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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

سید علی خامنه ای ۸۱ ساله در 
سخنرانی به مناسبت عید قربان
 ترامپ را پیر مرد خطاب کرد

گاف جدید وزارت اطالعات جمهوری 
اسالمی ایران گذرنامه جمشید 

شارمهد آلمانی است

کالیفرنیا و تمرکز بیشتر بر مرکز ایالت 
در حل مشکل کرونا

میزان مبتالیان کالیفرنیا از
 نیم میلیون گذشت

 Apple آتش سوزی بزرگ در منطقه
جنوب کالیفرنیا

جستجو برای یافتن تفنگداران دریایی 
پایان یافت

توافق اتحادیه آموزگاران و اداره آموزش
 لوس آنجلس، برای بازگشایی مدارس

کارن بس نماینده لوس انجلس در 
کنگره در لیست معاونت جو بایدن

در صفحات دیگر:

معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی
در صفحه 7

232

ولی فقیه سوم
 عنوان کتاب پژوهشی جدید عرفان قانعی

ولی فقیه ســوم عنوان کتاب پژوهشی جدید عرفان قانعی فرد است که به زودی بزبان 
انگلیسی در شهر واشنگتن منتشر می شود .در این کتاب قانعی فرد ، پژوهشگر تاریخ 
معاصر ایران ، به بررسی نحوه شکل گیری دستگاه مذهبی و قدرت سیاسی مالیان شیعه 
در ایران پرداخته و پس از بررسی تاریخی دو دوران صفویه و قاجاریه به بررسی دوران 
۴۱ سالهء ۲ ولی فقیه اول و دوم - یعنی دوران استبداد دینی ۱۰ ساله خمینی و ۳۱ ساله 

خامنه ای - پرداخته است.
این نخستین بار است که چنین کتابی پژوهشی و دانشگاهی درباره این موضوع تاریخی به 

زبان انگلیسی و فارسی بطور همزمان منتشر میشود
نویسنده در این کتاب با نقل قول از صاحبنظران و کارشناسان مختلف؛ ترویج خرافات، 
موهومات و تعصب توسط دستگاه اختاپوس مذهبی شــیعه در دوران های صفویه و 
قاجاریه و نظام والیت فقیه را جزو مجموعه عوامل عقب ماندگی و توسعه نیافتگی جامعه 

ایرانی معرفی کرده است
ترجمه فارسی این کتاب توسط انتشارات کتاب در لس آنجلس به زودی منتشر می شود.
امروز در برنامه  نگاه تلویزیون ایران فردا ؛ برای نخستین بار پس از ۵ سال دوری از رسانه 
ها؛ نویسنده کتاب، عرفان قانعی فرد به پرسش های  چالشی علیرضا میبدی پاسخ می دهد 

ودرباره کتاب توضیح می دهد.
....عرفان قانعی فرد زاده ۲۰ آبان ۱۳۵۵ در ســنندج، پژوهشگر و مورخ ایرانی ست که در 
زمینه  مطالعات خاورمیانه تحصیل کرده  و مقیم واشنگتن آمریکا است. او با شخصیت های 
ـ امنیتی مانند جالل طالبانی، عیسی پژمان، فؤاد معصوم،نوری مالکی،کنت پوالک،  سیاسی 
نوآم چامسکی،جیمز بیکر، رابرت آرمائو، برهم احمد صالح، پرویز ثابتی و هنری کسینجر 
گفتگوهایی داشته و درباره  موضوعاتی مانند ُکردها، خاورمیانه، مطالعات  امنیت و تروریسم 

با وی مصاحبه هایی در رسانه های مختلف انجام گرفته است.

  Desert  One عملیات نظامی با عنــوان  بیابان یک
در سال ۱۹۸۰ توسط نیروهای ویژه امریکایی و به دستور 
پرزیدنت جیمی کارتر برای نجات گروگانهای امریکایی 
انجام شــد. این عملیات که نام دیگر آن عملیات طبس 
بود به دلیل توفان شــن با عدم موفقیت روبرو شد. یک 
هلیکوپتر با یک هواپیما دیگر امریکایی بر روی زمین با 
یکدیگر برخورد کردند ، ۸ نفر از کماندوها کشته شدند 

و در نهایت پرزیدنت کارتر دســتور توقف عملیات و 
بازگشــت نیروهای امریکایی را صادر کرد. اینک باربارا 
کاپل کارگردان مشهور و برنده دو بار جایزه اسکار برای 
بهترین فیلم های مستند در سال های ۱۹۷۶  و ۱۹۹۱ ، یک 
فیلم مستند در مورد این عملیات را کارگردانی کرده که در 
روز ۲۱ اگست ۲۰۲۰ در چهلمین سالگرد آن عملیات ، 

اکران عمومی خواهد شد. 

فیلم مستند عملیات  طبس
 بزودی اکران عمومی می شود

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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ابراهیم حامدی با نام هنری ابی
خواننده موسیقی پاپ ایرانی

سید علی خامنه ای ۸۱ ساله در 
سخنرانی به مناسبت عید قربان
 ترامپ را پیر مرد خطاب کرد

علی خامنه ای فقیه مســتبد نظام جمهوری اســالمی که به مناســبت عید قربان 
سخنرانی می کرد اظهار داشت او با پیرمرد کاخ سفید معامله ای نخواهد کرد که سبب 
شود او بتواند برای انتخابات ریاســت جمهوری در این زمینه امتیازی در بین رای 

دهندگان امریکایی کسب کند.
شگفتا که خامنه ای که ترامپ ۷۴ ساله را پیرمرد اعالم می کند که خود ۷ سال از او 

بزرگ تر است و ۸۱ ساله است. 

گاف جدید وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران
گذرنامه جمشید شارمهد آلمانی است

بیانیه به شرح زیر در سامانه گروه تندر در واکنش به خبر دستگیری جمشید شارمهد 
انتشار یافته است. الزم به یادآوری است که مادر جمشید شارمهد آلمانی و او دارای 
گذرنامه آلمانی اســت. بنابراین اگر ادعای وزارت اطالعات جمهوری اسالمی در 
رابطه با دستگیری جمشید شــارمهد حقیقت داشته باشد باید دولت آلمان در این 

زمینه واکنش نشان دهد.
نبرد بــرای آزادی مردم ایران و آریابوم از چنگال یک رژیم اهریمنی، ضد ایرانی و 

دست نشانده یک افتخار
 بزرگ است که در تاریخ ۱۴۰۰ ساله هجوم تازیان به ایران زمین تنها نصیب بزرگانی 

اندک شمار گشته است.
مهندس جمشید شــارمهد فرزند کوروش و داریوش و فرزند ایران، یک پدر، یک 
وطن پرســت و آموزگار منش پادشاهی کوروش بزرگ است. اسطوره ای خردمند 

که گیتی کمتر به خود دیده است.
جمشید شــارمهد با تالش و سختی بسیار با وجود تمام تنگناها و شرایط جسمی 
نامناسب، بسان یک فرمانده واقعی، دالورانه و شجاعانه ، رأسا پای در میدانی دشوار 
و غیرقابل پیش بینی نهاد تا با تمام توان خود درفش کاویانی را به آریا بوم برساند 
و رســم مبــارزه و پدافند از مردم دربند ایران را برخــالف همه ی آنانی که تنها با 
منبرنشینی و خود پرستی ارث پدری طلب می کنند را بار دیگر در تاریخ یادآور شود.
اینکه بسیارانی در صدد پنهان سازی راه و رسم درست مبارزه و تالش برای رسیدن 
به اقتدار واقعی ایرانزمین هستند و از برقراری آیین ریشه ای کوروش بزرگ واهمه 

دارند هرگز تعجب آور نیست.
اینکه مفلوکان و بی مایگان بسیاری امروز همزبان با جمهوری انیرانی خوشحالی کنند 
و مبارزه انجمن پادشاهی ایران را وارونه جلوه دهند، نشان دهنده ترس دشمنان ایران 

و عقده گشایی های دوستداران اسالم ننگین و متری برای تشخیص جبهه دوست 
و دشمن است.

