روحانی  /توییتر

شهبانو میفرماید بعضی ها فکر میکنن کشورهایی که جمهوری هستند باید صد
در صد دمکراتیک باشند  .در صورتی که در سازمان ملل کشورهای پادشاهی

دموکراسی حقیقی هستند .

شهبانو میفرمایندبعضی ها فکر میکنن کشور هایی که جمهوری هستند باید صد
در صد دمکراتیک باشند  .در صورتی که در سازمان ملل کشورهای پادشاهی

دمکراسی حقیقی هستند .

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  -218آدینه  1می 2020

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:218 - MAY, 1 , 2020

مقاله:
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ادیان سامی و ادیان آریایی

نوشته :خانم دکتر میترا مقبوله

نقل از کتاب :میراثخواران خدا!
نوشتهٔ :هوشنگ معین زاده
در دست انتشار
به باور من ،اگر اشو زرتشت خدای یگانه را جایگزین خدایان «حرفه ای» نکرده بود ،بشریت 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 دســت ســامیان افتاد ،آنها با دو بازوی (مســیحیت و اسالم) ،او را جهانگیر و خدای عالم و آدم قلمداد کردند .و از آن به بعد ،مصیبتهای عالم بشری مانند ،کشت و کشتارهای بزرگ دینی ،بنام خدای یکتا و
استثمار بشر به دست بشر به بهانهٔ احکام الهی آغاز شد!
خدای یکتا با سه چهرهٔ متفاوت در سه دین به اصطالح یکتاپرست عامل همه بدبختی های انسان است!
ســرکار آقای معین زاده گرامی ,میزان ارادت شخصی من به شما و اهمیتی که
برای کوشش خستگی ناپذیرتان در خنثی نمودن زهر کشنده ای که قشرگرایان
نادان مذهبی در شاهرگ بشریت تزریق کرده اند نیازی به یادآوری چندین باره
ندارد ,و بسیار خرسندم که بزودی کتابی نوین در این راستا از خامه آن بزرگوار
به دست خردورزان خواهد رسید .اما شوربختانه نکته بسیار نگران کننده ای در
تجزیه و تحلیل کلی ســرکار از ماهیــت و تاریخ ادیان وجود دارد که به عنوان
یک روانشــناس عرفانی ,جامعه شناس ,و پژوهشگر تاریخ ادیان ناچار از برمال
نمودن آن می باشــم .نکته انحرافی در تجزیه و تحلیل شما و بسیاری دیگر از
اندیشمندان مانند روانشاد شجاع الدین شفا اینست که از همان دوگانگی مرگبار
ذهنی «دیو و فرشــته» « ,شر و خیر» « ,سیاه و سپید»« ,تاریکی و نور» و «ناپاکی
و پاکی» ریشه می گیرد که نمیتواند این خصوصیات دوگانه را در همه پدیده ها
و همه انســانها یکجا ببیند ,و با فرافکنی همه خوبی ها و پاکی ها به یک فرد یا
قــوم یا دین و مرام ,و فرافکنی همــه پلیدی ها و ناپاکی ها به فرد و قوم و دین
و مرام دیگری ,موجب شــنیع ترین جنایات تاریخ بشری گشته است .شگفت
اینجاست که سرکارعالی در تالش شرافتمندانه خود برای مبارزه با تیره دالن و
تاریک اندیشان مذهبی در واقع همان ذهنیت دوگماتیک و زیان آور قشرگرایان
دوگانه بین مذهبی را ناخواسته و ناآگاهانه تقویت و ترویج می نمایید! امیدوارم
بــا بیطرفی کامل این بیانات کتاب نوین تــان را ارزیابی کنید و میزان دوگانگی
ذهنی و فرافکنی بی پایه و اســاس این بیانیه را بسنجید« :خدای یگانۀ زرتشت،
وقتی به دست سامیان افتاد ،آنها با دو بازوی (مسیحیت و اسالم) ،او را جهانگیر
و خدــای عالم و آدم قلمداد کردند .و از آن به بعد ،مصیبتهای عالم بشــری
مانند ،کشــت و کشتارهای بزرگ دینی ،بنام خدای یکتا و استثمار بشر به دست
بشــر به بهانهٔ احکام الهی آغاز شد! خدای یکتا با سه چهرهٔ متفاوت در سه دین
به اصطالح یکتاپرست عامل همه بدبختی های انسان است!»
دوســت عزیز ,آیا این دوگانه انگاشتن «ادیان سامی و ادیان آریایی» و فرافکنی
همه پلیدی ها و بدبختی های انســان بر»سه دین به اصطالح یکتاپرست « سامی
که هیچ پایه و اساسی در واقعیت ندارد دردی از ملت فالکت زده ما دوا میکند
یا آنکه همان ذهنیت دوگانه بین اختناق آور و خانمان برانداز و ضد دموکراسی
را که همواره مانع رشد خالقیت و آزادی است در میان ما ایرانیان رواج میدهد؟
آیا موبد خونخوار زرتشــتی کرتیر که در سنگ نبشته خود مفتخرانه از جنایات

