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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سیاهان سفید
نفس ما
ِ
ِ
نوشته  :ا ماهان
در صفحه 7
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پیش بینی پرویز ثابتی رئیس اداره امنیت ساواک
در برآمدن محسن قالیباف

معرفیجنایتکارانجمهوریاسالمی
در صفحه 5

کنکاش در رسانه های
ایرانی خارج از کشور
در صفحه 6

در صفحات دیگر:
سخنی از مادر عروس،
محموداحمدینژاد
نامه دارا خسرو شاهی
مدیرعامل اوبر در حمایت از
رنگین پوستان(سیاه پوستان)
گوین نیوسام  ،پیشنهاد دانالد
ترامپ برای فرستادن ارتش به
کالیفرنیا را رد کرد.
دستگیری در کانتی لوس
آنجلس از  3000نفر گذشت
مایکلموررئیسپلیسلوسآنجلس،
ازمردمپوزشخواست
چهره وست وودو پرژن اسکوئر
در دوران تظاهرات لس انجلس

خبرگزاری ها گزارش دادند که محسن قالیباف به ریاست
قوه مقننه یعنی مجلس شورای اسالمی  -نظام جمهوری
اســامی انتخاب ( در حقیقت منصوب ) شد .مدیر کل
ساواک در دوران محمدرضا شاه پهلوی  -پرویز ثابتی این
پیش بینی را چندین سال پیش در کتاب «در دامگه حادثه»
به شرح زیر مطرح کرده بود
صفحه  - 666در دامگه حادثه  -گفتگوی عرفان قانعی
فرد با پرویز ثابتی  -از انتشــارات شرکت کتاب  -سال
 2012میالدی(  1390خورشیدی)
«سوال( عرفان قانعی فرد)  :آقای ثابتی  20 ،سال ( از 1337
تا  )1357در بحرانی ترین سال های تاریخ معاصر ایران
شــما تجربه کار امنیتی دارید ،از آینده ایران چه تصوری
دارید؟ و به کجا می رود؟  ...حاال که  33سال هم گذشت
از انقالب ...
پاسخ( پرویز ثابتی) :به هر حال مسلم است که این وضع

ادامه نخواهد داشت ...وضع فعلی پایدار نیست و تغییر می
کند ...مسلما این تغییر ،داخلی است ...امکان این هست
مثال قالی بافی  ...چی چی بافی  ...بیاید و کودتایی بشود،
متزلزل بشــود و به تدریج باید به سمت تعادل و سپس
عادی شدن ...و ممکن است چند سالی طول بکشد ،آدم
سیاسی نمی تواند به طور قطعی بگوید که چنین و چنان
می شود»...
البته قالیباف ها نباید زیاد دلخوش کنند چرا که پرویز ثابتی
در ادامه سقوط جمهوری اسالمی را پیش بینی میکند
«ولی این را می توانم بطور متقن بگویم که این وضع فعلی
نمی تواند ادامه پیدا کند و تغییر خواهد کرد ...وضع فعلی،
در شان ملت بزرگ ایران ،نیست! (...اما به جوانان این آب
و خاک ،امید دارم! ،شــما نسل جوان با درک و شعور و
شناخت ،تاریخ سرزمینمان را حفظ کنید) «

علیرضا فیروجاه و میراث شطرنج ایران

نام ایران درحال حاضر به طور قابل مالحظه ای در تاریخ شــطرنج جای گرفته
اســت ،همانند بسیاری از عبارات و واژگان فارسی از جمله واژه « کیش مات»
که گواه بر این مطلب می باشــد ،در ســالهای اخیر کشور ایران همانند هند به
عنوان یکی از کشــورهایی تلقی می شــود که بزرگترین استعدادهای جوان را
پرورش می دهد « .پرهام مقصودلو» در مســابقات قهرمانی نوجوانان جهان در
سال  2018روسیه پیروز شــد در حالی که «علیرضا فیروزجاه»  16ساله عنوان
مدعی قهرمانی جهان را به خود اختصاص داد.
«نیما جوانبخت» استاد فیده (فدراسیون جهانی شطرنج) در مقاله خود می نویسد:
« علیرضا فیروزجاه روز  13جون ســال  2003در شــهر بابل از استان مازندران
چشم به جهان گشود .او از سال  2016به عنوان «نابغه شطرنج» معروف شد» .
نیما جوانبخت می گوید »:در سپتامبر سال  2015زمانی که علیرضا فقط  12سال
داشــت با امتیاز  ،2300بازی را به وی واگذار کردم اما فراتر از نتیجه بازی و
روشــی را که با علیرضا بازی می کرد را دوست داشتم و همین باعث شد این
مطلب را در مجله «ماهنامه شــطرنج» درج نمایم .این اولین نکته ای بود که من
فهمیدم علیرضا بازیکنی بی بدیل اســت .عالوه بر سبک بازی علیرضا ،یکی از
ویژگی های منحصر به فرد او ،تمایل شدید وی به پیروزی در برابر حریف بود.
بدین معنا که نه سن حریف و نه امتیاز ونه عنوان ،هیچ چیز او را مرعوب نمی

کند ،حتی اگر او مقابل قهرمان فعلی شــطرنج جهان «مگنوس کارلسن » حاضر
شود هیچ باکی ندارد».
نیمــا جوانبخت در این مقاله اضافه می کند « :اگرچه فیده (فدراســیون جهانی
شــطرنج) در ســال  1924تأسیس شد ،ولیکن ایران تا ســال  1950فدراسیون
شطرنج نداشت و در سال  1952فدراسیون شطرنج ایران به عضویت فیده درآمد
که این را می توان تولد شــطرنج حرفه ای در ایران دانســت .یوسف صفوت
( )1931-2003اولین قهرمان شــطرنج ایران در اواخر دهه  ، 50در دوازدهمین
المپیاد شــطرنج در مســکو ( اولین المپیادی که ایران در آن شرکت کرده بود)
بازی کرد ».
به گفته نیما جوانبخت ،اگرچه این تصور از پیش تر وجود داشت که شطرنج یک
ورزش مردانه اســت و فقط مردان می توانند در آن شرکت کنند اما «سارا سادات
خادم الشــریعه» با دستاورد های جهانی خود این مســئله را رد کرد .سارا عنوان
 WGMخود را در ســال  2013بدســت آورد و از آن زمان تاکنون به عنوان نفر
اول شناخته شده است .او همچنین عنوان  IMخود را در سال  2015کسب کرد
و تاکنون با کســب امتیاز  2494در رتبه سیزدهم جهان در لیست زنان قرار دارد.
سارا ستاره شطرنج زنان ایران است و ما معتقدیم که وی به زودی به موفقیت های
بیشتری دست پیدا خواهد کرد .
یادآوری می گردد که اندکی پس از انقالب اسالمی ایران در سال  ، 1979شطرنج
تحت الشعاع قرار گرفت و این ورزش به عنوان نوعی بازی « حرام» و قمار اعالم

شــد .بدین معنا که همه چیز مربوط به شطرنج من جمله تخته شطرنج ،کتاب و

مسابقات مربوط با آن از سال  1981تا  1988در ایران ممنوع شد.

فدراســیون شــطرنج ایران تنها به لطف روابط مثبت بین «عبدالحسین نوابی» و

«فلورنســیو کامپومنس» توانست در ســال  1990دوباره عضو فیده ( فدراسیون
جهانی شــطرنج) شــود .این دهه قطعا تاریک ترین دوره برای شطرنج در ایران
محسوب می شد و شغل و استعداد بسیاری از بازیکنان و ورزشکاران جوان و با

استعداد را از بین برد
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سخنی از مادر عروس ،محمود احمدی نژاد

شاپور بختیار

سیاستمدار ایرانی ،دبیرکل سابق حزب ایران و آخرین
نخستوزیر ایران ،پیش از انقالب ۱۳۵۷

در میانه تظاهرات و ناآرامی ها در شــهرهای ایاالت متحده آمریکا به دلیل قتل یک
سیاهپوست به نام جورج فلوید توسط یک پلیس سفید پوست  ،محمود احمدی نژاد
که یک عنوان دکترای احتماال قالبی را ( بمانند بقیه سردمداران حکومت جهل و جنون
و جنایت ) نیز یدک می کشد در حساب تویتری خود به زبان انگلیسی چنین اطهار نظر
کرده است « ماشه را بکش  ،نیگر را بکش  ،او یک قهرمان است» .احمدی نژاد انکار
کننده هولوکاست که منکر دگر باشان در پهنه ایران زمین نیز شد نمی داند که کسی در
زبان انگلیسی  ،واژه نیگر را استفاده نمی کند و فقط به آن به صورت  N Wordاشاره
می شود .استفاده از این واژه سالهاست در محاوره و ادبیات مکتوب منع شده است و
نوعی توهین به سیاهپوستان تلقی می شود.

The scheme of the world powers is to cause disunity in order to keep all societies under control. The killing of #GeorgeFloyd was deeply disturbing & upsetting & is the result of the current
world order which we all must unite against.
»«Pull the trigger kill a Nigga he›s a hero

دادگاه های لوس انجلس تعطیل شد

در پی ناآرامیهای هفته گذشته ،قاضی کوین برازیل ،روز یکشنبه در بیانیهای ،تمام
دادگاههای لوس آنجلس کانتی را تعطیل اعالم کرد و در بیانیه خود اشــاره نکرد که
دادگاههای جنایی و مدنی در چه روزی دوباره کار خود را آغاز خواهند کرد.
او در بیانیه خود چنین نوشته است :با توجه به ضرورت احتیاط الزم ،من برای حفظ
امنیت عمومی مردم و افسران و کارمندان حوزه قضایی ،تصمیم به بستن دادگاه های
لوس آنجلس کانتی در این شرایط گرفتهام و این تصمیمی نیست که من به آسانی ان
را اختیار کنم ،لیکن امنیت عمومی مردم ،همواره ،در باالی تصمیمهای ما قرار دارد.
ناگفته نماند که  80درصد دادگاهها در  38دادگاه کانتی لوس آنجلس به سبب بیماری
کرونا در تعطیل موقت به سر میبردند و دادگاهها به صورت مجازی به رسیدگی می
پرداخت و قرار بود از  15ماه جون بازگشایی شوند.

