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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...!!!
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دولت آمریکا ، دیوید پیمان را به عنوان مامور 
ویژه مبارزه با یهود ستیزی منصوب کرد

دیوید پیمان پیش از این معاون وزیر خارجه در امور 
تحریم ها در دولت پرزیدنت ترامپ تا اپریل گذشته 
بود. اینک دیوید پیمان مامور وزارت امور خارجه در 
امر یهودستیزی است که منطقه اوراسیا ) شامل آسیا و 
اروپا( و هم چنین سازمان BDS و پروژه های ویژه 

در همین زمینه را در بر می گیرد.
اینک دیوید پیمــان به معاونت  وزارت امور خارجه 
در امر یهودستیزی  در منطقه اوراسیا ) شامل آسیا و 
اروپا( و هم چنین سازمان BDS  و پروژه های ویژه 
ای کــه در همین زمینه ها را در بر می گیرد منصوب 

شده است . ســخنگوی وزارت امور خارجه در این 
زمینه اظهار داشــت که دیوید پیمان در این پســت، 
مبارزه علیه یهود ستیزی در اروپا و آسیا و هم چنین 
مبارزه علیه ســازمان BDS کــه هدفش بایکوت و 

تحریم اسراییل است را رهبری می کند.
دیویــد پیمان در یــک خانواده ایرانــی کرد یهودی 
پرورش یافته، از دانشــکده حقوق  دانشگاه هاروارد  
فارغ التحصیل شده است  و در سال 2004 به دریافت 

گواهینامه کالیفرنیا مفتخر شده است.

24 کانتی کالیفرنیا وارد فاز دوم می شوند

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا کنفرانس خبری خود را روز دوشنبه از نپاولی انجام داد 
که یکی از کانتی هایی اســت که درخواست بازگشایی و پیوستن به فاز دوم را نموده 

است. 
گوین نیوســام اعالم کرد که اگر شرایط رعایت مقررات و کاهش شمار مبتالیان به 
همین روند کنونی ادامه یابد می توان بازی های ورزشی مانند فوتبال را بدون حضور 
 49ers به دیدار Rams تیم ،Sofi تماشاگر از اول ماه جون آغاز کرد و در استادیوم

برود و شمار افراد حاضر نباید از 75 نفر تجاوز کند. 

او بار دیگر به آســان سازی شماری از مشــاغل و خرید از آنان به صورت مراجعه 
حضوری با رعایت مقررات اشاره کرد. 

1 – آرایشگاه ها باز خواهند شد
2 – کلیساها و مراکز نیایش تا چند هفته دیگر بازگشایی می شوند

او اشاره کرد که هم اکنون 24 کانتی کالیفرنیا در فاز دوم هستند زیرا میزان بستری شدن 
آنها کمتر از 5 درصد بوده و ابتالی به کرونا در بین هر 100 هزار نفر، تنها 25 نفر بوده 

و تنها 8 درصد به ویروس آزمایش مثبت داشته اند.

http://e-frt.com/
https://www.jahanilaw.com/
https://www.heidarilawgroup.com/
https://riseinmalibu.com/
www.mesrianilaw.com
https://ferdowsimoneyexchange.com/
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خدا چه می خواهد؟
 او یک خانواده می خواهد ...
که شما هم عضوی از آن باشید.
برای آگاهی بیشتر به لینک زیر رجوع کنید:
miqlat.org/fa/resources.htm

کتاب رایگان

 ایرانشهر
را

آن الین بخوانید
IranshahrNewsAgency.com/Magazine

لوس انجلس هنوز باالترین میزان خطر ابتال  در کالیفرنیا را دارد
در گرچه آخرین تحلیل های آماری نشان می دهد که میزان مبتالیان در کانتی لوس 
انجلس به نسبت کاهشی رسیده است، لیکن هنوز کانتی لوس انجلس نقطه تمرکز 

ویروس کرونا در کالیفرنیا به شمار می آید. 
کریستین گالی، مدیر خدمات بهداشتی لوس آنجلس کانتی اشاره کرد که اکنون در 
مرحله R هستیم و اگر یک مبتال می توانست 3 نفر دیگر را مبتال کند به مرحله ابتالی 

یک نفر از یک نفر رسیده ایم. 
این گزارش آماری – تحلیلی، که به ثبت و مقایسه شمار مبتالیان از 19 مارچ پرداخته 
است، نشان می دهد که در خانه ماندن و کاهش ارتباط جسمانی و حفظ فاصله، نقش 
سازنده ای در این کاهش داشته است. ناگفته نماند که لوس آنجلس کانتی و سیلیکون 

ولی، شرایط مشابهی دارند. 

مهاجران غیر قانونی نیز در کالیفرنیا کمک مالی دریافت خواهند کرد

از امروز مهاجران غیرقانونی که مدرک اقامت در کالیفرنیا را ندارند، بنابر تصمیم گوین 
 19-Covid نیوسام فرماندار کالیفرنیا می توانند درخواست کمک مالی برای دوران

بنمایند. 
چندی پیش گوین نیوســام اعالم کرده بود که با همــکاری نیکوکاران و صاحبان 
شــرکت های بزرگ تکنولوژی، 125 میلیون دالر را فراهم می نماید تا برای هر یک 
از بزرگســاالن 500 دالر و یا برای هر خانواده 1000 دالر با اســتفاده از کارت های 

اعتباری پیش پرداخت شده، ارسال نماید. 
برای این درخواســت ها در تارنمای خدمات اجتماعی در کالیفرنیا بخشی در نظر 
گرفته شده که از امروز تا 30 جون می توان از ان برای دریافت این کمک های مالی 

استفاده کرد. 
این کمک جایگزین کمکی اســت که افراد مهاجر غیرقانونی، نتوانسته اند از دولت 

فدرال دریافت نمایند.

کیهان کلهر
موسیقی دان، آهنگ ساز و نوازنده کرد اهل ایران

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

حذف  نمره SAT و ACT از شرایط گزینش  
دانشجو در 5 سال

 SAT برای سال جاری نمره UC پس از آن که دانشگاه های
و ACT را از گزینش دانشــجو متوقف کردند و سپس بنابر 
تقاضای 5 نفر از اســتادان که خواستار حذف همیشگی آن و 
جایگزینی نمره های استاندارد آموزشی شدند و حذف تدریجی 
این آزمون و نمرات آن در یک روند 5 ســاله مطرح شــد و 
جنت ناپولی تانو، رئیس هیئت مدیره دانشگاه های UC از آن 
سخن گفت. مارتن روردا مدیر اجرایی ACT همراه با انتقاد 
شدید از این تصمیم دانشگاه های UC پیش از جلسه پنجشنبه 
دانشگاه ها برای تصمیم نهایی، در نامه ای انتقادی، گفت: من به 
تصمیم رهبران اموزشی احترام می گذارم که می خواهند در این 
شرایط دشوار، به توقف نمره ACT و SAT بپردازند، لیکن 
این تصمیم سبب خواهد شد که سطح گزینش دانشجویان با 

رتبه باالتر، سطح آموزشی را نیز پایین بیاورد. 
ناگفته نماند که مخالفان ACT و SAT می گویند این شــیوه 

100 میلیــون دالر را روانه این موسســه می کنــد و فرزندان 
خانواده های کم درآمد را از آموزش محروم می نماید. 