هولناکی که بر علیه اقلیت های دینی و دگراندیشــان مرتکب شــده سخن می
گوید ,از ادیان ســامی الهام گرفته بود؟! آیا همین جنایات و ســرکوبگری ها و
چپاول های این موبدان زرتشــتی در زمان ساســانیان نبود که بزرگترین عامل
شکست ملت ســربلندی مانند ایرانیان به دست اعراب بدوی و پذیرفتن اسالم
گشــت؟! (خواهشمندم نگویید ایرانیان صرفا به زور شمشیر اسالم را پذیرفتند,
اگر چنین بود پس از هزاران سال زور و ستم
و تغییــر دین اجباری ,امــروز حتی یک یهودی نباید وجود میداشــت!) آیا آن
کاهنان چندخدایی آریایی/یونانی که جام شــوکران بر ســقراط و آزاداندیشانی
مانند او خوراندند ,از ادیان یکتاپرســت ســامی الهام گرفته بودند؟! آیا نازیهای
آلمانی که پیرو خدایان بدوی توتانیک بودند و بیشــرمانه ترین و بیرحمانه ترین
کشت وکشتار تاریخ بشــری را موجب گشتند ,از ادیان یکتاپرست سامی الهام
گرفته بودند؟! آیا ژوزف استالین قصاب خدانشناس روسیه کومونیست و خمل
روژ دیکتاتور ضد دین کامبوج که میلیونها نفر را فجیعانه قتل عام کرد ,از ادیان
یکتاپرست ســامی الهام گرفته بودند؟! آیا گاوپرستان هندی/آریایی که در زمان
ما بشدت به سرکوبی و کشت و کشتار مسلمانان هند کمر گماشته اند ,از ادیان
یکتاپرســت ســامی الهام گرفته اند؟! دریغ از قلم شیوای شماست که به چنین

در کانون خبر:

افزایش شمار بیکاران در کالیفرنیا
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در کنفرانس خبری امروز خود به
شمار  87نفری که در روز سه شنبه جان خود را از دست دادهاند
اشاره کرد که به سبب  2برابر بودن نسبت به روز دوشنبه نگران
کننده است.
او ســپس به موضوع خریــد مواد خوراکــی و گیاهی از 128
کشاورز و در اختیار سالمندان قرار دادن آن اشاره کرد و افزود
کسانی که در کالیفرنیا از کارتهای کمک ایالتی برای خوراک
( )EBTاستفاده میکنند ،از امروز خواهند توانست آن را برای
سفارشهای آنالین نیز مورد بهرهبرداری قرار دهند.
او در مورد بیکاران قراردادی اشــاره کرد که این برنامه از امروز
آغاز شده و گر چه سیستم کامپیوتری دارای مشکل است لیکن
به آن رسیدگی میشود.
او در مــورد پرداخت حقوق بیکاری گفت از ماه مارچ تاکنون
نزدیک به  3/7میلیون درخواست به ما رسیده و تاکنون  6میلیارد
دالر پرداختهایم ،تنها در روز گذشــته  1/2میلیارد دالر چک
فرستادهایم ما در گذشته به  2500تقاضا رسیدگی میکردیم و
اکنون به  235000تقاضا در روز .

