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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دولت آمریکا  ،دیوید پیمان را به عنوان مامور
ویژه مبارزه با یهود ستیزی منصوب کرد

کنکاش در رسانه های
ایرانی خارج از کشور
در صفحه 6

در صفحات دیگر:
لوس انجلس هنوز باالترین میزان
خطر ابتال در کالیفرنیا را دارد
مهاجران غیر قانونی نیز در
کالیفرنیا کمک مالی دریافت
خواهند کرد
حذف نمره SATو ACTاز شرایط
گزینش دانشجو در 5سال
کانتی لوس انجلس از  4جوالی
بازگشایی می شود
زمین لرزه در ریج کرست
کالیفرنیا
وزارت دادگستری آمریکا به
گوین نیوسام در دیرکرد برای
بازگشایی مراکز مذهبی هشدار داد

دیوید پیمان پیش از این معاون وزیر خارجه در امور
تحریم ها در دولت پرزیدنت ترامپ تا اپریل گذشته
بود .اینک دیوید پیمان مامور وزارت امور خارجه در
امر یهودستیزی است که منطقه اوراسیا ( شامل آسیا و
اروپا) و هم چنین سازمان  BDSو پروژه های ویژه
در همین زمینه را در بر می گیرد.
اینک دیوید پیمــان به معاونت وزارت امور خارجه
در امر یهودستیزی در منطقه اوراسیا ( شامل آسیا و
اروپا) و هم چنین سازمان  BDSو پروژه های ویژه
ای کــه در همین زمینه ها را در بر می گیرد منصوب

شده است  .ســخنگوی وزارت امور خارجه در این
زمینه اظهار داشــت که دیوید پیمان در این پســت،
مبارزه علیه یهود ستیزی در اروپا و آسیا و هم چنین
مبارزه علیه ســازمان  BDSکــه هدفش بایکوت و
تحریم اسراییل است را رهبری می کند.
دیویــد پیمان در یــک خانواده ایرانــی کرد یهودی
پرورش یافته ،از دانشــکده حقوق دانشگاه هاروارد
فارغ التحصیل شده است و در سال  2004به دریافت
گواهینامه کالیفرنیا مفتخر شده است.

 24کانتی کالیفرنیا وارد فاز دوم می شوند

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا کنفرانس خبری خود را روز دوشنبه از نپاولی انجام داد او بار دیگر به آســان سازی شماری از مشــاغل و خرید از آنان به صورت مراجعه
که یکی از کانتیهایی اســت که درخواست بازگشایی و پیوستن به فاز دوم را نموده حضوری با رعایت مقررات اشاره کرد.
 – 1آرایشگاهها باز خواهند شد
است.
گوین نیوســام اعالم کرد که اگر شرایط رعایت مقررات و کاهش شمار مبتالیان به  – 2کلیساها و مراکز نیایش تا چند هفته دیگر بازگشایی میشوند
همین روند کنونی ادامه یابد میتوان بازیهای ورزشی مانند فوتبال را بدون حضور او اشاره کرد که هم اکنون  24کانتی کالیفرنیا در فاز دوم هستند زیرا میزان بستری شدن
تماشاگر از اول ماه جون آغاز کرد و در استادیوم  ،Sofiتیم  Ramsبه دیدار  49ersآنها کمتر از  5درصد بوده و ابتالی به کرونا در بین هر  100هزار نفر ،تنها  25نفر بوده
و تنها  8درصد به ویروس آزمایش مثبت داشتهاند.
برود و شمار افراد حاضر نباید از  75نفر تجاوز کند.
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لوس انجلس هنوز باالترین میزان خطر ابتال در کالیفرنیا را دارد
در گرچه آخرین تحلیلهای آماری نشان میدهد که میزان مبتالیان در کانتی لوس
انجلس به نسبت کاهشی رسیده است ،لیکن هنوز کانتی لوس انجلس نقطه تمرکز
ویروس کرونا در کالیفرنیا به شمار میآید.
کریستین گالی ،مدیر خدمات بهداشتی لوس آنجلس کانتی اشاره کرد که اکنون در
مرحله  Rهستیم و اگر یک مبتال میتوانست  3نفر دیگر را مبتال کند به مرحله ابتالی
یک نفر از یک نفر رسیدهایم.
این گزارش آماری – تحلیلی ،که به ثبت و مقایسه شمار مبتالیان از  19مارچ پرداخته
است ،نشان میدهد که در خانه ماندن و کاهش ارتباط جسمانی و حفظ فاصله ،نقش
سازندهای در این کاهش داشته است .ناگفته نماند که لوس آنجلس کانتی و سیلیکون
ولی ،شرایط مشابهی دارند.

مهاجران غیر قانونی نیز در کالیفرنیا کمک مالی دریافت خواهند کرد

کیهان کلهر

موسیقیدان ،آهنگساز و نوازنده کرد اهل ایران

ایرانشهر

را
آن الین بخوانید
IranshahrNewsAgency.com/Magazine

از امروز مهاجران غیرقانونی که مدرک اقامت در کالیفرنیا را ندارند ،بنابر تصمیم گوین
نیوسام فرماندار کالیفرنیا میتوانند درخواست کمک مالی برای دوران 19-Covid
بنمایند.
چندی پیش گوین نیوســام اعالم کرده بود که با همــکاری نیکوکاران و صاحبان
شــرکتهای بزرگ تکنولوژی 125 ،میلیون دالر را فراهم مینماید تا برای هر یک
از بزرگســاالن  500دالر و یا برای هر خانواده  1000دالر با اســتفاده از کارتهای

اعتباری پیش پرداخت شده ،ارسال نماید.
برای این درخواســتها در تارنمای خدمات اجتماعی در کالیفرنیا بخشی در نظر
گرفته شده که از امروز تا  30جون می توان از ان برای دریافت این کمکهای مالی
استفاده کرد.
این کمک جایگزین کمکی اســت که افراد مهاجر غیرقانونی ،نتوانستهاند از دولت
فدرال دریافت نمایند.

ک
تاب
ر
ا
ی
خدا چه می خواهد؟
گان

او یک خانواده می خواهد ...
که شما هم عضوی از آن باشید.

برای آگاهی بیشتر به لینک زیر رجوع کنید:
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حذف نمره  SATو  ACTاز شرایط گزینش
دانشجو در  5سال
پس از آن که دانشگاههای  UCبرای سال جاری نمره  100 SATمیلیــون دالر را روانه این موسســه میکنــد و فرزندان
و  ACTرا از گزینش دانشــجو متوقف کردند و سپس بنابر خانوادههای کم درآمد را از آموزش محروم مینماید.
تقاضای  5نفر از اســتادان که خواستار حذف همیشگی آن و
جایگزینی نمرههای استاندارد آموزشی شدند و حذف تدریجی
این آزمون و نمرات آن در یک روند  5ســاله مطرح شــد و
جنت ناپولی تانو ،رئیس هیئت مدیره دانشگاههای  UCاز آن
سخن گفت .مارتن روردا مدیر اجرایی  ACTهمراه با انتقاد
شدید از این تصمیم دانشگاههای  UCپیش از جلسه پنجشنبه
دانشگاهها برای تصمیم نهایی ،در نامه ای انتقادی ،گفت :من به
تصمیم رهبران اموزشی احترام میگذارم که میخواهند در این
شرایط دشوار ،به توقف نمره  ACTو  SATبپردازند ،لیکن
این تصمیم سبب خواهد شد که سطح گزینش دانشجویان با
رتبه باالتر ،سطح آموزشی را نیز پایین بیاورد.
ناگفته نماند که مخالفان  ACTو  SATمیگویند این شــیوه

