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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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معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی
در صفحه 5

پیمان ۲۵ ساله راهبردی شیر و اژدها 
فاصله گرفتن روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران از میراث خمینی 

خمینی پــس از فریب مردم ایران و جهان و رســیدن به 
قدرت تا آن جا که توانست ساختارهای ملی و میهنی را به 
ساختارهایی دینی و مذهبی تغییر داد. امت را به جای ملت 
نشاند ، مجلس شورای اسالمی را به جای مجلس شورای 
ملی ، هالل احمر عربی را به جای شیر و خورشید سرخ و 
پرچم تازی  نشان* را به جای پرچم شیر  و خورشید نشان 

و ...قرار داد  
در درازای چهل سال عمر ننگین جمهوری اسالمی حکومت 
فقاهتی بارها مجبور به عقب نشینی از این میراث شوم در 
برابر مردم میهن پرست ایران برای حفظ و بقای خود شده 
و بر اســاس دستورات دینی دست به تقیه زده است. کنار 
نهادن نام گذاری خلیج ) دریای( پارس به خلیج اســالمی 
- آوردن و  نمایش منشور  حقوق بشر کوروش بزرگ در 
موزه ایران باستان از نمونه های بارز این عقب نشینی ها بوده 
است. اکنون که جمهوری اسالمی منزوی شده در جهان که 
می رود خود را به دامن امپریالیزم جهانخوار چین بیفکند 
و قراردادی را دور از چشــم ملت ایران منعقد کند با سد 
سکندر مخالفت مردم میهن پرست ایران در داخل و خارج 

از کشور روبرو شده بنابراین  دست به دامن شیر چند هزار 
ساله پرچم ایران شده است. روزنامه جوان وابسته به سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی برای رد گم کردن و  ملی نشان 
دادن قرارداد ننگین با جمهوری  اسالمی واژه شیر را به عنوان 
نماد ایران و اژدها را برای نماد چین اســتفاده کرده است  ) 
پیمان ۲۵ ساله راهبردی شیر و اژدها ( و شگفت انگیزتر این 
که بنگاه سخن پراکنی بی بی سی نیز بدون هیچگونه اشاره 
به فریبکاری این روزنامه با اضافه نمودن پرچم تازی  نشان 
کنونی ایران به عنوان مقاله جوان) البته با ذکر ماخذ( تیتر مقاله 

خود نموده است. 
سرنگونی جمهوری اسالمی و جایگزینی آن با یک حکومت 
سکوالر ملی بر اساس اعالمیه جهانی حقوق بشر تنها راه 

آزادی و رهایی  و استقالل و تمامیت ارضی ایران است.
*یاداوری: ایرانشــهری اصیل در پــی تعرض به دیگران 
نیست . استفاده از واژه های عربی بر پرچم و نماد ملی ایران 
مسئولیت خمینی و همپالکی های اوست. اعراب را در این 

میانه گناهی نیست.      

باالترین میزان مبتالیان در یک روز در کالیفرنیا
روز ســه شــنبه با افزودن 9۵00 نفر مبتال و 116 نفر مرگ و میر، باالترین شمار 
مبتالیان در یک روز را در کالیفرنیا رقم زد و ایالت کالیفرنیا چهارشــنبه را با ثبت 
۲84138 نفر مبتال و 6۵7۵ نفر مرگ و میر آغاز کرد. لوس آنجلس کانتی 401۵ نفر 

مبتال و 48 نفر مرگ و میر را روز گذشته افزوده است. 
بر اساس آمار مقایسه ای، از ۵8 کانتی، تنها ۲۵ کانتی دوره 14 روزه بدون افزایش 

را پشت سر گذاشته اند. 
از نظر نسبت مبتالیان به هر یکصد هزار نفر، امپریال کانتی در باالترین رده جدول 

و لوس آنجلس کانتی در رده 11 قرار دارد. 
آمار برخی از کانتی ها از این قرار است:

http://e-frt.com/
https://www.jahanilaw.com/
https://www.heidarilawgroup.com/
https://riseinmalibu.com/
www.mesrianilaw.com
https://ferdowsimoneyexchange.com/
www.RHMFirm.com
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=47397&Status=2
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لیست دریافت کنندگان وام برای پرداخت حقوق منتشر شد

انتشار لیست دریافت کنندگان وام دولتی برای پرداخت حقوق کارکنان در راستای 
پیشگیری از بیکاری از سوی وزارت خزانه داری و دارایی آمریکا، نشان می دهد که 
ایالت کالیفرنیا بزرگترین دریافت کننده وام در مرحله نخســت برنامه PPP بوده 

است.
در این لیست به ۵80 هزار شرکت در کالیفرنیا، در مجموع 68 میلیارد دالر پرداخت 
شده است، شــرکت هایی که تا ۵00 نفر کارمند داشته اند. وامی که می تواند مورد 

بخشودگی قرار گیرد. وزارت خزانه داری از انتشار نام شرکت هایی که کمتر از 1۵0 
هزار دالر دریافت کرده اند، خودداری کرد، لیکن لیست نشان می دهد که ۵0 میلیارد 
دالر به 87000 شرکت با چکی باالی 1۵0 هزار دالر رسیده است و ۵ تا 10 میلیون 
دالر نیز بین 647 شرکت تقسیم شده است ناگفته نماند که دو هتل بزرگ بورلی هیلز 
که مالک آن سلطان برونئی است نیز وام گرفته است و شرکت Yeezy که مالک 

آن کانیه وست است نیز وام دریافت کرده است. 

حسن روحانی
، رئیس جمهوری فعلی جمهوری اسالمی ایران

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

خانه نمایندگان کالیفرنیا 
تعطیل شد.

امروز ســخنگوی خانه نمایندگان کالیفرنیــا اعالم کرد که به 
سبب این که آتوم بورک، نماینده مردم اینگل وود در مجلس، 
به بیماری کرونا مبتال شــده و افزون بــر او، 4 نفر از کارکنان 
مجلس نمایندگان نیز نتیجه مثبت در آزمایش کرونا داشته اند 

این مجلس تا آگاهی آینده، بسته خواهد بود. 
خانم آتــوم بورک، اعالم کرده اســت با این کــه او و دیگر 
نمایندگان در نشســت ۲6 جون، برای بررسی الیحه بودجه، 
ماسک پوشیده بودند و فاصله اجتماعی نیز رعایت شده است، 

لیکن نتیجه آزمایش او مثبت بوده است. 
هنوز روشــن نیست که قانون گذاران در چه زمانی به مجلس 
بازخواهند گشت و یا برگزاری نشست ها، مجازی خواهد بود. 

تیراندازی در پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا

پلیس پایگاه نظامی در منطقه 29Palm اعالم کرد که در ساعت 
6:30 بامداد پس از شنیدن صدای تیراندازی در پایگاه تفنگداران 
دریایی آمریکا، دستور داده شد که کسی به محوطه باز نیاید زیرا 
امکان بودن تیرانداز وجود دارد و پس از آن دریافتند که یکی از 
تفنگداران دریایی به خود شلیک کرده است و بیدرنگ او را به 

بیمارستان برای مداوا منتقل نمودند و در ساعت 8:30 پایگاه به 
حالت عادی بازگشت. 

هنوز اعالم نشده است که علت تیراندازی به خود، چه بوده و آیا 
تفنگدار دریایی، پس از مداوا بازداشت خواهد شد یا نه.

لوس انجلس کانتی مدارس را آنالین برگزار خواهد کرد

پــس از آن که امروز مایک پنس معاون رئیس جمهور، همراه با 
بتسی دواس )Betsy Dovas( وزیر اموزش آمریکا و هیئت 
نظارت و تصمیم در مورد بیماری کرونا در کاخ ســفید، تصمیم 
دانالد ترامپ برای بازگشایی مدارس را در کنفرانس خبری اعالم 
کردند، دکتر باربارا فرر، مدیر اداره بهداشت عمومی کانتی لوس 
آنجلس، در گفتگوی تلفنی با روســای اداره های آموزش مناطق 
آموزشی، به آنها گفته است که مدارس لوس انجلس کانتی برای 

K-1۲ تنها می توانند به صورت را آغاز کنند. کانتی لوس انجلس 
80 منطقه آموزشی دارد و 1/۵ میلیون دانش اموز در آن به تحصیل 
مشغول هستند. این دیدگاه ممکن است بازگشایی مدارس را با 

دیر کرد روبرو کند. 
دانالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا با مقایســه آمریکا با آلمان، 

سوئد، دانمارک، نروژ دستور به بازگشایی مدارس داده است.