گزارش دقیق و مستندات مربوط به انجمن پادشاهی ایران – تندر و اطالعات الزم 
در مورد وضعیت جناب مهندس جمشید شارمهد، تنها از کانال تلگرام رسمی انجمن 
پادشاهی و سایت تندر منتشر خواهد شد و داستان سرایی و قصه پردازی شبکه های 

مختلف مورد تأیید انجمن پادشاهی ایران تندر نمی باشد.
ما بر آن پیمان که بستیم،هستیم.

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

کالیفرنیا و تمرکز بیشتر بر مرکز ایالت در حل مشکل کرونا
گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا روز دوشنبه کنفرانس خبری 
خــود را در حالی آغاز کرد که کالیفرنیا در باالترین رده خطر 
در آمریکا قرار دارد و شــمار مبتالیان از ۵۱۲۰۰۰ نفر و مرگ 
و میر از ۹۴۰۰ نفر گذشــت. گوین نیوسام اشاره کرد که برای 
مبارزه با بیماری کرونا در مرکــز کالیفرنیا، بودجه افزوده ۵۲ 
میلیون دالری را بین ۸ کانتی تقسیم خواهند کرد و ۵/۶ میلیون 
دالر نیز از ســوی نیکوکاران دریافت کرده که به این بودجه 

افزوده خواهد شد. 
گوین نیوسام در گفتار خود با افزایش ۱۷ درصدی نتیجه مثبت 
را در میان کانتی هایی خواند که زیر نظر هســتند و با افزایش 
بــاالی ۷ درصد روبرو بوده اند. ســن دیه گو با افزایش ۱۱/۲ 
درصــدی روبرو بوده امپریال کانتی در دوران اوج بیماری در 
افزایش ۳۰ درصدی بوده و استراتژی ما کاهش آن بوده و بسته 

نگه داشتن برخی از مناطق، از میزان کاسته ایم. 

میزان مبتالیان کالیفرنیا از نیم میلیون گذشت

کالیفرنیا روز یکشنبه را با افزودن ۴۳۸۰ نفر مبتال و ۳۵ نفر 
مرگ و میر، به پایان برد و دوشــنبه را با ثبت ۵۱۲۸۴۹ نفر 
مبتال و ۹۴۰۰ نفر مرگ و میر آغاز آغاز نمود. ایالت کالیفرنیا 
از نظر شمار مبتالیان در باالترین رده در آمریکا قرار دارد. و 
از ۵۸ کانتی، تنها ۱۲ کانتی در دوره ۱۴ روز گذشته افزایش 

نداشته اند و هنوز Kern کانتی با ۱۳۷۰ نفر برای هر یکصد 
هزار نفر در رده اول و سن برناردینو یازدهم، لوس آنجلس 
پانزدهم، ریورساید شانزدهم و ارنج کانتی بیست و چهارم 

است. 
آمار برخی از کانتی ها از این قرار است.

آتش سوزی بزرگ در منطقه Apple جنوب کالیفرنیا
آتش ســوزی بزرگی کــه در منطقــه Apple در جنوب 
کالیفرنیا از روز جمعه آغاز شــده بود به سبب خشکی هوا 
و باد، از مرز ۲۶۴۵۰ اکر گذشت و تا بامداد امروز با تمامی 
تالش بیش از ۲۰۰۰ مامور آتش نشانی، تنها ۵ درصد کنترل 
شده اســت. این منطقه که در حدود ۳۱ مایل مربع وسعت 
دارد و بین کــوه و کوهپایه ها، مناطق جنگلی بزرگی را در 
شــرق لوس آنجلس کانتی در محدوده ریورساید کانتی  و 
ســن برناردینو کانتی در برمی گیرد. در این آتش ســوزی 
به سبب فراز و نشــیب منطقه، رفت و آمد آتش نشان ها و 
امکان خاموش کردن بسیار محدود است و به بیش از ۸۰۰۰ 
خانوار دســتور ترک خانه های مسکونی داده شده است که 
در شرایط بیماری کرونا، یافتن محلی برای سکونت موقت 
برای آنها، دشوار است تا بامداد هیچگونه گزارشی مبنی بر 

آسیب فردی داده نشده است.

جستجو برای یافتن تفنگداران دریایی پایان یافت
فرماندهی تفنگداران دریایی در سن دیه گو، اعالم کرد که 
جستجو برای یافتن جســدهای تفنگداران و ملوان نیروی 
دریایی بی نتیجه بوده و از این روی نام های ۸ تفنگدار و یک 
ملوانی را کــه در هنگام رزمایش و تمرین های برنامه ریزی 
شــده، در اثر برخورد وسیله نقلیه شان در روی آبها غرق و 
ناپدید شــده اند را اعالم نمود. در این تمرین که در نزدیک 
جزیره ســن کله منتــه )San Clemente( ۱۶ نفر در 
وسیله نقلیه بوده اند، جسد یک نفر در همان منطقه یافته و 
۸ نفر ناپدید و ۷ نفر به بیمارستان منتقل شده اند. سن افراد 
ناپدید شــده، ۱۹ تا ۳۱ ساله بوده و از ایالت های کالیفرنیا، 
تگزاس، ارگن و ویکانســن بوده انــد. این نفر بر دریایی – 
زمینی، سال ۱۹۷۲ ساخته شده بود و تفنگداران دریایی در 
ســن دیه گو در ســال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ نیز در تمرین دچار 

حادثه شده بودند.

توافق اتحادیه آموزگاران و اداره آموزش
 لوس آنجلس، برای بازگشایی مدارس

توافق اتحادیه آموزگاران لوس آنجلس و اداره آموزش لوس 
آنجلس، برای بازگشایی مدارس در ۱۸ اگوست و راهکار الزم 
برای آموزش در شــرایط کرونا، به توافق آزمایشی و تجربی 
رسیدند که در صورت تغییر شرایط، همواره می تواند بازبینی 

و اصالح شود. 
اتحادیه آموزگاران اعالم کرد که مفاد توافق را به رای اعضای 
خود خواهد گذاشــت و نتیجه را سه شنبه ممکن است اعالم 
نمایند. اداره آموزش لوس انجلس نیز این توافق و راهکار را 

به رای اعضای هیئت مدیره اداره اموزش لوس آنجلس خواهد 
گذاشت. 

ســاعت کار مدارس از ۹ بامداد تا ۲:۱۵ پس از نیمروز تعیین 
شده و میزان ۱۸۰ دقیقه روزانه برای کودکستان ها، ۲۳۰ دقیقه 
بــرای کالس های ۱ تا ۳ و ۲۴۰ دقیقــه برای کالس های ۴ تا 
۱۲ به گونه ای در این راهکار در نظر گرفته شــده است. برای 
کالس های آنالین، آموزگاران می توانند از خانه کالس خود را 

اداره کنند.

کارن بس نماینده لوس انجلس در کنگره
 در لیست معاونت جو بایدن

جو بایــدن، نامــزد دموکرات ها برای انتخابات ریاســت 
جمهوری، گزینش معاون احتمالی خود را، یک هفته دیگر 
به عقب انداخت تا با گزینه ها، بیشــتر به گفتگو و رایزنی 
بپردازد. او ناگزیر است که هفته آینده، نامزد معاونت را که 
بنابر وعده اش، یک زن سیاهپوست خواهد بود را برگزیند. 

یکی از زنانی که نامش در لیســت جو باید دیده می شود، 
نماینده کنگره آمریکا از لوس آنجلس، یعنی خانم کارن بس 
)Karen Bass( است. او که ۶۶ سال دارد و ۴ دوره پی 

در پی به نمایندگی کنگره رسیده، رهبری انجمن نمایندگان 
سیاهپوســت در کنگره آمریکاست و گر چه در ایالت های 
دیگر آمریکا شناخته شده نیست، لیکن پیشروها و میانه روها، 
او را فردی عملگرا می دانند که برای دســتیابی به هدف ها، 
گمانه زنی نمی کند و یکی از چهره های مخالف دانالد ترامپ 
در کنگره آمریکا به شمار می آید. او به عنوان یکی از کسانی 
که به عادی سازی رابطه آمریکا و کوبا تمایل داشته، شناخته 

می شود. 

http://www.kamimo.com/
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در کانون خبر:

زندانی محکوم به اعدام ، در اثر کرونا ، 
جان خود را از دست داد

۲ زندانی در کالیفرنیا بر اثر بیمــاری کرونا، جان خود را از 
دست دادند و شمار مرگ و میر در زندان سن کوئین تین در 

سن فرانسیسکو را به ۲۱ نفر رساندند. 
یکی از این ۲ نفر، اورالند رومرو نام داشت که ۴۸ ساله بود و 
از سال ۱۹۹۶ به اعدام محکوم شده و در انتظار اجرای حکم 
اعدام بود. او و برادرش، پس از دزدی، قربانیان خود را به قتل 

می رساندند. 