کانتی لوس انجلس از 4 جوالی بازگشایی می شود
در کنفرانس خبری کانتی لوس انجلس که از ســوی مسئوالن 
برگزار شــد اشاره شد که 1970 نفر مرگ و میر که 57 نفر آن 
برای روز سه شنبه است با این که اعالم کرده ایم روز 4 جوالی 
به بازگشایی خواهیم پرداخت با 40857 نفر مبتال روبرو هستیم 

و بایدمعیارهای تندرستی را رعایت کنیم. 
اشاره شد که روز گذشته نشستی با حضور نمایندگان بخش های 
مختلف مشاغل برگزار کردیم و خواسته ایم که آنها در مدت 5 
هفته طرح و الگوی بازگشایی را برای مشاغل خود با رعایت 
فاصله گذاری هــای اجتماعی ارائه کننــد و در پایان ماه جون 

تصمیم خواهیم گرفت که چه مسیری را طی کنیم. 
هم اکنون 80 درصد رســتوران ها بســته هستند و یک میلیون 
تقاضای حقوق بیکاری نموده اند که بیشترشان حقوق دریافتی 

ساالنه 50 هزار دالر و کمتر داشته اند. 
لوس انجلس کانتی بیش از 5900 نفر را تاکنون بســتری کرده 
اســت و ما تالش داریم میزان آزمایش را بیشتر کنیم تا به آمار 

درستی دست یابیم. 

وزارت دادگستری آمریکا به گوین نیوسام در 
دیرکرد برای بازگشایی مراکز مذهبی هشدار داد

وزارت دادگستری آمریکا در یک نامه 3 صفحه ای به گوین 
نیوسام، فرماندار کالیفرنیا هشدار داد که طرح او برای کاهش 
مبتالیان بــه ویروس کرونا، ممکن اســت به نقض آزادی 
شماری از ادیان و باورمندان ان منجر شود و حقوق آنان در 

قانون اساسی را نقض کند. 
اریک دری بند ، دستیار دادستان کل آمریکا که نگارنده نامه 
است هشــدار داده است در قانون اساسی آمریکا هیچگونه 
اســتثنائی برای بیماری همه گیر وجود ندارد و حقوق مردم 
است. او در نامه خود، دستور فرماندار کالیفرنیا برای در خانه 
ماندن و طرح او برای بازگشــت محدودیت ها در صورت 
افزایش را نقض قانون خوانئده اســت او عبادت و نیایش با 
یکدیگر و بسته شدن مراکز تولید برنامه های گذران اوقات 
فراغت را هدف قرار داده و از ایالت کالیفرنیا خواســت هر 

چه زودتر در فاز دوم، به بازگشایی مراکز مذهبی بپردازد. 

دستور قاضی فدرال : بی خانمانها را از کناره 
بزرگراه ها ببرید

 از دســتور قاضی منطقه لوس آنجلــس دیوید کارتر برای 
جا به جا کــردن 7000 نفر از بیم خانمان هــا از کناره های 
بزرگراه ها و ورودی و خروجی بزرگراه ها در لوس آنجلس 
تا روز جمعه، شــهرداری لوس آنجلس و کنشگران حقوق 
بی خانمان هــا می گویند این جابه جایی در چند روز ممکن 
است به درگیری بین پلیس و بی خانمان ها بیانجامد و بهتر 
اســت در زمان بیشتری و به آرامش انجام شود، زیرا ممکن 

است در آینده با شماری از شکایت نیز روبرو شویم. 
اریک گارستی شهردار لوس آنجلس می گوید برای اجرای 
دســتور قاضی در ایــن دوران بحران کرونا، با مشــکالت 
بهداشتی و اخالقی و امکانات و سازماندهی روبرو هستیم. 

قاضی اعالم کرده است که شهرداری در جستجوی طرحی 
جایگزین باشد زندگی بی خانمان ها در کناره بزرگراه ها هم 
برای خود آنان و هم برای اتوموبیل ها می تواند خطرآفرین 

باشد. 

https://mgmlenders.com/


4IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:221 - MAY, 2020 , 22 2020  نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره 221- آدینه 22  می

در کانون خبر:

زمین لرزه در ریج کرست کالیفرنیا

اداره لرزه نگاری آمریکا امروز اعالم کرد که در ساعت 9:40 بامداد 
زمین لرزه ای به شدت 3/6 ریشتر در 6 مایلی ریچ کرست روی 

داده است. 
این زمین لرزه در 30 مایلی کالیفرنیا ســیتی، 59 مایلی بارستو، 
64 مایلی ته هاچاپی و 65 مایلی روزموند در کالیفرنیا روی داده 

است. 
این زمین لرزه در عمق 5/5 مایلی بوده و ســومین زمین لرزه ای 

است که در منطقه با شدت باالی 3 ریشتر بوده است. 
ناگفته نماند که ساالنه 234 زمین لرزه با شدت 3 تا 4 ریشتر در 

کالیفرنیا و نوادا روی می دهد. 
این زمین لرزه نیز مانند زمین لرزه های سال گذشته در منطقه ریچ 
کرست بوده که نشانه فعال بودن گسل زمین لرزه در منطقه است. 

چراغ سبز برای بازگشایی 53 کانتی در کالیفرنیا
پس از آن که گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در روز دوشنبه، 
شرایط ورود کانتی ها به فاز دوم را مطرح کرد، بر اساس مقررات 
و ویژگی هر کانتی، امروز اعالم شد که 53 کانتی از 58 کانتی 

کالیفرنیا وارد فاز دوم بازگشایی می شوند. 
مســئوالن ایالتی کالیفرنیا در امور بهداشت و تندرستی اعالم 
کرده اند که در دوران فاز دوم، مردم هنوز باید مقررات داشتن 
ماســک در مراکز عمومی و فروشــگاه ها را رعایت کنند و 
رستوران ها نیز می باید فاصله گذاری اجتماعی را بین مشتریان 

به اجرا بگذارند. 
ناگفته نماند که در میان کانتی هایی که برای ورود به فاز دوم، 
چراغ سبز از ایالت گرفته اند، لوس آنجلس کانتی و ارنج کانتی 
از کانتی های پرجمیعت جنوب کالیفرنیا دیده نمی شوند و از 
شمال کالیفرنیا، سن فرانسیسکو کانتی نیز هنوز وارد فاز دوم 

نخواهد شد. 

نسبت انتقال بیماری کرونا در لوس آنجلس کانتی به 
پایین ترین نسبت رسید

دکتر کریستنا گالی مدیر خدمات بهداشتی کانتی لوس آنجلس 
اعالم کرد که کانتی لوس آنجلس در شمار انتقال بیماری کرونا از 
فردی به فرد دیگر به نقطه پایین می رود و واحد نسبی R اکنون 
زیر 1 اســت و این به مفهوم کاهش در راستای بیماری واگیردار 

عفونی کرونا می باشد. 
از ایــن روی، با این که کانتی لــوس آنجلس در باالترین میزان 
مبتالیان و مــرگ و میر در ایالت کالیفرنیا قرار دارد و در حدود 
58 درصد مبتالیان کل کالیفرنیا را تشکیل می دهد لیکن بنابر نظر 
مسئوالن بهداشت کانتی، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، پوشیدن 
ماسک، شستشوی دست ها و دیگر مراقبت های فردی سبب شده 

است که با این نسبت روبرو شویم.
ناگفته نماند که پیش بینی شده است که کانتی لوس آنجلس، از 

روز 4 جوالی وارد مرحله 2 بازگشایی شود. 

سوء استفاده جنسی از کودکان در دوران کرونا 
در شبکه های اجتماعی

نیروهای انتظامی در کانتی لوس آنجلس اعالم کردند که در 
دوران در خانه ماندن به سبب کرونا، به سبب دستیابی کودکان 
به اینترنت و آزادی بیشــتر در شــبکه های اجتماعی، میزان 
سوءاستفاده جنســی و آزار کودکان افزایش یافته است و از 
خانواده ها خواستند هشیاری بیشتری به خرج بدهند زیرا در این 
دوران بسیاری از منحرفان و مجرمان جنسی و سوءاستفاده از 
کودکان از آنها می خواهند که برایشان عکس و ویدئو بفرستند.