برای نخستین بار یک سیاهپوست به ریاست
 دانشگاه های UC  رسید

هیئت مدیره دانشــگاه های UC در نشست روز گذشته 
 Michael( خود، با رای اکثریت قاطع، دکتر مایکل دریک
Drake( را به عنوان رئیس آینده دانشگاه های UC برگیزد 
تا از پاییز کار خود را آغاز کند و جایگزین جنت ناپولی تانو 

شود که اعالم بازنشستگی کرده است. 
 ،UC با این گزینش، در درازای عمر 1۵۲ ساله دانشگاه های
نخســتین بار است که یک سیاهپوست به ریاست برگزیده 
می شود. دکتر مایکل دریک که یک پزشک است در دانشگاه 
ایالتی اوهایو و دانشــگاه UC، ریاست دانشگاه را به عهده 
داشته اســت و به قهرمان گسترش برابری در دسترسی به 

دانشگاه معروف است. 
ناگفته نماند که جنت ناپولی تانو که نخســتین زن بود که 
به ریاست دانشگاه های UC رسیده بود، در کارنامه خود، 

فرمانداری آریزونا و وزارت امنیت داخلی آمریکا را دارد. 

مدارس مذهبی میتوانند آموزگاران غیر مذهبی 
را برکنار کنند

پس از آن که ۲ آموزگار مدارس کاتولیک در لوس آنجلس 
کانتــی به برکناری خود از کادر مدرســه شــکایت کردند، 
موضوع به دیوان عالی قضایی آمریکا رســید و دیوان عالی 
قضایی امریکا در نشست امروز خود با رای 7-۲ اعالم کرد 
کــه قانون آزادی مذهب در مورد کارکنان، شــامل مدارس 
مذهبی نمی شود، زیرا هدف این مدارس افزون بر آموزش 
همگانی، آموزش مذهبی نیز هست و آموزگاران باید آن را 

رعایت کنند. 
این تصمیم،  در را بر روی ده ها هزار آموزگار که در مدارس 
مذهبــی کار می کنند می بندد و آنهــا نمی توانند بنابر قانون 

تبعیض شکایت کنند.
در ایــن رای گیری با تاکید بر این که اصل نخســت متمم 
قانون اساســی، اجازه می دهد که بنیادهای مذهبی بر اساس 
مقررات خود تصمیم بگیرند، بیانیه تصمیم نوشته شده است. 

بیکاری در کالیفرنیا و انتظار طوالنی 
برای دریافت چک

 )EDD( قانون گذاران کالیفرنیا به اداره گسترش کار کالیفرنیا
که مسئول پرداخت حقوق بیکاری است دستور دادند که به 
کار خود سرعت ببخشد زیرا شماری از بیکارانی که از ماه 
مارچ بیکار شــده اند و درخواست حقوق بیکاری داده اند، 
افزون بر یک نامه، چیزی دریافت نکرده اند و با مشکل مالی 

برای زندگی روبرو هستند. 
اداره کار کالیفرنیا در پاسخ قانون گذاران گفته است که در 
۲ جوالی نامه هایی برای آن دســته از بیکاران فرســتاده و 

تقاضای اطالعات بیشتر نموده است و این در حالی است 
که مشکالت اقتصادی ادامه دارد. 

جیم پترسون نماینده جمهوریخواه فرزنو در انتقاد از اداره 
کار اعالم کرد، درخواست کنندگان حقوق بیکاری در همان 
فرم آنالین، اطالعات خــود را داده اند و افزودن برگه تازه 
درخواست اطالعات بیشتر، بیهوده است. بیکاران راهی برای 

تماس با اداره کار ندارند. 

http://www.kamimo.com/
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اگر مفهوم »ملی گرایی« )ناسیونالیسم( را در نوشتارهای سیاسی و حتی علمی جستجو 
کنید، اغلب آن را با پسوند »افراطی«، »عظمت طلبانه« و »نژادگرایانه«1 .. خواهید یافت. 
فراتر از آن، مبلغان حکومت اسالمی در چهار دهۀ گذشته هر روز مطالب منفی تازه ای 
دربارۀ ملیت ایرانی کشف می کنند. از جمله این که اصوالً مفهوم »ایران« توهمی بیش 
نیســت و قبل از رضاشاه اصاًل کشوری به نام ایران وجود نداشته است؛ تمامی آنچه 
دربارۀ تاریخ و هویت ایرانی نوشته اند، سناریوهایی است که  در دوران پهلوی سرهم 
شده است. تازه اگر وجود امپراتوری ایران پیش از اسالم را بپذیریم، پایتخت آن تیسفون 

بوده است و باید عراق را وارث »ایرانشهر« دانست نه ایران را. 
تاخت و تاز ایران ستیزان در این میدان بدین سبب است که »ملیت« در درجۀ نخست 
مفهومی  اســتوار بر خودآگاهی جمعی است و هرچند که با سرزمین، زبان و هویت 
تاریخی پیوند نزدیک دارد، اما در نهایت وابسته به هیچیک از آنها نیست. بویژه مفهوم 
مدرن »ملت« Nation که پس از انقالب فرانسه پدید آمد، در کشورهای پیشرفته در 
دو سدۀ گذشته هرچه بیشتر به »خودآگاهی جمعی« نزدیکتر گشته، تا بدانجا که پدیدۀ 
»ملت مدرن«در نهایت بر خواســت  مردمی تکیه دارد که خود را از »هویت تاریخی 
مشترکی« برخوردار می دانند و به »اشتراک آرزو« در راه بهبود جامعۀ خویش می کوشند.
بنابراین »هویت تاریخی« مهمترین تکیه گاه هر ملتی است و جای شگفتی نیست که 
دشمنان ایران در دو سدۀ گذشته کوشیده اند، سنگ بنای هویت تاریخی ایرانی را یکی 
پس از دیگری از میان ببرند و با به ســخره گرفتن گذشتگان ما،  از برآمدن هرگونه 
اشتراک آرزو در جهت سربلندی و آبادی کشور جلوگیری کنند. از یک سو اسالمیون 
بازگشــت به بدویت صدر اســالم را تبلیغ کردند و از سوی دیگر چپ ها ناکجاآباد 

کمونیستی را نوید دادند. 
مفهوم »ملت« دمکراتیک ترین مفهوم ممکن اســت. بدین دلیل که هیچ ملتی را نمی 
توان یافت که از نظر قومی و یا زبانی و اصوالً هیچ ویژگی دیگری همگون باشد. پس 
وابستگی ملی، پذیرش دیگرانی را که از هر نظر متفاوت هستند دربر می گیرد و  واحد 
ملی تنها نهاد اجتماعی است که در آن انسان در دامان میراث فرهنگ ملی بسوی بلوغ 
انسانی پرورش می یابد. زیرا هرچند سرایش و نگارش بزرگان ادب و اندیشه رنگی 

ملی دارند، اما در آنها ارزش های جهانشمول »بنی آدم« موج می زنند.  
از اینرو نیز هر شهروندی بخاطر استفاده از مواهبی که در کشور خویش برخوردار شده، 
به ملت خویش دینی دارد و شــرافت انسانی حکم می کند که آن را با کوشش برای 
خدمت به هم میهنان ادا کند. متاسفانه در دوران ما این بدیهیات عماًل چنان خدشه دار 
گشــته، که مهاجرت چند میلیونی به کشورهای بیگانه امری طبیعی تلقی می شود. 
هرچند با توجه به این روند در دهه های پیش از انقالب اسالمی، باید »فرار مغزها« را 

بیشتر ناشی از نارسایی آگاهی ملی دانست. 
چون از این دیدگاه به تاریخ معاصر ایران بنگریم، نارسایی آگاهی ملی ایرانی را حتی 
در مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه باید در تقارن تاریخی نامیمونی یافت که باعث دو 