در مورد زندانی عادی دیگر که در اثر کرونا در گذشته است، 
اداره زندان های کالیفرنیا، آگاهی بیشتری منتشر نکرده است. 

ایــن زندان ۲۱۸۱ نفر زندانی دارد که دوســوم آنها مبتال به 
بیماری کرونا شــده اند و در حال مداوا هســتند در تمامی 
زندان های کالیفرنیا، ۸۳۰۰ نفر زندانی مبتال به کرونا هستند که 

۱۴۰۰ نفرشان در شرایط دشواری به سر می برند. 

همسر دادستان کل لوس انجلس ، محاکمه خواهد شد

همســر دادســتان کل لوس آنجلس، جکی لی سی، به اتهام 
تهدید با اسلحه، برای ۳ فقره جرم جنحه محاکمه خواهد شد. 
دیوید لی سی، در روز ۲ مارچ هنگامی که شماری از معترضان 
در پیوند با جان سیاهان مهم است در برابر خانه آنها گردآمده 
و تظاهرات می کردند، هنگامی که در خانه آنها را زدند، ناگهان 
دیوید لی سی، در حالی که اسلحه در دست داشت بیرون آمده 

و آنها را تهدید به مرگ کرد. 

گر چه جکی لی سی، ساعتی پس از این رویداد، در کنفرانس 
خبری، از مردم به خاطر رفتار همسرش، پوزش خواست و ان 
را ناشی از وحشت ارزیابی کرد، این پرونده به طور رسمی در 

حال پیگیری شدن است. 
ناگفته نماند که جکی لی سی در انتخابات ماه نوامبر در برابر 
جورج گســکون به رقابت خواهد پرداخــت و این موضوع 

می تواند به زیان او تمام شود. 

تقاضای شهردار لوس انجلس
 از کنگره برای پرداخت درآمد تضمینی به مردم

اریک گارستی و ۱۳ شهردار شهرهای دیگر، از کنگره آمریکا 
تقاضا کردند که در شرایط کنونی درآمد ویژه ای را برای همه 

شهروندان تضمین کند تا پاسخگوی نیازهای آنان باشد. 
اریک گارستی با در نظر گرفتن تجربه ماه گذشته که با فراهم 
کــردن بیش از ۱۰۰ میلیون دالر از بودجه شــهرداری و ۳۷ 
میلیون دالر از منابع نیکوکاران توانسته بود کارت های اعتباری 
۱۰۰۰ دالری بین نیازمندان توزیع نماید می خواهد همین الگو 

را در صورت موافقت کنگره در دوران کرونا عملی سازد. 
به یاد داشــته باشــیم که اندرو یانگ از نامزدهای ریاســت 
جمهــوری دموکرات ها در کارزار انتخاباتی خود که پیش از 
دوران کرونا بود، پیشنهاد تضمین ۱۰۰۰ دالر در ماه را برای 
هر خانــواده داده بود و اکنون نیز با گردآوری کمک مالی از 
بزرگان تکنولوژی تالش دارد به توزیع پول نقد بین نیازمندان 

بپردازد.

شرایط بازگشایی مدارس در کالیفرنیا
 به صورت حضوری

با در نظر گرفتن راهنمای بازگشایی مدارس در کالیفرنیا که بر 
اساس شمار مبتالیان در هر یکصد هزار نفر اگر کمتر از ۲۰۰ 
نفر باشد می توانند کودکستان تا کالس ۶ ابتدایی را حضوری 
برگزار کنند، لوس آنجلس کانتی با داشــتن ۳۵۵ نفر در هر 
یکصدهزار نفر، نمی تواند مدارس اداره آموزش را در کانتی 

لوس آنجلس را به طور حضوری بازگشایی نمایند. 
ریورساید کانتی و سن برناردینو کانتی نیز نخواهند توانست 

مدارس را به صورت حضوری بازگشایی نمایند. 
ارنج کانتی با ۲۲۵ نفر در هر یکصدهزار نفر اگر تا هفته دیگر 
به زیر ۲۰۰ نفر در هر یکصدهزار نفر برسد، می تواند مدارس، 
ابتدایی را حضور برگزار نمایدف لیکن فشار خانواده ها، بر این 
است که هر چه زودتر نه تنها کودکستان و دوره ابتدایی، بلکه 

دبیرستان ها نیز بازگشایی شود. 

شرکت نفتی النکو محاکمه می شود

شرکت نفتی النکو )Allenco Energy( که در جنوب کالیفرنیا، 
نفت استخراج می کند به سبب غفلت و اهمال در عملکرد به دستورها 
و راهکارهای ایالت کالیفرنیا، از سوی مایک فیوئر دادستان کل لوس 
آنجلس در زمینه خالف های زیست محیطی با پرونده جرم جنایی، 
محاکمه خواهد شد. مشکالت ناشی از عملکرد نادرست این شرکت 
در مورد چاه های نفت، سبب شده بود که همسایگان و مردمی که 

در پیرامون چاه ها زندگی می کنند، دچار سردرد و خونریزی از بینی 
شوند. کلیفورد الن، پرزیدنت شرکت و معاون او، تیموتی پارکر نیز با 

پرونده جنجه در این زمینه متهم و محاکمه خواهنمد شد. 
در آغاز ســال ایالت کالیفرنیا به این شرکت دستور داد که چاه ها را 
مسدود نماید و از نشت نفت به زمین پیشگیری نماید، لیکن شرکت 

تاکنون به نقض مقررات پرداخته است. 

مهار آتش سوزی در ریورساید کانتی

کانتی ریورساید، پس از آن که بیش از ۳۰ درصد آتش سوزی 
منطقه اپل را مهار نمود، دستور تخلیه خانه را برای بخش هایی 
 Oak Glen از منطقه لغو کرد و اعالم کرد که ساکنان منطقه
و West Potrero می تواننــد به خانه های خود بازگردند، 
لیکن چون این آتش سوزی در منطقه ای است که در ۲ کانتی 
ریورساید و سن برناردینو قرار دارد، هنوز نتوانسته اند منطقه ای 

را که در محدوده ســن برناردینو کانتی اســت مهار نمایند و 
همچنان دستور تخلیه به قوت خود باقی خواهد ماند. 

در این آتش ســوزی که در مناطق جنگلی و کوهپایه ها از روز 
جمعه آغاز شده است، ۲۷۳۱۹ اکر را در خود سوزانده است و 
تنها تاکنون یک نفر آسیب دیده و ۱۲ ساختمان نابود شده است. 

https://shop.ketab.com/


5 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:232 - AUGUST, 7 , 2020 2020  نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره   232- آدینه 7  آگوست

در کانون خبر:

تقاضای قانون گذاران کالیفرنیا : 
صدور حکم تخلیه را متوقف کنید

قانون گذاران کالیفرنیا از دیوان قضایی کالیفرنیا درخواســت 
نمودند تا به اجرای الیحه موقت توقف صدور حکم تخلیه 
اجاره نشــین ها، ادامه دهد. تا گوین نیوسام، قانون جدیدی را 

به اجرا بگذارد. 
پس از آن که گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در آغاز ماه آپریل 
این قدرت را به دادگاه های کالیفرنیا داد که به ســبب بیماری 
کرونا و بیکاری مردم، حکم تخلیه را متوقف کنند، کسی پیش 
بینی نمی کرد که دوران کرونــا به درازا بیانجامد. این مهلت 

قانونی که در ۳۱ آگوســت به پایان می رسد، قانون گذاران را 
ناگزیر می نماید تا در میان انبوه الیحه های پیشنهادی، رسیدگی 
به این موضوع را انجام دهند، لیکن آنان از شــورای قضایی 
مجلس درخواســت کردند تا از دیوان عالی قضایی کالیفرنیا 
بخواهند که حکم تخلیه را صادر نکنند و تا ۵ سپتامبر برای 
یافتن راه حل قانونی زمان بدهند این تقاضا از ســوی رئیس 
مجلس نمایندگان تونی اتکینز و آنتونی رندون، رئیس سنای 

کالیفرنیا صورت گرفته است. 