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:

miqlat.org/fa/resources.htm
خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
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نامه دارا خسرو شاهی مدیرعامل اوبر در حمایت از رنگین پوستان(سیاه پوستان)

نامه ام را اینگونه آغاز می کنم که ای کاش هرگز مجبور نمی شدم که اینگونه سخن
بگویم .ای کاش زندگی جرج فلوید ،احمد آربری ،برونا تیلور و افراد بیشمار دیگری
آنقدر خشونت بار به پایان نمی رسید! ای کاش دیگر نژادپرستی و خشونت پلیس
ناشی از آن ،باعث مرگ آنها نشود! ای کاش تمام جامعه رنگین پوست(سیاه پوست)
به اندازه کافی احساس امنیت می کردند تا در شهرهای خود بدون هیچگونه ترسی
زندگی کنند! آرزو می کنم که دیگر مجبور نشوم کلماتی را پیدا کنم تا همه حوادث
را برای دو پسرخردســالم توضیح دهم .لیکن امیدوارم این هفته شاهد صدها هزار
معترض صلح جو متقاضی تغییر باشم که خود من بخشی از آن تغییر هستم.
ما به عنوان یک شرکت بر این باوریم که هرکس حق دارد صرفنظراز محل زندگی
و یا رنگ پوستش آزادانه زندگی کند (.حرکت کند) .ما افتخار می کنیم که شرکت

اوبر ،طی دهه گذشته به بهبود تساوی حمل و نقل ( آمد و شد) کمک کرده است.
اما واقعیت این است که امریکایی های رنگین پوست( سیاه پوست) اغلب احساس
راحتی نمی کنند تا در بسیاری مناطق کشور بطور آزادانه حرکت کنند .آنها هنوز با
موانع بسیاری روبرو هستند .این واقعیتی است که هرگز نباید آن را پذیرفت ،بلکه
باید بهتر عمل کرد.
می دانیم که هیچ راه حل آســانی برای مشــکالتی که قرن ها با آن روبرو بوده ایم،
وجود ندارد .همچنین می دانیم که باید زمان ،انرژی و منابع خود را صرف این تغییر
کنیم .ازاین رو ،ما متعهد می شــویم که نه تنها این هفته ،بلکه سالهای آتی و برای
همیشه از آنها حمایت کنیم.
ما متعهد به جامعه ای هســتیم که با همه افراد ،با عزت و به طور برابر رفتار شود.
همانطور که در دستورالعمل های انجمن ما بیان شده است ،هیچگونه تبعیض ،آزار
و اذیت و نژادپرســتی را بر روی پالتفرم خود تحمل نمی کنیم .ما نســبت به هر
کســی که از اوبر استفاده می کند و پای بند به استانداردهای احترام و حقوق اولیه
انسانیست ،متعهد می باشــیم و آنها را حمایت می کنیم .لیکن از کسانی که پای
بند این استانداردها و این حقوق انسانی نمی باشند ،با احترام از آنها درخواست می
گردد اوبر را حذف کنند.
ما متعهد هستیم که از جامعه رنگین پوست( سیاه پوست) حمایت کنیم و به عنوان
نقطه شــروع ،از «اوبرایت» برای تبلیغ رستورانهایی که صاحبان آنها رنگین پوست

نیاز به آزمایش کرونا در مدارس لوس انجلس
و سن دیه گو ،برای بازگشایی

مســئوالن اداره آموزش کالیفرنیا اعالم کردند پیش از بازگشایی
مــدارس ،نیاز به آزمایش کرونا از دانش آمــوزان و آموزگاران و
پیگیری روند مبتالیان باید از ســوی اداره بهداشــت عمومی در
کالیفرنیاانجامشود.
از سوی دیگر آستین بیوتنر رئیس اداره آموزش لوس آنجلس و
سیندی مارتن رئیس اداره آموزش سن دیه گو که مناطق اموزشی
آنان  915هزار دانش آموز و آموزگار را در مدارس دارد ،در بیانیهای

مشــترک اعالم کردند اگر مناطق آموزشی آنان ،بودجه الزم برای
رویارویی با بیماری کرونا را دریافت ننماید و اداره بهداشت عمومی
کمک و همکاری ننماید ،نمیتوانند نسبت به بازگشایی مدارس
اقدام نمایند .و از سوی دیگر در هر کالس تنها میتوانند  12نفر تا
 16دانش آموزان در شرایط کرونا و فاصله اجتماعی بنشینند و این
دشوارترین موضوعی است که باید به آن رسیدگی کرد.

هســتند استفاده خواهیم کرد  ،ضمن آن که پشتیبانی آنها را برای شما بسیار آسانتر
می کند بدون این که الزم باشــد تا پایان سال پرداخت هیچ هزینه ای برای تحویل
و دلیوری آن بپردازید .همچنین در هفته های آتی ،ما برای کمک و یاری بیزینس
های کوچکی(شرکت های کوچکی) که صاحبان آنها رنگین پوست هستند و بخاطر
کوید 19-دچار مشکالتی شده اند ،تخفیف ویژه ای را برای رایدهای (مسیرهای)
آنها در نظر خواهیم گرفت.
ما متعهد می شــویم که اوبر را به مکانی متنوع و فراگیر تبدیل کنیم تا افراد رنگین
پوست بتوانند کار کنند و رشد نمایند .در حالی که ما کارهای بسیاری برای انجام
دادن داریم ،لیکن دستمزد مدیران ارشد خود را به پیشرفت و نیل سریع به اهداف
مختلف مان پیوند زده ایم و نیز به انتشار اطالعات در مورد نیروی کار خود ادامه می
دهیم تا مردم به تعهد و پای بندی ما ایمان بیاورند.
ما متعهد هســتیم که فرصت های بیشتری از جمله فرصت های آموزشی و تمرین
مهارت ها را برای رانندگان و افراد مختلف فراهم نماییم.
ما می دانیم که این تعهدات کافی نیست و نخواهد بود تا زمانی که شاهد برقراری
عدالت واقعی نباشیم .اما قصد داریم به عنوان یک شرکت برای پیشرفت ،یادگیری
و رشد ،کار و تالش بیشتری کنیم.
در پایان اجازه بدهید واضح و بی پرده بگویم « :زندگی رنگین پوستان (سیاه پوستان)
مهم است»

دستگیری در کانتی لوس آنجلس از  3000نفر گذشت

پلیس لوس آنجلس اعالم کرد که تاکنون بیش از هزار نفر را که
در تخریب و غارت فروشــگاهها و به آتش کشیدن اموال مردم
دســت داشتهاند را شناسایی و دستگیر کرده است و با استفاده از
فیلمهای ویدئویی شمار بیشتری دستگیر شده و به دست قانون
سپرده خواهند گردید .دوربینهای سینه پلیسها بیشترین فیلم را
تهیه کرده است FBI .نیز اعالم کرده است در پیگیری و شناسایی
کسانی که به تخریب پرداختهاند از فیلمهای ویدئوهای گوناگون

بهره گرفته اســت ACLU .نیز اعالم کرد که  FBIو ادارههای
پلیسبهتراستازاینویدئوهابرایشناسایینیروهایپلیسکهبه
مردمحملهمیکنندویابااتوموبیلبهسویتظاهرکنندگانحملهور
میشوندرانیزشناساییکند.
ناگفته نماند که پلیس شهرهای دیگر مانند النگ بیچ ،سانتامونیکا،
ون نایز ،بورلی هیلز نیز از همین دوربینها و فیلمها برای شناسایی
غارتگرانبهرهخواهندگرفت.
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در کانون خبر:

مایکل مور رئیس پلیس لوس آنجلس،
از مردم پوزش خواست

مایکل مور رئیس پلیس لوس آنجلس اعالم کرد که پس از پایان
تظاهرات و آغاز زمان محدودیت رفت و آمد شبانه ،در هالیوود
و ون نایز ،غارت از فروشــگاهها ،آغاز شده و پلیس بیشترین
شمار دستگیریها را داشته است.
افســران پلیس 585 ،نفر را به سبب رعایت نکردن محدودیت
زمان رفت و آمد و  20نفر را به اتهام دزدی و غارت دســتگیر
کرده و  50اتوموبیل را نیز ضبط کرده است .روز شنبه  700نفر
و روز یکشنبه  1200نفر دستگیر شده بودند.
از ســوی دیگر مایکل مور نسبت به سخنان روز دوشنبه خود
بــه خاطر به کار بردن ،عبارت نادرســت و توهینآمیز پوزش
خواســت .او گفته بود خون جورج فلوید بر دستان غارتگران
است.
در همین زمینه اریک گارستی نیز گفته بود که برخی از مردم بر
مرگ جورج فلوید سرمایه گذاری میکنند و مانند همان پلیسها
در مرگ او سهیم هستند.

افزایش مشکالت اقتصادی کالیفرنیا همزمان با
اعتراض های خیابانی
درحالیکهگویننیوسامفرماندارکالیفرنیاتالشداردبرایبهبود
شرایط اقتصادی ،کالیفرنیا را مرحله به مرحله بازگشایی کند ،نه
تنها شرایط بحرانی اعتراضهای خیابانی در یک هفته گذشته به
میزان خسارتهای اقتصادی افزوده است ،بلکه رعایت نکردن
فاصلههای اجتماعی ســبب شده است که در  14روز گذشته
کالیفرنیا با 33000مورد جدید به شمار مبتالیان بیافزاید و با روند
افزایشی  24/5درصد در میزان بیکاری روبرو شود.
در زمینه برنامهریزی اقتصادی ،تیم مشاوران گوین نیوسام که در
برگیرنده تام استایر میلیاردر و نامزد پیشین ریاست جمهوری،
جنت پلین ،رئیس پیشین بانک مرکزی امریکا و باب ایگر ،مدیر
عاملشرکتدیسنیلندهستندفهنوزنتوانستهاندپاسخیبرای
حلمشکلاقتصادیبیابند.

افزایش شمار مبتالیان در کالیفرنیا

ایالت کالیفرنیا یک روز دیگر را با شمار باالی مبتالیان پشت
ســر گذاشت روز دوشــنبه  2820مبتال و  48مرگ و میر را
به رکورد افزود و ایالت کالیفرنیا روز ســه شــنبه را با ثبت
 115192نفر مبتال و  4222نفر مرگ و میر آغاز کرد.
نگاهی به آمار مبتالیان و مرگ و میر شــماری از کانتیها از
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این قرار است.
آمار  14روز گذشــته نشان میدهد که  26کانتی از  58کانتی
کالیفرنیا در افزایش شمار مبتالیان و مرگ و میر قرار دارند و
لوس انجلس ،ارنج ،ریورساید ،سن برناردینو و سن دیه گو
کانتی  5کانتی باالی جدول مبتالیان و مرگ و میر هستند.

گوین نیوسام :مردم صبرشان به پایان رسیده است
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا کنفرانس خبری خود را پس از
دیدار با رهبران مذهبی و رهبران جامعه سیاهپوستان از محل
نیایش  Genesisانجام داد و از عدالت و قضاوت در شرایط
کنونی و تصویب قوانین همراه با همگامی و همبستگی سخن
گفت و به چو عضوی به درد آورد روزگار ،دگر عضوها را نماند
قرار اشاره کرد.
اواشارهکردآنچهامروزرویمیدهد،تنهامشکلسیاهاننیست،
مشکل همه ما در آمریکاست ،این که ما چگونه میخواهیم به
صورت بنیادی بیعدالتی را پاسخگو باشیم .این مردم همواره
شــنیدهاند که صبور باشید ،سخنی که نسل به نسل شنیدهاند.
مردم صبرشان به پایان رسیده است و از پاسخ به سخنان ترامپ
خودداری کرد ،لیکن افزود رهبری ،تنها یک عنوان باشکوه و
گرانبها نیست ،رهبری یک وظیفه است و در چنین شرایطی ما
به رهبران با اخالق انسانی نیاز داریم .اخالقی که ما را متحد کند
نه در برابر یکدیگر قرار دهد.
ما به رهبری نیاز داریم که مشــکالت را حل کند ،خشونت
را نمیتوان با خشــونت پاسخ داد .شما که در بیرون اعتراض
میکنید ،بدانید که ما صدای شما را میشنویم و در کنار شما
هستیم .لیکن آنها را که تخریب میکنند ،نمیپذیریم.