 مرکز ملی کودکان ناپدید شده و مورد آزار جنسی قرار گرفته 
در آمریــکا اعالم کرد که در ماه آپریل 4/1 میلیون گزارش در 
مورد سوءاستفاده از فعالیت های جنسی کودکان در شبکه های 
اجتماعــی دریافت کرده اند لیکن این روند در ماه می کاهش 

یافته است. 
آنتونی کاتو، از افسران مسئول پلیس لوس آنجلس اعالم کرده 
اســت که در ماه مارچ 1355 گزارش داشتیم که در اپریل به 

3000 نفر افزایش یافته است.

http://www.kamimo.com/
https://www.08tickets.com/tickets/online-with-mohammad-amini-196485#buy
https://play.google.com/store/books/details?id=AATaDwAAQBAJ
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UNITED 
DENTAL 
OFFICE

دکتر فرزاد کهن باش
دندانپزشک

323.733.0570
1720 WESTERN AVE, 

LOS ANGELE CA 90006

تورج کاظمی
رئیس پلیس فضاي تولید و تبادل

اطالعات )فتا( تهران

سید حسن فیروز آبادي متولد 1330 در 
روستاي مال آباد مشهد است. او مدرک 

دکتراي دامپزشکی دارد

مسئولیت ها

- معاون مبارزه با جرایم پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات )فتا(
- رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس سایبري کشور

- رئیس پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات )فتا( تهران از 30 آبان 1396 تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر
تورج کاظمی که دســت کم از سال 1390 از مقامات عالی رتبه سازمان مبارزه با 
جرایم فضاي تولید و تبادل اطالعات پلیس ایران )فتا( بوده است، همواره در نقض 
حریم خصوصی کاربران اینترنت دســتگیري فعاالن مجازي و تحدید دسترسی 

کاربران به اینترنت همدستی و مشارکت موثري داشته است.
ســازمان مبارزه با جرایم فضاي تولید و تبادل اطالعات پلیس ایران )فتا( از بهمن 
1389 و بــا هدف »صیانت از هویت دینی« و »صیانت از منافع، اســرار و اقتدار 

مّلی « تشکیل شد  
در آذر 1390 ، تورج کاظمی، معاون وقت مبارزه با جرائم پلیس فتا، به روشــنی 
اعــالم کرد پلیس فتا از توانایی و تخصص »هکرها« بــراي کنترل بهتر در تبادل 

اطالعات و حمله به سایت هاي خطرناک استفاده می کند.

قرارگرفتن در لیست مجازا تهاي حقوق بشري اتحادیه اروپا
17 مقام ایرانی از جمله تورج ، اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ 4 فروردین 1391
کاظمی را به دلیل نقشــی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی 
داشته اند، از ورود به کشــورهاي این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی هاي این 

مقامات نیز در اروپا مشمول توقیف می شود.

بهروز کمالیان
مسئول نیروها و گروه هاي حفاظت
از انقالب اسالمی در بخش گروه

امنیتی سایبري آشیانه

بهروز کمالیان متولد سال 1362 و دانش آموخته
 رشته مهندسی نرم افزار است

مسئولیت ها

- مسئول نیروها و گروه هاي حفاظت از انقالب اسالمی در بخش گروه امنیتی
سایبري آشیانه

برخی از موارد نقض حقوق بشر

بهروز کمالیان به عنوان مدیر گروه امنیتی آشــیانه مسئول هک بسیاري از سایت 
هاي مخالف جمهوري اســالمی است. این سایت در سال 1380 را هاندازي شد 
که بعدها به تیم امنیتی آشــیانه تبدیل شد. اعضاي» آشیانه« از جمله افراد فعال در 
گروه موســوم به »ارتش سایبري ایران« هستند. آشیانه مرکز تأمین امنیت دیجیتال 
نظام است. از وظایف این واحد دفع حمالت سایبري و هک سای تهاي مخالفان 

داخلی و خارجی و مؤسسات اصال حطلبان.

1. مشارکت در سرکوب اعتراضات پس از
انتخابات ریاست جمهوري سال 1388

در 31 خرداد 1388 )21 ژوئن سال 2009( سایت اینترنتی نیروهاي دفاعی سایبري 
تصاویر 26 نفر از معترضان به انتخابات ریاست جمهوري 1388 را منتشر کرد.

این تصاویر در شناســایی این شهروندان بسیار مؤثر بود. همچنین این سایت در 
روزهاي 10 تیر و 14 دي 1388 دو لیست دیگر از تصاویر معترضان را منتشر کرد.

2. هک سای تهاي مخالف و منتقد جمهوري اسالمی ایران
گروه آشــیانه در هک کردن سای تهاي منتقد و مخالف حکومت نیز فعالیت می 
کند. به عنوان نمونه و بگاه موج سبز آزادي در روز 25 آذر 1388 هک شد . این 

سایت از مجموع هسایت هاي حامی اصالح طلبان بود.
این گروه در 9 بهمن ماه 1388 به سایت اینترنتی رادیو زمانه حمله و از دسترس

کاربران اینترنتی خارج شد. هکرهاي ایرانی پس از حمله به سایت این رادیو، که 
در هلند مســتقر است، این پیام را در صفحه اصلی آن منتشر کرده بودند: »ارتش 
ســایبري ایران به تمام مزدوران وطن فروش هشدار می دهد که در دامان اربابان 

خود نیز آ نها را راحت نمی گذارد«
در 27 آذر 1388 امکان دسترسی به وب گاه توئیتر در برخی از نقاط دنیا قطع شد 
و کاربران به جاي سایت اصلی به پیامی با ترجمه ضعیف به زبان انگلیسی تغییر 
مسیر داده شدند که ترجمه آن چنین بود »آمریکا فکر می کند که دارد اینترنت را 
با دسترســی اش کنترل و مدیریت می کند، اما این طور نیست؛ این ما هستیم که 
اینترنت را با قدرتمان کنترل و مدیریت می کنیم؛ بنابراین، سعی نکنید مردم ایران 
را تحریک کنید که... حاال کدام کشــور است که در فهرست تحریم است؟ ایران؟ 

آمریکا؟ ما آ نها را می چپانیم توي لیست. خداحافظ«

در 17 بهمن 1388 سایت خبرنامه امیرکبیر هک شد. در صفحه اول آن تصویري 
منقش به پرچم »یا حسین « جایگزین شده بود

در روز 3 اسفند ماه 1389 سایت صداي آمریکا و 95 سایت وابسته به آن از سوي
ارتش سایبري ایران هک شد و مخاطبان این سایت ها با مراجعه به این سایت ها 

با آرم ارتش سایبري و جمله »ثابت کرد هایم که می توانیم« مواجه شدند 
در 23 بهمن 1388 ســایت جر ســنیوز که اخبار جنبش سبز را منتشر می کرد از 
ســوي ارتش سایبري هک شــد. در صفحه اصلی سایت جرس نیز پیام هایی به 
عنوان دالیل هک سایت قرار دادند »به احترام رفراندومی که در 22 بهمن برگزار 
شــد و مردمی که رأي دادند و به احترام ملتی بزرگ و وطنی به نام ایران بیشــتر 
از این مهره افرادي که خود در آمریکا در امن و امان به ســر می برند و از شما به 

عنوان مهره استفاده می کنند، نباشید«
قرارگرفتن در لیست مجازات هاي حقوق بشري اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا در 18 مهر 1390 - 10 اکتبر 2011 - 29 مقام ایرانی از جمله بهروز 
کمالیان را به دلیل نقشــی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی 
داشــته اند از ورود به کشــورهاي این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی هاي این 

مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد. 
بر اســاس بیانیه اتحادیه اروپا بهروز کمالیان در دفع حمالت ســایبري مخالفان 
داخلی و خارجی و هک کردن سای تهاي اصال حطلبان و دیگر مخالفان مسئول 
اســت. در 31 خرداد 1388 - 21 ژوئن 2009 - سایت اینترنتی نیروهاي دفاعی 
سایبري تصاویر 26 نفر از معترضان به انتخابات ریاست جمهوري سال 1388 را 

منتشر کرد. این تصاویر در شناسایی معترضان بسیار کاربردي بود.

https://shop.ketab.com/
http://www.ketab.com/
www.mihantv.com
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=102132&title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%A7%D8%A8:%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%8C%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%AB%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2&author=%D8%A8%D9%86%D8%8C%20%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF
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در نسخه دیجیتال در ایرانشهر آن الین  iranshahrnewsagency.com/Magazine بر روی هر اسم کلیک کرده و فیلم آن را مشاهده کنید 

  کنکاش در رسانه های ایرانی خارج از کشور                                                                                                                گزارش: محبوبه حسین پور                                                        

1-امیر برادران / فیسبوک 
شجاعت و صراحت ترامپ !