زمین لرزه در شمال کالیفرنیا

اداره لرزه نگاری آمریکا اعالم کرد که زمین لرزه ای به شدت 
۳/۲ ریشتر، ساعت ۹ بامداد امروز، ۱۶ مایلی سانتاکروز، در 

کناره اقیانوس آرام در شمال کالیفرنیا را لرزانده است. 
این زمین لرزه در ۱۷ ایل پالو آلتو، ۱۸ مایلی اسکات ولی، ۲۰ 
مایلی ساراتوگا و ۲۱ مایلی کاپرتینو بود و در عمق ۴/۶ مایلی 

زمین روی داده است. 

ناگفته نماند که در سال ۲۳۴ زمین لرزه به شدت ۳ تا ۴ ریشتر 
در کالیفرنیا روی می دهد و در ۱۰ روز گذشــته، زمین لرزه 
دیگری با شدت ۳ ریشتر و باالتر در منطقه روی داده است. 
اداره لرزه نگاری امریکا، به مردم منطقه همواره هشــدار داده 
اســت که آماده زمین لرزه های شدید تر باشند و بسته کمک 

های اولیه و مواد خوراکی را آماده داشته باشند. 

بیش از یک میلیون نفر در انتظار 
حقوق بیکاری در کلیفرنیا

قانون گذاران از هر دو حزب در کالیفرنیا در نامه ای مشترک 
به گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا به او فشار آوردند که هر 
چه زودتر، حقوق بیکاری بیش از یک میلیون نفر را که رد 

انتظار به سر می برند، بپردازند. 
در این نامه آمده اســت: که در پنجمین ماه آغاز همه گیری 
بیماری کرونا هســتیم و بسیاری از بیکاران کالیفرنیا، حتی 
یک چک نیز دریافــت نکرده اند. این بیــکاران میلیونی، 
هیچگونه درآمد دیگــری برای پاســخگویی به نیازهای 
روزانه خود ندارند و EDD، نه تنها چک آنها را نفرستاده، 
بلکه تلفن آنها را بی پاســخ می گذارد و قطع می کند و این 
موضوع موجب آزردگی، هراس و افسردگی مردمی شده 
است که راه چاره یا را نمی یابند و نمی دانند چگونه خوراک 

روزانه خود را تهیه کنند. 

آزادی مجرمان زندانی 
به سبب کرونا

اداره زندان های کالیفرنیا اعالم کرد که به سبب بیماری کرونا، 
ممکن است به زودی ۱۷۶۰۰ نفر از زندانیان، آزاد شوند و این 
شــمار، ۷۰ درصد بیش از میزان برآورد شده پیشین است و 

حتی در برگیرنده شماری از مجحرمان خطرناک است. 
گرچه تالش بر این اســت که زندانیان در بیرون از زندان و 
در خانه های خود، بمانند، لیکن گفته شــده اســت که اداره 
زندان ها و نیروهای انتظامی، به میزان کافیف نیروی نظارت بر 
دوران تعلیق زندان ندارند و این زندانیان نه تنها ممکن استف 
خانواده و نزدیکان خود را مبتال نمایند، برای جامعه و محله 
مورد زندگی خود نیز خطر به شمار می آیند. ناگفته نماند که 
۲۰۰۰ نفر از کارکنــان زندان های ایالت کالیفرنیا نیز مبتال به 

بیماری کرونا شده اند.

https://www.glwiz.com/Pages/HomePage/HomePage.aspx
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در کانون خبر:

به دنیا آوردن جنین مرده ، جرم نیست
حاویر بســرا دادســتان کل کالیفرنیا، امروز در پشتیبانی از 
اســتیناف پرونده یک دختر جوان، تقاضای پایان دادن به 
پرونده را نمود که به سبب تفسیر نادرست قانون از سوی 
دادســتان محلی، دختر جوانی به نام چلسی بیکر به سبب 
مرگ جنین در داخل رحم به دلیل اســتفاده از متاآمفتامین 
متهم به قتل شــده و با ۲ میلیون دالر وثیقه از ماه نوامبر در 

زندان کینگ کانتی، نگه داشته می شود. 
گر چه دادستان منطقه کینگ کانتی بنابر متمم ۱۹۷۰ قانون 
جنایی، جنین را قربانی استفاده مادر از ماده مخدر دانسته و 
او را محاکمه می خواســت بنماید و درخواست وکیل او از 
دادگاه عالی استیناف نیز بدون نتیجه بود، حاویر بسرا گفت: 
قوانیــن ما به هیچ روی، مادری را که جنین را مرده به دنیا 

می آورد، مقصر نمی داند و محاکمه نمی کند. 

دستور قاضی فدرال :از مهاجران بازداشتی 
آزمایش کرونا کنید

 قاضی دادگاه فــدرال در منطقه بیکرزفیلد، به اداره مهاجرت و 
گمرک آمریکا و ماموران آن دستور داد که در بازداشتگاه موقت 
اداره مهاجرت در بیکرزفیلد، تمامی راهکارهای بهداشت و ایمنی 
برای پیشــگیری از بیماری کرونا را در مورد مهاجران بازداشت 

شده، به اجرا درآورد و از آنان نیز آزمایش کرونا انجام شود. 
این تصمیم پس از آن گرفته شد که قاضی، ایمیل های رد و بدل 
شده بین اداره مهاجرت گفته اند که از منابع مالی باید تنها برای 
کارمندان در زمینه آزمایش و راهکارهای پوشــش ایمنی بهره 
بگیرند و آن شرکت است که باید هزینه آزمایش و پوشش ایمنی 

را بپردازد. 

پروانه ساخت آسمانخراش هایی که با رشوه 
دریافت شده ، باطل می شود

مایک فیوئردادستان کل لوس انجلس در نامه ای به اعضای 
شورای شهر لوس انجلس نوشت که او پروانه پروژه هایی را 
که با رشوه همراه شده را می تواند لغو نماید و ادامه ساخت و 
ساز منوط به بررسی کامل بر اساس مقررات و آیین نامه های 

پیشنهادی باشد. 
مایک فیوئر در نامه خود تاکید کرده اســت که شهر لوس 
آنجلس، باید در مورد فساد، رشوه و کالهبرداری که بر سر 

زمین های لوس آنجلس سایه افکندهف تصمیم قاطع بگیرد. 
ناگفتــه نماند که پس از تحقیــق FBI در مورد یک عضو 
شورای شهر لوس آنجلس، هوزه هویزار و یک عضو پیشین 
مایکل انگلندر در زمینه دریافت رشوه از شرکت های چینی 
برای صدور اجازه ساخت آسمانخراش در داون تاون لوس 
آنجلس، دســتیاران این ۲ نفر در دادگاه به جرم خود اقرار 

کرده و زمینه دادرسی را آسان کردند. 

https://www.08tickets.com/tickets/online-with-mohammad-amini-196485#buy
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=111733
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حسین موید عابدي
متولد روستاي خش کبیجار در استان

گیالن است.