چرخش بزرگ در تاریخ معاصر ایران شد: 
ــ یکی آنکه در آستانۀ ورود ایران به دوران نوین جهانی با شکست جنبش بابی، نه تنها 
قدرت و نفوذ مالیان بر جامعۀ ایران از میان نرفت، بلکه از آن پس مرحله به مرحله 

نیرومندتر شد. 
ــ دیگر اینکه هر چند با انقالب مشروطه و مهمتر از آن، در دوران سازندگی رضاشاه، 
خودآگاهی ملی ایرانیان گام های بلندی به جلو برداشت، اما هنوز چنان استوار نشده بود 
که بتواند در برابر گسترش جنبش چپ و تمایالت ضدملی آن مقاومت کند. فراتر از آن 
رویداد ۲8مرداد باعث شد که رابطۀ ملتـ  دولت در زیر فشار تبلیغی چپ اسالمی قوام 
نیابد و کوشش های ایران دوستان در راه تقویت فرهنگ و هویت ملی ایرانی برچسب 

دفاع از تاریخ ستمشاهی بخورد. 
از ســوی دیگر، حکومت محمدرضا شاه هرچند با تکیه بر انرژی سازندگی بخش 
بزرگی از ایرانیان ،کشور را در جهت پیشرفت هدایت می کرد، اما به سبب ناتوانی از 
حرکت بسوی دمکراسی مورد پذیرش نبود و کوشش های فرهنگی اش در برابر نسل 
جوان مذبوحانه می نمود و نتیجۀ عکس می داد. خوشبختانه بخش بزرگی از ایرانیان با 

1- از جمله: عبدالرضا تواصری، ناسیونالیسم نژادی در تاریخ معاصر ایران، گام نو

توجه به دشمنی خسران آور مالیان با هویت و فرهنگ ملی ایرانی هرچه بیشتر به ارزش 
های واالی ملیت ایرانی پی می برند. 

در اروپا کارزار مبارزه با »ملی گرایی« با اشاره به سؤاستفادۀ فاشیست ها صورت می گیرد 
و با هم سرشت خواندن

نژادپرستی و ملی گرایی چنان جلوه می دهند که تکیه بر فرهنگ و هویت ملی، گرایشی 
فاشیستی است. چپ ها با علم به اینکه به سبب روشنگری های گسترده دربارۀ جنایات 
رژیم های فاشیستی در جنگ دوم جهانی، آگاهی ضدفاشیستی، بویژه در جوامع پیشرفته 
در سطحی باالست، به ملیِ گرایی  ابتدا پسوند »افراطی«، »تهاجمی«، »برتری جویانه« 

اضافه می کنند، تا آن را در گام بعدی به تمایالت فاشیستی متهم کنند. 
البته که ملی گرایی نه تنها از سوی فاشیست ها، بلکه همواره از سوی تمامی رژیم های 
توتالیتر و دیکتاتور مورد سؤاستفاده قرار می گیرد،  اما همین سؤاستفاده های یک جانبه 
نشان می دهد که ملی گرایی از ماهیتی نیک برخوردار است، چنانکه حتی یک نمونه را 

نمی توان یافت که ملی گرایی در خدمت اهداف انسان ستیزانه عمل کرده باشد.
دو نمونۀ بارز برای سؤاستفاده از احساسات ملی، یکی استفادۀ استالین از آن در »جنگ 

میهنی« برای عقب راندن 
ارتش  آلمان هیتلری بود و دیگری سؤاســتفادۀ موسمی حکومت اسالمی از عالقۀ 
ایرانیان به میراث ملی است. هر دو رژیم پس از آنکه چند دهه کمر به نابودی میراث 
ملی کشور خود بستند، آنگاه که خطر شکست و سقوط شان شدید شد، دست به دامن 

ملی گرایی شدند. 
پس از انقالبات آمریکا و فرانسه پیوند نزدیک ملی گرایی و دمکراسی بر بنیانی نوین و 
استوار قرار گرفت. بنا به آن کلیۀ شهروندان به قراردادی اجتماعی دفاع متقابل از حقوق 
خدشه ناپذیر دیگر هم میهنان را برعهده دارند.  بدین معنی، مفهوم نوین »ملت« زایش 
یافت که »اتباع کشور« را به شهروندانی آزاد و مختار بدل می کرد که آگاهانه برای بهبود 

جامعه مسئولیت می پذیرند. 
در کشورهایی چون ایران،  که هنوز از انقالب  دمکراتیک محروم مانده اند، مفهوم ملت 

از دو سو مخدوش می شود:
ــ  یکی از ســوی قوم گرایان که با تکیه بر هویت قومــی، چنان جلوه می دهند که 
گویا حکومت مرکزی در خدمت امیال سلطه طلبانۀ قوم غالب از پیشرفت اقوام دیگر 
جلوگیری می کنــد. درحالیکه حکومت های غیردمکراتیک حتی اگر از نظر مادی به 
پیشــرفت هایی امکان دهند، پیشرفت های اجتماعی و سیاسی هیچ قومی را تحمل 
نمی توانند.  بنابراین درست بدین خاطر که اقوام مورد »ستم ملی« از دیگر نقاط کشور 
عقب مانده تر نگه داشته شده اند، جدایی سیاسی به معنی استقالل زیر سلطۀ حکومتی 
عقب مانده تر است. درحالیکه کوشش برای برپایی نظام دمکراتیک در واقع کوشش 
برای یافتن آزادی و استقالل در همۀ زمینه ها برای همۀ شهروندان و کمک متقابل به 
پیشرفت برای همۀ نقاط کشور است.  وانگهی چنانکه »ماکس وبر« نشان داده است، 
»هیچ چیز به اندازۀ قومیت با مفهوم ملیت در تضاد نیســت.«، زیرا که قوم به ســبب 
برخورداری از زبان، فرهنگ و مذهب یگانه، اصوالً زمینۀ اجتماعی الزم برای تحقق و 
تحکیم دمکراسی را در اختیار ندارد، زیرا که اندیشۀ دمکراتیک در برخورد با دگرباشان 

و دگراندیشان رشد می کند و استوار می شود. 
ــ عامل دیگر، فشار بر ملی گرایی، از سوی هواداران »جهان وطنی« است. از دیرباز  ـ 
تحقق همبستگی »بنی آدم« در یک پیکر جهانی، واالترین آرزوی انسان دوستان بوده 
است. تصور عام چنین است که با تحقق این آرزو نه تنها اختالفات و جنگ ها میان 
کشورها پایان خواهد یافت، بلکه جوامع خواهند توانست در سایۀ حکومتی جهانی 
به پیشــرفت متقابل یکدیگر و مقابله با مشکالتی که هرچه بیشتر جهانی می شوند، 
کمــک کنند. درحالیکه ملی گرایی در نهایت ناگزیر در خدمت منافع خودی عماًل به 

برتری طلبی و روابط اقتصادی ناعادالنه منجر می شود.  
شناخت کلیدی در این زمینه اینکه:»دو کشور دمکرات هرگز نمی توانند با هم به جنگ 
برخیزند!« بنابراین اگر نمونه وار در هفتاد سال گذشته میان کشورهای اروپایی جنگی 
درنگرفته، در درجۀ اول نه بخاطر نبود اختالفات، بلکه بدین ســبب که بر آنها نظام 
دمکراسی برقرار است و نهادهای دمکراتیک، حکومت ها را مجبور می کنند که برای 

حل اختالفات به مذاکره و یافتن توافق بپردازند. 
بدین ترتیب راه تحقق یگانگی جهانی و برقرار صلح و دوستی پایدار میان نوع بشر 
فقط از راه دمکراتیزه شدن کشورهای جهان ممکن است و از آنجا که برقراری نظام 
دمکراسی در هر کشــوری فقط به ارادۀ مردم همان کشور ممکن است، هواداری از 
ملی گرایی تنها راه رسیدن به پیشرفت واقعی بشر است. از این نظر ملی گرایی دمکراتیک 
و جهان وطنی انسان دوستانه پیوندی جدایی ناپذیر دارند. از سوی دیگر، هرچه جریانی 
از دمکراسی دورتر باشد، با ملی گرایی نیز بیشتر سر ستیز دارد. بدین  سبب  نیز همۀ 
جریانات ضددمکراسی و توتالیتر، از اسالمی و چپ گرفته تا فاشیستی و شوینیستی، 
از آنجا که نمی توانند به روشنی با دمکراسی دشمنی ورزند، تبلیغات خود را بر مبارزه 

