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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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هوزه هویزار و افشای رسوایی مالی بیشتر

 پس از اعالم حقایق بیشــتری از پرونده هوزه هویزار نماینده شــورای شهر لوس 
آنجلس از ســوی FBI، نوری مارتینز ، نماینده شورای شهر لوس انجلس و اریک 
گارستی، شهردار لوس آنجلس درخواست کردند که هوزه هویزار از مقام نمایندگی 

شورای شهر، کناره گیری کند. 
FBI، روز گذشته اعالم کرد که جورج اسپارزا، دستیار هوزه هویزار موافقت کرده 
اســت که در این پرونده به جرم خود و همکاری با هویزار اعتراف کند و ازحقایق 
بیشــتری در پرونده هوزه هویزار از پذیرفتن نزدیک به 1 میلیون دالر رشوه از یک 

میلیاردرچینی ســرمایه گذاری در توسعه منطقه،  پرده برداشته شد. گر چه FBI از 
نام بردن این میلیاردر چینی تبار خودداری کرده اســت، لیکن در پرونده آمده است 
همین سرمایه گذار چینی ، افزون بر پرداخت 600000 دالر برای وثیقه وام هویزار، 
در برابر اجازه ساخت آسمان خراش 77 طبقه، در پرونده مزاحمت جنسی هویزار 
نســبت به کارمند دفترش فرانسیس گادی و شکایت او در سال 2013، با پرداخت 

پول به این زن، توافق او را برای پایان پرونده، تامین کرده است. 

دختران و زنان ایرانی در چنگال 
نظام اهریمنی جمهوری اسالمی

مردی 2۹ ساله دخترکی 13 ساله را گول می زند و با او نرد 
عشق می بازد

  با شکایت خانواده، پلیس رومینا را پس از ۵ روز ، پیدا می 
کند  و او را به خانواده بر می گردانند. پدر دژخیم صفت با داس 
سر دخترش را می برد و خبر انعکاسی بین المللی پیدا می کند.
خبر دردناک نخستین این اســت که قوانین پیش از قرون 
وســطایی که خمینی جاهل که عبدالکریم ســروش او را 
دانشمندترین حاکم ایرانی در 2۵00 سال می شناسد در تحریر 
الوســیله اش مجوز داده است که می توان نه فقط با کودک 
صغیر بلکه با نوزاد دختر نیز می توان کارهای جنسی انجام داد. 
در قانون جزایی نیز پدر و برادر و شوهر و پسر مالک جان و 
مال زنان و دختران هستند و هم چنین نظام فقاهتی جمهوری 
اسالمی . یک مرد 2۹ ساله ، با دختری 13 ساله رابطه جنسی 
برقرار کرده است که اگر این موضوع در آمریکا اتفاق می افتاد 
باید انتظار سالها زندان را می داشت ولی مامورین پلیس به دلیل 
قوانین مذهبی ضد بشری اجازه داده اند اقا راست راست راه 
برود و مجددا با دخترک معصوم ارتباط برقرار کند که غیرت 
پدر بی شعور و آدمکش و جنایتکارش به جوش می اید و 

رومینا را با داس شقه می کند.    
 این رژیم اهریمنی را باید برانداخت و این وظیفه هر ایرانی است. 
نگاه کنید به فهرســت بلند باالیی از مراجع نامدار شیعه که 
سکس را با نوزاد شیرخوار نیز جایز دانسته اند که در راس آنها 

روح اهلل خمینی گجستک است. 
مراجع نامدار شیعه و سکس  با دختر شیرخواره

همانطور که شــنیده اید و یا خوانده اید بسیاری از مراجع 
بزرگ شیعه و علمای اهل سنت, حکم تفخیذ)قرار دادن 
آلت جنسی مرد در بین رانهای مفعول جنسی( در دختران 

خردسال و حتی دختران شیرخواره را جایز دانسته اند.

به وسیله این احکام, بردن لذت جنسی از کودکان خردسال و یا نوزاد, 
بی عیب تلقی شده است ما برای اثبات این ادعا, فتوای عده ای از علما 
و مراجع نامدار شیعه پیرامون تفخیذ با نوزاد را با ذکر منابع و حتی تصویر 
کتابهایشان را خدمت شما ارائه و لینک سایت هایی که این کتب در آن 

موجود میباشد را برای تحقیق بیشتر دوستان قرار داده ایم.
 1( کتاب تحریر الوسیله از آیت اهلل روح اهلل خمینی ج 3 ص ٤31 

2( کتاب مستند التحریر الوسیله از سید مصطفی خمینی ج 2 ص 3٤3 
3( کتاب هدایته العباد از آیت اهلل شیخ لطف اهلل صافی / ج 2 ص 23٨

به وسیله این لینک میتوانید اصل کتاب و صفحه مورد نظر را در سایت 
حوزه علمیه مشاهده بفرمایید. 

٤( کتاب النکاح از آیت اهلل خویی / ج 1 ص 1۵۵ 
به وسیله این لینک میتوانید اصل کتاب و صفحه مورد نظر را در سایت 

حوزه علمیه مشاهده بفرمایید. 
۵( العروه الوثقی از آیت اهلل سید محمد کاظم یزدی عضو جامعه 

مدرسین حوزه علمیه قم / ج ۵ ص ۵02
به وسیله این لینک میتوانید اصل کتاب و صفحه مورد نظر را 

در سایت حوزه علمیه مشاهده بفرمایید.
6( العروه الوتقی از آیت اهلل محمد صادق روحانی / ج 2 ص ٤6۹
7( مستمک العروه از آیت اهلل سید محسن حکیم / ج 3 ص 31٨ 

٨( شرح العروه الوثقی -النکاح از  آیت اهلل محمد تقی خویی 
/ ج 32 ص 126 

۹( منهاج المومنین از آیت اهلل مرعشی / ج 2 ص 20٨ 
10( مهذب احکام فی بیان الحرام و احالل از آیت اهلل عبداال 

علی سبزواری / ج 2٤ ص 73 
11( تفضیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله از آیت فاضل 

لنکرانی / ص 22 
به وسیله این لینک میتوانید اصل کتاب و صفحه مورد نظر را 

در سایت حوزه علمیه مشاهده بفرمایید.
12( الوجیز فی الفقه اسالمی از آیت اهلل محمد تقی مدرسی ص 161 
13( وسیله النجاه از  آیت اهلل ابوالحسن موسوی اصفهانی / ص 6۹6 

1٤( مدارک العروه از آیت اهلل علی پناه اشتهاردی / ج 2۹ ص 16۵
 

توجه کنید لینکها در ایرانشهر الکترونیک کار می کنند.
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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

گوین نیوسام و مشکل بازگشایی مراکز مذهبی
گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا در کنفرانس خبری خود که پس از دستور ترامپ 
برای بازگشایی کلیساها و مراکز دینی گفت: دوشنبه راهنمای حضور در کلیساها و 

دیگر مراکز مذهبی محلی و بزرگ را اعالم خواهد کرد. 
او با اشــاره به این که 1٤66773 نفر تاکنون آزمایش شده اند و ما از 2000 آزمایش 
به ٤۵000 آزمایش در روز رسیده ایم افزود 1/٨ میلیارد دالر دیگر برای تهیه ماسک، 
نقاب پالستیکی و دیگر نیازهای بیمارستان ها از تخت بیمارستانی تا دستگاه تنفسی 
هزینه خواهد کرد و او در انتظار بازپرداخت 7۵ درصد از هزینه ها از ســوی دولت 

فدرال است. 
گوین نیوســام گفت تاکنون ٤3 کانتی به ایالت طرح بازگشایی اقتصادی اجتماعی 
خود را برای فاز دوم ارائه کرده اند و تا دوشنبه کانتی های بیشتری آن را ارائه خواهند 

کرد و سپس در مورد فاز سوم نیز تصمیم خواهد گرفت. 
او تاکید کرد که آزمایش کرونا رایگان است و می توان مراکز را با کدپستی در روی 

تارنمای ایالت در بخش COVID-19 یافت. 
در حالی گوین نیوسام از آمارها و امکان بازگشایی سخن می گفت که ایالت با کسری 

بودجه ۵٤/3 میلیارد دالری روبرو شده است. 

دولت فدرال تحقیق در مورد مبتالیان 
لوس انجلس را آغاز می کند

در کنفرانس خبری کاخ سفید، دکتر دبورا بریکس مسئول رسیدگی به بحران کرونا 
در کاخ سفید، امروز از مرکز کنترل بیماری های واگیزدار درخواست کرد که موضوع 
افزایش مرگ و میر و مبتالیان را در 3 نقطه یعنی واشنگتن دی سی، شیکاگو و لوس 
آنجلس کانتی مورد بررسی و تحقیق قرار دهد زیرا با وجود بسته بودن و دستور در 
خانه ماندن، شــمار مبتالیان در این 3 منطقه، به ویژه در لوس آنجلس کانتی رو به 

افزایش است. 
در زمانی این دســتور صادر می شــود که کانتی لوس آنجلس که ۵6 درصد شمار 
مبتالیان کالیفرنیا را دارد، اعالم کرده است که از اول جوالی بازگشایی خواهد شد 
و محدودیت ها کاهش می یابد و هیلدا ســولیس از ناظران کانتی و دکتر باربارا فرر، 
مدیر بهداشت عمومی کانتی لوس آنجلس شمار مرگ و میر را باالی 2000 نفر اعالم 

کرده، لیکن نسبت ابتالی فرد به فرد را کمتر از 1 نفر خوانده اند. 

به مناسبت سالمرگ  روح اهلل خمینی و محک زدن ادعای عبدالکریم سروش 
که خمینی با سوادترین حاکم تاریخ ۲۵۰۰ ساله ایران بوده است.

درگذشــت خانم ملیحه تیره گل ، نویسنده 
و پژوهشــگر ، از همکاران شرکت کتاب و از 
دبیران و سردبیران ایرانشهر را به خانواده او، 
جامعه ادبی ایران و به عموم هم میهنان گرامی 

تسلیت می گوییم

شرکت کتاب - کادر تحریریه ایرانشهر 

http://www.apcenters.com/
http://www.miqlat.org/fa/resources.htm
https://shop.ketab.com/
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در کانون خبر:

کالیفرنیا با باالترین میزان بیکاری روبرو خواهد شد
در حالی که آمار بیکاری در آمریکا در 1٤/7 درصد گزارش 
شده اســت، آمار بیکاری در کالیفرنیا بنابر اعالم اداره کار 
کالیفرنیا، در پایان ماه آپریل با از دســت رفتن 2/3 میلیون 
شغل، به 1۵/۵ درصد رسیده است که ۵/۵ درصد باالتر از 
ماه گذشــته بوده است و این در حالی است که در دوران 
رکود بزرگ اقتصادی، در ده های گذشته، بیکاری کالیفرنیا 

12/3 درصد بوده است. 
بر اســاس داده های آماری، اگر همین روند ادامه یابد، در 
پایان ماه مــی، با 23 درصد بیــکاری در کالیفرنیا روبرو 
خواهیم بود. آنچه بیش از آمار بیکاری نگران کننده است، 
کاهش بســیار مالیات دریافت شــده در کالیفرنیاست که 
ایالت را با مشکل اجرای پروژه ها و بیکاری پیش بینی نشده 
روبرو می سازد. شمار مبتالیان در کالیفرنیا امروز از مرز ٨٨ 

هزار نفر و شمار مرگ و میر از 3600 نفر گذشته است.

کاهش حقوق قانونگذاران 
و کارکنان دولتی
 ایالت کالیفرنیا

امروز اعالم شــد که با توجه به کسری بودجه در کالیفرنیا و 
افزایــش هزینه ها در دوران کرونا، 132 نفر قانون گذاران دو 
مجلس ایالتی کالیفرنیا ممکن اســت بنابر پیشنهاد کمیسیون 

شهروندان از افزایش حقوق محروم شوند. 
در ســال 200۹ که بحران اقتصادی در آمریکا وجود داشت، 
تصمیم گرفته شــد که از حقوق قانون گــذاران 1٨ درصد 
کاسته شود و پس از آن ساالنه با افزایش حقوق برای جبران 
این تفاوت باشند که 7 سال آن عملی شده و اکنون هشتمین 

سال نیز با توقف ممکن است روبرو شود. 
ناگفته نماند که گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا در آغاز این 
ماه از کاهش حقوق کارمندان دولت ایالتی سخن گفته است 
و از اول جوالی 10 درصد از حقوق آنان کسر خواهد شد تا 
در سال مالی جاری، 2/٨ میلیارد دالر از هزینه ها کاسته شود. 

تقاضا برای لغو معافیت های 
مالیاتی در کالیفرنیا

بت جکسون ســناتور دموکرات از سانتامونیکا در مجلس 
ایالتی کالیفرنیا، برای ترمیم کسری بودجه ۵٤ میلیارد دالری 
کالیفرنیا برای سال جاری، الیحه SB956 را به مجلس ارائه 
نمود تا در صورت تصویب به تیم اقتصادی دانشگاه UC در 
برکلی اجازه داده شود که مقررات معافیت و کاهش مالیاتی 
ایالت را بررسی نماید و پیشنهاد خود را برای لغو پاره ای از 

معافیت ها در شرایط کنونی ارائه نماید. 
بت جکســون گفت: در هنگامی که ما نیــاز به 10 تا 1٨ 
میلیارد دالر در بخش آموزش داریم و ممکن است شماری 
از برنامه ها لغو شود، نمی توانیم معافیت های مالیاتی دوران 
طبیعی و عادی و رونق اقتصادی را داشته باشیم و شماری 
از آنها باید لغو شود. و یا این که معافیت های مالیاتی برای 
بهره وام مسکن، برای ایالت کالیفرنیا ٤ میلیارد و یا اهدا به 
سازمان های خیریه برای ایالت 3 میلیارد دالر هزینه دارد و 

باید بازنگری شود. 

