ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که میدانم
خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را
برای پارسیها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر
گرفتهاسترشکمبر!!!...
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دادگاه تجدید نظر در نیویورک رضا اولنگیان
حکم  25سال زندان شهروند آمریکایی ایرانیتبار را ابرام کرد

حیوانگراییوحیواندوستیسعدی
نوشته  :دکتر غالمعلی بهبهانی
در صفحه 8

یادداشتیپیرامونتاریخ
نگاریسفارشیوهدفمند

نوشته محمد امینی در صفحه 9
در صفحات دیگر:
بازگشاییکرانههای
ساحلیارنجکانتی

آمارمبتالیانومرگومیرناشیاز
کرونادرکالیفرنیا
اریکگارستی:شهرلوسآنجلس
ممکناست تا 15ماهمیبازنشود
حاویربسرا،دادستانکلکالیفرنیا
از شرکتهای  Uberو Lyft
شکایتکرد
دو روزنامه نگار لوس انجلس
تایمزبرندهجایزهپولیتزرشدند

دادگاه تجدید نظر فــدرال در نیویورک حکم دادگاه
بدوی در مورد رضا اولنگیان را تایید کرد
خبرگزاری ایرانشهر :رضا اولنگیان که در زمینه نقض
تحریمهــای ایران و تالش برای خرید موشــکهای
زمین به هــوا و قطعات هواپیما ،بــه منظور فروش
به ایران ،در ســال  2018مجرم شناخته شده بود در
دادگاه تجدید نظر نیز حکم او ابرام شد
رضــا اولنگیــان در ســال  2012در عملیاتی ویژه و
مخفیانه در کشــور اســتونی بازداشــت و به آمریکا
مسترد شد.
به گفته دادستانها او وارد معاملهای بر سر  ۱۰موشک
و دهها قطعه هواپیما شــده و همچنین از قصد خود
برای خرید تا  ۲۰۰موشک خبر داده بود
رضا اولنگیان پس از آن دستگیر شد که یک خبرچین

اداره مبــارزه با مواد مخدر آمریــکا خود را به عنوان
دالل اســلحه روس جــا زد و معاملهای صوری را با
آقای اولنگیان ترتیب داد
دادگاه بدوی در ســال  2018مجازات او را  25سال
زندان تعیین کرده بود که اینک در دادگاه تجدید نظر
این حکم ابرام شده است.
وکیل او در جریــان محاکمه گفته بود که موکلش از
مخالفان حکومت ایران بوده و پشــتیبان جنبش سبز
(ســال  )2009و اقدامش به خرید موشــک در واقع
تالشــی برای آن بوده کــه قراردادیمکتوب با دولت
ایران داشته باشد و اقدامهای آن را افشا کند
این دفاع چه در دادگاه بدوی و چه در دادگاه تجدید
نظر مورد قبول قضات واقع نشد.

محکومیت شرکت ایرانی گام اراک به پرداخت خسارت  4.5میلیون دالری

الهور پاکستان  -یک دادگاه بین المللی تمامی دعاوی مربوط به شرکت NTDC
(شــرکت ملی ترانسفر و دیسپچینگ) علیه یک پیمانکار ایرانی در پرونده ای که
بمدت دو سال بطول انجامید ،را با حداقل  700میلیون روپیه (  4.5میلیون دالر)
به عنوان مبلغ غرامت پذیرفت.
این حکم بر علیه یک شرکت پیمانکار با عنوان شرکت « گام اراک» که صالحیت
آن در ســال  2017مورد تأیید وزارت نیروی جمهوری اسالمی ایران بوده ،صادر
گردید.
سخنگوی شــرکت  NTDCتصریح کرد :دیوان داوری که مطابق مقررات اتاق
بازرگانی بین المللی پاریس تشــکیل شده است ،کلیه ادعاهای مطروحه توسط
این شرکت ایرانی را رد کرده و تمامی مطالبات را به مبلغ  714میلیون معادل 4.5

میلیون دالر با سود  7.925درصد در سال از جوالی  2018تا زمان پرداخت کامل
پذیرفته است  .این حکم در  24اپریل  2020صادر گردید.
وی نیــز اضافــه کرد :این اختالف ناشــی از عقد قرارداد بین شــرکت ایرانی و
 NTDCمی باشد که در فوریه سال  2011برای طراحی ،تأمین ،نصب ،آزمایش
و راه اندازی مدار سوم ایستگاه  500کیلو ولتی در ایستگاه رحیم یارخان پاکستان
منعقد گردید.
شــرکت  NTDCبه دلیل تأخیرهای مداوم از ســوی پیمانکار ایرانی ،قرارداد
مذکور را فسخ کرد و این پروژه سرانجام توسط پیمانکاری دیگر به پایان رسید.
این سخنگو افزود :شرکت ایرانی این شکایت از طریق دادگاه میانجیگری را در
اوایل سال  2017آغاز کرد و مبلغی معادل  180میلیون روپیه ( معادل تقریبا 1.1
میلیون دالر) را بدلیل اینویس های پرداخت نشده و خسارت درخواست کرد که
نهایتا» ااین شکایت از سوی دادگاه میانجیگری مردود شناخته شد.
شرکت  NTDCجدای از دفاعیه ادعاهای ذکر شده ،مطالبات خود را در رابطه
با تأخیر ،هزینه های مورد نیاز تکمیل  ،خســارت های نقدینگی ،پیشرفت های
حاصله و عوارض گمرکی این پروژه ارائه داد.
دادگاه همچنین به شــرکت ایرانی دســتور داده است تا بخش پیش پرداخت در
زمان شروع پروژه به مبلغ  12.2میلیون روپیه و نیز بخشی از هزینه های تخریب
که به هنگام حمل و نقل از ســوی شرکت  NTDCپرداخت گردیده است ،را
بازپرداخت نماید.
ســخنگوی شرکت  NTDCاضافه کرد :این شرکت همچنین حق دارد به ازای
هر روپیه پاکستان از خسارات وارده به نفع خود ،به میزان  7.925درصد در سال
بهره بگیرد .این ســود از تاریخ  6جوالی  2018تا زمان کامل پرداخت  ،دریافت
می گردد .وی افزود :با توجه به موفقیت شــرکت  NTDCدر مطالبات خود ،
داور تنها  78درصد از هزینه های قانونی آن را عطا کرده است.
الزم به ذکر اســت شرکت  NTDCوکالت این پرونده را فقط به وکالی محلی
سپرد و از هیچ دفتر حقوقی غیر پاکستانی استفاده نکرد.
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تصویرهفته:

باز گشایی کرانه های ساحلی ارنج کانتی

حسین ُمهری

به یاد نویســنده ،روزنامهنگار ،مترجم ،گزارشگر و برنامهساز رادیو

و تلویزیون.

ایرانشهر

را
آن الین بخوانید
IranshahrNewsAgency.com/Magazine

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا ،امروز پس از بازدید از یکی از مشاغل کوچک،
کنفرانس خبری خود را  ،از همان محل انجام داد.
گوین نیوســام ضمن اشاره به بازگشایی از آدینه  8ماه می در کالیفرنیا گفت این
بازگشــاییها ،شهر به شهر متفاوت خواهد بود و بستگی به میزان مبتالیان دارد
لیکن فروشــگاههایی که باز خواهند شد باید رعایت فاصله و داشتن ماسک و
پاکســازی آلودگی را انجام دهند او گفت در برابر شــهر لوس آنجلس و کانتی
لوس آنجلس که باالترین رقم را دارد ،کانتیهایی داریم که با میزان مرگ و میر
صفر و یا پایین روبرو بودهاند.

گوین نیوســام بار دیگر به امکان ردیابی مبتالیان و بهبود یافتگان اشاره کرد که
از فردا آغاز میشود.
او در کنفرانس خبری خود به موضوع بیخانمانها و حل مشکل آنان در شرایط
بحران کنونی اشاره کرد.
او در مورد کرانههای ساحلی ارنج کانتی نیز اشاره به همکاری مسئوالن شهری
برای بازگشایی سیل بیچ ،هانتینگتون بیچ و نیوپورت بیچ و الگونابیچ کرد.

آمار مبتالیان و مرگ و میر ناشی
از کرونا در کالیفرنیا
آمار مبتالیان و مرگ و میر کالیفرنیا بر اثر بیماری  19-COVIDگر چه آمار مبتالیان
در کالیفرنیا هر روز شــمار باالیی را نشان میدهد ،لیکن مخالفان بسته بودن و در

خانهماندن ،تقاضای بازگشایی دارند.

ایالت کالیفرنیا روز دوشنبه را با  54993نفر مبتال و  2215نفر مرگ و میر آغاز کرد

که  1253نفر مبتال و  23نفر مرگ و میر را روز یکشنبه به آن افزوده است.
آمار مبتالیان و مرگ و میر در برخی از کانتیهای ایالت کالیفرنیا

ک
تاب
ر
ا
ی
خدا چه می خواهد؟
گان

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
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شکایت عضو شورای شهر نیوپورت از گوین نیوسام
پس از آن که روز گذشته گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا ،بسته
بودن کرانههای ســاحلی کالیفرنیا به ویژه ارنج کانتی را مورد
تاکید قرار داد ،شکایت رسمی و جداگانه شهرهای هانتینگتون
بیچ و دیناپوینت ،به دادگاه عالی ارنج کانتی ،کوین مولدون ،
عضو شورای شهر نیوپورت بیچ نیز به طور شخصی و با هزینه
خود ،از گوین نیوسام به دادگاه شکایت کرد.
او مبنای شــکایت خود را بر نقض حقــوق فردی خود برای
مسافرت ،دسترســی به آبهای اقیانوس ،نقض حقوق برابر
قانونی ادعا کرده و اشــاره نموده که شــمار پایین مرگ و میر
در ارنج کانتی نسبت به دیگر کانتیها ،نشان میدهد که دستور
فرماندار ،مبنای منطقی و علمی ندارد.
ناگفته نماند که در این شکایت افزون بر گوین نیوسام ،از حاویر
بسرا ،دادستان کل کالیفرنیا و مارک گیالردوچی ،مسئول امور
اضطراری ایالت و ویدو کرافورد مسئول منابع طبیعی کالیفرنیا
نیز شکایت شده است.

حاویر بسرا ،دادستان کل کالیفرنیا از شرکتهای
 Uberو  Lyftشکایت کرد
حاویر بســرا ،دادســتان کل کالیفرنیا ،امروز در کنفرانس
خبری خود ،اعالم کرد که از شــرکتهای  Uberو Lyft
به خاطر نادیده گرفتن مقررات استخدام قراردادی مستقل،
شکایت کرده اســت .زیرا الیحه قانونی  AB5از روز اول
ژانویه  ،2020اجرایی شــده است به روشنی نشان میدهد
که این شــرکتها نمیتوانند از رانندگان به عنوان کارکنان
قراردادی مستقل استفاده کنند.
قاضی فدرال ،در ماه فوریه ،تقاضای این شرکتها را برای
متوقــف کردن اجرای قانون  AB5را نپذیرفت .یک قاضی
فدرال در مــاه ژانویه بنابر تقاضای شــرکتهای Uber
و  Lyftو  Post Mateاجــرای قانــون را به طور موقت
متوقف کرده بود.
این شــرکتها  70هــزار راننده دارند و هر  3شــرکت با
هزینه کردن  90میلیــون دالر میخواهند تقاضای خود را
در انتخابات نوامبر  2020به رای عمومی بگذارند.

اریک گارستی :شهر لوس آنجلس ممکن است
تا  15ماه می باز نشود
اریک گارســتی شهردار لوس آنجلس اعالم کرد با توجه به
شمار باالی مبتالیان به ویروس کرونا در لوس انجلس کانتی
و شهر لوس آنجلس ،ممکن است همزمان با شهرهای دیگر
کالیفرنیا ،در روز جمعه در راســتای بازگشایی مشاغل گام
برندارد و تصمیم به این موضوع را به گفتگو و مشــاوره با
دیگر مسئوالن شهر واگذاشت .او گفت :ما در شرایط متفاوتی
هستیم و برای تامین ،بهداشت عمومی و پیشگیری از گسترش
بیماری ،بهتر است با احتیاط بیشتر عمل کنیم .و ممکن است
تا  15ماه می در همان شرایط در خانه ماندن ،تعطیل باشیم.
با توجه به شمار مبتالیان کانتی لوس انجلس که  26238نفر
است ،دکتر باربارا فرر ( ،)Ferrerامکان و طرح بازگشایی را
بررسی و در این هفته اعالم خواهد کرد.
کانتی لوس آنجلس تاکنون  1819نفر را در بخش مراقبتهای
ویژه بستری کرده است.

باالترین شمار مبتالیان در یک روز و پرداخت
حقوق از کار افتادگی در کالیفرنیا
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در حالی کنفرانس خبری
روز چهارشــنبه خود را آغاز کرد که شــمار مبتالیان به
نزدیکی  60هزار نفر و شــمار مرگ و میر فراتر از 1300
نفر رســیده اســت و کالیفرنیا روز گذشته شاهد باالترین
میزان مبتالیان از آغاز تا امروز بوده است ،لیکن شمار مرگ
و میر رو به کاهش است .او اشاره کرد که شمار آزمایش را
از روزی  2000به روزی  30هزار نفر رساندهایم.
گوین نیوسام اعالم کرد کسانی که در محیط کار به بیماری
 19-COVIDمبتــا شــدهاند میتواننــد تقاضای حقوق
بیمه دوران ناتوانی جســمانی را بنماینــد (Workers
 .)Compensationما در آغاز میزان مرخصی بیماری
برای کســانی که در مراکز تهیه و توزیع مواد خوراکی و
گوشت کار میکردند را تمدید کردیم گر چه دولت فدرال
آن را تنها برای شــرکتها با کارکنان زیر  500نفر تعیین
کرده بود ،لیکن ما در کالیفرنیا آن را شامل همه شرکتها
کردهایم .ما این مرخصی را شامل کسانی که در بخشهای
خدمات درمانی و بهداشــتی کار میکنند نیز کردهایم زیرا
آنها با خطر روبرو هســتند .از امروز با تایید پزشــک از
ماموران آتشنشــانی تا پلیس و بیمارستانها میتوانند از
بیمه مرخصی پزشکی برخوردار شوند.

3

4

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  -219آدینه  8می 2020

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:219 - MAY, 8 , 2020

مقاله:

در پاسخ به مقاله خانم میترا مقبوله
چندی پیش فراز کوتاهی از کتاب در دســت انتشــار خود «میراث خواران خدا» در فیســبوک منتشر کردم که اشارهای داشتم به اشو زرتشت ،بینشــور بزرگ ایران و جهان و ابداع خدای یگانه او .بانوی گرامی دکتر میترا مقبوله،
نویســنده ،پژوهشــگر و عرفان شناس نامدار کشــورمان به نقد نظر من پرداختند که من هم متنی در پاسخ ایشان نوشتم .در اینجا هر سه متن را یک جا برای دوستداران مبادالت فکری اهل نظر منتشر میکنم.
با سپاس
به باور من ،اگر اشو زرتشت خدای یگانه را جایگزین خدایان «حرفه ای» نکرده بود،
بشریت با فهم و درک و شعور رو به رشد خود ،آرام آرام از دست خدایان حرفه ای،
مانند خدای مسئول باد و باران ،سالمتی و بیماری ،باروری و نازائی ،جنگ و صلح،

عشق و محبت و غیره رها میشدند و واژه و مفهوم خدا ،نیز خود به خود با برطرف
شدن نیاز انسانها به خدایان حرفهای از میان میرفت.