دونالد ترامپ مي گوید:
سازمان بهداشت جهاني عروسک خمیه شب بازي کشور چین است!

باید بِه شجاعت و صراحت این مرد درود فرستاد!
ترامپ همانطور که در شــروع کارش در کاخ سفید ، ســازمان ملل را یک پاتوق 
خطاب کرد که سالي یکبار دور جمع مي شوند و اصال کاري انجام نمیدهند ، اینبار 
هم بدرســتي و شجاعت  چین و  سازمان جهاني بهداشت را همدست هم در این 

بحران جهاني اعالم کرد!
به قیافه رییس سازمان بهداشت جهانی نگاه کنید چیزي به نام بهداشت و پاکیزگی 

می بینید!!؟

2- رضا تقی زاده / سایت ایران اینتر نشنال 
دو ســال پس از خارج شدن آمریکا از توافق اتمی ژوییه 2015، موسوم به برجام، 
حکومت مذهبی ایران به دلیل قطع درآمد های ارزی ناشی از کاهش فاحش صادرات 
نفــت خام و محدودیت مبادالت تجاری و بانکی، می تواند در واکنش به وضعیت 
اضطراری جاری، شتاب زده، پیش بینی ناپذیر و تهدید آمیزتر از گذشته ظاهر شود و 

در نتیجه، امنیت منطقه را با بحرانی تازه روبه رو کند.
در تعریف مشکالت کنونی و راه حل های بالقوه برای خروج از بحران، دولت روحانی 
و رقبای تند روی درون حاکمیت یکسان فکر نمی کنند و جمع بندی آن ها مشابه با 
یکدیگر نیست، هرچند دولت تاکنون همیشه خود را به پیروی از تصمیم های جناح 

رقیب ناگزیر دیده است.

  3- علیرضا نادر / یونیکا / یوتیوب / از دقیقه نخست 
ه قرار گرفته و می تواند نقش بسیار مهمی را در تمدید تحریم تسلیحاتی رژیم ایران 
توسط شورای امنیت سازمان ملل بازی کنید . اما اینکه آیا روسیه دست به این کار 
خواهد زد یا خیر موضوعی ست که »علیرضا نادر«، تحلیلگر ارشد سیاست بین الملل 
و از اعضای ارشــد موسســه دفاع از دموکراسی ها که بر روی تحوالت خاورمیانه 
تمرکز دارد در مقاله ای در نشریه نشنال اینترست با عنوان »پوتین در حال شرط بندی 

بر روی اسب بازنده است« به این موضوع می پردازد

  4- ناصر اعتمادی / فیسبوک 
ســایت خامنه اي به مناســبت »روز قدس« پوستري را به سه زبان منتشر و در آنها 
از اصطالح »راه حل نهایي« اســتفاده کرده که ساخته رژیم نازي است و به قتل عام 
میلیون ها یهودي در اروپا منجر شــد. این فقط شباهت ایدئولوژیک میان دو رژیم 
آدمکش نیست. این گویاي ناامیدي و بن بست نظام فاسدي است که نجات خود را 

در جنگ و نابودي مي جوید.

5-  رضا بهروز / توییتر ) حرکات انگشتی جواد ظریف (
این حرکت که ماله کشاعظم هی از خودش در  می آورد یعنی چه؟ 

آیا body language هنگام دروغ گفتن است یا هنگام ماله کشی؟ یا هر دو؟ 

6- روشنگر نسل سوخته / توییتر
عدم پوشش حکم  100 سال زندان  برای  ده فعال سیاسی پادشاهیخواه 

عفو بین الملل پس از بررسی به این نتیجه رسید که 10 زندانی هوادار پهلوی بدالیل 
زیر شامل عفو نمیشوند

1-شناسنامه آنها مهر انتخابات ندارد 
2-حاضر به تبلیغ رای دادن برای دماغ جهانگیری نیستند 

3-شوهران آن3 خانم خندان نیستند  
4- نام هیچکدام با س شروع نمیشود نمیتوان در سفره هفت سین گذاشت

7- امیر اعتمادی / توییتر 
نحوه انتشــار این بخش از مصاحبه اخیر جان بولتون با سی ان ان توسط وابستگان/

مدافعــان ج.ا، مصــداق دروغ/گمراه ســازیه )Disinformation#(. بولتــون 
در ادامــه  توضیــح داده که چرا داســتان ونزوئــال برای امریکا فــرق می کنه اما 
مرتضوی+کلباسی+به روش+تاج زاده توضیحش رو عامدانه و هدفمند حذف کردند.

8- ایرج مصداقی / میهن تیوی / دقیقه   2:06  ببعد 
در جمهوری اسالمی اساسا حزب معنا ندارد . خود خمینی روز اول گفت یک حزب 

و آنهم حزب اهلل ....  حتی همه احزاب اسالمی را هم خود خمینی 
 منحل  کرد ...  هدفشــان قبضه کشور با نهاد های ایدئولوژیک بود و اینکار را هم  

کردند ... وقتی مردم و نیروها را سرکوب کردند و 
وقتی دســتگاه اطالعات و امنیتی و قضایی را درست کردند دیگر نیازی به حزب 

نداشتند و حتی حزب جمهوری اسالمی را هم منحل کردند
 ... اما االن بلحاظ صوری ایران بیشتر از هر کشوری مثال حزب در دولت دارد ! و 

هیچکدامشان هم وجود خارجی  ندارند ! ...مبارزه حزبی وجود ندارد ...
اصال عضوی ندارند !...

9- امیر طاهری / یونیکا / یوتیوب / 11:25:00  ببعد 
... رژیمهای سرکوبگر و سرکش از تعامل استقبال میکنند ... تعامل با فرقه تبهکار نیز 
مالها را قادر ساخته تا برنامه هسته ای خود را ادامه دهند ...در حالیکه باراک حسین 
اوبامــا بعنوان البیگر اصلی  برای آنها  ایفای نقش میکند  تا مانع اعمال تحریمهای 

جدید کنگره علیه آنها شود ...

10- رضا تقی زاده / توییتر
موسوی  امروزهم مشقش را ننوشته و نمیدونست کشتی ها محمولشون چیه وکجا 
میرند؟ فقط میدونســت معامله قانونیه! توضیح بنزین وسوخت جت برای کوبا و 
ونزوئال میبرند،معامله تحریمی و غیرقانونیه،کشتی ها هم منتظرند توقیف بشن تا سپاه 

به تالفی، کشتی های بی دفاع را بزنه،جنگ راه بندازه واقتدار کنه!

11- آیت اهلل تناسلی / توییتر 
جکسون پوالک کاپیتان تیم منَچستر در کتابش » فرار بسوی پیروزی« می گوید در 
فینال جام جهانی در بازی با اسپانیا مربی ما دعای جوشن کبیر را خواند و به سمت 
دروازه ما فوت کرد، دروازه تیم ما برای حریف نامرئی شد و منچستر قهرمان شد. 