تظاهرات در لوس انجلس در همبستگی
 با معترضان در مینیاپولیس

در پی کشته شدن جورج فلوید به دست پلیس مینیاپولیس و آغاز 
اعتراض های خیابانی و آتش زدن ساختمان ها و اتوموبیل ها، لوس 
آنجلسی ها نیز عصر چهارشنبه در همبستگی با معترضان مینیاپولیس، 
دست به تظاهرات در دان تاون لوس آنجلس زدند و بزرگراه 101 و 

110 را بستند. 
در این تظاهرات 2 نفر از ماموران پلیس راه کالیفرنیا و یک نفر از تظاهر 

کنندگان مجروح شدند. 
پلیس لوس انجلس در بیانیه ای شب گذشته اعالم کرد: ما خشم و 
درد شــما را حس می کنیم و صدای اعتراض شما را می شنویم. ما 
همواره آزادی بیان شما را امکان پذیر ساخته ایم. تنها چیزی که از شما 

می خواهیم تظاهرات خود را با امنیت و رفتار قانونی همراه سازید. 
اریک گارستی نیز در توئیت خود اشاره کرد که لوس آنجلس های نیز 
باید به صدای وجدان خود در این مورد دردناک و وحشتناک گوش 

دهد، لیکن به تظاهرات آرام خود ادامه دهند. 
الکس ویه نوئه وا، نیز ضمن همدردی، به تظاهرات آرام و رعایت 

امنیت عمومی اشاره کرد. 

https://mgmlenders.com/
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در کانون خبر:

انبوه ورود لوس انجلسی ها و تعطیل برخی پارکها
اداره پارک های لوس آنجلس کانتی ناگهان روز یکشــنبه از 
بســته بودن گذرگاه Eaton در شهر پاسادنا در میانه روز 
به ســبب انبوه جمعیتی که برای راهپیمایی و گشت و گذار 
رفته بودنــد، خبر داد و اعالم نمود که این گذرگاه و منطقه 
جنگلی تا روز اول ماه جون بسته خواهد بود و روز تعطیل 
Memorial Day 2۵ ماه می نیز کســی نتوانست برای 

تفریح و ورزش به آنجا برود. 
امــروز نیز کانتی لوس انجلس در پی این رویداد اعالم کرد 
که مردم برای آگاهی بیشــتر بایــد از تارنمای کانتی لوس 
انجلــس بازدید نمایند تــا بیابند لیکن همــه باید صورت 
خود را با ماســک بپوشانند و فاصله را رعایت نمایند، حتی 
کودکان 2 تا ٨ ساله نیز باید ماسک داشته باشند. برای ایمنی 
بیشــتر نه تنها همراه خود آب آشامیدنی داشته باشند، مواد 

پاکیزه سازی دست و ضدعفونی کننده نیز همراه بیاورند.

استادیوم داجرز لوس انجلس و 
آزمایش 6000 نفر در هر روز

اریک گارستی شهردار لوس آنجلس اعالم کرد که بزرگترین 
مرکز آزمایش کرونا برای عموم را با مشارکت اداره آتش نشانی 
و اســتادیوم داجرز، در محل این استادیوم بازگشایی نموده 
اســت که این بار نه برای تماشای فوتبال بلکه برای آزمایش 

روزانه 6000 نفر خواهد بود. 
اریک گارســتی اشاره کرد که این محل برای آزمایش کرونا، 
با همکاری شــان پن هنرپیشه و کنشــگر اجتماعی و بنیاد 
غیرانتفاعی او راه آندازی شــده است که 60 کارمند روزانه در 

آن به خدمت داوطلبانه خواهند پرداخت. 
گذر شــمار مبتالیان کانتی لوس آنجلــس از ٤6000 نفر و 
مرگ و میر 2116 نفر همراه با افزایش در روز دوشنبه، نیاز به 

آزمایش بیشتر را جدی می کند. 
لــوس آنجلس کانتی در ماه های گذشــته در 10 مرکز خود 
توانسته بود از ٤۵0 هزار نفر آزمایش کرونا انجام دهد و اکنون 

این شمار بیشتر خواهد شد. 

تقاضای اتحادیه کارگران برای بستن مرکز بسته بندی 
مواد گوشتی در ورنون

پس از آن که اعالم شد 1۵3 نفر از کارکنان مرکز بسته بندی مواد 
گوشتی در شهر ورنون کالیفرنیا، در آزمایش کرونا مثبت بوده اند، 
رئیس اتحادیه کارکنان منطقه درخواست کرد که این مرکز بسته 

شود. 
این مرکز که فارمرجان نام دارد و از زیرمجموعه های شــرکت 
اسمیت فیلد است، به تهیه و توزیع هات داگ معروف داجر داگز 
از گوشت خوک می پردازد و فرآورده های خود را در کانتی لوس 

انجلس افزون بر فروشگاه ها به اداره زندان های کانتیی و مراکز 
نگهداری سالمندان می فرستد و بر اساس مقررات در نظر اداره 

بهداشت عمومی کالیفرنیا می باشد، دارای 1٨00 کارمند است. 
جان گرنت رئیس اتحادیه منطقه )UFCW-770( اعالم کرد که 
ما نیاز به اگاهی بیشتر در مورد شرایط کارکنان مبتال داریم و از 
سوی دیگر مدیران این شرکت اعالم کرده اند که تمامی مقررات 

CDC را رعایت نموده اند. 

آمار مبتالیان و مرگ و میر در کالیفرنیا
ایالت کالیفرنیا سه شنبه را با ثبت ۹667٨ نفر مبتال و مرگ و 
میر 3773 نفر  آغاز کرد که 217٨ نفر مبتال و 12 نفر مرگ 

و میر در روز دوشنبه به آن افزوده شده است.
با توجه به این که راهیابی به مرحله بعدی بازگشایی بررسی 

میزان مبتالیان و مرگ و میر در 1٤ روز گذشته است. 
کانتی های لوس آنجلس، ارنج، ریورساید، سن دیه گو، سن 
برناردینو در جنوب کالیفرنیا همگی نشانه افزایش داشته اند 
و برای نمونه لوس آنجلس کانتی در 1٤ روز گذشته 137۵٤ 
نفر مبتال و ارنج کانتی در 1٤ روز گذشــته 1۹12 نفر مبتال 
را ثبت کرده است و برای همین دوره، مرگ و میر در لوس 

انجلس کانتی ۵٤6 نفر و ارنج کانتی ۵۵ نفر بوده است. 

آمار شماری از کانتی های جنوب کالیفرنیا

  

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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ابوطالب کوشا
عضو اصلی هیات تخلفات اداري

وزارت نفت

ابوطالب کوشا متولد 1336 است. او مدرک دکتراي حقوق بازرگانی 
بین الملل از دانشگاه گالسکو انگلستان و فوق دکتراي حقوق مالکیت 

فکري از دانشگاه تورین ایتالیا دارد

مسئولیت ها

- دادستان انقالب غرب گیالن )شامل بندر انزلی( حداقل از 1361 تا 136۵
- مشاور حقوقی شرکت مهندسی و توسعه نفت از سال 137٤

- استاد یار و عضو هیات علمی دانشکده علوم قضائی و خدمات اداري از 137۵ تا کنون
- مشاور و قائ ممقام مدیر حقوقی شرکت مهندسی و توسعه نفت از سال 137۹ تا سال 13٨6

- مشاور حقوقی شرکت پشتیبانی و ساخت کاالي نفت تهران از سال 13٨0 تا 13٨6
- مدیریت حقوقی و قراردادي شرکت مهندسی و توسعه نفت از سال 13٨6 تا 13٨٨

- رئیس دانشکده علوم قضائی )وابسته به قوه قضائیه( از آبان 13٨۵ تا 13٨٨
- عضو هیات امنا دانشگاه علوم قضائی از سال 13٨۹ تا کنون

- مدیر و مشاور حقوقی شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاري به مدت ۵ سال
- عضو گروه مذاکرات بیع متقابل شرکت مهندسی و توسعه نفت

- رئیس کمیته تحصیل اراضی شرکت مهندسی و توسعه نفت در سال 13٨۹
- مشاور مدیرعامل شرکت دولتی مهندسی و توسعه نفت )متن( در سال 13۹0

- وکیل دادگستري )مرکز امور وکال و کارشناسان قوه قضائیه(
- عضو اصلی هیات تخلفات اداري وزارت نفت از سال 13۹٤ تا اکنون

- مشاور حقوقی شرکت ملی نفت ایران از سال 13۹٤ تا کنون
- عضو و رئیس هیات مدیره مؤسسه مشاورین حقوق بین الملل آریا پیشرو

- رئیس گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضائی از 11 بهمن 13۹۵ تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر
1. مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در دهه 136۰

ابوطالب کوشا به عنوان دادستان انقالب غرب گیالن در دهه 1360 در اعدام زندانیان 
سیاسی نقش مؤثر داشته است. او در دوره دادستانی غرب استان گیالن، دادخواست 
اعدام بسیاري از مخالفان حکومت را صادر کرده است. حکم اعدام و تیرباران افراد 
زیر در دوره اي صادر شــده اســت که ابوطالب کوشا دادستان غرب استان گیالن 

)شامل بندر انزلی( بوده است:
علی اشــکانی در سال 1361 ، علی نیانی در 27 خرداد سال 1361 ، حیدر اورهن ، 
به اتهام هواداري از مجاهدین، بهروز، حسن و حسین دالور در تابستان 1361 اعدام 
سید محمد علوي در خرداد 1363 ، بهروز پورمحمد، عضو سازمان مجاهدین، در 
اوایل دهه 1360 ، سنجر و جعفر شفق، بحرین عابدین، عبدالحسین ماجدي، حسن 
عزیزیان، عباس آبدین، محسن افسرده، علی داوري )باقر(، فریدون صنوبر، علیرضا 

عریانی، محمدرضا محمدیان و ابراهیم معصومی
اغلب این افراد به اتهام هواداري از مجاهدین تیرباران یا حلق آویز شدند. ابوطالب

کوشا همچنین در سال 1362 در بازجویی محمد خوش ذوق، عضو سازمان فداییان 
)اقلیت(، حضور داشته و ناظر شکنجه او از سوي مسئوالن زندان بوده است 

بر اساس شــهادت شایسته وطن دوســت نزد عدالت براي ایران، ابوطالب کوشا 
همچنین مسئولیت رسیدگی به پرونده مهناز یوســف زاده را که به اتهام هواداري 
از مجاهدین در بندر انزلی دســتگیر شده بود به عهده داشته است. ابوطالب کوشا 
به مهناز پیشــنهاد کرده بود که با وي ازدواج کند. او شرط رهایی از اعدام را توبه و 
ازدواج با وي تعیین کرده بود. مهناز یوســف زاده با رد این درخواست در ٨ آذرماه 
1361 در زندان بندر انزلی اعدام شــد. وي تنها زنی است که در سال 1361 در این 

زندان اعدام شده است.
احمد موسوي در کتاب خاطرات خود درباره مهناز یوسف زاده می نویسد: یک بار 

به طور اتفاقی در دستشویی با هم روبرو شدیم. چند جمل هاي صحبت کردیم.
دختري فو قالعاده ریزنقش، مقاوم و استوار بود. تمام دوران زندان را تا قبل از اعدام

در سلول هاي انفرادي به تنهایی یا دو نفره به سر برد. براي ای نکه او را وادار به
توبه کنند، نیروي زیادي گذاشتند اما موفق نشدند. بعدها من در زندان رشت مدتی با 
پدر او ه مبند بودم و ]با او[ آشنا شدم. او م یگفت: »بعد از اعدام اجازه ندادند جنازه 

مهناز توي گورستان شهر دفن بشه و به ناچار او را توي حیاط خانه دفن کردیم ..
شایسته وطن دوست نیز نزد عدالت براي ایران چنین شهادت می دهد ) بعدها که 
آزاد شدم، عکس جنازه مهناز را دیدم. درست ای نجایی که پاهایش بسته می شد، 
کاماًل کبود بود؛ از تصویر جسد آثار ضرب و جرح و بسته شدن با طناب و ای نکه
مقاومت کرده بود، معلوم بود و دوستی که خودش جسد را دیده بود می گفت که
به آلت جنسی اش تیراندازي شده بود. جسدش را هم به این دلیل به خانواده داده

بودند که وقتی مادرش براي مالقات می رود، هنوز خبر نداشته دخترش را اعدام
کرد هاند. یکی در همان زندان صدایشــان می زند و یک جعبه شیرینی بهشان می 
دهد. گفته بود: »حاللم کنید. من با دخترتان ازدواج کرده ام.«  بعد مادرش می گوید:  
»وقتی حاللت م یکنم که جسدش را به من بدهی.« که بعد از چند روز جسد را ». 

بهشان نشان می دهند. 

۲. حمایت از سرکوب اعتراضات پس از
انتخابات ریاست جمهوري سال 1388

ابوطالب کوشا یکی از کسانی است که با تکیه بر موقعیت خود به عنوان حقوقدان
و رئیس دانشکده علوم قضائی )وابسته به قوه قضائیه ایران( در موجه و قانونی نشان 
دادن ســرکوب جنبش هاي اعتراضی مردمی نقش داشــته است. پس از انتخابات 
ریاست جمهوري سال 13٨٨ ، مجموع هاي از اعتراضات خیابانی آغاز شد که تا ماه 
ها پس از انتخابات ادامه داشت. این اعتراضات به شکل خشونت باري سرکوب شد.
ابوطالب کوشا جزو امض اکنندگان بیانیه جمعی از حقوقدانان بود که اعتراضات یاد
شده را محکوم کردند. در این بیانیه، اعتراضات مردمی آشوب، اغتشاش و اقدام علیه 

امنیت ملی خوانده شده است.
در مردادماه همین ســال و پس از برگزاري جلسات دادگاه هاي نمایشی که در آن، 
تعداد زیادي از فعاالن سیاسی و روزنامه نگاران مجبور به بیان اعترافات دروغ علیه 
خود و دیگران شده بودند، ابوطالب کوشا در مصاحبه اي خواستار مجازات آنان به 

عنوان ) سران اغتشاشات ( شده بود.
ابوطالب کوشا، در مهرماه 13٨٨ ، با اشاره به اعتراضات دانشجویی، در مصاحبه اي

»با دانشــجویانی که درصدد « : اعالم کرد که دانشجویان معترض سرکوب خواهند 
شــد التهاب آفرینی و اخالل در فضاي دانشگاه باشند، برخورد خواهد شد. ممکن 
است محی طهاي دانشجویی تحت تأثیر برنامه ریزي دشمنان و عوامل نفوذي قرار 
گیرد که این افراد هرگز تابع منطق نیســتند و باید آ نها را شناسایی کرد تا از طریق 

قانونی با آ نها برخورد الزم انجام شود.«

صادق الریجانی

رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام

متولد 133۹ شهر نجف )در کشور عراق(
است. او تحصیالت حوزوي دارد

مسئولیت ها
- عضو مجلس خبرگان رهبري از 1376 تا کنون

- عضو شوراي نگهبان با حکم سید علی خامنه اي از 13٨٤ تا احتماالً مرداد 13٨٨
- رئیس قوه قضائیه از مرداد 13٨٨ تا 16 اسفند 13۹7

- عضو شوراي عالی امنیت ملی از مرداد 13٨٨ تا کنون
- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از مرداد 13٨٨ تا کنون

- عضو شورا یعالی انقالب فرهنگی از مرداد 13٨٨ تا کنون
- عضو شورا یعالی فضاي مجازي از اسفند 13۹0 تا کنون

- رئیس هیئت امناي دانشگاه امام صادق از دي 13۹٤ تا کنون
- رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از ۹ دي 13۹7 تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر

صادق آملی الریجانی از مرداد 13٨٨ تا کنون، به عنوان عالی ترین مقام قضائی در
ایران، مسئول اصلی انواع مختلف نقض حقوق بشر است که به طور مستمر توسط 

دستگاه قضائی انجام شده است. او همچنین مستقیما در زمینه اجراي احکام اعدام
و قطع عضو مسئول است.

1. صدور استیذان براي اجراي احکام اعدام
از آن جا که تمامی احکام اعدام و قطع عضو باید با کسب اجازه رئیس قوه قضائیه

)اســتیذان( انجام شــود، از مرداد 13٨٨ تا کنون، صادق الریجانی مستقیماً مسئول 
اجراي این احکام بوده است.

