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

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

گرفته است رشک مبر...!!!

رایگان
FREE

افزایش مالیات بنزین
 در کالیفرنیا

انتشار تصویر دستگیر شدگان در 
سن فرانسیسکو ممنوع شد

افزایش یهود ستیزی در کالیفرنیا

12 الیحه در انتخابات نوامبر در 
کالیفرنیا به رای گذاشته می شود

پوشیدن ماسک در کالیفرنیا اجباری شد

شهر لوس انجلس روز های کرونایی 
را با کد  رنگ اعالم می کند

گسترش مراکز جدید برای آزمایش 
کرونا متوقف شد

دانشگاه ها و کالج های کالیفرنیا در 
پاییز  نیز آنالین خواهد بود

در صفحات دیگر:

227

معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی
در صفحه 5

اثری از نام سازمان مجاهدین خلق 
در کتاب بولتون وجود ندارد

خبرگزاری ایرانشــهر:  در کتــاب با عنوان » در اتاقی 
کــه اتفاق افتاد« ، که جان بولتون مشــاور امنیتی کاخ 
ســفید آن را نوشته است  و  ســر و صدای بسیاری 
در آمریکا و سراســر جهان به پا کرد بارها و بارها نام 
ایران مطرح شده است ولیکن از نام سازمان مجاهدین 
خلق در این کتاب خبری نیســت. کتاب جان بولتون 
نســبتا« کتاب پرحجمی است و شــامل 592 صفحه 
است و یک فصل کامل آن به ایران و دغدغه هایی که 

جمهوری اســامی ایران برای آمریکا و جهان آفریده 
اســت، اختصــاص دارد. جان بولتون روابط بســیار 
گسترده ای با ســازمان مجاهدین خلق داشته است و 
بارها در گردهمایی های این ســازمان حضور یافته و 
سخنرانی کرده اســت ولیکن با این که در این کتاب 
756 بار نام ایران آمده اســت هیچ اثری از نام سازمان 

مجاهدین خلق در این کتاب نیست.

آتش سوزی در 2 منطقه کالیفرنیا و
 بسته شدن بزرگراه ها

آتش سوزی منطقه Crews در نزدیکی Gilroy که از نیمروز یکشنبه آغاز شده 
و به بســته شدن بخشی از بزرگراه 152 منجر شده بود،امروز ادامه یافت و  بیش 
از 2000 اکر از مناطق جنگلی را در خود ســوزاند و 2 خانه را نابود و شمار 70 

خانوار را ناگزیر به ترک خانه کرد.
در آتش ســوزی دیگری که در بوته زارهای ســالیداد کنیون در کناره بزرگراه 14 

در جنوب کالیفرنیا از ســاعت 3/30 روز گذشته آغاز شده بود، با تاش ماموران 
آتش نشانی لوس آنجلس کانتی، با قطع راه های ارتباطی، از گسترش آتش سوزی 

به دیگر بوته زارهای خشک پیشگیری شده است. 
اداره آتش نشانی از مهار 30 درصدی آتش سوزی تا 9 بامداد خبر داده اند. 

http://e-frt.com/
https://www.jahanilaw.com/
https://www.heidarilawgroup.com/
https://riseinmalibu.com/
www.mesrianilaw.com
https://ferdowsimoneyexchange.com/
www.RHMFirm.com
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=47397&Status=2
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این نسخه از ایرانشهر را می توانید هم در رایانه شخصی مطالعه کنید
 و هم آن را چاپ نموده و بخوانید
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پوشیدن ماسک در کالیفرنیا اجباری شد

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در کنفرانس خبری امروز خود، افزون بر بسته بودن 
کرانه های ساحلی از سوی مسئوالن محلی، به بسته بودن پارکینگ ها از سوی ایالت 

در روزهای تعطیل پایان هفته اشاره کرد. 
در ســخنان امروز خود، گوین نیوسام بار دیگر بســته بودن رستوران هاف بارها، 
سینماها و موزه ها در 19 کانتی کالیفرنیا را در دستور کار قرار داد و در نهایت در همه 

محل های در بسته عمومی، از حضور افراد در کنار یکدیگر پیشگیری خواهند کرد. 
گوین نیوسام با اشاره به اجباری بودن داشتن ماسک در خیابان ها، گفت که نیروهای 
تشکیل شده از 7 اداره ایالتی در همکاری با پلیس محلی، نخست رعایت را در محل 

کار و دیگر مناطق عمومی و سپس به صورت شخصی اعمال خواهند کرد. 

گسترش مراکز جدید برای آزمایش کرونا متوقف شد
ایالت کالیفرنیا به ســبب مشــکات مالی، از گســترش محل های جدید برای 

آزمایش کرونا خودداری می نماید. 
از آغاز ماه آپریل ایالت کالیفرنیا با بودجه 132 میلیون دالر، به گشــایش مراکز 
بیشتر آزمایش کرونا به طور رایگان پرداخت و میزان آزمایش روزانه را از 2000 

آزمایش به 105000 آزمایش روزانه رساند. 
این آزمایش ها با همکاری 2 شرکت خصوصی با قرارداد ایالتی، به طور رایگان 
انجام شــد، لیکن هم اکنون ایالت به آزمایش در بیش از 100 مرکز گشــایش 
یافته خواهد پرداخت و در برابر درخواست کانتی ها برای افزودن مراکز جدید 

آزمایش، ناگزیر خواهد گفت نه.
بسیاری از این آزمایش ها با پرداخت از سوی ایالت، در کلینیک ها، بیمارستان ها 

و داروخانه ها انجام می شود. 

درپیوند با انتشارِ کتاب ” زنگی های گودِ قدرت”
نوشته دکتر مسعود نقره کار

جاهلی آزرده ، ُکنِج الله زار
ِشکوه می کرد از جفای روزگار
گفت از وقتی شنیدم این خبر
بوده ام افسرده و زار و خمار

زآنکه در ُملک فرنگستون، یکی
غیبِت ماها نموده  بی شمار

یک کتابی داده بیرون تازه گی
رفته تیراجش به زیر  صد هزار
پَتّه هارا پاک ریخته روی آب
زیِر آب ما زده، از بیِخ کار

با قلم، بی تیغ و چاقو و قمه
جاها را کرده از َدم لَّت و پار
نشئه گی، یکهو پرید از َکّله ام
نَعَلت و ٌدشنوم، به چرِخ نابِکار

گفته از اَلواتی های جاها
عشق و حال ما همه در پامنار
گفته این ُمخلص مقّصر بوده ام
دامن عفت ! اگر شد لکه دار

گفته ما َگندی زدیم، َگندی، نگو
ُگنده گوئی کرده آقا از قرار

گفته ما اهل سیاست بوده ایم
آخه داشم با سیاست ما چکار؟
گفته از اَلواتی و چاقو کشی
َمدرَکم آورده بی حّد و شمار
گفته از زنهای نا اهل ِ محل
از شهینَ لّکاتِه و مریم تغار

تهمت و بهتون زده عالیجناب
صرفه جوئی هم نکرده توِی کار
گفته از الت های هر شهر و دیار
یزد و شیراز و اراک و گرمسار
تُوی تهرون و نطنز و اصفهون
تُوی رشت و اَردکان و سبزوار

گفته از فیلمای َگنِد جاهلی
ُخلق ما را کرده عیِن زهِر مار

گفته از هر کوچه و بازارچه ای
از همون آب َمنُگل و دروازه غار
اَلَغَرض، پیچیده  حرِف  جاها

تٌوی کوی و برزن و گوش و کنار
گربپرسی  کیست این واال تبار؟
اسم او مسعود و فامیل، نُرقه کار
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در کانون خبر:

SOUTHERN CALIFORNIA
 REGIONAL RAIL AUTHORITY

IFB NO. PO20-806 COMMUNICATION AND SIGNAL 
EQUIPMENT AND MATERIALS

The Southern California Regional Rail Authority 
(SCRRA) is seeking bids for to provide for 

Communication and Signal Equipment and Materials. 
The maximum dollar value for the contract will be for a 

total not-to-exceed amount of 2,000,000.00$.
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.