نشست بعدی  -یکشنبه  12جوالی 2020
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نوراحمد لطیفی
سرپرست مرکز آموزشی و درمانی
حضرت فاطمه
متولد  1330در زابل؛ مدرك فوق
تخصصیجراحیپالستیک وزیباییدارد

مسئولیت ها
 مدیر کل شوراي عالی پزشکی در سال 1360 معاون وزیر بهداري از سال  1360تا 1363 عضو هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی زابل قائم مقام آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران از  1368تا 1369 معاون درمان دانشگاه و سرپرست دانشکده پزشکی از سال  1369تا 1370 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران و سرپرست دانشکده پزشکی ازسال  1370تا 1374
 رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال  1374تا 1375 قائم مقام ریاست دانشگاه در شوراي دانشگاه از سال  1375تا 1376 دانشیار بخش جراحی و فوق تخصص جراحی پالستیک از  1376تا 1384 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران از  1384تا 1386 -سرپرست مرکز آموزشی و درمانی حضرت فاطمه از  10آذر  1394تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر

برخی از موارد نقض حقوق بشر
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نیروهاي پلیس در جریان تجمعات مردمی پس از انتخابات ریاســت جمهوري
ســال  1388به اعمال خشونت علیه مردم دســت زدند و با استفاده از باتوم و
ســاح گرم باعث کشــته و مجروح شــدن تظاهرا تکنندگان شدند .صدها نفر
از تظاهرات کنندگان به بازداشــتگاه هاي پلیــس انتقال یافتند و آزار و اذیت و
شکنجه جسمی و روحی شدند.
صــادق محصولی در زمان حمله نیروهاي پلیس و شــبه نظامیــان به خوابگاه
دانشجویان تهران در  25خرداد  1388که با ضرب و شتم دانشجویان و بازداشت
آ نها در یکی از طبقات زیرین ساختمان وزارت کشور و ایجاد خسارات جدي به
خوابگاه همراه بود ،مسئولیت مستقیم داشت .او مسئول بازداشت  50دانشجویی
بود که در روز  24خرداد بازداشــت و به طبقه چهارم زیرزمین وزارت کشــور
برده شدند و در مسیر انتقال به وزارت کشور و در اتاق زیرزمین وزارت کشور
شکنجه شدند.
این دانشــجویان را در اتاق کوچکی انداختند و به هر بهانه اي آ نها را با باتوم
می زدند،
حتی براي دستشــویی رفتن مدت زمان  30ثانیه تعیین شــده بود که اگر بیشتر
طول می کشید ضرب و شتم می شدند .این دانشجویان از شکنجه هاي جنسی
نیز گزارش داد هاند .در طبقه منفی چهار (زیرزمین) ســاختمان اصلی وزارت
کشــور بازداشــتگاهی زیر نظر صادق محصولی وجود داشت که گزارش هاي
متعددي از شــکنجه معترضان و دانشــجویان در جریان دستگیري هاي بعد از
انتخابات در آن منتشــر شده اســت .کاظم جاللی ،نماینده مجلس و سخنگوي
کمیته تعیین شــده از ســوي مجلس براي پیگیري وضعیت بازداشت شده ها،
اعالم کرده بود که اطالعاتی درباره «بازداشــتگاه منفی  »4وزارت کشور به این
کمیته رسیده است

مصطفی محبی به عنوان مدیر کل زندان هاي استان تهران مسئول حفظ امنیت و
سالمت زندا نیان در زندان هاي تحت مدیریت اش است  .سینا قنبري ،یکی از
معترضان بازداشــت شده در اعتراضات دي ماه  ، 1396در زندان اوین که یکی
از زندان هاي تحت مسئولیت اوست جان باخته است.
ســینا قنبري 22 ،ساله  ،در جریان اعتراضات سراسري در  10دي  1396توسط
نیروي انتظامی دستگیر و به بند  4قرنطینه زندان اوین منتقل شد  .شش روز بعد
( 16دي  )1396مصطفی محبی ،مدیر کل زندان هاي اســتان تهران ،گفت که او
در دستشویی قرنطینه زندان خود را حلق آویز و خودکشی کرده است.
در  21دي  ، 1396محمدجعفر م نتظري ،دادســتان کل کشور با تأیید خودکشی
ســینا قنبري در جمع خبرنگاران گفت « :فردي که خودکشی کرده است معتاد
بوده است و فیلمش هم موجود است».
پس از ادعاي محمدجعفر منتظري ،دادســتان کل کشــور ،مبنی بر وجود فیلم
خودکشــی سینا قنبري ،علیرضا رحیمی ،نماینده مردم تهران در مجلس شوراي
اســامی ،پس از بازدید از زندان اوین ،در  16بهمــن  1396با رد این ادعا در
کانال تلگرام شــخصی اش نوشت« :از این فیلم در جاهاي مختلف به اشتباه به
نام فیلم خودکشی سینا قنبري نام برده می شود درحالی که فیلم حاوي ساعاتی
از وضعیت محوطه ســرویس هاي بهداشــتی زندان بوده و داخل ســرویس یا
ماجرایی که منجر به مرگ شده در فیلم وجود ندارد و اساس ًا فیلمی از خودکشی
وجود ندارد»
همچنین نسرین ســتوده ،وکیل برجســته ایرانی ،در مصاحبه اي با کمپین بین
المللی حقوق بشر در ایران گفته است که مقامات امنیتی با دادن وعده آزادي به
زندانیان آنان را به دریافت « متادون» تشویق کردند
محمود صادقی ،نماینده مردم تهران در مجلس شــوراي اسالمی ،نیز در توئیتی  .2وقایع بازداشتگاه کهریزك
از خوراندن اجباري دارو به زندانیان از جمله ســینا قنبري خبر داده است «طبق از نظر قوانین جمهوري اســامی ایران ،وزیر کشور مقام ناظر بر نیروي انتظامی
اعالم بســتگان یکی از بازداشت شــدگان که در زندان فوت کرد ،او طی چند اســت .به همین دلیل ،صادق محصولی در جریان انتقال بازداشــت شدگان به
تماس با خانواده اش اظهار داشــته مسئوالن او و دیگر بازداشتی ها را مجبور به بازداشت -گاه هاي پلیس به خصوص کهریزك ،مسئولیت مستقیم دارد.
در  18تیرمــاه  ، 1388نیــروي انتظامی تعداد زیــادي از معترضان را که مقابل
خوردن قر صهایی می کردند که حالشان را بد می کرد»...
وقایع منجر به مرگ ســینا قنبري هیچ گاه از ســوي گروه مستقلی مورد تحقیق دانشــگاه تهران تجمع کرده بودند ،دستگیر و آ نها را با دستور سعید مرتضوي
دادســتان وقت تهران و معاونان او ،حســن زارع دهنوي و علی اکبر حیدر يفر
قرار نگرفته است.
به بازداشــتگاه کهریزك منتقل کردند که در این میان دســت کم سه تن از این
بازداشــت شــدگان به نام هاي محســن روح االمینی ،امیر جوادي فر و محمد
کامرانی در اثر شکنجه کشته شــدند .رامین قهرمانی و احمد نجاتی کارگر نیز،
بــه فاصله کوتاهی پس از آزادي از کهریزك ،بر اثر جراحات دوران بازداشــت
در گذشتند .بازداشــتگاه کهریزك به دلیل نداشتن استانداردهاي الزم و رعایت
متولــد  19فروردین  1338در ارومیه اســت .او
نشــدن حقوق دستگیرشدگان و پس از کشته شدن محسن رو حاالمینی ،فرزند
لیسانس مهندسی عمران و فوق لیسانس مدیریت
یکی از مقامات ارشــد جمهوري اسالمی ،تعطیل شد .کهریزك زیر نظر مستقیم
بازرگانی دارد
نیروي انتظامی اداره می شد.

نوراحمــد لطیفی به عنوان معاونت وزارت بهداري ،در ســال  1361با اســتناد
بــه فتواي علماي شــیعه مبنی بر حرام بودن پرداخت بیــت المال به بهائیان ،با
صدور بخشــنامه و ابالغ آن به کارگزینــی وزارت بهدارس عالوه بر ممنوعیت
پرداخت حقوق و مزایا ،از صدور گواهی انجام به خدمت و حتی تحویل مدارك
تحصیلی به بهائیان شاغل در این وزارتخانه جلوگیري کرده بود.
در این بخشــنامه آمده بود« :طبق فتواي اکثر مراجــع منجمله حضرت آیت...
العظمی امام خمینی پرداخت حقوق به افرادي که وابســته به فرقه ضاله بهائیت
می باشــند از بیت المال دولت جمهوري اســامی ایران ممنوع می باشــد لذا
برقــراري ارتبــاط و پرداخت حقوق و مزایاي از طریــق الیحه قانونی خدمت
نیروي انســانی درمانی و بهداشتی مصوب  58/?/ 24شوراي انقالب جمهوري
اســامی ایران به افراد مذکور با فتاوي علماي اعالم مغایرت دارد .چون امکان
برقراري ارتبــاط از طریق الیحه مذکور به افراد فوق الذکر مقدور نمی باشــد
گواهی انجام خدمت نیز نمی توان براي آنان صادر کرد»...
این بخشنامه عالوه بر ایجاد تبعیض و محرومیت هاي اقتصادي براي بهائیان ،به مسئولیت ها
دلیل عدم تحویل مدارك تحصیلی کارکنان بهائی ،براي کاریابی این شــهروندان
ایجاد مانع کرده اســت .در پایان این بخشــنامه تصریح شــده است که وزارت  -فرماندار ارومیه
بهداري با ارائه اصالحیه اي به دولت ،مشــکل وجود بهائیان در ادارات دولتی  -فرمانده سپاه منطقه  5آذربایجان شرقی و غربی در سال 1361
را برطرف می کند.
 معاون استاندار آذربایجان غربی مسئول بازرسی سپاه پاسداران دبیر شوراي مشورتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام وزیر کشور در دولت نهم از  28آبان ماه  1387تا  12مرداد 1388 وزیر رفاه در دولت دهم از  25آبان ماه  1388تا  27اردیبهش تماه 1390مدیرکل زندا نهاي استان تهران

صادق محصولی

مصطفی محبی

مسئولیت ها

 معاون قضائی دادســتان تهــران تا  26خرداد1395
 -مدیرکل زندا نهاي استان تهران از خرداد  1395تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر
 .1مشارکت در سرکوب اعتراضات پس از
انتخابات ریاست جمهوري سال 1388

قرارگرفتن در لیست مجازات هاي حقوق بشري اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا در  18مهر  10( 1390اکتبر  29 ) 2011مقام ایرانی از جمله صادق
محصولی را به دلیل نقشــی که در نقض گســترده و شــدید حقوق شهروندان
ایرانی داشــته اند از ورود به کشــورهاي این اتحادیه محروم کرد .کلیه دارایی
هاي این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شــد .بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا
صادق محصولی به دلیل مســئولیت در هدایت نیروي انتظامی مسئول حمله به
خوابگاه هاي دانشــگاه تهران در  24خرداد  14( 1388ژوئن  ) 2009و شکنجه
دانشجویان در زیرزمین ساختمان وزارت کشور بود .سایر مخالفان دستگیر شده
نیز در بازداشــتگاه کهریزك در شــرایط وخیم در بازداشت بودند که از سوي
نیروهایی کنترل می شد که تحت امر محصولی فعالیت می کردند.

صادق محصولی به عنوان وزیر کشور مسئول هدایت نیروي انتظامی بوده است.
او مسئول برخوردهاي خشونت آمیز و بازداشت فعاالن و دانشجویان در جریان
اعتراضات پس از انتخابات ریاســت جمهوري سال  1388و خشون تهاي اعما
لشده از سوي نیروي انتظامی علیه معترضان بوده است.

