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در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی، زیرا که می دانم 
خواهی آمد. من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را 
برای پارسی ها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر 

گرفته است رشک مبر...!!!

رایگان
FREE

زنگ های کلیسا به احترام فلوید به 
صدا در آمدند 

راهنمای بازگشایی مدارس 
دولتی کالیفرنیا

گوین نیوسام همه ما باید با رفتار 
نژادپرستی سیستماتیک در 

کالیفرنیا بجنگیم..

اریک گارستی :آیا می خواهیم به 
کشتارگر بودن خود ادامه دهیم؟

بودجه ترن پر شتاب متوقف می شود

شهردار تمکوال به خاطر سخنان 
نژادپرستانه اش استعفا داد

استعفای مسئول اداره بهداشت 
عمومی ارنج کانتی ، پس از 

تهدید به مرگ

مخالفت اتحادیه پلیس
 با کاهش بودجه

در صفحات دیگر:

224

معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی
در صفحه 5

قیمت این خانه که در منهتن نیویورک قرار دارد کمی باالتر از قیمت درخواست شده 
از سوی دادگاه به فروش رسید. قیمت درخواست شده از سوی دادگاه 4/11 میلیون 
دالر بود ولی به قیمت 50/11 میلیون دالر به فروش رسید. شاهدخت اشرف پهلوی 
در سال 2016 پس از یک بیماری طوالنی در آمریکا درگذشت هر چند این خانه در 
ســال 2014 به قیمت 9/49 میلیون دالر برای فروش ثبت شده بود .  این خانه که 7 
طبقه است با مساحتی کمی بیش از 12 هزار اسکوئر فوت توسط بنیانگذار شبکه سی 

بی اس ویلیام پالی ساخته شده است.  شاهدخت اشرف پهلوی آن را در سال 1980 
پس از وقوع انقالب اسالمی در ایران و خروجش از ایران خریداری نمود. شاهدخت 
اشرف پهلوی صاحب سه فرزند شد که نخستین آن شهریار شفیق در پاریس توسط 
گماشتگان جمهوری اسالمی ترور و به قتل رسید. فرزند دیگر او آزاده شفیق نیز در 
پاریس  به ســال 2011 درگذشت. فرزند دیگر او شهرام پهلوی نیا است که در سال 

1940 متولد شده و درحال حاضر در سنین 80 سالگی خود به سر می برد.

خانه شاهدخت اشرف پهلوی در  دادگاه ورشکستگی نیویورک به فروش رسید

 خبرگزاری ایرانشــهر: دادگاهی در ایالت نیویورک روز 
جمعه 12 ماه جون 2020 سردســته یک باند تبهکار به 
نام پل کالدرالروژ را به 25 سال حبس ، محکوم کرد. این 
تبهکار بین المللی که یک تیم مزدور جنایتکار را رهبری 
می کرد و یک سیستم تسلیحاتی را برای رژیم جمهوری 
اســالمی ایران طراحی و اجرا کرده بود به 25 سال زندان 

محکوم کرد. 
قاضی دادگاه  در توصیــف این تبهکار گفت من » یک 
شخصی را می بینم که در هدایت یک دسته تبهکار بمانند 

فیلم های جیمز باند فعالیت می کند« 
پل الروژ که در سال 2012 به دلیل فعالیت هایش در زمینه 

پولشویی و تجارت مواد مخدر دستگیر شده بود  با مقامات 
قضایی آمریکا پس از دستگیری همکاری کرد و اطالعات 
بسیاری را در اختیار آنان قرار داد. از جمله این اطالعات 
ساخت و اجرا و گسترش برنامه موشکی زمین به هوای 
رژیم جمهوری اسالمی ایران بوده است. در اوراق دادگاه 
نشــان داده شده است که این تبهکار در سالهای 2009 تا 
2012 در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در 
فروش این  سیستم موشکی به رژیم جمهوری اسالمی 

ایران دست داشته است. 
الروژ متولد 24 دســامبر 1972 متولد کشور زیمبابوه ) 

رودزیا پیشین( می باشد.  

سردسته باند تبهکارانی که برای رژیم ایران تامین 
اسلحه می کرد به 25 سال زندان محکوم شد

http://e-frt.com/
https://www.jahanilaw.com/
https://www.heidarilawgroup.com/
https://riseinmalibu.com/
www.mesrianilaw.com
https://ferdowsimoneyexchange.com/
www.RHMFirm.com
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=47397&Status=2
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خدا چه می خواهد؟
 او یک خانواده می خواهد ...
که شما هم عضوی از آن باشید.
برای آگاهی بیشتر به لینک زیر رجوع کنید:
miqlat.org/fa/resources.htm

کتاب رایگان

محمدعلی کشاورز
بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران

زنگ های کلیسا به احترام فلوید به صدا در آمدند

در ساعت 9 بامداد روز سه شنبه ، همزمان با آیین یادبود جورج فلوید در هوستون 
تگزاس، زنگ های کلیسای کاتولیک ها Lady of Angeles در دان تاون لوس 
آنجلس به مدت 8 دقیقه و 48 ثانیه به نشــانه زمانی که زانوی پلیس مینیاپولیس بر 

گردن جورج فلوید فشار آورده و او را به مرگ کشانده بود به صدا درآمد. 
هوزه گومز، اسقف کلیسای لوس آنجلس گفت: 

امروز تمامی کلیساهای کاتولیک در جنوب کالیفرنیا، مراسم دعا برای همبستگی با 
آیین یادبود در هوســتون برگزار کردند. او گفت: خشم و خیزشی که لوس انجلس 
و دیگر نقاط آمریکا را از هنگام مرگ جورج فلوید فرا گرفته به ما یادآور می شــود 
که نژادپرستی واقعی مانده است. میلیون ها برادر و خواهر ما هنوز، امروزه، تحقیر، 

بی کرامتی و نابرابری را تجربه می کنند و آن هم به سبب نژاد و رنگ پوست. 