کانتی لوس انجلس از  4جوالی بازگشایی می شود
در کنفرانس خبری کانتی لوس انجلس که از ســوی مسئوالن
برگزار شــد اشاره شد که  1970نفر مرگ و میر که  57نفر آن
برای روز سه شنبه است با این که اعالم کردهایم روز  4جوالی
به بازگشایی خواهیم پرداخت با  40857نفر مبتال روبرو هستیم
و بایدمعیارهای تندرستی را رعایت کنیم.
اشاره شد که روز گذشته نشستی با حضور نمایندگان بخشهای
مختلف مشاغل برگزار کردیم و خواستهایم که آنها در مدت 5
هفته طرح و الگوی بازگشایی را برای مشاغل خود با رعایت
فاصلهگذاریهــای اجتماعی ارائه کننــد و در پایان ماه جون
تصمیم خواهیم گرفت که چه مسیری را طی کنیم.
هم اکنون  80درصد رســتورانها بســته هستند و یک میلیون
تقاضای حقوق بیکاری نمودهاند که بیشترشان حقوق دریافتی
ساالنه  50هزار دالر و کمتر داشتهاند.
لوس انجلس کانتی بیش از  5900نفر را تاکنون بســتری کرده
اســت و ما تالش داریم میزان آزمایش را بیشتر کنیم تا به آمار
درستی دست یابیم.
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وزارت دادگستری آمریکا به گوین نیوسام در
دیرکرد برای بازگشایی مراکز مذهبی هشدار داد
وزارت دادگستری آمریکا در یک نامه  3صفحهای به گوین
نیوسام ،فرماندار کالیفرنیا هشدار داد که طرح او برای کاهش
مبتالیان بــه ویروس کرونا ،ممکن اســت به نقض آزادی
شماری از ادیان و باورمندان ان منجر شود و حقوق آنان در
قانون اساسی را نقض کند.
اریک دری بند  ،دستیار دادستان کل آمریکا که نگارنده نامه
است هشــدار داده است در قانون اساسی آمریکا هیچگونه
اســتثنائی برای بیماری همهگیر وجود ندارد و حقوق مردم
است .او در نامه خود ،دستور فرماندار کالیفرنیا برای در خانه
ماندن و طرح او برای بازگشــت محدودیتها در صورت
افزایش را نقض قانون خوانئده اســت او عبادت و نیایش با
یکدیگر و بسته شدن مراکز تولید برنامه های گذران اوقات
فراغت را هدف قرار داده و از ایالت کالیفرنیا خواســت هر
چه زودتر در فاز دوم ،به بازگشایی مراکز مذهبی بپردازد.

دستور قاضی فدرال  :بی خانمانها را از کناره
بزرگراه ها ببرید
از دســتور قاضی منطقه لوس آنجلــس دیوید کارتر برای
جا به جا کــردن  7000نفر از بیمخانمانهــا از کنارههای
بزرگراهها و ورودی و خروجی بزرگراهها در لوس آنجلس
تا روز جمعه ،شــهرداری لوس آنجلس و کنشگران حقوق
بیخانمانهــا میگویند این جابه جایی در چند روز ممکن
است به درگیری بین پلیس و بیخانمانها بیانجامد و بهتر
اســت در زمان بیشتری و به آرامش انجام شود ،زیرا ممکن
است در آینده با شماری از شکایت نیز روبرو شویم.
اریک گارستی شهردار لوس آنجلس میگوید برای اجرای
دســتور قاضی در ایــن دوران بحران کرونا ،با مشــکالت
بهداشتی و اخالقی و امکانات و سازماندهی روبرو هستیم.
قاضی اعالم کرده است که شهرداری در جستجوی طرحی
جایگزین باشد زندگی بیخانمانها در کناره بزرگراهها هم
برای خود آنان و هم برای اتوموبیلها میتواند خطرآفرین
باشد.
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زمین لرزه در ریج کرست کالیفرنیا
اداره لرزهنگاری آمریکا امروز اعالم کرد که در ساعت  9:40بامداد
زمینلرزهای به شدت  3/6ریشتر در  6مایلی ریچ کرست روی
داده است.
این زمین لرزه در  30مایلی کالیفرنیا ســیتی 59 ،مایلی بارستو،
 64مایلی ته هاچاپی و  65مایلی روزموند در کالیفرنیا روی داده
است.
این زمین لرزه در عمق  5/5مایلی بوده و ســومین زمین لرزهای
است که در منطقه با شدت باالی  3ریشتر بوده است.
ناگفته نماند که ساالنه  234زمین لرزه با شدت  3تا  4ریشتر در
کالیفرنیا و نوادا روی میدهد.
این زمین لرزه نیز مانند زمین لرزههای سال گذشته در منطقه ریچ
کرست بوده که نشانه فعال بودن گسل زمین لرزه در منطقه است.

نسبت انتقال بیماری کرونا در لوس آنجلس کانتی به
پایینترین نسبت رسید
دکتر کریستنا گالی مدیر خدمات بهداشتی کانتی لوس آنجلس
اعالم کرد که کانتی لوس آنجلس در شمار انتقال بیماری کرونا از
فردی به فرد دیگر به نقطه پایین میرود و واحد نسبی  Rاکنون
زیر  1اســت و این به مفهوم کاهش در راستای بیماری واگیردار
عفونی کرونا میباشد.
از ایــن روی ،با این که کانتی لــوس آنجلس در باالترین میزان
مبتالیان و مــرگ و میر در ایالت کالیفرنیا قرار دارد و در حدود
 58درصد مبتالیان کل کالیفرنیا را تشکیل میدهد لیکن بنابر نظر
مسئوالن بهداشت کانتی ،رعایت فاصلهگذاری اجتماعی ،پوشیدن
ماسک ،شستشوی دستها و دیگر مراقبتهای فردی سبب شده
است که با این نسبت روبرو شویم.
ناگفته نماند که پیشبینی شده است که کانتی لوس آنجلس ،از
روز  4جوالی وارد مرحله  2بازگشایی شود.

چراغ سبز برای بازگشایی  53کانتی در کالیفرنیا
پس از آن که گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در روز دوشنبه،
شرایط ورود کانتیها به فاز دوم را مطرح کرد ،بر اساس مقررات
و ویژگی هر کانتی ،امروز اعالم شد که  53کانتی از  58کانتی
کالیفرنیا وارد فاز دوم بازگشایی میشوند.
مســئوالن ایالتی کالیفرنیا در امور بهداشت و تندرستی اعالم
کردهاند که در دوران فاز دوم ،مردم هنوز باید مقررات داشتن
ماســک در مراکز عمومی و فروشــگاهها را رعایت کنند و
رستورانها نیز میباید فاصلهگذاری اجتماعی را بین مشتریان
به اجرا بگذارند.
ناگفته نماند که در میان کانتیهایی که برای ورود به فاز دوم،
چراغ سبز از ایالت گرفتهاند ،لوس آنجلس کانتی و ارنج کانتی
از کانتیهای پرجمیعت جنوب کالیفرنیا دیده نمیشوند و از
شمال کالیفرنیا ،سن فرانسیسکو کانتی نیز هنوز وارد فاز دوم
نخواهدشد.