با ملی گرایی متمرکز می کنند.  
چون از این دیدگاه به اوضاع کنونی ایران بنگریم، شــاهدیم که جامعه زیر فشار دو 
ایدئولوژی فربۀ اسالمی و چپ، دست و پا می زند و بجای رشد طبیعی ملی گرایی و 
تحکیم رابطۀ دولتـ  ملت، دو ایدئولوژی توتالیتر چنان رشدی سرطانی یافته اند که  
هرچند از شکستی به شکستی دیگر بخشی از هواداران خود را از دست می دهند، لیکن 
در داخل و خارج از کشور از چنان گسترشی برخوردارند که می توانند همواره خود را 

در تشکل ها و »خط«های نوین بازسازی کنند. 
مبلغان چپ اســالمی از آنجا که در خدمت حفظ حکومت مالیان دیگر نمی توانند 
»برگ ملی« را بازی کنند، در جســتجوی »رویای ملی معنی بخش و وحدت آفرین«۲، 
حتی پیشنهاد می کنند که »طرح ترافیک و رانندگی شهری« بصورت »رویای جمعی 
ایرانیان« تبلیغ شود و یا نهادهایی مانند »جمعیت امام علی« در میان جوانان از گسترشی 

هرچه بیشتر برخوردار گردد! 
بنابراین علت اصلی ناتوانی جامعۀ ایران این است که دو جناح اسالمی و چپ با استفاده 
از نبود آلترناتیوی ملی میدان داری می کنند.  از شاخص های این ناتوانی خسران آور 
همانا شاهزادۀ پهلوی است که بجای خدمت به آلترناتیو ملی، همچنان راه نزدیکی به 

اسالمیون و چپ ها )»جمهوریخواهان«( را می پیماید. 
شــاخص دیگر اینکه، شوربختانه چپ اســالمی چنان بنای هویت تاریخی ایران را 
درهم کوفته، که بخش بزرگی از ایران دوســتان نیز بخاطر »گذشــتۀ ستم شــاهی« به 
ملی گرایی ایرانی بدبین هســتند. این درحالی است که دستاوردهای مادی و معنوی 
گذشتگان ما واقعاً در مقایسه با دیگر حوزه های فرهنگی چنان باعث سرافرازی است 

که می تواند به انرژی سازندگی سرشاری دامن زند.  
نمونه وار پژوهش های نوین درســت در مورد »نقطۀ ضعف« تاریخ ایران، یعنی نظام 
شاهنشاهی پیش از اسالم نشان می دهند که در امپراتوری ایران برای نخستین بار در 
تاریخ، نظام فدرالیســتی تحقق یافته بود. بدین صورت که در  سرزمین پهناور ایران 
ممکن نبود که مانند امپراتوری روم، سپاهی بزرگ و یگانه برای دفاع از مرزها تدارک 
دیده شود. زیرا در غرب به لشگری منظم همسان لژیونرهای رومی نیاز بود، درحالیکه 
در شرق مقابله با تهاجمات مداوم اقوام بیابانگرد تنها با نیروی نظامی پرتحرکی ممکن 
بود. بدین سبب در پی دوران طوالنی آزمون و خطا، نظام حکومتی ایران چنان شکل 
گرفته بود که در رأس آن »شاهنشاه«، که از میان شایسته ترین شاهزادگان انتخاب می شد، 
فقط وظیفۀ سرداری لشگر در دفاع از امپراتوری را برعهده داشت و »شاهان« در ازای در 

اختیار گذاشتن نیروی نظامی، از خودمختاری کامل برخوردار بودند. 3
اما مهمتر از دستاوردهای مادی، دستاورهای معنوی است که در واالترین پایه خود را 
بصورت موازین اخالقی نشان می دهند. در این زمینه کافیست در نظر گیریم، در آیین 
زرتشتی از میان بردن جانوران  »موذی« سفارش  شده بود، درحالیکه در شاهنامه با نگاه 
به رشد فرهنگی در طول سده ها، آزار هر موجود جانداری، حتی اگر »مور دانه کش« 

باشد، نکوهش شده است. 

۲- محسن رنانی، مقاله: »رویا و توسعه«، ایران امروز، ۲0تیر 1399
3- ن.ک.:  پژوهش تاریخی دربارۀ گزینش پادشاه در ایران، هنینگ بورم، اقتباس فاضل غیبی، 

ایران امروز،  1399 

مقاله :

ملی گرایی تنها راه نجات ایران
نوشته ی : فاضل غیبی

اظهار نظر آقای سام قندچی 
در مورد کالسهای تاریخ ایران معاصر 

آقای محمد امینی 
روز گذشــته اطالعیه ی تازهای را در مــورد 10 کالس تاریخ آقای محمد امینی در 
اینترنت دیدم. حدود یک ماه پیش، پس از بهبود آقای امینی از بیماری کرونا، اطالعیه ی 
این کالسها منتشر شده بود، اما گویا بیماری ایشان ادامه یافت که آن کالسها قطع شدند. 
امیدوارم این بار آقای محمد امینی سالمتی خود را بازیافته باشند و بتوانند این کالسها 
را که در یوتیوِب شــرکت کتاب )آقای بیژن خلیلی( اعالم شده اند، ادامه دهند. آقای 
محمد امینی همیشه تاکید دارند که برعکس تصوری رایج در اپوزیسیون ایران که با 
عبارت »گذشته چراغ راه آینده است« بیان می شود، درک ایشان از تاریخ چنین چیزی 
نیست و علم را چراغ راه آینده می دانند. در حقیقت در اپوزیسیون ایران نگرش مورد 
نقد آقای امینی، ارثیه ی دیدگاه چپ از تاریخ اســت. کتاب دیدگاه مونیستی از تاریخ 
نوشته ی پلخانف بهترین نوشته ای است که دیدگاه مارکسیستی از تاریخ را بیان کرده 
اســت و گرچه حتی فردریک انگلس در اواخر عمرش در نامه ای به جوزف بلوک، 
مارکس را از آنچنان دیدگاه های جبرگرایی از تاریخ به دور دانسته و مثال هایی نظیر 
کتاب »هجدهمین برومر لوئی بناپارت« اثر مارکس و کتاب »نقش قدرت در تاریخ« اثر 
انگلس نمونه های نفی جبرگرایی اقتصادی در آثار مارکس و انگلس هستند، با این حال 
اساساً مارکسیستها به آنچه ماتریالیسم تاریخی نام گرفته باور داشته اند. اما مشکل فقط 
این نبوده و تاریخ گرایی حتی وقتی تأکید خود را بر عاملی اقتصادی در تاریخ نگذاشته، 
بازهم نوعی محدودیت تاریخی را برای بسیاری از گزینه هایی که شرکت کنندگان در 
رویدادهای تاریخی برگزیده اند اشاعه می دهد که لزوماً درست نیستند و در نتیجه نقد 
کارل پوپر از تاریخ گرایی مارکسیستی در ابعادی بیش از آنکه تا کنون مطرح شده، نیاز 
به توجه ما دارد بویژه از آنجا که جنبش سیاسی ایران در 40 سال گذشته خیلی توجه 
به تاریخ پیدا کرده، این موضوع بیشتر حائز اهمیت برای ما در اپوزیسیون ایران است. 
این نگارنده می خواهم مثالی بزنم که شاید بٌعد دیگری از این موضوع را روشن کند. 
در ارزیابی از کار گالیله وقتی که چهار ماه سیاره مشتری را کشف می کند می توانیم 
بگوییم که اختراع ذره بین که امکان درست کردن تلسکوپ را فراهم کرد، الزم بود و 
میشود آن را محدودیت تاریخی به عنوان پیش شرط کشفیات گالیله قلمداد کرد چه 
این عامل را، اقتصادی یا فقط تکنولوژیک ببینیم، به هر حال واقعیتی در تاریخ بوده که 
گزینه های شرکت کنندگان در آن رویداد تاریخی را محدود می کرده است مثل ساختن 