راهنمای بازگشایی مدارس دولتی کالیفرنیا

راهنمای بازگشایی مدارس دولتی کالیفرنیا برای 1037 اداره آموزش کالیفرنیا فرستاده 
شــد. راهنمایی که در آغاز آن آمده است. نخســت، ایمنی )Safety First( این 
راهنما که از سوی تونی تورنموند، رئیس اداره آموزش کالیفرنیا در کنفرانس خبری 
منتشــر شد، اشاره می کند که چگونه می توان آموزش از راه دور را با چاپ تکالیف 
مدرسه و دریافت آن از مدارس همراه کرد تا دانش آموزان بتوانند در خانه به تکالیف 

مدرسه خود بپردازند و آن را در روز تعیین شده به مدرسه بازگردانند و تکلیف های 
تازه را بردارند. این راهنما که از عبارت قوی تر با یکدیگر بهره گرفته است، به ارائه 
راهکار همکاری آموزگاران و دانش آموزان و خانواده در راستای آموزش واقعی و 

مفید در دوران کرونا می پردازد.

 ایرانشهر
را

آن الین بخوانید
IranshahrNewsAgency.com/

Magazine

http://www.apcenters.com/
http://www.miqlat.org/fa/resources.htm
https://shop.ketab.com/
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=3
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در کانون خبر:

گوین نیوسام همه ما باید با رفتار نژادپرستی 
سیستماتیک در کالیفرنیا بجنگیم.

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در کنفرانس خبری خود که پس 
از یک هفته اعتراضی و تظاهرات در کالیفرنیا برگزار شد اشاره 
کرد که دســتور می دهد که پلیس های کالیفرنیا حق ندارند به 
شریان های خون رسان به مغز در هنگام دستگیری فشار بیاورند 
همین حرکتی که موجب مرگ جوج فلوید شده است و از این 
پس در آموزش پلیس، این رفتار باید حذف شود. قانون گذاران 
نیز موضوع ممنوعیت فشردن شــریان های حیاتی را به قانون 
طرح کرده اند که به زودی تصویب و اجرایی خواهد شــد. این 
یک شعار یا احســاس سیاسی لحظه ای نیست، همه ما باید با 

رفتار نژادپرستی سیستماتیک در کالیفرنیا بجنگیم. 
او اشــاره کرد که این جامعه سیاهان نیست که باید تغییر کند، 
این ما هســتیم که باید تغییر کنیم. او گفــت تنها نمی توان به 
عدالت در مورد موضوع قضایی بپردازیم، عدالت در زمینه های 
اقتصادی – اجتماعی و محیط زیست یک ضرورت است او در 

پایان با گفتاوردی از دانته چنین گفت: تاریک ترین جای جهنم 
برای کسانی نگه داشته شده است که در هنگام بحران اخالقی، 

بی تفاوتی را پیشه می کنند. 

اریک گارستی :آیا می خواهیم به کشتارگر 
بودن خود ادامه دهیم؟

اریک گارســتی، پــس از آن کــه از کاهــش بودجه پلیس 
لوس آنجلس سخن گفت با تلفن شماری از شهرداران آمریکا 
روبرو شــد که به او گفته اند چرا چنین کردی، حال ما نیز باید 

بودجه را جابه جا کنیم. 
او در ســخنرانی خود برای رهبران مذهبی و سیاسی که روز 
 First African Methodist Episcopal گذشــته در
در جنوب لوس انجلس گفت: حرف من این است که ما باید 
از جایی آغاز کنیم و بگوییم که می خواهیم چه کسی باشیم و 
یا می خواهیم به کشتارگر بودن خود ادامه دهیم و همان باشیم 
که هســتیم. )اشاره او به پلیس های قاتل جورج فلوید و دیگر 

پلیس ها با همان دیدگاه در امریکا بود( 
مایــکل مور رئیس پلیس لوس آنجلس نیــز در مورد کاهش 
بودجه 150 میلیون دالری از بودجه ساالنه پلیس لوس آنجلس، 

به منزله کاهش حقوق ماموران پلیس است. 
اداره پلیــس لوس آنجلس 9985 افســر دارد که هم اکنون با 

کاهش ساعت کار روبرو هستند. 

بودجه ترن پر شتاب متوقف می شود
نمایندگان مجلس ایالتی کالیفرنیا قطعنامه ای را ارائه نمودند 
که از فرماندار کالیفرنیا می خواهد پروژه 20/4 میلیارد دالری 
ترن پرشتاب را برای سال جاری که تنها می توانست مرسد 
و بیکرز فیلد را به هم پیوند دهد، به آینده موکول نماید زیرا 
بــاری را از دوش بزرگراه های منطقه و گازهای گلخانه ای 
برنمی داشــت و از مسئوالن خواستند تا از بستن قرارداد با 

شرکت ها خودداری نمایند. 
گر چه سنای کالیفرنیا نیز در این زمینه باید تصمیم خود را 
بگیرد تا در بودجه سال 21-2020 برای این موضوع اصالح 
صورت بپذیرد، لیکن سنای کالیفرنیا هنوز نظر خود را اعالم 

نکرده است. 
ناگفته نماند که برای تامین بخشی از بودجه ترن پرشتاب، 
در سال 2008 رای دهندگان کالیفرنیا انتشار 4/2 میلیارد دالر 
اوراق قرضه ایالتی را تصویب کردند که موضوع بازپرداخت 
آن به خریداران در چند سال آینده، مشکل اقتصادی دیگری 

را بدون بهره برداری، بوجود می آورد. 