طرح نماینده شورای شهر لوس انجلس برای
پیشگیری از تخلیه انبارهای اجاره ای

دیوید ریو ( )RYUنماینده شورای شهر لوس آنجلس
طرحیرابرایپیشگیریازتخلیهانبارهاوافزایشاجارهآن
پیشنهاد کرد که در صورت تصویب ،همانند پیشگیری از
حکم تخلیه آپارتمانها ،اجازه نخواهد داد مالکان انبارهای
عمومی اجــارهای ( )Public Self Storageاجاره

ب افتاده شهرهایدیگرکالیفرنیاآنرامالکقراربدهند.
خود را باال ببرند و یا برای کسانی که اجاره عق 
دارند ،حکم تخلیه صادر کرده و اموال آنها را بفروشند و یا در کالیفرنیا  3500واحد انبارهای عمومی اجارهای وجود
دارد و مردم در هنگام مشکالت از آنها برای انبار اموال
به حراج بگذارند و یا روانه زبالهدان کنند.
در صورت تصویب این پیشــنهاد در شورای شهر ،به خوداستفادهمیکنند.
نظر میرسد که الگوی مقررات خواهد شد و بسیاری از

دوگانه بینی و فرافکنی های اسف بار اغشته باشد و این واقعیت های تاریخی را
نادیده بیانگارد .وقت ان رسیده که دریابیم این دین و مذهب نیست که از انسان
ها دیو و دد میسازد ,بلکه این دیو پنهان در درون انسانهای رشد نیافته است که
از دین و مذهب و فلســفه و آیین و حتی از علم و دانش حربه ای برای اعمال
دیومنشانه و فاجعه آفرین میسازد .نگاهی به آثار حیات بخش و مملو از شفقت
و خرافه زدایی عرفای یهودی ,اســامی ,مســیحی ,بودایی ,و غیره بیاندازید تا
درستی این نکته بر شما بروشنی آشکار گردد .از قول حافظ:
اسالم به ذات خود ندارد عیبی
هر عیب که هست از مسلمانی ماست
میدانم که یادآوری این نکات را با همان آزادمنشــی و تعالی روحی که در شما
سراغ دارم خواهید پذیرفت و پیشاپیش از شما بابت ایجاد امکان این تبادل نظر
سپاسگزارم .دستتان را میبوسم و برای آن سرور گرامی و خانواده محترم و یاران
اندیشمندتان آرزوی پیروزی و سالمت کامل دارم.
دوستدار همیشگی شما ,دکتر میترا مقبو له
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طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
هنوز کرونا نتونســته ما رو از کار بندازه و بازار بین الخبرین بدون سانسور به

شگفتا

راهه!  ...چنتا از دوســتان به شهروند ایرانشــهر گفتن آقا چرا خبرای داخلی

شــگفتا! درســت وســط خر تو خری تحریم و کرونا و قیمت نفت و هزارتا مرد حســابی بعنوان پرزیدنت مملکت مگه شوخی داریم؟ وقتی می گی مواد

امریــکا رو کار نمی کنین؟ گفتم واال انقده مملکت خودمون خر تو خر خبریه

بامبول دیگه توی ایران یه اتفاقاتی میوفته که فقط منحصر به ایرانه و بس .مثال

که دیگه به امریکا نمی رسیم اما بازم چشم و سعی می کنیم گهگداری خبرای

نیگا می کنی می بینی همه بازر بورس و ســهامای دنیا به گا رفتن ولی بورس از ایران می گفت حاال چرا همه شــرکتای سازنده مواد ضدعفونی بیانیه دادن

روز مهم امریکا واســه ایرانیا رو هم اینجا یه انگشتی بکنیم با اجازه بزرگترا!