هوش بطور مصنوعی که تازه در عصر ما امکان پذیر شده است. حاال نگاهی کنیم به 
تئوری اِن اِل پی )در اینجا الزم به تأکید اســت که برخی سوء استفاده ها از کشفیات 
این تئوری ابداً مورد تایید این نگارنده نیست و حتی صاحب این قلم چنان کارها را 
جنایی قلمداد می کنم(. اِن ال پی را در روانشناسی، دو دانشمند که روانشناس نبودند، 
یعنی یک زبانشناس و یک ریاضی دان حدود 3۵ سال پیش کشف کردند. آنها از جمله 
نشان دادند انسانی که اساساً حافظه اش بر حس بینایی استوار باشد وقتی می خواهد 
موضوعی را به خاطر آورد چشمهایش به باال میرود در حالیکه شخصی که حافظه اش 
بر حس شــنوایی استوار است چشمهای به راست و چپ میروند و کسی که حافظه 
اش بر حس المســه استوار است و می خواهد موضوعی را به یاد آورد، چشمهایش 
پایین میروند. حاال این کشف می توانست دو هزار سال پیش توسط ارسطو نیز انجام 
شود و نیازی به تکنولوژی خاصی نبود. منظور اینکه بسیاری از اوقات این ادعاهای 
»محدودیت« تاریخی برای شرکت کنندگان در رویدادهای تاریخی بویژه خود ساخته 
ی مورخان مارکسیست بوده است. حتی بسیاری از مورخانی که از مارکسیسم سالها 
ست بریده اند هنوز هدف پژوهشهای تاریخی خود را نوعی مهندسی اجتماعی ایرانیان 
می دانند. شــخصاً از کوالکوفســکی که در پایان عمر هرگونه تالش برای مهندسی 
اجتماعی را رد می کرد نقد کرده ام اما تالش برای مهندسی اجتماعی را اساساً وظیفه ی 
مورخان نمی دانم و موضوع کار آینده نگری نظری است که از افالطون تا جان الک و 
فردریک انگلس با دیدگاههایی بسیار متفاوت، عرصه ی مورد توجهشان بوده است. کار 
مورخان از دیدگاه اینجانب نشان دادن گزینه های مختلفی است که شرکت کنندگان در 
تاریخ در پیش روی خود داشته اند، اما خود را به گزینه های الف و ب محدود کردند 
و مثاًل پ و ت را اصاًل به تصور خود هم نیاوردند. انجام چنین کاری توسط مورخان، 
به آینده نگرِی فعاالن سیاسی و مردم در امروز کمک می کند که سناریوهای مختلف 
را در مقابل خود در هر برهه ی زمانی قرار دهند و دست خود را از پشت نبندند وقتی 
جبرگرایانه گزینه هایی بسیار محدود را برای خود مورد تصور قرار دهند و به همین دلیل 
ویزیونهای مختلف آینده نگر اهمیت دارند! در حقیقت یک دلیل عالقه ی اینجانب به 
بحثهای تاریخی آقای محمد امینی دقیقاً این است که سناریوهای مختلفی را که در برابر 
شرکت کنندگان در تاریخ وجود داشته و آنچه مورد توجه قرار داده اند یا مورد توجه 
قرار نداده اند را مطرح می کنند که دستکم برای این نگارنده درسهای مهمی از تاریخ 
است. در واقع طرح موضوع »سناریوهای مختلف از آینده« که آینده نگرها بر آن تأکید 
می ورزند تفاوت اصلی آینده نگری مشارکتی با نگرشهای دیگر در فعالیتهای سیاسی و 
اجتماعی است. بازهم با سپاس از تالشهای آقای محمد امینی در عرصه ی تاریخ ایران 

که همیشه از آنها بسیار آموخته ام و با آرزوی سالمتی برای ایشان.

 به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکوالر در ایران

https://www.glwiz.com/Pages/HomePage/HomePage.aspx
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محمد ملک شاهی

مسئولیت ها

- جانشین فرمانده انتظامی خرم آباد تا آبان 139
- - فرمانده انتظامی شهر دورود از آبان 139۵ تا ۲1 خرداد 

1397

برخی از موارد نقض حقوق بشر

محمد مل کشاهی به عنوان فرمانده نیروي انتطامی شهر دورود ) در استان لرستان (  
مسئول اصلی برخورد نیروهاي تحت امرش در شلیک مستقیم به معترضان و کشته 

شدن دو تن از آنان بوده است.
پس از آن که خبرگزاري رســمی صدا و سیماي جمهوري اسالمی از کشته شدن 
دو تن از معترضان در 10 دي 1396 در شــهر دورود خبر داد،  حمیدرضا کاظمی، 
نماینده شهر پ لدختر در مجلس شوراي اسالمی، در همان روز طی گفت وگویی 
با تارنماي خبري »اعتمادآنالین« شلیک نیروي انتظامی به معترضان و کشته شدن : 
دو نفر در دورود را تأیید کرده است: »راهی جز برخورد و شلیک پلیس با کسانی که 

شب گذشته هنجارشکنی کردند و به خیابان ها ریخته بودند وجود نداشت«

مجتبی ملکی
- قائ ممقام دادگستري کل استان خراسان رضوي

او متولد شهر کوهدشت )واقع در استان لرستان( است

مسئولیت ها
- ریاســت شعبه 17 دادگاه عمومی و انقالب خرم 

آباد
- ریاست اولین دوره شوراي حل اختالف کرمانشاه

- دادستان عمومی و انقالب کرمانشاه از 1386 تا آذر 139۵
قائم مقام دادگستري کل استان خراسان رضوي از آذر 139۵ تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر
مجتبی ملکی به عنوان دادستان کرمانشاه در صدور و اجراي احکام پرشمار اعدام

و اعدام در مالءعام نقش مؤثري داشته و مسئول است. در ادامه به برخی از این موارد 
اشاره شده است.

در 13 دي 1389 ، هفــت نفر که به اتهام تهیه و توزیع انواع مواد مخدر محاکمه و 
به اعدام محکوم شــده بودند در زندان مرکزي کرمانشاه اعدام شدند هشتم آذرماه 
1390 ، دو نفر به اتهام تجاوز به عنف در میدان آزادي کرمانشــاه در مالءعام اعدام 
شدند. مجتبی ملکی در حاشیه اجراي این مراسم گفت که اعدام عاملی است براي 
عبر تگرفتن کســانی که دست به چنین اعمالی می زنند. او همچنین از اعدام شش 
نفر در صبح همان روز در زندان مرکزي کرمانشــاه با اتهامات مرتبط با مواد مخدر 

خبر داده بود.
در سوم بهمن ماه 139۲ ، هفت نفر در کرمانشاه اعدام شدند. مجتبی ملکی جرم پنج 

نفر از این اعدامیان را »قاچاق مواد مخدر« و جرم دو تن دیگر را »قتل« اعالم کرد.
در 16 مرداد 1393 دو نفر با اتهام قتل در میدان آزادي کرمانشــاه در مالءعام اعدام 
شــدند. مجتبی ملکی در این باره گفت که مراسم اعدامی که امروز صبح در میدان 
آزادي شهر کرمانشاه اجرا شد نمونه عینی تالش دستگاه قضائی استان براي حفظ 

امنیت روحی و روانی جامعه است. 

قرارگرفتن در فهرست مجازات هاي حقوق بشري اتحادیه اروپا

از 18 مهرماه 1390 تا کنون اتحادیه اروپا مجتبی ملکی را به دلیل نقش مؤثر در نقض 
حقوق شــهروندان ایرانی در لیست مجازات هاي حقوق بشري قرار داده است. بر 
اساس بیانیه اتحادیه اروپا، مجتبی ملکی در مقام دادستان عمومی و انقالب کرمانشاه 
مسئول »اصلی افزایش مجازات هاي مرگ« بوده است و به همین دلیل در فهرست 

تحریم قرار گرفته است.

