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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

آخرین آمار مبتالیان و مرگ و میر 
کالیفرنیا ناشی از بیماری کرونا

هدیه ۳۵000 دالری رئیس هیئت 
West Coast University مدیره

نگرانی از افزایش مبتالیان 
در زندانها

همه دانش آموزان لوس انجلس نمره 
قبولی می گیرند

حق بیمه ماهیانه اتوموبیل ها در 
کالیفرنیا پس داده می شود
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  کنکاش در رسانه های 
ایرانی خارج از کشور

در صفحه 5

ترور نافرجام شاه و پیامدهای آن
شاه میرفطروس )بخش سوم(

در صفحه ۳

خبرگزاری ایرانشهر:  
 شهره بیات زاده ۲۳ اسفند ۱۳۶۵ در شهر رشت استان گیالناست. او نخستین و تنها زن 
داور بین المللی شطرنج رتبه A در آسیا و آموزگار فدراسیون جهانی شطرنج )فیده( است  

که داوری مسابقات مهمی از جمله فینال قهرمانی شطرنج بانوان جهان را در کارنامه دارد.
شهره بیات دارای عنوان استادی فدراسیون جهانی شطرنج و دبیر پیشین فدراسیون شطرنج 
ایران است. شهره بیات در اواخر مهر ۱۳۹۷ بنا به دالیل نامشخص از سمت خود استعفا 
کرد و سپس در سال ۲۰۱۹ )میالدی( به عنوان عضو ارشد کمیته داوران فدراسیون جهانی 
شطرنج و آموزگار فیده انتخاب شد. شهره بیات تا پیش از مهاجرت از ایران به نام ایران، 

عضو ارشد کمیته داوران فیده بود.

ویرایش
در دی  ماه ۱۳۹۸ انتشار عکس های بی حجاب شهره بیات در جریان یک مسابقه قهرمانی 
جهان خبرساز شد. کیومرث بیات، پدر او انتشار این عکس ها را »شیطنت عکاسان« خواند و 
گفت که یک لحظه روسری از سر دخترش افتاده است ولی شهره بیات به دلیل عدم امنیت 
شغلی و موارد مشابه قبلی که به هتک حرمت  و زندان در جمهوری تبهکار اسالمی می 

انجامد از بازگشت به ایران ، میهن اش خودداری کرد. 
 شهره بیات در مصاحبه ای با شبکه خبری سی ان ان  در روز ۱۴ اپریل اعالم کرد که از 

کشور انگلستان درخواست پناهندگی سیاسی نموده است.

درخواست پناهندگی شهره بیات داور بین المللی شطرنج از انگلستان 

پروفسور قانون اساسی ترکیه و از مسئولین ارشد حزب حاکم 
ترکیه »برهان کوزو«  که مشاور ارشد رئیس جمهور ترکیه طیب 
اردوغان محســوب می شود به جرم ارتباط با قاچاقچی بین 
المللی ایرانی دستگیر شد. این قاچاقچی بین المللی ایرانی به نام 
ناجی شریفی زیندشتی  در فروردین ماه ۱۳۹۸ ) ۷ اپریل ۲۰۱۸( 
همراه با ۹ نفر از اعضای گروه خود در طی یورش پلیس ترکیه 
در محل اقامتشان در استانبول پس از زد و خورد مسلحانه و 
تیراندازی دستگیر شده بودند. پیش از این در شهریور ۱۳۹۳) 
ســپتامبر ۲۰۱۴( آرزو شریفی زیندشتی دختر ناجی شریفی 
زیندشتی، راننده او و برادرزاده اش در جریان درگیری مسلحانه 
با یک گروه قاچاقچی رقیب کشته شده بودند. ناجی شریفی 
زیندشتی پیش از این نیز در سال ۲۰۰۷ به جرم در اختیار داشتن 
۷۵ کیلوگرم هروئین توسط مقامات ترکیه بازداشت شد ولیکن 

در آگست سال ۲۰۱۰ )مرداد ماه سال ۱۳۸۹( آزاد گردید 
دادســتانی ترکیه برای برهان کوزو که عکس های او همراه 
با زیندشتی منتشر شده است درخواســت ۵ سال زندان از 

دادگاههای ترکیه را نموده است. 
یک قاچاقچی بین المللی ایرانی همراه با ۹ نفر از اعضای گروه 
او در یورش پلیس ترکیه به محل اقامت آنها در شهر استانبول 

دستگیر شدند.
به گزارش روزنامه حّریت ترکیه در روز جمعه ۱۷ فروردین، 
پلیس مبارزه با مواد مخدر این کشور ناصر شریفی زیندشتی را 
همراه با گروه ۹ نفره زیردست او پس از یک عملیات مسلحانه 

و تیراندازی میان پلیس و قاچاقچیان دستگیر کردند.
پیش از این در سپتامبر ۲۰۱۴ )شــهرویر ۱۳۹۳( ، آرزو شریفی 
زیندشتی دختر ناصر دیندشتی، راننده او، و برادرزاده اش در جریان 

درگیری مسلحانه با یک گروه قاچاقچی رقیب کشته شده بودند.
به گفته روزنامه حّریت، ناصر شریفی زیندشتی همچنین یکی از 
شاهدان در محاکمه صدها تن از کسانی بوده است که در ترکیه 
به جرم براندازی حکومت رجب طیب اردوغان دادگاهی شدند.

او ده سال پیش به جرم داشتن ۷۵ کیلوگرم هروئین خالص 
دستگیر و محاکمه و پس از طی سه سال زندان آزاد شده بود.

 روزنامه حّریــت می افزاید که تحقیقات بیشــتر در مورد 
فعالیت های قاچاقچیان زیردست زیندشتی نشان داده است که 

آنها با شبکه فتح اهلل گولن در ارتباط بوده اند.
فتح اهلل گولن از رهبران مذهبی مخالف حکومت اردوغان است 
کــه در حال حاضر در آمریکا زندگی می کند و تالش آنکارا 
برای بازگرداندن و محاکمه او به اتهام فعالیت های »تروریستی« 

و تالش برای براندازی دولت بی  نتیجه مانده است.
پرفسور قانون اساسی و از مســئولین ارشد حزب آ ک پ 
همدست سردمدار مافیای ارومیه ای ساکن استانبول از در آمد. 
تصاویر منتشر شده و مکالمات متعدد تلفنی بین این دو شخص 
نشان میدهد که پروفسور برهان کوزو که از نزدیکان اردوغان 
میباشد از حامیان و همکاران اصلی ناجی شریفی زیندشتی از 
روسای مشهور مافیا میباشد.  زیندشتی که آخرین بار به اتهام 
ترور صاحب مجموعه تلویزیونی جم در استانبول بازداشت 
شــده بود با حمایت این پروفسور حقوق آزاد شده و ناپدید 
گشته است زیندشتی که متولد روستای زیندشت اورمیه میباشد 

بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر ترکیه به حساب میایید.

اتهام ارتباط یکی از مسئولین ارشد حزب حاکم 
ترکیه با قاچاقچی بین المللی ایرانی
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دیوید پایل، مدیر عامل American Career College و رئیس هیئت مدیره 
West Coast University با حضور در یک رستوران در شهر نیوپورت بیچ 
در ارنج کانتی که ساپوری نام دارد و برای خوراک های ایتالیایی و پیتزا مشهور است، 

۳۵ کارت ۱۰۰۰ دالری را به کارکنان این رستوران هدیه کرد. 

گر چه هنگام حضور او در شب گذشته تنها ۱۰ نفر از کارکنان برای آماده سازی و 
توزیع خوراک آنجا بودند، او هدیه خود را برای همه از آشپز تا گارسون و کارکنان 
بخش ظرفشویی برای سپاسگزاری از آنان در خدمت برای روزهای کرونا، به جای 

گذاشت تا کمکی باشد برای روزهای سخت. 

West Coast University هدیه ۳۵۰۰۰ دالری رئیس هیئت مدیره

نگرانی از افزایش مبتالیان 
در زندانها

افزایش شمار مبتالیان در بین ماموران پلیس و ماموران اداره شریف دپارتمان در ۱۰ روز 
گذشته و به موازات آن شمار مبتالیان در زندان ها و بازداشتگاه های جنوب کالیفرنیا، برای 

مسئوالن اداره زندان ها نگرانی بسیاری را به وجود آورده است. 
در کانتی ریورساید ۸۰ زندانی و ۵۵ نفر از کارکنان زندان مبتال شده اند و ۲ نفر از ماموران 

شریف دپارتمان جان خود را از دست داده اند. 
در لوس انجلس، پلیس از ۵۴ نفر از همکارانی سخن می گوید که نسبت به آزمایش کرونا، 
مثبت نشان داده اند که ۲ نفر در بیمارستان هستند و ۱۳ نفر پس از بهبود مرخص شده و 

به کار بازگشته اند. 
در کانتی لوس انجلس ۲۹ نفر از کارکنان شریف دپارتمان آزمایش مثبت داشته اند و ۳۷۶ 
نفرشان نیز در قرنطینه هستند و شمار مبتالیان زندانی ۱۹ نفر و شمار زندانیان قرنطینه شده 

۴۰۰ نفر است.
در ارنج کانتی تنها ۱۳ زندانی و ۳ نفر از کارکنان مبتال تشخیص داده شده اند. کانتی سن 

برناردینو نیز از ابتالی ۲۱ کارمند زندان و ۳۸ زندانی گزارش کرده است.

همه دانش آموزان لوس انجلس 
نمره قبولی می گیرند

آستین بیوتنر، رئیس اداره آموزش لوس انجلس، امروز در یک پیام ویدئویی اعالم کرد که 
تعطیلی مدارس تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد یافت و آموزش همچنان به صورت 

آنالین و به صورت اینترنتی ادامه خواهد یافت. 
از سوی دیگر الیسون یوشی میتو، رئیس بخش آکادمیک این اداره در بولتن خبری خطاب 
به آموزگاران اعالم کرد که هدف کنونی ما باال بردن سطح توانایی آموزشی دانش آموزان 

به ویژه در مناطق کم درآمد است که دستیابی آنها به مواد آموزشی و اینترنت کمتر است. 
آستین بیوتنر در پیام خود اعالم نمود که برای ترم بهار سال جاری، هیچ دانش آموزی، نمره 
ردی نخواهد گرفت و تالش ما بر آموزش است و نمره و رتبه در آن نقشی نخواهد داشت 
و در همکاری با شرکت آمازون، موفق شده ایم برای دانش آموزان دبیرستانی، امکان بیشتری 

فراهم کنیم. تا مراسم پایان سال را به صورت مجازی برگزار کنم.

حق بیمه ماهیانه اتوموبیل ها در کالیفرنیا پس داده می شود
ریکاردو الرا، رئیس کمیسیون بیمه کالیفرنیا امروز به شرکت های بیمه دستور 
داد که در دوران کرونا، بخشــی از حق بیمه دریافت شده از افراد و مشاغل 

را به آنان پس بدهند. 
او در این دســتور خود به بازگرداندن حق بیمه ماه های مارچ و آپریل و در 
صورت ادامه برای ماه می را در مورد بیمه اتوموبیل به مشتریان باز گردانند 
زیرا آنها از اتوموبیل خود اســتفاده نمی کننــد. و رانندگی نکردن مردم، در 

موضوع تصادف تاثیر دارد که معیار تعیین حق بیمه بوده است. 
ناگفته نماند که شــرکت های State Farm، All State و Geico به 

طور داوطلبانه در این زمینه اقدام کرده بودند. 
بازگردادن حق بیمه، ممکن است تا ماه آگوست ادامه یابد. ریکاردو الرا به 
آخرین گزارش دانشگاه UC Davis در مورد کاهش تصادف اشاره کرده 

است. 