شهردار تمکوال به خاطر سخنان نژادپرستانه اش 
استعفا داد

جیمز استوارت شهردار شــهر تمکوال )Temecula( در 
ریورســاید کانتی شب گذشته به سبب بیان این که »او باور 
دارد که هیچ فرد رنگین پوست خوبی، به دست افسران پلیس 

کشته نشده است«، ناگزیر به استعفا شد. 
او تاکید کرد که نمی خواسته از واژه خوب استفاده کند و اشاره 
او به گشــت زنی ماموران شریف دپارتمان کانتی ریورساید 

است که تمکوال بخشی از آن است. و می خواسته بگوید هیچ 
فرد رنگین پوستی را نکشته اند. 

ناگفته نماند که در سال 1998 پس از تیراندازی پلیس به زن 
سیاهپوستی به نام تایشا میلر که به مرگ او انجامید، تظاهراتی 

در ریورساید برگزار شد.

https://mgmlenders.com/
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در کانون خبر:

استعفای مسئول اداره بهداشت عمومی ارنج کانتی ، 
پس از تهدید به مرگ

دکتر نیکول کوئیک، مسئول اداره بهداشت عمومی ارنج کانتی 
پس از تحمل هفته های اعتراضی مردم به دســتور اجبار برای 
پوشیدن ماسک در بیرون از خانه در فروشگاه و خیابان، شب 
گذشــته در جلسه ناظران کانتی استعفا داد. او که در این مدت 
با تهدیدهای بیشمار روبه رو شده بود، شب گذشته نیز با زنی 
روبه رو شــد که خود را وکیل می خواند و به پوشیدن ماسک 
اعتراض داشت، او با تهدید اعالم کرد که او از مردم می خواهد 
که بدون پوشیدن ماســک در برابر خانه دکتر نیکول کوئیک 

گردهم آیند و اعتراض خود را نشان دهند. 
شــریف دپارتمان ارنج کانتی اعالم کرد که محافظت و امنیت 

دکتر نیوکل کوئیک را به عهده گرفته و تامیین می نماید. 
بامداد امروز، هیئت مدیره ناظران ارنج کانتی، دکتر کلیتون چاو  

را جایگزین او در اداره بهداشت عمومی نمود. 

شورای شهر سن دیه گو از 
بودجه پلیس نمی کاهد

شورای شهر سن دیه گو که روز گذشته با درخواست بیش 
از 4400 نفر از مــردم از راه تلفن، ایمیل و حضوری برای 
کاهش بودجه اداره پلیس ســن دیه گو روبرو شــده بود تا 
این بودجه را در راستای کمک به اجاره نشین ها، کلینیک های 
روان درمانی و قدرت بخشیدن به اقلیت های جامعه هزینه 
کند، پس از 12 ساعت بحث و گفتگوی موافقان و مخالفان، 
از کاســتن بودجه پلیس خودداری کرد، لیکن پذیرفت که 
بودجه 5 میلیون دالری کمک به پرداخت اجاره را در دوران 

بحرانی کنونی به 15/1 میلیون دالر افزایش دهد.
ایــن رای گیری با نتجیه 1-8 پایان یافت و نه تنها کاهش را 

نپذیرفت، بلکه آن را 27 میلیون نیز داد. 

تظاهرات سراسری
 Black Lives Matter 

در لوس آنجلس

 Black امروز اعالم شد که روز 14 جون تظاهرات سراسری
Lives Matter در لوس آنجلس برگزار می شــود گرچه از 
پشتیبانی L.A.Pride برخوردار خواهد شد، لیکن مستقل از 
آن برگزار می شود. به نظر می رسد هنگامی که کریستوفر وست، 
بنیانگــذار و برگزار کننده LA Pride اعالم کرد جشــنواره 
خیابانی ســاالنه را در بلوار هالیوود در پشتیبانی از تظاهرات 
Black Lives Matters اعــالم نمــوده و برای گرفتن 
پروانه برگزاری جشــنواری به پلیس مراجعه نموده بود، بدون 
جلب توافق برگزار کنندگان Black Lives Matter بوده 
است و برگزار کنندگان تظاهرات اعتراضی سیاهپوستان، آن را 
گسترده تر و بدون پیوند با گروه ویژه ای می خواهند برگزار کنند. 

این تظاهرات در روز ادینه برگزار می شود.

مخالفت اتحادیه پلیس با کاهش بودجه

پس از آن مونیکا رودریگز نماینده شورای شهر لوس آنجلس 
و اریک گارستی شهردار لوس آنجلس از کاهش 150 میلیون 
دالری از بودجــه پلیس لوس انجلس ســخن گفتند، مونیکا 
رودریگز و شماری دیگر از نمایندگان شورای شهر زیر فشار 
اتحادیه پلیس لوس آنجلس قرار گرفتند که آن ها پشتیبانی مالی 
خود را از کارزارهای انتخاباتی این نمایندگان قطع خواهند کرد. 
لیگ حمایت از پلیس لوس آنجلس نیز اعالم کرد که ما قول 

می دهیم که اتحادیه پلیس تا آخرین نفس با این موضوع خواهد 
جنگید و شــماری نیز از اعضای علیرتبه و دارای نفوذ پلیس 
نیز اشاره داشتند که این موضوع ممکن است در انتخابات رقم 
بخورد که اشاره آنها، قطع کمک مالی به کارزارهای انتخاباتی 
است در دوره گذشته اتحادیه پلیس 100 هزار دالر به انتخابات 

مونیکا رودریگز کمک کرده بودند.

https://www.08tickets.com/tickets/erfan-halghe-online-classes-196989#buy
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مصطفی محمدنجار
مشاور عالی رئیس ستاد کل