20/3/7
CNS#3375829-

IRANSHAHR WEEKLY C/O KETAB CORP

افزایش مالیات بنزین
 در کالیفرنیا

از امروز در کالیفرنیا 3/2 ســنت به مالیات بنزین برای هر گالن 
افزوده می شود و میزان مالیات بر بنزین ایالتی را به 50.5 سنت 

در هر گالن می رساند.
این افزایش پیش از شــرایط کرونا برنامه ریزی شــده بود تا 5 
میلیارد دالر درآمد برای کالیفرنیا داشــته باشد لیکن در دوران 
کرونــا و کاهش مصرف بنزین، گر چه افزایش مالیات اجرایی 
خواهد شــد، لیکن دســت یافتن به درامد مورد نظر ناشدنی 

خواهد بود. 
در مورد دیگر افزایش، از امروز هزینه ساالنه مالیات اتوموبیل که 
از سوی DMV دریافت می شود با طرح دستیابی به نقطه صفر 
آلودگی هوا، 100 دالر به هزینه ساالنه ثبت اتوموبیل خواهد افزود.

انتشار تصویر دستگیر شدگان در 
سن فرانسیسکو ممنوع شد

پلیس سن فرانسیسکو اعام کرد برای پیشگیری از گسترش 
جانبداری نژادپرستانه، از انتشار تصویر دستگیر شدگان در 
هنگام دســتگیری خودداری خواهد کرد. زیرا این تصاویر 
که بیدرنگ در اختیار همگان می تواند قرار بگیرد و رسانه ها 
از آن بهره می گیرند، گاهی فرد دســتگیر شده، مشکوک و 
یا متهم به جرم است و حتی گاهی محاکمه نیز نمی شود و 
بیگناه اســت و این تصاویر می تواند به سبب نژاد دستگیر 
شدگان، نشــان دهد که کدام نژاد بیش از دیگران، مرتکب 
جرم می شود که می تواند با واقعیت فاصله داشته باشد و این 
روند غیرمنصفانه است. سن فرانسیسکو نیز مانند نیویورک 
از این پس، تنها به انتظار اطاعات دســتگیر شده خواهد 

پرداخت و تصویر او محرمانه خواهد ماند

توافق لوس انجلس برای پرداخت یک میلیون دالر 
به یک نوجوان سیاهپوست

شــهر لوس انجلس توافق کرد که نزدیک به یک میلیون دالر 
به نوجوانی بپردازد که در اثر تیراندازی پلیس لوس آنجلس به 

پشت او، آسیب دیده است. 
این نوجوان سیاهپوســت و جمار نیکلسون نام دارد  و در 10 
فوریه 2015، در حالی که 15 سال داشته، در تقاطع خیابان های 
فلورنس و دهم در هنگام خواندن و رقصیدن با دوستانش هدف 

گلوله پلیس قرار گرفته و دستگیر شده است. 
پلیس در گزارش خود نوشته است، تصور کرده او اسلحه دارد 
و وکیل نوجوان سیاهپوست ثابت کرده که او و دوستانش در راه 
مدرسه بوده اند و اسلحه ای نداشته اند. وکیل او افزون بر آسیب 
جسمانی نقض حقوق مدنی فرد را در اصل 4 و 14 متمم قانون 

اساسی در شکایت بیان کرده  بود.

  USC استعفای رییس دانشکده هنرهای دراماتیک
به سبب رابطه با یک دانشجوی زن

 USC پس از آن که یکی از دانشــجویان پیشین دانشگاه 
اعام کرد که با رییس دانشــکده هنرهای دراماتیک رابطه 
داشته اســت، دیوید برایدل، رئیس دانشکده در نامه ای به 
هیئت علمی همراه با پوزش اعام کرد که من مســئولیت 
رفتارم در سال 2009 می پذیرم، رفتاری که حکایت از اشتباه 
در قضاوت نســبت به مسائل داشــته ام و اگر رفتار من در 
سال 2009 سبب هر گونه آسیبی شده است از همه پوزش 
می خواهم این دانشــجوی زن، روز گذشته گفته است که 
چگونه در دیدار با دیوید برایدل رابطه داشته است. بیدرنگ 
رئیس دانشگاه با استعفای رئیس دانشکده هنرهای دراماتیک 

موافقت نموده و به کار او پایان داده شد. 
ناگفته نماند که او در ســال 2016 به ریاســت دانشــکده 

برگزیده شده بود. 

12 الیحه در انتخابات نوامبر در کالیفرنیا به رای 
گذاشته می شود

  ایالــت کالیفرنیا اعام کرد که در انتخابات 3 نوامبر 2020، 
12 الیحه به رای مردم گذاشته خواهد شد که برخی در زمینه 
عدالت و رفع تبعیض نژادی و جنســیتی در هنگام استخدام 

پراهمیت خواهد بود. 
الیحه 14: دریافت وام بیشــتر و انتظــار اوراق قرضه برای 

پژوهش های سلول های بنیادی در دانشگاه های کالیفرنیا 
الیحه 15: مقررات جدید برای الیحه 13 در مورد مالیات بر 

اماک تجاری 
الیحه 16: باز گــردادن مقررات تبعیض مثبت به کالیفرنیا و 

پایان دادن به الیحه 209
الیحه 17: اجازه رای دادن بــه مجرمانی که دوره نظارت و 

تعلیق را می گذرانند.
الیحه 18: اجازه به افراد 17 ســاله برای ثبت نام و رای دادن 

در 18 سالگی در انتخابات عمومی
الیحه 19: افزایش و کاهش مالیات بر اماک و معافیت کهنساالن 
الیحه 20: شرایط دشوارتر برای مجرمان دستبرد به خانه ها و 

تغییر مقررات نظارت در دوران آزادی تعلیقی
الیحه 21: کاهش امکان افزایش اجاره تا حداکثر 5 درصد

الیحــه 22: تاش برای لغو الیحــه AB5 در مورد کارکنان 
قراردادی مستقل 

الیحه 23: بازنگری به مقررات کلینیک های دیالیز کلیه
الیحه 24: مقررات در اختیار و انتشــار اطاعات شــخصی 

مصرف کنندگان 
الیحه 25: وثیقه نقدی برای بازداشتی ها  – آری یا نه 

افزایش یهود ستیزی در کالیفرنیا

انتشار گزارش ایالت کالیفرنیا ، در مورد جرم های ناشی 
از تنفر  نشــان می دهد که در سال 2019، نزدیک به 12 
درصد میزان جرم ها با انگیزه نفرت نســبت به یهودیان 
افزایش یافته در حالی که در نگاه کلی جرم های با انگیزه 

نفرت در کالیفرنیا 4/8 درصد کاهش داشته است. 
در کالیفرنیا جرم های با انگیزه ضدیت نسبت به مذاهب 
3/5 درصد افزایش نشان می دهد و حمله به مراکز یهودی 
از 125 مــورد به 141 مورد)افزایش 12 درصد( و حمله 
به مراکز اســامی از 28 مورد به 25 مورد رسیده است ) 

کاهش 10/7 درصد(. 
در ایالــت کالیفرنیا جرم با انگیزه نفرت به موضوع نژاد، 
ملیت، قومیت، مذهب، جنســیت، ناتوانی جســمانی و 
دگرباشــان جنسی، بخش بندی می شود که در مجموع از 
1066 مورد در سال 2018، به 1015 مورد در سال 2019 
رسیده که کاهش تلقی می شود. ناگفته نماند که برخی از 

برخوردها و جرائم با انگیزه تنفر گزارش نمی شود. 