سوء استفاده جنسی از کودکان در دوران کرونا
در شبکه های اجتماعی
نیروهای انتظامی در کانتی لوس آنجلس اعالم کردند که در
دوران در خانه ماندن به سبب کرونا ،به سبب دستیابی کودکان
به اینترنت و آزادی بیشــتر در شــبکههای اجتماعی ،میزان
سوءاستفاده جنســی و آزار کودکان افزایش یافته است و از
خانوادهها خواستند هشیاری بیشتری به خرج بدهند زیرا در این
دوران بسیاری از منحرفان و مجرمان جنسی و سوءاستفاده از
کودکان از آنها میخواهند که برایشان عکس و ویدئو بفرستند.
مرکز ملی کودکان ناپدید شده و مورد آزار جنسی قرار گرفته
در آمریــکا اعالم کرد که در ماه آپریل  4/1میلیون گزارش در
مورد سوءاستفاده از فعالیتهای جنسی کودکان در شبکه های
اجتماعــی دریافت کردهاند لیکن این روند در ماه می کاهش
یافتهاست.
آنتونی کاتو ،از افسران مسئول پلیس لوس آنجلس اعالم کرده
اســت که در ماه مارچ  1355گزارش داشتیم که در اپریل به
 3000نفر افزایش یافته است.
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تورج کاظمی
رئیس پلیس فضاي تولید و تبادل
اطالعات (فتا) تهران
سید حسن فیروز آبادي متولد  1330در
روستاي مال آباد مشهد است .او مدرك
دکتراي دامپزشکی دارد

مسئولیت ها
 -معاون مبارزه با جرایم پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات (فتا)

 -رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس سایبري کشور

 -رئیس پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات (فتا) تهران از  30آبان  1396تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر

تورج کاظمی که دســت کم از سال  1390از مقامات عالی رتبه سازمان مبارزه با
جرایم فضاي تولید و تبادل اطالعات پلیس ایران (فتا) بوده است ،همواره در نقض

حریم خصوصی کاربران اینترنت دســتگیري فعاالن مجازي و تحدید دسترسی
کاربران به اینترنت همدستی و مشارکت موثري داشته است.

ســازمان مبارزه با جرایم فضاي تولید و تبادل اطالعات پلیس ایران (فتا) از بهمن

 1389و بــا هدف «صیانت از هویت دینی» و «صیانت از منافع ،اســرار و اقتدار
م ّلی » تشکیل شد
در آذر  ، 1390تورج کاظمی ،معاون وقت مبارزه با جرائم پلیس فتا ،به روشــنی

اعــام کرد پلیس فتا از توانایی و تخصص «هکرها» بــراي کنترل بهتر در تبادل
اطالعات و حمله به سایت هاي خطرناك استفاده می کند.

قرارگرفتن در لیست مجازا تهاي حقوق بشري اتحادیه اروپا

 17مقام ایرانی از جمله تورج  ،اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ  4فروردین 1391

کاظمی را به دلیل نقشــی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی
داشته اند ،از ورود به کشــورهاي این اتحادیه محروم کرد .کلیه دارایی هاي این

مقامات نیز در اروپا مشمول توقیف می شود.

بهروز کمالیان
مسئول نیروها و گروه هاي حفاظت
از انقالب اسالمی در بخش گروه
امنیتی سایبري آشیانه
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برخی از موارد نقض حقوق بشر

مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.

بهروز کمالیان به عنوان مدیر گروه امنیتی آشــیانه مسئول هک بسیاري از سایت

داخلی و خارجی و هک کردن سای تهاي اصال حطلبان و دیگر مخالفان مسئول

هاي مخالف جمهوري اســامی است .این سایت در سال  1380را هاندازي شد

بر اســاس بیانیه اتحادیه اروپا بهروز کمالیان در دفع حمالت ســایبري مخالفان
اســت .در  31خرداد  21 - 1388ژوئن  - 2009سایت اینترنتی نیروهاي دفاعی

که بعدها به تیم امنیتی آشــیانه تبدیل شد .اعضاي« آشیانه» از جمله افراد فعال در سایبري تصاویر  26نفر از معترضان به انتخابات ریاست جمهوري سال  1388را
گروه موســوم به «ارتش سایبري ایران» هستند .آشیانه مرکز تأمین امنیت دیجیتال منتشر کرد .این تصاویر در شناسایی معترضان بسیار کاربردي بود.
نظام است .از وظایف این واحد دفع حمالت سایبري و هک سای تهاي مخالفان

داخلی و خارجی و مؤسسات اصال حطلبان.

 .1مشارکت در سرکوب اعتراضات پس از
انتخابات ریاست جمهوري سال 1388
در  31خرداد  21( 1388ژوئن سال  )2009سایت اینترنتی نیروهاي دفاعی سایبري
تصاویر  26نفر از معترضان به انتخابات ریاست جمهوري  1388را منتشر کرد.

این تصاویر در شناســایی این شهروندان بسیار مؤثر بود .همچنین این سایت در

روزهاي  10تیر و  14دي  1388دو لیست دیگر از تصاویر معترضان را منتشر کرد.

 .2هک سای تهاي مخالف و منتقد جمهوري اسالمی ایران

گروه آشــیانه در هک کردن سای تهاي منتقد و مخالف حکومت نیز فعالیت می
کند .به عنوان نمونه و بگاه موج سبز آزادي در روز  25آذر  1388هک شد  .این

سایت از مجموع هسایت هاي حامی اصالح طلبان بود.

این گروه در  9بهمن ماه  1388به سایت اینترنتی رادیو زمانه حمله و از دسترس

کاربران اینترنتی خارج شد .هکرهاي ایرانی پس از حمله به سایت این رادیو ،که
در هلند مســتقر است ،این پیام را در صفحه اصلی آن منتشر کرده بودند« :ارتش

ســایبري ایران به تمام مزدوران وطن فروش هشدار می دهد که در دامان اربابان
خود نیز آ نها را راحت نمی گذارد»

در  27آذر  1388امکان دسترسی به وب گاه توئیتر در برخی از نقاط دنیا قطع شد

و کاربران به جاي سایت اصلی به پیامی با ترجمه ضعیف به زبان انگلیسی تغییر
مسیر داده شدند که ترجمه آن چنین بود «آمریکا فکر می کند که دارد اینترنت را

با دسترســی اش کنترل و مدیریت می کند ،اما این طور نیست؛ این ما هستیم که
اینترنت را با قدرتمان کنترل و مدیریت می کنیم؛ بنابراین ،سعی نکنید مردم ایران
را تحریک کنید که ...حاال کدام کشــور است که در فهرست تحریم است؟ ایران؟

آمریکا؟ ما آ نها را می چپانیم توي لیست .خداحافظ»

در  17بهمن  1388سایت خبرنامه امیرکبیر هک شد .در صفحه اول آن تصویري
منقش به پرچم «یا حسین » جایگزین شده بود

در روز  3اسفند ماه  1389سایت صداي آمریکا و  95سایت وابسته به آن از سوي
ارتش سایبري ایران هک شد و مخاطبان این سایت ها با مراجعه به این سایت ها

با آرم ارتش سایبري و جمله «ثابت کرد هایم که می توانیم» مواجه شدند

در  23بهمن  1388ســایت جر ســنیوز که اخبار جنبش سبز را منتشر می کرد از

ســوي ارتش سایبري هک شــد .در صفحه اصلی سایت جرس نیز پیام هایی به
عنوان دالیل هک سایت قرار دادند «به احترام رفراندومی که در  22بهمن برگزار

بهروز کمالیان متولد سال  1362و دانش آموخته
رشته مهندسی نرم افزار است

مسئولیت ها
 مسئول نیروها و گروه هاي حفاظت از انقالب اسالمی در بخش گروه امنیتیسایبري آشیانه

شــد و مردمی که رأي دادند و به احترام ملتی بزرگ و وطنی به نام ایران بیشــتر

از این مهره افرادي که خود در آمریکا در امن و امان به ســر می برند و از شما به

عنوان مهره استفاده می کنند ،نباشید»