ایران داره همه رکوردای تاریخ شــاخص سهامای دنیا رو هر روز می شکنه و کــه ملت تزریق نکنید و نخورید این مواد رو ،مگه اینجا چیزخلی پیدا میشــه

گوگیجه

ملتم همه پوالشــونو اونجا قمار کردن .واال ما که کارشــناس اقتصادی نیستیم کــه این کار رو بکنه؟ بهش گفتم اینجام مثــه مملکت خودمون چیزخل زیاد

گوگیجه یا گاوگیجه اصطالحا به آدمی میگن که مثه یه گاو گیج ،دور خودش ولی میبینیم پشــمای همه ریخته از اینکه اقتصاد ایران رشــد منفی داره ،تورم

انقده حرص نخوره و چیزشــعر نگه که بعدش مجبور بشه بگه شوخی کردم،
ضدعفونی رو بزن تو رگ روشــن شی ،معنی دیگه ای هم داره؟ یکی از رفقا

داریم ،توی ایران برای درمان و پیشــگیری از کرونا ور میدارن روغن بنفشــه

مــی چرخه و دقیقــا نمیدونه داره چه گوهی می خوره  ...بله دقیقا درســت

داره ،رکود داره ،تحریم هست ،نفت نمی فروشه ،هیچ بانک خارجی باهاشون توی ماتحتشــون فرو می کنن و الکل صنعتی سر میکشن و قرقره میکنن و به

حدس زدید ،رییس دولت جمهوری اســامی ،حســن کیلیدشیکسته! مرتیکه

کار نمی کنه ،دولت و تولیدکننده ها و بانکای داخلی رو به ورشکستگی دارن گا میرن ،اینجام الیسول میزنن تو رگ روشن شن! هر جایی چیزخالی خاص

چیزخل شده! بعد از گذشتن دو هفته از باز شدن بیزنس ها توی ایران ،رییس

میــرن و  ...خالصه کون اقتصاد ایران داره جر می خوره ولی بازار بورســش خودشو داره که بهش میگن چیزخل محلی!

جمهور اســامی اومده میگه همچنان در خانه بمانید و فقط برای کار ضروری

داره میترکونه ،شما ببینین این وضعیتو پشماتون نمیریزه؟

خارج بشــید و اگر بیرون رفتید زود برگردید! مرتیکه پاک گوگیجه گرفته  ...چیزخل محلی

مصاحبه

یه انیمیشــن دیدم خیلی با حال بود … از یه آقای پیرمردی میپرسن شما چند

حســن جون مردم باالخره نفهمیدن باس به چه ســاز توی چیزخل برقصن ،یکی از پشــم ریزون تریــن اخبار این هفته ،اظهارنظر عمــو ترامپ در مورد سالتونه؟ میگه واال به یاد ندارم .خبرنگار میگه خب چنتا پادشاه به یاد داری؟
اگه اوضاع ســفیده و کسب و کارها باز شدن دیگه همچنان توی خونه بمونن تزریق مواد ضد عفونی برای ویروس کشی و درمان کرونا بود .رییس جمهور اینجوری میشــه سن شما رو تخمین زد .پیرمرده میگه :من احمد شاه رو یادم
یعنــی چی؟ اگه هم اوضاع هنوز تخمیه که گوه خوردی مملکتو باز کردی که آمریکا انقدر جدی توی ســین جین با یه خبرنگار گیر این چیزشــعر رو گفت میاد ،رضا شاه ،محمدرضا شاه و این جاکشا!
حاال زیرش بزای!

که من به دژمن و جن و پری و توهم توطئه مقام رهبری جمهوری اســامی
ایمــان اوردم .نداریم توی این امریکا یکی واســه آقاترامــپ توضیح بده که

جوک های هفته:
خیلی سال پیش  ،شب خونمون مهمون بود  ،برق رفت
به پسر خالم گفتم زنگ بزن اداره برق بپرس کی برق میاد و این حرفا
گفت شمارش چنده
گفتم بیست و چهار هزار و چهار صد
گفت  :یا علی این همه شماره رو چه جوری بگیرم !!!
********
یکی از دغدغه های بچگیم این بود که میرفتم دستشویی
نمیدونستم کدوم طرفی باید بشینم…
********
امروز ناهار آبگوشت داشتیم
طبق معمول منو و داداشم سر استخون قلم  ،دعوامون شد !
… مامان از تو آشپزخونه داد میزنه :
چتونه خونه رو گذاشتید رو سرتون
مگه شما سگید که بر استخون دعوا میکنید؟
صد بار گفتم استخونا برا باباتونه !!
********
شامپو خریدم روش نوشته:
این محصول را روی سرتان بریزید و موهایتان را بمالید سپس آبکشی کنید!
من میخواستم بریزم تو دهنم قرقره کنم،خدا خیرشون بده آگاهم کردن
********
اینایی که هر کاری در توانته براشون انجام میدی آخرش بهت میگن :
مگه من ازت خواستم ؟؟؟
یعنی با آر پی جی بزنی لهشون کنی بازم کمه… خالی نمیشی !!!!
********
وقتی می پرسی چیزی میخوریین ؟
اونی که میگه  :من یکی دو لقمه باهات میخورم…
جدا موجود ترسناکیه
********
میدونی لذت بخش ترین لحظه زندگی کیه
وقتی یه عطسه میکنی از ته دل
یعنی انگار ری استارت میشی !