نیروهاي مسلح

متولد 1335 در شهر تهران است ؛ مدرک کارشناسی ارشد رشته 
مدیریت اجرایی دارد

مسئولیت ها

- مسئول ارزشیابی استان سیستان و بلوچستان در فرماندهی کل و ستاد مرکزي سپاه
- مسئول تعاون کل سپاه 1360

- قائم مقام گروه جنگ افزار وزارت سپاه
- مدیریت صنایع حدید

- مسئول گروه تجهیزات و پشتیبانی- فنی صنایع، کالهدوز، امام علی )ع(، شهید رجایی
- معاون اجرائی مدیرعامل سازمان صنایع دفاع در گروه صنایع تسلیحاتی و مهمات -

1365- سازي و متالوژي ساصد 1386
- رئیس هیات اجرائی گروه صنایع تسلیحاتی ساصد

- رئیس گروه صنایع تسلیحاتی ساصد
- وزیر دفاع از مرداد 1384 تا مرداد 1388

- وزیر کشور از مرداد 1388 تا مرداد 1392
- جانشین رهبر جمهوري اسالمی در امور نیروي انتظامی از 17 آبان 1388 تا مرداد 1392

برخی از موارد نقض حقوق بشر
مصطفی محمدنجار به عنوان وزیر کشور و جانشین سید علی خامنه اي در امور
نیروي انتظامی، مشارکت مؤثري در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست
جمهوري ســال 1388 ، به ویژه در حوادث عاشــورا ) 6 د یماه 1388 ( داشته 
است. در 6 دي 1388 ، اعتراضات در شهرهاي مختلف ایران با واکنش شدید و 
خشن نیروهاي امنیتی و انتظامی مواجه شد. طی این اعتراضات، فقط در تهران، 
دست کم 11 نفر کشته شدند. با گذشت 8 سال هنوز نه فقط آمار دقیقی از کشته 
شدگان 6 د یماه 1388 اعالم نشد ه، هیچ دادگاه یا نهاد مستقلی علت مرگ کشته 

شدگان را پیگیري نکرده است.
در 10 د یماه 1388 ، مصطفی محمدنجار پس از جلســه هیات دولت با بیان این 
که : مدیریت اعتراضات پس از انتخابات را بیگانگان در دست دارند گفت »وزارت 
کشور با کسانی که اغتشاش کنند و به جان، مال و امنیت مردم آسیب بزنند قاطعانه
برخورد می کند و اغتشاشگران و عده معدودي که به قصد محاربه با خدا، رسول

خدا و امام او برخاســته اند این برخورد قاطع از سوي دستگاه هاي مسئول به ویژه 
دستگاه قضائی را مشاهده خواهند کرد«

قرارگرفتن در لیست مجازا تهاي حقوق
بشري وزارت خزان هداري ایاالت متحده آمریکا

در مهر 1389 وزارت خزان هداري ایاالت متحده آمریکا با اشاره به نقش مصطفی
محمدنجار به عنوان جانشــین رهبر در امور انتظامی و وزیر کشــور، در سرکوب 
اعتراضات روز عاشوراي  )6 دي( سال 1388 ، که به کشته شدن د هها و دستگیري 
صدها نفر منجر شــد، او را در لیست مجازات هاي حقوق بشري خود قرار داد بر 
اساس این تحریم دارایی هاي احتمالی مصطفی محمدنجار در آمریکا توقیف و از 

ورود او به این کشور جلوگیري می شود. همچنین شهروندان ایاالت متحده حق هی 
چگونه معامله اي با او نخواهند داشت.

مهدي محمدي
مسئولیت ها

- رئیس زندان شــهرري )قرچــک( از 25 فروردین 
1396 تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر
مهدي محمدي به عنوان رئیس زندان قرچک، در آزار و محرومیت زندانیان از
حداقل امکانات بهداشتی و درمانی و ضرب و شتم و شکنجه آ نها نقش مهمی
داشــته و مسئول است. نگهداري در شرایط نامناسب و غیرانسانی و محرومیت 
از مراقب تهاي پزشکی و درمانی ضروري، از جمله رویه هاي معمول و مستمر 
نقض حقوق زندانیان در زندان قرچک است. آتنا دائمی، فعال مدنی محبوس در 
زندان اوین که مدتی را در زندان قرچک گذراند، در نامه اي سرگشاده، شرایط 
زندان قرچک را چنین توصیف می کند:»بهداشت در تمام این زندان امري است 
فاقد معنا. جایی بدون خون، اســتفراغ و... قابل رؤیت نیســت. آب تمام زندان 
شــور اســت و در هر بند فقط یک شیر آب مخصوص آشامیدن وجود دارد که 
البته بیشــتر از آب شور آسیب زننده است. اغلب زندانیان حتی یک دندان سالم 
هم ندارند و دچار ورم شــدید شکم و دست و پا هستند. هزینه خدماتی چون 
دندانپزشکی با زندانی است و سایر خدمات پزشکی یا وجود ندارد یا باشد هم 
خیلی کند و همراه با توهین و تحقیر است و خالصه می شود در قر صهاي خوا 

بآور شدید و متادون «
در 30 بهمن 1396 ، تعدادي از دراویش گنابادي در خیابان گلستان هفتم تهران
در اعتــراض به محدودیت ها و موانع پیش آمده براي جامعه دراویش و همین 
طور بازداشت نعمت اهلل ریاحی، یکی از هم کیشان خود، تجمع کرده بودند. این 
تجمع با یورش پلیس و نیروهاي امنیتی به خشونت کشیده شد؛ تعداد زیادي از 
دراویش مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و صدها تن از آنان بازداشــت شدند. 