با توجه به آمارهاي منتشرشــده از اعدام ها در سال هاي اخیر، ایران آمار بیشترین 
اجراي اعدام نسبت به جمعیت را در کل جهان به خود اختصاص داده است.

1,۲ . اعدا مهاي مخفی و دسته جمعی
از زمان تصدي صادق الریجانی بر دستگاه قضائی، صدور و اجراي احکام اعدام چه
براي زندانیان سیاسی- عقیدتی و چه براي دیگر زندانیان، به طور چش مگیري انجام

شده است.
برخالف اظهارات صادق الریجانی مبنی بر ای نکه در ایران اعدام سیاسی نداریم

چندین زندانی سیاسی از زمان ریاست وي بر قوه قضائیه اعدام شده اند. اعدام فرزاد 
کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شــیرین علم هولی، مهدي اسالمیان، جعفر 
کاظمی و محمدعلی حاج آقایی، طه )علی( حیدریان، ناصر )عبدالرحمان( حیدریان، 
عباس حیدریان، علی شــریفی، شیرکو معارفی و حبی باهلل گلپر یپور برخی از این 

موارد است.
در بسیاري از زندان هاي ایران، تعداد کثیري از زندانیان بدون طی مراحل قانونی، بی 
حضور وکیل و اطالع خانواده ها  » به طور مخفیانه « و دست هجمعی اعدام شده 
اند. در ادامه به نمونه هایی از این اعدام هاي مخفیانه و دسته جمعی اشاره شده است: 
از خرداد 13٨۹ تا مرداد 13٨۹ ، بیش از صد تن از زندانیان بدون اعالم رســمی در 
زندان وکی آلباد مشهد و به طور محفیانه اعدام شدند. در 12 تیر 13۹0 فقط در یک 
روز، 2۵ تن از زندانیان زندان قزل حصار کرج، به طور پنهانی و گروهی اعدام شدند 
، در ٨ مرداد 13٨٨ 2٤ زندانی به طور ه مزمان و دسته جمعی در زندان رجایی شهر 
کرج اعدام شدند در 12 مرداد 13۹۵ ، دس تکم 1٨ تن از زندانیان عقیدتی به طور 

گروهی در زندان رجایی شهر اعدام شدند.

1,3 . اعدام کودکان 
ایران با وجود امضاي کنوانســیون حقوق کودکان، از معدود کشورهاي جهان است 
ایران با وجود امضاي کنوانسیون حقوق کودکان، از معدود کشورهاي جهان است که 
سن مجازات کیفري را منطبق بر قوانین شرعی ) 1۵ سال براي پسران و ۹ سال براي 
دختران( تعیین کرده است و همچنان به صدور حکم اعدام براي کودکان ادامه می دهد.
با وجود صدور حکم » اعدام براي کودکان، مسئوالن قضائی ایران با بیان ای نکه حکم 
اعدام پس از رسیدن به سن قانونی اجرا می شود، همواره اعدام کودکان را رد کرد هاند.
صادق الریجانی در 21 آبان 13۹3 در جلس هاي با مســئوالن قضائی با رد ادعاي 
اعدام کودکان زیر 1٨ ســال دروغ محض است؛ اما ما دلیلی « : اعدام کودکان گفت 
نداریم وقتی شخص هفده و نیم ساله جنایتی مرتکب می شود و اکنون به 2۵ سالگی 

رسیده است حق اولیاي دم براي قصاص را نادیده بگیریم«
عالوه بر موارد متعدد اجراي احکام اعدام نوجوانانی که پیش از رسیدن به سن 1٨ 
سال محاکمه و محکوم شده بودند به محض رسیدن آنان به 1٨ سالگی، حداقل در 
دو مورد، افرادي که زیر 1٨ ســال سن داشتند با استیذان از صادق الریجانی اعدام 

شده اند.
علیرضا مالسلطانی در 26 تیر 13۹0 ، طی یک درگیري روح اهلل داداشی را به قتل

رســاند و ٤0 روز پس از صدور حکم اعدام، در حالی که کمتر از 1٨ ســال ســن 
داشــت، در مالءعام در شهر کرج اعدام شد. پس از آن، علی رضوان منش، معاون 
وقت دادستان کرج، با تأیید زیر 1٨ سال بودن علیرضا مالسلطانی هنگام اعدام گفت: 
»مالک عمل در قانون بلوغ شــرعی است که بر اساس ماه هاي قمري محاسبه می 

گردد « 
امیرحسین پورجعفر، دختر 6 ساله افغان به نام ستایش قریشی را در فروردین 13۹۵
به قتل رساند. با وجود ای نکه او در زمان ارتکاب این قتل 16 ساله بود در 1٤ دي 
13۹6 و در حالی که کمتر از 1٨ ســال داشــت در زندان رجایی شهر اعدام شد بر 
اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، طی سال هاي 13٨٤ تا 13۹٤ ، دس تکم 73 
مجرم نوجوان اعدام شــده اند و 160 نفر به دلیل ارتکاب جرم در زمان کودکی، در 

صف اعدام قرار دارند

2. صدور اجازه براي اجراي احکام قطع عضو

علی رغم امضاي میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاســی توسط ایران، جمهوري 
اســالمی همچنان مجازات هاي خشن و غیر انســانی قطع عضو را اجرا می کند. 
بر اســاس قوانین ایران، اجراي این احکام تنها پس از کســب اجازه از رئیس قوه 
قضائیه )استیذان( ممکن است. از زمان تصدي صادق الریجانی بر قوه قضائیه، موارد 
متعددي از احکام قطع عضو اجرا شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر 

اشاره کرد: 
- اجراي حکم قطع عضو براي ۵ تن از زندانیان در اصفهان )در سال 13۹2(

- اجراي حکم قطع پا و دست دو تن از زندانیان در شیراز
- اجراي حکم قطع دست و پاي یک زندانی در ماهشهر

- اجراي حکم قطع دست یک زندانی در مشهد
- اجراي قطع انگشتان دو زندانی در ارومیه

- اجراي حکم قطع چهار انگشت یک زندانی در ساري
- اجراي حکم قطع دست یک زندانی در کرمانشاه

قرارگرفتن در لیست تحریم هاي حقوق بشري
اتحادیه اروپا و وزارت خزانه داري ایاالت متحده آمریکا

اتحادیه اروپا در فروردین 13۹1 ، صادق آملی الریجانی را به دلیل نقض گسترده و شدید 
حقوق شهروندان ایرانی از ورود به کشورهاي این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی هاي 

احتمالی او نیز در اروپا توقیف خواهد شد.
بازداشت فعاالن سیاسی و مدافعان حقوق بشر و اجراي احکام اعدام، شالق، قطع عضو و 
سنگسار از دالیل تحریم او است که در بیانیه اتحادیه اروپا به آن اشاره شده است. وزارت 
خزان هداري ایاالت متحده آمریکا، نیز در 22 د یماه 13۹6 با اشاره به نقش مهم صادق 
آملی الریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه در پایمال کردن حقوق شهروندان ایرانی، اجراي 
اعدام براي کودکان و اجراي مجازات هاي غیرانسانی و تحقیرآمیزي چون قطع دست، او 

را در لیست تحریم هاي حقوق بشري خود قرار داد.
بر اساس این تحریم، دارایی هاي احتمالی صادق آملی الریجانی در آمریکا توقیف
و از ورود او به این کشور جلوگیري می شود. همچنین شهروندان ایاالت متحده

حق هی چگونه معامله اي با او نخواهند داشت.

https://shop.ketab.com/
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1- سیامک دهقانپور / توییتر 
برایان هوک، مسئول ویژه امور ایران در وزارت خارجه آمریکا، در  یادداشتی کم سابقه 
با انتقاد شدید از بخش فارسی صدای آمریکا از کنگره خواسته است اگر این بخش 
نتواند به وظایف اش عمل کرده و معیارهای تعیین شده را تحقق بخشد بودجه آن را 

قطع و بخش فارسی را تعطیل کند.

2-کامران روشنگر/ فیسبوک 
نوری زاد در یک فایل صوتی جدید حسین طائب و سران سپاه را جاسوس اسراییل 
خوانده که خامنه ای را می فریبند. پیشتر مهدی خزعلی حمله به سفارت عربستان 
در تهران و ســفارت امریکا در عراق را کار نفوذی های اسراییل خوانده بود. فریب 
افراد امنیتی رژیم که با عنوان زندانی و منتقد مانند نازیها برای همه بدبختی ها آدرس 

یهود را می دهند نخورید
پس از شکست پروژه یهودی ستیزی با ایدولوژی اسالمی در افکار عمومی ایرانیان, 
رژیم ترفند جدیدی برای بمباران ضمیر ناخودآگاه مردم راه انداخته که تمام سبک 
ســری ها , دزدی ها , جنایات و نابودی آب و خاک ایران را به گردن نفوذی های 

اسراییلبیندازد بلکه از این راه حس یهودی ستیزی را در مردم تحریک کند

3- فرانک آزاد / توییتر
نظرسنجیها نشان میدهد بیش از 60 درصد شهروندان صربستان خواهان بازگشت

 پادشاهی هستند. شاهزاده آلکساندر ولیعهد 7٤ ساله صربستان که از نزدیکان خاندان 
سلطنتی انگلیس است هم اکنون در کاخ سلطنتی بلگراد زندگی میکند. 

٤- محبوبه حسینپور / توییتر
حواستان هست که اگر نجنبیم سال آینده همین موقع ریاست جمهوری جدید اجامر 

به ملت تحمیل شده!
و حواســتان هســت که کدام کارچاق کنها از حاال زمینه شرکت مردم را در چنین 

فضاحت ملی  تدارک میبینند ؟! 
اعتصابات سراسری  فریادمیلیونی  جاویدشاه  برگردپهلوی

۵- ف. میم. سخن / گویا نیوز
ممکن اســت گفته شــود که نفرت تو از حکومت به حدی ست که هر اتفاقی در 
میان هشتاد میلیون جمعیت ایران بیفتد، کاسه کوزه ی آن را بر سر حاکمان نظام و 

ایدئولوژی شان می شکنی.
خیر چنین نیست، و برای ادعای خود دلیل دارم:

اســالمِ حاکم بر ایران، هزار و چهار صد سال پیش حکم کرده که پدر و پدر بزرگ 
پدری می توانند فرزندان شان را بکشند و سالخی کنند، و هیچ کس حق ندارد آن 

ها را مورد بازخواست قرار دهد.

6- کیهان لندن 
حوادث »نامنتظره« ولی پی در پی؛ ایمنی مردم و کشور فدای امنیت مقامات و نظام!
-در کمتر از دو هفته نزدیک به 10 حادثه خسارات بار ناشی از آتش سوزی یا انفجار 

در کشور اتفاق افتاده که اغلب در مراکز حکومتی رخ داده اند.
-آتش سوزی در مسجد ستاد فرماندهی ناجا در تهران، انفجار در پتروشیمی »بندر 
خمینی«، آتش سوزی در نیروگاه تبریز، آتش سوزی یکی از شعب بانک تجارت در 
تهران، آتش ســوزی مجتمع بزرگ تجاری »زیتون« متعلق به سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی، انفجار در شــناور ُکنارک ارتش در آب های عمان، خروج قطار همدان- 
مشــهد از ریل، آتش سوزی در فدراسیون ُکشــتی و آتش سوزی در اداره اطالعات 

شهرستان جهرم رویدادهایی هستند که رسانه  ای شدند.
-آتش سوزی یا انفجار در مراکز و اماکن وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی همواره 

مشکو ک اند. به ویژه اگر در یک دوره زمانی چند اتفاق مشابه رخ دهد.

7-ایرج مصداقی/ میهن تیوی / 1:٤٨:1۵ ببعد
آقای نوریزاد یکبار سر داستان میرطاهر و بدل خامنه ای  تحت تاثیر کانالهای رژیم  
و باندهای  رژیم  کلی پرت و پال گفت  هماهنگ با ُدر تیوی و آمد نیوز در خارج 
از کشور ... میبینیم که خامنه ای همچنان زنده و سرومرگنده است و سران کشورها 
بدیدارش میروند... پوتین که بازیچه نیســت که مثال بدیدار میرطاهر برود ! ... این 
نقطه ضعف نوریزاد اســت که تا بحال عذر خواهی نکرده ... حاال این اشتباهی که 
نوریزاد در مورد جاسوس اسراییل بودن طائب  مرتکب شده هولناک است ... ریشه 

در }فرهنگ  یهود ستیزی دارد ...

٨-آیت اهلل تناسلی / توییتر 
بمناسبت بازگشایی مجلس این توییت قدیمی خودرا یادآوری میکنم:

ساختمان مجلس شورای اسالمی الهام گرفته از کشتی نوح است که قابلیت نگهداری 
یک جفت از هر حیوانی را دارد.

۹-ناصر اعتمادی / آراف آی
در روزهای گذشته یک فعال رسانه ای اصولگرا با حضور در دادگاه علنی رسیدگی 
به اتهامات امیداســدبیگی، مدیرعامل مجتمع نیشــکر هفت تپه، به نقل از نمایندۀ 
دادستان نوشت که امید اسدبیگی عالوه بر پرداخت دویست هزار دالر وجه نقد به 
همسر استاندار خوزستان، غالمرضا شریعتی، هزینۀ بیست هزار دالری سفر استاندار 
خوزســتان و همسرش را نیز تأمین کرده است. در همین جلسه نمایندۀ دادستان از 
پرداخت رشــوه از سوی مدیر عامل نیشکر هفت تپه به اسحاق جهانگیری، معاون 
اول رئیس جمهوری، محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور و پسرش، و همچنین 
وزیر جهاد کشاورزی، محمود حجتی، پرده برداشته بود. با این حال، برخی اصالح 
طلبان گفته بودند که طرح اتهام فســاد مالی علیه غالمرضا شــریعتی، انگیزه های 

جناحی دا

10-امیربرادران / فیسبوک 
بي بي سي فارسي و باز هم خیانت !

در تاریخ 31 تیر 13۵۹ جمهوري اسالمي، نام » مجلس شوراي ملي » را بِه »مجلس 
شورای اســالمی« تغییر داد ، تغییري کامال بِا هدف از بین بردن نام » ایران »!!جهل 

سال از این خیانت حکومت اَیران ستیز میگذارد اما بي بي سي فارسي همچنان نام 
این نهاد را » مجلس ایران » خطاب میکند که یک مفسد اقتصادي هم بنام محمد باقر 

قالیباف بِه ریاست ان منصوب شده !!... نه انتخاب!!
چهل سال است که نه از نام » ایران » و نه » ملي » خبري است !!...مثل

سپاه پاسداران انقالب اسالمي!!
مجلس شوراي اسالمي!!

صداو سیما جمهوري اسالمي!!
و هرگز انتخابي هم در کار نبوده!!