UN I T E D
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گزارش :محبوبه حسین پور

کنکاش در رسانه های ایرانی خارج از کشور

در نسخه دیجیتال در ایرانشهر آن الین  iranshahrnewsagency.com/Magazineبر روی هر اسم کلیک کرده و فیلم آن را مشاهده کنید
 -13سایت ایران اینترنشنال تیوی
 -1امیر برادران  /فیسبوک
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد یک مرد اهل آالسكا متهم به پولشویی یک میلیارد دالری برای ایران شده است.
رعنا رحیمپور؛ وکیلمدافع خامنهای !
این خبرگزاری روز پنجشنبه نوشت اسناد دادگاه فدرال ایاالت متحده نشان میدهد که تقریبا تمامی این پول به امارات متحده
صداقت و اگاهي در حرفهاي احمد باطبي !
در اين بلبشو كه اين روزها در رسانه هاي بِه اصطالح ايراني و دشمن ترامپ جريان دارد  ،چشم و گوش ما بِه حرفهاي اگاهانه عربی منتقل شده تا به دست ایران برسد.
و صادقانه احمد باطبي در برنامه روشــن شــد تا بار ديگر بينيم و بدانيم هميشه و در همه حال يك نفر بايد پيدا شود تا دكان بر اساس این اسناد ،کنت زونگ از صورتحساب جعلی استفاده کرده تا به ایران کمک کند در ازای محمولههای نفت خود از
کره جنوبی پول نقد دریافت کند.
دروغگو را بر هم بريزد!
باطبي در برنامه شصت دقيقه اين شبكه  ١٣-خرداد -بِه مجري شارالتان بي بي سي فارسي ،رعنا رحيم پور كه سابق پاچه خواري دادســتانهای فدرال در آمریکا گفتهاند زونگ از طریق ایجاد صورتحسابهای تقلبی برای مصالح ساختمانی ،بانکهای کره
جنوبی را به آزاد کردن پول مسدود شده ایران متقاعد میکرده است.
جمهوري اسالمي را هم دارد  ،گفت:
« ترامپ هيچ حركت اشتباهي تا امروز انجام نداده و نكرده و شما بخشي از واقعيت را مي گویید و بخش ديگر را نمي گویید!! دادستانهای فدرال نیویورک گفتهاند که در ماه آوریل بانک صنعتی کره جنوبی موافقت کرد  ۸۶میلیون دالر جریمه بر سر قصور
همين ديروز ترامپ گفت :من رييس جمهور همان كسي هستم كه كشته شده و تا آخرين نفس مي ايستم تا حقوق از بين رفته در توقف این پولشویی پرداخت کند.
توضیح گزارشــگر  :متاسقانه اشتباه سهوی یا عمدی بکار بردن نام «ایران » بجای «جمهوری اسالمی » در مورد افتضاحات و
را برگردونم و از معترضان دفاع كرد «
رسواییهای سیاسی -اقتصادی صورت گرفته از سوی حکومت  ،در برخی رسانه ها رایج است و باید بطور منظم هشدار داد
که تکرار نکنند .
 -2فرانک آزاد  /توییتر
این زن
 -14امیرطاهری  /یوتیوب بیژن فرهودی /دقیقه  18:53ببعد
@AgnesCallamard
 ...از لبنان خبر میرسد که حزب اللهی ها { و جامعه شیعه در آنجا } بشدت ترسیده اند ! نگرانند که آمریکا تحریم علیه حزب
مقام عالی حمایت از حقوق بشر در سازمان ملل است .این زن حامی سردسته تروریستهای اسالمیست .این زن در گفتگو با
اهلل وضع کند و از ایران هم که دیگر پولی نمیرسد و فاتحه شان خوانده شود ! ...
@BBCHARDtalk
از قاسم سلیمانی حمایت کرد .این زن حقوق بشر قالبی
-15هادی خرسندی  /ایندیپندنت فارسی
بســماهلل الرحمن الرحیم .پلیس خشونتبار آمریکای جهانخوار با عملیات زائدالوصفی برادر شهیدمان جورج فلوید را بهطور
 -3آیت اهلل تناسلی  /توییتر
به این موضوع خوب فکر کنید ،پس از مرگ خامنهای تنها اطالعات سپاه از درون حاکمیت خواهد ماند که تمام قدرت را در بیگناه شهید نموده زیرا نامبرده گناهی نکرده ،نه برای اعتراض به قیمت بنزین به خیابان آمده نه در امور محیط زیستی بوده و نه
قبضه دارد ،بسرعت باورنکردنی ایران تبدیل به مدل بنگالدشیزه شده کره شمالی تبدیل خواهد شد ۸۵ .میلیون برده طائب! فردا دانشجوی نابغه المپیادی بوده و نه عضو کانون نویسندگان آمریکای جهانخوار بوده ،بلکه بیگناه بوده.
(خواهر ثاریه با قلم سحار و حیرتانگیز خود ،بار دیگر سردار شوراالسالم را به چالش میکشد).
ترسناکتر از امروز است .فقط یک راه داریم
بنابراین اگر دولت صهیونیســتی آمریکا جنازه آن برادر شهید را در اختیار جمهوری اسالمی قرار ندهد که امامزاده بسازیم ،آیا
ساختن امامزاده غیابی از نظر شرعی درست میباشد یا خیر؟ این سؤال چالشی را با برادر سردار شوراالسالم معاون عملیاتی
 -4کیهان لندن
ادامه آتشسوزیهای مشکوک سریالی؛ از کارخانه قطع هسازی و اراضی حومه تهران تا کارخانههای تولید کاغذ در خراسان و سازمان تولید امامزاده در میان گذاشتم:
همدان!
بیش از  ۲۰آتش سوزی مشکوک در کمتر از سه هفته نه تنها عادی نیست بلکه بیانگر شرایطی است که تالش میشود دالیل  -16گیتی بهی  /توییترفریاد تکبیر (اهللاکبر) معترضان آمریکایی!!! مزدوران رژیم با دریافت پولهای نفت مردم ایران که البیهای رژیم در آمریکا پخش
آن پنهان نگاه داشته شود .بعضی از این آتش سوزیها در مراکز امنیتی و نظامی و نیروگاهها و پاالیشگاهها روی داده است.
صبح چهارشنبه  ۱۴خرداد کارخانه «گروه قطعات فوالد ایران» واقع در اتوبان تهران -کرج دچار حریق شد .چند نقطه از اراضی میکنند اینگونه در مقابل پلیس آمریکا ایســتادهاند و با خیال راحت و بدون سرکوبشــدن اهللاکبر میگویند!! این اعتراض بهنژادپرستی است!؟ نه به جمهوری اسالمی
حاشیه اتوبان تهرن -پردیس نیز آتش گرفت.
سهشنبه شب  ۱۳خرداد  ۱۸واگن اسقاطی یک قطار تمام در آتش سوختند .فرماندار شهرستان «اسالمشهر» میگوید این واگنهامتعلق به شرکت مسافری «رجا» است و بارها از مسئوالن این شرکت خواسته شده نسبت به تعیین تکلیف واگنها اقدام کنند - 17 .تاریخ و فرهنگ ایران  /ویدیوی فیسبوک  /سه دقیقه
تاریخ معاصر ایران ،سخنان شاه همچنان تعبیر می شود
در همین روز یک فروشگاه بزرگ در محدوده بازار تهران نیز آتش گرفت.
سهشنبه  ۱۳خرداد کارخانه تولید کاغذ در جاده مالیر -اراک دچار حریق شد .همان روز انبار روباز کارخانه بازیافت کاغذ در نقش پروپاگاندا رسانه ای چپ در به منبر رساندن دیو جماران در کمتر از  ۳دقیقه«هفت ســال تمام ،علیه ناسیونالیسم ایران و علیه خود من ،با انتشار  ۳۴۰نشریه و رسانه ،تبلیغ بسیار وسیعی در سطح جهانی
شهر بینالود نیشابور دچار آتشسوزی مهیب شد!
مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران :وقوع بیش از  ۲۰مورد آتشسوزی در پارک چیتگر در  ۶ماه صورت گرفت؛ و این عظیمترین جنگ تبلیغاتی بود که بعد از جنگ دوم جهانی همه شاهد آن بودهاند .همه مراکز خبری چپ وراست ،علیه من و کشورم بسیج شدند .این پیوند جهان سرمایه داری و جهان کمونیست ،مسلم ًا از پدیدههای جالب عصر ماست.
بیسابقه است.
«هزینه این همه تبلیغات ،این همه روزنامه ،این همه کتاب ،این همه گزارش از کجا تأمین میشود ،ما نه تنها با کمونیسم داس
و چکش ،نه تنها با «یونیون جک» ،و نه تنها با کمونیسم تازه رسیده اسالمی ،بلکه با سازمانها و تشکیالت دیگری هم درگیریم
 -5رادیو پیام اسراییل
حسن روحانی به تقلید از علی خامنه ای ،در ارتباط با معترضان آمریکایی گفت :با مردمی که در خیابانها هستند ،همدردی که در آینده ثابت خواهد شد…»
شاهنشاه ؛ مصاحبه با مجله «اکتبر» در مصر ۱۹۸۰
میکنیم.
روحانی در این زمینه افزود« :این اعتراضات نشان میدهد اگر دنیا مظلومیتی را ببیند ،دیگر برای مردم مهم نیست آن مظلوم چه
 -18پ .اوستا توییتر
دینی داشته یا چه از نژادی بوده است ،همه میآیند و از مظلوم دفاع میکنند».
حســن روحانی دست گرفتن انجیل از سوی ترامپ را به دید وی “شرم آور” خواند و گفت« :انجیل کتاب مقدسی است که «سهیال حجاب» ،زندانی سیاسی و فعال پادشاهی خواه از زندان قرچک پیغام داده که جانش در خطر است و ممکن است حذف
س جمهوری ایاالت متحده برای اینکه فرمان جنایت و قتل را فیزیکی شود!
مردم را به صلح و مهربانی دعوت میکند؛ شرمآور است که ریی 
همه لطفا صدای زندانیان باشیم جهت اطالع
علیه شهروندان آمریکایی صادر کند ،دست به انجیل میبرد».
کپی وپخش جهت اشاعه اگاهی ونجات جان فرزندانمان الزامیست......
 -6مهدی میرقادری  /توییتر
خلق حماسه ای دیگر از ایرانیان در توییتر .در روزهایی که تمام چپ ها و گلوبالیست ها در حال حمله به ترامپ هستند و در
تمام دنیا برای به زیر کشیدن او تالش میکنن  .ایرانیان با هشتگ
 -19بهزاد صمیمی  /فیسبوک
iraniansStandWithMAGA#
...امروز داشتم به فرقه ها و محافل و افراد منفرد بجا مانده از جنبش فدایی فکر می کردم .جنبشی که از بدو حیات تا کنون از
و ترند جهانی او حماسه خلق کردند و بسیاری از خارجی ها را متعجب کردند.
تعادل برخوردار نبوده و همیشه در بیراهه گام برداشته است .بیراهه مسلحانه در نظام پیشین و بیراهه همکاری با ارتجاع مذهبی و
 -7روشنگر نسل سوخته  /توییتر
بهترین آمار رای جو بایدن تعداد کفش های دزدیده شده از نایکی است !
 -8امیربرادران  /توییتر
بي بي سي فارسي و بهمن كلباسي اين روزها بِا هيجان زيادي از نارامي هاي امريكا گزارش ميدهند و جالب اينجاست كه از
اين مي گويند كه اين تظاهرات انتخابات امريكا را تحت شــعاع قرار داده و اين دقيقا همان موضوع مهمي است كه اينها همه
هدفشان شكست ترامپ در انتخابات است!!
 -9رضا تقی زاده  /توییتر
مادوروMaduro ،رییس جمهور آویزان به قدرت ونزوئال بعد از دریافت  5نفتکش حامل سوخت ،وعده کرد برای تشکر
به ایران سفر کند .او که از ترس جانشین شدن رقیب خود ،خوان گوایدو ،به دستشویی هم با قید احتیاط میرود اگر حماقت کرد
و رفت ،ممکن است تا آخر کار آخوندها آنجا ماندگار شود!
-10بیژن کیان  /بی بی سی  /دقیقه  7:11ببعد
شــما ( مجری ) میخواهید با ســئوال جهت تعیین کنید و بگویید ( ترامپ ) باید اینکار را بکند  .توجه داشته باشید همه رای
دهندگان دنباله روی رای دهندگان خودشان هستند شما چطور از آقای ترامپ انتظار دارید مثل آقای بایدن صحبت بکند ؟!
 -11سیامک دهقانپور  /توییتر
مرضیه هاشمی (با سابقه توطئه خواندن قتل ندا آقاسلطان) به نقل از خواهرزادهاش میگوید در شهر واشنگتن اینقدر هواپیمای
جنگی پرواز میکند مردم نمیتوانند بخوابند و همه نیروها آمادهباش کامل هستند.
به گفته دوستان خانم مالنی فرنکلین اینترنت و تلفن در شهرهای محل اعتراضات قطع است.
 -12لیال آریا  /توییتر
برادر ندا آقا سلطان در تویتتر خود نوشت مردم را میکشند زبانشان هم دراز است! {جملهء خامنه ای علیه خودش استفاده شده }

همدستی با نظام اسالمی .بخش دیگر این جنبش که همراه نظام مذهبی نرفت حرفی برای زدن نداشت و بسرعت در شاخه های

متعدد منشعب شد .حساب محافل و گروه های دو سه نفره بجا مانده از جنبش فدایی از دست آدم خارج میشود .االن فقط اینها
را در خاطر دارم .فرقه عباس توکل ،هسته اقلیت ،اتحاد فداییان ،اکثریت فدایی ،گروه اشرف دهقانی ،فرقه مهدی سامع ،گروه
آزادی کار ،سازمان اتحاد فداییان کمونیست ،سازمان فدائیان (اقلیت) ،حزب کج فدایی و چندین صد نفر منفرد که در گوشه و

کنار دنیا همچنان فدایی خلق هستند....