بازداشت شدگان زن را به زندان قرچک منتقل کردند.
در 23 خرداد 1397 نیروهاي گارد ویژه زندان، زنان درویش گنابادي محبوس را که 
پس از حوادث گلستان هفتم بازداشت شده بودند به دلیل اطالع رسانی از وضعیت 

ناگوار زندان قرچک با باتوم و شوکر ضرب و شتم کردند.
ســه تن از زنان درویش گنابادي محبوس در زندان قرچک ورامین در ششــم آذر 
1397 ، پس از مطالبه وسایل شخصی خود، به دستور مهدي محمدي، رئیس زندان 
ضرب و شتم شدند بر اساس گزارش تارنماي »مجذوبان نور« شکوفه یداللهی، الهام 
احمدي و سپیده مرادي که در بند 7 زندان قرچک محبوس هستند به دلیل »آلودگی 
شــدید زندان به بیماري هاي عفونی« خواستار اعاده وسایل شخصی شان توسط 

مسئوالن زندان شده بودند.
الهام احمدي، درویش گنابادي زندانی در زندان قرچک، پس از انتشــار یک فایل 
صوتی درباره شــرایط ســخت و ناگوار زندانیان در زندان قرچک، هجدهم د یماه 

1397 با شکایت مهدي محمدي به 148 ضربه شالق محکوم شد.

سید صولت
مرتضوي باباحیدري

مدیرعامل سازمان موقوفات
آستان قدس رضوي

ها مسئولیت 

باباحیدر بسیج  مسئول   -
فارسان مرکزي  بخشدار   -

بیرجند فرماندار   -
- مدیر کل اقدامات تأمینی ســازمان زندان ها

- مدیرکل امور اداري و مالی ســازمان زندان ها
حمایت روزنامه  مسئول  مدیر   -

- دبیر اجرایی انجمن روزنامه نگاران مســلمان
- دبیر انجمن روزنامه نگاران مســلمان

جنوبی خراسان  استاندار   -
- معاون سیاســی وزارت کشــور جمهوري اســالمی ایران و رئیس ستاد 

انتخابات کشــور از سال 1388 تا 10 مهر 1392
- مشاور ارشد وزیر کشــور )رحمانی فضلی( از 12 شهریور 1392

شــهردار مشهد از 7 مهر 1392 تا 31 مرداد 1396
- مدیرعامل ســازمان موقوفات آستان قدس رضوي از تیر 1396 تا کنون

بشر حقوق  نقض  موارد  از  برخی 
صولت مرتضوي به عنوان معاون سیاســی وزیر کشور، مشارکت موثري 
در ســرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاســت جمهوري سال 1388 

است. داشته 
در جریان برخوردهاي خشــونت آمیز با تظاهــرات اعتراضی مردم علیه 
نتایج اعالم شــده انتخابات ریاســت جمهوري در ســال 1388 ، د هها 
نفر کشــته، صدها تن زخمی و هزاران نفر نیز بازداشــت شدند. شماري 
از بازداشــت شــدگان نیز زیر شــکنجه به قتل رســیدند. اعتراضات در 
شــهرهاي مختلف ایران، به خصوص در6 دي 1388 ، با واکنش شــدید 
و خشــن نیروهاي امنیتی و انتظامی ســرکوب شد. فقط در تهران، دست 
کم 11 نفر کشــته شدند. با گذشت 9 ســال، هنوز نه فقط آمار دقیقی از 
کشــته شدگان 6 د یماه 1388 اعالم نشــد ه، هیچ دادگاه یا نهاد مستقلی 

علت مرگ کشته شــدگان را پیگیري نکرده است.
قرارگرفتن در لیســت مجازا تهاي حقوق بشــري اتحادیه 

اروپا
اتحادیه اروپا در 4 فروردین 1391 ســید صولــت مرتضوي باباحیدري 
را بــه دلیل افرادي که بــراي حقوق قانونی خــود از جمله حق آزادي 
هدایت روند ســرکوب بیان اعتراض کرده اند، از ورود به کشــورهاي 
ایــن اتحادیــه محروم کــرد. همچنین دارایی هــاي او در اروپا توقیف 

شد. خواهد 

https://shop.ketab.com/
http://www.ketab.com/
www.mihantv.com
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طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

هفته پر ماجرایي داشتیم ...
معاون را بکش!

2120 میالدي(: ( برگزیده از کتاب درس تاریخ ایران معاصر سوم دبیرستان سال 1499
... گویند حدود یک قرن پیش در کشورمان، ایران، قومي بر سر کار آمدند که ظاهرا به
پیامبر و امامان متصل بودند و در واقع شیاداني بیش نبودند ... آنان کمي بیش از چهل

سال بر این آب و خاک حکم راندند ... نام حکومتشان را جمهوري اسالمي گذاشتند ...
آغاز جمهوري اسالمي با کشتار و غارت و گروگانگیري به نام انقالب و سپس با جنگ

و اعدام هاي دسته جمعي و ویراني و تباهي ادامه یافت ... در اواخر دوران نه چندان
بلند جمهوري اسالمي، نظام همچون خوره به جان خودش افتاده بود! ... جنگ قدرت
و شارالتانیسم حکومتي هر روز مهره اي را مي آورد و مهره دیگر را حذف یا غیرفعال

و یا حصر مي کرد ... یکي از روش هاي رهبر جمهوري اسالمي براي اخته کردن
سیاسي سران نظام، دستگیري معاونین و مشاوران نزدیک به رجل سیاسي مغضوب

رهبري بود ... اکبر طبري معاون مالي قوه قضاییه براي دو دهه بود ... وي در زمان دو
رییس قوه یعني شاهرودي و آملي الریجاني معاون و معتمد هر دوي آنها بود ... رییسي
وقتي به ریاست قوه قضاییه رسید، اکبر طبري را به توسط سازمان ضد اطالعات سپاه
دستگیر و محاکمه کرد ... قالیباف پس از بارها آزمودن شانس براي ریاست جمهوري
اسالمي و شکست در آن باالخره رییس مجلس شد ... معاون قالیباف را گرفتند و به

محاکمه بردند ... پیش از این معاون احمدي نژاد رییس جمهور پیشین و همه یاران و
وفاداران او را به زندان انداختند ... همین بال بر سر خانواده هاشمي، خاتمي، کروبي و

موسوي آمد که همگي از مقامات بلند پایه جمهوري اسالمي بودند ... آن انقالب
اسالمي هم فرزندان خودش را آنقدر بلعید تا مقطوع النسل شد!