آخرین آمار مبتالیان و مرگ و میر کالیفرنیا ناشی از بیماری کرونا
آخرین آمار مبتالیان و مرگ و میر کالیفرنیا ناشــی از بیماری کرونا کالیفرنیا بامداد دوشــنبه را با ۲۳۴۲۸ مبتال آغاز کرد و شمار مرگ و میر به ۶۸۲ نفر رسیده بود. در روز 

گذشته ۸۹۱ مبتال و ۴۷ مرگ و میر گزارش شده بود. آمار شماری از کانتی های کالیفرنیا به این شرح است:

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

محمد امینی

آن گونه که در گزارش های تاریخی آمده، در ســالگرد گشــایش دانشگاه تهران در 
روزپانزدهم بهمن ماه ســال ۱۳۲۷، ناصرفخرآرایی که کارت خبرنگاری داشت، پنج 
گلوله به ســوی شاه شــّلیک کرد که تنها یکی از آن ها، شــاه را اندکی زخمی کرد. 

فخرآرایی درجا کشته شد و رمز و راز این ترور نافرجام را با خود به گور برد. 
بســیاری را باور براین است که این ترور نافرجام، شاه را برانگیخت که با فراخواندن 
مجلس مؤسسان به سودای افزایش قدرت خویش بیافتد. کسانی مانند آقای میرفطروس 
این افسانه را می پراکنند که تا پیش از این ترور نافرجام، شاه در سودای تغییر قانون 

اساسی و افزایش قدرت خویش نبوده است. این افسانه را اینک محک زنیم.
ترور نافرجام شــاه در بهمن ماه ۱۳۲۷ روی داد. هفت ماه پبش از این رویداد، در ۲۴ 
تیرماه آن سال )۱۵ ژوئیه ۱۹۴۸(، ُجرج مارشال، وزیر امورخارجه ایاالت متّحد آمریکا 

در تلگرافی به سفیر آن کشور در تهران چنین می نویسد:
» سفیر بریتانیا ]در واشنگنتن[ برای تبادل نظر پیرامون موضوع تغییر قانون اساسی که 
از سوی شاه در سفربرنامه ریزی شده اش به لندن مطرح خواهد شد، با وزارت خانه 
به نظرخواهی پرداخت. )در پاراگراف چهارم تلگراف ۱۰ ژوییه به آن پرداختم( سفیر 
بریتانیا تلگرامی را از وزارت خارجه آن کشور نشان داد که گواه این بود که زمان برای 
تغییر قانون اساسی ]در ایران[ آماده نیست و برنامه هفت ساله باید برهمه سیاست های 
داخلی برتری داشته و پیشرفت های دولت تازه ]عبدالحسین هژیر[ باید پیش از دست 
زدن به تغییر قانون اساسی بررسی شود. دولت بریتانیا برای آن که مخالفت یا پشتیبانی 
از سودای شاه در قانون اساسی نشان ندهد، آمادگی دارد تا در جزییات این موضوع با 

شاه که گویا انگیزه نخست او اصالحات اقتصادی است گفت و گو کند:
یکم- اصالح قانوِن شمار نیازمند )=حّد نصاب؛ کوروم( در مجلس که بریتانیا براین 

باوراست که برای گذراندن قوانین بسیار دلخواه است؛ 
دوم- دادن اختیار به شــاه برای انحالل مجلس که در این راستا، بریتانیا با دو پرسش 
روبرو است: آ( آیا انجام این دگرگونی در قانون اساسی، چشم انداز پیشرفت اقتصادی 
و رفرم های اجتماعی را افزایش خواهد داد که دولت بریتانیا به این پرسش این گونه 
پاسخ می دهد که مجلس تازه چندان و شاید هیچ بهتر از مجلس پیشین نباشد؛ و ب( 

آیا سود چنین دگرگونی بیشتر از زیان زود گذر آن خواهد بود.
کوتاه این که، وزارت امورخاجه بریتانیا براین باوراست که رفرم قانون اساسی در ایران، 

زودرس است.«  )تلگراف شماره ۱۵۴۸-۷/۸۹۱.۰۱۱  (
آیا شگفت آور نیست پادشاهی که به قانون اساسی و پاسداری از استقالل ایران سوگند 
خورده، در سودای دریافت اجازه از دولت بریتانیا برای دگرگونی در قانون اساسی ایران 
باشد؟! شگفت انگیزتر این که چنین می نماید که سران دولت های بریتانیا و ایاالت 
متّحد آمریکا، پایبندی بیشتری به اجرای قانون درایران نشان می دهند تا پادشاهی که 
به گفته آقای میرفطروس، تا این زمان، دلبسته و شیدای قانون و دموکراسی بوده است! 
وزیر در پایان تلگراف خود می نویسد که او به دولت بریتانیا پیشنهاد کرده که از این 
فرصت تاریخی بهره گرفته و سودمندی های پادشاهی موفّق ولی کنترل شده بریتانیا را 
به شاه ایران نشان دهند!! وزیر با زیرکی به هم رتبه بریتانیایی خود سفارش می کند که 

به محّمدرضاشاه درس پادشاهی پایبند به قانون بدهد:
»برای این که شاه احساس پَس زنش تحقیرآمیز نداشته باشد، بریتانیا میتواند.... به شاه 
نشان دهد که کوشش برای اتّحاد مّلی چگونه به محبوبیّت پادشاه ]بریتانیا[ انجامیده 

است.« )همان(
این گفت و گو میان لندن و واشنگتن و از واشنگتن با سفیر در تهران در روز ۲۴ تیرماه 
۱۳۲۷ اســت. سه روز پس از آن، شاه راهی بریتانیا شد تا برای تغییر قانون اساسی و 

افزایش قدرت خویش ازآن دولت کسب تکلیف کند. 
در این زمان و در پس پرده، رقابت فزاینده ای میان لندن و واشنگتن در جریان بود: یکی 
برای پاسداری از جایگاه تاریخی خویش و دیگری برای دستیابی به جایگاهی برتر در 
ایران و دیگر کشورهای نفت خیز خاورمیانه. برپایه گزارش های وزارت امورخارجه 
ایاالت متّحد آمریکا، شــاه پس از سفر به لندن، به آن ها وعده داد که با شوربیشتری 
از منافع شــرکت نفت  ایران و انگلیس پشتیبانی کند. بریتانیا نیز به سودای شاه برای 
توانا کردن ارتش ایران پاســخ داد. شاه پس از بازگشت از لندن، با پیمان خرید جنگ 
افزار از ایاالت متّحد آمریکا که یک سال پیشتر بسته شده بود، به سود آن چه در سفر 
لندن به او وعده داده بودند، با ســردی برخورد کرد و رزم آرا که در آن هنگام رئیس 
ستاد ارتش بود، به سفیر ایاالت متّحد آمریکا گفت که گمان نمی کند این پیمان، که 
نیازی به تصویب مجلس نداشت، بتواند از تصویب مجلس بگذرد! )تلگرام ۸۹۱.۲۰ 

)۱۴۸-۱۰/Mission

درپیآمد این سفر و َسمت گیری آشکار شاه به سود بریتانیا، دولت فخیمه به اندرزهای 
پیشین خود برای پایبندی به قانون اساسی و برگزار نشدن مجلس مؤّسسان پایان داد و 

شاهی که اینک گستاخ ترشده بود، به تهدید نمایندگان مجلس برخاست.
جان کوپر ویلی ) John Cooper Wiley  ( سفیر ایاالت متّحد آمریکا در ایران، در 
۱۴مهرماه ۱۳۲۷ گزارش داد که شاه اندیشه گناره گیری از پادشاهی دارد. او در شامگاه 
هشتم آبان با شاه دیدار کرد و گزارش داد که شاه برآن است که از تهدید به کناره گیری 

برای افزایش قدرت خویش بهره بگیرد! 
»در گفت و گوی با شاه من یادآوری کردم که ما درباره دگرگونی در قانون اساسی بسیار 
نگران هستیم. من به او گفتم که نگرانی ما با انجام این کار نیست که زمان آن است. 
یادآور شدم که ما در زمان بیست و هشتمین وتوی ]شوروی در شورای امنیّت[ هستیم. 
به او یادآور شــدم که در این زمان، دو برجسته ترین کار شاه باید سیاست خارجی و 
امنیّت مّلی باشد که هردوی آن ها در دست او است و هرگام دیگری که شاه بردارد، 
می تواند به ناتوان کردن او بیانجامد . من پافشاری کردم که شاه نباید از تهدید به کناره 
گیری از سلطنت برای کنار آمدن با مجلس بهره بگیرد و یادآور شدم که از دیدگاه روانی 
چنین تهدیدی ابزار سیاسی سودمندی نیست. شاه همچنان ناخشنود و تفاهم ناپذیر 

است. آشکار است.« )تلگرام ۱۴۸-۱۱/۸۹۱.۰۰(
از گــزارش های وزارت امورخارجه آمریکا نمی توان دریافت که آیا تهدید به کناره 
گیری از پادشاهی برای ترساندن نمایندگان مجلس بوده و یا او به راستی چنین اندیشه 

ای را در سر می پرورانده است. 
»در گفت و گو با نخســت وزیر]هژیر[ من در همان زمینه های گفت و گویم با شاه 
سخن گفتم .... درباره احتمال التیماتوم چهارماهه شاه به مجلسس پیش از کناره گیری 
از پادشاهی، من یادآور شدم که در آن چهارماه، دشمنان ایران و مخالفان سلسله پهلوی 
زمان کارسازی برای برانگیختن یک کارزار خواهند داشت و شاه برنامه ای برای رودر 
رویی ندارد. نخست وزیر، با اشتیاق بسیار گفت که او خواهان به پس انداختن پیشنهاد 

شاه است.« )همان(
راستی این است که شاه، فرزند کسی بود که در دوران نخست وزیری و پیش از آغاز 
پادشاهی، در واکنش به استیضاح قانونی نمایندگان مجلس، ظاهراً از کار کناره گرفت 
و به رودهن رفت و دســت ســربازان را در تهران بازگذارد تا گروهی از نمایندگان 
که مصّدق نیز در میان آن ها بود، حضرت اشــرف را با خواهش و پوزش به تهران 
برگرداندند! به هر روی، ســودای شاه و برنامه های دیگران هرآن چه می بود، رویداد 

ترور نافرجام پانزدهم بهمن، وی را از این بن بست سیاسی رهانید. 
در روزهای پایانی نخســت وزیری هژیر و شش روز پس از دیدار شاه با جان کوپر 
ویلی، موسی نوری اسفندیاری، وزیرامورخارجه، راهی لندن شد تا با ارنست بِوین، ) 
Ernest Bevin ( همتای بریتانیایی خود در لندن دیدار کند وپشتیبانی آن دولت را از 

برگزاری مجلس مؤّسسان بستاند. بریتانیا، اسفندیاری را با خبر خوش این پشتیبانی و 
نیز گسیل نماینده ای از سوی شرکت نفت ایران و انگلیس برای »گفت و گو« با دولت 
روانه ایران کرد. پخش خبر این دیدار و نیز آگاهی رســانی درباره کوشش شاه برای 
ترمیم قانون اساسی در »بی.بی.سی« به واکنش آشکار در روزنامه های ایران و برخی از 