از شبکه های اجتماعی:

********
مامان بزرگمو بردن رادیولوژی
اومده میگه خیلی خوب بود ،خوب شدم !
********
واقعا کی فکرشو میکرد یه روز خود آجیل مشکلگشا هم بشه مشکل یه ملت؟
********
یه سوالی از صبح تا حاال ذهن مارو درگیر کرده
ببینین شما میتونین بهش جواب بدین؟
اگه مردان آنجلس یه زن همراهشون بود
بازم میتونستن ۳۰۰سال با خیال تخت بخوابن!؟
********
مامان بزرگم خیلی مریض بود
و در ضمن دکتری که همیشه میره پیشش مطبش باز نبود
به هزار زحمت راضیش کردیم بره پیش یه دکتر دیگه
وقتی رفتیم داخل،معاینه که تموم شد مامان بزرگم گفت:
آقای دکتر یه چیزی بنویس فعأل خوب بشم
تا چند روز دیگه برم پیش یه دکتر درست حسابی .
ُ
خوندش شست مثل رخت پهن کرد رو بند!
۷سال درس
********
ﻫﯿﭻ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺖ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﺨﻮﺭﻩ
ﺭﻭ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍﮐﺴﭙﻠﻮﺭﺭ ،ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻧﺶ ﯾﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻪ،
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ ﯾﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﯾﮕﻪ !
********
یکی بیاد به مامانم بگه من شکمو نیستم
فقط نسبت به غذاهای توی یخچال احساس مسئولیت میکنم
********
یه جوری درباره آدما قضاوت کنید که اگه
یه روزی خالفش بهتون ثابت شد شرمنده خودتون نشید !
********
پسر داداشم ۸سالشه معلم مدرسشون
تلفن کرده به مامان بچه گفته شما به این بچه چی یاد میدین؟

ازش پرسیدم چهار مزه اصلی چیه؟
پسرتون میگه :خیارشور/چیپس /ماست موسیر /زیتون!
********
تلفن خونمون زنگ خورد برداشتم بجا اینکه بگم الو بله
گفتم بلو اله
طرف هم قاطی کرد گفت سلو االم
********
یکی از سرگرمی های مورد عالقم اینه که
یه پچه ی  ۳تا  ۶ساله رو بغلش میکنم و دور خودم میچرخم
تا سرش گیج بره  ،بعد میذارمش رو زمین تا راه بره
بعد میشینم نگاه میکنم که چطور هی میخوره به در و دیوار …
حتما امتحان کنید !
********
از کسانی که تو کامپیوتر شون
فایلها رو با اسمهایی مثل  hjkhkjkhذخیره میکنن
توقع اتاق مرتب و جمع و جور نداشته باشید
********
رفتم گلفروشی گفتم آقا این گل طبیعیه؟
پــ سزارینه!!
پــ نَ َ
یه دختر بچه  ۵ساله ای اونجا بود گفت َ
به جون خودم
من تا  ۱۲سالگی فکر میکردم بچه ها رو لک لک ها از آسمون میارن !
********
وقتی داری به شدت دنبال چیزی میگردی
همون چیزی رو پیدا می کنی که دفعه پیش شدید دنبالش می گشتی
********
بدترین شکست عشقی عمرمو کالس سوم خوردم
که فهمیدم جایزه ها رو مامانم می خریده می داده به معلما
********
ﻣﻦ ﻫﺮﭼﯽ ﺻﺒﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻔﺘﻪ ﺭﻭ ﻏﻠﺘﮏ ﺧﺒﺮﯼ ﻧﺸﺪ . . .
ﺍﻻﻥ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﮐﻪ ﻏﻠﺘﮏ ﺑﯿﻮﻓﺘﻪ ﺭﻭﻡ ﺧﻼﺹ ﺷﻢ ﺑﺮﻩ
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 1می تا  7می ( 12اردیبهشت تا  18اردیبهشت)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.