جاسوس بعد از این

این اتهام جاسوسي هم ما رو نموده واال! هر کي رو هر جا بگیرن اول همه میگن
جاسوسه، هیچوقت هم به ما نه، به همون هواداراي اسگول خودشونم نمیگن واسه

چي میگیم فالني جاسوسه و واسه کي و از کجا جاسوسي کرده! البته فکر کنم که واسه
اثبات جاسوس بودن یه نفر باید ضد اطالعات سپاه باس اوکي بده که اون دیگه دست
خودشونه. مفهوم ساده اش اینه که بروبچ حاج مجتبي )توله خامنه اي( و شیخ طائب
)رییس ساس( با ریخت هر کي حال نکنن خیلي راحت یه برچسب جاسوس بهش

میزنن و به گاش میدن! توي هفته اي که گذشت سخنگوي قوه قضاییه یه سوتي داد که
آخرش بود . یارو اومده اعالم میکنه جاسوسي که اطالعات سردار سلیماني رو به

سرویس اطالعاتي بیگانه میفروخته رو بزودي اعدام میکنیم ... بعد از این اعالم پر آب
و تاب، رییسي به سخنگو زنگ زد که: مرتیکه چیزخل، ایني که مي خوایم اعدامش
کنیم یه ساله که بازداشته! سخنگوي احمق قوه قضاییه هم تصحیح میکنه که بله این

جاسوس به هر حال جاسوسه و باس اعدام بشه چه اصال جاسوس باشه چه از دید ما
جاسوس باشه و چه جاسوس بعد از این باشه!

حکایت فشار روي هزار
میگن وقتي فشار میرسه به هزار ، دیگه فالنت پاره اس! حاال حکایت این روزاي

جمهوري اسالمي شده که این چس مثقال اقتصادي که باقي مونده بود هم با فشار
حداکثري امریکا داشت به گا میرفت که یهویي سناتورهاي جمهوري خواه سنا که مث
که بدجوري واسه والیت فقیه راست کردن یه طرح تحریماي جدید آوردن که سنگین
ترین تحریماي تاریخ رو میکنه ماتحت جمهوري اسالمي! باس ببینیم فالن نظام چقدر
دیگه میتونه فشار روي هزارو تحمل کنه و پاره نشه! تازه باس قطعنامه تمدید تحریم
تسلیحاتي جمهوري اسالمي رو هم که امریکا تهیه کرده رو هم به قضیه فشار اضاف

کنین!

بده بستون
دادستاني سوییس پرونده قتل کاظم رجوي برادر رهبر سابق مجاهدین خلق را مختومه

اعالم خواهد کرد ... اصن کاري ندارم رجوي خوب یا بد، اصنم کاري ندارم که
سازمان مجاهدین خلق کجاي داستان مملکتمون هستن ولي ایني که دولتاي اروپایي

یکي بعد اون یکي چشم کور شده اشونو به ترور سازمان یافته و نقض مکرر مقررات
بین المللي توسط مزدورهاي جمهوري اسالمي بستن و هر کدومم آخر ماسمالیش

میکنن و قاتل رو هم بعد محکومیتش یا تو یه بده بستون سیاسي به پولي، امتیازي یا یه
زنداني دیگه تاق میزنن ... فقط اسمش بده که اروپا خایه مال جمهوري اسالمیه وگرنه

سودش براي اروپاییا به بدنامیش میارزه حتما!
چوب دو سر ...

و حکایت چوب هاي دو سر گوهي همچنان ادامه داره ... چوب دو سر طالي این
هفته، قاضي منصوري نام داره که االن در آلمان تبدیل به آلت دو سر شده. ایشون

قاضي سابق قوه قضاییه است که بارها با حکماي ناجوانمردانه کلي از خبرنگارها و
اصحاب رسانه رو به زندان و شکنجه فرستاده و وفتي هم بازپرس بوده که خدا میدونه

چه جنایتایي کرده ... یه سر این چوب آغشته به کثافت، پرونده فساد و شراکت در
مفسده هاي اکبرطبري معاون سابق قوه قضایي ه اس و او ن یک ي س ر گوه ي قاضي

منصوري االن تو آلمانه که سازمان گزارشگران بدون مرز بدلیل نقض حقوق بشر و
حقوق فعاالن رسانه ازش به دادستاني فدرال آلمان شکایت کرده. خالصه اگه برگرده

ایران، ضد اطالعات سپاه منتظرشه و اگه بمونه آلمان، دادگاه فدرال در انتظارشه ...
قاضي منصوري عزیز، دو تا آپشن به گا رفتن داري، انتخاب با شماست!