خدای یگانۀ زرتشت ،وقتی به دســت سامیان افتاد ،آنها با دو بازوی (مسیحیت و
اسالم) ،او را جهانگیر و خدای عالم و آدم قلمداد کردند .و از آن به بعد ،مصیبتهای

عالم بشری مانند ،کشت و کشتارهای بزرگ دینی ،بنام خدای یکتا و استثمار بشر به

دست بشر به بهانه احکام الهی آغاز شد!

خدای یکتا با ســه چهره متفاوت در ســه دین به اصطالح یکتاپرست عامل همه

بدبختی های انسان است!

نقل از کتاب :میراث خواران خدا!
نوشتهٔ :هوشنگ معین زاده
در دست انتشار
ســرکار آقای معین زاده گرامی ,میزان ارادت شخصی من به شما و اهمیتی که برای
کوشش خستگی ناپذیرتان در خنثی نمودن زهر کشنده ای که قشرگرایان نادان مذهبی
در شــاهرگ بشــریت تزریق کرده اند نیازی به یادآوری چندین باره ندارد ,و بسیار سرکار خانم دکتر میترا مقبوله گرامی
خرسندم که بزودی کتابی نوین در این راستا از خامه آن بزرگوار به دست خردورزان
خواهد رسید .اما شوربختانه نکته بسیار نگران کننده ای در تجزیه و تحلیل کلی سرکار
با ســپاس از توجه مهرآمیز شما بانوی فرهیخته ،در پاسخ به تذکراتی که فرمودهاید،
از ماهیت و تاریخ ادیان وجود دارد که به عنوان یک روانشناس عرفانی ,جامعه شناس,
یادآور میشوم که قصد من «بیان یک واقعیت تاریخی بود ،که آن را بدون جانبداری
و پژوهشگر تاریخ ادیان ناچار از برمال نمودن آن می باشم .نکته انحرافی در تجزیه و
از ایــن و آن و یا حب و بغض از این و آن» ارائه کردهام .من ،دوگانگی ذهنی ندارم
تحلیل شما و بسیاری دیگر از اندیشمندان مانند روانشاد شجاع الدین شفا اینست که
از همان دوگانگی مرگبار ذهنی «دیو و فرشته» « ,شر و خیر» « ,سیاه و سپید»« ,تاریکی و فرافکنی بیپایه و اساس هم نکردهام .زیرا دوگانه انگاشتن« ،ادیان سامی» و «ادیان
و نور» و «ناپاکی و پاکی» ریشــه می گیرد که نمیتواند این خصوصیات دوگانه را در آریائي» را درســت نمیدانم ،که اسناد و مدارک تاریخی به روشنی به ما میگوید :ما
همه پدیده ها و همه انسانها یکجا ببیند ,و با فرافکنی همه خوبی ها و پاکی ها به یک «ادیان آریائی نداریم» .و اصوالً چنین پنداری که در مقابل ادیان سامی ،ادیان آریائي هم
فرد یا قوم یا دین و مرام ,و فرافکنی همه پلیدی ها و ناپاکی ها به فرد و قوم و دین و وجود دارد ،یک برداشت نادرست است ،با این همه در این نوشته برای روشن شدن
مرام دیگری ,موجب شنیع ترین جنایات تاریخ بشری گشته است .شگفت اینجاست موضوع به اختصار به آن میپردازم:
که سرکارعالی در تالش شرافتمندانه خود برای مبارزه با تیره دالن و تاریک اندیشان اگر بخواهیم سرگذشت تاریخی باور و اعتقادات ایمانی مردم را به دقت مورد بررسی
مذهبی در واقع همان ذهنیت دوگماتیک و زیان آور قشرگرایان دوگانه بین مذهبی را قرار دهیم ،ناچاریم از نظر تاریخی ،سیر طبیعی آن را به دو دوره تقسیم کنیم:
ناخواسته و ناآگاهانه تقویت و ترویج می نمایید! امیدوارم با بیطرفی کامل این بیانات  -۱دوره پیش از زرتشت -۲ .دوره بعد از زرتشت.
کتاب نوین تان را ارزیابی کنید و میزان دوگانگی ذهنی و فرافکنی بی پایه و اساس این این تقسیم بندی به این دلیل الزم است که تا پیش از زرتشت و ابداع خدای یگانه او،
بیانیه را بسنجید« :خدای یگانۀ زرتشت ،وقتی به دست سامیان افتاد ،آنها با دو بازوی ما در هیچ کجای دنیا ،دین و مذهب ،پیغمبر و رسول و نبی نداشتیم ،مهمتر از همه
(مسیحیت و اسالم) ،او را جهانگیر و خدای عالم و آدم قلمداد کردند .و از آن به بعد ،اینکه خدایان موجود در آن زمان هم که تعدادشان سر به آسمان میزد ،با هیچ بشری
مصیبتهای عالم بشری مانند ،کشــت و کشتارهای بزرگ دینی ،بنام خدای یکتا و در ارتباط نبودند ،چه رسد به اینکه بخواهند پیغمبر انتخاب و مبعوث کنند و دین و
استثمار بشر به دست بشر به بهانه احکام الهی آغاز شد! خدای یکتا با سه چهره متفاوت
مذهب بر پا سازند.
در سه دین به اصطالح یکتاپرست عامل همه بدبختیهای انسان است!»
با ابداع خدای یگانه زرتشت بود که اقوام مختلف به فکر افتادند تا باورهای ایمانی
دوســت عزیز ,آیا این دوگانه انگاشتن «ادیان سامی و ادیان آریایی» و فرافکنی همه
خود را ساماندهی کنند ،و بر حسب برداشتهای فکری اقوامشان با پیدایش خدای
پلیدی ها و بدبختی های انسان بر»سه دین به اصطالح یکتاپرست « سامی که هیچ پایه
و اساسی در واقعیت ندارد دردی از ملت فالکت زده ما دوا میکند یا آنکه همان ذهنیت یگانه ،دوران یکتاپرستی خود را یر و سامان دهند .و یکی از این اقوام هم قوم یهود
دوگانه بین اختناق آور و خانمان برانداز و ضد دموکراســی را که همواره مانع رشد بود .قومی که پس از آزادی از اسارت بابل ،تحت تاثیر خدای یگانه زرتشت ،دست
خالقیت و آزادی اســت در میان ما ایرانیان رواج میدهد؟ آیا موبد خونخوار زرتشتی به بازسازی اعتقادات ایمانی خود زد و با تنظیم و تدوین تورات به آرامی خدای کوه
کرتیر که در ســنگ نبشته خود مفتخرانه از جنایات هولناکی که بر علیه اقلیت های سینا را که در زمان خروج یهودیان از مصر ،توسط موسی به خدائي پذیرفته بودند،
دینی و دگراندیشان مرتکب شده سخن می گوید ,از ادیان سامی الهام گرفته بود؟! آیا به خداوندگار عالم و آدم رســاندند .پس از آن هم با ســپردن این خدای ارتقاء مقام
همین جنایات و سرکوبگری ها و چپاول های این موبدان زرتشتی در زمان ساسانیان یافته(:خدای کوه سینا -خدای قوم یهودـ خدای عالم هستی) ،به دو فرزند خلف خود
نبود که بزرگترین عامل شکست ملت سربلندی مانند ایرانیان به دست اعراب بدوی مسیحیت و اسالم ،خدای کوه سینا را به آفریدگار جهان هستی رساندند.
و پذیرفتن اسالم گشت؟! (خواهشمندم نگویید ایرانیان صرفا به زور شمشیر اسالم را گفتنی اســت که قوم یهود بعد از یگانه کردن خدایان توسطه زرتشت ،دانسته و یا
پذیرفتند ,اگر چنین بود پس از هزاران سال زور و ستم و تغییر دین اجباری ,امروز حتی نادانسته چند نماد ماندگار هم در اعتقادات مردم ابداع کردند.
یک یهودی نباید وجود میداشــت!) آیا آن کاهنان چند خدایی آریایی/یونانی که جام الف« :دیدار و گفتوگو با خدا».
شوکران بر سقراط و آزاداندیشانی مانند او خوراندند ,از ادیان یکتاپرست سامی الهام ب« :برگزیدگی توسط خدا به پیغمبری».
گرفته بودند؟! آیا نازیهای آلمانی که پیرو خدایان بدوی توتانیک بودند و بیشرمانه ترین پ« :بر پائي دین و مذهب به نام خدا».
و بیرحمانه ترین کشــت وکشتار تاریخ بشری را موجب گشتند ,از ادیان یکتاپرست
ت« :نازل کردن کتاب راهنمای زندگی از جانب خدا»
سامی الهام گرفته بودند؟! آیا ژوزف استالین قصاب خدانشناس روسیه کومونیست و
در اینجا ممکن است اشــارهای به «مانی» و برگزیدگی او به پیامبری بشود ،که تبار
خمل روژ دیکتاتور ضد دین کامبوج که میلیونها نفر را فجیعانه قتل عام کرد ,از ادیان
آریائي داشت .باید گفت :مانی زاده شده و تربیت یافته بین النهرین مرکز رشد و نمو
یکتاپرست سامی الهام گرفته بودند؟! آیا گاوپرستان هندی/آریایی که در زمان ما بشدت
به سرکوبی و کشت و کشتار مسلمانان هند کمر گماشته اند ,از ادیان یکتاپرست سامی انبیاء یهود بود ،لذا تحت تاثیر و پیروئي از آنان خود را پیامبر نامید که ربطی به آریائي
الهام گرفته اند؟! دریغ از قلم شیوای شماست که به چنین دوگانه بینی و فرافکنی های بودن دین او ندارد.
اسف بار اغشته باشد و این واقعیت های تاریخی را نادیده بیانگارد .وقت ان رسیده که این مطلب را هم باید اضافه کرد که در شــرق که اقوام آریائي هم از ســاکنین شرق
دریابیم این دین و مذهب نیست که از انسان ها دیو و دد میسازد ,بلکه این دیو پنهان محسوب میشوند ،پیغمبر و یا پیامبری سابقه نداشت .بینشورانی مانند زرتشت ،بودا،
در درون انسانهای رشد نیافته است که از دین و مذهب و فلسفه و آیین و حتی از علم تائو(الئوتسه) ،کنفوســیوس و غیره بودند که راه و روش زندگی را به مردمان خود
و دانش حربه ای برای اعمال دیومنشانه و فاجعه آفرین میسازد .نگاهی به آثار حیات میآموختند .کاری هم به دنیای دیگر نداشــتند .چون باوری به زندگی پس از مرگ
بخش و مملو از شــفقت و خرافه زدایی عرفای یهودی ,اسالمی ,مسیحی ,بودایی ,و نداشتند که بخواهند مانند اقوام سامی به آن بپردازند .از اینرو در شرق دین و مذهب
غیره بیاندازید تا درستی این نکته بر شما بروشنی آشکار گردد .از قول حافظ:
وجود نداشت ،و هیچ یک از آئينگذاران شرق هم کاری به کار خدا نداشتند.
اسالم به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست از مسلمانی ماست واقعیت امر این اســت که من خالف نظر دکتر میترا مقبوله که میپندارید ،فرافکنی
میدانــم که یــادآوری این نکات را بــا همان آزادمنشــی و تعالــی روحی که در میکنم و گناه مشــکل خدا را به گردن ادیان سامی میاندازم ،مقصر اصلی را در این
شــما ســراغ دارم خواهیــد پذیرفت و پیشــاپیش از شــما بابت ایجــاد امکان امر خاص ،اشو زرتشت ،بینشور بزرگ ایران میدانم و به صراحت هم نوشتهام« :اگر
ایــن تبادل نظر سپاســگزارم .دســتتان را میبوســم و بــرای آن ســرور گرامی و اشــو زرتشت خدای یگانه را ابداع نکرده بود ،امروز ما با موهومی به نام خدا سر و
خانــواده محتــرم و یاران اندیشــمندتان آرزوی پیروزی و ســامت کامــل دارم.
کار نداشتیم».
دوستدار همیشگی شما ,دکتر میترا مقبوله

چرا که ارتباط این گونهای که ما پیروان ادیان ابراهیمی (یهودی و مسیحی و مسلمان»
با خدا داریم ،از زمانی شروع شد که اشو زرتشت خدایان متعدد را به یک خدا تبدیل
کرد .پس از آن بود که قوم یهود توانست با متوسل شدن به یک خدای مقتدر و همه
فن حریف ،دست به برگزیدگی و انتخاب پیغمبران و انبیاء قوم خود زد ،دین سازی
و مذهب بازی را رواج داد .زیرا تنها یک خدای یگانه میتوانست پیغمبر انتخاب کند
تا به اسمش دین و مذهب برپا سازند .وگرنه هر یک از پدیدههای طبیعت که خدای
خاص خود را داشت ،میباید پیغمبر مربوط به حرفه خود را داشته باشند ،مانند پیغمبر
خدای آب و دین او ،پیغمبر خدای باد و دین او ،پیغمبر خدای عشــق و زاد و ولد،
جنگ و صلح ،زمین و آسمان و خورشید و غیره و دینهای آنان ،الی آخر ....
اما اینکه در زمان ساسانیان موبدانی مانند کرتیر چه فجایعی را مرتکب شدهاند ،من هم
با دکتر میترا مقبوله هم باور هستم .و گفتنی است که رسمیت دادن به آئين زرتشت
به عنوان آئين رسمی سلسله ساسانی که داستان جداگانه ای دارد ،خود خطائي بس
بزرگ بود که بیشتر هم جنبه سیاسی داشت تا جنبه آئینی .بخصوص اینکه که زرتشت
پیغمبر نبود و هیچ دینی را هم پایه گذاری نکرده بود .چنانکه در دو سلســله بزرگ
هخامنشی و اشکانی که هر دو از پیروان آئين زرتشت بودند ،سخنی از دین و مذهب
در میان نبود و مردمان در زندگی خود از آئين زرتشــت پیروی میکردند ،که آئین
زیســت و زندگی بود .همچنانکه آئين مهر ،آئين زروان ،آئین بودا ،آئين تائو ،آئین
کنفوسیوس و غیر هم آئين یا شیوه درست زندگی کردن مردمان بودند ،و ارتباطی با
دین و مذهب نداشتند.
این را هم به یاد داشته باشیم که بینشوران شرق ،کاری به آئين زندگی پس از مرگ
و رستگاری در دنیای آخرت نداشتند و تعلیم هم ندادهاند ،که آن را هم سامیان ابداع
کرده اند.
در واقع کشــت و کشتار موبدانی مانند کرتیر هم در اثر پایه گذاری خدای یگانهای
بوده که زرتشت ابداع کرده بود .داستان کشتار دگر اندیشان هم که پیروان مانی باشند،
در تأئید نظر من است .ما این گونه کشتارها را نه تنها در ایران عهد ساسانی ،بلکه در
اوایل قرن سیزدهم نیز در اروپا (فرانسه) داشتیم که توسط پاپ اینوسنت سوم علیه
کاتارها که آنها هم از پیروان مانی محســوب میشدند ،انجام گرفت که به مراتب از
کشتار کرتیر خشونت بارتر بود .همچنانکه کشتار زندیقان توسط مسلمانان در طول
زمان جهانگشائی آنها .ماهمین امر را در زمان اخناتون فرعون مصر که خدای یگانه
«آتون» را تبلیغ میکرد ،خواندهایم.
در پایان الزم به یادآوری اســت که خدای یگانه زرتشــت برخالف برداشتهای
نادرســت از آن ،هیچ سنخیتی با خدائي ندارد که امروزه به عنوان خداوندگار عالم
و آدم و پروردگار جهان هســتی ،توسط ادیان توحیدی تبلیغ میشود .خدای یگانه
زرتشت بر خالف خدای سامیان نه دست دارد و نه پا ،نه سخن میگوید و نه کتاب
مینویســد ،نه به تخت می نشیند و نه بخشنده است ،کریم و رحیم و...هم نیست.
پیغمبر و نبی هم ندارد و دین و مذهب هم بر پا نکرده است.
اهورامزدای زرتشت ،نه جان میدهد و نه جان میستاند .بهشت و دوزخ هم ندارد که
ب بدهد.
با حوریان و غلمانش به پیروانش پاداش و با آتش و تازیانه منکرانش را عذا 
برای شناخت خدای زرتشت بایستی تنها نوشتههای مانده از او«گاتا»ها را خواند و
دریافت که خدای زرتشت چیست و چگونه است .و اگر خدای یگانه او را با دادههای
علمی امروزه بسنجیم ،به درستی در مییابیم که دیدگاه این بینشور گرانقدر در هزاران
سال پیش چقدر با آگاهیهای امروز بشر همخوانی دارد.
و ،نتیجه اینکه خدای یگانه زرتشت هیچ ربطی به خدای یکتائي که ادیان توحیدی آن
را تبلیغ میکنند ،ندارد.
در اینجا ،من هم صمیمانه از بانو دکتر میترا مقبوله عزیز ،نویسنده ،پژوهشگر و عرفان
شناس نامدار کشورمان سپاسگزاری میکنم که مرا به این تبادل نظر کشاندند تا پیش
از چاپ پنجمین کتابم در باره خدا ،اندکی بیشتر در باره این موهوم سخن بگویم.
پاریس دوازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
هوشنگ معین زاده
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معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب «چهره جنایت» انتشارات سازمان عدالت برای ایران  -شماره 38

