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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...!!!
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معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی
در صفحه 5

در هلند یک مرد ایرانی 64 ساله توسط یک ایرانی دیگر با چاقو
 مورد حمله قرار گرفت

خبرگزاری ایرانشهر: یک ایرانی 64 ساله به نام صادق زارزا که در دهه 80 میالدی از 
ایران فرار کرده و به هلند پناهنده شده بود توسط یک ایرانی 38 ساله با ضربات متعدد 
چاقو از پای درآمد هر چند پلیس محلی اعالم کرد با همه این که ضربات کشنده بوده 

ولی مضروب از خطر مرگ نجات پیدا کرده است.
آقای صادق زارزا در حال حاضر عضو ســازمانی در هلند است که منتقد جمهوری 

اسالمی ایران می باشــد. مقامات جمهوری اسالمی ایران هرگونه دخالتی را در این 
نوع حمالت انکار کرده است هر چند سه کشور اتحادیه اروپا فرانسه - دانمارک و 
هلند در ســالهای 2015 و 2017 انگشت اتهام را به خاطر عملیات تروریستی علیه 
شهروندان خود که علیه نظام فقاهتی اسالمی فعالیت می کردند را به سوی جمهوری 

اسالمی نشانه رفتند. حادثه اخیر در شهر روتردام هلند اتفاق افتاده است.   

دو سازمان حقوق بشر خواستار توقف اعترافات 
اجباری تلویزیونی در ایران شدند و اروپا را به 

اقدام فراخواندند
رادیو فرانس: فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر و 
سازمان “عدالت برای ایران” با انتشار گزارشی از جمهوری اسالمی 
ایران خواستند که به اعترافات تلویزیونی زندانیان که از طریق 

سیمای جمهوری اسالمی پخش می شود خاتمه دهد.
به گفتۀ این دو سازمان مدافع حقوق بشر پخش اعترافات تلویزیونی 
ابزاری در دست رژیم اسالمی ایران برای سرکوب مخالفان و 

منتقدان به ویژه مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران است.
در گزارشی که این دو نهاد به مناسبت “روز جهانی دفاع از 
قربانیان شکنجه” منتشر کرده اند، می خوانیم : “در فاصلۀ سال 
های 200۹ و 201۹ رسانه های دولتی ایران اعترافات دست 
کم 355 نفر را پخش کرده و دست کم علیه 505 نفر تهمت و 

مضامین افتراآمیز منتشر ساخته اند.”
گزارش این دو نهاد حقوق بشر بر “بیش از 1500 ساعت تحقیق 
و تحلیل 150 برنامۀ تلویزیونی و 13 مصاحبه” مبتنی است. به گفتۀ 
این دو نهاد مدافع حقوق بشر “اعترافات اجباری به طور منظم از 
طریق رسانه های دولتی جمهوری اسالمی و در جهت ارعاب و 

سرکوب مخالفان پخش می شود.”
گزارش می افزاید : اعترافات تلویزیونی در جمهوری اسالمی ایران 
از طریق شکنجۀ جسمی و روحی ) اعم از شالق، شوک برقی، 
آویزان کردن زندانی از سقف و سپس سقوط او که به شکستگی 
کتف منجر می شود و همچنین اعدام های ساختگی، تهدید به 

تجاوز و سلول انفرادی…( به دست می آید.
به گفتۀ فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر و 
سازمان “عدالت برای ایران” قربانیانی که با آنان مصاحبه شده 
می گویند که در نتیجۀ شکنجه و بدرفتاری مجبور به انجام 

اعترافات تلویزیونی شده اند.
دبیر کل فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر گفته است 
که “مقامات جمهوری اسالمی ایران مرتباً از اعترافات تلویزیونی 

جهت سرکوب مخالفان طی دهه های گذشته استفاده کرده اند و 
اکنون زمان آن رسیده که جامعۀ بین المللی با اعمال فشار بر رژیم 

ایران از آن بخواهند تا به این رفتار غیرمتمدنانه خاتمه دهد.”
بــه گفتۀ دو نهاد مدافع حقوق بشــر اعترافات اجباری و 
تلویزیونی در جمهوری اســالمی ایران عالوه بر روزنامه 
نگاران، فعاالن سیاسی، شهروندان دو تابعیتی و جمعیت 

های قومی را هدف قرار می دهند.
گزارش تصریح می کند که “صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
ایران نقشی فعال در تولید و انتشار اعترافات اجباری، سرقت داده 

های خصوصی و انتشار مضامین افتراآمیز دارد.”
 گزارش افزوده است که صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
ایران “به ابزار ســرکوب توده ای تبدیل شده و مصونیت 
جمهوری اسالمی برغم انتشار اعترافات اجباری بیش از حد 

به درازا کشیده است.”
فدراســیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر و سازمان 
“عدالت برای ایران” خطاب به اتحادیۀ اروپا گفته اند تا زمانی 
که پخش اعترافات اجباری زندانیان در ایران متوقف نشده باید 
ورود کارمندان و گزارشگران صدا و سیمای رژیم ایران به اروپا 

به حال تعلیق درآید. 
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راهپیمایی کوکالکس کالن ها

شــریف دپارتمان کانتی لوس انجلس اعالم کرد که از خبر و یا شــایعه برگزاری 
راهپیمایی در روز جمعه از سوی Ku Klux Klan ها آگاه هستند ولی هیچ شایعه 
و احتمالی را سرسری نمی گیرند و شبکه های اجتماعی را در مورد این خبر پیگیری 

میکنند. 
با توجه به این که خبر راهپیمایی در شهر لنکستر بوده و شورای شهر نیز از آن آگاه 

است و چون هیچگونه تقاضای اجازه برگزاری به شهرداری نرسیده، می توان آن را 
در حد شایعه و احتمال تلقی کرد، لیکن هشیاری را از دست نداد. 

برگزاری این راهپیمایی در روز لغو برده داری و در دورانی که در هفته گذشــته 2 
جوان سیاه پوست در شهرهای پالمدل و ویکتورویل با طناب از درخت آویزان شده 

بودند، هشیاری پلیس را چند برابر می کند. 

آغاز تبعیض مثبت در شهرداری لوس انجلس
اریک گارســتی شــهردار لوس آنجلس امروز دســتور داد تا تمامی دپارتمان های 
شــهرداری برای تبعیض مثبت در هنگام اســتخدام و آموزش و ارتقاء شــغلی را 

سیاست گذاری و برنامه ریزی کنند. 
برای همین منظور، او بریندا شاکلی )Brenda Shockley(، کفیل شهرداری را 
به عنوان نخستین رئیس بخش برابری و کیفیت برگزید تا بتواند فرصت شغلی برای 

برابری و فرصت های برابر را ارزیابی و نظارت کند. 
پــس از آن که مجلس نمایندگان کالیفرنیــا بازگردان قانون تبعیض مثبت را با رای 
58-۹ تصویب کرده و برای ســنای کالیفرنیا فرســتاد  تا در صورت تصویب، در 
برگه های رای در نوامبر 2020 به رای کالیفرنیایی ها گذاشــته شود، این گام شهردار 

لوس انجلس، گونه ای از پیشگامی در اجرای مقررات به حساب می آید. 