ها مسئولیت 
- سربازجو و رئیس زندان بندر انزلی از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴

- اشتغال به کار در دادستانی استان گیالن در سال ۱۳۶۶
- رئیس اطالعات استان گیالن در سال ۶۷

- مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام در استان گیالن از سال ۱۳۸۰ تا حداقل سال ۱۳۹۳
- عضو هیا تمدیره شرکت آپارتمان سازي دهکده ساحلی در بندر انزلی از خرداد

۱۳۹۰ تا کنون
- ه ماکنون، نایب رئیس هیات مدیره شرکت آپارتمان سازي دهکده ساحلی در بندر انزلی

برخی از موارد نقض حقوق بشر
1. مشارکت در شکنجه، تجاوز به دختران

باکره و اعدام زندانیان سیاسی بندرانزلی

حسین موید عابدي به عنوان رئیس و سربازجوي زندان بندر انزلی در اوایل دهه
۶۰ در شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی نقش مؤثر داشته است در سال هاي نخست 
دهه ۶۰ روابط بوروکراتیک هنوز به صورت چشم گیر در برخی از زندان هاي ایران، 
از جمله زندان بندر انزلی، حاکم نبود. به همین دلیل در این زندان ها تفکیک نقش 
سربازجو و رئیس زندان براي زندانیان امري دشوار بوده است. حسین موید عابدي 
به روایت زندانیان آن سال ها مقام اول و سربازجوي زندان بندر انزلی بود. زندانیان 
آن ســال ها او را »حسین فاشیست« لقب داده بودند بر اساس نوشته هاي زندانیان 
سیاسی، حداقل دو زندانی در اثر شدت شکنجه در زندان بندر انزلی جان سپرد هاند.
بــدن نیمه جان محمدعلی )فرانوش( بختیار، از هواداران ســازمان مجاهدین و از 
زندانیان زندان بندر انزلی، در آذرماه سال ۱۳۶۱ به بهداري انزلی منتقل می شود و عل 
یرغم تالش پزشــکان وي با دو دست شکســته و بدن خون آلود در ۱۹ آذر ۱۳۶۱ 

جان می سپارد .
عابدین )احمد( ساجدیان نیز ، قبل از او و در سال ۱۳۶۰ در زندان بندر انزلی و بر اثر 
جراحات وارده ناشــی از شکنجه در گذشته بود. در زمان فوت هر دو نفر، حسین 

موید عابدي، سربازجو و رئیس زندان انزلی بوده است.
به شهادت محمد خوش ذوق، که در مرداد ۱۳۶۲ به اتهام هواداري از سازمان چری 
کهاي فدایی خلق در بندر انزلی دستگیر شد بود، حسین موید عابدي در بازجویی و 

شکنجه بسیار شدید وي به وسیله کابل در سال ۱۳۶۲ شخصاً حضور داشته است.
در زندان انزلی بخش مردان و زنان بســیار نزدیک به یکدیگر قرار داشته است، به 
نحوي که در بند مردان، صداي صحبت مسئوالن زندان با زنان به گوش می رسیده 
است. زندانیان زن در زندان بندر انزلی از داشتن نگهبان زن محروم بوده اند و تمامی 
درخواســت هاي خود را باالجبار با نگهبانان مرد در میان می گذاشته اند. از اواخر 
سال ۶۰ شــایعه تجاوز به دختران باکره محکوم به اعدام در زندان انزلی قوت می 
گیرد و باعث نگرانی زندانیان بند زنان می شــود. به همین دلیل زندانیان از حسین 
موید عابدي می خواهند که در این زمینه پاسخگوي آنان باشد. شایسته وطن دوست 
در شهادتی نزد عدالت براي ایران، روزي را در اوایل سال ۱۳۶۱ به یاد می آورد که 
زندانیان زن سوالی کتبی از حسین موید عابدي، درباره موضوع ازدواج دختران باکره 
قبل از اعدام مطرح کردند. وي سوال و جواب زندانیان و رئیس زندان را این گونه 

روایت می کند:
فکر می کنم بهار ۶۱ بود که یکی از امام جمعه ها در نماز جمعه این مسئله را مطرح 
کرد که زن زندانی به عنوان اسیر جنگی است و بر ما حالل است، بعد همان اوایل 
ســال ۶۱ بود که یک روز حسین موید عابدي، که آن موقع رئیس زندان بود، براي 
بازدید آمد و پرسید شما چه مشکالتی دارید. داشت حرف می زد که شماها دارید 
اشتباه می کنید و سازمان منافقین این طوري است و آ نطوري است که ما اعتراض 
کردیم که چرا چنین حرفی زده اند. ســؤال را کتبی نوشتیم و بهش دادیم. سؤال را 
این طوري مطرح کردیم که شما گفته اید دختران باکره را اعدام نمی کنیم در حالی 
که دختران باکره شــما درست شنیده اید که ما دختران باکره را اعدام « : اعدام شد 
هاند. او گفت نمی کنیم. کسی که بخواهد اعدام شود قبل از اعدام باید به عقد یکی از

برادرها در بیاید...
حســین موید عابدي از معدود مقامات جمهوري اسالمی است که مسئله تجاوز به 
دختران باکره قبل از اعدام را صراحتاً تاًیید کرده اســت. شایسته وطن دوست درباره 
مهناز یوســف زاده، دختري که در ســن ۲۰ سالگی در اردیبهشــت ۶۱ و در دوران 
مسئولیت حسین موید عابدي اعدام شده است، نزد عدالت براي ایران شهادت می دهد:
» بعدها که آزاد شدم، عکس جنازه مهناز را دیدم. درست ای نجایی که پاهایش بسته 
می شد، کاماًل کبود بود؛ از تصویر جسد آثار ضرب و جرح و بسته شدن با طناب 
و ای نکه مقاومت کرده بود، معلوم بود و دوســتی که خودش جســد را دیده بود 

می گفت که به آلت جنســی اش تی راندازي شده بود. جسدش را هم به این دلیل 
بــه خانواده داده بودند که وقتی مادرش براي مالقات می رود، هنوز خبر نداشــته 
دختــرش را اعدام کرده اند، یکی در همان زندان صدایشــان می زند و یک جعبه 
شیرینی بهشان می دهد. گفته بود » حاللم کنید. من با دخترتان ازدواج کرده ام « بعد 
مادرش می گوید: » وقتی حاللت می کنم که جســدش را به من بدهی « که بعد از 

چند روز جسد را بهشان نشان می دهند.

2. مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در
سال 1367 در زندان نیروي دریایی رشت

حسین موید عابدي به عنوان نماینده وزارت اطالعات در زندان نیروي دریایی رشت
در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ نقش مؤثر داشته است.

در تابستان سال ۱۳۶۷ ، بر پایه فتوایی از روح اهلل خمینی، رهبر جمهوري اسالمی
ایران، هزاران نفر از زندانیان سیاسی در زندان هاي مختلف ایران اعدام شدند همگی آ 
نها یا در حال گذراندن دوران محکومیت حبس خود بودند یا حتی مدت محکومیت 
خود را به اتمام رسانده بودند و به دلیل خودداري از انجام مصاحبه و اعالم انزجار 
از مواضع سیاســی خود در زندان مانده بودنــد. در هر حال هی چیک از آن ها در 
دادگاه به اعدام محکوم نشــده بود. در زندان نیروي دریایی رشت، که بزرگ ترین 
مرکز نگهداري زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در گیالن بود، نیز اعدام دسته جمعی 

زندانیان سیاسی اتفاق افتاده است.
به شــهادت احمد موسوي، که خود در آن زمان در زندان رشت حبس بود، از ۱۲۰ 
نفر زندانی سیاسی مرد در بند ۱ زندان رشت، بیش از ۹۵ نفر در روزهاي مختلف در 
مرداد سال ۱۳۶۷ فرا خوانده شدند که غیر از دو نفر، هیچ یک از آن ها بازنگشتند؛ 
همه آ نها محکومیت حبس داشــتند. تعدادي نیز بودند که دو هفته قبل از شــروع 
کشــتار، تقلیل حکم یافته و حتی رســماً هم به آ نها ابالغ شده بود. آ نها در شرف 

آزادي بودند.
به شهادت محمد خوش ذوق از بند شماره ۳ مردان، هفتاد و پنج نفر، از بند انفرادي 

بیش از ۳۰ نفر و از زندان مالک اشتر الهیجان نیز ۷۵ نفر اعدام شد هاند.
به شهادت شایسته وطن دوست از بند ۳۰ نفره زندانیان سیاسی زن در رشت فقط

۴ نفر زنده ماندند و بقیه در دو نوبت براي اعدام فرا خوانده شــدند در حالی که نه 
خود آ نها و نه زندانیان دیگر نمی دانســتند که قرار است اعدام شوند. شهین سامی 
یکی از آ نها بود. شهین سامی که در زمان دستگیري در سال ۱۳۶۵،  ۱۷ ساله بود در 
سن ۱۹ سالگی و در روز ۹ مرداد از بند فرا خوانده می شود. او در دادگاه به بیست 

سال حبس محکوم شده بود .
بر اساس نوشته هاي احمد موسوي هیات مرگ در رشت از مقامات محلی تشکیل 
شــده بود و چهار نفر شامل نماینده دادستانی، نماینده اطالعات، بازجوي پرونده و 
عبداللهی، رئیس زندان، می شده است. بر اساس آنچه از شهادت زندانیان مختلف 
بر می آید بیشــتر از ۳۰۰ نفر از زندانیان سیاسی در استان گیالن در مردادماه ۱۳۶۷ 