رضا فر ج اللهی
قاضی و رئیس شعبه 32
دیوان عالی کشور

مسئولیت ها
 قاضی شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی کرج تا سال 1391 -قاضی و رئیس شعبه  32دیوان عالی کشور از  1391تا کنون

برخی ازموارد نقض حقوق بشر
 .1تأیید احکام اعدام زندانیان سیاسی

رضا فرج اللهی به عنوان رئیس شعبه 32دیوان عالی کشور در تأیید احکام متعدد اعدام

زندانیان سیاسی نقش مؤثري داشته است.
احکام اعدام سعید ملک پور و وحید اصغري  ،فعاالن اینترنتی و پنج فعال عرب
عضو مؤسسه الحوار از جمله این اعدا مها هستند.
رضا فرج اللهی مسئول نقض شدید حقوق زندانیان سیاسی از طریق عدم تحقیق
درباره اعمال شــکنجه ،عدم رعایت معیارهاي دادرسی عادالنه و تأیید احکام
اعدام فعاالن سایبري و فعاالن مدنی است.
محمدعلی عموري (مهندس شــیالت و معلم مدرســه) ،هادي راشدي (فوق
لیسانس شیمی کاربردي و دبیر شــیمی) ،هاشم شعبانی (دبیر ادبیات عرب و
دانشجوي کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اهواز) ،جابر آلبوشوکه (فوق
دیپلم کامپیوتر و سرباز وظیفه) و مختار آلبوشوکه (شاغل در یک شرکت سنگ
شکن) ،از مؤسســان و اعضاي فعال الحوار ،در حالی به اتهام محاربه و انجام
عملیات مسلحانه و اقدام علیه امنیت ملی ،از سوي شعبه  32دیوان عالی کشور
به ریاست رضا فرج اللهی به اعدام با چوبه دار محکوم شد هاند که در جلسات
متعدد دادرسی صریح ًا اعالم کرد هاند که پس از ماه ها شکنجه شدید مجبور
به انجام اعترافات دروغین درباره دس تداشتن در عملیات مسلحانه و براندازي
نظام جمهوري اسالمی شده اند.
همچنین رضا فرج اللهی در بهم نمــاه  1391حکم اعدام چهار فعال اهوازي
را تأیید کرده اســت  ،غازي عباسی متولد  ، 1361عبدالرضا امیر خنافره متولد
 1366عبداالمیر مجدمی متولد  1359و جاسم مقدم متولد  1364از ساکنان شهر
شــادگان اهواز هستند که در تابستان  1388در اهواز توسط نیروهاي اطالعات
دستگیر شدند .آن ها در فروردی نماه  1391در شعبه یک دادگاه انقالب اهواز به
اتهام محاربه و فساد ف یاالرض از طریق حمله مسلحانه به اعدام محکوم شدند
و شــعبه  32دیوان عالی کشور به ریاست رضا فرج اللهی این حکم را در 25
بهمن ماه  1391تأیید کرد .با این حال  5ماه پس از تأیید حکم از ســوي دیوان
عالی کشور ،در روز  19تیرماه این حکم به محکومان ابالغ شده است.
در بخشــی از نامه منتسب به این چهار نفر که از داخل زندان ارسال شده آمده
است« :بعد از گذشت  3سال بالتکلیفی در بازداشتگاه هاي اطالعات؛ دادگاه ما
در سال  1391تشکیل شد که در مجموع بیشتر از دو ساعت و نیم طول نکشید
و ما بدون این که بتوانیم از خود دفاع کنیم به اتهام اعمال مسلحانه و محاربه با
خدا و فساد فی االرض به اعدام محکوم شدیم» .
در جاي دیگري از همین نامه آمده اســت« :من غازي عباسی از أهالی فالحیه»
(شادگان) که در تاریخ  1 /6/ 1388دستگیر شدم در مدت  11ماه در بازداشتگاه
اطالعات اتهام هاي عدیدي به من نسبت داده شده که در این مدت در معرض
انواع شــکنجه فیزیکی و روحی قرار گرفتم که آثار این شکنجه ها تا کنون بر
بدنم مانده است».

SOUTHERN CALIFORNIA REGIONAL RAIL AUTHORITY

IFB NO. PO20-824
RAIL TRAIN PROCUREMENT
The Southern California Regional Rail Authority (SCRRA) is seeking bids
for a one-time procurement to provide for Rail Train Procurement. The
maximum dollar value for the contract will be for a total not-to-exceed
amount of 5,300,000.00$.
Due to the evolving COVID19- situation, a Virtual Pre-Bid Conference will be
held at 10:00 am PST, on April 2020 ,30 remotely via a web-based meeting
WEBEX. All contractors interested are invited to join by clicking or copy
and paste the link,
https://metrolink.webex.com/metrolink/j.php?RGID=r09b9d54641446561a4
d25bdf45c80694
Bid documents may be obtained via download by visiting SCRRA›s website
at http://www.metrolinktrains.com/agency/page/title/doing business.
Vendors must register for no fee on the website in order to download the
documents.
The contract to be awarded will be funded in part by grants under the U.S.
Department of Transportation, Federal Transportation Administration.
For further information contact: Melissa Cousart, Contract and Compliance
Administrator at 213.452.0207 or email Cousartm@scrra.net.
20/8/5
CNS#3362069IRANSHAHR WEEKLY C/O KETAB CORP
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در اسفندماه  1392سه نفر در کرج اعدام شدند علی فرهادي در این باره گفته بود:
«اجراي این احکام در مألعام نشانه اقتدار نیروي انتظامی و دستگاه قضائی و درس
عبرتی براي کسانی است که به ناموس و مال و جان مردم دست درازي می کنند».

 . 1,2تأیید حکم اعدام متهمان نوجوان
امیرحسین پورجعفر ،دختر  6ســاله افغان به نام ستایش قریشی را
در فروردی نماه  1395به قتل رســاند .با وجود ای نکه او در زمان
ارتکاب این قتل  16ســاله بود در  14د يماه  1396و در حال یکه
قرارگرفتن در لیست مجازات هاي حقوق بشري اتحادیه اروپا
کمتر از  18سال داشت ،در زندان رجایی شهراعدام شد.
رضا فرج اللهی ،رئیس شــعبه ســی و دوم دیوان عالی کشور ،در  20دي ماه
 1395حکم اعدام امیرحسین پورجعفر را تأیید کرد  .او طی مصاحبه اي در ای
ن باره گفته بود :دادنامه شعبه  7دادگاه کیفري استان تهران در مورد محکومیت
امیرحســین پ .راجع به قتل عمدي و زناي به عنف و جنایت بر میت با لحاظ
اصالحاتی بر اساس مواد  133و  382قانون مجازات اسالمی در شعبه  32دیوان
عالی کشور ابرام شده است.

اتحادیه اروپا در  4فروردین  1391علی فرهادي را به دلیل داشــتن مسئولیت در
«نقض شدید حقوق بشــر در روند دادرسی قضائی» و صدور حکم اعدام براي
افرادي که پیش از رســیدن به سن  18سالگی مرتکب جرم شده اند از ورود به
کشــورهاي این اتحادیه محروم کرد .همچنین دارای یهاي او در اروپا مشمول
توقیف می شود.

علی فرهادي
سرپرست معاونت نظارت و
بازرسی امور اقتصادي سازمان
بازرسی کل کشور

مسئولیت ها
 دادستان عمومی و انقالب کرج از سال  1385تا  10شهریورماه 1393 مدیر کل بازرسی تهران در سازمان بازرسی کل کشور و رئیس منطقه یکسازمان بازرسی کل کشور از شهریورماه  1393تا مردادماه 1395
 سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور از 19مرداد  1395تا کنون
 سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادي سازمان بازرسی کل کشور از 6اردیبهشت  1396تا کنون

برخی ازموارد نقض حقوق بشر

علی فرهادي به عنوان دادستان عمومی و انقالب کرج با نقض قواعد بین المللی
دادرســی عادالنه و صدور حکم اعدام براي افراد زیر  18سال در نقض حقوق
بشرمسئول است.
در دوران مسئولیت علی فرهادي در دادستانی کرج احکام اعدام بسیاري از زندانیان
اجرا شد .این احکام در یک روند غیرشفاف و فرا قانونی صادر شده است.
علی فرهادي در دهم مردادماه  1386با اشاره به اعدام  12نفر در کرج می گوید:
«اعدام علنی  12نفر از اشرار با مشارکت دادسراي کرج و زندان اوین براي عبرت
آموزي سایرین طی هفته اخیر انجام شده است»
در بهمن ماه  1389در ندامتگاه قزل حصار کرج هفت نفر از زندانیان مرتبط با مواد
مخدر به دار آویخته شدند .به گفته علی فرهادي حکم اعدام این افراد در دادگاه
انقالب اسالمی کرج صادر ،در دیوان عالی کشور تایید و با تنفیذ صادق الریجانی،
رئیس قوه قضائیه ایران ،اجرا شده است.
همچنین صدور و اجراي حکم اعدام فردي به نام علیرضا مالسلطانی که در هنگام
ارتکاب جرم زیر سن قانونی بوده اســت در زمان تصدي او بر دادستانی کرج
صورت گرفته اســت .این اعدام در حالی اجرا شد که تارنماي خبرآنالین اعالم
کرده بود به دلیل ای نکه متهم کمتر از  18ســال سن دارد فع ً
ال اعدام نم یشود.
خبرآنالین نوشته بود فرد متهم متولد چهارم دي ماه  1372است و اعدام او تا روز
چهارم دي ماه سال جاري به تعویق خواهد افتاد.
همواره محافل حقوق بشري از اعدام نوجوانان کمتر از  18سال در ایران انتقاد کرد
هاند .ایران در ســال  1373به کنوانسیون حقوق کودك پیوسته است و متعهد به
رعایت مفاد این کنوانسیون است.

UN I T E D
D E NTA L
OFFI C E
دکتر فرزاد کهنباش

دندانپزشک
323.733.0570
1720 WESTERN AVE,
LOS ANGELE CA 90006
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خبرهای گوشه و کنار آمریکا :
آزیتا بهشتی که در برنامه تلویزیونی تپش شرکت دارد سمینارهای واالس والترز
را که در آن «دانش ثروتمند شدن» را تدریس می کند ،پشتیبانی می کند .اگر جدا»
می خواهید یک صفر به چکهای دریافتی هفتگی اتان در پایان ســال  2020اضافه
شود ،در این سمینارها شرکت کنید.

گزارش بهراد نخعی
در آمریکا کتابی برای کودکان چاپ شــده تحت عنوان «  ۱۰۱فیلمی که قبل از
گ شــدن باید ببینید » و یکی از فیل م های آن « بچ ه های آســمان » مجیدی
بزر 
مجیدی است!!!.

در کانون خبر:

کاهش استخدام پلیسهای سیاهپوست در لوسآنجلس

گســترش بیماری کرونا در لوس آنجلس،سبب شده است که استخدام پلیسهای تشکیل میدهند که برابر با نسبت جمعیتی سیاهپوستها در شهر لوس آنجلس است
و اداره پلیس لوس آنجلس تالش دارد در زمان  5سال 5 ،درصد به شمار پلیسهای
جدید از میان سیاهپوستها کاهش یابد.
کاپیتان آرون مک کرانی ( ،)Capt. Aaron McCranyافســر فرمانده بخش سیاهپوست بیافزاید تا هماهنگ با رشد جمعیتی سیاهپوستان شهر باشد.
مایکل مور ،رئیس پلیس لوس آنجلس نیز اعالم کرد که این کاهش ،در دوران کرونا
جذب نیرو و استخدام گفت این موضوع کار ما را بسیار مشکل مینماید.
هم اکنون ،اداره پلیس لوس آنجلس 9 ،درصد از نیروهای پلیس را سیاهپوســتها قابل پیش بینی نبوده و پذیرفتنی نیست.
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در کانون خبر:

شکایت دادستان کل کالیفرنیا از شرکت های نفتی

باز گشایی شماری از
مشاغل از آدینه  8ماه می

حاویر بســرا ،دادســتان کل کالیفرنیا امروز شــکایتی را علیه
شــرکتهای نفتی در کالیفرنیا بــه دادگاه تســلیم کرد و از
شرکتهای  Vitol Incو  SKEnergy Americasتقاضای
بازپرداخت غرامت برای مصرف کنندگان نمود.
در این شــکایت امده اســت که  2شــرکت تولیــد و توزیع
فرآوردههای نفتی در شــهر تورنس کالیفرنیا ،پس از آن که در
فوریه در ســال  2015انفجاری در پاالیشگاه روی داد ،در باال
بردن بهای بنزین و در راســتای حــرص و طمع برای درآمد
بیشتر ،گام برداشتهاند و هزینه آن را مصرف کنندگان پرداخت
نمودهاند.
حاویر بسرا اعالم کرد که باال بردن قیمتها ،میخواهد بنزین
باشــد یا دستمال توالت ،تهوعاور اســت و این افزایش مردم
خوب را رنج میدهد و آسیب میزند.
گر چه حاویر بســرا در شکایت خود و بیانیه مطبوعاتی خود
از شــرکتهای چند ملیتی نام میبرد ،نامی از مالک پیشــین
پاالیشگاه  Exxon Mobilنامی نبرده است.

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا اعالم کرد که از روز آدینه،
فروشــگاهها و خردهفروشیها باز خواهند بود و دستور در
خانه ماندن تا اندازهای با رعایت مقررات آسانتر خواهد شد.
فرماندار کالیفرنیا در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت که ما
وارد فاز بعدی در پایان هفته میشــویم و این نشانه مثبتی
است و این تصمیم بر اساس دادههای آماری است.
او گفت از آدینه ،کتابفروشــیها ،فروشگاههای موسیقی،
اسباببازیفروشــیها ،گل فروشیها ،فروشگاههای لوازم
ورزشی برای برداشتن کاالی خریداری شده باز خواهند بود.
در این کنفرانس خبری ،گوین نیوسام ،برخی از تصمیمهای
بازگشــایی و آزادی رفــت و آمد در شــهرها را بر دوش
تصمیمگیرندگان محلی گذاشت تا وارد فاز دوم شوند.
گفته میشود که این تصمیم فرماندار کالیفرنیا ،پس از فشار
مردم به ویژه در ارنج کانتی و تظاهرات ،یک گام سیاســی
بوده است.