قرارگرفتن در لیست مجازات هاي حقوق بشري اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا در  18مهر  10 - 1390اکتبر  29 - 2011مقام ایرانی از جمله بهروز

کمالیان را به دلیل نقشــی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی
داشــته اند از ورود به کشــورهاي این اتحادیه محروم کرد .کلیه دارایی هاي این
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کنکاش در رسانه های ایرانی خارج از کشور

گزارش :محبوبه حسین پور

در نسخه دیجیتال در ایرانشهر آن الین  iranshahrnewsagency.com/Magazineبر روی هر اسم کلیک کرده و فیلم آن را مشاهده کنید
-1امیر برادران  /فیسبوک
شجاعت و صراحت ترامپ !
دونالد ترامپ مي گويد:
سازمان بهداشت جهاني عروسك خميه شب بازي كشور چين است!
بايد بِه شجاعت و صراحت اين مرد درود فرستاد!
ترامپ همانطور كه در شــروع كارش در كاخ سفيد  ،ســازمان ملل را يك پاتوق
خطاب كرد كه سالي يكبار دور جمع مي شوند و اصال كاري انجام نميدهند  ،اينبار
هم بدرســتي و شجاعت چين و سازمان جهاني بهداشت را همدست هم در اين
بحران جهاني اعالم كرد!
به قیافه رییس سازمان بهداشت جهانی نگاه كنيد چيزي به نام بهداشت و پاکیزگی
می بينيد!!؟

 -11آیت اهلل تناسلی  /توییتر
منچستر در کتابش « فرار بسوی پیروزی» میگوید در
جکسون پوالک کاپیتان تیم َ
فینال جام جهانی در بازی با اسپانیا مربی ما دعای جوشن کبیر را خواند و به سمت
دروازه ما فوت کرد ،دروازه تیم ما برای حریف نامرئی شد و منچستر قهرمان شد.
سپاه باید برای نفتکشهای ما هم از همین تاکتیک استفاده کند
-12نادر گلپا  /توییتر
دختر جالد اوین ،اســداله الجوردی نماینده مجلس یازدهم :کودکهمسری مساله
حاشیهای است.
زهره ســادات الجوردی ،نماینده مجلس یازدهم گفت« :پرداختن به مساله کودک
همسری اشتباه است و این موضوع دغدغه اصلی زنان نبود».

 -2رضا تقی زاده  /سایت ایران اینتر نشنال
دو ســال پس از خارج شدن آمریکا از توافق اتمی ژوییه  ،۲۰۱۵موسوم به برجام،
حکومت مذهبی ایران بهدلیل قطع درآمدهای ارزی ناشی از کاهش فاحش صادرات
نفــت خام و محدودیت مبادالت تجاری و بانکی ،میتواند در واکنش به وضعیت
اضطراری جاری ،شتابزده ،پیشبینیناپذیر و تهدیدآمیزتر از گذشته ظاهر شود و
در نتیجه ،امنیت منطقه را با بحرانی تازه روبهرو کند.
در تعریف مشکالت کنونی و راهحلهای بالقوه برای خروج از بحران ،دولت روحانی
و رقبای تندروی درون حاکمیت یکسان فکر نمیکنند و جمعبندی آنها مشابه با
یکدیگر نیست ،هرچند دولت تاکنون همیشه خود را به پیروی از تصمیمهای جناح
رقیب ناگزیر دیده است.

 -13محبوبه حسین پور  /فیسبوک
خواب جدید جمهوری اجامراشغالگرایران :
در حالیکه از ســویی امور جنســی ازهرزه ترین و لجام گسیخته ترین نوع آن در
خیابانهای جامعهء والیی جاریســت و سرووضع بی پروا و ظاهر افراطی و بی
محابا در فضای واقعی
شهرها ی بزرگ در کنار بنرهای مذهبی و شعارهای ایدذولوؤیک فرقه تبهکار با
هم نمایش داده میشــود و از سویی حکومت برای نخستین بار تا این حد بلحاظ
سیاسی -اقتصادی -نظامی در قهقرای مطلق قرلر گرفته و رژِیم برای بقای خود بیش
از همیشه حتی به یک عطسه مثبت احتمالی جامعهء جهانی و در داخل حتی به آب
دهانی از سوی
مردم که بعنوان چراغ ســبز اعتماد نثارش کنند هم نیازمند اســت  ،فرمان رعایت
حجاب در فضای مجازی از سوی عاغای عظما و عمله اکرهء جنایتکارش به چه
منظور است ؟!

 -4ناصر اعتمادی  /فیسبوک
ســايت خامنه اي به مناســبت «روز قدس» پوستري را به سه زبان منتشر و در آنها
از اصطالح «راه حل نهايي» اســتفاده كرده كه ساخته رژيم نازي است و به قتل عام
ميليون ها يهودي در اروپا منجر شــد .اين فقط شباهت ايدئولوژيك ميان دو رژيم
آدمكش نيست .اين گوياي نااميدي و بن بست نظام فاسدي است كه نجات خود را
در جنگ و نابودي مي جويد.

 -15خود دبستانی  /فیسبوک
حسن کلیدساز :نخواهیم گذاشــت لبخندی بر روی صورت مستبدین کاخ سفید
بنشیند
کاری میکنیم مستبدین کاخ سفید همیشه در مسیر غلط سیاسی خود ،شاهد غم و
اندوه باشند.
در حقیقت تنها چیزی که جمهوری جهل و جنون اسالمی در ان به خود کفایی و
جهش تولید رسیده ،همین غم و اندوه است.

 -3علیرضا نادر  /یونیکا  /یوتیوب  /از دقیقه نخست
ه قرار گرفته و میتواند نقش بسیار مهمی را در تمدید تحریم تسلیحاتی رژیم ایران
توسط شورای امنیت سازمان ملل بازی کنید  .اما اینکه آیا روسیه دست به این کار
خواهد زد یا خیر موضوعی ست که «علیرضا نادر» ،تحلیلگر ارشد سیاست بین الملل  -14آزادی اندیشه  /توییتر
و از اعضای ارشــد موسســه دفاع از دموکراسی ها که بر روی تحوالت خاورمیانه به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم ایران ،بیش از  ۹۵درصد کاالهای قاچاق
تمرکز دارد در مقاله ای در نشریه نشنال اینترست با عنوان «پوتین در حال شرط بندی در قالب «رویههای رسمی» از «مبادی رسمی» وارد کشور می شود! پس دلیل کشته
شدن این همه کولبر توسط سپاه به بهانه قاچاق چیست؟
بر روی اسب بازنده است» به این موضوع میپردازد

 -5رضا بهروز  /توییتر ( حرکات انگشتی جواد ظریف )
این حرکت که ماله کشاعظم هی از خودش درمیآورد یعنی چه؟
آیا  body languageهنگام دروغ گفتن است یا هنگام ماله کشی؟ یا هر دو؟
 -6روشنگر نسل سوخته  /توییتر
عدم پوشش حکم  100سال زندان برای ده فعال سیاسی پادشاهیخواه
عفو بین الملل پس از بررسی به این نتیجه رسید که  ۱۰زندانی هوادار پهلوی بدالیل
زیر شامل عفو نمیشوند
-۱شناسنامه آنها مهر انتخابات ندارد
-۲حاضر به تبلیغ رای دادن برای دماغ جهانگیری نیستند
-۳شوهران آن ۳خانم خندان نیستند
 -۴نام هیچکدام با س شروع نمیشود نمیتوان در سفره هفت سین گذاشت
 -7امیر اعتمادی  /توییتر
نحوه انتشــار این بخش از مصاحبه اخیر جان بولتون با سیانان توسط وابستگان/
مدافعــان ج.ا ،مصــداق دروغ/گمراهســازیه ( .)#Disinformationبولتــون
در ادامــه توضیــح داده که چرا داســتان ونزوئــا برای امریکا فــرق میکنه اما
مرتضوی+کلباسی+بهروش+تاجزاده توضیحش رو عامدانه و هدفمند حذف کردند.