شهر لوس انجلس روز های کرونایی را با کد  رنگ اعالم می کند

 شــهر لوس انجلس با افزایش میزان مبتایان، اعام کرد که روزها را با کد قرمز )در 
خانه ماندن کامل(، کد نارنجی )دوران تاش برای پیشگیری از افزایش و خط موازی 
افقی( و کد سبز )پایان دوره خطر( مشخص خواهد کرد تا همه بدانند که رفتارشان تا 

چه اندازه در افزایش و کاهش موثر است. 
اریک گارســتی شهردار لوس آنجلس با اعام این موضوع در آستانه تعطیات پایان 

هفته 4 جوالی، روز پنجشنبه را با کد نارنجی اعام نمود. 
از آنجا که اعام پوشیدن اجباری ماسک در بیرون از خانه و بسته بودن پارک ها و کرانه 
های ســاحلی از روز گذشته اعام شده و شهرها می توانند مقررات ویژه خود را نیز 
به آن بیافزایند، شهر هالیوود غربی )West Hollywood( اعام کرد که اگر بدون 
ماسک در بیرون از خانه باشید ماموران جریمه 300 دالری را برایتان خواهد نوشت. 
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در کانون خبر:

دانشگاه ها و کالج های کالیفرنیا در پاییز
 نیز آنالین خواهد بود

با افزایش میزان مبتایان در کالیفرنیا، دانشگاه USC اعام 
کرد که ترم پاییز را آناین برگزار خواهد کرد و نمی خواهد 
دانشــجویان دوره لیسانس را به دانشگاه بکشاند و تنها 10 
تا 20 درصد کاس ها در دوره های فوق لیســانس و دکترا 

ممکن است با حضور استاد و دانشجو برگزار شود. 
دانشــگاه UCLA نیز همین روند را بــا 15 تا 20 درصد 
انتخابی و احتمالی با محدودیت شمار دانشجویان برگزار می 

کنند و سایر کاس ها به صورت آناین خواهد بود. 
دانشــگاه های Cal State که چهارمین مجموعه بزرگ 
دانشگاهی در امریکا هستند نیز کاس های خود را آناین 
برگزار می نماید. کالج های شهری و منطقه ای نیز همچنان به 

صورت آناین خواهند بود. 
این تصمیم ها از جابه جایی دانشــجویان از شهری به شهر 

محل دانشگاه نیز پیشگیری می نماید. 

قطع بودجه کانتی هایی را که پوشیدن ماسک
 را اجرا نکنند

 گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در کنفرانس خبری امروز خود، 
اعام کرد که 6 کانتی دیگر را به لیســت کانتی هایی که روند 
گسترش بیماری کرونا در آنها زیر نظر گرفته شده است، افزوده 
است، این لیست که در روز پنجشنبه 19 کانتی بود، اکنون 23 

کانتی هستند. 
او از ثبــت 265180 نفر مبتا در کالیفرنیا از آغاز تاکنون را با 
افزایــش میزان آزمایش کرونا همراه کرد و در تحلیل نهایی به 
نتیجه مثبت افزایش آزمایش ها در برابر افزایش شمار مبتایان 

تاکید کرد.
او بار دیگر بر اجباری بودن پوشــیدن ماســک و جریمه های 
نقدی شــهرهای گوناگون کالیفرنیا اشــاره کــرد و افزود اگر 
مسئوالن شهری در مورد پوشیدن ماسک برنامه اجباری نداشته 
باشــند و ان را به اجرا نگذارنــد می توانند با قطع بودجه 2/5 

میلیارد دالری کانتی ها و شهرهای مهم روبرو شوند. 

شرکت  Uber تمامی سهام شرکت
  Post Mates را خرید

گر چه تاش ماه گذشته شرکت Uber برای خرید شرکت 
Grub hub بــی نتیجه ماند و Uber نتوانســت، بخش 
رســاندن خوراک را با Uber Eat قدرت ببخشد، امروز 
در ســن فرانسیسکو، اعام شــد که شرکت Uber موفق 
شده است شرکت Post Mates را به 2/65 میلیارد دالر 

خریداری نماید. 
این خبر را امروز دارا خسروشــاهی مدیر عامل شــرکت 

Uber در بیانیه مطبوعاتی به آگاهی رساند. 
گر چه نهایی شــدن این توافق در سه ماهه نخست سال 
2021 پس از تصویب اداره نظارت بر مقررات خواهد بود، 
لیکن بامداد امروز سهام شرکت Uber با 5 درصد افزایش 

همراه شد. 
ناگفته نماند که شرکت Post Mates از پیشگامان خدمات 
رساندن خوراک به خانه ها بوده است لیکن 8 درصد بازار 

خدمات خوراک رسانی را داشته است.

18 میلیون تلفن به 911 برای درخواست کمک
 از پلیس لوس انجلس  در یک دهه

انتشار گزارش یک دهه تلفن به 911 در لوس آنجلس نشان داده 
اســت که از سال 2010 تاکنون، پلیس لوس آنجلس نزدیک به 
18 میلیون تلفن از راه 911 دریافت نموده است که 1/4 میلیون 
آن یعنی کمتــر از 8 درصد تلفن ها در مورد جرم های همراه با 
خشونت بوده است، که در بخش بندی پلیس، آدم کشی، حمله ال 
اسلحه، دزدی، درگیری، تیراندازی و تجاوز در جرم های همراه 

با خشونت هستند. 
در همین گزارش روشــن می شود که 48/6 درصد وقت پلیس 
صرف کارهــای عــادی و روزانه می شــود، 8/6 درصد برای 
برقراری نظم، 7/8 درصد جرم های همراه با خشونت، ¾ درصد 
مشکات کوچک محلی، 3/7 درصد تصادف های اتوموبیل، 1/8 
درصد خودکشــی و مشکات بیماران روانی و 5/1 درصد حل 

اختاف بین مردم است. 

http://www.kamimo.com/
https://www.glwiz.com/Pages/HomePage/HomePage.aspx
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محمد مقیسه
رئیس شعبه 28 دادگاه
انقالب اسالمی تهران

محمد مقیسه )با نام هاي مستعار حاج ناصر و ناصریان(
متولد سبزوار است و تحصیات حوزوي دارد

مسئولیت ها

- دادیار زندان اوین از سال 1360 تا سال 1364
- دادیار ناظر زندان قزل حصار از سال 1364 تا سال 1365

- دادیار ناظر و سرپرست زندان گوهردشت از سال 1365 تا 1367
- دادیار زندان اوین از سال 1367 تا 1369

- رئیس شعبه دادگاه حجاب و ماهواره در تهران در اوایل دهه 70
- رئیس شعبه 28 دادگاه انقاب اسامی تهران از اوایل دهه 80 تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر

بر اســاس شهادت زندانیان سیاســی که از اعدا مهاي سال 67 جان به در برد هاند 
محمد مقیسه با نام هاي مستعار حاج ناصر و ناصریان به عنوان دادیار زندان گوهر-

دشت نقش مهمی در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 داشته است.
محمد مقیسه همچنین به دلیل صدور احکام سنگین حبس و رعایت نکردن استاندار-
هاي قضاوت عادالنه در محاکمه بسیاري از فعاالن سیاسی و مدنی و همچنین توهین 
و بدرفتاري با متهمان و وکاي آن ها در جلسات دادگاه مرتکب نقض حقوق بشر 
شــده است او همچنین متهم است که به سبب مناصب قضائی اش در دهه 60 در 
شکنجه و اعدام بسیاري از زندانیان سیاسی در زندان هاي قز لحصار، گوهر دشت 

و اوین نقش داشته است

1. کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367

در مرداد و شهریور سال 1367 ، چندین هزار زندانی سیاسی در ایران، با فتواي رو 
حاهلل خمینی و تصمیم مقامات قضائی و اطاعاتی اعدام شدند. تمامی آن ها پیش
از این به مجازات زندان محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت

خود بودند و دوران محکومیت برخی از آنان نیز به پایان رسیده بود. زندانیان سیاسی
مخفیانه اعدام شــدند و پیکر آنان در گورهاي بی نام و نشــان یا جمعی در سراسر 

ایران دفن شده است. 

براساس شهادت هاي متعدد از زندانیان سیاسی جان به دربرده از کشتار زندانیان
سیاسی در سال 1367 در زندان گوهردشت کرج نزد عدالت براي ایران، محمد

مقیسه با نام مستعار ناصریان و به عنوان دادیار زندان، پرونده هاي آنان را پیش از
این که به مقابل هیات مرگ، متشکل از حسین علی نیري، مرتضی اشراقی، مصطفی

پورمحمدي و ابراهیم رئیسی، ببرند، آماده می کرد و در بسیاري از جلسات هیات
مرگ با زندانیان حضور داشته است.

شــهادت اصغر مهدي زادگان از جان به در بردگان کشتار زندانیان سیاسی در سال 
1367 در زندان گوهردشت نشان می دهد که چگونه مقیسه سعی داشته است تا

تعداد بیشتري از زندانیان اعدام شوند:
روز پنج شنبه، شش مرداد آمدند و یک تلویزیون کوچک داشتیم از ما گرفتند...

صبح شــنبه ما روز ماقاتمون بود... پاســداري به نام علی آمد گفت شما ماقات 
ندارید. این صبح شــنبه 8 مرداد بود... ســاعت 10 یکی از بچه ها به نام علیرضا 
غضنفرپور مقدم رو صدا کردند. ساعت یازده سید محمد مروج رو صدا کردند. این 
ها بچه هاي کرج و شهریار بودند. ساعت 12 و 20 دقیقه یکی از بچه ها از همون 
دریچه دید که داوود لشکري 5 تا از زندانی ها رو چش مبسته داره از زیر فرعی ما 
می بره ســمت سرویسی که بغل در خروجی بود... بعد از چند دقیقه، یک در قرمز 
داشــت هواخوري، بزرگ بود، ماشین تردد می کرد، این در رو باز کردند و بچه ها 
رو بردند بیرون. ما دیگه نمی تونستیم پشت در رو ببینیم. ولی پشت در یک جاده 
آسفالت بود. آن طرفش یک سیلو بود که یک در قرمز کوچک داشت و بعد دیدیم 
که این 5 تا رو بردند داخل سیلو. بعد به دنبالش یک سري دیگه رو بردند. من همی 
نجوري نگاه می کردم دیدم که ساعت یک و نیم حدود 18 تا پاسدار از همین سیلو 
در آمدند. وقتی وارد هواخوري شــدند از در بزرگ دو تاشون لباس روشون رو در 
آورده بودند و لباس زیرشون هم خیس خیس بود. یکی همین پاسدار علی بود. یکی 

پاسدار خانی که مسئول ماقات زندان گوهردشت بود. این ها صحنه ها رو واسه
همدیگه تعریف می کردند از ناصریان تا لشــکري تا مسئول فروشگاه همه جمع 
بودند. این ها آمدند توي پاس بخشــی که بغل فرعی ما بود و داستان رو تعریف م 
یکردند. ما به گوش می ایســتادیم می شنیدیم. که بچه ها رو برده بودن آنجا نماز 
خونده بودند بعد می خواستند اعدام کنند. بچه ها شروع به شعاردادن و ای نها کرده 
بــودن. همون جا گرفته بودند به چوب و لگد زده بودند و این ها رو اعدام کردند. 
می گفتند کــه این ها هر کاري کنیم منافق اند... ای نها تا غروب همون روز 19 تا 
از بچه ها رو بردند همون جا اعدام کردند. ما هم گفتیم که دیگه می خوان همه رو 
اعدام کنند... من روز دوشنبه تا ساعت 4 شاهد 10 تا 15 سري از همین بچه ها بودم 
که به آن مسیر رفتند. غروب بود دیگه هوا تاریک بود... وقتی که ناصریان امد از من 
ســوال کرد اتهامت چیه من نگفتم هوادار یا مجاهدین. من گفتم که منافقین. گفت 
که چطور شد تا روز قبل هوادار می گفتی. یک دونه زد توي سرم من حرف نزدم. 
ناصریان یکی از کارهایش این بود که هر زندانی رو تحریک می کرد که اتهامش رو
بگه هوادار، بعد ببره دادگاه. من دیگه تا شــب آن جا بودم بعد دیدم که پاســدارها 
ســراغم نم یآیند. دیدم شب شده و یک پاســداري بود گفتم من چه کار باید کنم 
وضعم نامشــخصه. گفت االن وضعت رو مشــخص می کنیم. بعد از یک ساعت 
دیدم که دو نفر رو داره میاره من رو هم صدا کرد با آن ها برد توي ســلول انفرادي 
که شب قبل بودیم. شــب ما توي انفرادي بودیم. فرداش که سه شنبه باشه من رو 
صدا نکردند. یک روز تعطیل بود... روز چهارشــنبه دوباره این ریل ادامه داشت ما 
رو آوردند توي راهروي اصلی. لشــکري فرم پر می کرد. ناصریان سوال می کرد. 
هر کی می گفت هوادار یا مجاهد سریع می برد دادگاه. فرم، اتهام و نام پدر و میزان 
حکم و مال کدام شهر هستی بود. روز چهارشنبه هم همین روند ادامه داشت. آنجا 
دیگه ناصریان بیشــتر تحریک می کرد. بچه ها رو هیستریک که می رفتند دادگاه 
رو حکم اعدام براشــون صادر می کردند. بر اساس آمارهاي موجود، صدها زندانی 
سیاســی مرد و حداقل 12 زندانی سیاسی زن در جریان کشتار زندانیان سیاسی در 
ســال 1367 در زندان گوهردشت اعدام شدند که اتهام آنان عضویت یا هواداري از 
سازمان مجاهدین خلق یا عضویت یا هواداري از سازمان هاي سیاسی سوسیالیست 

یا کمونیست بود.
وکاي بین المللی حقوق بشــري چون جفري رابرتسون، همچنین هیات قضات 
دادگاه مردمی ایران تریبونال و سازمان عفو بین الملل، کشتار زندانیان سیاسی ایران 

در سال 1367 را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته اند.