حال باید دید تا کي این رســانه هاي فاسد خارج کشور از این حکومت بِا ظاهري 
البته مخالف ، حمایت میکنند !!...... امیر برادران

 bbcpersain ایران جمهوري اسالمي مجلس  براندازم  ایران را پس مي گیریم

11-امیرطاهری/ تفسیرخبر/ ایران فرداتیوی/1٤:٤0 ببعد
یک گرفتاری خیلی بزرگ رژیم کنونی ایران از آغاز است یعنی از موقعیکه خمینی 
قدرت را بدســت گرفت و آن اینســتکه این رژیمی است بسیار ترسو و بزدل و از 
سایه خودش هم میترسد و باعث میشود که قدرت هیچ ریسکی نداردو نمیتواند با 
واقعیات روبرو شود ... سیاست بدون ریسک کردن غیر ممکنست ... سیاست بمعنای 

اداره کردن بی ثباتی میباشد و رل سیاست ادارهء تضادها در جامعه است ... 

12-روشنگر نسل سوخته / توییتر
چگونه حواس شما را از اسالم دلیل اصلی قتل رومینا پرت کنیم؟

تمام البیهای رژیم از دفتر تحکیم وحشت تا نایاکی و فمینیست آخوند دوست راه 
می افتیم که بله در رژیم پهلوی ســرفیلم دســت بهروز خورد به باسنم.در هالیوود 
هم آنجلیناجولی را دســتمالی کردند.وضعیت زنان در همه جا مثل ایران و تقصیر 

مردهاست

13- خبربین / توییتر 
سران سه قوه سه قاتل ملت ایران

روحانی که در ادامه دادن جنگ به مدت ٨ ساله و باقی  ٤1 سال جنایت باعث مرگ 
صد ها هزار جوان ایرانی  شد

رییسی از اعدام های باالی پشت بام تا 67 و سپس در پست های دیگر هزاران ایرانی  
را به کام مرگ فرستاد

اینهم فقط 20 سال از قالیباف و سابقه کثیف او...

1٤- دماوند/ تارنمای خبری- تحلیلی
}در اقدامی حیرت انگیز {

صندوق کودکان ســازمان ملل متحد )یونیسف( با صدور بیانیه ای، حمایت خود از 
جمهوری اسالمی در فاجعه قتل رومینا اشرفی را اعالم کرد.

در بیانیه یونیسف آمده است:  »یونیسف حمایت خود را از دولت جمهوری اسالمی 
ایران برای پایان دادن به همه اشکال خشونت علیه کودکان در کشور ابراز می دارد تا 

همه کودکان بتوانند در کمال امنیت و حمایت، رشد کرده و پرورش یابند.«

1۵- خود دبستانی / فیسبوک 
درگیری شدیددر یکی از مساجد در انگل-ستان

دعوابر سراینک خطب نماز جمع را مالی بنگالدشی بخوانه یا مالی پاکستانی
خداروشکر برانماز رفتن اگه به قصد دعوا میرفتن چی میشد؟؟

اسالم ناب محمدی

16- علی محمدیان / فیسبوک
در چهار سال پیش قبل از روی کار آمدن ترامپ چندین پست در مورد خطر تجزیه 
ایران نوشتم.امروز فیسبوک این پستها را یادآوری کرد و از این جهت بازنشر میدم که 
تاکید کنم آمدن ترامپ و موفقیت ایشان در راستای حفظ ایران و ایرانی هست. آمدن 
ترامپ باعث جلوگیری از نابودی خاورمیانه و تجزیه کشورهای بزرگ به کشورهای 
کوچک )طرح موزاییکی( شــد. البته باید تاســف خورد که چرا ما ایرانیان بودن یا 
نبودن مان را به بودن یا نبودن ترامپ گره زدیم؟! و چرا دست روی دست گذاشته با 

عینک خوش بینی در لبه پرتگاه به تماشا نشسته ایم؟!
به هر حال آمدن ترامپ باعث ماندن خاورمیانه و حتی سوریه ای که در این نوشته 

بعنوان شاهد از آن یاد کردم، شده.

17 - یونیکا/ یوتیوب / از دقیقه نخست
مجله فرانسوی گاال: شاهدخت نور، خنده را به لبان شهبانو فرح پهلوی بازگرداند

خبر فارغ التحصلی شاهدخت نور پهلوی از دانشگاه کلمبا در رسانه های فرانسوی 
زبان بازتاب گســترده ای داشته است. این خبر ابتدا در وبسایت رویال هیستوریز یا 

همان تاریخ نگار خاندان های پادشاهی منتشر شد

1٨- احمد فراستی / فیسبوک 
خمینی مارا بکجا برده است؟

البته که ایران پر از پارادوکس  ) دروغ دیپلماسی (و از درودیوار مملکت پارادوکس 
میریزد ولی شــاید مهم ترین پارادوکس  )دروغ دیپلماســی ( وقتــی که ما درهاو 
دیوارهامون را که به روی کشــورهای امپریالیستی و صنعتی می بندیم به ناچار به 
طرف کشــورهایی میرویم که انها هم روابط خودشان را با این گونه کشورها قطع 
کرده اند این کشورهای کمونیستی مثل ونزوئال ، چین ، روسیه یا کره شمالی هستند 

که اتفاقا وجه اشتراک این کشورها فساد مالی گسترده در نظام سیاسیشان است .
اگر بدور خود دیوار بکشــیم و روابط خود را با کشور های جهان قطع کنیم باید با 

شعار مردم خود را سرگرم کنیم ،
در زمانیکه مردم آلمان شرقی پای دیوار برلین جان میدادند برای فرار به آلمان غربی و 
جهان آزاد نسل جوان دیروز من دست در دست چگوارا در آرزوی رفتن به آنسوی 
دیوار آزادی بودند. اما برای درک بهتر این پارادوکس ) دروغ دیپلماسی (باید کمی 

به عقب بازگردیم....

1۹- وحید بهمن / توییتر
کل نوشتاری واژه های »کورد«، »تورک«، »لور« و . ..از کدواژهای قبیله گرایان است

هدفشان پیگیری پروژه ی دیوارکشی در بین ملت ایران و تبدیل شهروند به عضوی 
از قبیله و نیز دهان کجی به سنت نگارشی زبان پارسی است

»تُرک«، »ُکرد« و »لُر« شکل سنتی و صحیح نگارش این واژه ها در پارسی است

20 - مهدی میرقادری / یوتیوب 
 ... در مورد  باز داشت علیرضا جاپلقی )پارکورکارحرفه ای ( دالیل متفاوتی میتواند 
داشته باشد  ]ایشان یک ورزشکار هست و حتما باید آزاد شود [...  میدانید که  مار 
گزیده از ریســمان سیاه سفید میترسد ... بهمین دلیل  محتاط عمل میکنم و از چند 
بعد مختلف  به ماجرا نگاه میکنم ... اینکه ناگهان بی بی سی و صدا و سیمای رژیم 
و همه توی بوق و کرنا کنند و  همه  در اینمورد صحبت کنند که فالنی دوســت 
دخترش را روی پشت بام ماچ کرده و باز داشت شده  برای من کمی عجیب است 
... یکنفر را بزرگ میکنند و سر بزنگاه استفاده الزم را از این ماجرا میبرند ...هپی ها 
را بیاد دارید ؟! سال 201٤  یک خبری مثل بمب ترکید که هپی ها را گرفتند ! همه 
جا خبر از هپی ها بود : فیسبوک  اینستاگرام  و بیشتر از همه  آیت اهلل بی بی سی 
... رسانه ها  تیوی ها ... همه از هپی ها میگفتند ... خوب که با اینها مصاحبه کردند 
و اینها را بزرگ کردند بعد اســتفاده خودشان را بردند ... یکی از همین هپی ها بنام 
خانم ریحانهء طراوتی ســال ۹6 در مصاحبه با مجلهء  فرانسوی فیگارو مردمی را 
که در خیابانهای ایران تظاهرات کرده بودند را  شورشــی و خام و در واقع پســت 
توصیــف کرده بود ! و بعد هم در مورد خاتمی توییت کرد  : هنوز زنده ام و زنده 
بودنم خاریســت / بچشم تنگی نامردم زوال پرست !!!...  جمهوری اسالمی چهرهء 
مورد نظر خود را ساخته بود و استفادهء خودش را هم برده بود ! اینست که میگویم 

در مورد چهره هاییکه رسانه ها مطرح میکنند باید محتاط بود ...

https://twitter.com/sdehghanpour
https://www.facebook.com/azairan?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDRoaSPZkXYO4t57Ue8cf1iyRGK9PCUK_V9ITvY_Snqq2WPNeoG7m9DJl-9Gg9xfSNql9PuhAhcvowy&hc_ref=ARQAllaqwiB_SbbeQfG1hb4eUGlksB28LuLYHwuCPuT2XcvyUGClvMKaMg6m14thbEc&fref=nf
https://twitter.com/FaranakAzad1
https://twitter.com/mabi182
https://news.gooya.com/2020/05/post-39007.php?fbclid=IwAR3mnBxQX5fCEVw7IN3oG6ns9inxVZeRNxO-WMnsIZ9l8PXygJvAvX2BZ5Q
https://kayhan.london/fa/1399/03/06/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%ab-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%b1%d9%87-%d9%88%d9%84%db%8c-%d9%be%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%9b-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b1
https://www.youtube.com/watch?v=UHX5UgLwB2c&feature=share&fbclid=IwAR0ASHbczb-e1_Fs42hxYXTQKOVmbK1_ixpr1nMInPewPysJsF9MqkHNJe4
https://twitter.com/tanasoli
http://www.rfi.fr/fa/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87/20200525-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF?fbclid=IwAR2CDflGfVcAFgDfH8CD7M1wh_af04p6p9D9YvTaKpijoeOjEsY
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3549828075045973&set=a.740750412620434&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3549828075045973&set=a.740750412620434&type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=x6RI9VHJjDo&feature=share&fbclid=IwAR0Z1vkXd_OvpLgW2l-zuyt-UgkBExQVcMBusPfjFdhzy6nZXB2Dparr44Y
https://twitter.com/roshangarnasl
https://twitter.com/khabarbin
https://www.facebook.com/damavandnews/photos/a.574330452904261/1160751217595512/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Persian.Oldman1/videos/10219110744892488/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008787003347&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDNXtK9VVn82wKci6q3zYh0a-RiMfBGBzpRrWiyXUe4QXT8fUtVFoO04qQgVCPipvyrWp3m9tJtrNnf&hc_ref=ARQSN18vLIMz8sVDIsMs35oNBa293kFCi498Lsk6Jg1SWorY5u-NbZRnvkocyEfqBDM&fref=nf
https://www.youtube.com/watch?v=CasUiPAKByk&fbclid=IwAR0zC0a8dHQ7k8m1Sdmj2cMx2RhTwDDcwX4ADq3wBYdayx2RdHOdnO_1IPQ
https://www.facebook.com/farrassati.ahmad?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAPT4RbYq8JZggC6-FiNEvjSEkxlIiLLKT6eWf1PJO1lCf12nywe_-AiC8m-I6wUZy_dJL9eW48sGjU&hc_ref=ARTgG8OYMLXArWC7dyQswgZzqTOT0-14ieKpjtaMFHXWTyOlkZY3_sEzEoTXJ0FZZm0&fref=nf
https://twitter.com/ir__bahman
https://www.youtube.com/watch?v=T0duJrHTEsc
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
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=3
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یادداشت ایرانشهر :
بحثی میان آقای هوشنگ معین زاده و خانم دکتر میترا مقبوله در چند شماره اخیر 
ایرانشهر در گرفته است ) مقاله های گذشته این دو نفر را در چند شماره اخیر که 
در آرشیو ایرانشهر روی اینترنت قرار دارد  می توانید مطالعه کنید( و این مقاله که در 
این جا مالحظه می فرمایید آخرین پاسخ خانم دکتر میترا مقبوله به آقای هوشنگ 

معین زاده است.

نویسنده: میترا مقبوله 

دوست گرامی سرکار آقای معین زاده
بهتر دیدم برای کاهش تشنج, اینبار نقد خود را با یک داستان طنز آغاز کنم. حکایت 
شده که پس از قتل تزار الکساندر دوم حاکم روسیه, یکی از مقامات امنیتی عالی رتبه 
روس، ربای یهودی محل را  با لحن تهدیدآمیزی چنین مواخذه کرد: »مســلما شما 
بــه جزییات این قتل واقفید و خوب میدانید مرتکبین این جنایت چه کســانی بوده 
اند, اینطور نیســت؟!« ربای سری تکان داد و گفت: »واهلل چه عرض کنم, من چیزی 
نمیدانم، اما یقینا مثل همیشه دولت و ملت روس تقصیر را گردن یهودیان و رفتگر ها 
خواهند انداخت.«  مقام امنیتی با تعجب پرسید: »چرا رفتگرها؟!« ربای پاسخ داد: »چرا 

یهودیها؟!«
در دو نقد پیشین تنها پرسش من از شما یاور ارجمندم نیز همین بوده: »چرا یهودیها؟!«  

و یا »چرا سامی ها؟!«
در طی سی سال گذشته بخش مهمی از اوقات من صرف جدال آکادمیک در راه بی 
اعتبار ســاختن باورها و بیانات »یهود ستیزان/سامی ستیزان« از یک سو, و به چالش 
کشیدن باورها و بیانات »یهود پرستان/سامی پرستان« افراطی از سوی دیگر بوده است,  
جای بسی خوشوقتی است که از جانب هر دو گروه مورد حمالت بسیار زننده و حتی 
تهدید به مرگ قرار گرفته ام, و بدینگونه بیطرفی خود را اثبات کرده ام. خصومت شدید 
این دو گروه نشانگر اینست که بعنوان یک پژوهشگر و محقق, حقیقت را بر هرگونه 
هویت قومی و ملی و مذهبی و عقیدتی ترجیح داده و حقیقت گویی را از همه ارزشها 
بیشتر ارج میگذارم. به این خاطر است که تحت هیچ شرایطی حاضر نیستم بهر تایید 
و تملق »عامی چند«  و یا حتی بخاطر خوشایند دوست نازنینی مانند شما, واقعیاتی را 
که طی چندین دهه پژوهش و تجربیات گوناگون به آنها دست یافته ام زیر پا بگذارم. 
در راه همین حقیقت جویی است که همواره میکوشم ذهنی عاری از تعصب و  آماده 

شنیدن سخن مخالف را نیز داشته باشم.
پاک گردان از تعصب جان من

گو مباش این قصه در دیوان من!
شوربختانه از مفاد دومین پاسخ سرکارعالی چنین بنظر میرسد که بحث و تبادل نظر میان 
ما دو دوست قدیمی، به کلی از مسیر پژوهشی و علمی منحرف گردیده و به سراشیب 
اسفناک دل آزردگی های شخصی و جراحت های عاطفی سقوط نموده است. با آنکه 
من بارها و بارها در دو نوشــتار انتقادی خود تاکید ورزیده بودم که نقد من صرفا به 
مفاد نوشــته شما بود و نه به موجودیت واال و شخصیت شریف شما، با این وصف،  
سرکار انتقاد مرا کامال شخصی تلقی نموده اید و مطالبی از روی رنجش شخصی به 
قلم آورده اید. با این حال, به خاطر ارادتی که به شــما دوست نازنین ام دارم باز هم 
امید دارم با همکاری یکدیگر بتوانیم  این قطار را به مسیر علمی و پژوهشی برگردانیم 
و بسوی مقصدی سوق دهیم که برای طالبان معرفت و حقیقت ارزشمند واقع گردد. 
بسیار سپاسگزار خواهم شد اگر در پاسخ آتی خود به متن هریک از نکات و پرسشهای 
زیر دقیقا توجه نموده و در صورت امکان با ذکر شماره پاسخ دهید تا تبادل نظر منظم 