 -16سهیل ملکپور /رادیو شهیاد  2:50:00 /ببعد
در  19برنامه گذشته مستندا نشــان دادیم که قهرمان حقیقی نفت ایران کسی نبود
جز محمد رضا شاه پهلوی که موفق شد پس از دهه ها مبارزه با غولهای استعماری
در چهارم آبان  1352با امضای لغو قرار داد کنسرســیومهای نفتی  ،نفت ایران را
بحقیقت ملی کند و عایدات نفت را به جیب ملت ایران بریزد ...
 - 17بابک هروی  /خبر بین  /یورتایم تیوی و فیسبوک  /از دقیقه  5:50ببعد
چهل و یکسال حتی اگر سنگ از آسمان میامد  ،موشک میزدند خبری نبود و روز
قدس را برگزار میکردند برنج و مرغ و ساندیس میدادند و آنرا برگزار میکردند ...اما
امسال اینکار را نمیخواهند بکنند حاال سئوال من اینست  :آیا واقعا اینکار را برای
ملت میکنند ؟! ...
 -18حامد محمدی  /کیهان لندن
بازی با آتش؛ آیتاهللها صبر دولت آمریکا را در دریای کارائیب میسنجند
غالمحسین دهقانی سفیر رژیم جمهوری اسالمی در بروکسل :ایران امیدوار استکه ایاالت متحده برای مقابله با ارســال نفت به ونزوئال به اقدامات نظامی متوسل
نشود.
ی و شناور به شعاع  ۱۰۰متری
نیروی دریایی آمریکا هشــدار داد ورود هر کشــت ناوهای آمریکا در خاورمیانه تهدید تلقی میشود و علیه آن دست به اقدامات دفاعی
قانونی زده خواهد شد.
هنوز مشخص نیست ناخدایان نفتکشهای ایرانی در کارائیب در مقابل اقداماتاحتمالی آمریکا چه دستوری از تهران دریافت کردهاند؟
تحریمها علیه ونزوئال از دوران ریاست جمهوری باراک اوباما آغاز شد اما اکنونکه رژیم ایران در حال دور زدن این تحریمهاست «دموکرات»های آمریکا سکوت
کردهاند...

 -8ایرج مصداقی  /میهن تیوی  /دقیقه  2:06ببعد
در جمهوری اسالمی اساسا حزب معنا ندارد  .خود خمینی روز اول گفت یک حزب
و آنهم حزب اهلل  ....حتی همه احزاب اسالمی را هم خود خمینی
منحل کرد  ...هدفشــان قبضه کشور با نهاد های ایدئولوژیک بود و اینکار را هم
کردند  ...وقتی مردم و نیروها را سرکوب کردند و
وقتی دســتگاه اطالعات و امنیتی و قضایی را درست کردند دیگر نیازی به حزب
نداشتند و حتی حزب جمهوری اسالمی را هم منحل کردند
 ...اما االن بلحاظ صوری ایران بیشتر از هر کشوری مثال حزب در دولت دارد ! و
 -19بلیتز  /توییتر
هیچکدامشان هم وجود خارجی ندارند ! ...مبارزه حزبی وجود ندارد ...
اســماعیل شعبانوف مشاور پوتین در امور جمهوری اسالمی ,امروز« :آزادی قدس
اصال عضوی ندارند !...
(بیت المقدس) امروز جزو اولویت های جمهوری اسالمی است.
ااو از کجا این را میداند؟
 -9امیر طاهری  /یونیکا  /یوتیوب  11:25:00 /ببعد
 ...رژیمهای سرکوبگر و سرکش از تعامل استقبال میکنند  ...تعامل با فرقه تبهکار نیز آیــا ما باید فرض کنیــم که اولویت های ج.ا در کاخ کرملین تعیین میشــوند ؟ یا
مالها را قادر ساخته تا برنامه هسته ای خود را ادامه دهند ...در حالیکه باراک حسین شعبانوف فقط بلوف میزند؟
اوبامــا بعنوان البیگر اصلی برای آنها ایفای نقش میکند تا مانع اعمال تحریمهای
 -20خاتون زند  /توییتر
جدید کنگره علیه آنها شود ...
روحانی درتماس تلفنی با نخست وزیر عراق الکاظمی تقاضای بازگشایی مرزها رو
میکنه تا ایرانیا واردعراق بشن.
 -10رضا تقی زاده  /توییتر
موسوی امروزهم مشقش را ننوشته و نمیدونست کشتی ها محمولشون چیه وکجا جواب الکاظمی :انشاله!
میرند؟ فقط میدونســت معامله قانونیه! توضیح بنزین وسوخت جت برای کوبا و نکته جالب :مرزعراق با ترکیه و اردن هرگز بســته نشــد .مرز با کویت و عربستان
ونزوئال میبرند،معامله تحریمی و غیرقانونیه،کشتی ها هم منتظرند توقیف بشن تا سپاه روزانه  ۱۰ساعت باز است .فقط ایران و سوریه استثنا هستند!
به تالفی ،کشتی های بی دفاع را بزنه،جنگ راه بندازه واقتدار کنه!
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حکایات بازار بین الخبرین
اين هفته رهبر جمهوري اسالمي با انتشار پوستر روز قدس و استفاده از عبارت فقط يه سيبيل نصفه الزم داره تا بشه سيد  «،راه حل نهايي » معروف آدولف هيتلر آدولف باواريايي و دستور هولوكاست صادر كنه …

سيد آدولف خامنه اي

حكايت كنند كه در ساليان نزديك و روزهاي اخير ،سيدي عليل با افكاري ذليل كه

نتيجه عمل دايم وي به دود افيون مي باشــد ،در ايام ماه رمضان مجبور به گرفتن
روزه

شــد .ســيد عليل در طول روزها از كشيدن دود افيون باز ماند و فشار خماري به

خرتناق رســيد و باعث غليان احساسات ضد يهودي در وي شد زيرا سالها پيش

وقتي او جوان بود ،پاي بساط ترياق (ترياك) ،پيرمرد ديوانه اي از توابع شهرستان

خمين به او گفته بود كه يهوديان به جد و آباد وي در هندوستان تعرض بكردند و

مادرش را به فالن داده بودند و به همين دليل پيروان اين آيين را متجاوز و اشغالگر

مي ناميد .دروغ ها و روايات تخمي پيرمرد ديوانه از خمين ،ســيد عليل را خوش

آمد و فشــار خماري ماه نوشــته آدولف هيتلر را مطالعه « نبرد من » مبارك او را

وادار كرد تا براي ســرگرمي كتاب كند .خواندن اين كتاب بر او بسيار خوش آمد

و بسيار پدرسوختگي و بي شرفي هايي از آن ياد گرفت تا در زندگاني آينده خود

به كار گيرد .ســاليان زيادي از اين ماجرا گذشت و خرتوخري كائنات و شانس

جوك هاي هفته:

تو صف نون بودم يهو از اون پشت داد زدم
آقا اين چه وضشه؟
نونو گرون تر ميفروشي هي هم الغر ترش مي كني؟؟ همين نونو واسه زن و بچه ي
خودت مي بري؟؟؟
دختره بهم گفت باشه پهلوان تختي ولي اين جا صف شيره
************
كاش خدا منو عزراييل مي كرد
صبح هركي از خونه بيرون ميومد مي گفت چه روز خوبي زود جونشو ميگرفتم
اون مجري راديوام كه صبح داد ميزنه جوان ايراني سالمو ميزاشتم اول فهرست
************
به بابابزرگم گفتم ارزوت چيه گفت قبل
از مامان بزرگت بميرم،مامان بزرگم با
گريه از اتاق رفت بيرون
بعد بابابزرگم گفت دروغ گفتم زن ميخام
************
پاي بابام ضربه خورده بود ،مامان بزرگم
زردچوبه و تخم مرغ و كره حيواني
و … گذاشته بود رو پاش رفته بودن پزشك
دكتره گفته بود
“سيب زميني هم ميذاشتين كوكو درست ميكردين ديگه”
************
ولي شهرستاناي كوچيك خيلي جالبن ,همه ي همو ميشناسن
داشتم با پسر عمم تو شهر ميرفتيم با خودرو ,پليس راهنمايي رانندگي اومد پشتمون
با
بلندگو گفت جعفر اونجا پارك نكن ,پارك ممنوعه ,آتيش بيفته به گندماي آقات
************
رفتم دانشگاه شريف از يكي پرسيدم ببخشيد سرويس بهداشتي كجاس؟
شيشــم برو بعد با همون زاويه بپيچ و بعدش با تانژانــت زاويه  pميگه به اندازه
سينوس
آلفا برو…
ترجيح دادم شلوارم سنگين شه تا مغزم
************
يه سري از دختر همسايمون خوشم
ميومد،هرروز صبح مي رفتم براشون
نون تازه ميگرفتم  ،بجا دختره باباش
عاشقم شده بود
************
زن عموم تو گروه فاميلي نوشت
كسيو ميشناسيد كه پرده بدوزه؟
گفتم برا كي؟
گفت عروسم؛ گفتم اون كه خيلي وقته ازدواج كرده پرده نميخواد ديگه!
نمي دونم چرا حذفم كردن
************
اگه بخوام چهارتا نصيحت به يه پسر بكنم
يكيش اين كه دختري پيدا كنيد كه باهاتون صادق باشه..
دوميش اين كه دختري پيدا كنيد كه دست پختش خوب باشه..
سوميش دختري پيدا كنيد كه بساز باشه
چهارمي هم اين كه هيچوقت اين سه تا دخترو از وجود همديگه آگاه نكنيد
************
طرف تو قزوين از اتوبوس پياده شد گوزيد…
دو نفر افتادن دنبالش هر جا رفت اومدن
يارو رفت تو يه كوچه ديد بن بسته
برگشت با حالت التماس
به اون دو نفر گفت چي ميخواين
يكي از دونفر گفت:
بوق مي زني سوار نمي كني ببم جان؟
************
ميرم سركار كه پول دربيارم بدم برام
پروژه انجام بدن كه استادا نمره بدن كه
مدرك بگيرم كه بتونم كار پيدا كنم كه
پول دربيارم

تخمي ملت ايران ،ســيد عليل از خامنه را بعد از پيرمرد ديوانه از خمين به مسند

آينده چجوري دالر به بيست هزار تومان خواهد رسيد ...

اي و عقده اي كه داشــت و مرض توهم توطئه اي كه سالها با او بود ،دايم دولت

يعني كلي پير و جوونايي كه «! خدا خرمشــهر را آزاد كرد » آزادسازي خرمشهر

قدرت رســاند و شد رهبر جمهوري نسبتا اسالمي! سيد عليل به خاطر ذات كينه

يهوديان ،اســراييل ،را به مانند مرد گردن كلفتي مي ديد كه مشغول تجاوز به مادر

توي اين پوستر تشبيه خرمشهر با قدس هم خيلي احمقانه اس چون خميني بعد از
گفت جونشــون رو فداي مملكت كردن تا خرمشــهر آزاد بشه كال از ديد آقاي

و خواهر اوست و به قول پيرمرد ديوانه بايد از صفحه روزگار محو شود  .القصه،

خميني پشــمبود ن بنابراين براي قدس هم باهاس خدا بياد و براشون آزادش كنه

بندد .سيد عليل دستور داد تا طراحان و تصويرگران پوستري براي روز قدس تهيه

بر خالف بعضي كه فكر ميكنن آقا همينجوري از روي معده و ايدئولوژي تخميش

سيد عليل تصميم گرفت تا واو به واو كتاب نبرد من را در رهبري ناقصش به كار

وگرنه به نظر ميرسه خودشون عرضه اشو نداشته باشن!

كنند كه در آن معروفترين عبارت عشقش ،هيتلر ،يعني راه حل نهايي به كار رفته

زر زيادي ميزنه ،شهروند ايرانشهر معتقده آقا خيلي پدرسوخته تر از اين حرفاس

بفهمن كه با چه كسي سر و كار دارند ،سيد آدولف خامنه اي ،دوم اينكه بعد از

واليتش ثابت كرده!

باشد .سيد عليل با اين پوستر با يك تير چند نشان را هدف گرفته ،اول اينكه همه

اتفاقات آبان خونين  ، 98زدن موشــك به هواپيماي مسافربري اوكرايني و بحران

كرونا كه روي هم از باال و پايين به آقا و نظامش فشار آورده ،نياز دارد تا با ايجاد
جنجال همه چيز را به فراموشي بسپرد و سوم اينكه با اين هياهو هم براي اسراييل

يك شاخ و شانه جديد مي كشد و هم مردم را سرگرم ميكند تا نفهمند در روزهاي

و خوبميدونه و ميفهمه داره چي ميگه و چي مينويســه ،اينو توي اين ســي سال
البته يه نكته مهمي هم در اين پوستر سيد آدولف ديده ميشه كه ميشه ازش حمايت

خب آقا اينجا  «،مقاومت تا رفراندوم »  :نوشته شده « راه حل نهايي » كرد .جلوي
عبارت رو درست گفته ولي واسه ملت ايران!