محمدجعفر منتظري
دادستان کل کشور

او متولد 1327 در قم است و تحصیالت 
حوزوي دارد

مسئولیت ها
- قاضی دادگاه انقالب اسالمی از سال 13۵9

- مؤسس سازمان قضائی نیروهاي مسلح در سال 1367
- فعالیت در سازمان قضائی نیروهاي مسلح تا سال 1368

- بازرس ویژه قوه قضائیه از سوي سید علی خامنه اي از 9 بهم نماه 1369 تا اردیبهشت 1370
- معاون پارلمانی وزارت دادگستري از سال 1368 تا 1378
- معاون اول دادستان کل کشور از سال 1380 تا سال 1384

- مشاور رئیس وقت قوه قضائیه )هاشمی شاهرودي( از سال 1384 تا سال 1388
138۵ - - بازرس ویژه قوه قضائیه از سوي سید علی خامنه اي در سال 1384

- رئیس هیات شناسایی آسیب هاي قوه قضائیه از سوي سید علی خامنه اي احتماالً
در سال 1386

- رئیس کل دیوان عدالت اداري از شهریورماه 1388 تا 1۵ فروردین 139۵
- رئیس شعبه اول دادگاه انقالب از شهریورماه 1388 تا 1۵ فروردین 139۵

- رئیس کل دادگاه ویژه روحانیت از شهریورماه 1388 تا کنون
- دادستان کل کشور از 1۵ فروردین 139۵ تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر
1. نقض حقوق شهروندان بهائی

در سال 1393 پس از ای نکه تعدادي از دانش آموزان بهائی شکایتی علیه سازمان
سنجش به دیوان عدالت اداري تسلیم کردند محمدجعفر منتظري راي داد که دانش 
آموزان بهائی نمی توانند به دانشگاه بروند. شعبه یک دیوان عدالت اداري که از سوي 
رئیس این دیوان اداره می شــود در این راي تازه با اســتناد به مصوبه محرمانه سال 
1368 شوراي عالی انقالب فرهنگی، اقدام سازمان سنجش در رد داوطلبان بهائی را 
مطابق با شــرایط عمومی گزینش و آموزش خواند و شکایت داوطلبان بهائی را رد 
کرد. در این مصوبه به بهائیان فقط حق داشتن تحصیالت ابتدایی و متوسطه داده شده 

است و آ نها از تحصیل در دانشگاه ممنوع شده اند.
محمدجعفر منتظري در 1۵ خرداد 139۵ در مقام دادســتان کل کشور نیز نسبت به 
ارتباط با بهائیان و پیامدهاي قانونی آن هشدار داد. او در سخنانی بهائیت را »ساخته 
انگلیس و اســرائیل« دانســت و گفت: »عاقالنه نیست بیاییم این افراد را در جامعه 
مطرح کنیم و با آن ها مراوده و رفت و آمد داشــته باشــیم« به گفته او افرادي که با 
بهائیــان ارتباط می گیرند باید منتظر عواقب قانونی باشــند. او گفته بود بهادادن به 

بهائیت »خنجر به قلب امام زمان « است.

2. مشارکت در کنترل، سانسور، فیلترینگ و تعقیب کاربران فضاي مجازي

محمدجعفر منتظري به عنوان دادســتان کل کشــور از اعضاي اصلی شوراي عالی 
فضاي مجازي است. شوراي عالی فضاي مجازي، عالی ترین نهادي است که وظیفه
نظارت، سیاســت گذاري و تصمی مســازي در فضاي مجازي را به عهده دارد و 
مسئول اصلی کنترل، سانسور، فیلترینگ و تعقیب کاربران فضاي مجازي در ایران 

است.
محمدجعفر منتظري در ۲7 اســفند 139۵ درباره فیلتر فضاي مجازي گفته بود در 
ایران هر هفته چیزي حدود 16 تا ۲0 هزار کانال تلگرام فیلتر می شود، اما این تعداد 

فیلترینگ هنوز کافی نیست و باید شبکه ملی به وجود بیاید. او گفته بود که فیلترینگ 
این شبکه هاي تلگرامی بر اساس مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه صورت 
می گیرد. به گفته وي »دولت دو سال پیش بخشنامه اي را به دستگاه هاي مختلف 
ابالغ کرده و در آن استفاده از پیام رسان تلگرام را ممنوع اعالم کرده که متأسفانه این 

بخشنامه مغفول مانده است.«
شــوراي عالی فضاي مجازي در 17 اسفند 1390 و به دستور سید علی خامنه اي، 
رهبر جمهوري اســالمی ایران، تشکیل شد، رهبر جمهوري اسالمی ایران، تشکیل 

شد دادستان کل کشور، وزیر اطالعات و فرمانده سپاه پاسداران از اعضاي حقوقی
شوراي عالی فضاي مجازي هستند. گفتنی است همه اعضاي شوراي عالی مجازي 

از سوي رهبر جمهوري اسالمی ایران تعیین می شوند.
3. مشارکت در سرکوب معترضان دي ماه 1396

محمدجعفر منتظري به عنوان دادستان کل جمهوري اسالمی در سرکوب و سرپوش
نهادن بر مرگ معترضان دي ماه 1396 و پیگیري نکردن مرگ مشکوک آ نها نقش 

داشته است.
منتظري در 1۲ دي ماه از برخورد شــدید دستگاه قضائی و امنیتی با بره مزنندگان 
امنیت و نظم خبر داد و گفت: »آن هایی که مرتکب جرم می شوند و اقدام به تخریب 
می کنند و آسیب به مردم می رسانند قطعاً دستگاه قضائی و امنیتی اطالعاتی با آن 
ها برخورد شدید خواهد کرد« او از مردم خواست تا معترضان را به نیروهاي امنیتی 
معرفی کنند. او به فضاي مجازي در کشور نیز اشاره کرد و گفت:  »رهابودن فضاي 
مجازي و دراختیاربودن این فضا در دست دشمن، براي همه عرصه هاي زندگی ما 
مضر است همان گونه که در این جریانات اخیر دیده شد که این ها چه شرار تهایی 

دارند... مردم دیدند که اگر فضا باز باشد این ها چه کار هایی می کنند«
او در 14 دي ماه مدعی شد که اعتراضات اخیر در ایران علیه گرانی و فضاي بسته 
سیاســی در خارج از کشور»طراحی« شده و گفت که »طراح اصلی این پروژه، یک 
آمریکایی به نام مایکل اندریا، مسئول سابق مبارزه با تروریسم سازمان سیاي آمریکا« 
اســت. او گفته بود »اتاق عملیات« اعتراضات در ایران را به راه انداخته و »منافقان، 
سلطنت طل بها، برخی ملی گراها و چپ یها« نیز نماینده اي در این اتاق عملیات 

داشتند.

4. مرگ معترضان بازداشتی
محمدجعفر منتظري در ۲1 د یماه 1396 با تأیید دو خودکشــی در بازداشتگاه هاي  
تهران و اراک ادعا کرد فردي که در زندان اوین خودکشی کرد معتاد بوده است و این 
زندانی سینا قنبري ۲۲ ساله بود که به ادعاي مقامات. فیلمش هم موجود است قضائی 
روز شــانزدهم دي ماه در دستشویی قرنطینه زندان اوین خودکشی کرد و جسدش 

روز نوزدهم دي ماه به خانواده اش تحویل داده شد.
پس از ادعاي محمدجعفر منتظري مبنی بر وجود فیلم خودکشی سینا قنبري، علیرضا 
رحیمی، نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمی، پس از بازدید از زندان اوین، 
در 16 بهمن 1396 با رد این ادعا در کانال تلگرام شخصی اش نوشت: »از این فیلم 
در جاهاي مختلف به اشــتباه به نام فیلم خودکشی سینا قنبري نام برده م یشود در 
حالی که فیلم حاوي ساعاتی از وضعیت محوطه سرویس هاي بهداشتی زندان بوده 
و داخل ســرویس یا ماجرایی که منجر به مرگ شده در فیلم وجود ندارد و اساسًا 