 - 20محبوبه حسینپور  /الیو سایت خبربین و یو تایم تیوی  /دقیقه دهم ببعد
 ....آنچه را امروز دوباره جمهوری اسالمی دوباره عین قداره بندان و باجگیران مطرح و تهدید میکند که میخواهیم غنی
سازی بیست درصدی اورانیوم انجام دهیم غنی سازی بیست درصدی یعنی چه ؟! یعنی میخواهیم شکالت تولید کنیم ؟!
یعنی میخواهیم بزنیم پدر دنیا را در آوریم { و انقالب اســامی را صادر کنیم ! }  ....غنی ســازی بیست درصدی مقدمه
ء غنی ســازی  80درصدی و بعد ســاخت بمب اتمی است  ....و کارشناسان امروز میگویند که از لحظه ایکه جمهوری
اسالمی اقدام بدین کار کند  ،چون این فناوری غنی سازی که وجود دارد  ،تا رسیدن به بمب اتمی حد اکثر پنج ماه
طول میکشــد  ...برادر من {دکتراردشیرحسینپور } بود که شانزدهســال قبل که این دستور را به او ابالغ کردند زیر بار
این کار نرفت ...

ایرانشهر

را
آن الین بخوانید

IranshahrNewsAgency.com/Magazine
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مقاله:
نوشته  :ا ماهان
ِ
آقای فلوید نازنین ،نفس نکشــیدن یعنی ُمردن .این را جهان نمیدانست .یعنی
میدانست اما نمیفهمید .حاال فهمیده .حتا دولت ایاالت متحده هم فهمیده قط ِع
تنفس ،یعنی مرگ .چیزی که ما در اینجا خوب فهمیده و دانستهایم .اینجا آمریکا
نیست ،مرکز سنت آدمربایی انگلیســی و بازارِ کهنِ صنایع بردپروری .گویا بامِ
ِ
ِ
عمق تاریخ و جامعه ،سرزمینِ
آفتاب بیتاب و ما در
خاورمیانه است سرزمین ما.
کشورِ خودمان بسرمیبریم مثال ،ما سیاها ِن سفید.
فکرش را بکن آقای فلوید ،آن نُه دقیقه خفقا ِن تو ،بشود نود دقیقه! یا نُه سال...
ما سالهاســت که نمیتوانیم نفس بکشیم باورمیکنی؟ بیش از چهل سال است
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سیاهان سفید
نفس ما
ِ
ِ
ِ
گلوی ما را گرفته.
که ما را نفــس نمیگذارند .حتاباران که میبارد باز ســرب
باورت میشــود اینجا باد گلوله میآورد .و ما مثلِ برگ میا ِن خیابان میریزیم.
برگ؟ حتا درختان را نمیگذارند نفس کشیدن اینجا بر بامِ خاورمیانه .در منطقهٔ
حفاظت شــده همه چیز اطالعاتی است .درخت چیزی نمیخرد به مرک ِز خرید
و پاساژنیازی ندارد نظامیها تازه فهمیدهآند .هرچند از قدیم اطالع بود که ذغا ِل
چوب بازارِ بزرگی در داخل دارد .وقتی درختها تنوانند نفس بکشــند مثل ما و
ِ
پارک جنگلیِ خائیز را به یاد شما
شما میشوند .کاش میتواتنستم جناب فلوید
ِ
ِ
آتــش عمدی فرصت تنفس را از
پــارک جنگلی فلوید بنامیم دراین روزها که

بودید .گناه ِ ما هویت جعلی اســت« .شناســنامهٔ ما را موشی بنامِ مرگ نجویده»
ِ
سرنوشــت ما ،نوشته در
بلکه آخوندکی بنامِ دین عوض نموده .و چنین اســت
دورِ باطــلِ ترس و طمع .دورِ باطلِ اویــن و پراید ،انتخابات و کهریزک ،دار و
یارانه ،سرنوشت ما است .بعضی حتا به پاال ِن خود افتخار میکنند زیرا که «خود
ِ
ِ
دست یک ولی
جای کراوات .و آن مهار را
انتخاب کردهاند» افســار بر گردن را
ِ
تخت ســلیما ِن کشمیر بیایند و
دادن .میتوانی تصورکنی فلوید؟ از درهٔ بقاع یا
ترا در سرزمین خودت به بردگی بگیرند و کنیزی؟ آره فلوید جان همان هویت
ِ
جعلی بعضی خودشان را ورداشته که ِ
باتالق
اسب عربی هستند و بتاخت تا قعر

کشته شدگان اعتراضات آبان ۹۸
ِ
ِ
بالگردهای
بلوطهای کهن که بومیا ِن این سرزمینند .حال
این درختان گرفته .این
آتشنشان هم مسلول و زمینگیر شدهاند! ژنرال حلبیها انگار فقط باید از آب و
ِ
خاک آنسویه دفاع کنند! یا آخ ِر شاهنامه ُکر ُکری بخوانند.
آقای فلوید ،میدانی چهل ســال نفس نکشــیدن ِ
ِ
برای ما سیاها ِن سفید در این
ِ
آقای فلوید نه اینجا یک کشور نیست .این سرزمینِ اشغال شده ،یک
کشور...نه
ِ
غنیمت دینی اســت .از میا ِن مدیران و مقامات و آخوندها ،کسی مسئول چیزی

ِ
کدوی حضرت
نیستی میتازند .تازه اینکه چیزی نیست بچههایشان را خود در
ِ
مرگ بد ،سنتی در زه ِد صوفیانه گشته
مرگ (ع) میگذاشتند .آخر شــهادت یا
اینجا.
ِ
مبارزات مدنی آزاد شدید.
خوش بحال شما سیاها ِن امریکا .عاقبت در زنجیریهٔ
ِ
والیت
ولی ما ســیاها ِن ســفید اینجا؟ هنوز «سفیه و صغیر» هســتیم در زنجی ِر
مطلقهٔ فقیه که ســالها ست نمیگذارد نفس حتا بکشیم.آره فلوید جان ،آره .آره
فلویدجان نفس نکشیدن راستی بد است .آدم میمیرد کم کم...

ِ
ِ
ِ
آمارهای جهانی
بانکهای خارجی.
جیب خودش و فامیلش ،آنهم در
نیست مگر
این حکومت را همیشه در پایینترین ردهها قرارداده .مینالند توطئه! تورم مداوم
دوقمی حتا .میدانی یعنی چه؟ نه نمیدانی مثل اینکه نتوانی آب بنوشی و مدام  ۱۳خرداد ۱۳۹۹
تشنه باشی!
اما جرم و گناه ِ ما چیست؟ ِ
ِ
اسکناس جعلی
آقای فلوید شما متهم به داشتن یک
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طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
اين هفته همه خبرها تحت تاثير درگذشــت جورج فلويد بود ،مرد سياهپوستي كه بازم رييس جمهور؟

توسط افسر (افسران) پليس مينه سوتا در هنگام بازداشت بر اثر فشار زانوي مامور
پليس بر حلقومش جان داد و اعتراض ها و شورش هاي بعد از آن در اياالت متحده دلم واسه اين بنده خدا پرزيدنت ترامپ ميسوزه  ...بيچاره قبل اينكه رييس جمهور
و ...
بشــه 2846736 ،تا فاحشه اومدن گفتن با ما خوابيده بوده يا ترتيب ما رو  40سال
پساكروناي تخمي
پيش داده و االن يهو يادمون افتاده مورد تجاوز واقع شديم! اين پوليتيك دوستان ضد
ترامپي نگرفت و شروع كردن به گفتن اينكه ترامپ و هفت جد و آبادش خايه مال
آقا گفتيم بعد از اين اوپنينگ مملكت و زنده موندن در دوران پســاكرونا به كار و روس ها بودن و شــخص آقاي پوتين تصميم گرفته تا ترامپ رييس جمهور بشه
كاسبي مون برمي گرديم كه يهو يه چيزخلي يه سنگي توي چاه انداخت كه يه ملت و اصن روس ها پرزيدنت رو انتخاب كردن (كه البته اگه درســت بوده باشه باس
عاقل نتونستن درش بيارن  ...تا االن  ...آخه يكي نيست به اين مرتيكه پليس قرمساق شاشيد به بزرگترين دموكراسي جهان كه بخواد به اين راحتي انتخاباتش تحت تاثير
سابق بگه ديوث اين چه گوهي بود خوردي كه يه مملكت نه ،يه دنيايي رو به هم خارجي ها باشه) كه بازم نتونستن ثابت كنن و  ...يه روز اومدن گفتن اصن ترامپ
ريختي! آخه اين خيلي مســخره است توي بزرگترين كشور آزاد و دموكراتيك دنيا مادرزاد نژادپرســت بوده و بچه ها زمان مدرسه اسمشو گذاشته بودن آدولف! فقط
براي برقراري عدالت مردم بريزن بيرون ! بعدشــم يه سري دزد و اراذل از فرصت نميدونم چرا اين نژادپرســت نازي كوكلوس كالن دامادش يهوديه! شايد واسه رد
استفاده كنن و دست به غارت و تخريب بزنن و مجبور بشيم در مغازه ها رو تخته گم كردن بوده  ...خالصه يه روز ديگه اومدن گفتن بچه بازه  ..يه روزم گفتن زنش
كنيم و بريم سوالخ موش قايم شيم! توي قرن بيست و يك هنوز دنبال برابري نژادي امريكايي نيست و بانوي اول نميتونه باشه ...يه روز ديگه اومدن گفتن ماليات نداده
و جنسيتي هستيم اونم توي بزرگترين دموكراسي دنيا  ...توي اوج همه گيري كرونا ... ،يه روز ديگه گفتن ثروتش از راه حروم بوده و مال مردم رو خورده  ...روز ديگه
كلي كارشناس و عالم و آدم حسابي اومدن گفتن بعد از كرونا مردم به هم نزديكتر گفتن از قدرت ســو استفاده كرده و استيضاحش كردن  ...هر روز هر جا هر اتفاقي
ميشن و بيشتر همو دوست خواهند داشت و دوران پساكرونا خيلي متفاوت خواهد بيوفته ميندازن گردن اين پرزيدنت مادرمرده  ...هر كاري بكنه و هر حرفي هم بزنه
بود  ...واال ما كه داريم ميبينيم هنوز كرونا تموم نشده ،ملت تو دنيا به جون هم افتادن ميكنن لحاف مال بهش حمله ميكنن  ...اگه بره اســتراحت ،ميگن مملكتو ول كرده
و دارن خرخره همو ميجوئن! بله دوستان عالم و دانشمند كامال درست گفتن ،دوران رفته گلف بازي ميكنه  ...اگه بره كليسا ميگن واسه چي رفتي كليسا و انجيل دست
پساكرونا خيلي با قبلش فرق كرده! خيلي تخمي تر شده!
گرفتي؟  ...اگه پيام تسليت بده ميگن دروغ ميگه ،اگه صداش در نياد ميگن در برابر

ظلم سكوت كرده  ...خالصه خوار اين رييس جمهور رو سپوختن رفته پي كارش ...
االنم كه بيشتر معترض هاي عدالتخواه اين روزا همه چيز رو انداختن گردن ترامپ
و كــم مونده بگن خود ترامپ بوده كه جورج فلويد رو خفه كرده  ...خالصه ابر و
باد و مه خورشــيد و فلك در كارن تا دانلد ترامپ دوباره رييس جمهور نشه! ولي
شهروند ايرانشهر از همين تريبون اعالم ميكنه :دوست عزيزي كه با خوشحالي اخبار
غارت و شــورش توي امريكا رو بخاطر سقوط ترامپ دنبال ميكني ،برو دنبال يه
سوژه ديگه و وقتتو تلف نكن ،پرزيدنت ترامپ بازم رييس جمهور آمريكا ميشه و
اين دفعه با راي بيشتر!