تری میان ما امکان پذیر گردد.
 1(  ســرکار عالی پاسخ خود را با برداشتی قشری از داستان »میوه ممنوعه » تورات 
آغاز نموده و شــکوه  کرده اید که بنده با خشــم و غضب شما عزیز را بخاطر »گناه 
خوردن سیب/میوه ممنوعه« از« باغ بهشت« بیرون انداخته ام . نگاهی سرسری به مفاد 
دو نوشتار پیشین که مملو از مهر بی شائبه و بی قید و شرط من به شخص شماست، 
نادرستی این مدعا را به راحتی روشن میسازد.  اما اینکه شما بطور ناخودآگاه به داستان 
»میوه ممنوعه معرفت درخت نیک و بد« متوســل گشته اید، بی اندازه جالب و قابل 
تامل است، زیرا که مفهوم عمیق درونی و عرفانی این داستان با ایراد اساسی که من از 
نوشته شما در فیسبوک گرفته بودم، عمیقا ارتباط دارد! بطور بسیار خالصه اشاره میکنم 
که نماد سمبلیک »خوردن میوه معرفت نیک و بد« به معنای به دست آوردن اراده آزاد 
خداگونه،  کسب توانایی تشخیص نیک و  بد و قدرت خلق پدیده های خیر و شر 
از جانب نوع انســان, و شکل گیری نفس منیت در ضمیر انسان میباشد. خوردن بی 
موقع این میوه ممنوعه کال توسط انسانهای خام و فاقد رشد روانی و روحانی که تحت 
وسوسه و تسلط غریزه های »مارگونه«مانند خودشیفتگی و خودخواهی و قدرت طلبی  
میباشند، سرآغاز »دوگانه بینی« و »فرافکنی« و فاجعه آفرینی در بنی آدم است. اگر تک 
تک مصیبت های عظیم تاریخ بشری را زیر ذره بین ببریم, به راحتی خواهیم دید که 
خوردن بی موقع این میوه ممنوعه توســط انسان های کودک روان و دوگانه بینی و 
فرافکنی های ناشی از آن, عامل همه بدبختی های انسان است و نه »تصویر خدای یکتا 
در ادیان سامی« ! اما برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم، بازهم تاکید میکنم که قصد 
من خدای نکرده این نیست که شما را به کودک روان بودن و دوگانه بینی و فرافکنی 
عمدی متهم کنم و آن بزرگوار را در زمره بی خردان ضدیهود بشمار آورم. بلکه منظور 
من صرفا نشان دادن این واقعیت است که بیانیه سرکار در ربط دادن همه بدبختی های 
بشر به ادیان سامی، هم نادرست است و هم توهم دوگانه بینی و فرافکنی شدیدی را 

در ذهن خواننده برمی انگیزد.

2( دوست عزیز من, در جایی که شما به خوبی میدانید که یهودیان, هم مسیحیت و 
هم اسالم را رد کردند, و به خاطر این مسئله بیش از دوهزار سال است که مورد قهر 
و غضب شدید پیروان این ادیان و آماج شنیع ترین مجازات ها و شکنجه ها و نسل 
کشی های تاریخ بشری گشته اند, چگونه است که مسیحیت و اسالم را »دو بازوی« 
سامیان/یهودیان قلمداد نموده اید؟! و شگفت آورتر اینکه برای توجیه این بیانیه خود، 
در پاسخ واپسین تان چنین وانمود کرده اید که منظور شما از سامیان, قوم یهود نبوده؟! 
مگر به غیر از یهودیان اقوام سامی دیگری نیز با زرتشت ارتباطی داشته اند؟! اگر چنین 

است لطفا بنده را روشن بفرمایید. 
3( پس از آن همه نمونه های بارز جنایات ضد بشــری و مصیبت ها و کشــت و 
کشتارهایی که توسط پیروان ادیان غیر سامی و افراد ضد دین مانند هیتلر و استالین و 
خمر روژ و غیره و غیره برای اطالعتان ارایه کردم, چه عامل درونی موجب میشــود 
که شــما هنوز هم پافشاری کنید که »خدای یکتا با سه چهره متفاوت در سه دین به 
اصطالح یکتاپرست عامل همه بدبختی های انسان است!« ؟! چرا و چگونه است که 
اندیشمندان و نویسندگان شهیری چون تولستوی، مارک تواین و گوته نبوغ روحانی 
و عقالنی یهودیان سامی را اینچنین به صراحت ستایش نموده اند، اما سرکارعالی تمام 
بدبختی های بشر را ناشی از تصویر خدای یکتا در آیین یهود و ادیان سامی میپندارید؟! 
)نوشته تولستوی و مارک تواین را در خاتمه این بحث به زبان انگلیسی و بطور جداگانه 

ضمیمه خواهم کرد(.

٤( پرسیده اید که: »، فرض کنیم من دوگانه بین هستم! کجای این کار فرافکنی مهلک 
است؟ و اصاًل چرا مهلک!!؟« بسیار سوال مهمی را عنوان نموده اید, و بهتر است پاسخ 
آن را از زبان انسان شناسان, روانشناسان, و عرفا بشنوید. فرانتس کافکا نویسنده معروف 
چکسلواکی و دوستدار کباال/عرفان یهود مي نویسد: «ما خطاکاریم نه فقط به این خاطر 
که از میوه درخت معرفت نیک و بد خورده ایم، بلکه بخاطر اینکه هنوز میوه درخت 
زندگي را نچشیده ایم.». »میوه درخت زندگی« نماد هارمونی و پیوند میان اضداد است, 

از زبان موالنا:

زندگانی آشتی ضدهاست

مرگ کاندر میانشان جنگ خواست

و پس از رهایي از دوگانه بینی و چشیدن میوه درخت زندگی است که این عارف بلخ 
میسراید:

چه تدبیر ای مسلمانان، که من خود را نمي دانم             نه ترسا، نه یهودم من، نه گبرم نه مسلمانم

دویي از خود برون کردم، یکی بینم دو عالم را           یکي بینم، یکي جویم، یکي دانم، یکي خوانم

گرچه دوآلیسم یا دوگانه بینی به سهم خود فاجعه ساز است، اما هنگامی که با نارسیسیزم 
یا خودشیفتگي توام می شود مضرات آن چندین برابر می گردد. شدیدترین لطمه ها و 
سهمناک ترین مصیبت هایی که در روابط انساني و رابطه میان اقوام بشری رخ داده و 
میدهد از وصلت نامیمون میان دوآلیسم و نارسیسیزم ناشی می شود. انسانی که در پنجه 
این دوعامل اســیر است نه تنها میان »من و غیر من«، »ما و آنها«، و »خودی و غریبه« 
جدایی و ضدیت و تفاوت و نفاق متصور است، بلکه مدام در پي این است که به هر 
نحو شده یا با زور شمشیر و توپ و تفنگ یا با قدرت بیان و زور قلم و سفسطه بازي 
هاي ایدئولوژیک ثابت کند هرآنچه از آن اوست، یا از آن فک و فامیل و قبیله و قوم و 
ملت و نژاد و فرهنگ اوست  بهترین و برترین است و چنین فرد کودک روانی تاب و 
تحمل کوچکترین انتقاد و رویارویی با جنبه های تاریک وجود خود را ندارد. در مورد 

چنین کسانی است که موالنا مي سراید:

در من و ما سخت کردستی دو دست

هست این جمله خرابی از دو هست

همانند عرفاي جهان، دانشمندان پر اعتبار و پژوهشگران بنامی چون پروفسور ویلیام 
جیمز، فریتیوف شوون، پروفسور الوین بوید کیون، دکتر کارل یونگ، پروفسور جوزف 
کمپبل، پروفسور جان هوستون، و متفکر نابغه معاصر کن ویلبر، بطور قاطع تقسیم بندی 
های ســطحی میان ادیان را نادرست اعالم نموده و براین باورند که اکثر تفاوت هاي 
میان ادیان جهان در اثر تعبیرات قشري از سمبولیسم این ادیان و آلوده شدن کتب دیني 
به خرافات و قوانین پیچ در پیچی است که کاهنان و کشیشان و مالیان براي مستحکم 
ساختن رل خود و حفظ منافع طبقاتی خود وارد این کتب عرفانی نموده اند، در حالي 
که حقیقت عرفاني و متافیزیکی که هسته اصلي تمامی ادیان است, یک حقیقت بیش 
نیســت که به صور مختلف و به زبان های سمبلیک مختلف جلوه گر گشته است. 
براساس حکمت عرفا و یافته های این دانشمندان وپژوهشگران، اصرار در تقسیم بندی 
و فرق گذاشتن میان ادیان »سامی و غیر سامی«، »ابراهیمي و غیر ابراهیمي« و »توحیدی 
و غیرتوحیدی« همانقدر بی معنی است که تقسیم بندی و فرق گذاردن میان »فیزیک و 
شیمي و ریاضیات سامی« و »فیزیک و شیمي و ریاضیات غیر سامی«!  دوست خوب 
من, پس از آنکه بشریت میزان فاجعه آفرینی و مهلک بودن دوگانه بینی را به کرات در 
جنگهای مذهبی و نژادی و قومی و قبیله ای تجربه کرده آیا وقت آن نرسیده که در رفتار 
و گفتار و کردار و نوشتار خود اندکی مراقبت روا داریم و از دامن زدن به این دوگانه 

بینی های مهلک خودداری کنیم؟ باز هم از زبان موالنا جالل الدین:

از نظرگاه است  ای  مغز وجود

اختالف مومن  و گبر و یهود

از نظرگه گفتشان  شد  مختلف

آن یکي دالش لقب داد این الف            

در کف هر کس اگر شمعي بدي

اختالف از گفتشان  بیرون شدی

۵( در دومین نقد خود, پیرامون رابطه میان زرتشت و یهود از منابع موثقی چون تاریخ 
طبری و انسیکوپدیا ایرانیکا شواهد متعددی نقل کرده بودم  مبنی براینکه خالف بیانیه 
قاطعانه سرکار که »یهودیان یکتاپرستی را از زرتشت آموختند«, چنین امکان میرود که 
در واقع زرتشت یکتاپرســتی را از آمیزش با پیامبران و عرفای یهود در بلخ آموخته 
باشد. سپس با  رعایت از  اصول علمی و پژوهشی,  چنین نتیجه گیری کرده بودم که :  
»همانند ادعای سرکار عالی، هیچکدام از این گزارشها نیز از اعتبار صد در صد تاریخی 
برخوردار نیســت و بنابراین باید از بیانات و ادعاهای قاطع در اینباره به شدت پرهیز 
کرد.« اما جای شگفتی است که سرکار عالی این  بخش از نوشته بنده را بطور ناقص 
عنوان نموده و چنین وانمود کرده اید که من فقط بر شواهد ذکر شده خود خط بطالن 
کشیده ام و نه بر نظریه سرکار! یار مهربان من, گرچه کمی شیطنت اینجا و آنجا می 
تواند چاشنی یک مباحثه باشد اما  آیا این نوع ترفندهای زیرکانه صرفا برای جلوگیری 
از فروپاشی باورهای نادرست, در یک تبادل نظر  پژوهشی روا میباشد؟! خواهشمندم 
نگاهی بیفکنید  به این دو نمونه از شباهتهای میان زرتشت و پیامبران یهود که سرکار 
آنها را موجب مصیبت و بدبختی بشر میدانید و از خود بپرسید آیا حقیقتا زرتشت یک 

تافته جدا بافته بود و با این پیامبران یهود و خدای آنها هیچ تجانسی نداشت؟

زرتشــت در اوســتا می گوید:«خداوندا، کی خواهد بود که روساي این سرزمین از 
گمراهی نجات یابند؟ چه هنگام آیا مردم از نابکاری کرپان ها و کوی ها )کاهنان دین 
مغان( نجات خواهند یافت؟ آیا روزي خواهد رسید که این شراب نا پاکي که مردم را 
به وسیله آن فریب مي دهند ریشه آن از زمین کنده شده و اثرش از جهان گم شود؟«,  
و در جای دیگر زرتشت می گوید: »این گمراهان همه قربانی می کنند و حیوانات را 

می کشند و از کردار خود نیز خورسند هستند.«

در مقایسه, یشعیای نبی پیامبر یهود نیز، پیام خداوند را چنین به گوش اولیای گمراه 
مذهبی عصر خود و دکانداران دین مي رســاند: »قربانی های فراوانتان به چه کار من 
می آید؟ اعیاد مذهبی و اجتماعات شما که همراه با بي عدالتي و ظلم است دیگر قابل 
تحمل نیست. اگر نیایش های فراوان هم بخوانید، چون دستهایتان به خون آغشته است 
دعاهایتــان را مورد توجه قرار نخواهم داد.« و یرمیای نبی رهبران دیني عصر خود را 
چنین مالمت میکند: »از کوچکترین تا بزرگترین آنها فقط به فکر حرص و سودجویي 
هســتند. از پیامبر گرفته تا کاهن هر کدام با دروغ و نادرســتی عمل مي کند. اینها بر 
جراحات قوم من مرهم بی ارزشی می نهند، گویي چیز مهمي نیست! اینها می گویند 

شالوم! شالوم! )صلح! صلح!( در حالي که هیچ صلحي در وجودشان نیست.«

دوست من, آقای معین زاده عزیز, با وجود چنین شباهتهای فاحشی، چگونه است که 
شما زرتشت را پیامبر نمیشمارید؟!

6( در آخرین قسمت پاسختان نوشته اید که: »یکی از معنی های اصلی واژه تورات، در 
زبان عبری »قانون« است و در حقیقت تورات قانون یا رسم و رسوم قوم یهود است که 

به توصیه پادشاه هخامنشی تهیه و تدوین گردیده است.«  ناچارم  به اطالعتان برسانم 
که این بیانیه سرکار نیز نادرست میباشد. واژه »توراه یا تورات« به زبان عبری به هیچ 
وجه به معنای »قانون« نمی باشد بلکه به معنای »آموزش« است. اما گفته جنابعالی تا 
اندازه ای درست می باشد زیرا میدانیم که عزرای کاتب بسیاری از قوانین زرتشتی را 
وارد آیین یهود ساخت و برخی بر این باورند که این عمل عزرا موجب جزمی گری 
و قانون گرایی شدیدتری در آیین یهود شد. برای مثال در داستانهای کتب اولیه تورات 
به موارد زیادی از ازدواج میان بنی اســرائیل و سایر اقوام  برمیخوریم ) مانند ازدواج 
موسی با سیپورا و سپس با یک زن حبشی و تنبیه میریام و هارون خواهر و برادر موسی 
از جانب خداوند به خاطر ایرادی که بر این وصلت موســی گرفته بودند( اما پس از 
بازگشت این قوم به سرزمین موعود در زمان هخامنشیان و تحت رهبری عزرا و نحمیا، 
این دو تن بنی اسرائیل را به زور شمشیر به جدایی از همسران غیریهودی و  پیروی از 
قوانین جدید وادار ساختند )رجوع کنید به کتاب عزرا, فصل دهم,  بندهای ٤٤-1( . 
این نوع سختگیری در ازدواج با غیر همدین به احتمال قوی از آیین زرتشتی گری )و 
نه از جانب خود زرتشت( وارد یهودیت گردیده، کما آنکه امروز هم این سختگیری 

هنوز میان زرتشتیان حتی بیشتر از یهودیان رایج میباشد.