بازگشایی در دو کانتی کالیفرنیا

از بامداد دوشنبه  ،دوکانتی یوبا ( )Yubaو ساتر ()Sutter
در شــمال کالیفرنیا به دوران  6هفتهای در خانه ماهندن پایان
دادنــد و همانند مــوداک کانتی ،به فروشــگاهها ،مدارس و
کلیساها اجازه بازگشایی دادند.
گر چه گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا روز جمعه اعالم کرد
که در این هفته ،شرایط تازه بازگشایی را اعالم خواهد کرد ،دو
کانتی یوبا و ساتر که در مجموع دارای  171000نفر جمعیت
هســتند و شــمار مبتالیان را  50نفر و مرگ و میر را  3نفر

گزارش کردهاند ،دست به بازگشایی از امروز زدند.
دکتر فونگ لو ( )Phuong Luuمســئول امور بهداشت
عمومی این دو کانتی ،با صدور دســتور جدیدی ،اجازه داد
تا رستورانها ،فروشگاهها ،مراکز خرید ،کالبهای ورزشی،
ســالنهای آرایش ،و مراکــز خالکوبی و ماســاژ از امروز
بازگشایی شوند لیکن باید رعایت فاصله  6فوت از یکدیگر و
پاکسازی و آلودگی زدایی انجام شود.

افزایش مبتالیان و زنگ خطر برای بازگشایی

افزایــش  2557نفر مبتال در روز گذشــته که باالترین برای
یــک روز در کالیفرنیا بوده و تنها  1638مورد آن برای لوس
آنجلس کانتی گزارش شده است ،زنگ خطری را در آستانه
بازگشاییها و آسانسازی شــرایط به صدا درمیآورد .و در
حالی که کالیفرنیا با  2379نفر مرگ و میر ،امروز به  2400نفر
خواهد رسید و میزان مرگ و میر لوس آنجلس کانتی 1315
نفر بوده است ،پرسش مهمی را برای کارشناسان و مسئوالن

پیش روی می گذارد ،که آیا به سبب پیوستگی شهر و کانتیها
به یکدیگر ،بازگشایی شهرها و امکان رفت و آمد بین شهرها
و کانتیها و دیدار خویشاوندان در کانتیهای دیگر ،به میزان
مبتالیان در دیگر شهرها و یا کانتیها نخواهد افزود و یا این
افزایش ناشی از آزمایش بیشتر و کمبود امکانات بیمارستانی و
در نهایت آغاز آگاهی رسانی با دیرکرد بوده است؟

بازگشایی اداره راهنمایی و رانندگی DMV

اســتیو گوردون ،مدیر اداره راهنمایــی و رانندگی کالیفرنیا
( )DMVاعالم کرد که در نظر دارد شعبههای این اداره را از
این ماه با رعایت فاصله و تعیین وقت پیشین بازگشایی کند.
این اداره که  170شــعبه دارد به ترتیب در این ماه  25شعبه
را باز گشــایی و در فاصله  30روز آینده ،شمار دیگری را به
آن خواهند افزود .اعتبار گواهینامههای افراد زیر  70ســال تا
 31می و افراد باالی  70ســال تا پایان ماه جون تمدید شده
اســت  .استیو گوردون اعالم کرد گر چه  97درصد نیازهای
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مردم ،از راه آنالین میتواند انجام شــود و پیشــنهاد میشود
تنها وقت گرفتن برای کارهایی باشد که نیاز حضوری دارد،
نقل و انتقال مالکیت اتوموبیل ،پرداخت عوارض سالیانه پالک
اتوموبیل و حتی تجدید گواهینامه رانندگی را میتوان آنالین
و یا کیوســکهای تجدید خدمات  DMVانجام داد و نیاز
بــه حضور در  DMVندارد و مهلت دریافت  RealIDنیز
یکسال تمدید شده و اکتبر  2021خواهد بود.

دو روزنامه نگار لوس انجلس تایمزبرنده جایزه پولیتزر شدند

امروز اعالم شد که 2نفر از روزنامهنگاران لوس آنجلس تایمز ،در2
رشتهبرندهجایزهپولیتزرشدند.
کریستوفر نایت ،در زمینه نقد هنری به سبب نگارش گزارشهای
جامع در مورد موزه هنر لوس آنجلس کانتی و مالی اوتول برای تهیه
گزارشهای پژوهشی در مورد ماموران اداره مهاجرت و پناهجویان
در مرز مکزیک و سیاســتهای دانالد ترامپ در مورد بازگردادن
پناهجویان به مکزیک برنده جایزه در بخش مهاجرت شد.

ناگفتهنماندکهروزنامهنگارانوگزارشگرانلوسآنجلستایمزدر
 3رشته دیگر نیز نامزد دریافت جایزه شده بودند.
یکی از این گزارشها در مورد کشته شدن 34نفر در قایق تفریحی
در سانتاباربارا و گزارش دیگر در مورد باال آمدن آب اقیانوسها در
کالیفرنیابرگرفتهازیکبازیکامپیوتریوگزارشسومکهبهمرحله
نهایینیزرسید،گزارشاستیولوپزدرزمینهافزایشبیخانمانهابود.
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مقاله:

نوشته  :دکتر غالمعلی بهبهانی

حیوان گرایی و حیوان دوستی سعدی

جناب اقای بیژن خلیلی مدیرمحترم مجله ایرانشهرونویسنده وفرهنگی محترم
با درود واظهارامتان فراوان ازارسال کتاب انسان گرائی سعدی نوشته جناب دکتر
عبالس میالنی وخانم مریم میرزاده که واقعا حق مسلم رادرباره سعدی شیرازی
به جااورده اند .چون قبال اینجانب هم که اصال شیرازی وطرف دارسعدی هستم
وتعصب اگاهاننه به سعدی دارم  ،مقاالتی درباره سعدی درفصلنامه ره اوردنوشته
بودم که مورداستقبال بسیاری قرارگرفته بودوگفته بودم که از سعدی بیشتریادکننید
که بسیاری انرااســتقبال کرده وحتی یکی زاستادان فارسی زبان دانشگاه اوزاکا
درژاپن تشویق زیادازاین نوشــته کرد وبازاینجاالزم میدانم که ازهردو نویسند ه
کتاب انسان گرائی سعدی تشکرنمایم.
البته این کتاب درباره انســان گرائی ســعدی نوشته شده ولی برحسب مقاالت
مرقــوم درره ورد چون ســعدی را شاعرونوســنده ای بــزرگ میدانم بایداین
موردراتوجه دهم که سعدی نه تنها درباره مطالبی درباره انسان گرائی گفته بلکه
مطالب بی ســابقه ای درباره دوستی وحمایت از حیوانات که امروزه موردتوجه
انجمن حیوانات میباشد وقبال کسی ازان صحبت نکرده ازگفته سعدی بازگوکنم.
وهمانطورکه میدانید .
نخست درباره سگ که نخستین دوســت وحافظ انسان است وبعض مسلمانان
عقــب افتاده درباره ســگ منفی فکرمیکنند وانرا پلید  ،نجــس ومطرود میدانند
بنویسم .ســعدی به این ترتیب گفته که شخصی سگ تشنه رادربیایان یافت که
ازشدت تشــنگی دیگررمقی نداشت واوکه وسیله ای برای رفع تشنگی ان سگ
نداشت ازنظررعایت جنبه اخالقی کاله خودرا دلو کردوشال خودرابه صورت ان
مانندبنددراوردوازچاهی که نزدیک انجابودوســگ امکان دسترسی به ان نداشت
به این وسیله اب کشیدد وبه سگ تشنه اب داداوراازتشنگی نجات دادوخداوند
گناهان اورابخشید

ولی مورچه ای دران دیدکه مطابــق معمول به اینطرف وانطرف میدودوبنظرش
رســیدکه ان مورچه دنبال مکان خودش میگردد .اودلش به حال مورچه سوخت واقعا ایشــان درکتاب موردنظرازنوشته اقای دکترفخرالدین شادمان که دائی اقای
دکترمیالنی بودند ونظرایشان درباره سعدی وشکسپیربود .ایشان واقعابه سعدی
ومجدداانرابه مکانی که خریده بود ،برد
اگرنیــک مــردی تومردانــه رو ارادت داشتندومخصوصا همسرشان فرنگیس خانم نمازی که تحصیلکرده بودند
یکــی ســیرت نیــک مــردان شــنو
بــه ده بــرد انبــان گنــدم به دوش چندکتاب شکسپیررا به فارسی ترجمه کرده اند
کــه شــبلی زدکان گنــدم فــروش
نگــه کــرد مــوری دران غله دیــد کــه سرگشــته هرگوشــه ای میدوید .
زرحمــت براوشــب نیارســت خفت به مــاوای خود بــازش اوردو گفت مطلب دیگری که شــایدبه ان توجه نشــده تغییریا تحریفی اســت که شادروان
پراکنــده گردانم از جــای خویش ...فروغی دراشعارســعدی داده که تصحیح ایشان دارای غلط های زیاداست  ،مثال
مــروت نباشــدکه ایــن مورریــش
دراین شعرکه ســعدی میگوید عبادت به جزخدمت خلق نیست  ،فروغی ان را
این مردعارف طاقت نیاوردکه ان مورچه ضعیف راکه مردم دیگرزیرپای خود له تبدیل به  :طریقت به جز خدمت خلق نیســت نموده که بامعنی سازگارنیست
چون درمصرع دیگر گوید به تســبیح وســجاده ودلق نیست وطریقت با سجاده
میکنند به فکرخودش سرگردان بگذارد.
و دلــق بهم ربطی ندارند ،طریقت عرفی اســت که مربوط به روش شــخصی
درمورد اینکه گروهی درباره دروغ مصلحت امیزبه سعدی ایرادگرفته وانراخالف اســت  .الببته این مربوط به زمانی است که فروغی موردغضب شاه وتحت نطر
جنبه اخالقی دانسته اند اقای میالنی دراین باره بخوبی ازسعدی دفاع نموده اند .بوده ودرمدت  6ســال کاری نمیتوانسته انجام دهدواوبرای رفع بیکاری کتایهای
من خوددرمجلســی که درحدودپنجاه نفربودندحضورداشتم که افرادی نیزدراین حافظ وسعدی را به زعم خوداصالح مینموده است .گرچه فروغی دراصل معلم
باره ازســعدی انتقاد می نمودند ،من حکایتی که مربوط به ان است تکرارنمودم احمدشــاه ومحمدحســن میرزا بوده ولی ان چنان سواد علمی نداشته و ساختن
وگفتم دراین حکایت گوید :که پادشــاهی بدون دلیل امر به کشتن اسیربیگناهی دانشــگاه که به اونسبت میدهند قبال موردنظر مردمان بزرگ وفهمیده ای بوده که
ازمحلی که فتح کرده بود ،داد وان اسیردرمانده چون ازجان خودگذشته بودکاری مشــروطه رابا نیودن زمینه درایران برقرارکردند ورضا شاه وفروغی فقط مجری
نمیتوانســت بکند بازبان خودش چیزی دشــنام مانند به پادشــاه گفت  ،پادشاه برقرای وساختمان دانشگاه بوده اند .فروغی جزء فراماسیون فقط بوده که انگلیس
پرســیدکه اســیرچه گفت ،وزیرپادشــاه که مردی فهمیده بودگفت که اوبقای هاانراهدایت میکردند وقراردادی که بامتفقین نوشــته برحسب نظرانگلیسها بوده
عمرپادشــاه را ازخداخواست ودرنتیجه پادشــاه ازفرمان خود منصرف شد وان است نه اینکه ازخودابتکاری داشته است.
اسیررابخشید .حال من ازشما سوال مبکنم که دران شرائط کدام ازشما انچه واقع
بودترجمه میکردید که ان اسیرکشــته میشــد ،همه سکوت کردندوکسی چیزی دراینجا الزم اســت مختصرتوضیحی برای اقای دکترمیالنی دارم وان این
نگفت یعنی همگی اظهارات انوزیررا تائید کردندومسلم هرکس دیگراین راتائید اســت که واژه رواداری چندمرتبه درکتاب انسان گرائی سعدی بکاررفته
میکرد .سعدی درکتابش هم این رامیگویدکه
اســت .این واژه ی جدیدی ایســت که برای اغلب سعدی خوانان معنی

دارنیســت وهمه فهم نمیباشد.فقط ممکن اســت دربین جمعیت ایران که
امــروز 82ملیون نفرمیباشــد فقط چندهزارنفری که به دانشــگاه رفته اند
قابل فهم اســت ودربین توده مردم رواج ندارد .کلمات مرادف ان که برای
همه قابل فهم میباشــدمثل بردباری  ،مدارائی ،گذشــت ،تحمل زیادست
که برای توده مردم همه فهم اســت .زمانی رئیس ابیاری فارس بودم برای
ســاختن سد درودزن  70ده راخریداری نمودم که دران دهات جندمدرسه
نبودولــی تقریبا همگی دارای مکتب خانــه بودند وودران مکاتیب کلیات
سعدی کتاب درسی انها بود ولی ازکلمه زواداری که امروزی است چیزی
نمیدانستند درحالیکه همه ســعدی را میخواندند .بطورکلی درهیچ کتاب
لغــت نامه قدیمی این کلمه به معنی مورنظرندیدم.همه ازواژه های مرادف
ان استفاده میکردند.

بــرون ازرمق درحیاتــش نیافت
یکــی دربیابان ســگی تشــنه یافــت
چوحبــل اندراویخت دســتارخویش Early in the book of American Proverbs and Phrases is told
کلــه دلوکــردان پســندیده کیــش
ســک ناتــوان را دمــی اب داد . The «Truthدراینجا.این دروع باعث نجا ت جان بیگناهی شــد ; that
بــه خدمــت کمربســت وبازوگشــاد
کــه داور گناهــان او عفــو کــردis not to be spoken at all times (atT 267)» and in 1748 : «The ....
خبردادپیغمبرازحــال مــرد
»truth may not with propriety be spoken at all times
اودرباره ســگ که حیوانی اســت محافظ وپاسدارانســان درنتیجه ان گناهانش
بخشیده شد .بایدتوجه داشت که این انسانیت انهم برای سگ که دربین مسلمانان واگر کتاب مثل های رایج امریکائی توجه شود همانطور که گفته شداوهم نیزاین
انرا پلید ونجس میخواندندبسیارپسندیده است .یادم هست که درگذشته وقتی که هم انرابدین شــرح تاتیدکرده است که تقریبا همان معنی ومنظوردروغ مصلحت
مدرسه تعطیل میشــد وبچه ها ازادمیشدنداگرسگی در کوچه میدیدندحتمابه ان امیزرا میرساندفالسفه دیگری مانند مونتانی هم انراتائید کرده اند.
ســگ ،سنگ پرتاب میگردندواعلب سگ ها ی کوچه گردبه این واسطه معیوب
بودند .البته من علت انرا نمیدانم زیرا درقران ابدا چیزبدی درباره سگ گفته نشده ایراددیگرکه درباره زن نیک وفرمانبر یاخوب فرمانبربه ســعدی گرفته اندواقای
اســت وحتی درسوره کهف ســگ اصحاب کهف رامقدس دانسته وان را مانند میالنی نیزبه ان جواب داده اندنیز بایدتوجه شودکه معنی فرمانبررا که درشعردوم
انســان «نفر» خوانده نه رأس ،سعدی هم دراین موردگفته سگ اصحاب کهف تشــریح کرده منظورش موافق بوده نه خدمتکارزیرادرشــعر دوم میگوید  :برو درپایان بازهم از اقای دکترمیالنی وخانم مریم میرزاده نویســندگان محترم
روزی چند پی نیکان گرفت ومردم شــد .دردین زرتشــت شعبه مزدیسنا سگ پنــج نوبت بزن بردرت کــه یارموافق بوددربرت .بایدتوجه دشــت که اگرزن تشکردارم که مبادرت به نوشتن این کتاب کردندونیزازاقای بیژن خلیلی که
رادوست ومحافظ انسان دانسته وبه اواحترام دارند.
وشوهر باهم موافقت نداشــته باشند زندگی ادامه نخواهد یافت .اگر به عبارت ناشرونویسنده نامه ایرانشهر میباشــند امتنان نموده وبازهم به همه توصیه
درباره حیوانات دیگرهم مانند مورچه که حشــره ای ضعیف است زیرنام شبلی ســاده بگوئیم زن وشوهربایدمطیع وموافق هم باشند وگرنه زندگی ازهم پاشیده مینمایم که حتما این کتاب پرارزش رامردم بخوانند.
که یکی اعرفاســت گفته :کــه اوانبان گندمی خریده و بــه ده برای مصرف برد میشود .دراینجا فرمانبر یعنی مطیع وموافق معنی میدهد.