نمایندگان مجلس انجامید. 
ترور نافرجام شاه در پانزدهم بهمن ۱۳۲۷ روی داد. سه روز پیش از این رویداد، دین 
آچُسن، وزیر امور خارجه ایاالت متّحد آمریکا در آن زمان، در یادداشتی به سفیر خود 

در ایران چنین می نویسد:
»ِسر جان لوروژِتِل )Sir John Helier Le Rougetel( سفیر بریتانیا، دیروز ]یازدهم 
بهمن[ به دولت خود در بریتانیا گزارش داد که شاه در این هفته فرمانی برای تشکیل 
مجلس مؤسسان و ترمیم قانون اساسی صادر خواهد کرد.« )تلگرام ۱۴۹-۲/۸۹۱.۰۱۱(
سفارش بریتانیا به شاه در سفر لندن، گشایش مجلس سنا بود تا وزنه ای دربرابر مجلس 
شورای مّلی باشد. آچسن در همان تلگراف می افزاید که دولت بریتانیا که دلمشغول 

پیمان نفت بوده، به سفیر خود چنین سفارش کرده:
»یکم: جویا شوید که آیا شاه با کابینه و بزرگان مجلس در این زمینه رایزنی کرده است؟ 
دوم: فرصــت را دریابید و بگویید که در این زمان چنین پیشــنهادی با افکارعمومی 
همسویی ندارد؛ سوم: به شاه یادآور شوید که تشکیل مجلس سنا برپایه قانون اساسی 

کنونی باید پیش از تجدید نظر در قانون اساسی انجام شود.« )همان( 
دولت بریتانیا که تنها دغدغه اش پیمان نفت بوده، از این که شاید مجلس شورای مّلی 

دست به کاری بزند که به زیان منافع آن کشور باشد، به شاه یادآوری می کند که تشکیل 
مجلس ســنا وزنه ای قانونی در برابر مجلس شورای مّلی است و به تشکیل مجلس 
مؤسسان و ترمیم قانون اساسی هم نیاز ندارد! نیک بنگرید که رایزنان پادشاهی که بنا 

است پاسدار منافع مّلی ایران باشد، نمایندگان دولت بریتانیا اند! 
در شامگاه پیش از ترور نافرجام، سامرویل که در آن هنگام وزیر مختار ایاالت متّحد 
آمریکا در ایران بود، از ســوی ســفیر چنین گزارش می دهد که پیــام وزیر را برای 
برگزارنکردن مجلس مؤّسسان به شاه رسانده و چنین می نماید که شاه بهایی به این 
پیام نداده و به جای دیدار با ســفیر ایاالت متّحد آمریکا،  به لوروژِتِل، سفیر بریتانیا، 
پیغــام داده که در روزهای آینده بــا او دیدار خواهد کرد. وزیر مختار پس از دیدار با 
ابوالحسن ابتهاج یک روز پیش از ترور نافرجام، به وزیر گزاش داده که به گفته ابتهاج 
که خود از پشتیبانان فراخواندن مجلس مؤسسان بوده، شاه که اینک از پشتیبانی بریتانیا 
برخوردار شده، از این میانجی گری آمریکایی ها بسیار خشمگین شده است. )تلگرام  

)۳۴۹-۲/۸۹۱.۰۱۱
آقای میرفطروس می نویسد:

»ســوء قصد به جان شــاه در دانشگاه تهران باعثِ گرایشِ قطعِی شاه 
به کســبِ بیشــترِ قدرتِ و اقتدار شد و سیاستمداران برجسته ای مانند 
دکترقاسم غنی، سیدحسن تقی زاده و ابوالحسن ابتهاج  شاهِ جوان را به 
"اقتدارِ بیشتر«"، تشکیل مجلس مؤّسسان و تغییرقانون اساسی تشویق 

کردند.«
گزارش های یادشــده در باال نشــان می دهند که این سخن میرفطروس، بی پایه و 
نادرست است و شاه نزدیک به دوسال پیش از »سوء قصد« در سودای افزایش قدرت 

خویش از راه »تشکیل مجلس مؤّسسان و تغییرقانون اساسی« بوده است.  
افزون بر این، اشاره ای گذرا به یادداشت های قاسم غنی و برداشتن چند واژه از میان 
۹ جلد یادداشت، کاری پژوهشگرانه نیست.  قاسم غنی، شیفته رضاشاه و خودکامگی 
او بود و وی را یکی از »نوابغ و ُدهات ایران« می خواند و »سازمان مشروطیّت ایران« 

را بزرگ ترین مانع پیشرفت کار خوب« می دانست. )ج ۸- ۳۹۹( 
کافی است به یادداشت های او در ماه های پیش از ترور نافرجام شاه بنگریم و ببینیم 

که او درباره محّمدرضاشاه چگونه داوری می کرده:
»اعلیحضرت با کمال افسوس محاط به مردمان حقیر ِ کوچک نفس و گاهی هنگامه 
جو و بد نیّت هستند... در کسان خانواده سلطنت، اشرف پهلوی همه کاره است. نفوذ 
غریبی در برادر تاجدار خود دارد. مداخله ایشان در تعیین سفرا و وزرا و سایر مقامات 

مؤثّر است.« )ج ۸- ۳۹۵(
غنی، شاه را آدمی ناتوان می دانست و در همان هفته های پیش از رویداد پانزدهم بهمن 
و هفت سال پس از پادشاهی محّمدرضاشاه، آرزو می کرد کسی مانند رضاشاه پیداشود 

و ایران را آبادان کند:
»چه می شد که یک نفرمرد قوی، عادل و عاقل پیدا می شد و فصل نویی بنیاد می کرد 
و مردم را از چنگ این جماعت... نجات می داد و شالوده ای می ریخت.« )ج ۸- ۳۹۹(
در این جا هم باز میرفطروس، تاریخ قیچی شده را پیش روی خوانندگان نوشتارش 
می نهد. او چنین وانمود می کند که قاســم غنی، تقی زاده و ابتهاج بودند که پس از 
»سوء قصد به جان شاه... شاهِ جوان را به "اقتدارِ بیشتر"، تشکیل مجلس مؤّسسان و 
تغییرقانون اساسی تشویق کردند«. اگراز همه گزارش های یادشده درباال هم بگذریم، 
همان قاسم غنی در دی ماه ۱۳۲۷می نویسد که اندیشه تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر 
قانون اساسی را شاه، دوسال پیش از »سوء قصد« و در هنگامی که غنی سفیر ایران در 

مصر بوده پیش کشیده است!
»تقریباً یک سال و نیم وقتی که جرج آلن در تهران سفیر آمریکا بود و تغییر کرد و از 
قاهره می گذشت، در سه چهار روزی که در قاهره بود، با من در این موضوع مذاکره 
کرد که اعلیحضرت پادشاه چنین خیالی ]برای تغییر قانون اساسی[ دارد و او نگران بود 

و می گفت می ترسم از نظر بین المللی سوء تفسیر بشود.« )ج ۸- ۴۰۲(
غنی می نویســد که که داســتان کناره جویی و یا افزایش قدرت را خود او از زبان 
محّمدرضاشاه در تهران، هنگامی که در ماه اوت ۱۹۴۷ )مرداد ۱۳۲۶( از آمریکا به تهران 

بازگشته و پیش از آغاز سفارت در مصر در مهرماه همان سال شنیده است:
»خود اعلیحضرت هم به مــن در تهران موقعی که از آمریکا به تهران رفتم و قبل از 
مسافرت به مصر صحبت کردند که من خسته شده ام از این اوضاع، یا باید شاه آبرومند 

مملکت آبرومندی باشم و یا بروم کناره بجویم.« )ج ۸- ۴۰۳(

ماجرای ترور نافرجام شاه و پیامدهای آن
شاه میرفطروس )بخش سوم(

https://mgmlenders.com/
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کیومرث عزیزي

فرمانده نیروي انتظامی
استان مرکزي

مسئولیت ها

- جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تا ۱۳ مرداد ۱۳۹۴
- فرمانده نیروي انتظامی استان مرکزي از ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر
کیومرث عزیزي به عنوان فرمانده نیروي انتظامی استان مرکزي مسئول مرگ وحید 
حیدري، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دي ماه ۱۳۹۶ ، است. از آن جایی که 
وحید حیدري در بازداشــتگاه کالنتري ۱۲ شــهر اراک نگهداري می شده است بر 

اساس قانون نیروي انتظامی مسئول حفظ جان او بوده است.
وحید حیدري، ۲۳ ســاله ، در جریان اجتماعات اعتراضی در اراک در روز ۱۰ دي 
۱۳۹۶ توسط نیروي انتظامی دستگیر شد و در کالنتري ۱۲ اراک جان سپرد. ۱۶ دي 
۱۳۹۶ به خانواده حیدري اطالع داده می شود که فرزندشان در زندان خودکشی کرده 

است و از ایشان می خواهند تا پیکر او را تحویل بگیرند.
به گفته یک فعال مدنی در اراک خانواده وحید حیدري تحت فشــار شدید امنیتی 

مجبور شدند او را در مکانی که مورد نظر ماموران امنیتی بود، دفن کنند.
عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقالب مرکز استان مرکزي، سه شنبه ۱۹ د یماه با 
قاچاقچی خواندن وحید حیدري علت مرگ او را خودکشی اعالم کرد و گفت که 

فیلم لحظه خودکشی او موجود است.
این اظهارات در حالی بیان شــده است که تا کنون هیچ فیلمی از خودکشی وحید 
حیدري منتشــر نشده اســت. نزدیکان وحید حیدري با رد ادعاي قاچاقچی بودن 
او خبر از وجود شــکاف عمیقی روي ســر پیکر وحید حیدري داده اند که فرضیه 

خودکشی وي را رد می کند.
محمد نجفی، وکیل دادگستري که پرونده وحید حیدري را دنبال می کرد، در ۲۵ د 
یماه و در منز الش توســط نیروهاي امنیتی دستگیر شد پیش از آن محمد نجفی با 

رد فرضیه خودکشی وحید حیدري گفته بود که او در بازداشتگاه کشته شده است.