7( این امکان نیز وجود دارد که آیین زرتشت و آیین یهود هردو از یک ریشه سوم که 
عرفان کباال /قباال  میباشد سرچشمه گرفته باشند.  آلبرت پایک پژوهشگر معروف )غیر 
یهودی( در رشته ادیان و آیین های جهان, به این نتیجه رسیده بود که عرفان کاباال ریشه 
بسیاری از مهمترین ادیان و آیین های جهان است و این آیین عرفانی بسیار قدیمی تر 
از آیین یهود است و آثار آن را در سومر باستان نیز میتوان یافت و چنانکه میدانیم, بر 
طبق روایت تورات، ابراهیم عبرانی از شهر »اور« که پایتخت سومریان باستان بود به 
کنعان مهاجرت نمود. زبان اصلی کابالیستهای عبرانی زبان آرامی/سریانی بوده, و چنانکه 
قبال اشاره شد, نام زرتشت )ستاره زرین( به احتمال زیاد از زبان آرامی/سریانی مشتق 
شــده, و همچنین واژه »یلدا« یا »زایش« مهر/خورشید از ریشه آرامی/سریانی است. 
حتی امکان میرود نام »اورمزد« یا »اورمشت« نیز  با معنای زیبای »نور سرشار« یک نام  
آرامی/سریانی باشد. و فراموش نکنیم که هخامنشیان که بهترین رابطه ممکنه را با قوم 
یهود داشتند, زبان  آرامی/سریانی را زبان رسمی و تجاری در سراسر امپراتوری خود 
قرار دادند. و شــگفت تر از  همه اینکه چنانکه در تصاویر ضمیمه شده مشاهده می 
فرمایید, نقش منورا/شمعدان هفت شاخه که یکی از مهمترین سمبل های کاباال میباشد، 
در تخت جمشید یافت شده است. در نوشتارهای پیشین خود در فصلنامه »ره آورد« با 
ذکر منابع موثق از محققین بنام، نشان داده ام که در سراسر تاریخ بشر، پدیده های بسیار 
مهم فلسفی، مذهبی، ادبی وعلمی گسترده ای از همین ریشه عرفانی کاباال برخاسته اند 
و این ریشه عرفانی هنوز هم زاینده و پابرجاست و بهیچوجه فقط مختص یهودیان 

نیست و به همه بشریت تعلق دارد.

هنگامی که به بحث های انتقادی و فلسفی بیست و چندساله اخیر که بر سر همین 
مقوالت میان بنده و اندیشمندانی مانند دکتر رکن الدین همایون فرخ, مهندس جالل 
الدین آشتیانی, روانشاد شجاع الدین شفا, دکتر بهرام جاسمی و هم اکنون با شما دوست 
گرانمایه ام در جریان بوده، عمیقا  می نگرم,  این پرسش برایم مطرح می گردد که چرا 
همه این عزیزان که هم دوره هســتند، اینچنین مصرانه انگشت تهمت به سوی ادیان 
سامی بخصوص آیین یهود و خدای یهود دراز نموده و با تمام قوا کوشیده اند تمامی 
بدبختی ها و مصیبت های وارده نه تنها به ایران و ایرانیان, بلکه بر همه  جهان و جهانیان 
را,  به گردن ادیان سامی و خدای یهود بیاندازند؟ )بنگرید به نوشتارهای متعدد من در 
نشریه ره آورد و در کتاب »چلچراغ«(. تنها دلیلی که برای این پدیده شگفت انگیز پیدا 
نمودم اینست که این اندیشمندان میهن پرست همگی چنان از بالی عظیمی که مالیان 
قشــری دغل باز بنام اسالم بر سر ایران عزیزمان آورده اند دستخوش شوک روانی و 
تالطم های روحی و عاطفی گشته اند که الجرم به تکاپو افتاده و با شمشیر قلم به خیال 
خود به جان »مقصران اصلی«  این فاجعه سهمگین افتاده اند! شوربختانه این عزیزان 
بیراهه رفته و بجای پرداختن به درک طبیعت مارگونه بنی آدم و چاره اندیشــی برای 
خنثی نمودن مرض دوگانه بینی و فرافکنی در ذهنیت انسانهای خام,  لبه تیز حمالت 
خود را متوجه ادیان ســامی و پیامبران و خدای آنها نموده و به نابودی مقام و وجهه 
این »مقصرین خارجی« غیرایرانی در میان قوم خود کمر همت بسته اند. غافل از آنکه 
با این روش نادرست، در واقع موجب تشدید ویروس مهلک دوگانه بینی و فرافکنی 
در میان هموطنان ما میگردند.  با تقسیم ادیان به »سامی و غیر سامی« و »ابراهیمی و 
غیرابراهیمی« و دوگانه بینی های دیگر از این قبیل, و فکندن تمام تقصیرات بر گردن 
ادیان سامی, در واقع به جای تقویت روحیه دموکراسی و ایجاد صلح و هارمونی میان 
ادیان و اقوام و ترغیب درون نگری و خودسازی، این اندیشمندان گرامی ملت ما را  در 
اسارت نبردی خیالی میان »دیو و فرشته« های بیرونی باقی میگذارند. و اینچنین است 
که ملت توانمند و ثروتمندی چون ما ایرانیان، باردیگر و بارهای دیگر با شعار »چو دیو 
برون رود فرشته درآید« عنان هستی خود را به دست دیکتاتورهای مذهبی و غیرمذهبی 

جور و واجور خواهد سپرد و فجایع نوینی بر سرخود خواهد آورد.

گرچه میدانم چندان مهری نسبت به پیامبران یهود ندارید و بدون شک این پیامبران نیز 
مانند سایر انسانها از عیب و خطا مبرا نبوده اند، اما به مصداق »عیب می جمله بگفتی،  
هنرش نیز بگوی!«, مهم است بدانیم که انبیای یهود همواره درپس تمامی مصیبتهای 
وارده بر این قوم, انگشت تهمت را فقط بسوی یهودیان نشانه گرفتند و ملت خود را به 
خودنگری و خودسازی فراخواندند.  آقای محمد زرنگار بیش از هر اندیشمند ایرانی 

دیگری این مطلب را درک نموده و با فصاحت بیان کرده است:

»به مواردی در تاریخ دیگران نگاهی بیاندازید. می بینیم که قومی پس از شکســت از 
دشمن، نام دریا و خلیج و رودخانه ممالک همجوار و دوست را بنام و به سود خویش 
تغییر داده و در نقشه های جغرافیایی قسمتی از خاک دیگران را روی کاغذ متصرف 
شــده، و یا فی المثل قسمتي از تاریخ ناپسند خویش را به کلی از قلم انداخته است. 
شکست را پیروزی، غالب شدن خصم را به مغلوبي تعبیر کرده و با جعل تاریخ، خود 
را انگشت نماي خاص و عام ساخته است. اما این قوم عبرانی حتی در کتب مقدسه 
خود هرگز این شیوه مذموم را پیش نگرفته، وقایع را واقعا، صریح و پوست کنده بر 
صفحه کاغذ نقش کرده اســت. این شهامت اخالقی درخور تجلیل عمیق و شایسته 

است سرمشق سایر ملل قرار گیرد.«

در خاتمه، با وجود تمام تاکیدهای مکرر که من هرگز شما را شخصا بهیچوجه »ضد 
یهود« نمیدانم، باز هم یک بار دیگر از شــما دوست عزیز پوزش میطلبم اگر چنین 
استنباط نادرستی از فحوای کالم من به ذهنتان خطور نموده و امیدوارم که پس از این 
توضیحات, رنجشی از من در قلب پاکتان نمانده باشد. اما باز هم توصیه من اینست که 
بخاطر عشقی که نسبت به ایران و ایرانیان و همه جهانیان در شما سراغ دارم،  در کالم 
و نوشتارتان از مطالبی که موجب دوگانه بینی و فرافکنی می گردد، حتی االمکان پرهیز 
کنید. به امید روزی که همه ما انسانها وحدت وجود را تجربه کنیم و بدانیم که ما برای 

وصل کردن آمده ایم نه برای فصل کردن...

خوشا آنان که  از پا  سر ندونند

میان شعله خشک  و تر ندونند

کنشت و کعبه و بتخانه و دیر

سرایی  خالی  از دلبر  ندونند

مقاله:
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جامعه ایرانیان یهودی مقیم آمریکا طی یک پتیشن از دولت آلمان درخواست کردند که رابطه 
سیاسی خود را با جمهوری اسالمی ایران بدلیل یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی قطع کند

Letter addressed to the German  Chancellor and the German Foreign Minister:

Your Excellency .... Names and official addresses of the recipients......

As you are aware, the top leadership of the Islamic Republic of Iran has once again threatened the existence of the State 
of Israel, this time by using the term «final solution» which obviously and purposely reminds the world of the Nazi genocide 
during the Holocaust.

The Islamic Republic of Iran, has for decades spent huge amounts of money, time and energy, in order to spread anti-
Semitism, Holocaust denial and reviving age old libels against the Jews throughout the world.  This anti-Semitic regime has 
published old and new Nazi materials in many languages. 

IRI officials, in particular the «Supreme Leader», are well aware of the sensitivity of Holocaust related references which 
spread terror among the Jews once again and are perceived as a real threat against the Jews when used by a regime which  
since its inception in 1979, has called for the elimination of Israel by all means. 

The IRI has in the past threatened Israel with elimination including by nuclear weapons and it has actually established a 
military force called the Quds Force, dedicated to the armed destruction of the Jewish State which has entrenched itself in 
Syria, Lebanon and elsewhere in order to encircle Israel militarily for an eventual genocidal war.

The Islamic Republic of Iran, has in the meantime forced its Jewish population to flee their country of 2700 years, by execut-
ing several Jewish leaders, expropriating massive amounts of assets and property, establishing discriminatory laws which 
make the Jews third class, conditional citizens akin to temporary residents. The IRI is constantly threatening the remaining 
Jews inside Iran  with mass exile, destruction of their ancient shrines ( as recently as last week when anti-Semite arsonists 
tried to destroy the Esther and Mordechai shrine in the city of Hamedan) and their daily security and lives. Ninety percent of 
the Iranian Jews have so far been forced to leave their country, by a regime which pretends not to be anti-Semitic.

At a time like this, it is extremely important for the German government to draw historical parallels and appreciate the gravity 
of the situation. 

The undersigned Iranian Jewish community activists and leaders respectfully expect the German government to recall the 
German ambassador to Iran immediately, consider severing all ties with the Islamic Republic of Iran and  pausing German 
commercial activities with that neo-Nazi type regime except in humanitarian and medical items or services, conditioned 
upon the Supreme Leader›s open declaration of his reversal in policy and his abandonment of the goal of the destruction 
of Israel, a UN member, a refuge for persecuted , exiled and threatened Jews escaping anti-Semitic and genocidal regimes 
such as the IRI.

Signatures:....................

https://www.08tickets.com/tickets/erfan-halghe-online-classes-196989#buy
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آدینه 9 خرداد   |  29 می
1286 خورشیدی )1907 میالدی(

انتشار اولین شــماره روزنامه صوراسرافیل با همكاری 
میرزاقاسم خان تبریزی و میرزاجهانگیرخان شیرازی، 
با نویسندگی میرزا علی اکبر خان قزوینی معروف به 

دخو )دهخدا(
1298خورشیدی )1909 میالدی(

زادروز فریدون توللی، شاعر و باستان شناس
1303 خورشیدی )1924میالدی(

درگذشت دکترعلی اکبرخان ناظم االطباء، پزشک و 
مؤلف »فرهنگ نفیسی« 

1314 خورشیدی )1935 میالدی(
زادروز  بیژن مفید، کارگردان و بازیگر تئاتر 

1364 خورشیدی )1985 میالدی(
درگذشت فریدون توللی، شاعر و باستان شناس

  کتابهای فریدون توللی در شرکت کتاب موجود است.

شنبه 10 خرداد   |  30 می
12۹0 خورشیدی )1۹11 میالدی(

تصویب قانون طبابت و نظام پزشکی در مجلس
13٤٨  خورشیدی )1۹6۹میالدی(

درگذشت دکتر حسن ارسنجانی - وزیر پیشین کشاورزی 
و مجری الیحه ی اصالحات ارضی- روزنامه نگار و وکیل 

دادگستری 
13٨0 خورشیدی )2001 میالدی(

درگذشت شاهزاده لیال پهلوی، در لندن
13٨1 خورشیدی)2002 میالدی( 

درگذشت حبیباهلل کسمایی فیلمنامه نویس
13٨3 خورشیدی )200٤ میالدی(

درگذشت حسین ملک، جامعه شناس، محقق، اندیشمند 
فلسفه و نویسنده در سن ٨3 سالگی در پاریس

13٨۵ خورشیدی )2006 میالدی(
درگذشت محمود اعتمادزاده )م.به آذین( مترجم و شاعر 
نامدار ایرانی. متولد 12۹3 خورشــیدی در شــهر رشت. 
یکی از معروف ترین آثار او ترجمه »دون آرام« اثر میخائیل 

شولوخوف.
به آذین در عرصه نمایشنامه نویسی هم قلم آزمود. نمایشنامه 
کاوه )13۵۵( گویای حدیثی باستانی با بیان و شگردهای 

هنری معاصر است.
آثار بسیاری از نویسندگان بزرگ جهان )بالزاک، رومن روالن، 
شکسپیر، شولوخف…) را به فارسی شیوائی ترجمه کرد. 
وسواسش در انتخاب آثار، و روانی و دقت ترجمه هایش، به او 

جای ویژه ای در میان مترجمان مشهور ایران داده است.
  کتابهای اعتمادزاده )به آذین ( در شرکت کتاب موجود است.