علیرضا میبدی
شاعر، ترانه سرا، مجری و برنامه ساز رادیو و تلویزیون

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


3 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:226 - JUNE, 26 , 2020 2020  نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره 226- آدینه 26  جون

در کانون خبر:

شکایت از پلیس  ساکرامنتو به سبب شلیک گلوله 
پالستیکی  به معترضان

شکایتی علیه پلیس ساکرامنتو از سوی 4 نفر به دادگاه فدرال 
تســلیم شــد که به زودی در طبقه بندی شــکایت همگانی 
)Class Action( وارد مرحله بعدی دادخواهی خواهد شد 
در این شکایت امده اســت که نیروهای پلیس در ساکرامنتو 
در هنگام راهپیمایی اعتراضی از گلوله های پالســتیکی و گاز 
اشــک آور علیه راهپیمایان بهره گرفته است که در شکایت به 
آن به عنوان استفاده از خشونت و شور بدون دلیل اشاره شده 
اســت. با این که تظاهرات اعتراضی به صورت آرام و بدون 
خشونت بوده، پلیس از ابزاری علیه شهروندان بهره گرفته است 

که برای رویارویی با دشمنان طراحی شده است.
در این شکایت به استفاده از گازهای زیان بار برای سالمتی در 

راهپیمایی روز 30 می اشاره شده است. 

توافق شهر لوس انجلس با شاکیان هوزه هویزار
شورای شهر لوس آنجلس با 2 نفر از شاکیان هوزه هویزار، 
عضو شورای شــهر لوس انجلس به توافق برای پرداخت 
200 هزار دالر رســید که 150 هــزار دالر به مایرا آلوارز، 
دســتیاری هوزیه هویــزار که به ســبب تبعیض و دیگر 
رفتارهای نادرست شکایت کرده بود، خواهد رسید و 50 
هزار دالر نیز به پالین مدینا که شکایت مشابهی داشته است، 

پرداخت می گردد. 
در حالی که FBI پرونده فساد مالی هوزه هویزار را برای 
محاکمه در اختیار دادســتانی قرار داده، رسیدگی فوری به 
این 2 پرونده می تواند حاشیه های خبری در هنگام بررسی 
پرونده را به ســبب توافق با جزئیات محرمانه، کنار بزند. 
پرونده هوزه هویزار از ســال 2005 به سبب رشوه و فساد 
زیر ذره بین FBI ناگفته نماند که هوزه هویزار، قرار بود که 
کناره گیری کند و همسرش از همان منطقه نامزد عضویت 

در شورای شهر شود. 

تحقیق در مورد مرگ یک جوان مسلح به دست 
افسران در گاردینا

 الکس ویانوئه وا رئیس اداره شــریف دپارتمان لوس انجلس 
کانتی در نامه ای به دادستان کل کالیفرنیا، حاویر بسرا درخواست 
کرد که نظارت بر تحقیق در باره پرونده کشــته شدن آندرس 

گواردادو را خود به عهده بگیرد. 
شــب گذشــته وکیل خانواده گواردادو اعالم کرد که خانواده 
درخواســت عدالت دارند و از سوی دیگر شریف دپارتمان از 
پزشکی قانونی درخواست نمود که از انتشار گزارش خودداری 

نماید تا موجب اعتراض های خیابانی نشود. 
آندرس گواردادو به ســبب داشتن اسلحه غیرقانونی در شهر 
گاردینا از ســوی ماموران شریف دپارتمان کشته شده است و 
پلیس شهر کامپتون از شریف دپارتمان، درخواست کرده است 
تا پاســخگوی این موضوع مهم باشد و به جامعه و خانواده او 

علت را روشن نماید. 

هوزه هویزار نماینده شورای شهر لوس انجلس به 
اتهام فساد دستگیر شد

هوزه هویزار نماینده شــورای شــهر لوس انجلس امروز 
در پی تحقیقات FBI و پرونده رشــوه گرفتن از ســوی 

دادستانی، به اتهام فساد دستگیر شد. 
هوزه هویزار که در 20 ســال گذشــته یکی از چهره های 
قدرتمند در شــورای شهر لوس آنجلس بوده، متهم است 
که با دریافت رشــوه از سرمایه گذاران و توسعه دهندگان 
ساختمان، در راستای تصویب طرح ها و پروژه های ساخت 

آسمان خراش ها در لوس انجلس گام برداشته است.
ناگفته نماند که افزون بر دریافت بیش از 5/1 میلیون دالر 
پول، او از امکان های خوشگذرانی در هتل های گران قیمت 

و زنان اجاره ای نیز برخوردار شده است. 
نوری مارتینز، امروز در شــورای شهر اعالم کرد که با این 
دســتگیری، او را از امروز برکنــار کرده و برای منطقه 14 
لوس آنجلس، فرد جایگزین در انتخابات به رای گذاشته 

خواهد شد.

اریک گارستی زیر فشار اتحادیه پلیس به سبب 
آوردن گارد ملی

 اریک گارستی شــهردار لوس انجلس در حالی که از سوی 
کنشگران به عنوان نزدیک بودن به سازمان های نژادپرست مورد 
انتقاد قرار گرفته، از ســوی اتحادیه پلیس نیز متهم به نزدیک 

بودن به معترضان، مورد انتقاد است. 
هر دو سوی انتقاد، بر این باور هستند که در دوران تظاهرات 

ثبات نداشته و کوتاهی کرده است. 
اریک گارستی در انتقاد اتحادیه پلیس به سبب محدود کردن 
پلیــس و آوردن گارد ملــی می گوید: جان مــردم برای من 
مهم ترین بوده و مسئولیت نخست من، زندگی همگان است. 
برای همین است که جنبش جان سیاهان مهم است، برایم بسیار 
اهمیت دارد و از سوی دیگر نمی خواهم پلیس در خطر و در 
برابر مردم باشــد و برای امنیت مردم و فروشگاه ها، گارد ملی 

به خیابان ها آمد. 
تحلیلگران، او را فردی ارزیابی کرده اند که می خواهد همه را 

راضی نگه دارد. 

در استادیوم  Rose Bowlدر روز 4 جوالی 
آتش بازی برگزار نمی شود

اســتادیوم    Rose Bowl  اعــالم کرد کــه در روز 4 
جوالی به مناســبت روز استقالل آمریکا، به سبب بیماری 
کرونا، آیین ســاالنه آتش بازی را برگزار نخواهد کرد و به 
جای آن برنامه سینما و تماشا در اتوموبیل ها را به صورت 
نمایش مجازی برگزار می نماید که تنها یک ساعت خواهد 
بود و مانند هر سال مردم نمی توانند با حضور در پارکینگ 
و یا درون اســتادیوم، تمام روز را در آنجا باشــند. ناگفته 
نماند که استادیوم Rose Bowl با همکاری At&T و 
IMAX و مشارکت با Tribeca Drive In، در بسیاری 
از روزهــای پایان هفته، ماه جوالی به نمایش فیلم هایی به 
عنوان جشــنواره فیلم در روزهای کرونا برگزار می نماید. 
بنیانگذار و مدیر شــرکت Tribeca، هنرپیشه معروف 

رابرت دنیرو می باشد.