عشقم با معشوقش بيرونه
ريدم تو اين زندگي
سرما ميخوره
************
سنگ ببار كه جفتشون بميرن
تنها باري كه كسي من رو با يه چهره
واال شوخي ندارم كه…
معروف اشتباه گرفت ،تو  8سالگيم بود
من اينجا بشينم واسه شما پست بزارم اون با
واسه نخستين بار رفتم تو كوچه ،همه ي
عشقش قدم بزنه؟
بچه ها جيغ كشيدن سمندوووون و فرار
************
كردن
ملت از مسافرت برگشتن آلبوم آپ كردن  198تا عكس توشه
************
بعد من رفتم مسافرت  10تا عكس گرفتم تو 9تاش شاخ گذاشتن واسم
وقتي ميرم موجودي بگيرم از عابر
تو اون يدونم كه شاخ نذاشتن چشام بستس
جوري جلوي ديد بقيه رو مي گيرم
************
انگار عكساي لختيم رو صفحه است
طرف توي پروفايلش نوشته غذاي مورد عالقه م فقط استيك ريزوتو و اسپاگتي
نفرين به بي پولي
بولونزو و كمي مارتيني
************
بعد خبر رسيده يه جا نذري ميدادن
روش جديد مخ زني
قابلمه ي يكي خورده تو سر اين و اآلن سه روزه تو كماست
دخيا يه خونه داريم تا  9ريشتر مقاوم در برابر زمين لرزه است
************
كي مياد ببينه؟!
ِ
دختره تازه فوقديپلمشو تو رشته پرورش پرندگان اهلي
************
از دانشكده غيرانتفاعي و غيرحضوري علميكاربردي
يه بارم يه مغازه آتيش گرفته بود
تو قريهي مسلمآباد از توابع ياقوتشهر سفلي َم َمسني بهزور
پريدم تو عمق آتيش يه دختررو نجات بدم
سه ترم مشروطي ودو جلسه تشكيلشورا
آتش نشانه گفت بيا بيرون
ونامه ازامام جماعت مسجدشون گرفته(نفسم گرفت)
گفتم انسانيتت كجا رفته ؟
اونوقت برگشته ميگه:ازاين مملكت بايدرفت ،سقف اينجا واسهمنكوتاس!
گفت باشه ولي اون مانكنه بيا بيرون
خوب عزيزم كيليپستو بردار!!….
************
************
حيف نون توي خونه با بچش نشسته بوده ميگه بذار هوش بچم رو تست كنم
دوستان گرامي شنيدم چن وقتيه
با دهنش ميگه تق تق
شوخي با اشخاص مهم و مشهور و باشخصيت رايج شده!
بچه  :بابا در ميزنن
يه خواهشي ازتون دارم ؛
حيف نون  :من بودم بيشعور
لطفا با من ازين شوخيا نكنيد
بچه  :بابا شما كه كليد داري
************
حيف نون  :حتم ًا مادرته  ،تو بشين خودم باز مي كنم
خبر فوري
نصيحت حيف نون به پسرش :ببين پسرم سعي كن از تو فاميل زن بگيري
پسره خواسته دختره رو بترسونه يه ليوان آب پاشيده تو صورت دختره
مثل داييت كه با زنداييت ازدواج كرد عموت با زن عموت
دختره صورتشوگرفته داد زده سوختم سوختم.
منم كه با مامانت ازدواج كردم
پسره خنديده گفته احمق آب بود.
************
دختره دستاشو برداشته از جلو صورتش.پسره ديد صورتش عوض شده ترسيد پا به
ديپلم زمان رضا شاه:
فرار گذاشته.باورش شده اسيد پاشيده.نفهميده آرايش دختره پاك شده .ميگن هنوز
زيرش نوشتن:
به پاس تالش و مجاهدت  12ساله تان براى كسب علم و دانش اين تصديق بشما پسره باز نگذشته
اهدا ميگردد تا هم از مزاياى قانونى آن بهره مند شــويد و هم نقشــى در عمران و ************
حيف نون  18سال از ازدواجش ميگذشته و بچه نداشته ازش ميپرسن چرا بچه دار
آبادانى
نميشين؟؟؟؟
ميهن عزيزمان ايران ايفا كنيد!!!
ميگه چون دكتر ها ميگن كسايي كه نسبت فاميلي نزديك دارن بچه هاشون ناقص
حاال فوق ليسانس امروزي ….؛
ميشن…..
اين مدرك بنا به تقاضاي نامبرده صادر گرديده و هيچگونه ارزش قانونى ديگرى
ميپرسن مگه نسبت فاميلي تو و زنت چيه؟؟؟
ندارد!!!
ميگه زن و شوهريم ديگه از اين نسبت نزديك تر؟؟؟؟؟
************
************
طرف اسم ايديش زده جوجو ،ميگم چند سالته؟ ميگه30 :
اونقده كيف ميده به يكي بگي وايسا ازت عكس بگيرم…
حاال خدايي خودتون بگيد اين جوجو هست يا شترمرغ بالغ
بعد ازش فيلم بگيري
************
دوستان پرسيدن وقتي مخاطب خاص نداريم و تنهاييم چيكار كنيم؟؟؟  . . . . . . .عين منگال نگا ميكنه  1بار امتحان كن!
************
 .بعله
چندسال پيش چادر مامانمو سرم كردم
سواله بجااااا و جالبي پرسيدن االن توضيح ميدم!… .
مثال من خودم قبل از حموم رفتن يه ليوان آب پرتقال پر ميكنم و ميذارم روي ميز واسه خنده،يهو مامانم تا منو ديد جفت
وبعدش ميرم دوش ميگيرم و ميام بيرون!!! اومدم بيرون يهو با تعجب به ليوان روي دستاشو رو به آسمون برد و از ته دل خدا
رو شكر كرد و گفت خداروصد
ميز
هزاررررر مرتبه شكر كه دختر نشدي
نگاه ميكنم و ميگم  :عه ! مرسي عزيزم بازم كه برام آب پرتقال گذاشتي !!! مي
و گرنه هيچ امام و امامزاده اي هم
خورم خيلي هم حال ميده!!…..
!بعدش يه جوك واســه خودم تعريف ميكنم و لپمو ميكشم ميگم  :واااااي عشقم نميتونست تو رو شوهر بده با اين قيافت
************
فدات
تو خيابون با دوستم نشسته بوديم رو كاپوت يه بنزه
بشم كه اينقد با نمكي, . . . . .
 .بعد دختره اومد گفت  :آقا ماشينتون خراب ميشه ها  ،كاپوتش فرو ميره!
االنم قرصامو ميخورم بهتر ميشم
منم گفتم  :نترس خانم يكي ديگه ميخريم ؛ جايي ميريد برسونمتون ؟
************
بعد يه نگاه بهمون كرد در بنزو باز كرد گازشو گرفت رفت!
باران نبار…
مام سينه خيز اومديم تا خونه
نبار لعنتي
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 22می تا  28می ( 2خرداد تا  8خرداد)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه  2خرداد |  22می

خرمشهر،ازمتجاوزینعراقیبازپسگرفتهشد.
 1382خورشیدی ( 2003میالدی)
درگذشت عماد رام هنرمند آواز

 1296خورشیدی(1917میالدی)
ادی
ز
آ
نهضت
ار
ذ
بنیانگ
ادی،
زادروز احمد صدر حاجسیدجو
یکشنبه 4خرداد |  24می
ایران و از اعضای نهضت مقاومت ملی.
 1302خورشیدی(1923میالدی)
 1286خورشیدی ()1907
سینما
ان
د
كارگر
زادروز مجیدمحسنی-بازیگرو
زادروز عبدالحسینسپنتا-ازنخستینسینماگرانایران
(1964میالدی)
 1343خورشیدی
 1299خورشیدی( 1920میالدی)
ان
ر
ای
در
کهن
کنیسه
ار
ذ
بنیانگ
کهن،
درگذشتحبیب
کشتهشدنشیخمحمدخیابانی،ازفعاالنانقالبمشروطیت
میالدی)
(1997
خورشیدی
1376
درگذشت پروفسور احمد پارسا ،گیاهشناس و بنیانگذار موزه ایران .وی در خامنه در نزدیكی تبریز متولد شد و از فعاالن
تاریخطبیعیملیایران،فلورایران(بهزبانفرانسه)ازآثارمهم سیاسی در دوره انقالب مشروطه ایران بود .او در مجلس دوم
به وکالت رسید و بعد از دوره دوم به تبریز رفت و قیام نمود،
اوست.
کهسرانجام این قیامبهشکستوکشتهشدنوی منتهی شد.
میالدی)
(2008
خورشیدی
1387
 1316خورشیدی ()1937
درگذشت ارتشبد فریدون جم ،یکی از نزدیکترین شاهد
ان زادروز جهانبخش پازوكی -آهنگساز و نوازنده
ای
حوادث مهم تاریخ معاصر ایران ،از تحصیلکردهترین امر
تبعید ،از  1338خورشیدی ()1959
ارتش ،اولین داماد رضاشــاه ،همراه و محرم او در
ستاد ارتش درگذشتمحمدتقیكمالتهرانی-خوشنویس
معلمان نظامی آخرین پادشــاه ایران،
رییس از سی سال 1383خورشیدی( 2004میالدی)
بیش
گذشت
شاهنشاهی و دیپلمات ،پس از
سالگی در بیمارستانی خارج از درگذشتامینامینیكارگردانوبازیگرسینماوتئاتردرسن
دوری از ایران ،در ســن 94
سکوت درگذشت .وی متولد سال  74سالگی در لندن
شهر لندن در تنهایی و
1397خورشیدی(2017میالدی)
بود.
تبریز
 1293شمسی
ات ودریادداشت های ارتشبد فریدون جم نوشته درگذشت ناصر ملک مطیعی بازیگر سیما در تهران در ۸۸
کتاب خاطر
سالگیدرتهران
کتاب
شرکت
ات
ر
انتشا
از
مشیر
مرتضی
دکتر
.