شيطان كلفت
مي خواستم در مورد رهبر انقالب هم چند خطي بنويسم و از سو استفاده ايشون از
وضع موجود امريكا به نفع جمهوري اسالمي بگم و چيزشعرايي كه درباره آدمكشي
و جنايت و نژادپرســتي و عدم معذرت خواهي از مردم و  ...توي امريكا اين هفته
گفته رو بنويسم و يه كم فحشش بدم كه ديدم همش همون حرفاي تكراري چهل
سال گذشته اس و ديگه حالم داره از اين مزخرفات ضد امريكايي آقا بهم ميخوره
و عنقريبه كه باال بيارم  ...فقط اين عقده گشايي ها و چرت و پرتايي كه خامنه اي
و شــركا به قول خودشون در مورد شــيطان بزرگ ميگن بيشتر نشون ميده كه اين
شيطوني كه چهل ساله دهن جمهوري اسالمي رو سرويس كرده فقط بزرگ نيست
بلكه شيطان كلفتي هستش كه ديگه داره جيغ آقا رو داره در مياره!

جوك هاي هفته:
تو دنيا ثابت شــده كه بيشــتر دعواهاي خانوادگي بر سر
(مينا وتينا ) بوده
مامانمينا و مامانتينا
*********
ديروز فرشــته ســمت راستم زد رو شــونم گف داداش
حداقل يه صلوات بفرس ببينم
خودكارم كار ميكنه يا نه
*********
پسردايي  5سالم با خمير بازي براي خودش سبيل گذاشته
زنگ زده به مهد كودكشون
گفته كامبيز امروز نمياد
مربيه گفته كامبيز تويي؟
گفته نه من پدرم هستم
*********
حاال ميگيم طرف عرضشــو داشته شاخ مجازي شده .دل
نگرون اوناييم كه نابود واقعين
و به فناي مجازي...
*********
به زني كه مهريه اش حدودا چهار ميليارده مي شــه گفت
شام چي داريم؟
انگار طلبكارت باهات تو رخت خواب بخوابه
*********
من همون ادمي ام كه حوصله ندارم از جام بلند شــم در
اتاقم رو ببندم
ولي حوصله دارم چهار تا خيابون دنبال داداشــم بدو ام و
كتكش بزنم چون ازش
خواستم در اتاقم رو ببنده و نبسته...
*********
هرموقع بزني اخبار ايران ،از هر ســه فوت شــده بر اثر
كرونا ،دوتا آمريكايي بودن،
چندتــا نمودار قرمز هم دارن ســقوط ميكنن ته دره .يهو
صدا بلبل مياد ،جوشش آب و
شادي كشــاورزان خراسان ،پشت بندشــم ساخت كيت
تشخيص كرونا از مواد بازيافتي
در شركت دانش بنيان.
*********
تنها جايي كه با اميــر تتلو موافقم وقتيه كه به طرفداراش
فحش ميده
*********
تنبلي چشم دقيقا يعني چي
يعني به چشم ميگي اينجا رو نگاه كن
بعد اون ميگه:
نوموخوام اصن حسش ني؟!!
*********
حاال انقد سريال يوسف پيامبر رو پخش كنين تا حضرت
نتونه شيش تا در ديگه رو باز
كنه(:
*********
امروز  40متر ذنبال تاكســي دوييدم طرف واســتاد گفت

از شبکه های اجتماعی:

ميخواي سوار بشي
گفتم نه داداش ميخواستم بگم سفر خوشي رو برات ارزو
ميكنم
اونم با دهن روزههههههههههههعععععع
*********
شادمهر عقيلي يه آهنگ خونده
به اسم «زود تموم ميشه»
اي كاش اشاره ميكرد كه درد هم نداره
منظورم آمپوله ها!!!
*********
مامان بزرگم انقدر پشت هم بچه مي آورد كه اصن وقت
نمي كرد افسردگي بعد از
زايمان بگيره
بيشتر حاملگي بعد از زايمان ميگرفت
*********
بعضيا رو پله برقي يه جوري ژســت ميگيرن ميان پايين
انگار پروازشون همين االن مستقيم از نيويورك نشسته
گالبي بجمب بابا مترو رفت!…
*********
داستان كوتاه ترسناك:
شرمنده ،يه زحمتي برات دارم
*********
اَال سال چيست ؟
منم اگه لبامو به اندازه لب شتر پروتز ميكردم
بجاي الو سالم اينو ميگفتم
*********
همان رفتاري را با آجيل فاميلها كنيد كه
دوست داريد با آجيل شما بكنند
دورِ برگشت از آنچه فكر مي كنيد به شما نزديكتر است!!
*********
بــه علت گراني بنزيــن و خودرو و تصــادف قطارها و
سقوط هواپيماها…
فروش ويژه االغ شروع شد:
مدل  96تيپ قاطــر ،گردن هيدروليك ،نعل اســپورت،
شاسى بلند ،داراى كارت يونجه،
پاالن چرمى با بوق عرعربلبلى…
فروش عيدانه سال  96بصورت اقساطى
*********
ميدونين بدترين شغل دنيا رو كي داره!؟
اون بدبختــي كه تو توالت مردونه آزمايشــگاه ميشــينه
شاشيدن ملتو نگاه ميكنه كه يه
وقت تقلب نكنن
يعني بهش چي ميگن؟ شــاش بين؟ شــاش بان؟ شاش
نگهدار؟ مراقب شاش؟ ديده با ِن
شاش
*********
كار از كــم كردن كولر و بخاري و خاموش كردن وايفاي
گذشته
اينروزها بابام ميره مياد  ،ميخوابه بيدارميشه

پسته هارو ميشمره !!
*********
دوستان گرامي:
در هنگام گرفتن عكس در ايام عيد
از سفت كردن عضله،
غنچه كردن لب،
نگاه گيرا،
نشان دادن عدد 2
حضور بي مورد سگ پاكوتا
نشون دادن گوشي اپل،
نشون دادن سوئيچ ماشين،
و زدن عينك آفتابي در فضايي بسته خودداري كنيد
با تشكر
ستاد مبارزه با عقده اي بازي در عيد
*********
اون مهمونايي كه ساعت  11شب ميان عيد ديدني،
تنها كاري كه ميشه كرد اينه كه
دم در يه مشت آجيل بدي دستشون،
بگي عيدتون مبارك! باي !
*********
خانمهاي متأهل بخونن
خوشبختي يعني اينكه…  . . . . . . . . . . . . . . . . .يه آدم
خيلي باكالس جلوي
مادرشوهرت ازت خواستگارى كنه.
بعد وقتي گفتى من متاهلم
بگه چه حيــف من دنبال يه همچين عروس خوشــگلي
ميگشتم!
بخشي از كتاب آرزوهاي بر بادرفته
*********
ِ
انتخاب همســر ســخت تريــن كار زندگيته
اينكه ميگن
همش الكيه
كار سخت اونه كه
ظرف شيريني رو گرفتن جلوت و تو فقط  8ثانيه فرصت
داري خوشمزه ترينشونو
انتخاب كني
*********
دخترها تو زندگيشون جز شوهر چيزي نميخوان
ولي به شوهر كه رسيدن همه چي
ميخوان!……..
*********
چند وقت پيش حس كمبود محبت داشتم
رفتم يه كم بتادين تو دســتم ريختم و اومدم جلو مامانم
سرفه كردم گفتم :واي خون،
خون دارم باال ميارم!!!
مامانم زد تو ســرم گفت :از بس كه ميري تو اينترنت بي
صاحب
برو توالت تا فرشامو كثيف نكردي
خواهر كوچكمم داشــت از خوشحالي باال و پايين ميپريد
و ميگفت :آخ جون اگه

بميري اتاقت مال من ميشه
حس كمبود محبتم كامل برطرف شد
*********
آقــا يبار تو بچگي خودمو زده بودم به خواب! بابام صدام
زد جواب ندادم گفت اگه
خوابي!
دســتتو بلندكن منم عين مشنگا دستمو بلند كردم! يه لگد
زد گفت پاشو ببينم! نميدونم
از كجا فهميد من بيدارم!!
*********
تازگيا يه آزمايش به آزمايشاي قبل از ازدواج اضافه شده
دخترو ميندازن تو آب
اگــه رفت زير آب طبيعيه  ،اگه اومد باال همش پروتزه
*********
من مي ترسم آخرش درسم تموم شه ،ازدواج كنم،
بچه دارم بشم بعد ملت بيان عيدديدني بگن
خب شما كي مي ميري ايشاال؟
*********
يكي از موفقيت هايي كه ملت
تو نوروز كسب ميكنن،
حتي موفق تر از توافق هسته اي اينه كه…
يه تخمه ژاپني بر ميدارن
تا ميان بشكونن ميبينن بادومه
اصال اشك شوق رو ميشه تو چهرشون ديد
*********
‼ بچــه خواهرم تو جمع گفت اون چيه كه مردا دارن زنا
ندارن
بعــد از اينكه از همه يه فصل كتــك خورد با گريه گفت
جوابش ميشد سيبيل !
‼ يعني همه ذهنا منحرفا
*********
من حدودا
هفته اي يكي دو ميليارد تومان
و ده تا ســانتافه و يه بنز و يه بي ام و رو ازدست ميدم
چون عدد  1رو به  8585ارسال نميكنم
*********
باالخره به يكى از فانتزى هام رسيدم…
داشتم سيب زمينى سرخ ميكردم ،مامانم اومد يكى برداره،
گفتم دست نزن كمه!
خيلى حس خوبى بود …
جان؟ االن؟
آره بهترم … كبودى صورتم بهتر شده
 3هفتــه ديگه ميتونى راه برى!  -دكتر هم گفته 2
*********
ظرف آجيل اگر در ثريا هم باشد…
مهمانانــي از ســرزمين پارس آن را پيدا ميكنند و پســته
هايش را ميخورند
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 5جون تا  11جون ( 16خرداد تا  22خرداد)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.