باالترین شمار مبتالیان در یک روز در کالیفرنیا

ایالت کالیفرنیا اعالم کرد که روز دوشنبه باالترین شمار مبتالیان 
برای یک روز را ثبت کرده و 6542 نفر مبتال و 53 نفر مرگ و 
میر برای روز گذشته گزارش شده و کالیفرنیا روز سه شنبه را با 
ثبت 184۹51 نفر مبتال و 5565 نفر مرگ و میر آغاز کرده و تا 

پایان سره شنبه از 185 هزار نفر خواهد گذشت . 
نگاهی به آمار مبتالیان و مرگ و میر در شماری از کانتی ها 

امروز 38 کانتی از 58 کانتی کالیفرنیا در دوره افزایش 14 روزه 
هستند.

نیوسام: برای نجات جان دیگران ماسک بزنید

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا در کنفرانس خبری خود 
در مورد افزایش شــمار مبتالیان در کالیفرنیا، نخست به 
زمین لرزه 5/8 ریشتری در کالیفرنیا اشاره کرد که پیش از 

کنفرانس روی داده بود. 
گوین نیوســام با نگرانی به افزایش 40 درصدی مبتالیان 
در یک روز اشــاره کرد و گفت که تنها در روز گذشــته 
714۹ نفر مبتال داشــته ایم و در 14 روز گذشته 2۹ درصد 

افزایش در بستری شدن را تجربه کرده ایم که برای نسبت 
کل بستری شدگان باالی 18 درصد است. 

کالیفرنیا در روز ۹0000 آزمایش کرونا انجام می دهد و گر 
چه شمار تخت های بیمارستانی را با 6000 تخت جدید 
و 1500 تخت جایگزین همراه کرده ایم و بستری شدن در 

ICU به 18 درصد رسیده است. 
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در کانون خبر:

شماری از کانتی های کالیفرنیا با کمبود تخت 
بیمارستانی روبرو هستند

4 کانتی ونچورا، ارنج، ســن برناردینو و ریورساید، از هنگام 
ورود به فاز بازگشــایی در تعطیلی روز 25 می 2020 به سبب 
رعایت نکردن مردم در زمینه فاصله اجتماعی، موجب شده اند 
که نه تنها شــمار مبتالیان افزایش یابد، بلکه به سبب افزایش 
شمار بستری شدگان در بیمارســتان ها، کانتی ها و ایالت را با 
مشکل کمبود تخت های بیمارستانی روبرو کرده و افزایش 18 
درصدی بستری شدن بوده اســت. دکتر رابرت لوین مسئول 
اداره بهداشــت عمومی کانتی ونچورا گفت نیازی نیست که 
همواره رعایت نکرده باشــیم، یک بار رعایت نکردن می تواند 
موجب افزایش شود. برخی از کارشناسان برگزاری گردهم آیی 
خانوادگــی در 25 ماه مــی )Memorial Day( را یکی از 

عوامل این افزایش می دانند.

برگزاری سوگند 
شهروندی آمریکا 

در اتوموبیل
پــس از آن که در ماه مارچ به ســبب آغاز دوران در خانه 
ماندن کرونایی، آیین ســوگند و شهروندی برای مهاجران 
انجام نشده و بسیاری در انتظار آخرین مرحله مهاجرت و 
پذیرش شهروندی آمریکا بودند، سرانجام اداره مهاجرت 
آمریکا در کالیفرنیا برای این شهروندان آیین سوگند را در 
 Drive-Through درون اتوموبیل هایشــان و به سبک
برگزار کرد و در این آیین 10 دقیقه ای، سرود آمریکا نواخته 
شد و در حالی که به آنها یک پرچم کوچک اهدا شد، مامور 
اداره مهاجرت، آیین سوگند را در کنار آتوموبیل آنها اجرا 
کرد و ســپس گواهی شهروندی به آنها اهدا شد. این آیین 

در اداره مهاجرت الگونا نیگل در ارنج کانتی برگزار شد.

کمک 100 میلیون دالری 
شهر لوس انجلس 
به اجاره نشین ها

شورای شــهر لوس آنجلس برای کمک به خانواده های 
کــم درآمد اجاره نشــین در دوران کرونــا، بودجه 100 
میلیــون دالری را تصویب کرد تا بــه خانواده هایی که 
درآمد خود را از دســت داده اند و یــا نان آور خانواده 
دچار بیماری شــده است با پرداخت چک 2000 دالری 
کمــک نماید. و بــه خانواده های تک نفــره، چک ها تا 

1000 دالر خواهد بود. 
شــهر لوس آنجلس این بودجــه را از محل 6۹4 میلیون 
دالری تامیــن خواهد کرد کــه از دولت فدرال دریافت 
کرده اســت. گفته می شود که ممکن است این کمک تا 

ماه اکتبر برای 16000 خانواده کم درآمد تامین شــود. 
این روش ممکن اســت در شــهرهای دیگر کالیفرنیا که 

الگو قرار داده شود.  امکان پرداخت دارند، 

گوین نیوسام
 اعالم شرایط اضطراری 

برای بودجه نمود
 در حالــی که بودجــه ســال 2020-2021 از روز اول 
جــوالی اجرایی خواهد شــد، گوین نیوســام فرماندار 
کالیفرنیا، امروز اعالم شرایط اضطراری و فوری را برای 
بودجــه نمود تا بتواند از 7/8 میلیــارد دالر ذخیره مالی 
برای روزهای دشوار بهره بگیرد. این روش قانونی برای 

اجازه دستیابی به بودجه ذخیره مالی است. 
ایالت کالیفرنیا در شــرایطی به سوی سال مالی 2021-
2020 گام برمی دارد که 54/3 میلیارد دالر کسری بودجه 
دارد که ناشــی از دوران رکود اقتصادی کرونا اســت و 
دریافت مالیات بردرآمد از یک ســو دشــوار شده و از 
ســوی دیگر، هزینه های رویارویی با بیماری کرونا برای 
تامین بهداشت و تندرستی، به لغو شماری از برنامه ها و 

جا به جا کردن بودجه می انجامد.

https://www.08tickets.com/tickets/erfan-halghe-online-classes-196989#buy
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حیدر مصلحی
جانشین دفتر عقیدتی- سیاسی

فرماندهی کل قوا

متولد 1336 شهِر شهرضا؛ مدرک کارشناسی ارشد 
رشته الهیات دارد

مسئولیت ها

- مسئول عقیدتی، سیاسی کمیته انقالب اسالمی تهران
- مسئول سیاسی بخش خارجی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

- مسئول سیاسی نمایندگی امام در قرارگاه کربال سپاه- مناطق عملیاتی جنوب و
غرب کشور

- نماینده امام در قرارگاه کربال سپاه- مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور
- نماینده امام در قرارگاه خاتم سپاه- مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور

- نماینده ولی فقیه در نیروي زمینی سپاه پاسداران تهران
- نماینده ولی فقیه در نیروي مقاومت بسیج سپاه پاسداران
- نماینده ولی فقیه در نیروي هوایی سپاه پاسداران تهران
- عضو شوراي نمایندگان ولی فقیه در مناطق اهل سنت
- رئیس شوراي برنامه ریزي مدارس علمیه اهل سنت

6 اصولگرایان + - عضویت در گروه 5
- عضو هیات مرکزي نظارت شوراي نگهبان، استان تهران و شهر تهران

- نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه
- وزیر اطالعات جمهوري اسالمی از مرداد 1388 تا مرداد 13۹2

- رئیس سازمان نشر آثار و ارزش هاي مشارکت روحانیت در دفاع مقدس از آذر 3۹2 تا کنون
- جانشین دفتر عقیدتی- سیاسی فرماندهی کل قوا از 22 شهریور 13۹7 تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر
حیدر مصلحی به عنوان وزیر اطالعات نقش و مشــارکت موثري در برخوردهاي 
خشون تآمیز با اعتراضات و بازداشت و شکنجه معترضان در وقایع پس از انتخابات 
ریاست جمهوري سال 1388 داشته و مرتکب نقض حقوق بشر شده است. او طی 
سخنانی در شهریور 138۹ با اشاره به نقش کلیدي وزارت اطالعات در سرکوب این 
اعتراضات مسالمت آمیز گفت: » پس از جریان فتنه 88 ) اعتراضات پس از انتخابات 
ریاست جمهوري ســال 1388( ، ) وزارت اطالعات (  توانست متناسب با حجم 
توطئه هاي دشــمنان خارجی و داخلی ملت ایران، خود را بازسازي کند و با اقتدار 

کامل و با کمک سایر نهادها و سازمان هاي نظام، آن فتنه را خنثی کند. «

قرارگرفتن در لیست مجازات هاي حقوق بشري
اتحادیه اروپا و وزارت خزانه داري ایاالت متحده آمریکا

اتحادیــه اروپا طی تصمیم مورخ 18 مهر 13۹0 ) 10 اکتبر 2011 ( حیدر مصلحی 
را به دلیل نقشــی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته اند 
از ورود به کشورهاي این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی هاي این مقامات نیز در

اروپا توقیف خواهد شد.
بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا حیدر مصلحی به دلیل استفاده مداوم و گسترده نیروهاي 
تحت امر او از » ابزارهاي آزار و اذیت و شــکنجه « و » بازداشــت هاي خودسرانه 
مخالفان و معترضان « به نتایج انتخابات ریاست جمهوري سال 1388 تحریم شده 

است.
وزارت خزان هداري ایاالت متحده آمریکا نیز در مهر 138۹ ، با تأکید بر نقش حیدر 
مصلحی به عنوان وزیر اطالعات در سرکوب اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست 
جمهوري سال 1388، » ضرب و شتم « ، » شکنجه هاي روانی «  و » سوء استفاده 
هاي جنسی « از بازداشت شدگان در بند 20۹ زندان اوین، که تحت کنترل وزارت 

اطالعات بوده است، را از دالیل دیگر این تحریم به شمار آورده است.
بر اســاس این تحریم، دارایی هاي احتمالی حیدر مصلحی در آمریکا توقیف و از 
ورود او به این کشــور جلوگیري می شود. همچنین شهروندان ایاالت متحده حق 

هیچگونه معامله اي با او نخواهند داشت. 

مهدي معصوم بیگی
فرمانده نیروي انتظامی استان

اصفهان

مسئولیت ها

- جانشین پلیس پیشگیري نیروي انتظامی جمهوري اسالمی دست 
کم از 1392 تا 18 مرداد 1396

- فرمانده نیروي انتظامی استان اصفهان از 18 مرداد 1396 تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر

مهدي معصوم بیگی به عنوان فرمانده نیروي انتظامی اســتان اصفهان مسئول اصلی 
برخــورد نیروهاي تحت امرش در قتل، ضرب و شــتم و ســرکوب معترضان در 

اعتراضات سراسري د یماه 13۹6 بوده است.
به گزارش خبرگزاري صدا و سیماي جمهوري اسالمی، 6 نفر در 11 دي 13۹6 با 

شلیک مستقیم نیروي انتظامی در قهدریجان ) از توابع اصفهان ( کشته شدند.
اصغر هدایت، فرماندار فالورجان ) قهدریجان زیر نظر فرماندار فالورجان اداره می 
شــود (  طی مصاحبه اي با صدا و سیما مدعی شد نیروي انتظامی معترضان را به 
دلیل » حمله مسلحانه « به پایگاه بسیج و کالنتري قهدریجان هدف قرار داده است.

این ادعا در حالی مطرح می شــود که حتی در فیلم پخ ششــده در شبکه خبر نیز 
شــواهدي مبنی بر مســل حبودن معترضان وجود ندارد. )در بخش هایی از فیلم 

تعدادي از معترضان مواد آتش زا را به سمت کالنتري پرتاب می کنند (
از 13 دي 13۹6 ، نیروي انتظامی اصفهان با حضور گسترده در خیابان ها و برقراري 
جو به شــدت امنیتی از برگزاري تجمعات مسالمت آمیز شهروندان استان اصفهان 

جلوگیري کرد.

حمیدرضا مقدم فر
معاونت فرهنگی سپاه پاسداران

انقالب اسالمی

متولد 1341 ؛ فارغ التحصیل دکتري علوم 
استراتژیک است

مسئولیت ها
- مشاور فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی از 7 آبان 13۹6 تا کنون
- مدیرعامل خبرگزاري فارس از د یماه 1386 تا مرداد 13۹0

- عضو سپاه پاسداران انقالب اسالمی
- عضو جهاد سازندگی

- عضو حزب جمهوري اسالمی
- معاونت فرهنگی سپاه پاسداران انقالب اسالمی از شهریور 13۹0 تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر

خبرگزاري فارس که از بهم نماه ســال 1381 شروع به کار کرد، از رسانه هاي 
نزدیک به سپاه پاســداران انقالب اسالمی است. برخی از آن به عنوان بازوي 
رسانه اي ســپاه یاد می کنند. حتی محمود احمد ینژاد، رئیس جمهور پیشین، 
نیز در یک کنفرانس خبري در مهرماه 13۹1 این خبرگزاري را وابسته به سپاه 

اعالم کرد.
بودجه خبرگزاري فارس از طریق کمک هاي فرهنگی ســپاه پاسداران تأمین 
می شــود و اغلب مدیران این رسانه ســابقه عضویت در این ارگان نظامی را 
دارند. با توجه به محرمانه تلقی شــدن جزئیات بودجه دستگاه هاي نظامی در 
ایران، تا مدت ها وابســتگی فارس به بودجه سپاه، خبري غیررسمی تلقی می 
شــد اما در خرداد ماه سال 1387 ســایت » تابناک «  که گفته می شود وابسته 
به محسن رضایی، فرمانده اسبق سپاه، بود در گزارشی رسمًا این خبر را تأیید 