عبدالعلی عسگري
رئیس سازمان صدا و سیما

متولد سال ۱۳۳۷ است؛ مدرک
دکتراي مهندسی صنایع دارد

مسئولیت ها

- مشاور در دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۰
- معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان

مراکز ایرانگردي و جهانگردي از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳
- بنیانگذار شرکت فروشگاه هاي رفاه و مشاور رئیس جمهور از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۰

- رئیس بنیاد فرهنگی پژوهشی غرب شناسی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳
- مشاور رئیس صدا و سیماي جمهوري اسالمی و معاون آموزشی سازمان و ریاست

دانشکده صداوسیما در سال ۱۳۸۳
- معاون توسعه و فن آوري رسانه در سازمان صداوسیما از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳

- رئیس سازمان صدا و سیما از ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر
عبدالعلی عسگري به عنوان رئیس صدا و سیماي جمهوري اسالمی مسئول پخش 
اعترافات اجباري زندانیان سیاسی و فعاالن مدنی است. یکی از این موارد، مصاحبه 

اي با محمد قهرمانی، پدر سارو قهرمانی بوده است.
سارو قهرمانی، ۲۴ ســاله در ۱۲ دي ۱۳۹۶ در جریان اعتراضات سراسري دي ماه 
۱۳۹۶ در ســنندج توسط وزارت اطالعات دستگیر شد و در بازداشت گاه وزارت 
اطالعات جان سپرد. پیکر او ۱۱ روز بعد در ۲۳ د یماه ۱۳۹۶ به خانواد هاش تحویل 

داده شد.
فقط یک روز پس از انتشار خبر کشته شدن سارو قهرمانی، پدر او محمد قهرمانی، 
در ویدئویی که از صدا و سیماي جمهوري اسالمی پخش شد با رد کشته شدن سارو 
در بازداشتگاه وزارت اطالعات گفت که سارو از اعضاي مسلح ) حزب کومه له ( 

بوده و در یک درگیري مسلحانه کشته شده است.
یک روز پیش از جلوي دوربین رفتن محمد قهرمانی ) ۲۴ دي ۱۳۹۶ ( پدر ســارو 
محمدابراهیم زارعی، فرماندار، در ســخنانی مشابه به خبرگزاري ایرنا ) خبرگزاري 
رسمی جمهوري اسالمی ( گفت که کشته شدن سارو قهرمانی ربطی به اعتراضات 
د یماه ۱۳۹۶ نداشــته اســت و درباره جزئیات مرگ سارو گفت: » این فرد ) سارو 
قهرمانی ( وقتی به همراه یکی از مرتبطین خود تحت تعقیب مأموران قرار داشــت 
بدون توجه به فرمان ایســت ماموران از محل گریخته و ســپس به سمت ماموران 

تیراندازي کردند که در درگیري کشته شدند.«
اظهارات تلویزیونی محمد قهرمانی، پدر سارو، در شرایطی به طور کامل تأیید ، کننده 
گفته هاي محمدابراهیم زارعی، فرماندار ســنندج بود که بر اساس شهادت یکی از 
نزدیکان سارو، محمد قهرمانی تحت فشار شدید مأموران وزارت اطالعات جلوي 
دوربین رفته است فشارهایی که همچنان محمد قهرمانی را از انجام مصاحبه با رسانه 

ها باز می دارد.

کیومرث عزیزي
وزیر اطالعات جمهوري اسالمی

سید محمود علوي متولد سال ۱۳۳۳ در شهر المِرد 
) در استان فارس ( تحصیالت حوزوي و مدرک 

دکتراي فقه و مبانی حقوق اسالمی دارد.

مسئولیت ها

- نماینده ستاد مرکزي انقالب اسالمی در جنوب فارس از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸
- نماینده دفتر رو حاهلل خمینی در المرد از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹

- نماینده دور ههاي اول، دوم، چهارم و پنجم مجلس شوراي اسالمی
- مخبر و سخنگوي کمیسیون شوراها و امور داخلی، کمیسیون خاص وظیفه عمومی 
و کمیسیون خاص وظایف و اختیارات ریاست جمهوري در دوره هاي اول و دوم 

مجلس شوراي اسالمی
- نایب رئیس کمسیون شوراها و امور داخلی مجلس شوراي اسالمی ) دوره چهارم (

- نایب رئیس کمیسیون هاي سیاست خارجی و آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی 
) دوره پنجم (

- رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و کویت در مجلس ) دور ههاي چهارم و پنجم(
- رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و مراکش در مجلس ) دوره پنجم (

- معاونت نظارت و بازرسی و معاونت روابط عمومی و تبلیغات سازمان عقیدتی
سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح در سال هاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰

- رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با حکم سید علی خامنه اي از سال ۱۳۷۹ تا سال 
۱۳۸۸

- نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبري
- وزیر اطالعات جمهوري اسالمی از مرداد ۱۳۹۲ تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر
1. دستگیري و شکنجه فعاالن مدنی- سیاسی،

اقلیت هاي مذهبی و همچنین سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز
1,1 . سرکوب اعتراضات دي ماه 1396

وزارت اطالعات در اعتراضات سراسري هفتم تا هفدهم دي ماه ۱۳۹۶ دانشجویان،
معترضان و افرادي که تصاویر این اعتراضات را رسانه اي می کردند دستگیر کرد.

ه مزمان با اعتراضات سراسري ) ۷ دي ۱۳۹۶ ( وزارت اطالعات ده ها تن از فعاالن 
دانشجویان منتقد را دســتگیر کرد. پروانه سلحشوري، نماینده مجلس، در ۱۵ دي 
۱۳۹۶ طی گفت وگویی با تارنماي خبري »جامعه نو« گفت وزارت اطالعات متولی 

دستگیري ۹۰ تن از دانشجویان در جریان اعتراضات دي ماه ۱۳۹۶ است. 
وزارت اطالعات در ۲۰ دي ۱۳۹۶ طی بیانیه اي به تشریح فعالیت هاي این وزار ت 
خانه در راستاي برخورد با اعتراضات سراسري پرداخت. در بخش هایی از این بیانیه 

آمده است:
»وزارت اطالعات توانســت با رصد اطالعاتی و بهره گیري از گزارشــات مردمی، 
برخی عوامل آشوب، اغتشاش، قتل و ضرب و شتم مردم و مأموران ناجا با سالح 
سرد و گرم، تخریب و سرقت اموال عمومی و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی 

جامعه را دستگیر کند که به برخی از این اقدامات اشاره می شود:
- دستگیري شماري از تهییج و تحریک کنندگان مردم براي حضور در اغتشاشات

در فضاي مجازي در برخی استان ها،
- دســتگیري ارسال کنندگان تصاویر آشوب و اغتشاش به رسانه هاي ضد انقالب 

خارج نشین از طریق فضاي مجازي«
همچنین ســارو قهرمانی، ۲۴ ســاله، در ۱۲ د یماه ۱۳۹۶ در جریان اعتراضات در 
سنندج از سوي وزارت اطالعات دستگیر شــد و در بازداشتگاه وزارت اطالعات 
جان سپرد. پیکر او ۱۱ روز بعد در ۲۳ د یماه ۱۳۹۶ به خانواده اش تحویل داده شد.
فقط یک روز پس از انتشار خبر کشته شدن سارو قهرمانی، پدر او، محمد قهرمانی،

در ویدئویی که از صدا و سیماي جمهوري اسالمی پخش شد با رد کشته شدن سارو 
در بازداشــت گاه وزارت اطالعات گفت سارو از اعضاي مسلح »حزب کومه له« 
بود و در یک درگیري مسلحانه کشته شده است. براساس شهادت یکی از نزدیکان 
سارو، محمد قهرمانی تحت فشار شدید مأموران وزارت اطالعات جلوي دوربین 
رفته اســت؛ فشارهایی که همچنان محمد قهرمانی را از انجام مصاحبه با رسانه ها 

باز می دارد «

1,2 . بازداشت و شکنجه کارگران معترض
مأموران وزارت اطالعات، تحت امر ســید محمود علوي، در بازداشت و شکنجه 

کارگران معترض شرکت نیشکر هفت تپه نقش کلیدي داشته اند.
در ۱۴ د یماه ۱۳۹۷ اســماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران هفت تپه، در حساب 
اینســتاگرام خود نوشت که در زندان شکنجه شده اســت. او در این یادداشت از 
محمود علوي، وزیر اطالعات جمهوري اســالمی، خواسته است تا در یک برنامه 
تلویزیونی به پرســش هایش درباره شکنجه پاسخ بدهد و در بخشی از آن نوشته 
است: »در روزهاي اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سرحد مرگ مرا شکنجه و زیر 
مشت و لگد گرفتند که تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی توانستم تکان بخورم و 

آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد، خوابیدن هم برایم زجرآور بود.«
موج تازه اعتراضات مسالمت آمیز کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به

عــدم دریافت چهار ماه حقوق و مطالبات قانونــی و همچنین نحوه مدیریت این 
شرکت در آبان ۹۷ آغاز شد. نخستین اعتراضات کارگران مجتمع کشت و صنعت

نیشکر هف تتپه در سال ۸۴ به دلیل عدم دریافت سه ماه دستمزد انجام شد. مشکالت 
این شــرکت، که قدیمی ترین کارخانه تولید شکر در ایران است، پس از واگذاري 
به بخش خصوصی در سال ۹۴ تشدید شد و اعتراضات متعدد کارگران را به دنبال 

داشته است.

1,3 . بازداشت و نقض حقوق شهروندان بهائی
وزارت اطالعات تحت هدایت سید محمود علوي بازداشت هاي وسیع شهروندان

بهائی را به دلیل باور مذهبی آنان در دســتور کار خود داشــته است. از جمله این 
بازداشت ها می توان به بازداشت ۱۷ شهروند بهائی در سه شهر بهارستان، شیراز و 

کرج در ظرف کمتر از یک ماه اشاره کرد.

1,4 . آزار و اذیت فعاالن مدنی و خانواده هاي آنان
رضا خندان، به دلیل اعتراض به بازداشت همسرش، نسرین ستوده، و اطالع رسانی 
درباره این موضوع در شهریور ۱۳۹۶ توسط وزارت اطالعات بازداشت شد. پیش از 
آن نسرین ستوده، وکیل دادگستري، به دلیل برعهده گرفتن وکالت زنان معترض به 

حجاب اجباري در خرداد ۹۷ بازداشت شده بود.

2. ترورهاي خارج از کشور
وزارت اطالعات تحت مدیریت محمود علوي ترورهاي مخالفان جمهوري اسالمی 
در خارج از کشور را از سر گرفته است. ترورهاي انجام شده در کشورهاي دانمارک 
و هلند و برنامه ریزي براي انجام عملیات تروریستی در خاک فرانسه اتحادیه اروپا 
را بر آن داشت تا بخشی از وزارت اطالعات و دو تن از کارکنان این وزارتخانه، از 
جمله ســعید هاشمی مقدم )معاونت وزارت اطالعات ( را در فهرست »گرو ههاي 

تروریستی« قرار دهد.

معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب »چهره جنایت« انتشارات سازمان عدالت برای ایران - شماره  ۳۵
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  کنکاش در رسانه های ایرانی خارج از کشور                                                        
در نسخه دیجیتال در ایرانشهر آن الین  iranshahrnewsagency.com/Magazine بر روی هر اسم کلیک کرده و فیلم آن را مشاهده کنید 

گزارش : خاک پای ایرانشهر

تلویزیون پارس - برنامه یاران - گفتگوی علیرضا میبدی با حسن داعی
کرونا گره از مشکلی از شرایط سقوط مالی جمهوری اسالمی را باز نمی کند. می توان از صدای امریکا انتقاد کرد ولی وابسته 
کردن آنها به جمهوری اســالمی غیر عادالنه اســت - آیا هم میهنان ما در برابر نایاک که فعالیت البیگری در کنگره آمریکا و 

دولتمردان آمریکا انجام می دهد کوششی کرده اند- چرا از مراجع تقلید در بحران کرونا خبری نیست 

تلویزیون اندیشه- گفتگوی دکتر مهدی آقازمانی با منشه امیر سردبیر رادیو پیام اسراییل 
جهان با مشکل کرونا مواجه است ولی در برابر آن هر دولتی چگونه واکنش کرده و میکنند مهم است. برای نمونه آمریکا، اسرائیل 
و ایران که آنها نیز هر سه با شیوع کرونا مواجه هستند چه واکنشی دارند. برخورد اسرائیل و آمریکا با آن یک مسئله بهداشتی و 

پزشکی است در حالی که برخورد جمهوری اسالمی با آن یک برخورد سیاسی است. 