دریافت کرد و در شهریور  ۱۳۵۷در بحبوحه انقالب به
آدینه  16خرداد |  5جون
کشورشبازگشت.
پوینده پس از انقالب وقت خــود را وقف ترجمه آثار
 1289خورشیدی ()1910
مختلف فلسفی و ادبی کرد و کتابهای بسیاری را از زبان
ذكاءالملك به ریاست مجلس شورای ملی انتخاب شد.
فرانسه به فارسی برگرداند که برخی از آنها هنوز منتشر
 1299خورشیدی ()1920
انتشار روزنام ه آزادی در تبریز توسط شیخ محمد خیابانی نشدهاند.
وی عاقبت قربانی ترورهای سیاســیای شد که عوامل
 1304خورشیدی (1925میالدی)
وزارت اطالعات جمهوری اسالمی در سالهای پایانی دهه
تصویب قانون خدمت نظام اجباری در مجلس
هفتاد خورشیدی انجام دادند و بعدها بهعنوان یک رسوایی
 1308خورشیدی (1929میالدی)
امنیتی مطرح و به قتلهای زنجیرهای معروف شد.
زادروز نادرنادرپور  -شاعر و اندیشهورز سياسی
مجموعه کامل اشعار نادر نادرپور در دو جلد توسط شرکت آثار ادبی ،فلســفی و اجتماعی که در طی عمر کوتاهش
ترجمه نمود بالغ بر  ۳۶اثر است.
کتاب منتشر شده است
 1338خورشیدی ( 1959میالدی)
نصب مجسم ه فردوسی در میدان فردوسی تهران.
 1339خورشیدی ( 1960میالدی)
درگذشت رباب ه الهی نخستین زن ناشر ایرانی
 1383خورشیدی ( 2004میالدی)
درگذشت فرزانه نوایی ،چنگنواز برجسته ایرانی در اثر
بیماری سرطان در چهل و هشت سالگی در شهر برگنز
(اتریش)
 1379خورشیدی ( 2000میالدی)
درگذشت هوشنگ گلشیری ،نویسنده و منتقد ادبی
او نویسنده معاصر ایرانی و سردبیر مجله کارنامه بود .وی
را بعد از صادق هدایت ،تأثیرگذارترین داستاننویس ایرانی
دانست هاند.
او با نگارش رمان کوتاه شازده احتجاب در اواخر دهه چهل
خورشیدی به شهرت فراوانی رسید .این کتاب را یکی از
قویترینداستانهایایرانیخواندهاند.
وی با تشکیل جلسات هفتگی داستانخوانی و نقد داستان
از ســال  ۱۳۶۲تا پایان عمر خود نسلی از نویسندگان را
پرورش داد که در دهه هفتاد خورشیدی به شهرت رسیدند.
او همچنین عضو و یکی از موسسان کانون نویسندگان ایران
و از بنیانگذاران حلقه ادبی ُجنگ اصفهان بود.
آثار گلشیری :مجموعههای داستانهای کوتاهُ ،ج ّبهخانه،
حدیث ماهیگیــر و دیو ،نمازخانه کوچک من ،پنج گنج،
دستتاریکدستروشن،نیمهتاریکماه،شاهسیاهپوشان
رمانها :شازده احتجاب ،آینههای دردار ،کریستین و کید،
جِ ننامه ( ،۱۳۷۶نشــر باران ،سوئد) ،معصوم پنجم ،بره
گمشدهراعی
گلشیری به دریافت جوایز زیر نایل شد:
جایزه صلح اریش ماریا رمارک در سال ۱۳۷۸
جایزه لیلیان هلمت/همت در سال ۱۳۷۶
کتابهای هوشنگ گلشیری در شرکت کتاب موجود است.
 1387خورشیدی ( 2007میالدی)
درگذشت نادر ابراهیمی ،نویسنده ،تصویرگر و سینماگر
ایرانی در ســن  73ســالگی(زادروز 14:فروردین )1315
در بیمارســتانی در تهران .از آثار او« :بار ديگر ،شهری که
دوست می داشتم»« ،يک عاشقانه ی آرام»« ،بر جادههای
آبی سرخ» و آتش بدون دود

شنبه  17خرداد |  6جون
 1284خورشیدی ( 1905میالدی)
انتشار نخســتین روزنام ه «اختر» در استانبول به مدیریت
آقامحمدطاهرتبریزی
 1333خورشیدی ( 1954میالدی)
زادروز محمدجعفر پوینده ،مترجم ،در یزد
وی در اشــکذر یزد در خانوادهای فقیر متولد شــد .در
شــش سالگی به دبستان رفت و از ده سالگی مشغول به
کار شــد .در سال  ۱۳۴۹دیپلم گرفت و در همان سال در
رشته حقوق قضایی در دانشگاه تهران پذیرفته شد .فعالیت
سیاسی را از دوران دانشجویی در تهران آغاز کرد و از سال
 ۱۳۵۳هنگامی که برای ادامه تحصیل در دانشگاه سوربن
به فرانسه رفت در خارج از کشور ادامه داد .در سال ۱۳۵۶
مدرک فوق لیســانس جامعهشناســی را از این دانشگاه

بازرگان ،استاد ممتاز باستان شناسی دانشگاه تهران ،رئیس
بخش ایالت و عشایر در مرکز مطالعات اجتماعی دانشگاه
تهران.

سه شنبه  20خرداد |  9جون
 1318خورشیدی ( 1939میالدی)
زادروز «شهین» ،خواننده و بازیگر
 1334خورشیدی ( 1955میالدی)
زادروز علی بهروزی ،مترجم ،در آبادان
 1361خورشیدی ( 1982میالدی)
زادروز الله پورکریم ،خواننده ،بازیگر سوئدی ایرانیاالصل
 1374خورشیدی ( 1995میالدی)
درگذشت علی اصغر بهاری استاد كمانچه
آثار استاد بهاری در شرکت کتاب موجود است
 1387خورشیدی ( 2008میالدی)
درگذشت نعمتاهلل جهانبانویی ،مدیر مجله فردوسی-
چاپ تهران و روزنامهنگار درتهران.

چهارشنبه  21خرداد |  10جون

یکشنبه  18خرداد |  7جون
 1305خورشیدی ( 1926میالدی)
زادروز مفتون امینی ،شاعر
 1321خورشیدی ( 1942میالدی)
 1299خورشیدی (1920میالدی)
اعالمحكومتموقتیانقالبیدرگیالنتوسطمیرزاكوچك زادروز فریدون شهبازیان ،آهنگساز
آثار فریدون شهبازیان در شرکت کتاب موجود است
خانجنگلی
 1324خورشیدی (1945میالدی)
 1328خورشیدی ( 1949میالدی)
زادروز سیاوش قمیشــی (دزفول) ترانهسرا ،خواننده و
زادروز كامبیز روشنروان ،آهنگساز و نوازنده
آهنگساز ایرانی مقیم لوسآنجلس ،قمیشی تاکنون بیش
 1365خورشیدی ( 1986میالدی)
درگذشت ذبیح اهلل حکیمالهی معروف به ذبیحاهلل منصوری از  ۱۸آلبوم موسیقی منتشــر کردهاست .او دارای مدرک
روزنامهنگار و مترجم ایرانی .آثار ترجمه وی به دلیل اقتباس کارشناسی ارشد موسیقی در رشته جاز کالسیک است
از منابع دیگر و تغییر و افزایش متن اثر (در قیاس با متن  1341خورشیدی (1962میالدی)
زادروز حسین بهروزینیا نوازنده ایرانی بربط
زبان اصلی) مشهور است.
اکثریت کتابهای ترجمه شــده ذبیحاهلل منصوری در  1353خورشیدی()1974
درگذشتدکترمحمدخزائلی،بنیانگذارانجمنحمایتاز
شرکت کتاب موجود است
نابینایان و مدرس
 1390خورشیدی ( 2011میالدی)
درگذشت هدی رضازاده صابر (متولد  ۲۶اسفند )۱۳۳۸
روزنامهنگار ،مترجــم ،فعال ملی مذهبی ،عضو جنبش
مســلمانان مبارز ،زندانی سیاسی و از گردانندگان مجله
توقیف شده «ایران فردا» بود.
وی کــه در  ۱۲خرداد  ۱۳۹۰در حالی که در اوین زندانی
بود در اعتراض به مرگ مشکوک هاله سحابی در مراسم
تشییع جنازه پدرش عزتاهلل سحابی اعتصاب غذای خود را
به همراه امیر خسرو دلیر ثانی دیگر زندانی سیاسی ملی-
 1375خورشیدی (1996میالدی)
درگذشت غالمحسین نقشینه ،بازیگر تئاتر (معروفترین مذهبی ،آغاز کرده بود در  ۲۱خرداد پس از انتقال از زندان
نقش او داییجان در سریال دایی جان ناپلئون) ،سینما و به بیمارستان مدرس بر اثر نارسایی قلبی درگذشت .منابع
نزدیک به مخالفان حکومت ایران ،علت مرگ هدی صابر
تلویزیون (تولد 1278خورشیدی)
سریال دایی جان ناپلئون در شرکت کتاب موجود است را ضرب و شتم از سوی ماموران امنیتی زندان اوین ،عنوان
کردهاند.
دوشنبه  19خرداد |  8جون

 1331خورشیدی( 1952میالدی)
سخنرانی تاریخی دکتر محمد مصدق در دادگاه الهه
1367خورشیدی(1988میالدی)
درگذشت عباس طریقتی کاشانی ،استاد بافنده و نقشبند
زری بافی
 1375خورشید ی(1996میالدی)
درگذشت هراند قوکاسیان ،مدرس زبان و ادبیات ارمنی
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت تورج فرازمند مفسر سیاســی ،روزنامهنگار،
نویسنده ،ادیب ،برنامهساز رادیو در لوسآنجلس .در سن
 82سالگی.
 1386خورشیدی ( 2007میالدی)
درگذشت دکتر پرویز ورجاوند ،از اعضای ارشد جبهه ملی
ایران ،فارغالتحصیل رشته باستانشناسی و هنر از دانشگاه
ســوربن فرانســه ،وزیر فرهنگ و هنر در دولت مهدی

SOUTHERN CALIFORNIA REGIONAL RAIL AUTHORITY
IFB NO. PO781-20
CONCRETE AND FIBERGLASS PULL
BOXES
The Southern California Regional Rail
Authority (SCRRA) is seeking Bids
for concrete and fiberglass pull boxes. The maximum dollar value for the
contract will be for a total not-to-exceed amount of $1,000,000.00.
Bid documents may be obtained via
download by visiting SCRRA’s website at http://www.metrolinktrains.
com/agency/page/title/doing
business. Vendors must register for no
fee on the website in order to download the documents.
The contract to be awarded will be
funded in part by grants under the
U.S. Department of Transportation,
Federal Transportation Administration.
For further information contact: Melissa Cousart, Contract and Compliance Administrator at 213.452.0207 or
email Cousartm@scrra.net.
6/5/20
CNS-3368470#
IRANSHAHR WEEKLY C/O KETAB CORP

پنجشنبه  22خرداد |  11جون
 1313خورشیدی (1934میالدی)
تصویب قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقالل
كشور
 1383خورشیدی ( 2004میالدی)
درگذشت لوریك میناسیان بازیگر ارمنی سینما و تلویزیون
در ایران -وی متولد سال 1322در شهر تبریز و بازیگر فیلم
ها و سریال های متعدد بود.
1388خورشیدی ( 2009میالدی)
اعتراضات خیابانی مردم ایران در واکنش به اعالم نتایج
دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که در آن
محمود احمدی نژاد به عنوان برنده از سوی وزارت کشور
جمهوری اسالمی ایران معرفی شد.
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در کانون خبر:

محدودیت رفت و آمد در لوس انجلس کانتی
دو شهر کوچک سانتامونیکا و بورلی هیلز که در روز گذشته،
صحنه تخریب و غارت فروشگاههای گران قیمت و کاالهای
لوس بودند اعالم کردند که ســاعت ممنوعیت رفت و آمد و
حضور در خیابانهایی که مراکز خرید هستند را از
ساعت  1پس از نیمروز آغاز کرده اند و این ممنوعیت در دیگر
نقاط شهر از ساعت  4پس از نیمروز اغاز شده است.
کانتی لوس آنجلس نیز که با حضور گارد ملی در شــهر لوس
آنجلس ،تالش دارد امنیت بیشــتری برقرار کند ساعت  6پس
از نیمروز را برای شــهرها تعیین کرده ،لیکن هر شهری اجازه
دارد ایــن زمان را زودتر آغاز کنــد .النگ بیچ نیز امکان زمان
ســاعت  4را اعالم کرده اســت .ناگفته نماند که حضور گارد
ملی در خیابانهای لوس آنجلس در آشوبهای سال  1992نیز
هنگامی آغاز شده بود که فروشگاهها غارت و سپس در آتش
سوخته بود.