یادداشت ایرانشهر  :پیرامون مقالههای آقای محمد امینی و آقای علی میرفطروس
یادداشت ایرانشهر :
پیشینه :آقای علی میرفطروس سلسله مقاالتی را در زمینه “ کتاب نگاهی به شاه » نوشته
آقای دکتر عباس میالنی را با عنوان “ شاه میالنی” در سایت خود و سایت گویا منتشر
کرد ( .ایشان هرگز از ایرانشهر نخواستند که آن سلسله مقاالت را منتشر کند) .آقای محمد
امینی پاسخی بر سلسله مقاالت ایشان با عنوان « شاه میر فطروس» به سایت های مختلف
منجمله نشریه ایرانشهر دادند که ایرانشهر آنها را در سه شماره پی دی پی  211و 212
و  213منتشر نمود .آقای علی میرفطروس در پاسخ به آقای محمد امینی  ،مقاله ای را با
عنوان «یک کلمه با مدعی ( محمد امینی و ادعاهایش) » برای ایرانشهر به تاریخ اول اپریل
 2020برای ایرانشهر ارسال کردند ( گراور ایمیل ارسالی آقای میر فطروس را در همین
صفحه بنگرید) که در ایرانشهر شماره  ۲۱۴به تاریخ روز سوم اپریل  2020منتشر شد.
آقای محمد امینی در پاسخ به نوشته آقای میرفطروس مقاله ای را با عنوان «شارالتان» برای
ایرانشهر ارسال کردند که عینا در نشریه شماره  ۲۱۵ایرانشهر منتشر شد( همه نشریات
ایرانشهر را می توانید در سامانه ایرانشهر به نشانی eIranshahr.comمالحظه کنید )
اکنون آقای میرفطروس اعالمیه ای به این شرح را منتشر کرده اند.
ِ
ّ
سایت منسوب به جبهۀ ملی و نیز آگهیِ
«با توجه به نش ِر مقاالت آقای مح ّمدامینی در دو
ِ
نشریات بازاری – تبلیغاتیِ لوس آنجلس و سانسورِ
ِ
مطلق پاسخ های
آن در یکی از
من در این ســه رسانه ،به اطالع عالقمندان به تاریخ و فرهنگ ایران می رسانم که در
مبارزه با این سانسورها و سرکوب ها ،مقالۀ روشنگ ِر من با نام « مع ّمائی بنام مح ّمد امینی و
ِ
ِ
بهبودی آقای امینی
کتاب دموکراسیِ ناقص » بزودی منتشر خواهد شد .این مقاله پس از
ِ
از بیماری ناگوارِ کرونا منتشــر می شود تا بدین ترتیب ُسنّت کرامت ُو مر ّوت ُو مدارا
رعایت شده باشد»
در این اعالمیه ایرانشهر (بیژن خلیلی ) متهم به سانسور شده است .با مقدمه ای که در
باال نوشتیم ادعای آقای میرفطروس بی مورد است چرا که مقاله ایشان در ایرانشهر شماره
 ۲۱۴منتشر شده و هم اکنون در سامانه ایرانشهر موجود است و از همه مهمتر لینک نشریه
ایرانشهر  ،برای  ۲۵هزار نفر ایمیل افرادی که در خزانه ایرانشهر وجود دارد ارسال می
شود .نشریه شماره  215و دیگر نشریات ایرانشهر برای آقای علی میرفطروس نیز به دو
نشانی  ali@mirfetros.comو  info@mirfetros.comنیز ارسال شده اند
هر چند بر اساس تحقیق مهندس شبکه اینترنتی ایرانشهر آقای میرفطروس از ژانویه2019
یعنی حدود  16ماه گذشته هیچ یک از ایمیل هایی که از سوی ایرانشهر برای ایشان ارسال
شده است را باز نکرده اند .یادآوری یک نکته را به آقای میرفطروس الزم می دانم که
یکی از افتخارات ایرانشهر این است که هزینه بخش خبر و سردبیری و انتشار ایرانشهر
از طریق آگهی ها تامین می شود نه از طریق صاحبان زر و زور و تزویر .نشریه بازاری
ایرانشهر به زعم آقای میرفطروس به شهادت آن چه که تاکنون منتشر کرده است و در
سامانه ایرانشهر موجود است یک نشریه مستقل است که اخبار و اطالعاتش تا  95درصد
بدون کپی پیست صورت می گیرد و از جایی برداشته نمی شود بلکه منبع بسیاری از منابع
خبری دیگر است.
ایرانشهر برای آن که خود پی ببرد که در این میانه چه کسی حقیقت را میگوید و چه کسی
خالف می گوید پژوهشی جداگانه در این زمینه آغاز کرده است.
ِ
ستایش روشنگری ُ ،مدارا و
ایرانشهر نخســت به لینک هایی که در مقاله با عنوان در
ِ
شجاعت اخالقی ،علی میرفطروس* به آن اشاره شده است می پردازد.
نخستین لینک انتخابی لینکی است با « عنوان دکتر محمد مصدق بخش اول و بخش دوم.
در این مقاله آقای اعتمادی نوشته اند:
درآن زمان،محمدامینی بانام«م.الف.جاوید»مقاالتی دربارهء تاریخ معاصرایران در نشریات
سازمانی منتشر میکرد که کتاب «دموکراسی ناقص» نمونه ای از آن است()1
و آنگاه یک پا نویس ( )1داده اند و نوشته اند

چاپ های متعددی از این کتاب در ایران و خارج ازکشــور منتشــر شده است.
نســخهء مورداستنادمن،دموکراســی ناقص(تحلیــل اوضاع اقتصادی-سیاســی
سالهای،)1332-1320نشر«سازمان اتحادیهء کمونیست ها»میباشدکه آقای امینی از
رهبران وایدئولوگهای برجستهء آن سازمان بوده است.
چنانچه مالحظه می کنید در این ادعا کوچکترین ســندی که دال بر این باشد که « م .ا
جاوید» آقای محمد امینی هستند دیده نمی شود.
برای آقای اعتمادی از طریق واتساپ پیام فرستادم که مبنای شما بر این که این کتاب را
نوشته « محمد امینی « قلمداد کنید چیست؟ گفتند
 -1آقای رهنما نامی در سوئد این را به من گفته اند
 -2من از آقای امینی خواسته ام که بیاید و در یک برنامه تلویزیونی در این زمینه با من
مناظرهکند»
در پاسخ نوشتم نام کوچک آقای رهنما را برای من بنویسید
ایشان نوشتند که نام رهنما نامی مستعار است و باید از آقای امینی هویت او را بپرسید.
برای ایشان نوشتم که هر کس ادعایی می کند باید برای شفاف سازی ادله را همراه آن
بیاورد .ایشان دیگر پاسخی در این زمینه ندادند.
ضمنا برای ایشان نوشتم که بر اساس اصل برائت هر کس بی گناه است مگر گناه او
ثابت شود:
اصل برائت که میتوان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد.
اعالمیه حقوق بشر از دستاوردهای انقالب کبیر فرانسه می گوید «هر انسان بیگناه است
مگر آنکه بزهکاری او ثابت شود»
اعالمیه جهانی حقوق بشر
ماده ١١
 -١هر شخصی که به بزهکاری متهم شده باشد ،بی گناه محسوب میشود تا هنگامی که
در جريان محاکمه ای علنی که در آن تمام تضمينهای الزم برای دفاع او تامين شده باشد،
مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد.
ایرانشهر در سلسله مقاالتی پی دی پی در هفته های آینده به روشنگری در این موضوع
خواهدپرداخت.
برای نمونه ایمیل زیر را از آقای حمید کوثری یکی از فعاالن کنفدراسیون دانشجویان که
برای ایرانشهر ارسال شده است را این جا می آوریم.
* ایرانشهر از چاپ این مقاله معذور است چرا که برخی از لینکها از سامانه هایی اخذ
شده که در جهت سیاست های تبهکارانه  ،جنایتکارانه و تجاوزکارانه حکومت جمهوری
اسالمی ایران علیه ملت ایران است و ایرانشهر اجازه نمی دهد که صفحات آن محملی
باشد برای تبلیغ آنها.
یادداشتی درباره کتاب «دموکراسی ناقص»
اخیرا ً آقای علی میرفطروس باردیگر مدّعی شده اند که آقای مح ّمد امینی نویسنده
کتاب دموکراسی ناقص هستند و این ا ّدعای نادرست را در نوشته های خود مکررا ً
تکرار کرده اند.
من ،حمید کوثری ،از چگونگی نوشته شدن این کتاب ا ّطالع دقیق دارم و نویسنده
آن ،آقای حبیب تیموری را از نزدیک می شــناختم .رنده یاد حبیب تیموری در
مدّتی که در شهر واشنگن ساکن بود ،با مراجعه به کتابخانه کنگره و برپایه مطالعه
نشریات حزب توده در دهه  1320که در این کتابخانه موجود بودند ،این کتاب
را نوشت و آقای امینی نه تنها نویسنده این کتاب نیست بلکه هیچگونه آگاهی از
متن این کتاب نداشته است.
امیدوارماینتوضیح،یکباروبرایهمیشهبهاینادعایدروغینومغرضانهپایاندهد
.حمیدکوثری
ششم ماه می 2020
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یادداشتی پیرامون تاریخ نگاری سفارشی و هدفمند
محمد امینی
آقای بیژن خلیلی که شرکت کتاب ایشان ناشر کتاب های من در خارج از ایران
اســت ،از من خواســتند که یکی از بخش های کوتاه جلد دوم «سوداگری با
تاریخ» را که اینک در آســتانه انتشار اســت ،برای چاپ در هفته نامه ایرانشهر
برگزینم .آن چه در زیر می آید گزیده ای اســت درباره «۲۸یادداشــت درباره
۲۸مرداد» که نویســنده «آســیب شناسی یک شکست» در ســالگرد آن رویداد
پراکنده کرده است.
در نخستین یادداشت که درباره «جلسه بانوان آمریکایی در روز  ۲۸مرداد» است،
نویسنده از دیداری با آقای عبدالرضا انصاری در کافه ای در پاریس در نوزدهم
مرداد ( 1387دوازده سال پیش) یاد می کنند .میرفطروس از سوی آقای انصاری
چنین می نویسد:
«در روز  ۲۸مــرداد تعدادی از همســران مقامات بلندپایــۀ آمریکائی ،ازجمله
خانــم ویلیام وارن (رئیس ادارۀ «اصل چهار»)همراه با گروهی از بانوان نیکوکار
ایرانی ،مانند :خانم ع ّزت ســود آور ،خانم ناصر(رئیس وقت بانک م ّلی) ،خانم
مبصر(شــهردار تهران) و…که در یک انجمن خیریّــه فعالیّت میکردند ،طبق
ّ
معمول ،درسالن بانک م ّلی جلسه داشتند…این امرنشان میدهد که در ۲۸مرداد
 32اص ً
ال برنامه ای برای انجام کودتا وجود نداشت وگرنه سفارت امریکا ازبیرون
رفتنِ همســرا ِن کارمندان بلند پایۀ آمریکائی -مانند ویلیام وارن -و شرکت آنها
درآن جلســه ممانعت میکرد»! آقای میرفطروس این داوری را بخشی پژوهش
مستند پیرامون نبودن پروژه کودتا در  ۲۸مرداد قلمداد می کنند.
آقای عبدالرضا انصاری از شمار کارکنان بلندپایه و ارزشمند دوران گذشته است
که آخرین عنوان رســمی ایشــان «قائم مقام واالحضرت اشرف پهلوی» در نیم
دوجین نهادهایی است که خواهر همزاد پادشاه ایران سرپرستی می کرده .ایشان
که در هنگام دیدار با میرفطروس در کافه ای در پاریس 83 ،سال داشته ،به گفته
پژوهشگر میرفطروس ،نام «بانوان نیکوکاری» را که باهمسرش در آن نشست که
 55ســال پیشتر از آن دیدار کافه ای روی داده ،به یاد دارد و اینک باید شادمان
باشیم که این «آسیب شناس» تاریخ ،این رمز و رازها را با ما درمیان می گذارد.
آقای انصاری در سال  ۱۳۷۳که پانزده سال جوان تر بوده ،گفت و گوی بسیار
ارزنده ای با آقای غالمرضا افخمی در «آرشــیو شفاهی مطالعات ایران» داشته،
که ســپس با پیشگفتار جمشــید آموزگار ،در سال  2010به چاپ رسیده است.
(ناگفته ها از روزگار پهلوی ها ،با مقدمه و ویرایش محمود طلوعی ،نشــر علم،
تهران  )1391شــگفت آور این اســت که هم در آن گفت و گو و نیز در کتاب،
اگرچه آقای انصاری ،برگزاری نشســت هیئت مدیره «بنیاد خیریّه دریفوس» را
در بامــداد  ۲۸مرداد با آب و تاب گــزارش داده ولی نامی ازآن «زنان نیکوکار»
نیاورده است( .خاطرات عبدالرضا انصاری ،آرشیو تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات
ایران 1373 ،خورشــیدی 1994 ،میالدی ،بخش دوم» آمریکایی های در ایران،
برگ های )64-65
اینک دربازبینی گفت و شــنود کافه ای آقای عبدالرضا انصاری با آسیب شناس
میرفطروس ،عیار سخنان آقای انصاری را پانزده سال پس از گفت و گو با آقای
افخمی و راست گویی بازگو کننده را محک زنیم« .مح ّقق» میرفطروس از زبان
انصاری از ســه «بانوی نیکوکار» یاد می کند که در آن بامداد  ۲۸مرداد در کنار
انصاری و همســرش در نشســت هیئت مدیره بنیاد خیریّه دریفوس در بانک
م ّلی بوده اند« :خانم ع ّزت ســود آور ،خانم ناصر(رئیس وقت بانک م ّلی) ،خانم
مبصر(شــهردار تهران)» .در کار روزنامه نگاری نوشتاری ،رادیویی و تلویزیونی
ّ
(و اینک اینترنتی) ،مصاحبه کننده ،ســخنان مصاحبه شونده را بی کم و کاست
بازگو می کند .کار پژوهشگر تاریخ این چنین نیست .او به تاریخ ،امروز و آینده
وامدار اســت .او باید هریک از داوری ها و یا یادمانه های مردی هشتاد و سه
ســاله را در کافه ای در پاریس ،با اســناد دیگر بازبینی کند و سخن نادرستی را
به جای راســتی های تاریخ دربرابر مردم ننهد .ا ّما میرفطروس که خویشــتن را
«مح ّقق» راســت گوی تاریخ جلوه می دهد ودیگــران را «عوام فریب یا فریفته
عــوام» می خواند ،هرگز رنج پژوهش و بازبینی اســناد را به خود هموار نکرده
است .او ،گفت و گوی کافه ای را پژوهش تاریخ می خواند .آن دیدار کافه ای،
دوازده ســال پیش روی داده و «پژوهشگر» می توانسته در دارازای این سال ها،
سخنان کافه ای را بازبینی کند.
ت [ال ُملک] َملِک دختر زنــده یاد حاج آقا
مراد از خانم عزت ســود آور ،عــ ّز ُ
حســین آقا َملِک که به راستی از نیکان ایران مدرن بود و همسر صمد سودآور.
ایــن را می دانیم که ع ّزت ،در کارهای فرهنگی ،گردآوری اســناد ونیکوکاری،
مانند پدر بزرگوارش بسیار کوشا بوده .از یادمانده ای که دخترش ،خانم فاطمه
سودآورفرمانفرییان در «ایران نامه» نوشته و از سفرهای پدر و مادرش به گوشه
و کنــار جهان یاد کرده ،نمی توان دریافت که آیــا پدر و مادرش در روزهای
پایانی نخست وزیری مصدّ ق در ایران می زیسته اند.
میرفطــروس از «خانم ناصر(رئیس وقت بانک م ّلــی)» یاد می کنند که گویا در
بامداد  ۲۸مرداد از شــرکت کنندگان در نشست هیئت مدیره بنیاد دریفوس بوده
و رنج پژوهش را به خود هموار نمی کند که ســخنان مردی  83ساله را بازبینی
کنــد .آقای علی اصغر ناصر در زمان کودتا ،نماینده ایران در صندوق بانک بین
المللی بوده و نه «رئیس وقت بانک م ّلی»! او از ســال  1331همراه همسرش در
آمریکا می زیســته و چند ماه پس از کودتا به دعوت ســپهبد فضل اهلل زاهدی
نخســت وزیر ،به ایران بازگشته و در زمان نخست وزیری زاهدی رئیس بانک
م ّلی شده و تا سال  1334براین جایگاه بوده است! پس خانم ناصر اگرچه عضو
هیئت مدیره بنیاد خیریّه دریفوس بوده ،نمی توانســته در بامداد  ۲۸مرداد در آن
نشست شرکت کرده باشد!
مبصر (شــهردار تهران)» یاد می کند.
میرفطروس از زبان آقای انصاری از «خانم ّ
هر نیمچه تاریخ پژوهی هم می تواند ُجســت و جــو کند و دریابد که از زمان
مح ّمد میرزا کاشف السلطنه ،نخستین «رئیس بلدیّه (= شهرداری) تهران» تا زمان
مبصر،
جواد شهرستانی ،آخرین شــهردار تهران در آستانه انقالب ،کسی به نام ّ
مبصر سرشــناس دوران مورد بررسی ،سپهبد
شــهردار تهران نبوده است! تنها ّ
مبصر است که  9سال پس از کودتا با درجه سرتیپی رئیس پلیس تهران
محسن ّ
شد و در بهمن ماه  1343با درجه سرلشکری ،به سرپرستی شهربانی کل کشور
گمارده شد .شهردار تهران در روز  ۲۸مرداد ،دکتر محسن نصر است که پس از
شهرداری یازده ماهه پدرم ،نصرت اهلل امینی ،از دوازدهم تیرماه  ،1332از سوی
دولت مصدّ ق به شــهرداری تهران گمارده شــده و تا پنجم آذر آن سال در این
جایگاه بوده .همسر دکتر محسن نصر نیز از شمار«بانوان نیکوکار» هیئت مدیره
بنیاد دریفوس نبوده!
از این نادرســتی و ناراستی ها یا «سهل انگاری های پرهیز شدنی» که بگذریم،
گوهر داوری و بهره گیری مغرضانه میرفطروس ،برپایه یادآوری های نادرست
و شــاید بی غرض غالمرضا انصاری این اســت که چون تنی چند از همسران
کارکنان ســفارت ایاالت متّحد آمریکا ( که شوربختا انصاری و میرفطروس نام
آن ها را نمی دانند!)  ،گویا در بامداد  ۲۸مرداد در نشســتی در ســاختمان بانک