کرد.
خبرگزاري فارس نقش مؤثري در اشــاعه و نشر اتهام علیه مخالفان جمهوري 
اســالمی دارد. چاپ و پخش اعترافاتی که تحت فشار از زندانیان سیاسی اخذ 
می شــود و حتی گاهی درج اخبار دستگیري ها قبل از وقوع آ نها ابعاد دیگر 
نقض حقوق و آزادي هاي فردي در این رســانه است که حمیدرضا مقدم فر، 

به عنوان مدیر عامل این خبرگزاري، مسئول آن است.
خبرگــزاري فارس با درج مصاحب هها و اخبار مربوط به توهین به اعتقادات 

بهائیان،
اتهام زنی هاي واهی بدون ارائه دلیل و مســتند مبنی بــر همکاري بهائیان با 
دولت هاي اســرائیل و بریتانیا علیه منافع جمهوري اســالمی ایران و نســبت 
دادن مداخله در درگیري هاي اعترا ضآمیز پس از انتخابات سال 1388 همگی 
مواردي هســتند که بستر افزایش خشونت و فشــار بر بهائیان به دلیل » باور 
مذهبی « را فراهم آورده اســت.  جامعه جهانــی بهائیان در گزارش » کمپین 
رسانه اي ایران براي دهشــتناک جلوه دادن بهائیان « به طرح و بحث نقش و 
عملکرد گسترده رسانه هاي وابسته و یا نزدیک به حکومت جمهوري اسالمی 
ایران پرداخته اســت کــه در انجام مصاحبه و درج مقاالتــی با محتواي متهم 
کردن پیروان دیانت بهائی به وابســتگی به دول خارجی که جمهوري اسالمی 
ایران این کشورها را » همواره تهدیدي براي استقالل و تمامیت « خود معرفی 

کرده است.
قســمتی از مطلب منتش رشده در خبرگزاري فارس، مورخ اول آبان 138۹ به 
شــرح زیر است:  »...حج تاالسالم والمســلمین محسن غرویان در گفت وگو 
با خبرنگار فارس، در مورد هشــدارهاي اخیــر مقام معظم رهبري در دیدار با 
مردم قم گفت: یکی از هشــدارهاي مقام معظم رهبري، رشــد بهایئت بود که 
مقام معظم رهبري با این هشدار در صدد بودند که حوزه هاي علمیه نسبت به 
فرقه هاي انحرافی حســاس باشند، خصوصًا بهائیت و وهابیت که هر دو فرقه 
استعماري هستند که توسط ... روسیه و انگلیس در ایران شکل گرفته است...«
و یا در مطلب منتشرشده در تاریخ 26 شهریور 13۹1 ضمن نسب تدادن الفاظ 
توهیــن آمیــز و »کافر«  و » ملحد « خواندن پیــروان دیانت بهائی، به وضوح 
سعی در وابســته جلو هدادن این دیانت به کشورهاي دیگر و ساختگی بودن 
آن شده است: » نوسازي و گســترش فرقه اسماعیلیه در قرن اخیر ه مزمان با 
شــکل گیري فرق ههاي استعماري »بهائیت« و »بابیت« در ایران بوده است، به 
نظر می رســد، نزدیکی شعارها و آموزه هاي بهاییت و فرقه اسماعیلیه، مدرن، 
کاماًل حســاب شده و تحت یک مدیریت پشت پرده باشــد... البته ما به هیچ 
وجه کافران ملحدي چون بهائیان ... را با فرقه اســماعیلیه مسلمان هم ردیف 

نمی دان ... « 
و یا در مطلبی دیگر از قول یک بهائی مســلمان شده اتهاماتی بدون ارائه دلیل 
مبنی بر تنفر پیروان بهائی از مســلمانان و آیین هاي اسالمی طرح شده ) بدون 
ارائه هرگونه مســتند (  و نسب تهاي ناشایست به پیروان این دیانت داده شده 
اســت: » به گزارش خبرگزاري فارس از ســمنان، مهناز رئوفی پیش از ظهر 
امروز در جمع شماري از مردم ســمنان در سالن هالل احمر این شهر افزود: 
فرقه بهائیت از عاشــورا و روحانیت متنفر است و با مضحکه ساختن آن، علیه 
بشــریت تبلیغ می کنــد. وي تصریح کرد پیروان فرقه ضالــه بهائیت معموالً 
روزهاي اول و دوم محرم را به جشــن و پایکوبی می گذرانند و علت آن را 

متولد شــدن باب و بها در این روز اعالم می کنند... رئوفی
گفت: فرقه ضاله بهائیت تشــکلی پر از تناقــض در تعالیم خود دارد و داراي 
ادعاهاي دروغین بســیاري اســت. وي با بیان این که بهائیت در حقیقت دس 
تنشانده و پرورش یافته سیاست هاي طوالنی مدت انگلیس و روسیه است ...« 

معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب »چهره جنایت« انتشارات سازمان عدالت برای ایران - شماره  44
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در کانون خبر:

اریک گارستی از افزایش شمار آزمایش در 
لوس انجلس خبر داد

کانتی  در  ویژه  به  کالیفرنیا  در  مبتالیان  شمار  افزایش  با 
در  انجلس  لوس  شهردار  گارستی  اریک  انجلس،  لوس 
کنفرانس خبری خود اعالم کرد که از امروز، میزان آزمایش     
آزمایش  به 13700  آزمایش در روز  از 7700   Covid19

افزایش می یابد. 
اریک گارستی در هنگام اعالم این موضوع به 4 نکته اشاره کرد:

1 – ویروس کرونا هنوز ایسنجاست

2 – ویروس کرونا هنوز خطرناک است
3 – ما شمار آزمایش را می افزاییم تا مطمئن شویم می توانیم 

ویروس کرونا را در هر محلی بیابیم.
4 – ما باید احتیاط بیشــتری بکنیم و بــه آن ادامه دهیم تا 

شهرمان و مردم را در ایمنی نگه داریم.
اریک گارستی اشاره کرده است که اگر نیازی به رفتن بیرون 

از خانه ندارید، نروید و در خانه بمانید. 

هشدار بازرس کل کانتی لوس انجلس 
به الکس ویانوئه وا

مک هانتســمن )Max Huntsman(، بازرس کل کانتی 
لوس آنجلس گفته اســت که از دفتر شــریف دپارتمان کانتی 
درخواســت کرده که گزارش، مدارک و ویدئوهای تیراندازی 
به جوان 18 ساله، آندرس گواردادو را که در گاردینا به دست 
ماموران ان اداره کشــته شده است را برای او بفرستند و هنوز 

پاسخی دریافت نکرده است. 

او اشاره کرده است که در یک مورد دیگر نیز همین درخواست 
طرح شــدهف لیکن الکــس ویانوئه وا از فرســتادن مدارک 
خودداری کرده است که اشاره به کشته شدن جوانی دیگر در 
پالمدل است. اختالف بین اداره شریف دپارتمان کانتی و دفتر 
بازرس کل کانتی سبب شده است که کمیسیون شهروندان ناظر، 
با بهره گیری از قدرت خود بر رسیدن مدارک پافشاری بنماید. 