بودجه پلیس لوس انجلس کاهش می یابد
اریک گارستی شهردار لوس انجلس اعالم کرد که تا مبلغ 250
میلیون دالر را در بودجه شــهرداری شناسایی کرده است که
میتواند کاهش یابد و برای ایجاد شغل در مناطق کم درآمد
لوس آنجلس که محل زندگی سیاهپوستان است هزینه شود
تا جامعه رنگین پوســتان به ویژه زنان رنگین پوست بتوانند
در زمینه شــغل و زندگی ارتقا بیابند .مسئوالن با بررسی این
کاهش بودجه ،آن را راهی برای حل مشکل جامعه با همکاری
یکدیگر ارزیابی کردهاند.
ایلین دکر ( )Eileen Deckerرئیس کمیسون پلیس لوس
آنجلس ،در این مورد گفته است که این کاهش میتواند بین
 100تا  150میلیون دالر از بودجه پلیس لوس انجلس بکاهد.
ناگفته نماند که بودجه ساالنه اداره پلیس لوس آنجلس 1/86
میلیارد دالر است و شــماری از اعضای شورای شهر لوس
انجلس ،خواســتار کاهش بودجه پلیس و اختصاص آن به
مناطق کم درآمد هستند.

گوین نیوسام  ،پیشنهاد دانالد ترامپ برای فرستادن
ارتش به کالیفرنیا را رد کرد.
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا ،پیشنهاد دانالد ترامپ رئیس
جمهور امریکا را برای فرستادن ارتش به کالیفرنیا رد کرد.
در روز گذشته ،دانالد ترامپ رئیس جمهور امریکا ،شماری
از فرمانــداران را ضعیف و ناتوان در رویارویی با اعتراض
کنندگان خواند و پیشنهاد فرســتادن ارتش به خیابانها را
نمود.
در زمانی این پیشــنهاد صورت گرفته اســت که فرماندار
کالیفرنیا از نیروهای گارد ملی برای شماری از شهرها بهره
گرفته است که وظیفه آنان حفظ امنیت در درون کشور است
و چون وظیفه ارتش ،رویارویی با دشــمن است ،فرماندار
کالیفرنیا و فرمانداران ایلی نوی ،ارگن و نوادا ،واشنگتن و
مینه سوتا با پیشنهاد دانالد ترامپ مخالفت کردند.

خطر افزایش بیماری کرونا با گاز اشک آور
در درخواستی که بیش از هزار نفر از متخصصان بیماریهای
واگیردار و عفونی امضا کردهاند اســت از مسئوالن شهری و
ایالتی و فدرال خواستهاند از مصرف گاز اشکآور و هر گونه
ماده دودزا و خطرناک بــرای تنفس در تظاهرات خودداری
نمایند زیرا در دوران بیماری کرونا ،موجب تحریک دستگاه
تنفسی و سرفه میشود و احتمال خطر انتقال بیماری را باال
میبرد .دکتر پیتر چین هونگ که یکی از پژوهشگران و استادان
رشته بیمارِهای عفونی در دانشگاه  UCسن فرانسیسکو و از
امضا کنندگان این درخواست است میگوید که گاز اشک آور
موجب میشود که تظاهر کنندگان برای تنفس بهتر ،ماسک
خود را برمیدارند و همین موجب میشود که خطر ابتال باال
برود.
و در حالی که مردم فاصلــه  6فوت را در تظاهرات رعایت
نمیکنند و بســیاری دارای بیماریهایی چون آسم هستند،
افزایش خطر جدی میشود.

مردی با اسلحه علیه تظاهرات اعتراضی در نیوپورت بیچ
پلیس نیوپورت بیچ در جســتجوی مرد سفیدپوستی است که
در ســاعت  3/30پس از نیمروز چهارشنبه ،هنگامی که مردم
تظاهرات اعتراضی آرامی داشــتند ،اســلحه خود را در هوا به
نشانه ایجاد وحشت در هوا تکان میدهد ،تصاویر ویدئو نشان
میدهد که یکی از تظاهر کنندگان سیاه پوست که هدف او بوده
است ،تالش دارد در پشت یک اتوموبیل پنهان شود.
در همیــن تظاهرات آرام که مردم در نیوپورت بیچ داشــتند،
بیشــترین آنها سفید پوســت بودند ،ناگهان اتوموبیلی به میان
جمعیت میراند که با هشیاری مردم ،آسیبی به کسی نمیرسد،
لیکن چون بر ویدئو ثبت شده است با شناسایی اتوموبیل ،او در
معرض دستگیری قرار خواهد گرفت.
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گپی خودمانى با دوستان
دوســتان گرامى دوهفتــه اى دركار تك گويى هــاى هفتگى من كه از

پيش از پيدايش و گســترش اينترنت من سرزنش ميشــدم بابت كيفيت

نوروز امســال آغاز شــده بود وقفه افتاد .علت؟ ازكار افتادن كامپيوتر

نامطلــوب ويديوهايى غيــر مجاز از كارهاى گذشــته كــه خيلى جاها

كه شــده اســت ابزار كار اصلى بســيارى از ما درين خانه نشينى هاى

بفروش ميرســيد ومن بايد مدام توضيح ميدادم به خانم يا آقاى خريدار

نا خو ا سته

ويديو كه ســهم من از فروش آ ن ويديو فقط همين مالمتيست كه دارم

همينجا سپاســگذارى كنم از دوســتانى كه علت را پرس و جو مى شدند

از شما مى شنوم!

درين مدت حــاال از روى عالقه يا كنجكاوى هر چه بود نشــان ميداد

حــاال در دوره اســتيالى اينترنت فروش غير مجــاز فيلم و ويديو جاى

اين دلنوشــته هــا اينجا و آنجا به دل نشســته و انتظــار تداوم بوجود

خــودرا داده به آپلود غير مجاز كار اين و آن روى شــبكه هاى مجازى

آورده است

بديش هم اينســت كه هركه اول آپلــود كرد مادام كه بادرگيرى حقوقى

ســپاس بزرگترى اما مرهون دوستانى هستم كه با فشار انگشت محبت به دكمه

محكوم نشــود صاحب آن اثر بحســاب مى آيد درحاليكه سرزنش هاى

subscriptions

ناشــى از كم و كيف كار هنوز متوجه ســازنده يا توليدكننده اصلىست

تعداد مشــتركين ايــن خط ارتباطى را از مرز هزارنفــر گذراندند ويكى

كپــى رنگ و رو رفته فيلم فرســتاده جايى آپلود شــده من ايميل مى

از دو شــرط الزم بــراى توليد يك برنامــه اينترنتى را هموار كرده اند

گيرم  ،نميشــد كپى بهترى ميزاشــتين ما تماشــا كنيم ! البتــه خيلى ها

 .شــرط دوم براى گرفتن آگهى از شــبكه يوتيوب آنست كه چهار هزار

روى عالقة و بدون چشمداشــت مالى هر تكه جالبى بنظريات ميرســه با

ساعت شــما كار كســى را در يوتيوب تماشا كرده باشــيد ،چهار هزار

ديگران در ميان ميزارن يا شــر ميكنــن در اصطالح ديجيتالى!

ساعت در يك سال البته!

فقط اميدوارم اين گروه ازكســانى

در واقع با يك حســاب سر انگشــتى در طول يكسال ايرانى هاو فارسى

كــه كارهــاى مــرا روى اينترنت گذاشــته انــد آنهــا را از كانال هاى

زبانهــا در سراسردنياشــايد براتب بيش از اينهاكارهــاى مرا كه ديگران

خودحــذف كنند تا امكان بهسازىشــان وهم توليــد كارهاى تازه براى

در اينترنــت آپلود كرده اندتماشــا ميكنندامــا از آنجا كه هيچ يك از ان

من فراهم شود.

كانال هــا متعلق بمن نيســت اگر درآمدى هم ايجــاد كندبهره اى ازان

از مابقــى دوســتان هم ضمن ســپاس دوبــاره خواهشــمندم از جلب

بمــن نخواهدرســيد مگر آنكه آن فيلــم ها يا ويديو هــا از كانال ويژه

حمايت دوســتان ديگر نســبت بــه محتويات اين خــط ارتباطى دريغ

خودمن ديده شده باشــديعنى همين كانال

نكنند واگر هنوز اين كانال را سابســكرايب نشــده اند توصيه صمد آقا

Parvizsayyad official YouTube channel

وبا همين لوگو
خوشــبختانه از نــوروز تا بحال نزديــك به هزار
ســاعت همين چندتاگفتار كوتاه مدت را دوســتان در چانل يوتيوب من
تماشــا كرده انداما تا رســيدن به حد نصاب چهار هزار ســاعت هنوز
راه درازى باقيست .
دوســتانى توصيه كــرده اند براى تســريع كار فيلمها يــا تكه هايى از
كارهاى ديده نشــده يا كمتر ديده شــده درهمين كانل آپلود شود خيال
ميكنــم اينكار ضمنا كمك ميكند به ايجاد آرشــىوى از كارهاى پراكنده
كــه بويژه بــا كيفيتى نامطلوب بــه اينترنت راه يافته كه ســهم من فقط
شــنيدن گاليه هايى بوده اســت بابت كيفيت نازل آنها!

را در نظر بگيرند .ســامت باشيد و ايام خوش!
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چهره وست وودو پرژن اسکوئر در دوران تظاهرات لس انجلس

دکترجمشیدآصف
جراح  -دندانپزشک

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

با شدت گرفتن تظاهرات در سراسر شهرهای امریکا به خونخواهی جورج فلوید
سیاهپوست که توسط یک پلیس سفید پوست به قتل رسید جامعه ایرانی نیز از این
تحرکات بی نصیب نماند.
به گزارش خبرنگاران ایرانشــهر منطقه وســت وود و پرژن اســکوئر که اکثریت
صاحبان مشاغل را ایرانی ها تشکیل می دهند روز دوشنبه  ،نخستین روز ماه جون
خود را برای تظاهرات و نا آرامی ها و هم چنین غارتگری ها با تخته کردن ویترین
ها و درهای ورودی فروشگاهها آماده کردند .تظاهر کنندگان اعالم کرده بودند که

در فدرال بیلدینگ که در مجاورت بلوار وست وود هست تجمع خواهند کرد ولی
بــه یک باره تصمیم آنها تغییر کرد و تظاهرات به شــهر ون نایز که در حدود ۱۵
مایلی وســت وود قرار دارد نقل مکان کرد .و فروشگاههای مشاغل شهر ون نایز
نیز متاســفانه آماج غارتگری های بخشی از تظاهر کنندگان قرار گرفت .متاسفانه
فروشگاههای برخی از صاحبان مشاغل ایرانی که در بخش های مختلف کالن شهر
لس انجلس به کسب و کار مشغولند نیز مورد غارتگری قرار گرفته اند و خسارات
عمده ای به آنها وارد شده است.