در ضرورت شکل گیری یک تشکل فراگیر »سوسیال دموکرات«، مسعود نقره کار
پیشگفتار

ایران سرزمین رفاه، آزادی، همبستگی، امنیت و صلح، یعنی سرزمین مردم ساالرِی عدالت گستر و جامعه گرا، سرزمین سوسیال 
دموکراسی خواهد شد. این آرزو آرزویی ست واقع بینانه و در دسترس که تکیه بر داده ها و شاهدها، و الگوها ی عملی شده و 

تحقق یافته درکشور های دیگر و تجربه های عینی دارد و پیش گوئی غیب گویانه و شعارِی بیمایه و بی پایه نیست.

گزارش : مجبوبه حسین پور 

۱-رضا تقی زاده / توییتر
برخورد با کورونا در ایران نه اقتصادی و نه انسانی که از نوع سوم و صرفا سیاسی است. روحانی نوید حذف بهره ۶۰ دالر وام 
میدهد، مرکز پژوهشها مجلس از ابتالی ۶۰۰.۰۰۰کرونایی و معاون شهرداری تهران از کندن ۱۰.۰۰۰ قبر تازه. یک سوم مبتالیان 

جهان در ایرانند و روحانی به ادامه دروغگویی مشغول.

۲-ایرج مصداقی /  میهن تیوی /۴۶:۱۰ تا  ۴۸:۰۰
سپاه پاسداران از روز اولی که سنگ بنایش را گذاشتند  دشمن منافع ملی ایران بوده ... این سپاه از روز اول علیه ملت ایران بوده 
... جنگ را اینها طوالی کردند تلفات ما در جنگ بخاطر وجود سپاه بوده همین االن هم تلفات باالی کرونا بخاطر وجود سپاه  و 
دخالت آن در همه امور است  :  تحریم هستیم بخاطر سپاهست  تاالبها و رودخانه  دارد خشک میشود محیط زیستمان  منابعمان 

جنگلها و مراتع وچراگاههامان و هرچه که در حال نابودیست بخاطر وجود سپاه است ... 

۳-محبوبه حسینپور / سایت کیهان لندن 
شخصا یکی از مدعیان صدای آمریکای فارسی هستم 

هفت سالست در خارج از کشور فریاد میزنم و یکی از مهمترین پرونده های ترور بدست جمهوری اسالمی را که ساز و کار 
قبل و بعد از آن در سرنوشت ملت ایران نقش داشته را عنوان و افشا میکنم و رسانه های دست نشانده ء ارتجاع  سرخ وسیاه 

مثل صدای آمریکای فارسی بی بی سی و رادیو فردا مرا بایکوت کرده اند
غنی سازی۲۰درصدی اورانیوم

تمرد
تروردکتراردشیرحسینپور

۴- مراد )  نام مستعار ( / سایت کیهان لندن 
در حیطه ایران اگر بخواهم نظر بدهم!

به نظرم مدیران، گردانندگان و سانسورچیان VOA از یک خط فکری تقریبا مشابه با طرز فکر بخشی از اصالح طلبان فراری، 
نایاکی ها، امیر احمدی ها و بیت رهبری پیروی می کنند.

این خط فکری دقیقاً همان خط فکری بخشــی از دمکراتهای آمریکاست. همانهایی که در نزج یافتن و قوام جمهوری والیت 
فقیه دخیل بوده و هستند.

بعقیده آن بخش از دمکراتهای آمریکا، ســرنگونی جمهوری والیت فقیه پر هزینه تر و دشوارتر از آنست که ارزش وقت تلف 
کردن داشته باشد، بعوض، می توان سران والیت فقیه را به سمتی که مایلند هدایت کنند. و از منافع آن بهرمند شوند. از سوی 

دیگر این نوزاد ناقص الخلقه و حرامزاده، زاییده شده خودشان است، دوستش دارند؛(

۵- آیت اهلل تناسلی / توییتر
آیت اهلل تناسلی

از دیماه ۹۶ به بعد که »بازی انتخاب بین بد و بدتر« تموم شد، اصالح طلبان و ملی مذهبی ها کاربردشون رو برای نظام از دست 
دادند. نظام با تغییر کاربری آنها را روی یک موضوع متمرکز کرده، حمله به رضا پهلوی. پروژه ای که ملی مذهبی ها، اصالحطلبان 

و روزماله نگاران صادراتی روی ان متمرکزند

۶- مهراملکی / ایران آریایی تیوی /  ۲۱:۱۰ تا ۲۳:۲۵
نمایندگان حزب دمکرات آمریکا به آقای ترامپ فشار میاورند که  باید  تحریمها علیه جمهوری اسالمی را بردارد و در ارتباط با 
آن ۵ میلیارد دالری که  جمهوری اسالمی  از صندوق بین المللی پول در خواست کرده  نامه نوشته اند که  موافقت کند . یکی 
از آنها  خانم دایانا فرانستاین هست که تا عمر داره نماینده بوده !  نماینده کالیفرنیاست و منهم بااو مالقات کرده ام } این خانم 
همان نماینده ای هست که در سفر جواد ظریف به نیویورک  مخفیانه با وی مالقات کرد و با هم نهار خوردند ! { مگر اوباما کم 
پول داد ؟! ... پول بدهند که جمهوری اسالمی خرج کارهای تروریستی اش بکند ... واردات تجهیزات پزشکی که تحریم نیست 

و آزاد است . پول نقد را میخواهد چه کند ؟!

۷- زمان فیلی / فیسبوک 
دموکراسی منهای میهن دوستی، جنازه ای ست که الشخوران بر آن پایکوبی می کنند!

ایــــران ما

۸- فرزام کرباسی / فیسبوک 
مهدی خزعلی قوادزاده بنشین یک گوشه نان و ماستت را بخور تا به وقتش و بزرگتر از دهان متعفنت سخن نگو تو متهمی نه 

شاکی...

۹- کنگره همبستگی ملی ایرانیان / توییتر
کنگره همبستگی ملی ایرانیان
کشتار فرایندۀ ویروس کرونا 

رویدادی غم انگیز در فینال جاعش 
جنبش تداوم مشروطیت یگانه راه همآهنگی باورهای سیاسی  نیروی فرهنگ هزاره ایران در نبردبا ایران ستیزی رژیم اشغالگر 

پیروزی میهن پرستان درنبردبا 
استمرار طلبان برای لغو تحریمها

۱۰ - شلدون / Sheldon / توییتر
یونان یک المپیک برگزار کرد با حدود ۴.۵ میلیارد دالر هزینه، و همین هزینه کمر اقتصادش رو شکست.

حاال تو ایران سالی ۴-۵ میلیارد دالر فقط گم میشه، و باز هم این کشور اونقدر ثروت و سرمایه داره که سالهای بعدش بازم گم 
میشه.شما ببین چه کشور ثروتمندی داریم و اینقدر فقیریم

۱۱-  تارنمای خبری تحلیلی  دماوند / فیسبوک 
مهدی خزعلی، پسر آیت اهلل ابوالقاسم خزعلی، در گفتگویی با تلویزیون ایران اینترنشنال با انتقاد از اپوزیسیون خارج از کشور و 
شاهزاده رضا پهلوی در ماجرای بحران کرونا در ایران، گفت: »اپوزیسیون خارج از کشور در این ماجرا چه کرد؟ آیا آقای رضا 

پهلوی برای مردم ایران پولی فرستادند؟«
مهدی خزعلی در دهه ۷۰ از نزدیکان سعید امامی، معاون وقت وزارت اطالعات و عامل قتل های زنجیره ای بود اما در سال های 

اخیر به عنوان اصالح طلب در فضای سیاسی ایران فعالیت می کند.

۱۲- روشنگر نسل سوخته / توییتر 
عکس راست: سال ۹۶ رونمایی در قابلمه به عنوان سوخت یاب
عکس: چپ: سال ۹۹ رونمایی در قابلمه به عنوان ویروس یاب

حتی گوساله سپاهی قابلمه دار و رنگ قابلمه در هر دو عکس یکیست. 
به چه فالکتی افتاده ایم. اگر هر چه زودتر خودمان را از این ننگ رها نکنیم از تاریخ تمدن جهان حذف خواهیم شد.

۱۳- مازیار قویدل / جبهه هماهنگ مبارزان ایران / پارس تیوی / ۲۶:۴۵ تا  ۲۹: ۴۷
این علی الریجانی  که گفته ایران پیش از اسالم   }وحشی بودند ! { ایشان بیاید و عکس صد سال قبل مکه را نگاه کند ! ببینید 
هرکشوری و هر فرهنگی در گذشته همهء هنرش را بکار میبرده برای مکانهای مذهبی و دینی اش ... در فرانسه  در اسپانیا ... همه 
اینها بهترین هنر معماری و بناسازی شان را در مورد کلیساهایشان را بکار برده اند .. حاال در مورد اسالم ... اینها بهترین هنرشان 
کعبه بوده یعنی مکعب  یا چهار گوش ... شما اگر به یک  بچه دو سه ساله بگویید یک خانه بساز فورا با چند تا تکه مقوا  یک 
کعبه میسازد ! ... تا ۱۶۵ سال بعد از اینکه ایران گرفتند از سکه های عرب - ساسانی داریم یعنی سکه های ضرب ساسانیان را 
برمیداشتند و نقش آتشکده روی آن را میکوبیدند و بجایش مینوشتند  بسم اهلل الرحمان الرحیم !   سکه نداشتند ... دیوانساالری 

نداشتند  دیوانساالری را خاندان ایرانی  برامکه به  آنها آموختند ...خب  در مورد الریجایها پاسخ ابلهان خاموشیست !

۱۴- مرجانه روحانی و سعید حمزوی  / تداوم مشروطیت / ایران آریایی تیوی/ ۳۹:۴۰  تا ۴۵:۲۸
مرجانه روحانی :کسانیکه فیک نیوز و فیک آپوزیسیون هستند میخواهند از روی قانون اساسی مشروطیت  بپرند چون تمامیت 
ارضی ایران توسط قانون اساسی مشروطیت است که تضمین میشود و اینها - جمهوری اسالمی - در چهل و یکسال گذشته 

قراردادهای ننگینی بسته اند که میخواهند ادامه دهند از خویشتن به خویش منتقل کنند ... 
سعید حمزوی : ... پدر متمم  قانون اساسی مشروطیت را تقی زاده میگویند که این افتخاریست برای آذربایجانیها و برای همه 

ایرانیها ...اینگونه مردان هیچ مال اندوزی نکردند بلکه خدمت کردند ...

۱۵-  کوروش . و / ویروس ووهان و شکست پروژه جهانی شدن /  ملیگرایان مردمگرا
وضاع کنونی در سراسر جهان ناشی از ویروس ووهان )کوید-۱۹( بار دیگر ثابت کرد که پروژه جهانی شدن یک پروژه موفق 
نبوده است. فقط کافی است در نظر بگیریم که چگونه چین در حال حاضر با سایر نقاط جهان رفتار می کند چراکه تقریبا به 
کارخانه جهان تبدیل شده است. حتی در شرایطی اینچنین آشفته، دولت چین اقدام به ارسال ماسک های آلوده به ویروس ووهان 
به کشورهای اتحادیه اروپا همچون اسپانیا، بلژیک و فنالند نموده که منجر به باز پس فرستادن بی  درنگ این محموله ها شده 
اســت. تولید کاالها با ارزانترین قیمت که نتیجه آن فقط انتقال کارخانه ها یکی  پس از دیگری به چین بوده، نمی تواند همیشه 

بهترین گزینه باشد.