ســازمان ملل نیز قربانیان کشتار زندانیان سیاســی ایران در سال 1367 را مصداق 
»ناپدیدشدگی قهري« دانسته است به رسمیت شناخته شدن قربانیان کشتار زندانیان 

سیاسی در سال 1367 به عنوان ناپدیدشده قهري، دولت جمهوري
اســامی ایران را بر اساس قوانین بین المللی موظف می کند که حق خانواده هاي 
قربانیان را براي دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان شان ادا کند و 
مسئوالن آن را تحت تعقیب قرار دهد. از نظر حقوق بین الملل، ناپدیدشدگی قهري 
نقض مداوم حقوق بشر و یک جرم بین المللی است و تا زمانی که فرد ناپدید شده 
پیدا یا سرنوشــت اش به طور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه، 

مشمول مرور زمان نمی شود.

2. صدور احکام حبس سنگین براي
شهروندان بهائی به دلیل باورهاي مذهبی آنان

محمد مقیسه در دو دهه اخیر محاکمه بسیاري از بهائیان را بر عهده داشته است و به 
دلیل صدور احکام سنگین حبس براي شهروندان بهائی مرتکب نقض حقوق بشر 

شده است.
محاکمه هفت تن از مدیران جامعه بهائی و صدور 20 سال حبس تعزیري براي هر

کدام از آن ها، صدور 45 سال حبس تعزیري براي هفت تن از بهائیان استان گلستان 
در یک جلســه دادگاه هشت دقیقه اي، صدور حکم 11 سال حبس تعزیري براي 
عادل نعیمی، از شــهروندان بهائی، محاکمه هفت بهائی مرتبط با موسسه آموزشی 
عالی بهائیان به 30 ســال حبس تعزیري و صدور احکام حبس هاي تعزیري بین 7 
تا 3 ســال براي د هها شهروند بهائی بخشی از برخی از موارد نقض حقوق بشر از 

سوي این قاضی است.

2,1 . محکومیت هفت تن از مدیران جامعه بهائی به 140 سال حبس

محمد مقیسه در مردادماه 1389 ، هفت تن از اداره کنندگان امور بهائیان در ایران را 
محاکمه و هر کدام از آن ها را به 20 سال حبس تعزیري محکوم کرد: جما اللدین 
خانجانی، فریبا کمال آبادي، ســعید رضایی، عفیف نعیمی، بهروز توکلی و وحید 
تیزفهم با هجوم نیروهاي امنیتی به منازل شان در 25 اردیبهش تماه 1387 دستگیر 
شــدند و مهوش ثابت، متهم دیگر این پرونده، نیز پیش تر در 15 اســفندماه 1386 

دستگیر شده بود.
مدیران جامعه بهائی در این پرونده با لیست بلندي از اتهامات سنگین مواجه شدند 
که از جمله این اتهامات می توان از »را هاندازي و گسترش تشکیات غیرقانونی« 
»جاسوسی« »مخدو شــکردن چهره جمهوري اسامی ایران« »فعالیت تبلیغی علیه 
نظام« »همکاري با رژیم غاصب و اشــغالگر قدس« »مشارکت در جمع آوري اسناد 
طبقه بندي شده و ارائه آن به بیگانگان با هدف بر ه مزدن امنیت کشور« »افساد فی 
االرض« »تبانــی و اجماع با هدف برهم زدن امنیت کشــور« و » اجتماع و تبانی به 

منظور اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی« نام برد

2,2 . دادگاه هشت دقیقه اي و 45 سال
حبس براي هشت شهروند بهائی استان گلستان

محمد مقیســه در چهارم اردیبهشــت 1392 هفت تن از بهائیان بازداشت شده در 
اســتان گلســتان را در یک دادگاه هشــت دقیقه اي در مجموع به 45 سال حبس 
تعزیري محکوم کرد. بر اساس این حکم فرهاد فهندژ، به 10 سال حبس تعزیري و 
پیام مرکزي، فوآد فهندژ، سیامک صدري، کوروش زیاري، کمال کاشانی و فرهمند 
ثنایی هر کدام به پنج ســال حبس تعزیري به اتهام »تبلیغ علیه نظام« »تشــکیل و 
اداره تشکیات غیرقانونی بهائی« » عضویت در تشکیات غیرقانونی بهائی« محکوم 

شدند.

2,3 . 30 سال حبس براي هفت تن از اساتید 
و مسئوالن موسسه آموزشی عالی بهائیان

صدور حکم 30 ســال حبس تعزیري براي هفت نفر از اساتید و مسئوالن دانشگاه 
مجازي بهائیان به اتهام »ارتباط با موسسه آموزش عالی بهائیان« از دیگر احکام صادره 
از سوي محمد مقیسه است بر اساس حکم، وحید محمودي و کامران مرتضایی به 
5 سال زندان، محمود بادوام، رامین زیبایی و فرهاد صدقی از مدرسان این موسسه 
آموزشی به 4 سال و نوشین خادم دستیار و ریاض سبحانی مشاور موسسه آموزشی 

عالی بهائیان هر یک به 4 سال زندان محکوم شدند.
محمد مقیســه همچنین در دو دهه اخیر ده ها بهائی را به احکام حبس 3 تا 5 سال 
محکوم کرده است. بر اساس احکام صادره از سوي مقیسه، عزیزاهلل سمندري نیما 
حقار، ایقان شهیدي، واحد خلوصی، و سارنگ اتحادي هر کدام به پنج سال حبس 
تعزیري، الهام فراهانی، فواد خانجانی، نسیم باقري، شهاب دهقانی و شاهرخ طائف 
هر کدام به 4 سال حبس تعزیري و شمیم فراهانی، پیام اغصانی، دیدار رئوف و نسیم 

اشرفی )اتحادي( هرکدام به سه سال حبس تعزیري محکوم شده اند.
2,4 . محاکمه فعاالن اتنیکی، معترضان به نتایج انتخابات ریاست

جمهوري سال 1388 ، فعاالن سیاسی، مدنی و روزنامه نگاران
محمد مقیســه در دو دهه اخیر نقش قابل توجهی نیز در محاکمه روزنامه نگاران، 
فعاالن اتنیکی و فعاالن سیاسی، مدنی و کاربران فضاي مجازي داشته و شمار زیادي 
از آنــان را به اعدام و حبس هاي طوالنی مدت محکوم کرده اســت. او همچنین 
بسیاري از معترضان به رخدادهاي پس از انتخابات ریاست جمهوري سال 1388 را 

به احکام سنگین محکوم کرده است.
صدور حکم اعدام براي 30 فعال کرد سنی مذهب، صدور حکم اعدام براي جعفر 
کاظم، محمدعلی حا جآقایی، ســعید ملک پور، شهرام احمدي، حامد روحی نژاد، 
صدور حکم 127 سال حبس براي 8 فعال فیس بوکی، صدور حکم 18 سال حبس 
براي وحید اصغري، 11 ســال و شش ماه حبس براي فاطمه اختصاري، 9 سال و 
شش ماه حبس براي مهدي موسوي، 10 سال حبس براي امید علی شناس 9سال و 
شــش ماه حبس براي بهاره هدایت، 7 سال حبس براي میاد اسدي، 8 سال حبس 
براي مجید توکلی و 7 سال و سه ماه حبس براي نغمه شاهسوندي بخشی از احکام 

صادره از سوي محمد مقیسه براي فعاالن مدنی و سیاسی است.
اغلب کسانی که در دادگاه هایی به ریاست محمد مقیسه محاکمه شده اند، از تند-

خویی، اهانت ها و بدرفتاري او سخن گفته اند. در واکنش به اعتراض برخی وکا به 
محمد مقیسه، او وکا را تهدید به اخراج از دادگاه و حتی زندان کرده است

قرارگرفتن در لیست مجازات هاي حقوق بشري
اتحادیه اروپا در 23 فروردین ماه 1390 )13 آوریل 2011( محمد مقیسه را به دلیل 
نقض حقوق بشر در دادگاه هاي معترضان به انتخابات ریاست جمهوري سال 1388 
در فهرســت مجازات هاي حقوق بشري قرار داد. براساس این مصوبه ورود او به 
کشورهاي این اتحادیه ممنوع و اموال او در کشورهاي اتحادیه اروپا مشمول توقیف 

خواهد شد.

معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب »چهره جنایت« انتشارات سازمان عدالت برای ایران - شماره  45

کتاب »ترکیه: پل آزادی«
 Turkey: Bridge to“

“ Freedom
به زبان انگلیسی ساده که همگی بتوانند انرا بخوانند ، 

توسط اقای پرویز حکیمی نگاشته شده .
خواندن این کتاب برای همگان الزم ، خصوصا نسل 

جوان بعد از آشوب 1۹7۹، یا انقالب اسالمی
 بدنیا آمده اند.

سواالت شما در رابطه با رفتن شاه فقید وآمدن خمینی 
 خصوصا اقلیت ها را در رژیم مالیان شرح می دهد . 

سرگذشت خانواده ای است که برای فرار از 
جمهوری اسالمی، مجبور به ترک وطن شدند.
برای خرید کتاب میتوانید با  پرویز حکیمی

 Amazon شرکت کتاب و یا
تماس بگیرید.

818 419 2266

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

حکایات بازار بین الخبرین
... هفته پر انفجاري داشتیم تا اینجا ... کرونا هم باز برگشت و چنگ و دندون نشون داد ... بعضي رو هم میگن با ماسک دیدن!

بده بترکونیم!

چند روزیه که بدجور مملکت ناامن شــده ! تا دیروز میگفتن اشتباهي هواپیماي مسافربري رو زدیم ترکوندیم یا دژمنان زدن 
حاج قاسم رو ترکوندن و یا با ماهواره هوا کردن ترکوندیم هوا-فضا رو … اما امروز، … شرق تهرون حوالي تاسیسات نظامي

پارچین یه چیز یا چیزایي میترکه و انواع نورهاي قرمز و نارنجي و زرد عین روز افق رو روشن میکنه طوري که تا چندتا شهر 
و روستا اونورتر همه میفهمن ولي نظام مقدس خودشو میزنه به خریت و بعد از کلي فکر کردن که حاال باس چه دروغي سر

هم کنن، اعام کردن چنتا مخزن گاز بوده ترکیده! واقعا این جماعت جمهوري اسامي انگار واقعا در زمان صدر اسام زندگي 
میکنن، یهویي یادشون افتاد، خب دژمنان عکساي ماهواره اي دارن، میبینن همه کجا ترکیده! بعدش گفتن محل سوخت جامد

موشــک بوده، بعد تکذیب کردن و بعدش دوباره داشــتن یه دروغ دیگه مي بافتن که این دفعه حوالي تجریش نصفه شبي یه 
درمانگاه منفجر شد و کلي مریض و سالم و دکتر کشیک و پرستار و مراقب ترکیدن! گفتن اینم مثه پارچین یه اتفاق بوده و اینجام 

چنتا کپسول اکسیژن و هلیم بیخود و بي جهت ترکیده!
داشتیم این ماجرا رو هضم مي کردیم که یهویي اعام شد یک یا چند انفجار توي سایت اتمي نطنز اتفاق افتاده و این دفعه دیگه 

یه جایي نزدیک سانتریفیوژسازي اتفاق افتاد و بازم جمهوري اسامي با کمال حماقت، چون فکر میکنن همه مثه خودشون
خرن، اعام کرد چیزي نبوده یه چیز پیش و پا افتاده اي ترکیده ولي بدالیل امنیتي فعا

نمیگیم چي و چرا ترکیده!

عقل ما تا انقدر قد میده که وقتي تعداد ترکوندن و ترکیدنا میره باال و هر دفعه هم یه اتفاق تخمي بهانه اش میشه و این داستان 
توي جاهاي حساس مملکتم اتفاق میوفته و جمهوري اسامي هم اصرار داره که هیچي نیست و همه چي آرومه و والیت چه

خوشحاله ولي کا دو حالت داره، یا با مدیریت تخمي جهادي و پرسنل غیرمتخصص حزب اللهي این اتفاقات یا اشتباهات به 
شکل ترکیدن در میاد و یا خرابکاري دژمنان در داخل فیها خالدون نظامه که در هر دو حالت باس به آقاي والیت گفت: ریدي با

این والیتت، داداش بده بترکونیم!

ماسک کرونا

هي گفتن دوره پساکرونا اینجوري میشه اونجوري میشه … خاصه ویروسه گفت حاال که برگشتم و دهن مهن همه تونو سرویس 
کردم میفهمین با کسي شوخي ندارم! 

همه جا، ایران، امریکا و … وضعیت دوبار ه قرم ز شد ه و اونایي که هنوز رعایت میکردن باس حاال چوب اونایي که همه چیزو ول 
کردن بخورن و به گا برن. این وسط هم باز یه سري آدم سیاست باز و حقه باز شروع کردن حتي از این کروناي لعنتي هم

بهره برداري سیاسي کردن. باز به این ترامپ مادر مرده گیر دادن که چرا ماسک نمیزني و فرمان صادر نمي کني که ماسک اجباري 
بشه؟ این بیچاره اگه بگه ماسک اجباري نیست، میگن شوخي گرفته، مدیریت کروناش ضعیف بوده و … اگه بگه اجباریه، میگن 
ترامپ دیکتاتوره و به آزادي هاي مردم امریکا حمله میکنه و دموکراسي رو زیر سوال برده و … خاصه دیگ ه کا ر ر و به جایي 

رسوند ن ک ه پرزیدنت ترامپ به خبرنگارا گفت، بابا ماسک خوبه، ماسک بزنین، منم ماسک میزنم، منو با ماسک دیدن!
یعني این مخالف هاي رییس جمهور ترامپ چجوري دیگه باس شکست بخورن و رسوا بشن تا از رو برن، فقط خدا میدونه و بس!

جوك هاي برگزیده هفته:
اینایي که تو عصبانیت هر چي دوســت داري بهشون میگي آخرشم بغلت میکنن 

میگن
باشه فقط تو آروم باش رو دیدین؟!

من ازینام کسي نمیخاد؟!؟!؟
*********

خواب دم غروب یه جوریه که وقتي بلند میشــي نمیدوني روزه یا شــبه، آدمي یا 
حیووني

اصن یه وضعیه. من چرا اینجام؟ من که میخواستم یه چرت ده دقیقه اي بزنم! پتو رو
کي آورد؟

*********
مانصر الدین رفیقش فوت میشه نمیدونه چطور خبرو به زن رفیقش بگه

بهش میگه شوهرت رفته یک زن گرفته!!!
زن رفیقش: الهي جنازشو بیارن خونه!!