ً.او نمایند ه شــاخصی از هنر و ادبیات ایران در دهه پنجاه
جمعه  12اردیبهشت |  1می
خورشیدی بود او با این حال در سالهای آخر عمر ،زندگی
خود را چنین خالصه کرد« :زندگی من عارفانه بود و من در
 1302خورشیدی( 1923میالدی)
زادروز رضا ارحام صدر ،هنرمند سینما و تئاتر در اصفهان حقیقت،درویشبیریشبودم».
 1325خورشیدی()1946
درگذشتغالمحسینرهنما،معاوندانشگاهتهرانواستاد دوشنبه  15اردیبهشت |  4می
ریاضیات
 1290خورشیدی
 1341خورشیدی()1962
زادروز غالمحسین بنان خواننده ایرانی که از سالهای
درگذشتحسینمجابی،نقاشمدرنیست
 ۱۳۲۱تا دهه  ۵۰در زمینه موسیقی ملی ایران فعالیت
 1393خورشیدی()2014
درگذشت محمدرضا لطفی ،نوازنده و موسیقی دان در داشت .او عضو شورای موســیقی رادیو ،استاد آواز
هنرستان موسیقی تهران و بنیانگذار انجمن موسیقی
تهران به دلیل ابتال به بیماری سرطان خون
ایران بوده است.
آثار شــادروان بنان در مرکز موســیقی و فیلم ایران
شنبه  13اردیبهشت |  2می
وابسته به شرکت کتاب موجود است
 1328خورشیدی ( 1949میالدی)
 1316خورشیدی ( 1937میالدی)
زادروز محمد حقوقی ،شاعر ،منتقد و تحلیلگر ادبی انتشار روزنامهی «بانوان» به سردبیری شهناز آزاد (دخت ِر
حسن رشدیه ،بنیادگذار نخستین مدرسه مدرن در ایران)
 1340خورشیدی()1961

درگذشــت جهانگیرمراد حسام الســلطنه ،نوازنده
ویولن و آهنگساز
 1383خورشیدی ( 2004میالدی)
درگذشــت احمد میرفندرســكی آخرین وزیر امور
خارجهی ایران در پاریس
 1383خورشیدی ( 2004میالدی)
درگذشــت گلاندام طاهرخانی(سوسن) خواننده -
در لوس آنجلس
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت ســید هادی میرمیران معمار و آرشیتكت
نام آور ایرانی

یکشنبه  14اردیبهشت |  3می
901خورشیدی(1522میالدی)
انتصاب کما لالدین بهزاد نگارگر نامدار به ریاست کتابخانه
شاهاسماعیلصفوی
1295خورشیدی(1916میالدی)
دستگیریوتبعیدمحمدتقیبهار(ملکالشعرا)
1302خورشیدی(1923میالدی)
ارسال نامهای تشكرآمیز به همراه یك سك ه تاریخی برای
میرزاد ه عشقی ،جهت سرودن شعری به نام «كفن سیاه» ،از
سوی مهرتاج رخشان ،طراح «روپوش» به جای «چادر».
کلیاتمصورمیرزادهعشقیدرشرکتکتابموجوداست
1304خورشیدی(1925میالدی)
نخستینبانكایرانی(بانكسپه)گشایشیافت
1370خورشیدی(1991میالدی)
درگذشتاحمدطاهری،ادیبوپژوهشگر
 1387خورشیدی ( 2008میالدی)
درگذشتاسماعیلداورفر،بازیگرسینماوتئاتروتلویزیون

 1397خورشیدی ( 2018میالدی)
ناصر چشمآذر ،آهنگســاز و موسیقیدان ایرانی ،در ۶۷
سالگیدربیمارستانباهنرتهرانبراثرسکتهقلبیدرگذشت
 1397خورشیدی ( 2018میالدی)
درگذشت هوشنگ آزادیور ،شاعر ،مترجم و مستندساز ،به
علتمشکالتقلبیوریویدریکیازبیمارستانهایتهران