نیمی از مهاجران غیر قانونی برای دریافت 
کمک ایالتی ثبت نام نکردند

دو ماه پس از ان که گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا اعالم کرد 
که با همکاری بنیادهای غیرانتفاعی و نیکوکاران کارت های 
هدیه نقدی به 150 هزار مهاجر غیرقانونی پرداخت خواهد 
شد، روز سه شــنبه مهلت ثبت نام برای دریافت هدیه 500 
دالری پایــان یافت و تنها 6۹ هزار نفر ثبت نام و کارت هدیه 
دریافت کردند و از 75 میلیون دالر بودجه گردآوری شد، 33 

میلیون دالر هزینه شده است. 

قانون گذاران و کنشگران حقوق مهاجران، درخواست کرده اند 
که این مهلت تمدید شــود تا بتوانند با ایجاد اعتماد در بین 
مهاجران، خواســتار ثبت نام برای دریافت کارت هدیه 500 

دالری شوند. 
بســیاری از مهاجران غیرقانونی در هراس هستند که دولت 
فدرال به لیست نام و نشانی آنها دست یابد و از آمریکا اخراج 

شوند و از دریافت کمک 500 دالری چشم پوشی کرده اند. 

بیش از 500 نفر در زندان سن کوئیس تین کالیفرنیا 
به بیماری کرونا مبتال شده اند. 

بیش از 500 نفر در زندان سن کوئیس تین کالیفرنیا به بیماری 
کرونا مبتال شده اند.

سناتور دموکرات اسکات وینر، از سانفرانسیسکو در بیانیه ای 
گفت: این تراژدی قابل پیش بینی و ناپذیرفتنی است، هنگامی 
که در ماه گذشــته 121 نفر زندانــی را از زندان چینو به این 
زندان منتقل کردند و از آنها آزمایش Covid 19 نگرفته بودند، 

باید می اندیشیدند که ممکن است این فاجعه روی بدهد. او به 
مســئوالن اداره زندان ها و بازپروری پیشنهاد کرد که از شمار 
زندانیان در زندان ها بکاهند و از زندانیان، هنگام انتقال از زندانی 
به زندان دیگر آزمایش کرونا بگیرند تا این تراژدی، تکرار نشود. 
ناگفته نماند که هم اکنون در این زندان 543 زندانی و 73 نفر از 

کارکنان زندان مبتال به بیماری شده اند. 

https://www.glwiz.com/Pages/HomePage/HomePage.aspx
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طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
و این هفته هم همچنان حکایات بازار بین الخبرین باقیه ...

مستراح ملت
گفتم: میگن آقاي والیت خان فقیه با مهندسي انتخابات، یه مجلس تخمي فرمایشي 

راه انداخته و مي خواد مادر روحاني و دولتش رو با بقال سر کوچه همبستر کنه!
گفت: نه بابا فکر نمي کنم، اون دیوث، خایه مال آقاست و بدون حمایت اون تا حاال

خیلیا مثه سپاه، هزار دفعه ننه شو به فالن داده بودن!
گفتم: خب پس آقا این مجلس یه دست والیت مدار رو با این مرتیکه کالهبردار

قالیباف رو مي خواد چیکار کنه؟ شافش کنه آیا؟
گفت: خب گهگداري تخم دولت رو کشیدن که حتما این کار رو میکنه مجلس

بخصوص که قالیباف رقیب سابق انتخابات رییس جمهوري هم اونجا مي خواد دق
دلیش رو یه جوري ســر روحاني خالي کنه ولي فکر کنم این یه ساله با شل کن و 

سفت کن تمومش کنن بره ...
گفتم: خب بعدش؟ باالخره آقا اینقده زور نزده که فقط قالیباف مادر مرده عقده اي 

رو به یه پست و مقامي برسونه!
گفت: دقیقا! ایــن مرتیکه کالش با پرونده هاي باز فســاد اقتصادي زمان تصدي 

شهرداري تهرون اومده خونه ملت تا همه چیز رو براي رییس جمهور والیي که بعد 
روحاني مي خواد بیاد آماده کنه!

گفتم: پس با این حساب و با وجود اوصولگراهاي کثافتي مثه قالیباف تاپاله، خونه 
ملت شده مستراح ملت!

20 و بورس
یادمه از پونزده شــونزده ســال پیش که تورم و قیمت دالر شروع کرد باال رفتن، تا 
همین یه سال پیش اگه به هر کي مي گفتي دالر میشه 20 تومن، بهت یه نیشخندي 

میزد و مي گفت برو بابا روزیتو یه جاي دیگه حواله کنه! فعال که میبیني پاییینه  
 ) مثال 15 هزار تومن!!! (  هر چي ما خودمونو پاره میکردیم که بابا این مصنوعیه، 
دولت داره از قصد این کار رو میکنه که بیاین دالرهاتونو رو بفروشید، نکنید آقا این 

دالر میره باال! مگه
میشه یکي از بزرگترین تولیدکننده هاي نفت دنیا دیگه نتونه نفت بفروشه و با هیچ 
جا هم نتونه معامله و گردش مالي داشــته باشه و رکود و تورم هم داشته باشه و تا 
خرتناق تو تحریم باشه و ...، بتونه قیمت دالر رو پایین نگه داره یا حداقل ثابت نگه 
داره، از کجــاش مي خواد پول بیاره؟ اونم با این همه هزینه که اینور و اونور باس 

خرج گروه هاي تروریستي دور و برش بکنه! خالصه ما خودمونو پاره کردیم ولي 
نتونســتیم اونایي که مغز خر خوردن و بازم بعد چهل ســال گول این دیوثا رو مي 
خورن بر بیایم. االنم هي مثه گندم برشته باال و پایین مي پریم که بابا، پول بي زبون 

بي صاحاب رو نبرین
بورس و سهام یه مشت شرکت ورشکسته و زیانده رو بخرین. بابا یارو شرکته پول
نداره حقوق کارگراشو بده، به هزار و یک جا بدهي داره! بعدش توي چیزخل بلند
میشي میري سهامشو مي خري؟ عزیز دل بابا اگه این شرکتا سود بده بودن دولت

چیزخل نیست که بیاد سهامشــو بده تو بخري و سودشو ییري، خودش و سپاه و 
رهبري قبال ترتیبشو میدادن درست مثه سهام همراه اول و مخابرات و هزارجاي سود 
بده دیگه که شما ملت شهیدپرور هیچوقت رنگ سهامشون رو هم نخواهید دید ...

حاال ببین چقدر نصیحتشــون کردیم این جماعت جوجه سرمایه دار رو و باز بلند 
میشن میرن خایه هاشونو )سرمایه( میذارن تو سیني میدن دست این دیوثا )حکومت

خداییش اگه بازم بعد این همه هشــدار، گول بخورین و برین واسه پراید و پژوي 
قرعه کشــي پیش ثبت نام کنین و بورس ســهام بخرین و ... و خالصه اونچه دل 
جمهوري اســالمي مي خواد رو انجام بدین، بعد به گا رفتنتون فقط یه کلمه میشه 

بهتون گفت: »به تخمم!«

جوك هاي برگزیده هفته:
یارو ازم پرسید کارت چیه؟ گفتم: تو کار فرش و تلوزیونم!