۱۶- سهیل ملکپور / رادیوشهیاد /۸:۱۰ تا ۱۰:۲۰
در  کشورهای دموکراتیک ) غربی (  مثل همین آلمان  تنها  کسانیکه  هنوز در زندانند - حدود چهل و چند سال دارند  -  و 
دولت قبول نکرد آزادی اینها را که بمرز هشــتاد سالگی رسیده اند ، همان کسانیکه  هستند که بخاطر منافع یک کشور بیگانه 
اسلحه کشیده بودند و با دولت وقت جنگیده بودند ... نسل مارا  که نمیتوانند فریب بدهند که دکتاتوری بود و خفقان بود و فالن 
بود...امروزه همه مخالفان دوران پهلوی )و زندان کشیده های آن دوران ( گردنشان را هنوز تبر نمیزند... چه دیکتاتوری بود که 
از صدقه سر همان پهلوی با دالر هفت تومان و مارک یک تومان هشت ریال آمدید در اروپا و آمریکا زندگیهایتان را ساختید  با 
همان اعتبار پهلوی که بدان خیانت  کردید تحصیلتان را کردید  بیزینس کردید ... یکی مثل خمینی هم با استفاده از همان موقعیت 

هرچه دلش خواست گفت ... ایکاش شاهنشاه آریامهر واقعا دیکتاتور بود ! اگر واقعا دیکتاتور بود  که هنوز سر قدرت بود ...

۱۷- امیر طاهری )ریتوییت ( / توییتر
پژوهشگر دینی سپاه. نجفی قدسی. ۳ دلیل برای اینکه ظهور امام زمان قریب الوقوع است. آورده است:

۱- جهان گرفتار کویید۱۹ است.
۲- کسینجر و فراماسونرها در حال نقشه کشیدن برای نصف کردن جمعیت جهان توسط جنگ بیولوژیک هستند

۳- جمهوری اسالمی در ایران در باالترین حد قدرت خود است.

۱۸-  یونیکا / یوتیوب / از ابتدا تا   ۲:۱۵
پس از تالشهای گوناگون برای تشکیل دولت در تبعید و عالم مخالفتهای برخی فعاالن سیاسی نسبت به اینکار بدالیل مختلف و 
منطقی ، شاهزاده رضا پهلوی در پاسخ به پرسشی  در همین رابطه ، در صفحهء شخصی  ایشان در پالتفرم اینستاگرام نوشتند :.... 
بجای  دادن امتیاز خاصی بخارج  ازکشور که در تعریف دولت در تبعید میگنجد ، باید  در تالش به از بین بردن موانع همکاری 
بین داخل و خارج باشیم ... دولت در تبعید باید دارای سه شرط باشد  : اول دارایی آمادگی کنترل امور پس از عبور از جمهوری 
اسالمی / دوم دارایی مشروعیت کافی و اعتماد مردم برای برگزاری انتخابات / سوم برنامه ضربتی احیای لوازم حیاتی زندگی 

روزمره مردم تارسیدن  به دولت متکی بر قانون اساسی نوین .

۱۹-  جمشید چالنگی و افشین نریمان / تفسیرخبر/ ایران فردا تیوی /  ۲۸:۰۰ تا  ۳۲:۰۰
    افشــین نریمــان : فکر میکنم این  ماجرای صدای آمریکا خیلی ظریفتر و دقیقتــر از آن بود که وزارت اطالعات جمهوری 
اسالمی بتواند دست آنچنانی در آن داشته باشد. ممکنه اطالعات یکی دو تا آدم خودش را بعنوان خبرنگاربه آنجا فرستاده باشد تا 
یکسری کارهای پایینتر انجام دهند ولی یک شبکه بزرگتر هست که از اینکارها حمایت میکند که این شبکه  یک سرش درکنگره  
سنای آمریکاست یعنی آن شبکه توی بی بی جی  هست  که مثال یک سردبیری مثل آقای علی سجادی   ) مشخصا اسم ایشان 
را میبرم و حاضرم هر دادگاهی چیزی هم باشد بیایم و در آنجا بگویم که ایشان چه کارهایی در صدای آمریکا میکرده ( میامد 
و آنجا تصمیمات  غلط   و غیر قانونی میگرفت ولی مدیریت صدای آمریکا از ایشان حمایت میکرد فرض کنید ویدیوی  ندا 
آقا سلطان که در آمد آخرین رسانه ای که آنرا نشان داد همین بخش فارسی صدای آمریکا بود  یعنی همین آقای علی سجادی 

یک مکانیسمی درست کرده بود که  بتواند این ویدیوهارا سانسور کند و مثال بگوید  این ویدیو اصال مربوط به ایران نیست .
جمشید چالنگی : زمانیکه اولین بار ویدیوی ندا آقا سلطان رسید کمتر از یکساعت به   آغاز برنامه ء زنده من در صدای آمریکا 
باقیمانده  بود ... یکنفر که قبال در رسانهء دیگری شغل رانندگی داشت  و هیچ تخصصی نداشت تشخیص داد که این ویدیو 
تقلبی است و اجازه ندارید آنرا پخش کنید . من از تهیه کننده خواستم که با مسئولیت خودم  این ویدیو را پخش کند ... وقتی  
روبروی دوربین نشستم توی گوش من گفتند که فالنی این ویدیو را از باال آمده اند و از برنامه ات در آورده اند ...بالفاصله این 

برنامه از شبکه های دیگری پخش شد ...

۲۰- محبوبه حسینپور/ فیسبوک
در حالیکه ملت ایران از دروغ ، فســاد ، ســیاهنمایی ، جامعه گریزی ، مدنیت ســتیزی و ستمگری حکومت مسلط بر خود، 
یعنی جمهوری اجامر اشغالگر، بجان آمده و از سال ۹۶ ببعد در هر فرصتی فریاد زده اند :  دشمن ما همینجاست دروغ میگن 
آمریکاســت و از ســویی پرزیدنت ترامپ بعنوان ریس جمهور آمریکا و نماد هویت سیاسی این کشور مطرحست و » فعال و 
تصادفا « پای خود را هم روی گلوگاه همان حکومت ضد بشری والیی گذاشته ، چه حسنی دارد که برخی ایرانیان - آنهم بعنوان 
آپوزیسیون در آمریکا - ترامپ را همسو و هم جهت با سیاستهای آن جمهوری کذایی ، کالبد شکافی روانشناختی کنند و همان 

نتیجه ای را بگیرند که مثال حسین شریعتمداری بازجو و شکنجه گر والیتمدار و مصادره کننده کیهان در تهران گرفته است ؟!

https://parstv.tv/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-4-2-2-2-2-2-9-11-27-2-2-9-11-2-3-6-2-2-2-3-33-30-5-12-7-2-13-2-2-2-19-2-32-6-2-18-2-9-13-2-2-14-80-2-19-23-2-2-438/
https://vimeo.com/408144567
https://news.gooya.com/2020/04/post-37477.php
https://twitter.com/Rtaghizade
https://www.youtube.com/watch?v=apxIVn3SJww&feature=emb_title&fbclid=IwAR2Yu9sta5wBVR4LEbDZ-lr9_5YFhAunPSnKtNpEI3JCIXmEHqdGHsj9JOY
https://kayhan.london/fa/1399/01/22/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%ae-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-voa-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85?fbclid=IwAR2qW8TuDYpY3ElaWFAl6YDOyrtX_dsi-D4Oo-mMhDEjU8EXVZXhAWBmJ74
https://kayhan.london/fa/1399/01/22/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%ae-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-voa-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85?fbclid=IwAR2qW8TuDYpY3ElaWFAl6YDOyrtX_dsi-D4Oo-mMhDEjU8EXVZXhAWBmJ74
https://www.youtube.com/watch?v=gbwdKDBy1BY
https://twitter.com/T8ym3bebstkx2nq
https://twitter.com/patrick_jane77
https://twitter.com/roshangarnasl
https://www.youtube.com/watch?v=_fphFSbIP14&feature=youtu.be&fbclid=IwAR31zMSuys5W2WWOhtc4EHDhflpNS6TDUz90VFYaE9sdcCqykGmO3LSDXOg
https://www.youtube.com/watch?v=tZAVBQivdgY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Nk2yb8i1agX0vz1U4ixT8lPci_4G3jMo-YcCYA2RFAYa9TOS1K3p_frU
https://melligparty.com/?p=3166
https://www.youtube.com/watch?v=PlwOOCIDPoE&t=3s&fbclid=IwAR2WdvQrSIUJqncgreu85uRCAltuECAOgZNik_C1rMw8F55UcaD7rnFRgK4
https://twitter.com/BLITZ__11
https://www.youtube.com/watch?v=s_MMUIIt7zw
https://www.youtube.com/watch?v=9KhgbAKowtk&t=376s
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86?source=feed_text&epa=HASHTAG
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جمعه 29 فروردین   |  17 آوریل
1327 خورشیدی ) 1948میالدی(

زادروز  ســیروس شمیســا، قصه نویس، منتقد ادبی و 
پژوهشگر

1360 خورشیدی )1981میالدی(
مهراوه شریفی نیا، بازیگر سینما

1375 خورشیدی)1996میالدی(
درگذشت جالل مقدم، بازیگر سینما و تئاتر

  شنبه ۳۰ فروردین   |  18 آوریل
1321 خورشیدی )1942 میالدی(

ایران اعلم، عنوان نخستین استاد زن در دانشكده پزشكی 
را به دست آورد.

1349 خورشیدی)1960 میالدی(
درگذشت محمدجواد تربتی، ادیب و شاعر و مدیر روزنامه 

پوالد.
1354 خورشیدی )1975 میالدی(

تیربــاران هفت تن از چریک هــای فدایی خلق و دو تن 
از اعضای مجاهدین خلــق در زندان اوین: محمد چوپان 
زاده، جلیل افشار، عزیز سرمدی، بیژن جزنی، حسن ضیاء 
ظریفی،  مشعوف کالنتری، و عباس سورکی )از فداییان 
خلق(،  کاظــم ذواالنوار و مصطفی جوان خوشــدل )از 

مجاهدین خلق(.
1385 خورشیدی )2006 میالدی(

درگذشت استاد احمد باربد نوازنده استاد موسیقی اصیل 
ایرانی و نوازنده برجسته تار در تهران.
1385 خورشیدی )2006 میالدی(

درگذشت هادی میرمیران معمار برجسته ایرانی در سن 
61 سالگی در پی عمل جراحی در ستون فقرات، در آلمان  
و در ایران به خاك ســپرده شد. از آثار وی: طرح کتابخانه 
ملی ایران، ساختمان مرکزی بانک توسعه صادرات، موزه 

ملی آب ایران و...
1385 خورشیدی )2006 میالدی(

درگذشــت دکتر ابوالحســن فرهودی در پاریس، استاد 
پیشكسوت دانشگاه علوم پزشكی تهران و بنیانگذار رشته 

فوق تخصصی ایمونولوژی در ایران
1389 خورشیدی )2010 میالدی(

حمیده خیرآبادی، )نادره( ، بازیگر باتجربه سینما و تلویزیون 
ایران و مادر ثریا قاسمی، دیگر هنرپیشنه سرشناس ایرانی، 

در 86 سالگی در تهران درگذشت.
حمیده خیرآبادی متولد 30 آذر 1303 در رشــت بود و 
تحصیالتش را با وجــود ازدواج زودرس در نوجوانی )13 
سالگی( تا دیپلم ادامه داد. او از سال 1326با بازی در تئاتر 
وارد دنیای هنرپیشگی شد و پس از آن در سال 1332 با 
بازی در نقش یک مادر در فیلم »میهن پرست« به سینما 
وارد شد و در سالهای پیش از انقالب با نام سینمایی »نادره« 

شهرت و محبوبیت یافت.