سپاه باید برای نفتکش های ما هم از همین تاکتیک استفاده کند

12-نادر گلپا / توییتر 
دختر جالد اوین، اســداله الجوردی نماینده مجلس یازدهم: کودک همسری مساله 

حاشیه ای است.
زهره ســادات الجوردی، نماینده مجلس یازدهم گفت: »پرداختن به مساله کودک 

همسری اشتباه است و این موضوع دغدغه اصلی زنان نبود.«

13- محبوبه حسین پور / فیسبوک 
خواب جدید جمهوری اجامراشغالگرایران :

در حالیکه  از ســویی امور جنســی ازهرزه ترین و لجام گسیخته ترین نوع آن در 
خیابانهای جامعهء  والیی  جاریســت   و سرووضع بی پروا و ظاهر افراطی  و بی 

محابا در  فضای واقعی
شهرها ی بزرگ  در کنار بنرهای مذهبی و شعارهای ایدذولوؤیک  فرقه تبهکار با 
هم  نمایش داده میشــود و از سویی حکومت برای نخستین بار تا این حد بلحاظ 
سیاسی- اقتصادی- نظامی در قهقرای مطلق قرلر گرفته و رژِیم برای بقای خود بیش 
از همیشه حتی به یک عطسه مثبت احتمالی جامعهء جهانی و در داخل حتی به  آب 

دهانی  از سوی
مردم که بعنوان چراغ ســبز اعتماد نثارش کنند هم نیازمند اســت ، فرمان رعایت 
حجاب در فضای مجازی از سوی  عاغای عظما  و عمله اکرهء جنایتکارش به چه 

منظور است ؟!

14- آزادی  اندیشه / توییتر
به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم ایران، بیش از 95 درصد کاالهای قاچاق 
در قالب »رویه های رسمی« از »مبادی رسمی« وارد کشور می شود! پس دلیل کشته 

شدن این همه  کولبر توسط  سپاه به بهانه قاچاق چیست؟

15- خود دبستانی / فیسبوک 
حسن کلیدساز: نخواهیم گذاشــت لبخندی بر روی صورت مستبدین کاخ سفید 

بنشیند
کاری می کنیم مستبدین کاخ سفید همیشه در مسیر غلط سیاسی خود، شاهد غم و 

اندوه باشند.
در حقیقت تنها چیزی که جمهوری جهل و جنون اسالمی در ان به خود کفایی و 

جهش تولید رسیده، همین غم و اندوه است.

16- سهیل ملکپور/ رادیو شهیاد / 2:50:00 ببعد 
در 19 برنامه گذشته مستندا نشــان دادیم که قهرمان حقیقی نفت ایران کسی نبود 
جز محمد رضا شاه پهلوی که موفق شد پس از دهه ها مبارزه با غولهای استعماری 
در چهارم  آبان 1352 با امضای لغو قرار داد کنسرســیومهای نفتی ،  نفت ایران را 

بحقیقت ملی کند و عایدات نفت را به جیب ملت ایران بریزد ...

17 - بابک هروی / خبر بین / یورتایم تیوی و فیسبوک  /  از دقیقه  5:50 ببعد 
چهل و یکسال  حتی اگر سنگ از آسمان میامد ، موشک میزدند خبری نبود و روز 
قدس را برگزار میکردند  برنج و مرغ و ساندیس میدادند و آنرا برگزار میکردند... اما 
امسال اینکار را نمیخواهند بکنند حاال  سئوال من اینست : آیا واقعا اینکار را برای 

ملت میکنند ؟! ...

18- حامد محمدی / کیهان لندن 
بازی با آتش؛ آیت اهلل ها صبر دولت آمریکا را در دریای کارائیب می سنجند

-غالمحسین دهقانی سفیر رژیم جمهوری اسالمی در بروکسل: ایران امیدوار است 
که ایاالت متحده برای مقابله با ارســال نفت به ونزوئال به اقدامات نظامی متوسل 

نشود.
-نیروی دریایی آمریکا هشــدار داد ورود هر کشــتی  و شناور به شعاع 100 متری 
ناوهای آمریکا در خاورمیانه تهدید تلقی می شود و علیه آن دست به اقدامات دفاعی 

قانونی زده خواهد شد.
-هنوز مشخص نیست ناخدایان نفتکش های ایرانی در کارائیب در مقابل اقدامات 

احتمالی آمریکا چه دستوری از تهران دریافت کرده اند؟
-تحریم ها علیه ونزوئال از دوران ریاست جمهوری باراک اوباما آغاز شد اما اکنون 
که رژیم ایران در حال دور زدن این تحریم هاست »دموکرات «های آمریکا سکوت 

کرده اند...

19- بلیتز / توییتر 
اســماعیل شعبانوف مشاور پوتین در امور جمهوری اسالمی, امروز: »آزادی قدس 

)بیت المقدس( امروز جزو اولویت های جمهوری اسالمی است.
ااو از کجا این را میداند؟

آیــا ما باید فرض کنیــم که اولویت های ج.ا در کاخ کرملین تعیین میشــوند ؟ یا 
شعبانوف فقط بلوف میزند؟

20- خاتون زند / توییتر
روحانی درتماس تلفنی با نخست وزیر عراق الکاظمی تقاضای بازگشایی مرزها رو 

میکنه تا ایرانیا واردعراق بشن. 
جواب الکاظمی: انشاله!

نکته جالب: مرزعراق با ترکیه و اردن هرگز بســته نشــد. مرز با کویت و عربستان 
روزانه 10 ساعت باز است. فقط ایران و سوریه استثنا هستند!

https://www.facebook.com/amir.baradaran1?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCrF4DU7rm_1Dy2GVLOEuxUlUf2rsqfjr2yD4g-w8CkY462XT6X1uK3FjEZTiCVxPTwdJ_n0zoxw4mS&hc_ref=ARTrIR2TYmePvlC1EPtgkNz21kkjlbbEiI1XUeAC6mN3CeV7btu_ENmsKAGip6Ygm58&fref=nf
https://iranintl.com/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87/%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9F
https://www.youtube.com/watch?v=1WUiS2RxXxU&feature=share&fbclid=IwAR3ds6eVyIvLhp0p4U8Fkun7_DAtt9XTtXS-MojherkwI0RUGqzIuui6exc
https://www.facebook.com/nasser.etemadi?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCDdegS6IcukTo4nZ3xfaquvWy75P8-q7o8CZg-vgpoNQ3FXMZ09tg66T7LmeOrJhNLMhT1Hex8np4-&hc_ref=ARRJBbqoBo7rnFw3axvKtfjcQhxNmBKvJ_BsT2AlLbvCTv76GfuzKCUXEts0qfcHmnc&fref=nf
https://twitter.com/RBehrouzDO
https://twitter.com/roshangarnasl
https://twitter.com/amiretemadi
https://www.youtube.com/watch?v=2_eH0kikOWk&feature=share&fbclid=IwAR0kG1vhzb71O8-K25OelsvXOXcO09F3U2w5Jd7AwriLV6llyLes70Ckawk
https://www.youtube.com/watch?v=SUdma7v8B-c
https://twitter.com/Rtaghizade
https://twitter.com/tanasoli
https://twitter.com/NaderGolpa
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D8%A7%D8%BA%D8%A7?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://twitter.com/AzadiyehAndishe
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/index.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwatchparty%2F554314081952539%2F%3Fentry_source%3DUSER_TIMELINE
https://www.facebook.com/khabarbin/videos/708469663317058/?epa=SEARCH_BOX
https://kayhan.london/fa/1399/03/01/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d8%aa%d8%b4%d8%9b-%d8%a2%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%b5%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d8%b1
https://twitter.com/BLITZ__11
https://twitter.com/Khatoonzand
https://www.la-pianos.com/
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طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
این هفته رهبر جمهوري اسالمي با انتشار پوستر روز قدس و استفاده از عبارت فقط یه سیبیل نصفه الزم داره تا بشه سید ،» راه حل نهایي « معروف آدولف هیتلر آدولف باواریایي و دستور هولوکاست صادر کنه …

سید آدولف خامنه اي
حکایت کنند که در سالیان نزدیک و روزهاي اخیر، سیدي علیل با افکاري ذلیل که