 1329خورشیدی ( 1950میالدی)
زادروز گوگوش ،هنرپیشه سینما و آوازه خوان

سه شنبه  16اردیبهشت |  5می

1356خورشیدی(1977میالدی)
درگذشت محمدعلی امیرجاهد – نویسنده و موسیقیدان و
تصنیفسرا
 1383خورشیدی ( 2004میالدی)
درگذشت حسین منزوی ،شاعر غزلسرا در  58سالگی
در تهران  -از آثار او« :با سیاوش از آتش»« ،عشق در حوالی
فاجعه»«،ازترمهوتغزل»«،ترجمهیحیدربابایشهریار»و....

چهارشنبه  17اردیبهشت |  6می
 1329خورشیدی (1950میالدی)
انتقال جسد رضاشاه به تهران و دفن در مقبره شهر ری
 1370خورشیدی( 1991میالدی)
درگذشت مهرداد اوستا شاعر و ادیب معاصر
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت حسن شهباز پژوهشگر ،نویسنده ،مترجم و
ناشر فصلنامه ره آورد بر اثر سكته قلبی در بیمارستانی
در لوس آنجلس.
آثار حسن شهباز در شرکت کتاب در این لینک موجود
است
 1389خورشیدی ( 2010میالدی)
درگذشت باربد طاهری فیلمساز و نویسنده ایرانی ،در
بیمارستانی واقع در سنحوزه بر اثر بیماری .وی کارش را
در سینما با فیلم «رگبار» بهرام بیضایی به عنوان فیلمبردار
و تهیه کننده آغاز کرد و فیلم خداحافظ رفیق امیر نادری،
زیر پوست شب ،سمک عیار و را ...تهیه و فیلمبرداری
کــرد .وی از اعتراضات مردم در انقالب با دوربین 35
میلیمتری مجموعه مستندی ساخت بنام سقوط .57
 1391خورشیدی ( 2012میالدی)
درگذشــت ســمانه مرادیانی ،شــاعر و مترجم بر اثر
خودکشی در سن  24سالگی .وی اولین مترجم ایرانی
است که کتابی از ژرژباتای ،متفکر فرانسوی را از طریق
یک انتشارات رسمی به زبان فارسی برگردانده است.
 1391خورشیدی ( 2012میالدی)
درگذشت ایرج قادری (زاده  ۱۳۱۴تهران) ،کارگردان،
فیلمنامهنویس و بازیگر سرشناس و قدیمی سینمای ایران
بود .ایرج قادری در  ۴۱فیلم کارگردان ۴ ،فیلم نویسنده،
 ۷۲فیلم بازیگر ۹ ،فیلم تهیهکننده و  ۱فیلم تدوینگر بود.
آخرین فیلم او شبکه ( )۱۳۸۹بود.

 1290خورشیدی ( 1911میالدی)
زادــروز ذبیحاهلل صفا ،مورخ و ادیب،مؤلف کتاب تاریخ
ادبیاتایران
1300خورشیدی(1921میالدی)
انتشارروزنام ه«قرنبیستم»بهمدیریتمیرزادهعشقی
1349خورشیدی(1970میالدی)
درگذشت بدیع الزمان فروزانفر -نویسنده و پژوهشگر
محمدحســین بشــرویهای معروف بــه بدیعالزمان
فروزانفر از اســاتید برجسته زبان و ادبیات فارسی و
مولویشناس نامدار بود.
وی از چهرههای بزرگ پژوهش ادبیات فارســی و استاد
گروهی از بزرگان ادبیات معاصر بودهاست از جمله :دکتر
عبدالحسینزرینکوب،دکترمحمدرضاشفیعیکدکنی،دکتر
ذبیحاهللصفا،دکترسیدمحمددبیرسیاقی،دکترمحمدجعفر
پنجشنبه 18اردیبهشت |  7می
محجوب ،دکتر سیمین دانشور ،دکتر جلیل تجلیل ،دکتر
محمدامین ریاحی ،دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن ،دکتر
 1330خورشیدی(1951میالدی)
حسینعلیهرویودکترسیدجعفرشهیدی.
درگذشت غالمرضا رشید یاسمی -ادیب و شاعر و استاد
او خود شــاگرد دهخدا بود .عالمه دهخدا درسال ۱۳۱۴
دانشگاه
مدرک دکترای وی را امضا و او را به سمت استادی دانشگاه
 1359خورشیدی(1980میالدی)
تهرانمنصوبکرد.
اعدام فرخرو پارســا وزیر آموزش و پرورش کابینه دوم
فروزانفربنیانگذارنهضتتحقیقدرمتونکالسیکادبیات
و ســوم امیرعباس هویدا ،به عنوان مفسد فی االرض در
فارسیوتصحیحآنهابود.تصحیحکلیاتشمستبریزیاز
بیدادگاه جمهوری اسالمی با حکم صادق خلخالی
کارهایبرجستهفروزانفربهشمارمیآید.
کتاب خانم وزیر از انتشارات مهر ایران در مورد این زن
آثار استاد فروزانفر در شرکت کتاب موجود هستند و یکی
فرهیخته منتشر شده ودر شرکت کتاب برای خرید در این
از آثار ایشان «دیوان شمس کبیر» توسط انتشارات شرکت
لینک موجود است.
کتابمجددامنتشرشدهاست