 
 یکشنبه ۳1 فروردین   |   19 آوریل

۱۳۵۴ خورشیدی )۱۹۷۵ میالدی(
پخش اعالمیه  مقامــات امنیتی، درباره »فــرار نه تن از 
ماجراجویان زندانی از زندان اوین و کشته شدن آن ها به 

ضرب گلوله ی مأموران«
۱۳۹۸ خورشیدی )۲۰۱۹ میالدی(

درگذشــت منیره شــاهرودی فرمانفرماییان )زاده ۱۳۰۱ 
خورشیدی - قزوین ( هنرمند نقاش در سن ۹۷ سالگی 

بر اثر کهولت سن در تهران 
منیره فرمانفرماییان بدون شــک هندسه گراترین هنرمند 
عصر حاضر ایران است که مجموعه آثارش در بیش از نیم 
قرن، پیوسته میان اشکال منظم و ریتمیک هنرهای سنتی و 

رویکردهای انتزاعی مدرنیستی سیر کرده است.
هنر او در نگاه اول بر دو اصل نقوش تزئینی و آینه استوار 
است و واضح است که او این اصول را از هنرهای سنتی 
و صنایع مستظرفه ایرانی برگرفته و به هنر آینه کاری وام دار 
است؛ ولی در نگاهی عمیق تر می توان به این موضوع پی 
برد که جوهر درونی هنر منیر هندسه است نه تزئینات و 
آینــه.  او هنگامی که به عنوان هنرمند از آثارش صحبت 
می کند بیش از هرچیز به پیچیدگی های هندسی در کارش 

اشاره می کرد.

  دوشنبه 1  اردیبهشت  |   2۰ آوریل
۱۲۹۶ خورشیدی )۱۹۱۷میالدی(
درگذشت ادیب الممالک فراهانی 
۱۳۲۱ خورشیدی )۱۹۴۲ میالدی(

زادروز  محمد مختاری، شاعر و پژوهشگر و از قربانیان 
قتل های زنجیره ای با آمریت علی خامنه ای و مصباح یزدی 

۱۳۳۰ خورشیدی )۱۹۵۱ میالدی(
درگذشت محمدتقی بهار )ملک الشعرا(، شاعر، ادیب و 

سیاستمدار
۱۳۳۵ خورشیدی )۱۹۵۶ میالدی(

زادروز  مدیا کاشیگر، شاعر، قصه نویس و مترجم

۱۳۵۹  خورشیدی )۱۹۸۰میالدی(
درگذشت سهراب سپهری - شاعر و نقاش صاحب سبک 

معاصر. از آثار او اتاق آبی و هشت کتاب
  آثار  سهراب سپهری به صورت کتاب و کتاب گویا در 

شرکت کتاب موجود می باشند 
۱۳۸۳ خورشیدی )۲۰۰۴ میالدی(

نصب لوح یادبود در رستوران میکونوس در برلین آلمان 
به مناســبت ترور دکتر صادق شرفکندی،  فتاح عبدلی، 
همایون اردالن و نوری دهکردی از رهبران حزب دمکرات 

کردستان، در این محل 
 

سه شنبه 2 اردیبهشت   |   21 آوریل

۱۳۳۲ خورشیدی )۱۹۵۳میالدی(
درگذشت  سرتیپ ستاد محمود افشارطوس، ریس کل 
شهربانی در دولت دکتر مصدق که به طرز مشکوکی به 

قتل رسید
۱۳۳۸ خورشیدی )۱۹۵۹میالدی(

زادروز  قیصر امین پور، شاعر
۱۳۶۶ خورشیدی )۱۹۸۷میالدی(

درگذشت محمود محمودی خوانســاری - خواننده و 

موسیقیدان
۱۳۹۸ خورشیدی )۲۰۱۹میالدی(

درگذشــت بیژن صفاری، معمار، نقاش و اســتاد سابق 
دانشکده هنر  در پاریس در سن ۸۶ سالگی 

 
  چهارشنبه ۳  اردیبهشت   |   22 آوریل

۱۳۵۳خورشیدی )۱۹۷۴میالدی(
درگذشت بهمن هیربد، مدیر و موسس مجله موزیک ایران 

۱۳۵۸ خورشیدی )۱۹۷۹میالدی(
درگذشت  محمدولی قرنی، نخستین رئیس ستاد مشترک 
ارتش جمهوری اسالمی ۱۳۷۳ خورشیدی )۱۹۹۴میالدی(

درگذشت ابوالحسن ورزی - شاعر 
۱۳۸۵ خورشیدی )۲۰۰۶ میالدی(

درگذشت ایرج رستمی روزنامه نگار و ناشر روزنامه »ایران 
نیوز« در شهر گلندل کالیفرنیا

۱۳۸۶ )۲۰۰۷ میالدی(
درگذشت دکتر هالکو رامبد رجل سیاسی دوران حکومت 
محمدرضاشــاه پهلوی، نماینده مجلس شورای ملی و 
دبیرکل حزب مردم و رئیس دفتر و مشاور سیاسی شاهزاده 

رضا پهلوی در تبعید، در پاریس
 ۱۳۹۴ خورشیدی )۲۰۱۵ میالدی(

درگذشــت عزیز اصلی، دروازه بان اسبق تیم ملی ایران 
و باشــگاه پرسپولیس در شهر دوسلدروف آلمان پس از 
سال ها مبارزه با بیماری. وی متولد ۱۳۱۶ در تبریز بود. او 
از نخستین بازیکنانی است که به بازیگری روی آورد و در 

هشت فیلم بازی کرد. 
۱۳۹۴ خورشیدی )۲۰۱۵ میالدی(

درگذشت حسین قندی، استاد روزنامه نگاری در ایران به 
علت ایست قلبی در سن ۶۴ سالگی در بیمارستان غیاثی 
در تهران. وی در مطبوعات ایران به عنوان »سلطان تیتر« 

شهرت داشت.
۱۳۹۸خورشیدی )۲۰۱۹میالدی(

درگذشت بهمن کشاورز، وکیل دادگستری و رئیس پیشین 
اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری ایران  بر اثر 

ایست قلبی )متولد سال ۱۳۲۳ خورشیدی( 

پنجشنبه 4  اردیبهشت  |   2۳ آوریل
۱۳۱۴ خورشیدی )۱۹۳۵ میالدی(

تأسیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی 
۱۳۱۹ خورشیدی )۱۹۴۰میالدی(

تأسیس فرستنده  رادیو ایران
۱۳۲۱ خورشیدی )۱۹۴۲ میالدی(

زادروز  شهال الهیجی، مترجم، ناشر، و فعال حقوق زنان
۱۳۷۷ خورشیدی )۱۹۹۸میالدی(

درگذشت ســپهبد نادر باتمان قلیچ ، رییس ستاد ارتش 
شاهنشاهی در دوره  محمدرضاشاه پهلوی.

۱۳۸۶ خورشیدی )۲۰۰۷ میالدی(
درگذشــت لیلی متین دفتری هنرمنــد، نقاش و مدرس 
دانشگاه هنرهای زیبا دانشگاه تهران در پاریس. لیلی دختر 
دکتر احمد متین دفتری نخست وزیر پیشین ایران و نوه 

دکتر محمد مصدق بود.

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

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
17  آوریل  تا  2۳ آوریل )29 فروردین تا 4 اردیبهشت(

حافظ ناشنیده پند 
برگی چند از دفتر خاطرات محمد گلندام

ایرج پزشک زاد

SOUTHERN CALIFORNIA 
REGIONAL RAIL AUTHORITY

IFB NO. PO819R20-
PTC Network Equipment

The Southern California Regional Rail Authority (SCRRA) 
is seeking bids for PTC Network Equipment. Upon award, 
a purchase order will be issued for the goods included in 

the solicitation.
Electronic bids must be submitted online at

 https://metrolinktrains.com/doing_business. on or before 
2:00 PM Local Time on April 2020 ,20. Electronic bids will 

not be received after this date and time.
The Contract to be awarded will be subject to a financial 
assistance agreement between Authority and U.S. 
Department of Transportation under grants issued by 
the Federal Transit Administration (FTA). As a condition 
of financial assistance agreements between the 
Authority and U.S. DOT, the Authority has established a 
Disadvantaged Business Enterprise (DBE) Program and 
overall DBE goal in accordance with Title 49 CFR, Part 26. 
Authority’s overall DBE goal for the current Federal Fiscal 
Year (FFY) is twelve percent (%12). The Authority has not 
set a contract-specific Disadvantaged Business Enterprise 
(DBE) participation goal on this contract, but proposers are 
encouraged to afford DBEs every opportunity to compete 

for and participate on this U.S. DOT-assisted contract.
For further information contact David Ambrose, Special 

Services Employee at 0339-452-213 or 
email ambrosed@scrra.net.

20/17/4
CNS#3359074-
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طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
این هفته از مقامات باال به شهروند ایرانشهر خبر دادن که بزرگان قوم و نخبگان دنیای 
ادبیات فکاهی این تحفه درویش در صفحه طنز ایرانشهر را پسندیده و ما را به ادامه 
راه امیدوار کردند ... چون ایرانشهر معموال پنجشنبه جمعه چاپ و توزیع میشه پس: 
»همشهری! شب جمعه دو کار یادت نره: دوم خوندن صفحه طنز هفتگی ایرانشهر!«

مالش های کرونایی
کلی دردسر داشت این چالش مالشای کرونایی تو این ایامی که ملت همه تو خونه 
هاشون قرنطینه بودن. من شهروند ایرانشهر که شخصا تن به هیچ چالش و مالشی 
ندادم ولی متاسفانه دوستان ما در قوه غذاییه جمهوری اسالمی انقدر بی کارن که به 
جای اینکه به پرونده چهار پنج میلیارد دالری که سال ۹۷ از صندوق دولت روحانی 
غیب شده رسیدگی کنن، به یه مشت ملت بی کارتر از خودشون که برای رفع حصر 
خودخواســته خونگی که اسمشم گذاشــتن »در خانه بمانیم تا زنده بمانیم« )یا یه 
همچین چیزایی( همدیگرو از راه دور می چلنجن )از اسم مصدر چلنجیدن به معنای 
به چالش و مالش طلبیدن – فرهنگ لغت ای خدا( گیر بدن! داستان از این قراره که 
گویا تو شهر بندرعباس یه سوپرمارکتی به اسم »تارا مارکت« برای هدیه دادن رایگان 
ماســک و مواد ضد عفونی به مشتریاش یه چالشی راه میندازه که اسمشو گذاشتن 
»چالش پاباز« یعنی مشتریا باس تا جایی که می تونن پاهاشونو از هم واز کنن! حاال 
دادســتان بی کار اســتان هرمزگان گیر داده به صاحب سوپرمارکت که چرا چالش 
مالــش خالف عفت عمومی راه انداختی و لنــگ واز بانوان محترم باعث تحریک 
اذهان عمومی میشه و این چالش یه جور مالش نظام و رهبریه که نوعی توهین به 
اسالم و خدا و پیغمبر محسوب میشه و تشکیل گروه لنگ وازان برانداز و کلی اتهام 
دیگه به این بنده خدا زدن. بیچاره به جای این که بخاطر دادن رایگان ماسک و مواد 
ضدعفونی ازش تشکر و تقدیر کنن، علیه اش اعالم جرم کردن، ای وسط اون قوه 

قضاییه اتون سگ برینه!