گفت: یعني چي؟ گفتم: رو فرش میخوابم تلویزیون نگاه میکنم!!!
*********

دیشب شام سوپ داشتیم …
به مامانم میگم تو کشوراي خارجي سوپ پیش غذاس نه شام!
برگشته میگه بابات خارجیه یا اون عمه فالن فالن شده ات؟؟؟

یعني اصاًل لزومي نداشت پاي عمه مو بکشه وسطا، نیتش فقط این بود که یه فحشي
بهش بده!!!

*********
مرد در حال جان دادن بود که به همسرش گفت :باید چیزي را به تو بگویم!

زن: الزم نیست!
مرد: اما اگر نگویم نمیتوانم آسوده بمیرم و عذاب وجدان رهایم نخواهد کرد!

زن: باشه بگو!
مرد: من زن دوم دارم!!!

زن با خونسردي گفت: میدونم همین امروز فهمیدم... حاال آروم باش تا مرگ موش
کارشو بکنه...

*********
شب تولدم، شروع کردم به باز کردن کادوها!

به کادوي بابام که رسیدم دیدم یه پاکته که درش بازه
توشو که نگاه کردم دیدم نوشته:

هشتاد هزار تومني رو که سه ماه پیش گرفتي، نمي خواد برگردوني
*********

به مناسبت روز پدر در آمریکا و روز دختر در جمهوري اسالمي:
پدربه دختر: پاشو دخترم یه لیوان آب واسه بابا بیار!

دختر: ول کن بابا دارم تلویزیون میبینم. حال ندارم!
دختر کوچیکتر: بابا ولش کن این خیلي بي تربیته! پاشو برو خودت بخور

براي منم بیار!!!
*********

من موندم وقتي میگن مثه بچه ي آدم رفتار کن...
دقیقا باید مثه هابیل رفتار کنیم یا قابیل ؟!؟

*********
دقت کردید عروس دریایي داریم ولي دوماد دریایي نداریم!

یعني بي شوهري تو عمق دریا هم موج میزنه!
*********

سر کال س به بچه ها گفتم انشا بنویسید با این موضوع : اگر مدیرعامل بودید چه مي
کردید؟

همه تند و تند و با هیجان شروع کردند به نوشتن، به جز یکنفر که نشسته و داره از
پنجره بیرون رو تماشا مي کنه.

ازش پرسیدم: چرا تو هیچي نمي نویسي؟
گفت: منتظرم تا منشي بیاد تایپ کنه!

یني قوه تخیلش هالکم کرد!!!!
*********

مادر شوهره من دارم؟
یعني آدم اینقدر خونسرد؟!

نباید بیاد بگرده منو واسه پسرش پیدا کنه؟!
واال من به خاطر پسر خودش مي گم. وگرنه من که دارم درسمو مي خونم!

*********
تو پاساژها دقت کردین!

بعضي مردا دست خانومشونو میگیرن...
چون اگه دستشو ول کنن میرن خرید میکنن.

رمانتیک بنظر میرسه ولي درحقیقت اقتصاد مقاومتیه!
*********

با این وضعیتي که قیمت گاو و گوسفند پیدا کرده…
تا چند وقت دیگه جلوي پاي عروس و داماد

کنسرو تن ماهي باز میکنن!
*********

آقا پیراهِن پاره مد شد...
شلوارِ پاره مد شد...
شاِل پاره مد شد...

ما موندیم چرا جوراب پاره که ما زیاد داریم،
مد نمیشه ...

*********
میخوام اعتراف کنم

نه ولش کن.
شما اعترافمم کپي میکنین آبرومو میبرین

*********
ساعت 3 نصف شب اومدم باال در یخچالو باز کردم دنبال چیزي میگشتم

بابام سرشو از زیر پتو درآوورد گفت: یه لیوان شیر هم بخور
من که به کل تعجب کرده بودم که چطوره که به فکر منه!!!

پرسیدم چرا؟؟؟
گفت: تاریخش تا امشبه!

از شبکه های اجتماعی:
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جمعه 6  تیر  |   26 جون
1287 خورشیدی )1۹08میالدی(

آغاز قیام مردم تبریز به رهبری ســتارخان علیه اســتبداد 
محمدعلی شاه

1324 خورشیدی )1۹45میالدی(
در پی دعوت خانم ایران تیمورتاش )مدیر روزنامه  رستاخیز( 
عده یی از مدیــران جراید علیه دولت و حکومت نظامی 

قطعنامه یی صادر کردند.
1338 خورشیدی )1۹5۹میالدی(

تصویب قانون تأسیس دانشکده  افسری

شنبه 7  تیر   |   27 جون
1254 خورشیدی )1875میالدی(

زادروزکیخسرو شاهرخ ملقب به ارباب کیخسرو، نماینده 
جامعه زرتشتیان در مجلس شــورای ملی )مرگ 11 تیر 

.)131۹
1303 خورشیدی )1۹24میالدی(

درگذشــت ظهیرالدوله )داماد ناصرالدین شاه(، بنیانگذار 
ورییس انجمن اخوت

1322 خورشیدی )1۹43 میالدی(
زادروز سهراب شهیدثالث، آغازگر موج سینمای نو در ایران. 
وی کارگردان همــدوره و هم عصر با ناصر تقوایی، علی 
حاتمی، بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی، مسعود کیمیایی 
و عباس کیارستمی بود که در فاصله سالهای 1343 تا 1346 
تحصیالت عالی خود را در مدرسه پروفسور کراوس وین 

در رشته سینما آغاز کرد و در فرانسه ادامه داد.
وی فعالیت در سینما را از سال 1345 با ساخت فیلم کوتاهی 
به نام »آیا« آغازکرد. در بازگشت به ایران، در وزارت فرهنگ 

و هنر مشغول به کار شد و فیلم مستند ساخت. 
کارش را به عنوان مترجم و نویسنده سینما بین سال های 
1352 تا 1354 ادامه داد. در سال 1355 به دنبال درخشش 
فیلم های اول و دومش )یک اتفاق ساده )1352( وطبیعت 

بی جان )1354( به آلمان مهاجرت کرد.
از جمله فیلم های او در آلمان می توان به فیلم های زیر اشاره 

کرد:
»در غربــت« )1354(، »قرنطینــه« )1355(، »زمان بلوغ« 
)1355(، »آخرین تابســتانگرابه« )135۹( و »یک زندگی 

،چخوف« )1360(
سهراب چند ســال پیش از مرگش به آمریکا رفت و در 
شــیکاگو اقامت نمود و از آن پس فیلمی نساخت. فیلم 

»گلهای گل سرخ برای آفریقا« )1370( بسیار مورد توجه 
منتقدان غرب قرار گرفت و با جوایز زیادی همراه بود. 

وی در دهم تیرماه سال 1377 بر اثر بیماری سرطان کبد در 
شیکاگو درگذشت.  