قتل عام شده اند.
بر اساس شهادت شایسته وطن دوست نزد عدالت براي ایران حسین موید عابدي 
به عنوان نماینده وزارت اطالعات، یکی از مسئوالن کشتار دسته جمعی زندانیان در 
زندان نیروي دریایی رشــت بوده است. وي کشتار زندانیان سیاسی در مرداد ۱۳۶۷ 

را در بند زنان زندان نیروي دریایی رشت چنین روایت می کند: 
فقط دو نفر را براي سؤال یا به اصطالح »دادگاه«  خواستند؛ فرانک طاووسی و مریم 
واحدي ساعت ۹ و ۱۰ صبح روز ۸ مرداد ای نها را بردند و بعد که برگشتند گفتند 
)حسین موید( عابدي و دو نفر که براي این ها ناشناس بودند از این ها بدون چش 
مبند سه سؤال کرده بودند که این ها فکر می کردند براي آزادي است. سؤال ها ای 
نها بود:  » نظرت در رابطه با ســازمان منافقین چیست؟ نظرت در مورد جمهوري 
اسالمی چیست؟ و حاضر به مصاحبه هستید یا نه؟ « فرانک یک ماه به آزادي اش 
مانده بود و قرار بود ۱۶ شــهریور آزاد شود. مهناز تازه دستگیر شده بود و ۱۰ سال 
حکم داشت. این دو نفر نیز به همراه ۲۴ نفر دیگر، از جمله شهین سامی که در مقابل 

این دادگاه یا هیات مرگ قرار نگرفته بودند، اعدام شدند.
بعد از ظهر ۸ مرداد، ۲۰ نفر و حوالی ســاعت ۲ بعد از نیمه شــب ۹ مرداد، بقیه را 
از اون بند بردند؛ شــهین جزو این گروه دوم بود. اتفاقاً آخرین لحظه من با شــهین 
حرف زدم؛ از کنار پنجره و در حالی که اون ها هنوز چادر سرشان می کردند. ازش 
پرسیدم که شما رو کجا می برند. من در دلهره بودم ولی اصاًل فکر نمی کردم براي 
اعدام باشد من بیشتر به ای نکه این ها رو می برند و من تنها می مانم فکر می کردم

شایسته وطن دوست اعتقاد دارد که شهین را همان شب ۹ مرداد اعدام کردند اما
مطمئن نیست که شهین و سایر زنان اهل بندر انزلی را در رشت اعدام کرد هاند یا
در بندر انزلی. او م یگوید که به خانواده شهین و سایر خانواده هاي بچه هاي بندر

انزلی سنگ قبري در گورستان بندر انزلی به عنوان مکان دفن فرزندانشان نشان داده 
شده است؛ برخی از خانواده ها هی چگاه آن سنگ قبرها را به عنوان گور فرزندان 

شان نپذیرفته اند.
شایسته وط ندوست در شهادت نزد عدالت براي ایران از منابع موثق نقل قول می 
کند: » براي مادر شهین یک کسی یک جعبه شیرینی برده بود و گفته بود قبل از اعدام 

با دخترت ازدواج کردم«

سید عل یاصغرمیرحجازي

ها مسئولیت 
- عضو حزب جمهوري اسالمی

- معاون امورخارجی وزارت اطالعات از ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸.
- معاون امنیتی- سیاسی بیت رهبر جمهوري اسالمی از ۱۳۶۸ تا کنون

برخی ازموارد نقض حقوق بشر
سید علی اصغر میرحجازي به عنوان معاون امنیتی- سیاسی رهبر جمهوري اسالمی،
مشــارکت مهمی در سرکوب اعتراضات مســالمت آمیز پس از انتخابات ریاست 
جمهوري سال ۱۳۸۸ داشته است. با توجه به برخورداري از جایگاه ویژه در » بیت 
رهبر« و بر اساس رویدادهاي پیشین مبنی بر ابالغ دستورات رهبر جمهوري اسالمی 
به نهادهاي مختلف توسط سید علی اصغر میرحجازي، او در انتقال فرامین سید علی 
خامنه اي به دستگاه هاي امنیتی- اطالعاتی به منظور سرکوب معترضان، نقش تعیین 

کننده و مؤثري داشته است.
سید علی خامنه اي، رهبر جمهوري اسالمی، یک هفته پس از اعالم نتایج انتخابات

ســال ۱۳۸۸ ، در خطبــه هاي نمازجمعه ۲۹ خرداد بــا رد هرگونه تقلب در نتایج 
انتخابات، به صراحت معترضان را تهدید و مسئولیت هرگونه » خونریزي« را متوجه 

رهبران اعتراضات کرد.
قرارگرفتن در لیست مجازات هاي حقوق بشري

اتحادیه اروپا و وزارت خزانه داري ایاالت متحده آمریکا

اتحادیه اروپا در فروردین ۱۳۹۱ ، سید علی اصغر میرحجازي را به دلیل نقش در
نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی از ورود به کشورهاي این اتحادیه

محروم کرد. کلیه دارایی هاي احتمالی او نیز در اروپا توقیف خواهد شد.
»هدایت طر حهاي ســرکوب اعتراضات ســال ۱۳۸۸« توســط ســید علی اصغر 
میرحجازي که به دســتور رهبر جمهوري اســالمی انجام شده، از دالیل تحریم او 

است که در بیانیه اتحادیه اروپا به آن اشاره شده است.
وزارت خزان هداري ایاالت متحده آمریکا نیز در خرداد ۱۳۹۲ با دالیلی مشابه بیانیه 

اتحادیه اروپا، او را در لیست مجازات هاي حقوق بشري خود قرار داد.
بر اساس این تحریم، دارایی هاي احتمالی سید علی اصغر میرحجازي در آمریکا
توقیف و از ورود او به این کشور جلوگیري می شود. همچنین شهروندان ایاالت

متحده حق هی چگونه معامله اي با او نخواهند داشت.

معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب »چهره جنایت« انتشارات سازمان عدالت برای ایران - شماره  49
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طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
انفجار و آتش سوزی های هفته های اخیر از ایران به کشورهای دیگه سرایت کرده 

و اگه اینجوری پیش بره آتیش به همه جا کشید، همه جاکشید، همه جاکشید …
ترکید!

خالصه شهروند ایرانشهر اصال معتقد نیست که انفجارها و آتش سوزی های اخیر 
توی ایران با انفجار بیروت لبنان در ارتباطه! بلکه معتقده همه اینها فقط یه تصادفه که 
بطور شانسی پشت سر هم خطاهای انسانی و حیوانی باعث این همه مصیبت شده! 

میدونم که به نظرتون اعتقاد تخمی داره شهروند ایرانشهر ولی می خوام ادای روشن 
فکرها رو در آرم و توهم توطئه نزنم … اما آخه نمیشــه … مگه میشه نزدیک به 
اعالم حکم دادگاه بین المللی الهه برای ترور رفیق حریری )نخست وزیر سابق لبنان 
و بابای ســعد حریری نخست وزیر باز سابق لبنان!( باشیم و درست توی سالگرد 
انفجار بمب اتمی در هیروشــیما و اوج درگیری حزب اهلل لبنان و اسراییل و کلی 
داستان دیگه توی منطقه خاورمیانه و ترکیدن های سریالی توی ایران، این انبار نیترات 

آمونیوم توی بندر بیروت بعد از شیش سال بی خود و بی جهت بترکه؟
اصوال اگه خدای نکرده ثابت بشــه بین حزب اهلل و سپاه قدس جمهوری اسالمی 
یکدومشون یا هر دو توی انفجار بیروت دست داشتن حتی اگه طبق معمول خطای 
انســانی – حیوانی کرده باشــن، دیگه خوار مادرشون گاییده اس و اونوقته که این 
انفجارهای ســریالی معنی میده و بعد از به گا رفتن حزب اهلل و جمهوری اسالمی 

میتونیم بگیم: با انفجار بیروت، حباب تروریسم جمهوری اسالمی ترکید!   