م ّلی شــرکت داشته اند ،پس کودتایی در میان نبوده زیرا اگرمی بوده ،سفارت به
زنان ایشــان می گفت که بهتر است امروز از خانه بیرون نروید! من در این سال
ها سخنی بی پایه تراز این درباره نبودن پروژه کودتا نشنیده ام!
شــما اندکی درنگ کنید و بیاندیشید که برپایه اسناد سازمان سیا که نمونه هایی
از آن را در زیر خواهید دید ،از بامداد شکســت کودتا در بامداد  ۲۵مرداد ،این
سازمان امنیّتی و جاسوســی نیرومندترین کشور جهان در گیرودار برنامه ریزی
برای براندازی مصدّ ق بوده و می کوشید تا برنامه شکست خورده کودتا را زنده
کند .دولت مصدّ ق در جستجوی سپهبد (درآن هنگام سرلشکر بازنشسته) فضل
اهلل زاهدی بود و ســازمان ســیا از بامداد  26مرداد ،او و سرلشکر (درآن هنگام
ســرتیپ بازنشسته) هدایت اهلل گیالنشاه را در زیرزمین خانه تیودور هاچکیس،
یکی از کارکنان برجسته سیا در تهران ،پنهان کرد.
در آن گیرو دار ،روزولت و همکارانش به دور از چشم کارکنان سفارت در تب
و تاب بودند و برنامه های خودرا جز با روی ملبورن () Roy Melbourne
دبیراول ســفارت که در نبود سفیر ،جانشین او بود ،با کسی درمیان نمی نهادند
و در این کارزار بسیار پنهان،حتّی ویلیام وارن ،سرپرست «اصل چهار» ،از شمار
«خودی ها» به شمار نمی آمد .با این همه ،مو ّرخ میرفطروس می خواهد ما باور
کنیم که کودتایی در میان نبوده زیرا اگر می بود ،ســازمان ســیا و سفارت این
دغدغه را می داشتند که مبادا همسر سه یا چهار کارمند سفارت و اصل چهار در
بامداد  ۲۸مرداد به خیابان بیایند و خدای ناکرده به ایشان آسیبی برسد!
ماتیسن که در آن هنگام بلندپایه
پنهان بودن پروژه کودتا چنان است که گور ُدن
ُ
ترین مأمور سیا در کادر سفارت ایاالت متّحد آمریکا در تهران بود ،در گزارشی
به سازمان ســیا در بامداد  ۲۵مرداد می نویسد که افزون بر کارمندان پنهان سیا
که زیردست روزولت کار می کرده اند« ،ملبورن و من ،تنها کارکنان سفارتیم که
از برنامه آگاهی داریم»!
پنهان بودن «عملیّات» به پایه ای اســت که در ســاعت  10بامداد  ۲۵مرداد ،سه
روز پس از رســیدن فرمان های شاه به پایگاه سازمان سیا در تهران که در درون
سفارت خانه بود 9 ،ســاعت پس از بازداشت نصیری و یکی دوساعت پس از
پرواز شاه به ســوی بغداد ،ســفارت در تلگرامی به وزارت امورخارجه چنین
گزارش می دهد:
«ســفارت گزارش تایید نشــده ای از یک منبع خوب در یافت کرده که شــاه
مصدّ ق را برکنار کرده و فرمان ملوکانه برای نخست وزیری زاهدی صادر کرده».
يادداشت روز يکشنبه  28مرداد 1332
اینــک نه برپایه یــک یادمانده کافه ای ،که بر پایه اســناد ببینیم که آیا کودتایی
درمیان بوده یا نبوده .آن چه در زیر می بینید ،گزیده کوچکی از اســناد سازمان
ســیا و وزارت امورخارجه ایاالت متّحد آمریکا اســت که انبوه آن ها را من در
جلد دوم «سوداگری با تاریخ» در دسترس شما خواهم نهاد تا داوری کنید:
نخستین ســند ،تلگرام پایگاه سیا در تهران به ستاد سیا در ساعت  17:30تهران
( ۲۳ ) 13:03Zuluمرداد (چهاردهم اوت) است:
«الحمداهلل ( Al Homdulillahدر متن انگلیســی تلگراف) دیرهنگام دیشب
[ ۲۲مرداد ۱۳ ،اوت] ،همراه با با بوســه ها (به راســتی بوسه ها!) از سوی منبع
ایرانی مان ما از کاغذ هایی که [نام فاش نشــده] برایمان آورد ،آگاه شدیم .این
کاغذها [که مراد همان فرمان های شــاه است] اینک در دست [سرلشکر فضل
اهلل] زاهدی اســت .چنین می نماید که فشار [برشاه] کارساز بوده و ما فکر می
کنیم امتیاز زیادی باید به [نام فاش نشــده] داد .عملیّات برای نیمه شب امشب
برنامه ریزی شده است».
نیک بنگرید که سرهنگ نصیری که به رامسر و کالردشت رفته تا شاه بر فرمان
های نوشــته شده در تهران به خامه ....دســتینه نهد ،شامگاه  ۲۲مرداد به تهران
بازگشته و این فرمان ها را نخست به پایگاه سیا در تهران برده و سپس کپی این
فرمان ها به زاهدی رسیده.
کرمیت روزولت در گزارشــی که در روز آدینه ،بیست و هشتم اوت ٦( ۱٩۵۳
شهریور  ،)۱۳۳۲در نشســت ویژه ای که درستاد سیا در شهر لنگلی به رهبران
بلند پایه سازمان سیا داده ،می گوید:
«مــا ازآن هنگام فرمــان را تصاحب کردیم و پس از عکــس برداری ،آن را در
گاوصندوق ســفارت نهادیم[ .فرمان] دو بار عکس برداری شــده بود ،یکی از
ســوی ایرانی ها و دیگری در ســفارت .نســخه ایرانی ها در حقیقت بهتر از
نسخهی ما بود اما نسخهی ما بود که بیشتر پخش شد و در روزنامه ها به چاپ
رسید».
برپایه گزارش پایگاه ســیا در تهران ،فرمان یا فرمان ها «همراه با بوســه ها» در
شــامگاه  ۲۲مرداد به تهران رسیده و ستاد ســیا یک روز پس از دریافت فرمان
یا فرمان ها ،گزارش داده که «این کاغذها اینک در دســت زاهدی اســت» .پس
زاهدی یک روز پس از رســیدن فرمان یا فرمان های شاه به تهران ،نسخه ای از
این «کاغدها» را دریافت کرده .اردشیر زاهدی در یادمانده اش چنین می نمایاند
که نصیری نخســت فرمان ها را در شامگاه  ۲۲مرداد به پایگاه سیا نبرده و یک
ســر از کالردشــت به دیدن پدرش در روز آدینه  ۲۳مــرداد رفته که می دانیم
نادرســت است .راستی این اســت که فرمان نخست وزیری زاهدی و برکناری
مصدّ ق ،برپایه گزارش پایگاه سازمان سیا ،در شامگاه پنجشنبه  ۲۲مرداد نخست
به آن دست ها رسیده و یک روز پس از آن به زاهدی داده شده وعملیّات برای
نیمه شب  ۲۳مرداد برنامه ریزی شده است.
برپایه گزارش پایگاه سیا و نیز یادمانده اردشیر زاهدی ،کودتاچیان آمادگی الزم
را برای انجام «عملیّات» در نیمه شــب  ۲۳مرداد نداشتند و ازاین رو «عملیّات»
برای نیمه شب  ۲۴مرداد برنامه ریزی شد .اردشیر زاهدی می نویسد از آن جایی
که آدینه  ۲۳مرداد «روز تعطیل بود ،قرار شــد فردا که شنبه بود و هیئت دولت
جلسه داشت ،در پایان جلسه ،وقتی هنوز وزرا نرفته بودند ،نصیری فرمان عزل
آقای مصدّ ق راهم ببرد و به ایشان ابالغ کند».
گزارش ســیا آشکارا گواه براین اســت که «عملیّات» برای نیمه شب  ۲۳مرداد
برنامه ریزی شده بوده و آقای زاهدی می نویسد که کودتا در شب آدینه صالح
نبوده و «قرار شــد که  ...در پایان جلســه ،وقتی هنوز وزرا نرفته بودند ،نصیری
فرمان عزل آقای مصدّ ق را هم ببرد و به ایشان ابالغ کند»! این افسانه ابالغ «در
پایان جلســه ،وقتی هنوز وزرا نرفته بودند» هم می دانیم ،که از آن شوخی های
خنکی است که سال ها پس از آن ساخته اند .ابالغ در ساعت یک بامداد؟ مگر
هیئت وزیران در خانه مصدّ ق می خوابیدند؟
به هر روی «عملیّات» با یک روز درنگ آغاز می شود .پاسی پس از نیمه شب
در یک بامداد  ۲۵مرداد ،نصیری به همراهی یک زرهپوش و گروهی از سربازان،
فرمان برکناری نخست وزیر را به خانه مصدّ ق که دفتر نخست وزیری هم بود،
برده که به دســتگیری نصیری و شکســت پروژهی کودتای  ۲۵مرداد انجامیده
اســت .در بامداد  ۲۵مرداد ،ســفارت ایاالت متّحد آمریــکا در ایران به وزارت
امورخارجهی آن کشــور گزارش داد که اگرچه شــاه بر فرمانی برای برکناری
مصدّ ق و نخست وزیری زاهدی دســتینه نهاده« ،کفیل وزیر دربار[ ،ابوالقاسم]
امینی و دیگر مقامات دربار دستگیر شده اند» و مصدّ ق هم چنان برسرکار است.
میرفطروس می کوشد این ناراست گویی آقای زاهدی را چنین پرده پوشی کند:

« ابالغ فرمان شــاه چرا درنیمه شب؟ شــاید منصفانه ترین پاسخ این باشد که
با توجه به فضای تب آلودِ جامعه و تســ ّلط هواداران حزب توده برمیدان ها و
ِ
وســط روز تنش های سیاسیِ بیشتری را
خیابان ها ،ابالغ فرما ِن عز ِل مصدّ ق در
دامن می زد»!!
منصفانه برای چه کســی؟ برای سازمان سیا که از پیش «عملیّات» را برای نیمه
شــب  ۲۳مرداد برنامه ریزی کرده بود؟ یا بــرای آقای زاهدی و پدرش که می
خواستند در غروب روز  ۲۴مرداد «در پایان جلسه ،وقتی هنوز وزرا نرفته بودند»
و به گفتــه میرفطروس «هواداران حزب توده برمیدان ها و خیابان ها» تســ ّلط
داشــتند ،فرمان برکناری نخست وزیر را ابالغ کنند؟ کدام روایت از این داستان
سرایی را باید بپذیریم؟
به گفته مو ّرخ میرفطروس ،در میانه روز  ۲۴مرداد «هواداران حزب توده برمیدان
ها و خیابان ها» تســ ّلط داشتند ا ّما در میانه روز  28مردا ّد پس از آگاهی همگان
از پروژه کودتای ســه شب پیش ،چنان فضای امنیّت و آرامشی بر خیابان ها و
میدان های تهران چیره بوده که گروهی از «بانوان نیکوکار» بدون هراس از توده
ای هایی که ســر هر خیابان و میدان کمین کرده اند و اینک از شکست کودتای
نیمه شب سه روز پیش هم آگاهی دارند ،افتان و خرامان به ساختمان بانک م ّلی
می روند تا در نشست ماهانه بنیاد خیریّه دریفوس شرکت کنند .کدام روایت را
باورکنیم که «منصفانه» باشد؟
به هر روی پس از شکست نخستین کودتا ،در بامداد  ۲۵مرداد شاه از رامسر به
بغداد پرواز کرد .در شامگاه آن روز ،آقای برتون بری ،سفیر ایاالت متّحد آمریکا
در بغداد با شــاه که «خسته  ،افسرده و بیمناک از آینده خویش است» دیدار می
کند .ســفیر که درکانون «عملیّات» برای براندازی مصدّ ق نیست و از تلگراف او
آشکارا پیدا است که نمی داند چرا شاه به بغداد آمده ،در گزارشی راست گویانه
به وزارت امور خارجه پس از دیدار با شــاه ،از واژه ای بهره می گیرد که تا آن
هنگام وزارت امورخارجه از به کاربردن آن پرهیز می کرده:
« ...شــاه گفت که در هفته های گذشــته ،وی بیش از پیش به این اندیشیده که
ناچار اســت دست به کاری دربرابر مصدّ ق بزند ...از این رو هنگامی که چندی
پیش به او پیشنهاد شد که رهبری یک کودتای نظامی را در دست بگیرد ،او این
پیشنهاد را پذیرفت»...
وزارت امورخارجه بی درنگ این گزارش را برای سازمان سیا می فرستد و ستاد
ســیا ،رونوشت آن را برای روزولت ،رهبر «عملیّات» در تهران .پس از دریافت
رونوشــت گزارش بری ،روزولت در میانهی روز  ۲٦مرداد تلگراف زیر را برای
ســتاد سیا می فرســتد و از آن ها می خواهد که رونوشت آن را برای سفیر در
بغداد بفرستند:
«من به شما [آلن دالس ،رئیس ســازمان سیا] سفارش می کنم پیام محکمی در
تشــویق شاه ایران که اینک در بغداد است بفرســتید .برپایهی آگاهی های من،
او از پشــتیبانی قاطعی در میان مردم ایران و از جمله برجســته ترین روحانیان،
که البته [آیت اهلل سیّدحســین] بروجردی یکی از آن ها است ،برخوردار است.
هرچند که به بودن او درایران برای برانگیختن پشتیبانی توده در برابر خودکامگی
مصدّ ق نیاز اســت ...خواهش می کنم از سوی من به او اطمینان دهید که او بود
که فرمان برکناری مصدّ ق و زمامداری زاهدی را صادر کرد .من براین باورم که
ســخنی از زبان شخصیّت سرشناسی مانند شما ،شاه را در بازگشت به کشورش
و پیگیری مبارزه ای که بــه تندی نماد درگیری میان روش های مبتنی با قانون
اساسی با مخالفت با قانون اساسی شده ،تشویق خواهد کرد».
افســانه این است که گویا پس از شکست کودتای نخست درساعت یک بامداد
 ۲۵مرداد ،سازمان سیا برنامه کودتا را برچیده و دیگر برنامه ای درکارنبوده است.
کرمیت روزولت که ســه روز پس از کودتا در روز یکشنبه یکم شهریور۱۳۳۲
با مح ّمدرضاشاه در کاخ دیدار کرده بود ،نه روز پس از  ۲۸مرداد ،به واشنگتن
رسید و در روز آدینه ،بیست و هشتم اوت  ٦( ۱٩۵۳شهریور ،)۱۳۳۲در نشست
ویژه ای که درســتاد سیا در شهر لنگلی به رهبران بلند پایه سازمان سیا گزارش
داد که:
« ...خبر رفتن شــاه در ساعات پس از نیمروز یکشنبه [ ۲۵مرداد] به ما رسید که
البته نه برای ما شگفت آور بود و نه شوک ویژه ای را به دنبال داشت .هلمز :او
به یکباره پرواز کرد؟ روزولت :آری به یکباره پرواز کرد .هیچ تماســی هم با ما
نگرفــت .به یکباره رفت .او در کنارهی دریاچه مازندران بود[ .رفتن او] نگرانی
بــرای ما پدید نیاورد ،تنها دغدغهی ما ایــن بود که پیام زنده ای از او در رادیو
پخش شود که من می دیدم بسیار دشوار است و یا دست کم بیانیّه ای از سوی
او به فارسی در رادیو بغداد خوانده شود و باور من این است که بریتانیا در این
راستا کوتاهی کرد».
این اشاره به کم کاری یا کوتاهی بریتانیا ،در این است که در شامگاه  ۲۵مرداد،
روزولت با طبعی شــاعرانه و در انشایی بر پایهی واگفته هایی از چرچیل ،ایدن
و لرد ســالزبُری برای خوشــایند مقامات بریتانیا که عراق در دست آن ها بود،
یادداشتی را فراهم کرد تا از رادیو بغداد به نام شاه خوانده شود:
«مردم دوســت داشتنی من :در  ۲۸ماه گذشــته ،دکتر مح ّمد مصدق از پشتیبانی
و قدرشناســی بی پایان من برخوردار بود ،به این امید که خدمتگذار م ّلت باشد.
شــوربختا کــه در درازای این زمان ،او چیزی جز فقــر ،درهم ریختگی و چند
دســتگی نیافرید ...من به خداوند و قرآن کریم ســوگند خورده ام که پاســدار
قانون اساســی باشم ،ا ّما طبع ناســازگار و بی مدارای مصدّ ق به جایی رسید که
او همهی ارزش های مقدّ س ما را به بند کشــید ... ....از این رو است که همهی
افســرانی که سوگند وفاداری به شاه و کشور خورده اند باید بپاخیزند و در این
ســیاه ترین دوران کشورمان ،در زیر پرچم ناسیونالیزم راستین ،هم پیمان شوند
تــا به فرمانروایی یک مرد بیمار روانی که فصلی تازه در خودکامگی گشــوده،
پایان دهند!»...
افسانه سرایان چنین وانمود می کنند که برنامه ریزی سازمان سیا برای براندازی
مصدّ ق در پاســی پس از نیمه شب در  ۲۵مرداد ،به پایان رسیده و از این پس،
قیام خودجوش وفاداران به پادشاهی مح ّمد رضاشاه است که به رویدادهای ۲۸
مرداد انجامیده .در بامداد  ۱٧اوت ( ۲٦مرداد) ،نه تنها ســازمان سیا برای بیرون
رفتن روزولت و دیگر کارکنان ســیا از ایران پافشاری نمی کند ،که رفته رفته با
ارزیابی خوشبینانهی پایگاه تهران همراه می شود .گواه این سخن ،تلگرافی است
که که پاسی پس از نیمروز  ۲٦مرداد از ستاد سیا به پایگاه تهران رسیده است:
«دولت ،کارکرد شما را در شرایط ویژه ،بسیار شایسته ارزیابی می کند و از شما
می خواهد که اگر داوری و شرایط به شما پروانه می دهند ،در کوتاه ترین زمان
ممکن باردیگر با شاه تماس بگیرید و به او پیشنهاد کنید که یک اعالمیّه روشن
و قطعی دربارهی کارهایش منتشر کند...
روزولت از پایگاه سیا در تهران در همان روز به ستاد مژده می دهد که «رهبران
دینی بسیار بی تاب هستند .برای نجات شاه و ایران خواهند کوشید ...شاه چشم
به راه اســت که آیا ایاالت متّحد آمریکا از نخســتین کار دلیرانه او پشتیبانی می
کنند...سیاســت های گذشته وزارت امور خارجه به از دست رفتن ایران خواهد
انجامید».
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حکایات بازار بین الخبرین
هنرهای زیبا

این هفته هم کلی اخبار کرونایی و غیر کرونایی داشتیم که غیر کرونایی هاش خفن

مگه اینکه منظورت همون تروریستای دست آموزتون باشه (که احتماال هست)!

می کنیم!

اگــه یادتون باشــه چند وقت پیش گندش در اومد که ظریــف وزیر امور خارجه حذف چهارتا صفر از اون باید چه چیزشــعری بنویسم که یهویی حسن کیلیدساز

تر بود …

دموکراتی داداش؟

واال داشــتم فکر می کردم در مورد خبر تغییر واحــد پول ایران از ریال به تومان و

در این مورد اظهارنظر کرد و انقدر چیزشــعر گفت که باعث شد شهروند ایرانشهر

هفته ای که گذشــت ،سالگرد خروج آمریکا از برجام بود .حسن کیلیدساز که کلی

جمهوری اسالمی هنوز با جان کری وزیر خارجه امریکا در ارتباطه و حتی کری به

ببنده و داشــت با دمش گردو می شکست یهویی با پرزیدنت ترامپی روبرو شد که

ها) بکشیمش پایین از قدرت و دوباره برجام رو برقرار کنیم و … خالصه دوست رئیس جمهوری اسالمی درباره الیحه حذف  ۴صفر از واحد پول ملی گفت« :این

دست و پا زده و موفق شده بود این معامله هسته ای رو با پرزیدنت اوبامای مهربون

ظریف پیغام داده که داداش ،فشار پرزیدنت ترامپ رو تحمل کنین تا ما (دموکرات از خیر چیزشعرنویســی دراین مورد بگذره و به نفع آقای روحانی بکشه کنار …

نه تنها اصن مهربون نبود بلکه اعصاب معصاب هم نداشــت و رید به کاسه کوزه دموکراتمون کلی در باغ ســبز نشون داده بود و همزمان هم حزب دموکرات برای کار بیشتر برای سهولت حسابرسی و زیبا شدن پول ملی است و فکر نمی کنم از نظر
رشــد اقتصادی و تورم خیلی تاثیری داشته باشد … مصر بودم که الیحه حذف ۴

رییس جمهور اســامی و برجام رو به گای عظما داد و االنم دولت ترامپ شدیدا

کله پا کردن پرزیدنت ترامپ از قدرت ســنگ تموم گذاشتن و هر کاری ازشون بر

تا چند ماه دیگه تموم بشه .حسن آقا این هفته فرمودن ما تمدید تحریم تسلیحاتی

نتونستن بکنن هیچی ،مدام هم میخوره توی برجکشون ولی از رو نمیرن … آخرین و در ذهنشــان  ۱۰جور حساب نکنند …» نتیجه اخالقی از سخنان رییس جمهور

دنبال تمدید تحریم تسلیحاتی ایرانه که بنا به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل باس

رو اصن نمی پذیریم … ما اسلحه ها رو برای دفاع از خودمون و «سایر ملت های

میومد تا استیضاح رییس جمهور ترامپ انجام دادن ولی تا این لحظه هیچ غلطی که صفر از پول ملی در مجلس تصویب شود ،میخواستم مردم در زندگی راحت باشند
تیر ترکششــون هم این بود که قدرت ترامپ رو برای حمله احتمالی به جمهوری محتــرم در این زمینه اینه که اوال واحد پول ملــی از این به بعد جزو هنرهای زیبا

جهان» الزم داریم … اگر آمریکا چنین بکند (تمدید تحریم تســلیحاتی) ما چنان اسالمی کاهش بدن و منوط به اجازه کنگره کنن که این رو هم سناتورهای سنا ریدن حساب میشه و فقط برای قشنگیه و خاصیت دیگه ای نداره ،دوما زیبایی انقدر مهمه

می کنیم! … رییس جمهور اسالمی بیچاره از زور فشار امریکا به بکن بکن افتاده!

توش و باز دموکرات های مدافع جمهوری اسالمی به گا رفتن .کار به جایی رسیده که باس میلیاردها پول براش به گا داد ،سوما پول ملی یه جور اسباب بازیه که میشه

داداش اگه تو بکن بودی که االن از تحریمای امریکا حامله نمی شدی! حسن جون که االن هر کس توی مجلسین آمریکا یه غریبه میبینه ازش میپرسه :دموکراتی داداش؟ باهاش سر مردم رو گرم کرد که نفهمن چه کثافتی داره به اقتصاد مملکت میخوره و
لطفا پیش از عملیات چنان کردن (یا دادن) از وسایل پیش گیری استفاده کنید تا دچار اگه یارو جواب بده آره ،بهش میگن :آخی ،غصه نخور تو هم یه روز خوب میشی! چهارما ما رییس جمهور داریم که بزرگترین دغدغه اش اینه که مردم موقع حساب

حاملگی ناخواسته نشید چون این روزا میگن توی قرنطینه آمارش رفته باال! درضمن

فقط آقایون جمهوری اســامی در جریان باشــن که برای عوض کردن پرزیدنت و کتاب اشتباه نکنن … بفرما بازم بشینین بگین یارو چیزخله ،نه داداش این ماییم

دیگه قاعدتا خودشون میتونن از خودشون دفاع کنن و احتیاجی به وکیل وصی ندارن

هیچ گوهی بخورن ،برید یه فکر دیگه به حال خودتون بکنید!

يه سري به بابام گفتم اگه يه روز من زنده نباشم چيكار ميكني؟
نشست رو زمين سجده شكر كرد گفت حتي فكرش هم آرومم ميكنه!
*****************
شش هفت تا سنجد هستن كه االن هفت ساله خونه ما اسيرن ،سال به سال ميان
هواخوري دوباره ميرن تو يخچال .هزينه برقشونو حساب كردم دونه اي پنج هزار تومن
خرج كرديم براشون.
*****************
امروز داشتم كتاب ميخوندم  ،مامانم اومد گفت اون كتابو بذار كنار سرتو بكن تو
گوشي ببين معلمت چي ميگه!
*****************
به طرف ميگم اصل بده! ميگه اوال عسل و اينجوري مينويسن بيسواد دوما منظورت از
عسل بده چي بود؟؟ مگه من زنبورم؟ االن فقط اينو گذاشتم بدونيد واسه چي
خودكشي كردم بعدا نگيد عاشق بود .روحم شاد!
*****************
من نميدونم چرا زنها فكر ميكنند همه مردها بي احساسن ،اصال اينطور نيست ،مردها
خيلي هم با احساسن! احساس خستگي  ،احساس گشنگي ،احساس تشنگي ،احساس
رييس بودن! واال اين همه احساس  .خانما پر توقع نباشن لطف ًا!
*****************
اولين باري كه سگ آوردم خونه بابام گفت اين خونه يا جاي منه يا جاي اون سگ،
گفتم اصن من ميرم ،گفت آره منم باهات موافقم ،بعد يه هفته كارتن خوابي برگشتم
خونه ديدم دارن با سگم گل كوچيك بازي ميكنن ،بيو تلگرامشم زده :هر چه بيشتر آدم
ها را مي شناسم ،بيشتر سگم را دوست دارم!
*****************
سالم دوستان به پايگاه سالمت براي غربالگري وارد شويد .كدملي خانم تون را وارد
كنيد .تمامي گزينه ها رو مثبت بزنيد .از طرف اداره بهداشت  14روز خانم تون را
ميبرن قرنطينه و مي تونين در اين مدت نفس راحتي بكشين...
ولي مواظب باشين خانوم تون پيشدستي نكنه ....چون من االن دارم از قرنطينه بهتون
پيام ميدم!
*****************
ديشب ساعت  2نصفه شب يه شماره ناشناس بهم زنگ زد
من :بله؟ اون :سالم منزل آقاي پفك نمكي؟؟ من :بله بفرماييد ! اون :ببخشيد بروسلي
خونه ست؟؟ من :بله خودم هستم بفرماييد !!!
يهو قطع كرد ....خب برادر من بلد نيستي نكن!!!!
*****************
من يه بار به دوستم گفتم حوصلم سر رفته .گفت زيرشو كم كن و واقع ًا حالم بهتر
شد… آخه اولين بار بود با پايه صندلي ميزدم تو دهن يكي!
****************
مردي خواست زن دوم دزدكي بگيره ،ميره صحبتهايش رو ميكنه ميگه روز جمعه ميام
برا عقد.
زن اولي ميفهمه مرد شب جمعه شامش رو ميخوره و ميگيره ميخوابه .صبح پا ميشه
بهترين لباسش رو مي پوشه ،بهترين عطرش رو ميزنه و ميخواد بره بيرون زنش بهش
ميگه كجا؟
ميگه من ميخوام برم نماز جمعه دير ميام .زنش بهش ميگه بيا بشين امروز دوشنبه