جوک هاي هفته:
رفتم پرنده فروشي ،

گفتم این عروس هلندي چنده؟ گفت 250 تومن .
گفتم جهازم داره دیگه؟

با عقاب تو مغازه ش افتادن دنبالم بیشورا
*********

یه بارم یکي از فامیال منو واسه پسرش خواستگاري کرد
جواب نه که دادیم مامانم واسه اینکه ناراحت نشن برگشت گفت : حاال دختر مام

همچي پخي نیست.
*********

مادرم فکر کرده کاکتوس سالي یک استکان بیشتر آب نمي خواد ...
امروز کاکتوسه گفت: داداش یک لحظه بیا، اینجا کربالس؟

یک لیوان آب بیار  مردیم از تشنگي کولرم که بابات خاموش کرده
*********

مغز جالبترین عضو بدنه !
از زمان تولد تا موقع مرگ کار میکنه به جز سر امتحان !!!

خاک تو سرش
*********

ب ب ر ب
چیست؟؟

به معناي برو باباست که ایرانیها در پاره اي مواقع با دهن کجي، براي تضعیف روحیه
طرف مقابل بکار میبرند!!

االن دارید امتحان میکنید؟؟
تبریک میگم شما یک ایرانیه اصیل هستید!

*********
رفتم کبابي چلو کبابش شیرین بود!

گفتم آقا چرا شیرینه کبابتون؟
گفت پیاز گرونه موز چرخ کردم!

*********
مردها فکر میکنند آرزوي هر زني پیدا کردن بهترین َمرده....

اما در واقع آرزوي هر زني اینه که
هرچي دوست داره بخوره بدون اینکه چاق شه !!!

و هر چي دوست داره بخره بدون اینکه نگران موجودي کارتش باشه!
بد میگم خانوما؟؟؟

واال .... چه اعتماد به نفسي دارن این اقایون
*********

یه وسیله تو دستشویي هست ، اسمش دمپاییه اما
هیچ وقت دم پا نیست!!!

دورترین نقطه دستشویي پارک شده
نمیدونم نفر قبلي بال بال زده تا دم در؟؟؟؟

*********
پسردایي 5 سالم با خمیر بازي براي خودش سبیل گذاشته زنگ زده به مهد کودکشون

گفته کامبیز امروز نمیاد
مربیه گفته کامبیز تویي؟
گفته نه من پدرم هستم !

*********
آدماي خاص همیشه در معرض خطرند

پاشم برم واسه خودم صدقه بدم
خوشبحالتون ...

که حتي هیشکي نگاتونم نمي کنه
واال

غیر از بدبختي برا ما چیزي نداره
*********

مسواکتونو هر 3ماه یه بار عوض میکنید؟
من که یه مسواکمو اینقدر استفاده کردم این اواخر دندونم اونو تمیز میکرد

*********
پیاز کارکرده در حد نو !

رنگ: سفید باروکش سبز
یک لکه رنگي داره

فقط با پرداخت 4هزار تومان
خواهشا اگه پولشو ندارین مراجعه نکنید!

*********
پسر عموم رفته زن گرفته

گفتن سه تیکه از جهیزیه پاي دوماده...
لوازم آشپز خونه، لوازم برقي و لوازم چوبي

احتماال زنش فقط با خودش دمپایي و کلیپس میبره
*********

لذتي که در برداشتن صابون و دمپایي و شامپو و خمیر دندون
از هتل تو روز آخر سفر هست

تو هیچي نیست
المصب آدم فکر مي کنه خرج سفرش دراومده

*********
تو زمستون دو مرحله از خواب سخته:

یکي اون اولش که زیر پتو سرده!
بعدم اون مرحله که میخواي پاشي و زیر پتو گرمه!

جفتش بدبختیه!

از شبکه هاي اجتماعي:
اندر حکایت قاری طوس:

تانک روسي
گر صاف به زیر تانک روسي بروي
تنها به یمن به جنگ حوثي بروي
صد بار بود سهل تر از آن که دمي
با یاد خدا کالس طوسي بروي

)طوسي قاري بچه بازِ محبوب رهبر(
سئوال مهم : خود طوسي براي تعلیم قرآن پیش کي میرفته وبچه هاشو کي درس قرآن

یاد میده؟
*************
مخ هامون میرن آمریکا
بازیگرامون میرن ترکیه

ورزشکارامون میرن آذربایجان
اختالسگرامون میرن کانادا

آخرش ما میمونیم و دکتر سعید طوسي
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آدینه 23 خرداد  |   12 جون

1305 خورشیدی )1926 میالدی(
انتشار نشریه ی ایران مصور

1347 خورشیدی )1968 میالدی(
گشایش خانه مطبوعات ایران

شنبه 24 خرداد   |  13 جون

1354 خورشیدی  )1975 میالدی(
زادروز سبا خویی فعال حقوق بشر و مجری شبکه 

تلویزیونی تلویزیون »من و تو« 

یکشنبه 25 خرداد    |  14 جون

1315 خورشیدی  )1936 میالدی(
زادروز رضا بیک ایمانوردی، بازیگر و ورزشکار 

1388 خورشیدی  )2009 میالدی(
کشته شدن سهراب اعرابی و حداقل شش نفر دیگر 
از معترضین به دست نیروی بسیج و نیروی انتظامی 

در جریان اعتراضات مردمی.
1391 خورشیدی )2012 میالدی(

درگذشــت حسن  کســایی، نوازنده نی در سن 84 
ســالگی در اصفهان. وی متولد سوم مهرماه 1307 

بود.
1399 خورشیدی )2020 میالدی(

درگذشت محمدعلی کشاورز، بازیگر سینما، تئاتر و 
تلویزیون ایران، در سن نودسالگی

دوشنبه 26 خرداد  |    15 جون

346 خورشیدی  )1967 میالدی(
زادروز  کسرا عنقایی، شاعر

1377 خورشیدی )1998میالدی(
درگذشت مهندس جعفر شریف امامی، رجل سیاسی
  کتاب خاطرات مهندس جعفر شریف امامی، پروژه 
تاریخ شفاهی دانشــگاه هاروارد از انتشارات ایران 

بوکز در شرکت کتاب موجود است
1388 خورشیدی )2009 میالدی(

محمدرضا شــجریان از صدا و ســیما خواست تا 
از پخــش آثارش خودداری کنــد؛ وی این عمل را 
در اعتراض به نتیجه انتخابات دوره دهم ریاســت 
جمهوری انجــام داد؛ او قبال نیز نســبت به پخش 
غیرقانونــی آثــارش از صدا و ســیمای جمهوری 

اسالمی ایران، اعالم نارضایتی کرده بود.
1391 خورشیدی )2012 میالدی(

درگذشت مهتاب نوروزی، مشهورترین سوزن دوز 
بلوچستان ایران در سن 78 سالگی..