جوک های برگزیده هفته:
یه روز سه تا بنده خدا نشسته بودن جایی، یکیشون یه عدد میگفت بعد همه شون 

هرهر میخندیدن و ریسه می رفتن.
یه نفر می رسه میگه آقا قضیه ی این عددا چیه؟

میگــن ما حال نداریــم جوکها رو کامل تعریف کنیم واســه ی هر جوک یه عدد 
گذاشتیم. وقتی یکیمون اون عدد رو میگه ما یاد اون شماره جوک میفتیم و میخندیم

بهش میگن حاال تو یه عدد بگو. یارو میگه ۳۷
یهو هرســه تا میزنن زیر خنده از شدت خنده اشکشون در میاد میگن ای ول دمت 

گرم این یکیو تاحاال نشنیده بودیم
*********

یه شب حیف نون به زنش می گه خانم من امشب هوس نون بربری کردم
زنش می گه خوب برو بگیر من هم بخورم.

حیف نون می ره نانوایی می گه ۲ تا نون بربریبدید.
شاطر می گه چرا دو تا؟ می گه آخه خانمم هم هوس نون بربری کرده.

حیف نون وقتی بر می گرده خونه، نون رومی ذاره تو سفره. زنش می پرسه این نون 
رو از کجا خریدی؟ حیف نون می گه از سر کوچه.

زنش می گه دستت درد نکنه ولی من نمی تونم یه نون کامل بخورم جون رژیم دارم. 
حیف نون می گه عیبی نداره هر چی شو نخوردی من می خورم.

خالصه نون که تموم می شه می رن بخوابن.
هنوز سرشون به بالش نرسیده، خوابشون می بره.

االن هم خوابن… بذار بیدار بشن ببینم دیگه چی کار می کنن…
حتما تو رو در جریان می ذارم!

*********
یارو خودشو دار زده ، رفیقم میگه به خاطر مشکالت زندگی اینکارو کرده ؟

ـَـــ میخواسته نیروی کشش طناب رو اندازه گیری کنه ! ـَـــ نــه پ گفتم پ
*********

نونوایی از جمعیت داره منفجر میشه یه یارو اومده میگه اینا همه توی صف هستن ؟
ـَـــ اینا اومدن شاطرو تشویق کنن ! ـَـــ نــه پ گفتم پ

*********
اغا دختر دایی من ۴ سالشــه پسر خالم ۶ سالشه یه روز داشتن با هم بازی میکردن 
شنیدم که پسر خالم داشت به دختر داییم ابراز عالقه میکرد یهو یاسمین)دختر داییم( 
بر گشته میگه ولم کن ایش حال بهم زن ینی منو میگی همونجا موندم بخندم یا به 

خاطر این دهه هشتادیا از خدا طلب آمرزش کنم
*********

رفتم دندونپزشکی به دکتره میگم آقای دکتر این دندون عقلم کج دراومده … اومدم 

حسابشو برسی!
دکتره میگه یعنی میگی بکشمش؟!

َپ نه َپ ، گفتم دکتری ، یکم نصیحتش کنی بلکه به راه راست هدایت شه!!!!
*********

ســازمان جهانی بهداشــت اعالم کردم که از هر ده نفر۴ نفر از بیماری اسهال رنج 
میبرند! سوال غضنفر: یهنی اون ۶ تای دیگه از اسهال لذت میبرن؟

*********
توی رستوران، لیوان رو بر عکس گذاشته بودند روی میزحیف نون می ره می نشینه 
سر میز، میگه:“این چه لیوانیه که سر نداره؟!”بر عکسش می کنه، می گه:“چه جالب! 

ته هم نداره!”
*********

یه نفر برای بازدید میره به یه بیمارســتان روانی ؛ اول مردی رو میبینه که یه گوشه 
ای نشسته و هر چند دقیقه آروم سرشو به دیوار میزنه و زیر لب میگه : لیال … لیال 

… لیال …
مرد میپرسه : این آدم چشه ؟

میگن : یه دختری رو میخواسته به اسم لیال که بهش ندادن ، اینم به این روز افتاده !
مرد و همراهاش به طبقه باال میرن و مردی رو میبینه که توی یه جایی شبیه به قفس 
به غل و زنجیر بستنش و در حالیکه سعی میکنه زنجیرها رو پاره کنه با خشم فریاد 

میزنه : لیال … لیال … لیال …
بازدید کننده با تعجب میپرسه : این یکی دیگه چشه ؟

میگن : اون دختری رو که به اون یکی نداده بودن ، دادن به این !!!…
*********

قدیما آیفــون معمولی بودمی گفتیم کیه ؟ طرف مــی گفت منماالن که تصویری 
شدههرکی زنگ میزنه ژست میگیره بعد زل میزنه به افق

*********
غضنفر داش حیف نون رو میزد و میگف میکشمت اکبر! یکی رد شد گف نزن گناه 

داره.حیف نون گف بزار بزنه منکه اکبر نیستم!
*********

یه آدمخــوار غضنفرو دنبال میکنه، غضنفــر مباالی درخت.آدمخــواره میگه: بیا 
پایین!غضنفر میپرســه: واســه چی بیام؟آدمخواره جواب میده: آخه من آدمخورم.

غضنفرمیگه: اِ….حاال ه موقع خوردن رسید ما آدشدیم!!!؟
*********

یارو نصفه شب مزاحم شده بود!!
برداشتم میگم بعله؟؟

میگه خوابیدی؟
میگم نه اینجا هوا روشنه

میگه :عه؟ مگه کوجایی؟؟
گفتم من ایتالیام…

یارو ترسید شارژش تموم بشه قطع کرد دیگه زنگ نزد
یک روز یک پشــه مشروب میخوره مست میکنه میره دم کارخونه پیف پاف میگه 

نفس کش بیا بیرون
*********

به خروس میگن مرغ چندحرف داره: میگه قربونش برم حرف نداره
*********

میدونی کدوم جونــور زودتر از همه زن میگیره ؟ حلزون چون هم خونه داره هم 
ماشین

*********
یه خره داشته میرفته چشمش به یه اسب میفته با حسرت میگه!!!! ای کاش تحصیالتمو 

ادامه میدادم
*********

از یه مار میپرســن نظرت راجع به عشق و عاشقی چیه؟ میگه پدر عشق و عاشقی 
بسوزه….من یک سال به پای دختر همسایه نشستم بعد فهمیدم شلنگ بوده

*********
خروســه رو دیوار نشسته بود ماشین مرغ فروشی رد میشه میگه اخ جون سرویس 

دخترا
*********

روباهی به زاغی گفت : چه دمی ، چه سری ، عجب پایی ! زاغ عصبانی شد و گفت 
: بی تربیت ! خجالت بکش . اون موقع من کالس اول بودم. حاال شوهر دارم

*********
چند توله سگ برای باباشون تولد میگیرن روی کیک تولد مینویسن پدر سگ تولدت 

مبارک
*********

یه روزســه تا مرغ رو درمدرسه ی مرغ ها می گیرن می برن دفتر. به اولی میگن تو 
چکار کردی؟ میگه من ادامــس خوردم. به دومی میگن تو چکارکردی؟ میگه من 

شلوغ کردم. به سومی میگن تو چکارکردی؟ میگه من عکس خروس تو جیبم بود
*********

یه روز یه گنجشکه می خوره به یه موتوریه میوفته زمین بلند می شه می بینه که تو 
قفسه, به خودش می گه :اههههههههههههه موتوریه مرده!!!

از شبکه های اجتماعی:
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آدینه  ۱7 مرداد   |   7 آِگست

۱۳۲۰ خورشیدی )۱۹۴۱ میالدی(
زادروز اسداهلل ملک، آهنگساز و نوازنده  ویلون. 