 13٨۹ خورشیدی )2010 میالدی(
آندره آرزومانیان نوازنده برجسته پیانو که از بیماری سرطان 
استخوان رنج می برد در سن ۵6 سالگی، در تهران درگذشت. 
آندره آرزومانیان نوازنده »پیانو« و ســازنده موسیقی متن 
فیلمهای »سیمرغ« اکبر صادقی،»ماهی« کامپوزیا پرتویی، 
»شــنگول و منگول« پرویز صبری، »رانده شده« جهانگیر 
جهانگیری، »سکوت« علی سجادحسینی، »علی و غول 
جنگل« بیژن بیرنگ و مسعود رسام، »خانواده کوچک ما« 
شاپور قریب، »از بلور خون« جمشید عندلیبی، »بیتو هرگز« 

هوشنگ درویشپور، بود. 
آقای آرزومانیان عالوه بر نوازندگی در ســاخت موسیقی 
فیلم هم تا سال 13٨7 خورشیدی فعال بود،او کار خود را از 
سال های پس از انقالب اسالمی آغاز کرده بود و از جمله 
درخشان ترین کارهایش در عرصه نوازندگی می توان به آلبوم 

پاییز طالیی اثر فریبرز الچینی اشاره کرد.
13۹0 خورشیدی )2011 میالدی(

درگذشت عزت اهلل سحابی )متولد 130۹، تهران - 10 خرداد 
13۹0، تهران( سیاستمدار ایرانی، روزنامه نگار، اقتصاددان، 
فعال ملی مذهبی، رهبر شورای فعاالن ملی مذهبی ایران، 
عضو شورای انقالب، رئیس ستاد بسیج اقتصادی کشور، 
عضو شورای بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسالمی، 
نماینده مردم تهران در اولین مجلس خبرگان قانون اساسی و 

دوره اول مجلس شورای اسالمی 
او همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت مهدی 
بازرگان بود که پس از استعفای دولت بازرگان در موقعیت 

اپوزیسیون قرار گرفت.
وی فرزند یداهلل سحابی از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران و 
پدر هاله سحابی از فعاالن حقوق زنان و زندانی سیاسی بود.
 او یکی از زندانیان سیاسی سرشناس ایران بود که بیش از 12 
سال از عمر خود را در زندانهای حکومت پهلوی و 3 سال 
را در جمهوری اسالمی سپری کرد و در سال های اخیر نیز 

به دلیل حمایت از جنبش سبز تحت بازجویی قرار گرفت.
او مدیر مسئول نشریه ایران فردا بود که پس از دستگیری 
توسط دادگاه انقالب و توقیف نشریه ایران فردا به عضویت 
افتخاری انجمن قلم آمریکا درآمد. عزتاهلل سحابی در بامداد 
10 خرداد 13۹0 در بیمارستان مدرس تهران و پس از 60 

سال فعالیت سیاسی درگذشت.
الزم بیاد آوری اســت او یکی از نخستین کسان در انکار 

هولوکاست در ایران است. 

 یکشنبه 11 خرداد   |  31 می
1303 خورشیدی )1۹2٤ میالدی(

انتشار روزنامه ی اتحاد اسالم -در تهران- به مدیریت شیخ 
حسین لنکرانی

131٤ خورشیدی )1۹3۵ میالدی(
تصویب اساسنامه  نخستین فرهنگستان ایران به وسیله  هئیت 

وزیران 
131۹ خورشیدی )1۹٤0 میالدی(

زادروز علی محمد حق شناس، زبان شناس و پژوهشگر
1361 خورشیدی )1۹٨2 میالدی( 

درگذشت سیدحسین میرخانی، خوشنویس ونوازنده کمانچه
13٨3 خورشیدی )200٤ میالدی(

درگذشت حسین ملک مؤلف، متفکر و پژوهشگر مسایل 
ایران در پاریس

درگذشت پروین سلیمانی بازیگر پیشکسوت سینمای ایران 
به دلیل عارضه تنفسی و ایست قلبی در تهران. وی متولد سال 

1301 در تهران بود.
13۹0 خورشیدی )2011 میالدی(

درگذشت هاله سحابی، دختر عزت اهلل سحابی، یک روز بعد 
از درگذشت پدر خود و در پی حمله ماموران امنیتی به مراسم 

تشییع جنازه او در لواسان.
خانم سحابی به دنبال برخورد نیروهای امنیتی با حاضران در 
مراسم تشییع جنازه بی هوش شد و تالش های پزشکی برای 

نجات جان وی بی نتیجه ماند.

. دوشنبه 12 خرداد   |  1 جون
13٤۹ خورشیدی )1۹70 میالدی(

درگذشــت آیت اهلل حــاج سیدمحســن طباطبایی 
حکیم- پیشوای شیعیان جهان

136٨ خورشیدی )1۹٨۹ میالدی(
درگذشت عبداهلل باقری - استاد تذهیب

137۵ خورشیدی )1۹۹6 میالدی(
درگذشت فریدون قوانلو - فیلمبردار سینمای ایران

درگذشت حسن شجاعی خواننده کوچه و بازار.
13٤۹ خورشیدی )1۹70 میالدی(

درگذشــت آیت اهلل حــاج سیدمحســن طباطبایی 
حکیم- پیشوای شیعیان جهان

136٨ خورشیدی )1۹٨۹ میالدی(
درگذشت عبداهلل باقری - استاد تذهیب

137۵ خورشیدی )1۹۹6 میالدی(
درگذشت فریدون قوانلو - فیلمبردار سینمای ایران

درگذشت حسن شجاعی خواننده کوچه و بازار.
13۹٨ خورشیدی )201۹ میالدی(

درگذشــت مرتضی کالنتریان مترجم در ســن ٨7 
سالگی درتهران

چهارشنبه 14 خرداد   |  3 جون
133۹ خورشیدی )1۹60 میالدی(

درگذشت علی اصغر تفکری- بازیگر تئاتر و سینما
136٨ خورشیدی )1۹٨۹ میالدی(

درگذشــت خمینی، بنیان گذار حکومت اســتبدادی 
جمهوری اسالمی

پنجشنبه 15 خرداد   |  4 جون
130۵ خورشیدی )1۹26میالدی(

استعفای محمدعلی فروغی از مقام ریاست وزرا
13٤2 خورشیدی )1۹63 میالدی(

قیام خونین معروف به 1۵ خرداد در مخالفت با حق 
رأی زنان، اصالخات ارضی، سپاه دانش و... 

جمعه 16 خرداد   |  5 جون
12٨۹ خورشیدی )1۹10(

ذکاءالملک به ریاســت مجلس شورای ملی انتخاب 
شد.

12۹۹ خورشیدی )1۹20(
انتشــار روزنامه  آزادی در تبریز توسط شیخ محمد 

خیابانی
130٤ خورشیدی )1۹2۵میالدی(

تصویب قانون خدمت نظام اجباری در مجلس 

130٨ خورشیدی )1۹2۹میالدی(
زادروز  نادرنادرپور - شاعر و اندیشه ورز سیاسی

مجموعــه کامل اشــعار نادر نادرپــور در دو جلد 
توسط شرکت کتاب منتشر شده است 

137۹ خورشیدی )2000 میالدی(
درگذشت هوشنگ گلشیری، نویسنده و منتقد ادبی
او نویســنده معاصر ایرانی و سردبیر مجله کارنامه 
بود. وی را بعد از صــادق هدایت، تأثیرگذارترین 

داستان نویس ایرانی دانسته اند.
او با نگارش رمان کوتاه شــازده احتجاب در اواخر 
دهه چهل خورشــیدی به شــهرت فراوانی رسید. 
این کتاب را  یکی از قویترین داســتان های ایرانی 

خوانده اند.
وی با تشــکیل جلسات هفتگی داســتان خوانی و 
نقد داســتان از سال 1362 تا پایان عمر خود نسلی 
از نویســندگان را پرورش داد کــه در دهه هفتاد 
خورشیدی به شهرت رســیدند. او همچنین عضو 
و یکی از موسســان کانون نویســندگان ایران و از 

بنیانگذاران حلقه ادبی ُجنگ اصفهان بود.
آثــار گلشــیری: مجموعه های داســتانهای کوتاه، 
ُجبّه خانه، حدیث ماهیگیر و دیو، نمازخانه کوچک 
من، پنج گنج، دســت تاریک دســت روشن، نیمه 

تاریک ماه، شاه سیاهپوشان
رمان ها: شازده احتجاب، آینه های دردار، کریستین 
و کید، ِجن نامه )1376، نشر باران، سوئد(، معصوم 

پنجم، بره گمشده راعی
گلشیری به دریافت جوایز زیر نایل شد:

جایزه صلح اریش ماریا رمارک در سال 137٨
 جایزه لیلیان هلمت/همت در سال 1376

  کتابهای هوشــنگ گلشــیری در شــرکت کتاب 
موجود است.

13٨7 خورشیدی )2007 میالدی(
درگذشــت نادر ابراهیمی، نویســنده، تصویرگر و 
ســینماگر  ایرانی در سن 73 ســالگی)زادروز:1٤ 
فروردین 131۵( در بیمارســتانی در تهران.  از آثار 
او: »بار دیگر، شــهری که دوست می داشتم«، »یک 
عاشقانه ی آرام«،  »بر جاده های آبی سرخ« و آتش 

بدون دود

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

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
29  می  تا  5 جون )9 خرداد تا  16 خرداد(

SOUTHERN CALIFORNIA REGIONAL 
RAIL AUTHORITY
RFP No. OP151-21

METROLIK TRAIN OPERATOR SERVICES
The Southern California Regional Rail Author-
ity (Authority) is requesting proposals or the 
provision of rail operator services for its com-

muter rail service known as Metrolink.
Requests for Proposal (RFPs) may be ob-
tained via download at: https://metrolinktrains.
com/doing_business. Vendors must register 
on the website in order to download the docu-
ments, but registration is free. Electronic pro-
posal submittals are due at 2:00 p.m. (PT) on 

July 3, 2020.
The Authority will conduct a virtual pre-pro-
posal conference and facilities tour at 8:00 
a.m. (PT) on June 4, 2020. Prospective pro-
posers can respond per the RFP’s provisions, 
in order to receive the invitation to the virtual 

conference and tour.

Any Contract awarded as a result of this so-
licitation may be funded in part by the U.S. 
Department of Transportation, Federal Tran-
sit Administration. Proposers will be required 
to certify that they have not been suspended 
or debarred from participation in federally-
funded contracts. Full compliance with all ap-
plicable Safety and Health standards, DBE 
requirements, Equal Employment Opportunity 
and Americans with Disabilities Act laws and 
regulations will be required of the success-
ful proposer. As a condition of financial as-
sistance agreements between the Authority 
and U.S. DOT, the Authority has established 
a Disadvantaged Business Enterprise (DBE) 
Program and overall annual DBE goal in ac-
cordance with Title 49 CFR, Part 26. The Au-
thority’s overall DBE goal for Federal Fiscal 
Years 2019-2021 is 12%. The Authority has 
established a goal of 1.1% for DBE participa-

tion on this project.
For further information contact: Angelos Kas-
trisianakis, Principal Contract and Compliance 
Administrator at (213) 452-0215 or email Kas-

trisianakisA@scrra.net
5/29/20
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طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
این هفته همه خبرها تحت تاثیر دو قتل دلخراش در امریکا و ایران قرار داشت …

چوب دو سر فالن
قتل فجیع رومینا اشرفي دختر 1٤ ساله تالشي بدست پدر بخاطر عشق ممنوعه به یک 

مرد سي و چند ساله و فرار از خونه، همه رو در بهت و حیرت برد …

بابا آب داد تبدیل شــد به بابا داس داد! البته بابا با داس سر دخترش را برید  درست 
مثه زمان جاهلیت، ناموس کشي براي حفظ آبرو! حاال کدوم آبرو از جون دختر آدم 
عزیزتره و اهلل اعلم ! یکي نیست به این مغز فندوقي هاي باغیرت بگه، آخه مادرفالن 
االن که دخترت رو کشتي آبروریزیش بیشتره یا قبلش؟ چجوري دلت اومد با داس سر 
جگرگوشه ات رو ببري؟ واال ما یه سوسک رو مي کشیم تا چند ساعت احساس گناه 
مي کنیم، اونوقت توي قرمساق چجوري تونستي اینکار رو بکني؟ یادي هم بکنیم از 
اون مرتیکه نره خر که با 20 سال اختالف سني مي خواسته از یه دختربچه خواستگاري 
بکنه و باعث فرارش از خونه شده. این دیوث هم شریک قاتله! اگه االن به جاي ایران، 

یه کشور درست و حسابي و قانونمند بود، مي گرفتن و به جرم بچه
بازي خوارشــو به صلوات مي دادن البته فکر کنم االنم به جرم آدم ربایي بگیرنش و 
به گا بره ولي هیچکدوم این چیزا رومینا رو به این دنیا بر نمي گردونه و باید به جاي 

فقط شعار دادن و پست گذاشتن در شبکه هاي اجتماعي و محکوم کردن و قصاص 
خواستن براي پدر رومیناها، فکرها و عقایدمونو بازنگري کنیم. کل این ماجرا و خیلي 
ماجراهاي فجیع تر از این قتل هاي ناموســي کــه در ایران اتفاق میوفته و هیچوقت 
هم رسانه اي نمیشه زاییده گاییده عقاید دیني و تحجر فکري حاکم بر اکثریت مردم 
کشورمون هست و تا وقتي که شرع و قانون هر دو، راه رو براي این کثافتکاري ها باز

میذارن باز هم باس منتظر این اتفاقات باشیم … فقط این وسط باباي قاتل نماد ازلي و 
ابدي چوب دو سر گوهي شد چون اگه به ازدواج دخترش با اون یارو نره غول که دو 
سال از خودش کوچیکتره رضایت مي داد به شراکت در بچه بازي و کودک همسري 
متهم مي شد و اگه هم رضایت نمي داد )که نداد( با فرار دخترش به کودک آزاري متهم 
مي شد! به این ترتیب فتح اهلل اشرفي، باباي رومینا )ببخشید قاتل رومینا(، با قتل دخترش 
وسط چوب دو سر گوهي رو انتخاب کرد که قراره به طور کامل به ماتحتش فرو بره! 
پلیس مادر فالن دیروز داشتم با یه رفیق امریکاییم اختالط مي کردم … بهش گفتم: 
اخبار رو دنبال کردي؟ فهمیدي پلیس یه سیاهپوست بنده خدا رو توي مینه سوتا کشته؟ 

رفیق امریکاییم که معلوم بود خیلي شاکیه گفت: آره، سالهاست که ما این
مشکل رو توي کشورمون داریم و هر از چند گاهي پلیس هاي نژادپرست باعث مرگ 
رنگین پوست ها میشن … ماجرا از این قراره که چهارتا پلیس شریف براي دستگیري 

یه مرد سیاهپوست که متهم به جعل اسکناس بوده به محلي در مینه سوتا اعزام میشن و 
بعد از درگیري مختصري موفق میشن مرد سیاهپوست به نام جورج فلوید رو دستگیر 

کنن. این وسط یکي از افسرهاي پلیس مثه مامورهاي جوخه مرگ
کوکلوس کالن ها بعد از زدن دستبند و خوابوندن متهم، پاشو روي خرخره این بدبخت 
گذاشته و د فشار بده ، مرد در حال خفگي چند بار میگه که نمیتونه نفس بکشه و هر 
چي هم مردم حاضر در محل از افسر خواستن که بس کنه، انقدر ادامه داد تا جورج از 
نفس افتاد و به کما رفت و دقایقي بعد در بیمارستان درگذشت. کل ماجرا توسط مردم 

فیلمبرداري و منتشر شد …
دپارتمان پلیس مینه سوتا لطف کردن و هر چهار افسر پلیس رو اخراج کردن

بدون اینکه هنوز خبري از تعقیب قضایي این قتل ناجوانمردانه باشه …
… خالصه به رفیق امریکاییم گفتم: عجب وضعیتیه، پلیس باید حافظ جون و

مال مردم باشه. عجب پلیس مادرقحبه اي دارین شما امریکاییا! رفیق امریکاییم گفت: 
فکر نمي کنم پلیس ما از پلیس هاي شما ایرانیا مادرقحبه تر باشه، قتل عام نوامبر 201۹ 
)آبان ۹٨ ( یادت نره! راســتي نیروهاي امنیتي جمهوري اسالمي چند نفر رو بخاطر 
اعتراض به قیمت بنزین از دم تیغ گذروندن؟ سرمو انداختم پایین و با خجالت گفتم: 

مثه اینکه 1۵00 نفر …

جوك هاي هفته:
محبت را از آبشار بیاموز که خود سقوط کرد اما…

حاال اما شو نمیدونم !!!
ولي تو حاال بیاموز کاریت نباشه

*********
آقا ما یه همسایه داریم اینا سه تا دختر دارن سه قلو !!!!

یعني المصبا انگار کپي پیستشون کردي …..حاال اسماشون: پروانه پریسا پریا
که به هرسه تاشون میگن پري !!!! کال ملتي رو سرکار گذاشتن ……

حاال چند وقت پیش یکیشون قرار بود عروسي کنه؛
داداشم واسه اینکه محکم کاري کنه، رفته به هر سه تاشون تبریک گفته؛

بعداً فهمیده سه بار به یکیشون که عروسم نبوده تبریک گفته
حاال این هیچي، تو عروسي به بابام مي گم: فک کنم این داماده بین این سه تا،

ده بیس سي چهل کرده ! این یکي رو انتخاب فرموده! اخه اینا که اصال باهم فرق
ندارن!