است ،من قرص خواب بهت دادم چهار روزه خوابيدي ،اگه دوباره تكرار كني ،قرصي
بهت ميدم كه وقتي پا شدي روز قيامته!
*****************
بچه هاي االن تنبيه و كتك چه ميدونن چيه ،يادمه بچه كه بودم يه مگس كش سفيد
داشتيم ،وقتي بابام ورش ميداشت اول من در ميرفتم بعد مگسا!
*****************
قديما موقع ديد و بازديد عيد ميگفتن مهمان حبيب خداس ولي االن بايد بگن مهمان
*****************
وسيله اي براي رسيدن به خداست!
يه باربابام كنتور گاز رو دستكاري كرد ،روزي  1300تومن اداره گاز بايد به ما پول
*****************
ميداد!
خونه موندن خيلي هم كالفه كننده نيست ،فقط موندم چرا در دو پاكت برنج يك
كيلويي با يك مارك ،تو يكيش  7759دونه برنج هست و تو اون يكي  7789دونه برنج *****************
يارو از مغازه مياد بيرون غش غش ميخنده! ميگن:چي شده؟
هست!
ميگه:رفتم مغازه اسگلشون كردم .ميگن:چي كار كردي…؟
*****************
ميگه :پول دادم هيچي نخريدم!
عمم زنگ زد به مادرم گفت امشب خونه اين بيايم؟ مادرم گفت يه لحظه گوشي! با
*****************
ايما اشاره بهم رسوند چند تا سرفه بزنم كه عمم اينا بترسن نيان!
امروز يه پشه يه ربع بي حركت نشسته بود رو ميز ناهار خوري منم سريع زدم لهش
انقد طبيعي عمل كردم كه مادرم اينا رفتن خونه عمه ام و من االن چند ساعته تنها تو
كردم!! بعد از چن دقيقه يه پشه ديگه اومد باال سرم گفت :بي وجدان اون معلول بود!
خونم !
المصب داغون شدم با حرفش!
*****************
وقتي يه سيب گاز ميزني و يه كرم درسته ميبيني ،زياد ناراحت نشو چون ممكن بود يه *****************
پسرها بعد  10دقيقه به تفاهم ميرسند كه روز جمعه براي تفريح كجا برن!
سيب گاز بزني و يه كرم نصفه ببيني...
دخترها بعد  4ساعت بحث ،تفريحشون لغو ميشه چون الهه به نسترن گفت :خرس!
*****************
به دوستم گفتم اينكه پشه ها فقط شبا ميان نشون دهنده روحيه غارتگري اوناس ،پشه *****************
دنبال نيمه گمشدتون نگرديد بعضي هام مثل ما لنگه به لنگه آفريده شدن!
زد رو شونم و گفت :ببين يه قطره خون ارزش نداره تهمت بزني!
يعني همون بعضيام مثل من لنگه ندارن!
*****************
ديشب جاتون خالي داشتم يه لواشك ترش وخوشمزه ميخوردم ،انداختمش تو رب *****************
انار اينقد ملچ ملوچ كردم ،يه تيكه ترشش رفت الي دندونم خيلي ترش بود بعدش يه افسر :خانم شما با سرعت غير مجاز رانندگي ميكرديد!
خانم :خواهش ميكنم بذاريد برم ،من معلم هستم االن كالسم دير ميشه!
آلوچه ترش نمك زدم شور شد خيلي ملس و خوشمزه شد!
من ديگه با » افسر :معلم؟ يه عمر منتظر اين روز بودم ،حاال شروع كن هزار بار بنويس
مديونيد اگه فكر كنيد خواستم دهنتونو آب بندازم.
« سرعت غير مجاز رانندگي نميكنم
*****************
*****************
تو كوچه موتوريه اومد دختره رو اذيت كنه ،دويدم رفتم كمك ،فرار كرد پسره! يكم
دقت كردين بعضي اوقات بچه هاي كالس با ميز و نيمكت يك اهنگهايي ميسازن كه
آب دادم دختره خورد حالش كه جا اومد گفت شما پسرا همتون آشغالين ،و رفت!
بتهوون كه سهله باباي بتهوونم نمي تونه اونا رو بسازه!
*****************
*****************
دختره رفته قصابي گفته :آقا جگر داريد ؟
سر ناهار دستم خورد به بطري آب همش ريخت تو غذاي بابام .هر كي بود يه چك
قصاب گفته جگر سفيد يا سياه؟
ميخوابوند زير گوش بچه ش.....
دختره گفته رنگاي ديگه كي مياريد ؟
ولي بابام نزد ....بشقابشو با بشقابم عوض كرد....
ميگن قصاب پشم گوسفند و انداخته رو خودش فقط ميگه بع بع...
*****************
*****************
يه جوري ميگين كواال فقط ميخوره و ميخوابه انگار مثال گوسفند  5صبح بيدار ميشه يه
ديشب برق رفت ،بابام گفت پاشو يه شمع روشن كن ،گفتم نميخواد وجودت خودش
چايي تلخ ميخوره تا شب ميره سر دكل نفت!
نوره ،يهو ديدم يه دمپايي پرت كرد طرفم و گفت :اليك ،خوشم اومد!
*****************
*****************
روال دعوا تو مدرسه تو دهه شصت به اين شكل بود كه اول همو مث سگ ميزديم ،
مرد با كنايه به زن گفت چرا زنها  ،در هر كاري كمتر از مردها موفق مي شوند؟
ناظم ميومد جدامون مي كرد! بعد تك تك هممونو مث سگ ميزد ما ناظمه رو جدا مي
زن در جواب گفت براي اينكه خانم ها خودشان زن ندارند تا در كارها كمكشان كند! كرديم! بعد زنگ ميزد بابامون ميومد ،باباهه هم مث ســگ ميزدمون ناظمه جدامون
آخه چرا با اين موجودات حاضر جواب بحث ميكنيد ؟
ميكرد!

لطفا معنی دفاع از سایر ملت های جهان رو هم برامون روشن کن چون ملت های ترامــپ اوال هیچ گوهی نمیتونید بخورید و دوما رفقای دموکراتتون هم نمی تونن که چیزخلیم و یه همچین چیز بدی رییس جمهورمونه!

جوك هاي هفته:

از شبکه های اجتماعی:
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 8می تا  14می ( 19اردیبهشت تا  25اردیبهشت)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.

آدینه  19اردیبهشت |  8می
 1306خورشیدی ()1927
الغای كاپیتوالسیون در ایران
 1312خورشیدی ( 1933میالدی)
زادروز جمال میرصادقی ،قصه نویس
 1378خورشیدی( 1999میالدی)
درگذشــت ذبیحاهلل صفا در شهر لوبک آلمان .وی از
استادان ایرانی ادبیات فارسی بود .از تألیفات مشهور
او میتوان به تاریخ ادبیات در ایران اشاره کرد.

شنبه  20اردیبهشت |  9می

مکمل زن در ســال  ۲۰۰۳میــادی ،برای بازی در
فیلم خانهای از شن و مه و همچنین در سال ۲۰۰۹
میالدی ،برای بازی در نقش مکمل زن در مجموعه
تلویزیونی خاندان صــدام ،موفق به دریافت جایزه
معتبر اِمی شد.
 1375خورشیدی ( 1996میالدی)
خودكشیِ غزاله علیزاده ،نویسندهی «خانه ادریسیها»
کتابهای غزاله علیزاده در شــرکت کتاب را اینجا
خرید کنید
 1381خورشیدی ( 2002میالدی)
درگذشت خسرو شاهانی ،نویسنده و طنز پرداز
 1383خورشیدی ( 2004میالدی)
مراسم خاكسپاری گلندام طاهرخانی (سوسن) با حضور
تعداد كثیری از ایرانیان در گورستان «پیرس برادرز» در
نورت هالیوود (جنوب كالیفرنیا) برگزار شد.

 1309خورشیدی ( 1930میالدی)
تأســیس مدرسه هنرپیشگیِ ســینما ،توسط اوانس
اوگانیانس
دوشنبه  22اردیبهشت |  11می
 1389خورشیدی ( 2010میالدی)
فرزاد کمانگر فعال حقوق بشر ،فعال محیط زیست،
روزنامهنگار و فعال صنفی ،و معلم کرد ایرانی بود که  1342خورشیدی (1963میالدی)
به جرم عضویت و همکاری با پژاک در بیدادگاههای درگذشــت دكتر موســی عمید  -اســتاد و رییس
جمهوری اســامی به اعدام محکوم شد و در زندان دانشكده حقوق و نایب رییس مجلس شورای ملی
 1397خورشیدی (2018میالدی)
اوین به دار آویخته شد
درگذشت حســین ُمهری  -نویسنده ،روزنامهنگار،
مترجم ،گزارشگر و برنامهساز رادیو و تلویزیون در
یکشنبه  21اردیبهشت |  10می
سن  ۸۲سالگی در لس آنجلس ،کالیفرنیا درگذشت
 1331خورشیدی ( 1952میالدی)

سه شنبه  23اردیبهشت |  12می

 متولد اصفهان ( )۱۳۶۲درگذشت شیراز 1398خورشیدی (2019میالدی)
درگذشت حسین موفق (متولد  )۱۳۲۰خواننده ترانه
های کوچه بــازاری در هلند .کمال تــارزن  ،ابرام
غزلخون و علی ساربون از آثار مشهور اوست.

چهارشنبه  24اردیبهشت |  13می

 1334خورشیدی ( 1955میالدی)
زادروز پرویز مشكاتیان ،نوازنده و نواگر
 1363خورشیدی (1984میالدی)
درگذشــت حبیــب یغمایی-محقق،نویســنده و
روزنامهنگار -حبیب یغمایی به مدت سی سال تمام
و بدون وقفه ماهنامه ادبی و فرهنگی یغما را منتشر
کرد که خود مدیر و سردبیر آن بود .دوره یغما یکی
از مهمتریــن منابع ادبی ایران در فاصله ســالهای
 1327تا  1357است.
 1370خورشیدی ( 1991میالدی)
درگذشت حســن كامكار ،نوازنده و استاد ویُ ُلن و
مدرس موسیقی

پنجشنبه  25اردیبهشت |  14می

 1313خورشیدی (1934میالدی)
درگذشت محمدحســن اصفهانی (ادیب الدوله)-
 1270خورشیدی ( 1891میالدی)
سیاستمدار و مدرس و رییس مدرسه دارالفنون
لغو امتیاز تنباكو در دوران ناصرالدین شاه
 1318خورشیدی (1939میالدی)
زادروز محمد مهریار ،معمار ،مرمتگر ،باستانشناس 1327 ،خورشیدی( 1948میالدی)
درگذشت شکراهلل قهرمانی ،نوازندهی تار
نویسنده و پژوهشگر
 1352خورشیدی ( 1973میالدی)
زادروز شهره آغداشلو (وزیری تبار) هنرپیشه تئاتر و سینما  1398خورشیدی (2019میالدی)
درگذشــت مهدی محی الدین الهی قمشهای-استاد
برنــده جایزه اســکار برای بهترین هنرپیشــه نقش درگذشت بهنام صفوی  -آوازه خوان موسیقی پاپ فلسفه دانشگاه و مفسر قرآن

در کانون خبر:

به مناسبت روز مادر  ،گلفروشی ها
باز خواهند شد
روز یکشــنبه  10ماه می ،روز مادر در آمریکاســت و اریک گارستی شهردار لوس
آنجلــس امروز اجازه داد که عمدهفروشــیهای گل در دان تاون لوس آنجلس با
رعایت فاصله اجتماعی بازگشــایی شــوند و کار کنند زیرا اینها نه تنها به دیگر
گلفروشــیها در کانتی لوس آنجلس ،بلکه به افراد نیز گل میفروشــند و چنانچه
رعایت فاصله و ماسک زدن را ننمایند ،بیدرنگ بسته خواهند شد

گوین نیوسام  :به کمک دولت فدرال نیاز داریم
گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا ،در کنفرانس خبری خود ،همراه با پذیرش کسری
بودجه  54/3میلیارد دالری کالیفرنیا که برخالف سال گذشته که  21میلیارد افزایش
به صندوق ذخیره را داشــتهایم ،اشاره کرد که کالیفرنیا همانند رکود اقتصادی سال
 2003و ســال  ،2009از این مشکل هم خواهد گذشت و به عنوان پنجمین اقتصاد
دنیا ،نیاز به کمک دولت فدرال داریم زیرا این مشکل ایالت نیست ،این مشکل همه
ما در دوران  19-COVIDاست و از قانون گذاران هر دو حزب و رئیس جمهور در
همکاری با ایالت سپاسگزاری کرد.
او در ســخنان خود اشــاره کرد که از  15ماه مارچ تاکنون  4میلیون نفر درخواست
حقــوق بیــکاری نمودهاند و ایالتی که با  3/9درصد بیکاری ســال را آغاز کرده به
 18درصد رســیده است .ما تاکنون در همین مدت  12میلیارد دالر حقوق بیکاری
پرداخت کردهایم .بودجه کالیفرنیا به تنهایی برابر با مجموع  22ایالت آمریکاست.
او با خوش بینی و امیدواری مردم را به رعایت مقررات تشویق کرد.

بزرگترین کسری بودجه در تاریخ ایالت کالیفرنیا
ایالت کالیفرنیا با بزرگترین کســری بودجه تاریخ خود روبرو خواهد شد .مشاوران
اقتصادی گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا امروز به او گفتند که پیش بینی میکنند که
ایالت کالیفرنیا تابستان را به  54/3میلیارد دالر کسری بودجه آغاز نماید و این کسری
بودجه ،ناشی از هزینههای پیش بینی نشده بهداشتی و درمانی در دوران کرونا و کاهش
درآمد ایالت از مالیات بردرآمد و مالیات بر فروش میباشد و باید در انتظار لغو شماری
از پروژهها و برنامههای دولتی ایالتی بود.
تیم مشورتی اقتصادی و بودجه گوین نیوسام پیش بینی مینمایند که  41/2میلیارد دالر
از درآمد مالیاتی کاسته شود.
افزایش هزینههای درمانی در دوره  19-COVIDبرای مدیکل  7میلیارد دالر است که
هزینه بهداشت و درمان افراد کم درآمد را پرداخت مینماید و با افزودن دیگر هزینههای
ناشی از کرونا به ایالت که  6میلیارد دالر است ،افزایش هزینه  13میلیارد دالری خواهیم
داشت که با  41/2میلیارد دالر کاهش درآمد 54/3 ،میلیارد کسری بیسابقه تاریخی را
شکل میدهد.
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جنجال بر سر قرارداد یک میلیارد دالری خرید ماسک از شرکت چینی

دکترجمشیدآصف
جراح  -دندانپزشک

(818) 789-8823
16661 Ventura Blvd, #401
Encino, CA 91436

شــرکت  BYDکه تولید کننده ماسک در چین اســت و طرف قرارداد بسیاری از ایالت کالیفرنیا به وسیله شرکت زیر مجموعه خود در لوس آنجلس پس خواهد داد
ایالتهای آمریکاســت ،پس از انتقاد از قــرارداد جنجالی یک میلیارد دالری ایالت بر اساس این قرارداد شرکت یاد شده  990میلیون برای  300میلیون ماسک  N95و
کالیفرنیا برای خرید ماسک  N95به بهای  3/30دالر برای هر ماسک ،و پرسشهای پرداخت  54/9میلیون دالر برای خرید  100میلیون ماسک جراحی بوده است .گوین
انتقادی از گوین نیوسام در مورد دیرکرد در تحویل ماسکها 247/5 ،میلیون دالر به نیوسام فرماندار کالیفرنیا تالش کرد در کنفرانس خبری از کنار این موضوع بگذرد.