سه شنبه 27 خرداد   |  16 جون

1353 خورشیدی )1974 میالدی(
درگذشــت عباس مســعودی، بنیانگــذار و مدیر 
مؤسســه ی اطالعات و نماینده  مجلس شورای ملی 

)شش دوره(، و نماینده ی مجلس سنا.
عبــاس مســعودی، )1353-1274( روزنامه نگار و 
فعال سیاســی دوران محمدرضا شــاه پهلوی بود و 

روزنامه اطالعات را پایه گذاری کرد.
او ابتدا در روزنامه کوشــش به مدیریت شــکراهلل 
صفوی با مرحــوم ذبیح اهلل منصــوری همکار بود. 
با خروج از روزنامه کوشــش ابتــدا چند چاپخانه 
کوچک را تاسیس نمود و وقتی به خوبی با کار خود 

آشنا شد، روزنامه اطالعات را راه اندازی کرد.
بعدها اطالعات پرتیراژ ترین روزنامه کشــور ایران 
شد و باعث شد تا عباس مسعودی با مقامات بزرگ 
کشور از نزدیک آشنا شود. و از این طریق به مجلس 
شورای ملی راه یافت. پس از وقایع شهریور بیست، 
مسعودی یکبار توسط افراد ناشناس مورد سوء قصد 
قرار گرفت و تا ســر حد مرگ پیش رفت. با ورود 
رقیــب جدیدی به نــام روزنامه کیهان، مســعودی 
مجالت اطالعات هفتگی، اطالعات ماهانه، اطالعات 

بانوان و مجله االخا را به زبان عربی انتشار داد.
1378 خورشیدی )1999 میالدی(

درگذشت استاد محمود تاجبخش، از پیش کسوتان 
موســیقی ســنتی ایران و نوازنده  ویولون و سه تار 

)تولد 1304 خورشیدی(
1393 خورشیدی )2014 میالدی(

درگذشــت شــهال توکلی همســر غالمرضا تختی 
قهرمان ســنگین وزن کشــتی جهان ) زادروز 5 آذر 

)1325
1395 خورشیدی )2016 میالدی(

درگذشــت امیر عشیری، نویســنده ایرانی که روز 
پنج شــنبه 27 خرداد در 92 ســالگی در ســکوت 
خبری درگذشت، شهرت خود را با نوشتن پاورقی  
در دهه های ســی تا پنجاه خورشــیدی به دســت 
آورد. او که ســال 1303 در تهران به دنیا آمده بود، 
پاورقی نویسی را با مجله »آسیای جوان« آغاز کرد و 
نخســتین نوشته اش را در 1328، وقتی 25 ساله بود 

به چاپ رساند..

   چهارشنبه 28 خرداد  |   17 جون

1273 خورشیدی )1894 میالدی(
زادروز  دکتر عیســی صدیق )صدیق اعلم(- ادیب 

و پژوهشگر
1317 خورشیدی )1938 میالدی(

زادروز  فریده رازی، قصه نویس و محقق
  آثار فریده رازی در شرکت کتاب موجود است

1330خورشیدی )1951 میالدی(
مجله ی »فرید« به صاحب امتیــازِی »راضیه امینی« 

منتشر شد
1359 خورشیدی )1980 میالدی(

درگذشت حسن مشحون، موسیقی شناس و نویسنده
درگذشت قاسم نیک پور، نوازنده  ویولون و پیانو

1378خورشیدی )1999میالدی(
درگذشت سیاوش بشیری ) نویسنده( در اروپا

پنجشنبه 29 خرداد   |  18 جون

1328 خورشیدی )1949 میالدی(
زادروز ابراهیــم حامدي )ابي( خواننده  موســیقي 

ایرانی در سال 1328 در میدان فوزیه تهران
1331 خورشیدی )1952 میالدی(

زادروز  کامیار شاپور، شاعر
1356 خورشیدی )1977 میالدی(

درگذشــت دکتر علی شــریعتی- نویسنده و متفکر 
مذهبی

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

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
12  جون  تا  18 جون )23 خرداد تا 29 خرداد(

https://www.uwla.edu/
http://www.khoshvaghtlaw.com/
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دکتر جمشید آصف
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(818) 789-8823
16661 Ventura Blvd, #401 

Encino, CA 91436

آمار مبتالیان به بیماری کرونا در کالیفرنیا
سه شنبه نیز 3029 نفر به شمار مبتالیان افزود و چهارشنبه را کالیفرنیا با ثبت 137144 
نفر بتال و 4749 نفر مرگ و میر اغاز کرد. روز گذشته 92 جان خود را از دست دادند. 

آمار شماری از کانتی های کالیفرنیا از این قرار است. 

ناگفته نماند که 30 کانتی از 58 کانتی کالیفرنیا در 14 روز گذشــته افزایش شــمار 
مبتالیان را داشته اند که نگران کننده است.
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