1360 خورشیدی )1۹81میالدی(
انفجار در دفتر حزب جمهوری اســالمی و قتل آیت اهلل 
بهشــتی و 72 نفر ) به روایت خبرگزاری های جمهوری 

اسالمی( دیگر 
1368 خورشیدی )1۹8۹ میالدی(

درگذشت عبدالعلی وزیری، خواننده و نوازنده ی تار )تولد 
12۹2خورشیدی(

یکشنبه 8  تیر  |   28 جون
1325 خورشیدی )1۹46 میالدی(

درگذشت »دهقان« )حاج اسماعیل خان(- شاعر و آزادیخواه
1382 خورشیدی )2003 میالدی(

درگذشت ویگن دردریان – خواننده ی موزیک جاز ایران
 آثار زنده یاد ویگن در شرکت کتاب موجودند

1388 خورشیدی )200۹ میالدی(
درگذشت محمد حقوقی، شاعر و منتقد معاصر به علت 
نارسایی قلبی و کلیوی دراصفهان در سن 72 سالگی. وی 

متولد سال 1316 در اصفهان بود.

دوشنبه  9  تیر |    29 جون
130۹ خورشیدی )1۹30میالدی(

درگذشت سیداحمد ادیب پیشاوری - شاعر، دانشمند و ادیب
130۹ خورشیدی )1۹30 میالدی(

زادروز امیر همایون خرم، نوازنده  ویلون
1324 خورشیدی )1۹45میالدی(

درگذشت علی محمد آزاد -ادیب و شاعر

سه شنبه 10 تیر   |  30 جون
1303 خورشیدی )1۹24میالدی(

شالوده  نیروی هوایی ایران با ایجاد نخستین واحد هواپیمایی 
نظامی ریخته شد.

135۹ خورشیدی )1۹80 میالدی(
تغییر نام شیر و خورشید سرخ به هالل احمر توسط آخوند 

روح اهلل خمینی و جمهوری اسالمی

چهارشنبه 11 تیر  |   1 جوالی
1302 خورشیدی )1۹23 میالدی(

زادروز عباس کاتوزیان، نقاش معاصر ایرانی
131۹ خورشیدی )1۹40 میالدی(

درگذشت کیخسرو شاهرخ، نماینده جامعه زرتشتیان در 
مجلس

1326 خورشیدی )1۹47 میالدی(
زادروز میهن بهرامی، قصه نویس، در تهران

136۹ خورشیدی)1۹۹0 میالدی(
درگذشت محمدعلی زاویه، نقاش و نگارگر ایرانی

محمدعلی اســماعیل زاویه پس از گذراندن تحصیالت 

ابتدایی در سال 1308 به هنرستان صنایع مستظرفه رفت 
)بعدها این هنرستان، کمال الملک خوانده می شد( و رشته  
مینیاتور و تذهیب را برای آموزش برگزید. پس از چندی در 
سال 131۹ در رشته  مینیاتور با درجه ی ممتاز فارغ التحصیل 

شد. 
وی در همین رشته در مدت شصت سال کار بیش از دو هزار 
عکس، نقاشی و تذهیب ساخته است. استاد زاویه چگونگی 
و ساخت رنگ های طبیعی کارهای خود را مرهون دو استاد 
خود هادی تجویدی در مینیاتور و علی درودی در تذهیب 
می داند. وی دربین ســال های 1327 -1326 ریاست موزه  
هنرهای ملی را بر عهده گرفت و در همین دوران به منظور 
برگزاری نمایشگاه های متعدد به خارج از کشور سفر کرد و 
در این فرصت ازاکثر موزه های بزرگ جهان دیدار به عمل 
آورد و موفق به اخذ مدال طال در رشته  مینیاتور از نمایشگاه 
بین المللی بروکسل و نشان هنر از وزارت فرهنگ و هنر و 
دیپلم »گراندپری« شد. وی در سال 133۹ بازنشسته گردید و 
در کارگاه شخصی خود به انجام کارهای هنری پرداخت. از 
آثار برجسته ی او می توان »خسرو و شیرین«، »نمایی از قصر 
سلیمان«، »هفت گبند بهرام«، »چوگان بازی هنرمندان در دربار 
شاه عباس« را نام برد. آثار این نقاش در موزه ی هنرهای ملی 

حفظ می شود.
 آثار نقاشی محمد علی زاویه به صورت کارت تبریک در 

شرکت کتاب موجود است
1388 خورشیدی )200۹ میالدی(

درگذشت جمشید شیبانی، خواننده معروف و از پیشکسوتان 
موسیقی جاز در ایران، در بیمارستان تارزانا در لوس آنجلس 

کالیفرنیا. وی متولد 1303 بود.

پنجشنبه 12 تیر  |   2 جوالی
1303 خورشیدی )1۹24 میالدی(

میرزاده عشقی، شاعر و روزنامه نگار آزادی خواه، به قتل 
رسید

میرزاده عشقی نام اصلیش »سید محمدرضا کردستانی« 
و فرزند »حاج سیدابوالقاسم کردستانی« بود و در تاریخ 
دوازدهم جمادی اآلخر سال 1312 هجری قمری مطابق 
20 آذرماه 1273 خورشیدی و سال 18۹4 میالدی زاده 

شد.
از اشعار معروف عشــقی می توان از نوروزی نامه، سه 

تابلو مریم، احتیاج و رستاخیز نام برد.
شــعر باید رید، یکی از تندترین و معروفترین اشعار 

عشقی است.
بعد ازین بر وطن و بوم و برش باید رید!
بچنین مجلس و بر کّر و فرش باید رید!

 کلیات اشعار میرزاده عشقی از انتشارات شرکت کتاب 
منتشر شده است.

1330 خورشیدی )1۹51 میالدی(
زادروز بیژن بیجاری، قصه نویس، در اصفهان

1367 خورشیدی )1۹88 میالدی(
ســرنگونی هواپیمای مســافربری ایران توســط ناو 

آمریکایی در خلیج فارس
1377 خورشیدی )1۹۹8میالدی(

درگذشت سهراب شهیدثالث، فیلمساز برجسته.

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

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
26  جون  تا  2 جوالی )6 تیر تا 12 تیر(

https://www.uwla.edu/
http://www.khoshvaghtlaw.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=111733
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شکایت مادر ، ونسا مارکز هنرپیشه تلویزیون
 از پلیس پاسادنای جنوبی

مادر هنرپیشــه تلویزیون و سینما، ونسا مارکز از پلیس پاسادنای جنوبی به خاطر 
مرگ دخترش شکایت کرد. 

در این شکایت که از سوی وکیل او به دادگاه عالی کانتی لوس آنجلس تسلیم شده 
است از 6 افســر پلیس و 15 نفر افسران و مسئوالن اداره پلیس در رابطه با مرگ 
دخترش در آگوســت 2018 شکایت شده است. ونسا مارکز 4۹ ساله که به خاطر 

بازی در ســری تلویزیونی ER و فیلم سینمایی Stand & Deliver معروف 
اســت و دچار بیماری صرع بوده است در هنگام مراجعه پلیس که به درخواست 
تلفنی دوســتانش انجام شده بود، او را برای خودش خطرناک یافته و می خواسته 
او را به بیمارســتان منتقل کند که با دیدن اسلحه پالستیکی به تصور واقعی بودن، 

موجب مرگ او شده است. 
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