نتیجه عمل دایم وي به دود افیون مي باشــد، در ایام ماه رمضان مجبور به گرفتن 
روزه

شــد. ســید علیل در طول روزها از کشیدن دود افیون باز ماند و فشار خماري به 
خرتناق رســید و باعث غلیان احساسات ضد یهودي در وي شد زیرا سالها پیش 
وقتي او جوان بود، پاي بساط تریاق )تریاک(، پیرمرد دیوانه اي از توابع شهرستان 
خمین به او گفته بود که یهودیان به جد و آباد وي در هندوستان تعرض بکردند و 
مادرش را به فالن داده بودند و به همین دلیل پیروان این آیین را متجاوز و اشغالگر 
مي نامید. دروغ ها و روایات تخمي پیرمرد دیوانه از خمین، ســید علیل را خوش 
آمد و فشــار خماري ماه نوشــته آدولف هیتلر را مطالعه » نبرد من « مبارک او را 
وادار کرد تا براي ســرگرمي کتاب کند. خواندن این کتاب بر او بسیار خوش آمد 
و بسیار پدرسوختگي و بي شرفي هایي از آن یاد گرفت تا در زندگاني آینده خود 
به کار گیرد. ســالیان زیادي از این ماجرا گذشت و خرتوخري کائنات و شانس 

تخمي ملت ایران، ســید علیل از خامنه را بعد از پیرمرد دیوانه از خمین به مسند 
قدرت رســاند و شد رهبر جمهوري نسبتا اسالمي! سید علیل به خاطر ذات کینه 
اي و عقده اي که داشــت و مرض توهم توطئه اي که سالها با او بود، دایم دولت 
یهودیان، اســراییل، را به مانند مرد گردن کلفتي مي دید که مشغول تجاوز به مادر 
و خواهر اوست و به قول پیرمرد دیوانه باید از صفحه روزگار محو شود . القصه، 
سید علیل تصمیم گرفت تا واو به واو کتاب نبرد من را در رهبري ناقصش به کار 
بندد. سید علیل دستور داد تا طراحان و تصویرگران پوستري براي روز قدس تهیه 
کنند که در آن معروفترین عبارت عشقش، هیتلر، یعني راه حل نهایي به کار رفته 
باشد. سید علیل با این پوستر با یک تیر چند نشان را هدف گرفته، اول اینکه همه 

بفهمن که با چه کسي سر و کار دارند، سید آدولف خامنه اي، دوم اینکه بعد از
اتفاقات آبان خونین 98 ، زدن موشــک به هواپیماي مسافربري اوکرایني و بحران 
کرونا که روي هم از باال و پایین به آقا و نظامش فشار آورده، نیاز دارد تا با ایجاد 
جنجال همه چیز را به فراموشي بسپرد و سوم اینکه با این هیاهو هم براي اسراییل 
یک شاخ و شانه جدید مي کشد و هم مردم را سرگرم میکند تا نفهمند در روزهاي 

آینده چجوري دالر به بیست هزار تومان خواهد رسید ...
توي این پوستر تشبیه خرمشهر با قدس هم خیلي احمقانه اس چون خمیني بعد از
یعني کلي پیر و جوونایي که »! خدا خرمشــهر را آزاد کرد « آزادسازي خرمشهر 
گفت جونشــون رو فداي مملکت کردن تا خرمشــهر آزاد بشه کال از دید آقاي 
خمیني پشــمبود ن بنابراین براي قدس هم باهاس خدا بیاد و براشون آزادش کنه 

وگرنه به نظر میرسه خودشون عرضه اشو نداشته باشن!
بر خالف بعضي که فکر میکنن آقا همینجوري از روي معده و ایدئولوژي تخمیش 
زر زیادي میزنه، شهروند ایرانشهر معتقده آقا خیلي پدرسوخته تر از این حرفاس 
و خوبمیدونه و میفهمه داره چي میگه و چي مینویســه، اینو توي این ســي سال 

والیتش ثابت کرده! 
البته یه نکته مهمي هم در این پوستر سید آدولف دیده میشه که میشه ازش حمایت

خب آقا اینجا ،» مقاومت تا رفراندوم « : نوشته شده » راه حل نهایي « کرد. جلوي 
عبارت رو درست گفته ولي واسه ملت ایران!

جوك هاي هفته:
تو صف نون بودم یهو از اون پشت داد زدم

آقا این چه وضشه؟
نونو گرون تر میفروشي هي هم الغر ترش مي کني؟؟ همین نونو واسه زن و بچه ي

خودت مي بري؟؟؟
دختره بهم گفت باشه پهلوان تختي ولي این جا صف شیره

************
کاش خدا منو عزراییل مي کرد

صبح هرکي از خونه بیرون میومد مي گفت چه روز خوبي زود جونشو میگرفتم
اون مجري رادیوام که صبح داد میزنه جوان ایراني سالمو میزاشتم اول فهرست

************
به بابابزرگم گفتم ارزوت چیه گفت قبل

از مامان بزرگت بمیرم،مامان بزرگم با
گریه از اتاق رفت بیرون

بعد بابابزرگم گفت دروغ گفتم زن میخام
************

پاي بابام ضربه خورده بود، مامان بزرگم
زردچوبه و تخم مرغ و کره حیواني

و … گذاشته بود رو پاش رفته بودن پزشک
دکتره گفته بود

“سیب زمیني هم میذاشتین کوکو درست میکردین دیگه”
************

ولي شهرستاناي کوچیک خیلي جالبن, همه ي همو میشناسن
داشتم با پسر عمم تو شهر میرفتیم با خودرو, پلیس راهنمایي رانندگي اومد پشتمون 

با
بلندگو گفت جعفر اونجا پارک نکن, پارک ممنوعه, آتیش بیفته به گندماي آقات

************
رفتم دانشگاه شریف از یکي پرسیدم ببخشید سرویس بهداشتي کجاس؟

شیشــم برو بعد با همون زاویه بپیچ و بعدش با تانژانــت زاویه p میگه به اندازه 
سینوس

آلفا برو…
ترجیح دادم شلوارم سنگین شه تا مغزم

************
یه سري از دختر همسایمون خوشم
میومد،هرروز صبح مي رفتم براشون
نون تازه میگرفتم ، بجا دختره باباش

عاشقم شده بود
************

زن عموم تو گروه فامیلي نوشت
کسیو میشناسید که پرده بدوزه؟

گفتم برا کي؟
گفت عروسم؛ گفتم اون که خیلي وقته ازدواج کرده پرده نمیخواد دیگه!

نمي دونم چرا حذفم کردن
************

اگه بخوام چهارتا نصیحت به یه پسر بکنم
یکیش این که دختري پیدا کنید که باهاتون صادق باشه..

دومیش این که دختري پیدا کنید که دست پختش خوب باشه..
سومیش دختري پیدا کنید که بساز باشه

چهارمي هم این که هیچوقت این سه تا دخترو از وجود همدیگه آگاه نکنید
************

طرف تو قزوین از اتوبوس پیاده شد گوزید…
دو نفر افتادن دنبالش هر جا رفت اومدن

یارو رفت تو یه کوچه دید بن بسته
برگشت با حالت التماس

به اون دو نفر گفت چي میخواین
یکي از دونفر گفت:

بوق مي زني سوار نمي کني ببم جان؟
************

میرم سرکار که پول دربیارم بدم برام
پروژه انجام بدن که استادا نمره بدن که
مدرک بگیرم که بتونم کار پیدا کنم که

پول دربیارم

ریدم تو این زندگي
************

تنها باري که کسي من رو با یه چهره
معروف اشتباه گرفت، تو 8 سالگیم بود

واسه نخستین بار رفتم تو کوچه، همه ي
بچه ها جیغ کشیدن سمندوووون و فرار

کردن
************

وقتي میرم موجودي بگیرم از عابر
جوري جلوي دید بقیه رو مي گیرم

انگار عکساي لختیم رو صفحه است
نفرین به بي پولي

************
روش جدید مخ زني

دخیا یه خونه داریم تا 9 ریشتر مقاوم در برابر زمین لرزه است
کي میاد ببینه؟!