.
شنبه ۱۸ مرداد   |  ۸ آِگست

۱۳۶۲ خورشیدی)۱۹۸۳ میالدی(
درگذشت امین اهلل آندره حسین آهنگساز ایرانی،  ساکن فرانسه

۱۳۷۸ خورشیدی )۱۹۹۹ میالدی(
درگذشت رعدی آذرخشی، شاعر

 
 یکشنبه ۱2 مرداد  |    2 آِگست

۱۲۹۴ خورشیدی )۱۹۱۵ میالدی(
قوای نظامی انگلیس وارد بوشهر شد و ژاندارم های ایرانی را خلع سالح کرد

۱۳۱۳ خورشید )۱۹۳۴ میالدی( 
مؤسسه خبری »آژانس پارس« افتتاح شد

۱۳۸۸ خورشیدی )۲۰۰۹ میالدی(
درگذشــت بهجت صدر نقاش معاصر ایرانی در ۸۵ سالگی براثر سکته قلبی در 

جنوب فرانسه.
بهجت صدر در سال ۱۳۰۳ درشهر اراک زاده شد. وی نخستین زن ایرانی است 
که نقاشــی آبســتره،کوالژ، و چینه چینی را برگزید و سبک های مختلفی را در 

نقاشی تجربه کرد. 
۱۳۹۷خورشیدی )۲۰۱۸ میالدی(

درگذشــت مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ و هنر دوران محمدرضا شــاه پهلوی )از 
ســال ۱۹۶۵ تا ســال ۱۹۷۹( در لس آنجلس )تولد ۲۵ اسفند ۱۲۹۵ برابر با ۱۶ 

مارچ ۱۹۱۷(

دوشنبه 20 مرداد  | ۱0 آِگست

۱۲۹۷ خورشیدی )۱۹۱۸ میالدی(
امضای موافقت نامه بین میرزاکوچک خــان و انگلیس ها و آزادِی انگلیس ها در 

عبور از گیالن برای رسیدن به قفقاز

سه شنبه 2۱ مرداد   |   ۱۱ آِگست

۱۳۱۳ خورشیدی )۱۹۳۴ میالدی(
نام شهر »ترشیز« به »کاشمر« تبدیل شد

۱۳۶۷ خورشیدی )۱۹۸۸ میالدی(
زادروز الناز حبیبی، بازیگر 

 چهارشنبه 22 مرداد   |   ۱2 آِگست

۱۲۸۹ خورشیدی )۱۹۱۰ میالدی(
خبر نخستین »کنگره ی آموزشی مدارس دخترانه ایران« درروزنامه  تایمز چاپ شد

۱۳۰۱ خورشیدی )۱۹۲۲ میالدی(
بانک »اســتقراضی« روس،  به وزارت دارایی ایران تحویل داده شد و نام »بانک 

ایران« بر آن نهاده شد
۱۳۱۳ خورشیدی )۱۹۳۴ میالدی(

زادروز ساسان سپنتا، موسیقی شناس و مؤلف
۱۳۴۷ خورشیدی )۱۹۶۸ میالدی(

زادروز سیامک گلشیری، نویسنده و مترجم
 آثار سیامک گلشیری در شرکت کتاب موجود است 

 ۱۳۸۵ خورشیدی )۲۰۰۶ میالدی(
درگذشــت  تقی حاج آخوندی مشهور به نوذر پرنگ، غزلس را و شاعر بلندپایه 

معاصردر سن ۶۹ سالگی در تهران.
وی در ۲۰ اســفند ۱۳۱۶ در تهران متولد شــد و دو کتاب »فرصت درویشان« 
)۱۳۶۵( و»آن ســوی باد« )۱۳۸۲( از آثار معروف و ماندگار اوســت و منظومه 

»ساقی نامه« وی مشهوراست.
طبق وصیت او، پیکرش در قطعه هنرمندان گورســتان بهشت زهرا در کنار علی 

تجویدی به خاک سپرده شد.
نوذر پرنگ در ســال ۱۳۸۵ به مدت ۶ ماه با شــرکت کتــاب در لوس آنجلس 

همکاری داشت. 
 کتاب شعر با عنوان »آن سوی باد  - نوذر پرنگ« در شرکت کتاب موجود است 

۱۳۹۵ خورشیدی )۲۰۱۶ میالدی(
درگذشت ضیاالدین جاوید٬ معمار و تصویرگر ایرانی در ۷۳ سالگی در تهران. 
او پس از دوره ای بیماری جمعه شــب،۲۲ مرداد )۱۲ اگوســت( در بیمارستان 
شهدای تجریش درگذشــت. آقای جاوید در سال ۱۳۲۲ در همدان به دنیا آمد 
و در ســال ۱۳۳۹ وارد دانشــکده معماری و هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد. 
آقای جاوید عالوه بر کار هنری، در دانشگاه تدریس نیز می کرد و استادان رشته 
معماری دانشــگاه علم و صنعت بود.او که از شاگردان هوشنگ سیحون، معمار 
سرشناس ایرانی بود، عالقه فراوانی به ادبیات فارسی داشت. همین عالقه او را 
به احمد شــاملو، شاعر ایرانی نزدیک کرد. آقای جاوید چند آلبوم با شعرخوانی 
شــاملو را طراحی کرد که می توان از این میان به غزلیات حافظ، غزلیات مولوی 
و شــعرهای نیما اشــاره کرد. طراحی روز جلد و تصویرسازی کتاب های ملکه 
ســایه ها، دخترای ننه دریــاو قصه هفت کالغون از آثار شــاملو نیز از دیگری 

همکاری های این دو بود.
.

پنجشنبه 23 مرداد   |  ۱3 آِگست

۱۳۰۰ خورشیدی )۱۹۲۱ میالدی(
کمیتــه  انقالب ایران بــا امضای میرزاکوچک خان جنگلــی وحیدرعمواوغلی، 

اعالمیه  تشکیل حکومت جمهوری شوروی را در رشت منتشر کرد
۱۳۰۸ خورشیدی )۱۹۲۹ میالدی(

دولت ایران، دولت نجد و حجاز )عربستان سعودی( را به رسمیت شناخت

۱۳۲۳ خورشیدی )۱۹۴۴ میالدی(
زادروز علی حاتمی، کارگردان و فیلمنامه نویس ایرانی

۱۳۲۵ خورشیدی )۱۹۴۶ میالدی(
زادروز بابک بیات، آهنگساز

۱۳۷۶ خورشیدی )۱۹۹۷ میالدی(
درگذشت  ناصر فرهنگ فر، نوازنده تنبک

۱۳۸۷ خورشیدی )۲۰۰۸ میالدی(
درگذشــت مهرداد فخیمی، فیلمبردار صاحب نام سینمای ایران بر اثر بیماری. 
وی اولیــن کار خود را بــا فیلم »غریبه و مــه« از بهرام بیضایی شــروع کرد. 
وی تحصیــالت خودرا در رشــته فیلمبرداری در آلمان به اتمام رســانیده بود. 
از فیلم هایــی که او فیلمبرداری آن را برعهده داشــته می توان به »مســافران«، 

»کمال الملک«،»هزاردستان«، »ناخدا خورشید« و... را نام برد.

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

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
7 آگوست تا ۱3 آگوست  ) ۱7 مرداد تا 23 مرداد(

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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جان کتزماتیس کاندید شهرداری نیویورک اعالم کرد چینی ها، روس ها و 
جمهوری اسالمی ایران برای عدم انتخاب ترامپ تالش می کنند

جان کاتز ماتیس بیلیونر امریکایی که می خواهد در انتخابات شــهرداری نیویورک 
کاندید شود اعالم کرد آماده است صد میلیون دالر خرج کند تا پیروز شود.

او  گفت دیگر نمی تواند وضعیت اســفناک شهر نیویورک را تحمل کند. انتخابات 
شــهرداری نیویورک در ســال ۲۰۲۱ انجام می شــود. این بیلیونر امریکایی که از 
پشــتیبانان پرزیدنت ترامپ می باشد اظهار داشت آنانی که نمی خواهند آمریکا ابر 
قدرت جهانی باقی بماند و یا از سیاســتهای پرزیدنت ترامپ ضربه خورده اند می 

خواهند که او در انتخابات آینده برای دور دوم ریاســت جمهوری موفق نشــود. 
کتزماتیس عمدتا به نام ســه کشور اشاره کرد، چین - روسیه و جمهوری اسالمی 
ایران. او در ادامه اظهار داشت برای آنانی که  تظاهرات » زندگی سیاهان  مهم است«  
را می گردانند، زندگی سیاهان مهم نیست بلکه آنان به دنبال تغییر امریکا هستند در 

حالی که من امریکا را به همین شکل که هست دوست می دارم. 

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101952&title=A%20Concise%20History%20of%20Iran:%20From%20the%20early%20period%20to%20the%20present%20time&author=Shirazi,%20Saeed
http://radis.org/
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38835&Status=2
www.cbsautobody.com