بابامم برگشته میگه:
خاک تو سرت بچه مردم نصفه توست رفته یه زن گرفته با دو تا زاپاس، تو یه دونه

پنچرشم نمیتوني بگیري؟
*********

خواستگار چیست؟ !
هیچي نیست آروم باشید … دخترا آروم!

باشید… نفس عمیق … اقا اون خانومو بگیر!
تشنج کرد!

*********
تو خیابون مي خواستم رفیقمو صدا کنم

داد زدم: االااااغ …
شیش هفت نفر برگشتن |:

این آمار واسه کشورمون فاجعس!!
*********

اونقدري که من تو بچگي تو کابینتا دنبال جعبه شیرني گشتم
تو زندگي دنبال نیمه گمشدم نگشتم،

بعضي موقع ها هم جعبه رشته آش اشتباه میگرفتم
*********

مشکالت اقتصادي تو خونه ي خیلیا موج میزنه
المصب تو خونه ي ما قر میده

*********
یه شب کل خونواده دور هم جمع شده بودیم داشتیم تلویزیون میدیدیم

که یهو یه بچه رو نشون داد که پستونک دهنش بود،
بابام یهو زد زیر خنده! گفتم چرا میخندی؟

گفت یاد بچگیات افتادم، هر وقت گریه می کردی،
شست پامو می کردم تو حلقت

چون شور بود خوشت میومد، ساکت میشدی!
*********

از یارو میپرسن: تو از زنت میترسي؟
میگه: چرا باید بترسم؟

لباسارو شستم
اتومو کردم

غذامو پختم
ظرفامو شستم

شیشه هارو تمیز کردم
زیر بچه رو هم عوض کردم

اوني که کاراش مونده باید بترسه!
*********

دقت کردین میري زیربارون دهنتو مث کروکدیل باز میکني که
یه قطره بارون بره تودهنت، نمیره…

حاال داري با یکي صحبت میکني،
یه تف کوچولو ازدهنش میاد بیرون صاف میره تو لوزوالمعدت

دیشب به مامانم میگم یه دختري هست
خیلي منو دوست داره چیکار کنم…؟؟؟!

میگه بیخیالش شو…
میگم چرا؟؟

میگه چون کسي که تو رو دوست داره حتما یه ایرادي داره.. !!!
خداییش تا حاال تو زندگیم انقدر قانع نشده بودم .

*********
پسر: بابا واسم دوچرخه میخري؟

بابا: اگه شیطوني نکني،
به حرفم گوش کني،

زیاد با کامپیوتر بازي نکني،
مسواک بزني،

معدلت هم بیست شه واست مي خرم!
پسر: میخواي تحریم هاي آمریکا علیه ایران روهم وردارم؟!

*********
این دخترهایي که آستین مانتوشون رو تا باالي آرنج باال مي زنن

من همش فکر میکنم االن میخوان وضو بگیرن!!
یا پاهاشون تا باالي زانو میارن بیرون فکر میکنم آب حوض خالي کردن طفلکا.

این قدر ذهن اسالمي و سالمي دارم من!!!
خدا منو حفظ کنه!!

*********
تو هر خونواده اي 3 نوع فامیل هست
1. کارمند کارخونه سوسیس کالباس

2. اطالعاتي
3. اوني که مپ کلش آو کلنش رو ٨ میلیون فروخته

*********
یک ضرب المثل معروف جاپوني:

If one can do it, I can do it
If no one can do it, I must do it

یک ضرب المثل معروف شیرازي:
Kako, if one can do it, kho let him do it

If no one can do it, kho lamassab how can I do it?!
*********

فرهنگستان زبان فارسي اعالم کرد:
زین پس به جاي استفاده از واژه منحوس و بیگانه ساپورت

از واژه چسبونک بیحیا استفاده شود
*********

بدرقه شوهر در فرهنگ ملل
آمریکایي: عزیزم امیدوارم روز موفقی داشته باشی.

انگلیسی: عزیزم برای نوشیدن چایي عصر بیصبرانه منتظرتم.
فرانسوی: عزیزم تمام روز بفکرتم تا برگردی.
ایراني: داری میری این اشغالها رو بزار دم در

آشغاال یادت نره
آشغاال

هوي آشغاالرو ببر
*********

مراسم خواستگاری، پدر عروس: آقا داماد چیکارن؟
پدر داماد: ایشون میتونن تو شرایط فعلي کشور زنده بمونن!!

پدر عروس: هزار ماشاهلل، مبارکه
*********

اصفهانیه بچش قاشق قاشق عسل میخورده
باباش میگه….

گاو نریده سا!
زنبوره ریده س

یه ذره یه ذره بخور!
پسر: عزیزم ماشینم رو فروختم!

دختر: از اولشم می دونستم دوسم نداري، بای!
پسر: آخه خواستم بگم یه بهترش رو گرفتم!

دختر: نفس من کیه؟!
*********

ازدواج:
یعني یه غلطي میکنیم که بعدش هر غلطي میکنیم

نمیتونیم هیچ غلطي بکنیم.
جمله سنگیني بود

یه صلوات عنایت بفرمائید پلیز
*********

همسر کیست؟
همسر کسي است که در همه مشکالت زندگي کنار تو خواهد بود…

مشکالتي که اگر او نبود هرگز پیش نمي آمد…!
*********

کودکي گل فروش با صداي عاجزانه التماسم کرد گل بخر
گفتم: براي کي؟

گفت: براي هدیه دادن به عشقت!
گفتم: اگر عشقم به عشقش هدیه داد چي؟!

لحظه اي سکوت کرد
و گفت: پول نداري گوه فلسفي نخور

*********
مورد داشتیم

پسره تو صف نونوایي از دختره پرسیده چند نفر جلوي شما هستند؟
دختره گفته:

دو تا خواهر بزرگتر از خودم هستند
ولي من براي ازدواج مشکلي ندارم، ما اصال از این رسمها نداریم!

*********
اصفهانیه مهمون داشت به مهمونش میگه گز بخور

مهمون میگه ممنون یکي خوردم
اصفهانیه میگه دو تا خوردي

ولي اشکال نداره
بازم بخور

*********
من از ریاضي هیچي یاد نمیگرفتم

تا وقتي با عبداهلل 10,2 سایت دوستي ها آشنا شدم
*********

از بعضیا میپرسي اسم بچه تونو چي گذاشتید؟؟
یه چیزي میگن که مجبوري بي سرو صدا بچه رو بغل کني
بري یه جایي شلوارشو بکشي پایین ببیني دختره یا پسر…

به خدا دغدغه فکري درست میکنن واسه مردم….
*********

یکي هست، توقلبم
یکي ام هست تو فکرم …

یکي دیگه ام هست تو محلمونه!
چند نفرم توفامیلن …

اصن یه وضعي شده …
دانشگاه که دیگه، اووووف!!

*********
سخت ترین کار تو دوران دانش آموزي

خوردن نارنگي زیر میز بود!
المصب بوش تا دفتر میرفت

از شبکه هاي اجتماعي:
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در کانون خبر:

لمس یک زن و برکناری نماینده جمهوریخواه از 
کمیته بودجه و مالیات

 Bill (پس از آن که ایالت کالیفرنیا تحقیــق در مورد بیل برا
 Dane( نماینــده جمهوریخــواه از دی ناپونت )Brough
Point (در زمینه به زبان آوردن سخنان ناشایست و لمس یک 
زن را آغاز کرد، آنتونی رندون، سخنگوی مجلس ایالتی، او را 
از عضویت در کمیته درآمد و مالیات  و بودجه برکنار نمود 
و بیل برا، در بیانیه ای ضمن رد اتهام مزاحمت، گفت که بنابر 
پیشنهاد مجلس، دوره آموزشی را خواهد گذراند و از خانواده 
خود، دوســتان و پشتیبانان خود برای این روند غیرمنصفانه 
پوزش می خواهم و اما در پی راه قانونی مقابله با آن خواهد 
بود. ناگفته نماند که او در سال جاری در انتخابات مقدماتی 
ناموفق بوده و به سبب پشتیبانی نکردن حزب جمهوریخواه 
کالیفرنیا، نامش در برگه های رای در ماه نوامبر نخواهد بود و 
او تمامی این ماجراها را نتیجه رقابت انتخاباتی، رقبای خود و 
هزینه کردن علیه خود ارزیابی کرده است و می گوید تصمیم 
او برای مخالفت با بودجه 1 میلیارد دالری طرح راهسازی در 

ارنج کانتی، سبب همه این مشکالت شده است.

بحران کرونا و بسته شدن  دو زندان

بحران دوران کرونا و کسری بودجه ۵٤/3 میلیارد دالری در 
کالیفرنیا، سبب شده است که گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا 
که پیش از این بسته شدن یکی از زندان های ایالت را در برنامه 
خود قرار دهد، اکنون پیشنهاد بسته شدن 2 زندان ایالتی را در 

فاصله 3 ساله در برنامه کار خود قرار دهد. 
گر چه قرار بود این روند ۵ سال به درازا بیانجامد، لیکن می 

تواند ساالنه ٤00 میلیون دالر از کسری بودجه بکاهد. 
ناگفته نماند که در این دورران شمار زندانیان کاهش یافته و از 
سوی دیگر ابتالی زندانیان به بیماری کرونا نقطه تمرکز بر این 
طرح شده است. کالیفرنیا در 10 سال گذشته به بستن زندان 
اقدام ننموده اســت. یکی دیگر از مسائل آزادسازی مجرمان 

پیشین ماری وانا بوده است که در کالیفرنیا در برنامه است.

قانون گذاران راه خود را از طرح گوین نیوسام 
جدا کردند

سنای کالیفرنیا بررسی و رسیدگی به بودجه سال 21-2020 را 
با در نظر گرفتن ۵٤/3 میلیارد دالر کسری بودجه آغاز کرد و 
در حالی که گوین نیوسام، در نظر دارد شماری از برنامه های 
آموزشــی و بهداشتی را متوقف کند و از بودجه ذخیره مالی 
نیز استفاده کند، قانون گذاران کاهش بودجه موارد آموزشی و 

بهداشتی و لغو برخی از برنامه ها را نمی پذیرند. 
آنها از پرداخت ۹ میلیارد دالر بودجه به مدارس با یکســال 
دیرکرد نیز اســتقبال نکردند. گر چــه در در دوران فرماندار 
پیشــین، جری براون نیز این دیرکرد در پرداخت بودجه به 
مدت یکسال روی داده است لیکن سنای کالیفرنیا هم اکنون 

آن را نادرست می داند. 
ایالت کالیفرنیا هم اکنون با ۵ میلیون نفر بیکار روبروست که 

در انتظار دریافت حقوق بیمه بیکاری هستند. 
بودجه کالیفرنیا باید تا 1۵ جون تصویب شود تا از اول جوالی 
اجرایی شود و اگر کنگره آمریکا و دولت فدرال به تقاضای 
1 تریلیون دالری ایالت های کالیفرنیا، نوادا، ارگن و واشنگتن 
پاســخ مثبت ندهند، کالیفرنیا با دشوارترین دوران اقتصادی 

خود در دوران کرونا روبرو خواهد شد. 

پروانه بازگشایی رستوران 
ها به کانتی لوس انجلس 

داده شد
کانتــی لوس انجلس بامداد آدینه از ســوی گوین نیوســام 
فرمانــدار کالیفرنیا، پروانه بازگشــایی بــرای ورود افراد به 
رستوران ها، ادامه خدمات آرایشگاه ها و سالن های زیبایی را 

برای راه اندازی بخشی از اقتصاد کانتی دریافت نمود. 
در حالی این پروانه در اختیار کانتی لوس انجلس قرار می گیرد 
که هنوز این کانتــی در مرکز افزایش مبتالیان و مرگ و میر 
COVID-19 را در کالیفرنیا دارد و شــمار مبتالیان در آستانه 

۵0 هزار نفر و شمار مرگ و میر از 2200 گذر کرده است. 
کارشناســان بهداشت و تندرستی بر این باور هستند که این 
بازگشــایی ها با رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک، 
گر چه می تواند میزان خطر کمتری را داشته باشد، لیکن هنوز 
می تواند موج دوم مبتالیان و افزایش را به همراه داشته باشد 
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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دکتر جمشید آصف
جراح - دندانپزشک

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

Encino, CA 91436

همبستگی اعتراضی  با مردم مینیا پولیس در فونتانا

در پی ناآرامی های شهر مینیاپولیس به سبب کشته شدن فلوید جکسون و گسترش 
آن به شهرهای دیگر، شب گذشته شهر فونتانا در جنوب کالیفرنیا در سن برناردینو 
کانتی شاهد ناآرامی های اعتراضی و گردهم آیی مردم در همبستگی با جورج فلوید 

بود. 
اعتراض کنندگان که نخســت ۵0 نفر بودند و به مرور شــمار آنان از یکصد نفر 
گذشت در برابر ساختمان شــهرداری گردآمده بودند و پلیس تالش کرد آنان را 

متفرق نماید زیرا نظارت آنها را غیرقانونی خواند. 
شماری از اعتراض کنندگان با پرتاب سنگ به ساختمان شهرداری آسیب زدند و در 

این هنگام با مداخله پلیس، در ساعت ۹ شب، ۹ نفر دستگیر شدند. 
این تظاهرات در ساعت 6 آغاز شده بود. و از سوی دیگر شب گذشته شماری از 
اعتراض کنندگان در برابر ساختمان اداره پلیس لوس آنجلس در خیابان یکم دان 

تاون لوس آنجلس به تظاهرات پرداختند. 
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