ما نصرالدین : بچه ها جنازه رو بیارید تو..
*********

با دالر 21 تومني ازدواج دیگه سنت پیامبر نیست، سنت شاه و سلطانه
*********

این همه سیستان و بلوچستان گفت نمیتوانم نفس بکشم
این همه خوزستان گفت نمیتوانم نفس بکشم

این همه ایام گفت نمیتوانم نفس بکشم
این مرحوم جورج فلوید چگونه گفت که از آمریکا به گوش صدا و سیما رسید ؟

*********
قشنگ میتوني حرفتو بزني و ماله بکشي » نه، کا میگم « یه عبارتي وجود داره به اسم

روش.
*********

از قدیم گفتن دهن مردمو نمیشه بست
صاف که میشه کرد
گل که میشه گرفت

جر که میشه داد
نه ولم کنین ببینم چي میخوان بگن????

*********
تو تبلیغات صدا و سیما همه جور آهنگ پاپ و سنتي داشتیم. مثل جوین و عالیس و
... فقط رپ کم داشتیم که تبرک واسمون تو صدا و سیما رپ کرد. :| واقعا تو گادفادر

حق داشتن دنبال سهم تبرک باشن):
*********

دختره تو پروفایلش نوشته دوست داشتم اگر قرار بود شي باشم، قلم مي شدم. اگر
قرار بود حیوان مي شدم

عقاب مي شدم. اگر قرار بود حس مي شدم، محبت مي شدم…
بش گفتم اگه قرار بود آدم میشدي چي میشدي؟؟؟

|:هیچي دیگه در عرض 3 ثانیه باکم کرد|:
*********

یه نفر دروغ سنج میخره میاره خونه.
پسرش میاد خونه ازش مي پرسه کجا بودي؟

میگه تو کوچه!
بوووووق

ببخشید خونه ممد بودم
چیکار میکردي ؟

درس میخوندم!
بوووووق

فیلم خاکبرسري مي دیدم!
میگه خجالت بکش من همین تو بودم نمیدونستم اینا چي هست

بوووووق
زنش میگه بچه خودته دیگه

بوووووق|:
*********

یه فیلمي از اعتراضات تو آمریکا برا داداشم اومده بود که یارو تانکو دزریده پلیسا هم
دنبالشن. داداشم اومده میگه: عههه نگا کن رویات به حقیقت پیوست. یادته چقدر تو

جي تي اي تانک میدزدیدي پلیسا دنبالت میکردن!
*********

من حتي تو دکتر بازي بچگي هم تو قسمت پذیرش بیمار کار میکردم
*********

روحاني:دستور دادم قیمت مسکن را مهار کنند.
خب ظاهرا منتظر 10 برابر شدن قیمت مسکن هم باید باشیم

*********
راه هاي رسیدن به خدا:

پراید 131 پراید 111 پراید 132 پراید 141
و جدید ترین راه رسیدن به خدا:

پراید وانت = فرشتهکوچک..
*********

واتس اپ در زمینه ي پاک کردن پیاما،
مثل این بچه کوچیکاس که بهش گفتن بگو بابام خونه نیس،

اونم نه میذاره و نه برمیداره،
میگه بابام میگه که بگو بابام خونه نیس

*********
کاش تا محرم کرونا تموم نشه، یبار با ماسک بریم قیمه بگیریم یبار بدون ماسک

*********
باز خوبه کرونا قضیه 3 بوس و 2 بوس رو شست برد.

وگرنه تو این عید ها فک کن تو اعتقاد به 3 بوس داري و اون 2 بوس و سر بوس
آخري با لب قنچه شده میموني رو هوا :|

*********
تو تبلیغ پوشک بچه هه میگه دوست دارم ماي بیبي

خب تو که انقد خوب حرف میزني بگو منو ببرید دسشویي
*********

شــماهم وقتي تو تاکسي نشستید ولي از مسیري که شما بلدید نمیره فک میکنین 
میخواد

بدزدتتون یا فقط من تئوري توطئه دارم؟

*********
بعنوان یه بسیجي جا داره یه تشکر ویژه از بروبچه هاي کف خیابون آمریکا داشته

باشم که امسال روز قدس که بیرون نرفتیم زحمت آتیش زدن پرچم امریکا افتاد
گردنشون، تو شادي هاتون جبران کنیم انشااهلل!

*********
حاال اگه امریکایي ها خیلي از وضعیتشــون ناراضي هســتن، من حاضرم جامو با 

یکیشون
عوض کنم

*********
سه چیز تو زندگي هست که اگه رعایت کنین آدم موفقي میشین!

حاال برید تحقیق کنید این سه تا چیز چیه!
اینجوري هم نگام نکنید، من اگه خودم بلد بودم که اآلن اینجا نبودم!

*********
یه بارم رفتم سر قرار به دختره زنگ زدم گفتم : من نیم ساعته رو نیمکت نشستم

نتونستي بیاي؟
گفت: تو هموني که تیشرت باب اسفنجي پوشیدي

جوراب صورتي پاته با صندل؟
گفتم: اره

گفت: نه نتونستم بیام.
*********

یکي از تفریحات ناسالمي که دارم اینه که:
هر وقت میریم شهربازي چندتا پیچ و مهره با خودم میبرم

هر وسیله اي که سوار میشیم به بغل دستیم که اصوال آدم ترسوییه
میگم : یا خدا این دیگه از کجا باز شد ؟

اونم که مثل سگگگگگ میترسه
*********

ماشین هاي خارجي رو باید سوارش بشي تا هیجان داشته باشه.
ماشین هاي ایراني از زمان ثبت نام هیجانش شروع میشه. هیجان قرعه کشي و زمان

تحویلشو تا اونجایي که تو جاده چالوس ترمزش میبره میري کف دره!!!
*********

من به نقطه زن بودن موشکاي ایران یقین دارم!!!
چرا ؟؟؟!!؟؟؟

آخه شما حساب کن مامانایي که با دمپایي راحت پشت کمر رو با چنان دقتي میزنن 
که

جاي گل دمپایي بیفته نمیتونن بچه هایي بزان که موشک نقطه زن بسازن !!!!؟؟؟
*********

منم معتقدم بني ادم اعضاي یک پیکرند.
فقط نمیدونم ما ایرانیا کدوم عضو این پیکر هستیم ؟!

*********
آخه من دلم به چیت « : یکي از دالیلي که مانع ازدواج من میشه اینه که براي سوال
که توسط دختر ازم پرسیده میشه جواب قانع کننده اي پیدا نمي کنم! »؟ خوش باشه

از شبکه هاي اجتماعي:
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آدینه 13 تیر  |   3 جوالی
1350 خورشیدی )1971 میادی(

درگذشت اســتاد دکتر محمد معین، دانشمند، نویسنده، 
پژوهشگر و رئیس سازمان لغتنامه دهخدا و پدید  آورنده 

فرهنگ معین
  دست آوردهای دکتر محمد معین در شرکت کتاب موجود 

هستند 
1377 خورشیدی )1998 میادی(

درگذشت صادق چوبک، نویسنده، در برکلی کالیفرنیا
 شرکت کتاب ناشر کتاب های زنده یاد صادق چوبک است. 

1385 خورشیدی )2006 میادی(
درگذشت جواد تقدسی، کمدین معروف در سن 84 سالگی 

در تهران.

شنبه 14 تیر   |   4 جوالی

1295 خورشیدی)1916 میادی(
زادروز صادق چوبک، نویسنده  در بوشهر.