************
یه بارم یه مغازه آتیش گرفته بود

پریدم تو عمق آتیش یه دختررو نجات بدم
آتش نشانه گفت بیا بیرون
گفتم انسانیتت کجا رفته ؟

گفت باشه ولي اون مانکنه بیا بیرون
************

حیف نون توي خونه با بچش نشسته بوده میگه بذار هوش بچم رو تست کنم
با دهنش میگه تق تق

بچه : بابا در میزنن
حیف نون : من بودم بیشعور
بچه : بابا شما که کلید داري

حیف نون : حتماً مادرته ، تو بشین خودم باز مي کنم
نصیحت حیف نون به پسرش: ببین پسرم سعي کن از تو فامیل زن بگیري

مثل داییت که با زنداییت ازدواج کرد عموت با زن عموت
منم که با مامانت ازدواج کردم

************
دیپلم زمان رضا شاه:

زیرش نوشتن:
به پاس تالش و مجاهدت 12 ساله تان برای کسب علم و دانش این تصدیق بشما

اهدا میگردد تا هم از مزایای قانونی آن بهره مند شــوید و هم نقشــی در عمران و 
آبادانی

میهن عزیزمان ایران ایفا کنید!!!
حاال فوق لیسانس امروزي ….؛

این مدرک بنا به تقاضاي نامبرده صادر گردیده و هیچگونه ارزش قانونی دیگری
ندارد!!!

************
طرف اسم ایدیش زده جوجو، میگم چند سالته؟ میگه: 30

حاال خدایي خودتون بگید این جوجو هست یا شترمرغ بالغ
************

دوستان پرسیدن وقتي مخاطب خاص نداریم و تنهاییم چیکار کنیم؟؟؟ . . . . . . . 
. بعله

سواله بجااااا و جالبي پرسیدن االن توضیح میدم!. …
مثال من خودم قبل از حموم رفتن یه لیوان آب پرتقال پر میکنم و میذارم روي میز

وبعدش میرم دوش میگیرم و میام بیرون!!! اومدم بیرون یهو با تعجب به لیوان روي 
میز

نگاه میکنم و میگم : عه ! مرسي عزیزم بازم که برام آب پرتقال گذاشتي !!! مي
خورم خیلي هم حال میده!!..…

!بعدش یه جوک واســه خودم تعریف میکنم و لپمو میکشم میگم : واااااي عشقم 
فدات

بشم که اینقد با نمکي. . . . . ,
االنم قرصامو میخورم بهتر میشم

************
باران نبار…

نبار لعنتي

عشقم با معشوقش بیرونه
سرما میخوره

سنگ ببار که جفتشون بمیرن
واال شوخي ندارم که…

من اینجا بشینم واسه شما پست بزارم اون با
عشقش قدم بزنه؟

************
ملت از مسافرت برگشتن آلبوم آپ کردن 198 تا عکس توشه

بعد من رفتم مسافرت 10 تا عکس گرفتم تو 9تاش شاخ گذاشتن واسم
تو اون یدونم که شاخ نذاشتن چشام بستس

************
طرف توي پروفایلش نوشته غذاي مورد عالقه م فقط استیک ریزوتو و اسپاگتي

بولونزو و کمي مارتیني
بعد خبر رسیده یه جا نذري میدادن

قابلمه ي یکي خورده تو سر این و اآلن سه روزه تو کماست
************

دختره تازه فوقِدیپلمشو تو رشته پرورش پرندگان اهلي
از دانشکده غیرانتفاعي و غیرحضوري علمیکاربردي

تو قریهي مسلمآباد از توابع یاقوتشهر سفلي َمَمسني بهزور
سه ترم مشروطي ودو جلسه تشکیلشورا

ونامه ازامام جماعت مسجدشون گرفته)نفسم گرفت(
اونوقت برگشته میگه:ازاین مملکت بایدرفت ،سقف اینجا واسهمنکوتاس!

خوب عزیزم کیلیپستو بردار!!.…
************

دوستان گرامي شنیدم چن وقتیه
شوخي با اشخاص مهم و مشهور و باشخصیت رایج شده!

یه خواهشي ازتون دارم ؛
لطفا با من ازین شوخیا نکنید

************
خبر فوري

پسره خواسته دختره رو بترسونه یه لیوان آب پاشیده تو صورت دختره
دختره صورتشوگرفته داد زده سوختم سوختم.

پسره خندیده گفته احمق آب بود.
دختره دستاشو برداشته از جلو صورتش.پسره دید صورتش عوض شده ترسید پا به
فرار گذاشته.باورش شده اسید پاشیده.نفهمیده آرایش دختره پاک شده .میگن هنوز

پسره باز نگذشته
************

حیف نون 18 سال از ازدواجش میگذشته و بچه نداشته ازش میپرسن چرا بچه دار
نمیشین؟؟؟؟

میگه چون دکتر ها میگن کسایي که نسبت فامیلي نزدیک دارن بچه هاشون ناقص
میشن..…

میپرسن مگه نسبت فامیلي تو و زنت چیه؟؟؟
میگه زن و شوهریم دیگه از این نسبت نزدیک تر؟؟؟؟؟

************
اونقده کیف میده به یکي بگي وایسا ازت عکس بگیرم…

بعد ازش فیلم بگیري
عین منگال نگا میکنه 1 بار امتحان کن!

************
چندسال پیش چادر مامانمو سرم کردم
واسه خنده،یهو مامانم تا منو دید جفت

دستاشو رو به آسمون برد و از ته دل خدا
رو شکر کرد و گفت خداروصد

هزاررررر مرتبه شکر که دختر نشدي
و گرنه هیچ امام و امامزاده اي هم

نمیتونست تو رو شوهر بده با این قیافت
************

تو خیابون با دوستم نشسته بودیم رو کاپوت یه بنزه
. بعد دختره اومد گفت : آقا ماشینتون خراب میشه ها ، کاپوتش فرو میره!

منم گفتم : نترس خانم یکي دیگه میخریم ؛ جایي میرید برسونمتون ؟
بعد یه نگاه بهمون کرد در بنزو باز کرد گازشو گرفت رفت!

مام سینه خیز اومدیم تا خونه
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آدینه  2 خرداد   |  22 می
1296 خورشیدی )1917میالدی(

زادروز  احمد صدر حاج سیدجوادی، بنیانگذار نهضت آزادی 
ایران و از اعضای نهضت مقاومت ملی. 

1302 خورشیدی )1923میالدی(
زادروز  مجید محسنی-بازیگر و کارگردان سینما

1343 خورشیدی )1964میالدی(
درگذشت حبیب کهن، بنیانگذار کنیسه کهن در ایران

1376 خورشیدی )1997 میالدی( 
درگذشت پروفسور احمد پارسا، گیاه شناس و بنیانگذار موزه 
تاریخ طبیعی ملی ایران، فلور ایران )به زبان فرانسه(از آثار مهم  

اوست.
1387 خورشیدی )2008 میالدی(

درگذشت ارتشبد فریدون جم، یکی از نزدیک ترین شاهدان 
حوادث مهم تاریخ معاصر ایران، از تحصیلکرده ترین امرای 
ارتش، اولین داماد رضاشــاه، همراه و محرم او در تبعید، از 
معلمان نظامی آخرین پادشــاه ایران، رییس ستاد ارتش 
شاهنشاهی و دیپلمات، پس از گذشت بیش از سی سال 
دوری از ایران، در ســن 94 سالگی در بیمارستانی خارج از 
شهر لندن در تنهایی و سکوت درگذشت. وی متولد سال 

1293 شمسی در تبریز بود.
  کتاب خاطرات و یادداشت های ارتشبد فریدون جم نوشته 

دکتر مرتضی مشیر از انتشارات شرکت کتاب

1390 خورشیدی )23 می 2011 میالدی(
درگذشت ناصر حجازی، دروازه بان مشهور ایرانی که از یک 
ســال و نیم پیش از آن گرفتار بیماری سرطان ریه بود، در 
سن شــصت و دو سالگی در بیمارستان کسری در تهران 

درگذشت.