اختراعات کرونایی
یکی از سرگرمی های این روزای من دنبال کردن اخبار ابتکارها و اختراع و اکتشافات 
در مورد کرونا در همه دنیاس! یارو فرمانده همیشه توهم زده سپاه، سردار سالمی، 
در اومده میگه دستگاه اوسگول یاب تمام اتومات کرونا رو ساختیم، قیافه اش خیلی 
ساده اس )منظورش همون تخمیه( ولی میتونه از صد متری نیروی مغناطیسی اطراف 
ویروس رو شناسایی بکنه و یهویی سمت کرونا سیخ میکنه! یعنی نه تنها تن نیوتن 

و تسال و داروین توی گور لرزید بلکه آخرین خبری که داریم اینه که ادیسون هم 
از ابهت این اختراع برادران قاچاقچی دست به خودکشی دسته جمعی با دانشمندای 
دیگه زده! آقا ما از خدامونه که توی مملکتمون بتونن خیلی چیزا رو بسازن و اختراع 
کنن ولی امکاناتش برای اهلش مهیا باشه نه چیزشعر تحویل ما بدین و باعث تمسخر 
بین المللی ما بشین. انقدر ماجرا احمقانه بوده که حتی جهانپور، سخنگوی وزارت 
بهداشت، هم گفت که این اختراع مورد تایید وزارت بهداشت نیست )البته این آقای 
جهانپور مثه اینکه تنش بدجور میخاره و بعد از گیر دادن به چینیا حاال ریده به سپاهیا، 
خدایش بیامرزدش( ... اصال سپاه پاسداران انقالب اسالمی خدا، همه چی بلد، عالم 
و دانشــمند، دکتر و مهندس، اســتاد و عالم و ... بابا از این مملکت و ملت بکشین 
بیــرون برین پی کار و زندگی حالل! به قول بر و بچ، همه رو برق می گیره، ما رو 

سگ همسایه عمه ادیسون اینا!

کرونامرگ
چند شب یکی از رفقا که بدجور باهاش چالش شوخی شهرستانی دارم بهم زنگ زد 
که شهروند ایرانشهر تو هنوز زنده ای؟ »کرونامرگ« نشدی؟ گفتم دیوث مگه جای 
توی قرمســاق رو تنگ کردم تو این دنیا؟ در ثانی، مگه کوری، نمی بینی هر هفته 
حکایت بازار بین الخبرین داریم! رفیقم گفت: شوخی کردم بابا، می دونم کرونا بیاد 
طرف تو، سرطان میگیره به گا میره! گفتم: اوکی، حاال تو این وضعیت تخمی قرنطینه 
چی از جون ما می خوای؟ رفیقم زد زیر خنده و گفت: هیچی، فقط می خواســتم 
ببینم کرونا گرفتی یا نه هنوز! کرونامرگ نشدی؟ گفتم: تو هم مثه اون رهبر و رییس 
جمهور پوفیوزتون چیزشعر زیاد می گی، برو رد کارت دیوث! گفت: باشه من میرم 
ولی فقط جهت اطالعت می خواستم بگم من کرونا دارم و تو هم االن به گا رفتی! 
... کلی خندیدم و فحش خوار مادر نثلرش کردم و رفت ... دیروز اومدم اخبار این 
هفته رو براتون جمع و جور کنم که یکی دیگه از رفقا که باهاشم خیلی رودربایسی 
دارم زنگ زد و گفت: شــهروند جون می دونی فالنی کجاست االن؟ منم با خنده 
گفتم: دیوث حتما کرونا گرفته و توی آی سی یو بیمارستان داره به گا میره! رفیقم با 

صدای گرفته و بغض آلود گفت: آره! ... 
شــوک زده به تلویزیون که جلوم روشن بود خیره موندم و جیکم در نیومد، بغض 
گلومو فشــار می داد، اشک توی چشــمام حلقه زده بود، نفسم بند اومده بود و ... 
رفیقم گفت: چی شــده شهروند جون؟ حالت خوب نیست؟ گفتم: نه اصال! گفت: 
عب نداره ایشاال خوب میشه! گفتم: برو بابا، فالن آبجیش! االن نگران خودمم که به 

گا نرم! کرونامرگ نشــم؟ ... ۲۴ ساعته که با ترس از کرونامرگ شدن دارم زندگی 
می کنم! ... امروز چند ساعت پیش داشتم از دفتر کارم به سمت خونه می رفتم که 
فالنی رو کنار خیابون دیدم، مثه همیشه داشت یه سیگار دود می کرد و با موبایلش 
زر می زد، زدم کنار و بهش گفتم: مادرفالن مگه تو نباس توی آی سی یو باشی و 
کرونامرگ شده باشی؟ گفت: می خواستم یه حالی بهت داده باشم، رفتم داداشم رو 
فرســتادم به رفیق مشترکمون خبر جعلی رو بده تا دهن تو سرویس شه! و پقی زد 
زیر خنده! بهش گفتم: من تا االن خودمو خدایگان شــوخی و اوسگول کردن ملت 
میدونستم اما االن من شهروند ایرانشهر از همین تریبون اعالم می کنم، گوه خوردم، 
دیگه با جون آدما و کرونای لعنتی شوخی نمی کنم، ۲۴ ساعت استرس کرونامرگ 
شدن آدمم کرد، امیدوارم تویی هم که با شایعه و اخبار جعلی در مورد کرونا دل زن 
و بچه مردم رو می لرزونی و به جای راهنمایی و دلگرمی دادن، مردم رو به استرس 

و نگرانی میندازی، کرونامرگ بشی مادر!

حکایت
مردی از خانه ای که در آن سکونت داشت زیاد راضی نبود ، بنابراین نزد دوستش 
در یک بنگاه امالک رفت و از او خواســت کمکش کند تا خانه اش را بفروشــد ، 
بعد از دوستش خواست تا برای بازدید خانه مراجعه کند. دوستش به خانه مرد آمد 
و بر مبنای مشــاهداتش، یک آگهی نوشت و آنرا برای صاحب خانه خواند: »خانه 
ای زیبا که در باغی بزرگ و آرام قرار گرفته، بام سه گوش، تراس بزرگ مشرف به 
کوهستان، اتاق های دلباز و پذیرایی و ناهار خوری وسیع. کامال دلخواه برای خانواده 

های بچه دار!«
صاحب خانه گفت: دوباره بخوان!

مــرد اطاعت کرد و متن آگهی را دوباره خوانــد و صاحب خانه گفت : این خانه 
فروشی نیست!!! در تمام مدت عمرم میخواستم جایی داشته باشم مثل این خانه ای 
که تو تعریفش را کردی ، ولی تا وقتی که تو نوشــته هایت را نخوانده بودی نمی 

دانستم که چنین جایی دارم.
خیلی وقت ها نعمت هایی را که در اختیار داریم ، نمی بینیم چون »به بودن با آنها 
عادت کرده ایم« مثل سالمتی، مثل نفس کشیدن، مثل دوست داشتن، مثل پدر، مادر، 
خواهر و برادر، فرزند، دوســتان خوب و خیلی چیزهای دیگه که بهشــون عادت 

کردیم. قدر زندگیمان را بیشتر بدانیم و هوشیارانه زندگی کنیم.

جوک های هفته:
•  از این به بعد این چینیا هر چیزی خواستن بخورن قبلش باید تو شورای امنیت 
مطرح کنن، اگه همه راضی بودن میتونن کوفت کنن، گند زدن به زندگی ۸ میلیارد 

آدم، واسه یه لقمه نون و خفاش!

•  اینقدر که صدا و سیما نگران کمبود دستمال توالت توی امریکا و اروپاس نگران 
کمبود تخت بیمارســتان تو ایران نیست. خب چندتا از این خبرنگاراتونو بفرستین 

براشون آفتابه بگیرن!
•  ینی وجدانن از روزی که کرونا وارد ایران شده یه جاهاییم درد میگیره که کرونای 

بدبخت میگه بقران اگه کار من باشه!
•  روز اول قرنطینه خونگی، زنه صبح زود شوهرش رو برا نماز صبح بیدارمیکنه و 

بهش میگه پاشو نمازتو بخون! شوهره میگه نماز چی؟ مگه نمیدونی کعبه تعطیله!
•   ایرانی جماعت اونقدر فشار کشیده که دیگه فشار شب اول قبر ماساژ محسوب 

میشه براش!
•  می ترسم آخر ما که نشستیم تو خونه کرونا بگیریم بمیریم و اینایی که تو خیابونا 

ول میچرخن و میرن سفر زنده بمونن به گورمون بخندن! 
•  کاشکی دانشمندان تکلیف ما با شهاب سنگ معلوم میکردن اگر می خواد بخوره 

به زمین که ما اینقدر دستمون نشوریم!
•   کارت عابربانکم رو انقد با الکل ُشســتم که تو عالم مســتی و راستی، رمزشو به 

همه گفته!

از شبکه های اجتماعی با کرونا:



Shah Abbas 
emperor of persia

1629-1587

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 216 April ,17 , 2020 w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m

هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره 216- آدینه 17  آپریل 2020 

رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

216

دکتر جمشید آصف
جراح - دندانپزشک

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

Encino, CA 91436

در وانفسای شرایط کرونایی آنها که دل در گرو عشق کتاب دارند با همه مشکالت 
و دشواری ها یه کوشش خستگی ناپذیر خود ادامه می دهند. خانم مژگان احتشامی 
نویسنده ساکن اورنج کانتی برای امضای کتابهایش و وفای به عهد برای عالقمندان 
به خود و کتابش  روز جمعه ۱۷ اپریل با طی حدود ۸۰ مایل  به شرکت کتاب آمد 
و با ناشــر و کتابهایش دیدار کرد. نام کتاب رمان ایشــان “حس خوب زن بودن” 
اســت که در سال ۲۰۱۳ در لس آنجلس منتشر شده است. خانم احتشامی مولف 

چند کتاب رمان دیگر نیز با عنوانهای ، فرصت - گذر از روزگار - انکارم مکن و 
چرخ گردون زندگی هستند که سالیان پیش در ایران منتشر شده اند. ایشان درحال 
حاضر با همسرشان در اورنج کانتی به همراه سه فرزندشان زندگی می کنند. خانم 
احتشامی عالوه بر نوشتن ، به آشپزی و تولید مواد غذایی و سبزیجات نیز عالقه 
دارند و خوراکی های رشتی ایشان زبانزد خاص و عام است. ایشان برند خودشان 

را دارند و در این زمینه نیز بسیار موفق هستند.
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