وی به همراه صادق هدایت از پیشــگامان داستان نویسی 
مدرن ایران است. از آثار مشهور وی مجموعه داستان انتری 
که لوطی اش مرده بود و رمان های سنگ صبور و تنگسیرنام 

برد.
  کلیه 6 جلد آثار صادق چوبک در زمان حیات نویسنده و با 

مجوزایشان توسط شرکت کتاب تجدید چاپ شدند. 
1230 خورشیدی)1851(

زادروز میرزا حســن تبریزی معروف به رشدیه در تبریز 
ازپیشــگامان نهضت فرهنگی ایران و بنیانگذار مدرســه 
)دبستان( به سبک نوین در ایران )درگذشت 27 آذر 1323 

در قم(
1379 خورشید)2000 میادی(

درگذشت مهرانگیز منوچهریان، بانوی حقوقدان  ایرانی
1391 خورشیدی )2012 میادی(

درگذشت منوچهر جمالی، نویسنده و متفکر ایرانی در سن 
84 سالگی در شهر ماالگای اسپانیا
1395 خورشیدی )2016 میادی(

درگذشــت عباس کیارســتمی، فیلمنامــه نویس، تهیه 
کننده،کارگردان، تدوین گر، نقاش، شاعر و عکاس بین المللی 
در ســن 76 سالگی به دلیل لخته شذن خون و سکته در 

پاریس. وی متولد 1 تیر ماه 1319 در تهران بود.
یکشنبه 15 تیر  |   5 جوالی
1287 خورشیدی )1908 میادی(

درگذشت میرزاملکم خان ناظم الدوله- وزیر مختار ایران در 
ایتالیا و مدیر روزنامه  قانون

1313 خورشیدی )1934 میادی(
زادروز صادق همایونی، محقق، شاعر، قصه نویس

1342 خورشیدی )1963میادی( 
دستگیری طیب حاج رضایی- رییس میدان های میوه و تره بار 

تهران به اتهام مشارکت در وقایع 15 خرداد
1369 خورشیدی )1990 میادی(

درگذشت مجید محســنی، کارگردان. نویسنده و بازیگر 
ایرانی.

دوشنبه 16 تیر  |   6 جوالی
1305 خورشیدی)1926میادی(

درگذشــت ادوارد براون –ایران شــناس و استاد دانشگاه 
کمبریج، نویسنده  کتاب »تاریخ ادبیات ایران«

1321 خورشیدی )1942 میادی(
زادروز گلی امامی، مترجم

  آثار ترجمه گلی امامی مانند به کسی مربوط نیست، پروست 
چگونه می تواند زندگی شما را دگرگون کند، زندگی کوتاه 
است )نامه ای به قدیس آگوستین(، گردابي چنین هایل در 

شرکت کتاب موجود است 
1376 خورشیدی)1997 میادی(

درگذشت دکتر محمدعلی مجتهدی ریاضیدان و بنیانگذار 
دانشگاه صنعتی آریامهر )شریف(.

  کتاب »دبیرستان البرز و شبانه روزی آن«  از انتشارات بیستون 
و کتاب »خاطرات محمد علی مجتهدی«  از انتشارات ایران 

بوکز در شرکت کتاب موجود است. 
سه شنبه 17 تیر |    7 جوالی

1326 خورشیدی )1947 میادی(
بازداشــت حســن صدر )مدیر قیام ایران(، ســیدمهدی 
میراشرافی )مدیر آتش(، عباس خلیلی )مدیر اقدام( و توقیف 

روزنامه هایشان
1335 خورشیدی )1956 میادی(

زادروز فرشته   ساری، شاعر، قصه نویس، و مترجم
1347 خورشیدی )1968 میادی(

زادروز اردوان کامکار، آهنگساز و نوازنده ی سنتور
1357 خورشیدی )1978 میادی(

تشکیل جناح سوم به رهبری دکتر هوشنگ نهاوندی در 
حزب رستاخیز.

1361 خورشیدی)1982 میادی( 
درگذشت احمد نجفی زنجانی معروف به معصومی، هنرمند 
و خوشنویس معاصر. خطاطی کتیبه دانشگاه تهران یکی ا ز 

آثار اوست.
1384 خورشیدی )2005 میادی(

درگذشت فریدون ناصری، مدیر هنری ارکستر سمفونیک 
تهران )تولد 14 آبان 1309خورشیدی(

چهارشنبه 18 تیر  |   8 جوالی
1354 خورشیدی )1975(

تقســیم حزب رســتاخیز به دو »جناح ترقی خواه« )به 
رهبری جمشیدآموزگار( و »لیبرال سازنده« )به رهبری 

هوشنگ انصاری(
1378 خورشیدی )1999 میادی(

بروز نخستین جنبش دانشجویی بعد از انقاب، که به 
وســیله  حاکمان جمهوری اسامی به صورتی خونین 

سرکوب شد، اما خاموش نشد.
1384 خورشیدی)2005 میادی(

درگذشت کریم امامی، ویراستار و روزنامه نگار ایرانی.
او در ســال 1309 در شهر شــیراز متولد شد. مدتی در 
روزنامه انگلیسی زبان کیهان اینترنشنال کار می کرد. پس 
از آن مدتی در بخش ویرایش موسسه انتشارات فرانکلین 

تهران فعالیت کرد.
همسر او گلی امامی و عضو شورای بازنگری در شیوه 

نگارش و خط فارسی بود.
  آثار ترجمه کریم امامی مانند پیشگامان نقاشی معاصر 
ایران-نسل اول، عاشق همیشه تنهاست )دفتری از ترجمه  
انگلیســی و اصل فارسی شــعرهای برگزیده  سهراب 
ســپهری(، گتســبی بزرگ، گرگی در کمین، محمود 
فرشچیان جلد یک و جلد دوم در شرکت کتاب موجود 

است. 
1388 خورشیدی)2009 میادی(

درگذشت مهدی آذریزدی نویسنده کودکان و نوجوانان
  آثار او با عنوان »قصه های خوب برای بچه های خوب«  

درشرکت کتاب موجود است 
1397 خورشیدی)2018 میادی(

درگذشت لیا امامی همسر امیر عباس هویدا ) نخست 
وزیر ایران( در سن 86 سالگی در پاریس )فرانسه( 

 پنجشنبه 19 تیر |    9 جوالی
1305 خورشیدی )1926 میادی(

انتشار نخستین شماره روزنامه اطاعات به مدیریت و 
سردبیری عباس مســعودی با تیراژ 500 نسخه در دو 

صفحه به بهای چهارشاهی
1314 خورشیدی )1935 میادی(

زادروز احمد پژمان، آهنگساز، سازنده ی موسیقی متن 
فیلم های »شازده احتجاب« و »سایه های بلند باد«

1320 خورشیدی )1940 میادی(
درگذشت سیدحسن بهجتی گنابادی، شاعر و ادیب

1320 خورشیدی )1941 میادی(

زادروز ناصر تقوایی، قصه نویس و فیلمساز
  شــاهکار ناصر تقوایی ســریال دایی جان ناپلئون به 

صورت دی وی دی در شرکت کتاب موجود است
1382 خورشیدی )2003 میادی(

قتــل زهرا کاظمی - خبرنگار ایرانــی مقیم کانادا براثر 
شکنجه و ایراد ضربه به ســر وی، در زندان جمهوری 

اسامی

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

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
3 جوالی تا 9 جوالی )13 تیر تا 19 تیر(

https://www.uwla.edu/
http://www.khoshvaghtlaw.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=111733
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