شنبه 3 خرداد   |  23 می
1291 خورشیدی )1912میالدی(

تدفین جنازه یپرم خان در دبیرستان کوشش تهران )خیابان 
نادری(

1326 خورشیدی )1947 میالدی(
افتتاح نخستین کنگره  کارگران ایران
1340 خورشیدی )1961 میالدی(

درگذشت فرهاد ارژنگی نوازنده تار و آهنگساز
1360 خورشیدی )1981میالدی(

درگذشت نصراهلل فلسفی -نویسنده و پژوهشگر
1361 خورشیدی )1982 میالدی(

خرمشهر، از متجاوزین عراقی بازپس گرفته شد.
1382 خورشیدی )2003 میالدی(

درگذشت عماد رام هنرمند آواز

 یکشنبه 4 خرداد  |   24 می
1286 خورشیدی )1907(

زادروز  عبدالحسین سپنتا - از نخستین سینماگران ایران
1299 خورشیدی)1920 میالدی( 

کشته شدن شیخ محمد خیابانی، از فعاالن انقالب مشروطیت 
ایران. وی در خامنه در نزدیکی تبریز متولد شد و از فعاالن 
سیاسی در دوره انقالب مشروطه ایران بود. او در مجلس دوم 
به وکالت رسید و بعد از دوره دوم به تبریز رفت و قیام نمود، 
که سرانجام این قیام به شکست و کشته شدن وی منتهی شد.

1316 خورشیدی )1937(
زادروز  جهانبخش پازوکی- آهنگساز و نوازنده

1338 خورشیدی )1959(
درگذشت محمدتقی کمال تهرانی -خوشنویس

1383خورشیدی )2004 میالدی(
درگذشت امین امینی کارگردان و بازیگر سینما و تئاتر در سن 

74 سالگی در لندن
1397خورشیدی )2017میالدی(

درگذشت ناصر ملک مطیعی بازیگر سیما در تهران در 88 
سالگی در تهران

.
 دوشنبه 5 خرداد     25 می

1302خورشیدی )1923 میالدی(
زادروز پرویز شاپور، کاریکلماتوریست، در قم

1314 خورشیدی)1935 میالدی(
انتصاب نخستین اعضای فرهنگستان ایران از سوی هیأت 

وزیران وقت:
محمدعلی فروغی، علی اکبر دهخــدا، محمدتقی بهار، 
بدیع الزمان فروزانفر، غالمرضا رشیدیاســمی، عبدالعظیم 
قریب، عیســی صدیق، محمد حســابی، رضازاده شفق، 

علی اصغر حکمت، سعید نفیسی و غالمحسین رهنما 
1317 خورشیدی )1938 میالدی(

اعالم نامزدی ولیعهد )محمدرضاپهلوی( با فوزیه، خواهر 
پادشاه مصر

 1325 خورشیدی )1946 میالدی(
درگذشت ابوالقاسم آزادمراغه ای –روزنامه نگار و ادیب

1369 خورشیدی )1990 میالدی(
درگذشت علی اکبر سیاسی، نویسنده، پژوهشگر، استاد و 

رییس دانشگاه تهران
1376 خورشیدی )1997میالدی(

درگذشت محمدمهدی کمالیان، نوازنده و سازنده سه تار
1393 خورشیدی )2014میالدی(

درگذشت هوشنگ سیحون پدر معماری نوین ایران

سه شنبه 6 خرداد  |  26 می
1305 خورشیدی )1926میالدی(

درگذشت ادیب نیشابوری -ادیب، شاعر و مدرس

شیخ عبدالجواد ادیب نیشابوری، فرزند مال عباس، در سال 
1281 هجری قمری در نیشابور زاده شد. وی شاعری خوش 
قریحه بود و درسرودن شعرازسبک قاآنی پیروی می کرد. اما 
بعد ازمدتی به شیوه ترکستانی روی آورد و سرانجام خود 
صاحب سبکی ویژه شد. ازادیب نیشابوری عالوه بردیوان 
اشعار، »بخشی ازَشرح ُمَعَلّقات َسبعه و رساله ای درجمع بین 

عروض عربی و فارسی« باقیست.
1321 خورشیدی)1942 میالدی( 

انتشار روزنامه کیهان به صاحب امتیازی عبدالرحمن فرامرزی 
و مدیریت و سردبیری دکتر مصطفی مصباح زاده.

1325 خورشیدی )1946میالدی(
تأسیس انجمن روزنامه نگاران

1328 خورشیدی )1949میالدی(
درگذشت عالمه محمدقزوینی -ادیب، پژوهشگرو مؤلف 

»بیست مقاله«
1329 خورشیدی )1950میالدی(

قتل احمد دهقان-مدیر نشــریه تهران و نماینده مجلس 
شورای ملی و صاحب تماشاخانه تهران به دست حسن 

جعفری کارمند شرکت نفت انگلستان.
1339 خورشیدی )1960 میالدی(

زادروز  مهرداد فالح، شاعر در الهیجان
1361 خورشیدی)1982 میالدی( 

درگذشت وارطان هوانسیان از معماران و پیشگامان معماری 
مدرن در ایران؛ از آثار وی: ساختمان بانک ملی ایران در تهران 

)شعبه دانشگاه تهران(
1389 خورشیدی )2010 میالدی(

درگذشت محمدرضا اعالمی کارگردان سینما.
این کارگردان شامگاه ششم خرداد ماه در سن 54 سالگی به 
دلیل عارضه سکته قلبی در خانه اش به دیار باقی شتافت. او 
به عنوان کارگردان ساخت فیلم هایی چون »نقطه ضعف«، 
»ترنج«، »شناسایی«، »عشق و مرگ«، »افعی«، »آشوبگران«، 
»ساقی«، »آنسوی آیینه« و»رازها« را در پرونده کاری اش ثبت 

کرده است.
1398 خورشیدی )2019 میالدی(

 درگذشت پرویز بهرام در تهران ) متولد 1312 خورشیدی( 
دبلور)صدا پیشه( سینما ، تلویزیون و گوینده رادیو و هنرپیشه 

نمایشنامه های رادیویی.
 .

   چهارشنبه 7 خرداد   |  27 می
1324خورشیدی )1945 میالدی(

زادروز  محمد بیابانی، شاعر، در بوشهر
 1359خورشیدی )1980 میالدی(

گشایش اولین دوره مجلس شورای اسالمی
1383 خورشیدی )2004 میالدی(

وقوع زلزله ای به قدرت 6,4 درجه ریشــتر در استان های 
تهران، مازندران و مناطق کوهستانی شمال ایران

پنجشنبه 8 خرداد  |   28 می
1336 خورشیدی )1957 میالدی(

زادروز محسن مخملباف، نویسنده و فیلمساز، در تهران
1381 خورشیدی )2002 میالدی(

درگذشت حبیب اهلل کسمایی، فیلمنامه نویس سینمای پیش 
از انقالب ایران

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

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
22  می  تا  28 می )2 خرداد تا 8 خرداد(

https://www.uwla.edu/
http://www.khoshvaghtlaw.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=111733
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=47397&Status=2
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جراح - دندانپزشک

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

Encino, CA 91436

لوری الفلین هنرپیشه و همسرش ماسیمو جیانوللی 
به جرم خود اقرار کردند

لوری الفلین هنرپیشه تلویزیون و همسرش ماسیمو جیانوللی طراح مد که به مدت 
14 ماه تالش کردند در پرونده رشوه به دانشگاه روی حرف خود مبنی بر بیگناهی 
تکیه نمایند، سرانجام امروز با دادستان فدرال پروند به توافق رسیدند که با اقرار و 
پذیرش جرم خود، تخفیف بگیرند و به سبب تقلب مدت 2 ماه را در زندان فدرال 

خواهند گذراند. 
لوری الفلین و همســرش در پرونده رشــوه برای ورود دختران خود به دانشگاه 

USC، 500 هزار دالر به ویلیام ریک سینگر پرداخته بودند.
لوری الفلین پذیرفته است که افزون بر دوره زندان، 150 هزار دالر جریمه بپردازد 

و 100 ساعت کار برای خدمات عمومی انجام دهد. 
همســر او ماســیمو جیانوللی نیز 250 هزار دالر جریمه و 250 ساعت کار برای 

خدمات عمومی انجام خواهد داد.

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