دوشنبه 5خرداد  25می

1302خورشیدی( 1923میالدی)
زادروزپرویزشاپور،كاریكلماتوریست،درقم
 1314خورشیدی( 1935میالدی)
انتصاب نخستین اعضای فرهنگستان ایران از سوی هیأت
وزیران وقت:
محمدعلی فروغی ،علیاکبر دهخــدا ،محمدتقی بهار،
بدی عالزمان فروزانفر ،غالمرضا رشیدیاســمی ،عبدالعظیم
قریب ،عیســی صدیق ،محمد حســابی ،رضازاده شفق،
علیاصغرحکمت،سعیدنفیسیوغالمحسینرهنما
 1390خورشیدی ( 23می 2011
میالدی)ایرانی که از یک  1317خورشیدی ( 1938میالدی)
مشهور
بان
درگذشت ناصر حجازی ،دروازه
گرفتار بیماری سرطان ریه بود ،در اعالم نامزدی ولیعهد (محمدرضاپهلوی) با فوزیه ،خواهر
ســال و نیم پیش از آن
سالگی در بیمارستان کسری در تهران پادشاهمصر
سن شــصت و دو
 1325خورشیدی ( 1946میالدی)
درگذشت.
درگذشت ابوالقاسم آزادمراغهای –روزنامه نگار و ادیب
 1369خورشیدی ( 1990میالدی)
شنبه 3خرداد |  23می
درگذشت علیاكبر سیاسی ،نویسنده ،پژوهشگر ،استاد و
رییسدانشگاهتهران
 1291خورشیدی(1912میالدی)
دبیرستان كوشش تهران (خیابان  1376خورشیدی(1997میالدی)
تدفین جنازه یپرمخان در
درگذشتمحمدمهدیکمالیان،نوازندهوسازندهسهتار
نادری)
 1393خورشیدی(2014میالدی)
میالدی)
(1947
خورشیدی
1326
درگذشتهوشنگسیحونپدرمعمارینوینایران
افتتاحنخستینكنگرهكارگرانایران
 1340خورشیدی ( 1961میالدی)
سه شنبه 6خرداد |  26می
درگذشت فرهاد ارژنگی نوازنده تار و آهنگساز
 1360خورشیدی(1981میالدی)
 1305خورشیدی(1926میالدی)
پژوهشگر
و
نویسندهدرگذشتنصراهللفلسفی
درگذشت ادیب نیشابوری -ادیب ،شاعر و مدرس
 1361خورشیدی ( 1982میالدی)

شیخ عبدالجواد ادیب نیشابوری ،فرزند مال عباس ،در سال
 ۱۲۸۱هجریقمریدرنیشابورزادهشد.ویشاعریخوش
قریحه بود و درسرودن شعرازسبک قاآنی پیروی میکرد .اما
بعد ازمدتی به شیوه ترکستانی روی آورد و سرانجام خود
صاحب سبکی ویژه شد .ازادیب نیشابوری عالوه بردیوان
اشعار«،بخشی َ
ازشرح ُم َع َّلقات َسبعهورسالهایدرجمعبین
عروض عربی و فارسی» باقیست.
 1321خورشیدی( 1942میالدی)
انتشارروزنامهکیهانبهصاحبامتیازیعبدالرحمنفرامرزی
ومدیریتوسردبیریدکترمصطفیمصباحزاده.
 1325خورشیدی(1946میالدی)
تأسیسانجمنروزنامهنگاران
 1328خورشیدی(1949میالدی)
درگذشت عالمه محمدقزوینی -ادیب ،پژوهشگرو مؤلف
«بیستمقاله»
 1329خورشیدی(1950میالدی)
قتل احمد دهقان-مدیر نشــریه تهران و نماینده مجلس
شورای ملی و صاحب تماشاخانه تهران به دست حسن
جعفریکارمندشرکتنفتانگلستان.
 1339خورشیدی ( 1960میالدی)
زادروز مهرداد فالح ،شاعر در الهیجان
 1361خورشیدی( 1982میالدی)
درگذشتوارطانهوانسیانازمعمارانوپیشگامانمعماری
مدرن در ایران؛ از آثار وی :ساختمان بانک ملی ایران در تهران
(شعبهدانشگاهتهران)
 1389خورشیدی ( 2010میالدی)
درگذشتمحمدرضااعالمیکارگردانسينما.
اين کارگردان شامگاه ششم خرداد ماه در سن  ۵۴سالگی به
دليل عارضه سکته قلبی در خانه اش به ديار باقی شتافت .او
به عنوان کارگردان ساخت فيلمهايی چون «نقطه ضعف»،
«ترنج»« ،شناسايی»« ،عشق و مرگ»« ،افعی»« ،آشوبگران»،
«ساقی»« ،آنسوی آيينه» و«رازها» را در پرونده کاریاش ثبت
کرده است.
 1398خورشیدی ( 2019میالدی)
درگذشت پرویز بهرام در تهران ( متولد ۱۳۱۲خورشیدی)
دبلور(صداپیشه)سینما،تلویزیونوگویندهرادیووهنرپیشه
نمایشنامههایرادیویی.
.

چهارشنبه 7خرداد |  27می

1324خورشیدی( 1945میالدی)
زادروز محمد بیابانی ،شاعر ،در بوشهر
1359خورشیدی ( 1980میالدی)
گشایش اولین دوره مجلس شورای اسالمی
 1383خورشیدی ( 2004میالدی)
وقوع زلزلهای به قدرت  6.4درجه ریشــتر در استانهای
تهران،مازندرانومناطقكوهستانیشمالایران

پنجشنبه 8خرداد |  28می

 1336خورشیدی ( 1957میالدی)
زادروزمحسنمخملباف،نویسندهوفیلمساز،درتهران
 1381خورشیدی ( 2002میالدی)
درگذشتحبیباهللكسمایی،فیلمنامهنویسسینمایپیش
از انقالب ایران

Shah Abbas
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emperor of persia
1629-1587

رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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لوری الفلین هنرپیشه و همسرش ماسیمو جیانوللی
به جرم خود اقرار کردند

دکترجمشیدآصف
جراح  -دندانپزشک

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

لوری الفلین هنرپیشه تلویزیون و همسرش ماسیمو جیانوللی طراح مد که به مدت
 14ماه تالش کردند در پرونده رشوه به دانشگاه روی حرف خود مبنی بر بیگناهی
تکیه نمایند ،سرانجام امروز با دادستان فدرال پروند به توافق رسیدند که با اقرار و
پذیرش جرم خود ،تخفیف بگیرند و به سبب تقلب مدت  2ماه را در زندان فدرال
خواهند گذراند.
لوری الفلین و همســرش در پرونده رشــوه برای ورود دختران خود به دانشگاه

 500 ،USCهزار دالر به ویلیام ریک سینگر پرداخته بودند.
لوری الفلین پذیرفته است که افزون بر دوره زندان 150 ،هزار دالر جریمه بپردازد
و  100ساعت کار برای خدمات عمومی انجام دهد.
همســر او ماســیمو جیانوللی نیز  250هزار دالر جریمه و  250ساعت کار برای
خدمات عمومی انجام خواهد داد.