آمار مبتالیان و مرگ و میر در
کالیفرنیا به سبب ویروس کرونا
ایالت کالیفرنیا روز پنجشــنبه را با  48883نفر مبتال و  1956نفر مرگ و
میر آغاز کرد که روز گذشته افزایش  2383نفر مبتال و  81نفر مرگ و میر
را ثبت کرده است.
آمار شماری از کانتیهای کالیفرنیا به این شرح است:

ابتالی زندانیان به ویروس کرونا
در لوس انجلس
نزدیک به نیمی از زندانیان بازداشتگاه ترمینال آیلند در بندر سن پدرو در لوس
آنجلس به بیماری  19-COVIDمبتال شدهاند.
این بازداشتگاه که  1055نفر زندانی دارد تا پایان روز سه شنبه  443نفر زندانی
مبتال داشته ،که  2نفر آنان نیز جان خود را از دست دادهاند
خانم نانت باراگان ( )Nanette Barraganنماینده کنگره آمریکا از منطقه،
در توئیت خود نوشت:
این رویداد قابل پذیرش نیســت و روشــن است که باید مطمئن شدیم از دیگر
زندانیان مراقبت شــود .دولت مسئولیت دارد که از جان مردم و کسانی که در
اختیار او هستند ،مراقبت نماید .ناگفته ناند که در آمریکا اداره زندانها 153000
زندانی دارد که  1313نفر به  19-COVIDمبتال شــد ه و  30نفر جان خود را از
دست دادهاند.
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استقبال طراحان لندنی از لباسهای تصاویرچاپی ایرانی «پریا فرزانه»

دکترجمشیدآصف
جراح  -دندانپزشک

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

« پریا فرزانه» با طراحی لباس هایی با مدل های الهام گرفته از تلفیق فرهنگ شرق
و غرب ،توجه طراحان مد را به خود جلب کرده است .این روزها ،تمایل طراحان
مد لندن به تصاویر چاپی « پریا فرزانه» برگرفته از میراث ایرانی ،از جمله مدل های
پولو ،شلوارهای مخصوص بهار و تابستان  2020شدت یافته است.
در تمام سبک های طراحی شده او ،سایه های بنفش و آبی مخلوط می شوند ،در
حالی که رنگ های خنثی مانند رنگ های سفید و خاکی ،رنگ های خیره کننده ای
در این سبک طراحی ایجاد می کند.

بعضی از لباسهای طراحی شده ،مانند اورشرت ها ،شلوارهای نیمه ،و شورتهای(
شــلوارک های) دو جیبی که از کتان درست شده اند یا نخی هستند یک احساس
سبکی در فرد ایجاد می کند .
لباس های چاپی تصاویر ایرانی پریا فرزانه مانند شلوارک ها از  290دالر شروع می
شود و شلوارهای آن تا  535دالر قیمت دارد .برای خرید این محصوالت می توانید
از فروشگاه اینترنتی  SSENSE’s webstoreبه صورت آنالین خرید نمایید.