فیلمی از خودکشی وجود ندارد«
منتظري همچنین بدون ذکر نام به خبر خودکشــی یک متهم در اراک اشاره کرد و 
گفت فردي که در اراک خودکشی کرد در زندان نیروي انتظامی بود و پزشکی قانونی 
در حال تحقیق در این زمینه است و بنابر گزارش ها وي هم خودکشی کرده است. 
اشاره دادستان به وحید حیدري، دستفروش ۲3 ساله اي بود که روز دهم د یماه در 
شهر اراک بازداشــت و به کالنتري 1۲ منتقل شد اما روز شانزدهم د یماه مقامات 
انتظامی جنازه اش را با این عنوان که در بازداشتگاه خودکشی کرده است، به خانواده 
اش تحویــل دادند. مقامات انتظامی درباره وحید حیدري نیز اعالم کردند او معتاد 
بوده و به دلیل حمل مواد مخدر بازداشــت شده و با پیچیدن لباس دور گردنش در 
بازداشتگاه خودکشی کرده است. این در حالی است که عموي وحید حیدري روز 
نوزدهم دي ماه به کمپین حقوق بشر ایران گفت برادرزاده اش در بازار دستفروش 
بوده و اهل اعتیاد یا مواد مخدر نبوده است. همچنین تا کنون هیچ فیلمی از خودکشی 
وحید حیدري منتشر نشده است. یکی از بستگان وحید حیدري نیز گفته است هنگام 
تحویل جنازه شکافی ده سانتی در ناحیه سرش دیده است که نمی توانسته ربطی به 
خودکشی داشته باشد. محمد نجفی، وکیل دادگستري که پرونده وحید حیدري را 
دنبال می کرد، با رد فرضیه خودکشی وحید حیدري گفته بود که او در بازداشتگاه 

کشته شده است.
۵. سرکوب اعتراضات دراویش گنابادي

محمدجعفر منتظري به عنوان دادستان کل کشور در دستگیري، شکنجه، محاکمه و 
صدور احکام حبس سنگین براي دراویش گنابادي پس از اعتراضات 30 بهمن ماه 

و 1 اسفندماه 1396 نقش داشته و مسئول است.
او در ۲ اسفندماه 1396 گفته بود که دستگاه قضائی عالئم و نشانه هایی یافته است 
که نشــان می دهند اعتراضات دراویش ریشه در خارج از کشور دارند. او دراویش 
معترض را »اراذل و اوباش« نامید و گفت: »عد هاي از عناصري که خود را وابسته به 
گروهی از دراویش می دانستند و در حقیقت افرادي هستند که از این پوشش استفاده 
کردند، در یک حرکت بسیار ناهنجار اغتشاشاتی ایجاد کرده و سبب مزاحمت براي 

مردم شدند«
دراویش گنابادي روز سی ام بهمن ماه 1396 در اعتراض به محاصره خانه رهبرشان 
در خیابان هفتم پاسداران تهران تجمع کردند که این تجمع با دخالت نیروي انتظامی 
و مأموران لباس شخصی به آشوب کشیده شد. بر اساس فیل مهایی که در شبکه هاي
اجتماعی منتشــر شده است، مأموران لباس شخصی و گارد ویژه نیروي انتظامی به 
تعداد فراوان در خیابان هاي پاسداران با گاز اش ک آور و باتوم به دراویش و حتی 
مردم معمولی حمله می کردند. در این فیل مها حتی صداي شلیک گلوله به کرات 
شنیده شد و صورت هاي زخمی و آپارتمان هاي تخری بشده اي که به دراویش پناه 
دادند نیز به وضوح مشخص است. تصاویري در اینترنت پخش شد از آپارتمانی که 
شیشه هایش شکسته و حتی بخشی از خانه سرایدار آپارتمان نیز از سوي مأموران 
تخریب شــده و تصاویري از لکه هاي خون که بر روي زمین و دیوار پاشیده شده 

است.
فرهاد نوري، فعال حقوق دراویش، به کمپین حقوق بشر ایران گفته بود » از تاریخ 
اول اسفندماه تا کنون، 3۵0 درویش در زندان بزرگ تهران، 11 زن درویش در زندان 
قرچک ورامین و چهار نفر در بازداشتگاه اداره آگاهی شاپور در روندي غیر قانونی 

در بازداشت به سر می برند « به گفته او خانواده هاي این تعداد بازداشت.
شده بیش از 40 روز است که از وضعیت آ نها اطالعی ندارند و آن هایی که در اداره 
آگاهی شــاپور به سر می برند تحت فشار و شکنجه براي اعتراف هستند. به گفته 
فرهاد نوري به تمام دراویش بازداشــت شده پس از بازداشت دو اتهام تفهیم شده 
است. طبق برگه اي که به همگی آن ها داده شده آ نها به دو اتهام اولیه » اخالل در 
نظم عمومی با تظاهر و قدرت نمایی و تهدید با سالح گرم و سرد و تمرد از دستور 
پلیس و تخریب اموال عمومی و خصوصی « و » اجتماع و تبانی به قصد علیه امنیت 

ملی « متهم شدند.

6. پرونده قتل محمد راجی
محمدجعفر منتظري مرگ محمد راجی، از دراویش گنابادي که در زمان بازداشت 
کشته شد، را تکذیب کرد و گفت که او در درگیري ها کشته شده و جسد او براي 
شناسایی در پزشکی قانونی نگهداري شده است. این در حالی است که طیبه راجی، 
دختر محمد راجی، در 13 اســفندماه 1396 در ایــن باره گفت که مأموران نیروي 
انتظامــی در تماس تلفنی از خانواده محمد راجی خواســته اند که به همراه عکس 
و مدارک شناســایی او به اداره دهم آگاهی در خیابان شــاپور تهران مراجعه کنند. 
بر اســاس گفته هاي طیبه راجی پس از مراجعه یکی از بستگان او به اداره آگاهی، 
مأموران خبر داده اند که یکی از بازداشت شدگان »بر اثر ضربات وارده« در کماست. 
به گفته طیبه راجی، مأموران سپس در تماس تلفنی با فردي که از طرف خانواده به 
اداره آگاهی مراجعه کرده بود، گفته اند که آقاي راجی فوت شده است طیبه راجی 
همچنین گفت بود که پدرش هنگام بازداشت در اول اسفندماه » شدیداً ضرب و شتم 
« شده بود و » حال وخیمی « داشت اما » دست خود را تکان داد « و بعد از آن هیچ 

تماسی با خانواده نداشته است.

7. اعدام محمد ثالث
محمدجعفر منتظري به عنوان دادستان کل کشور در شکنجه، محاکمه ناعادالنه

و اعدام محمد ثالث مسئول است.
محمد ثالث متهم بود که روز 30 بهم نماه 1396 ه مزمان با درگیري و خشونت
مأموران پلیس با دراویش گنابادي در محدوده خیابان پاسداران تهران، با اتوبوس

به سمت گروهی از مأموران رانده و سه نفر از آن ها را کشته است. او روز ۲8 خرداد
در زندان رجایی شهر کرج، با آن که اتهاماتش را نپذیرفته بود، اعدام شد. در پرونده
محمد ثالث ناروشنی ها و ابهامات بسیاري وجود داشت از جمله این که در بخشی 
از کیفرخواست، دارابودن گواهینامه رانندگی پایه یک به عنوان »ادله بزه انتسابی« ذکر 
شده است که در تناقض آشــکار با »اصل برائت« است، موضوع معرفی و حضور 

وکیل تسخیري و تعیینی رعایت نشده است، هیچ مالقاتی بین وکیل تسخیري و متهم 
وجود نداشته است و بازسازي صحنه جرم بدون حضور متهم و وکیل او در محل 

آگاهی تهران و نه در محل وقوع جرم انجام شده است

8. دفاع از دستگیري و محکومیت معترضان به حجاب اجباري
محمدجعفر منتظري به عنوان دادستان کل کشور در بازداشت و صدور احکام حبس 
براي معترضان به حجاب اجباري نقش دارد. او در گفت وگوي ویژه خبري شبکه 
دو صدا و سیماي جمهوري اسالمی مسئله اعتراض به حجاب اجباري در ایران را 
»سیاست شیطانی دشمنان« خواند و به دختران خیابان انقالب هشدار داد که » نظام 
جمهوري اسالمی در مقابل حرکتی که گناه و حرام مسلم است ساکت نمی ماند « 
همچنین وي در 11 بهمن 1396 در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس که گفته بود 
براي یکی از دخترانی که در خیابان حجاب خود را برداشــته اند وثیقه ۵00 میلیون 
تومانی تعیین شده، گفت » این مسئله را بسیار امر جزئی و غیرقابل توجه می دانم 
چرا که اکثر به اتفاق بانوان ما یا محجبه چادري هســتند یا حجاب اسالمی درستی 
دارند یا برخی ها اگر حجاب درست و کاملی ندارند، قطعاً پاکدامنی و عفاف الزم را 
دارند و حرکتی را انجام نمی دهند که مورد نظر دشمن است. این حرکتی بچه گانه 
است که دختر جوانی در نقطه اي که افراد زندگی طبیعی شان را می کنند و راه خود 
را می روند در خیابان ناگهان روســري خود را بردارد و خود را نشان دهد و برخی 
مأموریت داشته باشند که از او فیلم بگیرند و بالفاصله در فضاي مجازي منتشر کنند. 
کسانی که این کار را می کنند بیشتر از نادانی و فریب خوردگی و از روي القائاتی 
اســت که از خارج کشور می شود« او برداشتن روسري را اقدام مجرمانه دانست و 
گفت: » افرادي که بی حجابی و حرکاتی را انجام می دهند که در شــأن یک بانوي 

مسلمان نیست، از نظر قانون مرتکب جرم شده و تحت تعقیب هستند«

9. بازداشت فعاالن محیط زیست و مرگ کاووس سیدامامی
محمدجعفر منتظري به عنوان دادستان کل کشور در بازداشت، شکنجه و مرگ

یکی از فعاالن محیط زیست مسئول اســت.در 19 بهمن ماه 1396 دادستان تهران 
خبر بازداشــت گروهی از فعاالن محیط زیست را به اتهام »جاسوسی« اعالم کرد. 
ســاعاتی بعد از اعالم این خبر خانواده کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست که 
جزو بازداشــت شدگان بود، اعالم کردند که مقام هاي قضائی به آن ها گفته اند که 
آقاي سیدامامی در زندان خودکشی کرده است. طبق نوشته فرزند کاووس سیدامامی 
او در تاریخ چهارم بهمن ماه بازداشت شد و در تاریخ 19 بهمن ماه خانواده مطلع از 

مرگ او با عنوان »خودکشی« شده اند.
دادستان تهران علت مرگ کاووس سیدامامی را خودکشی اعالم کردو ادعا کرد او
به دلیل اعترافاتی که بقیه بازداشت شدگان علیه او کرد هاند و همچنین اعترافات

خود علیه خودش دست به این کار زده است.
محمد جعفر منتظري در 19 اســفند، با اشاره به »خودکشی« کاووس سیدامامی در 
زندان گفت: » این فردي که خودکشی کرد و متهم به جاسوسی بود، در یک محل 
مناسب نگهداري می شده و مراقب تهاي الزم هم بوده منتها از فرصت استفاده کرده 
و شاید از غفلت مراقب استفاده کرده و ظرف چند دقیقه که از 1۵ الی 16 دقیقه بیشتر 
به طول نکشید، خودکشی کرد « او گفته بود » خودکشی زندانیان در همه جاي دنیا 
به ویژه در کشورهاي غربی شایع است«  با این حال دستگاه امنیتی ایران مریم مبینی، 
همسر کاووس سید امامی، را ممنو عالخروج کرده است فرزندان کاووس سیدامامی 
که به تازگی ایران را ترک کرده اند از افزایش فشارها بر اعضاي خانواده براي سکوت 
درباره مرگ او خبر می دهند. پیام درفشــان، وکیل خانواده کاووس سیدامامی، در 
مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت »ما نظریه اولیه پزشکی قانونی را دیده 
ایم. موارد اولیه معاینه جسد بود که خیلی مشهود است مثل میزان کبودي ها در نقاط 
مختلف بدن، جاي تزریق پوستی روي جسد و وضعیت جمود نعش که نشان می 
دهد فوت چه زمانی اتفاق افتاده. علت دقیق مرگ را عنوان نکرده و به این شکلی 
عنوان کرده بود که دور گردن آثار کبودي ناشی از فشار جسم دیده می شود. ولی این 
که علت مرگ را  خفگی یا سکته یا مسمومیت دارویی معرفی کند یا بگوید تحت 
تأثیر دارویی اراده مختل شده، مواردي است که ما مطرح کرده ایم و پ یگیر هستیم «
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کتاب »ترکیه: پل آزادی«
 Turkey: Bridge to“

“ Freedom
به زبان انگلیسی ساده که همگی بتوانند انرا بخوانند ، 

توسط اقای پرویز حکیمی نگاشته شده .
خواندن این کتاب برای همگان الزم ، خصوصا نسل 

جوان بعد از آشوب 1979، یا انقالب اسالمی
 بدنیا آمده اند.

سواالت شما در رابطه با رفتن شاه فقید وآمدن خمینی 
 خصوصا اقلیت ها را در رژیم مالیان شرح می دهد . 

سرگذشت خانواده ای است که برای فرار از 
جمهوری اسالمی، مجبور به ترک وطن شدند.
برای خرید کتاب میتوانید با  پرویز حکیمی

 Amazon شرکت کتاب و یا
تماس بگیرید.

818 419 2266
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طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

این هفته وســط خر تو خري ترکیدن و آتیش گرفتن تقریبا همه چیز و همه جا و همینطور تاسیســات اتمي جمهوري 
اسالمي، یهویي اومدن گفتن مي خوایم صیغه ۲۵ ساله با چین بخونیم و به مبارکي و میمنت بریم یه ۲۵ سالي بغل چین 

بخوابیم!

صیغه 25 ساله!
حاال جدا از اینکه چرا زمان اعالم این داستان االن توي اوج بالیاي غیرطبیعي و کامال انساني و خرابکارانه اتفاق میوفته، 
کامال واضحه یه چیز یا چیزایي رو مي خوان پنهون کنن … حاال بي عرضگي دولت و سرویس شدن دهن روحاني دلیلشه 
یا برگشــت مرگبار کروناســت و یا همین انفجار و آتیش سوزیاي پشت سر هم و … یا همه این ها … حاال دلیلش هر 
چي هســت، االن از این قرارداد ۲۵ ساله رونمایي کردن و مثه اینکه آقایون جمهوري اسالمي و اون رهبر علیل و ذلیلش 
تصمیم گرفتن براي باقي موندن بر ســر قدرت، عالوه بر زن و بچه اشــون، ملت و مملکت ایران رو هم بدن دو دستي، 
دســت دوستان چشم تنگ کمونیست شــون و باز تاریخ تکرار بشه و این دفعه مستعمره شرق مي خوایم بشیم … یعني 
چقد ر دیگ ه باس چي ن و روسي ه بکن ن ت و کون جمهوري اسالمي تا این آخوندا بفهمن بابا این دیوثا به موقعش 
امریکا را نمیذارن شــما احمقا رو بردارن، همچین زیر پاتونو خالي میکنن و تا دسته بهتون فرو میکنن که نفهمین از کجا 

به گا رفتین البت شــاید آقا و شــرکا از این صیغه شدن ۲۵ ســاله لذتم میبرن ، ه ر چي باشه وقتي صیغه رو بخونن دیگه 
حالله! البت به یغما رفتن ثروت مملکت ایران توسط چین به مدت ۲۵ سال!

استیضاح؟
یه مشــت اسکول عقده اي اصولگرا که خودشــونم میدونن چجوري و چقدر تخمیاومدن مجلس شوراي اسالمي، توي 
این خر تو خري کرونا و تحریم و کلي بدبختي دیگه به جاي رسیدگي به مشکالت مردم تو این روزها، دارن راي جمع 
میکنن تا حسن کیلیدساز رو استیضاح کنن و به قول معروف مادرشو به خواهرش پیوند بزنن و مثه بني صدر سیکتیرش 
کنن! یکي نیست بگه بابا شماها به خصوص اون قالیباف آدمکش کالهبردار مال مردم خور حرومزاده )اینا فحش نیست، 
اتهامات این آقاس!( که االن رییس مجلس شــده همه تون کون تون گوهیه، واسه چي مي خواین بشکه ان رو هم بزنین، 
بــوش همــه تونو خفه میکنه! درضمن اگه فکر کردین مقام رهبري که انقدر از خایه اش باال میرین بهتون اجازه میده این 
چند ماه آخر رییس جمهوري حســن روحاني رو کوفتش بکنین، کور خوندین! زیاد به خودتون فشــار نیارین و عجله 

نکنین، به قول خمیني: همه با هم به گا مي رویم!

جوك هاي برگزیده هفته:

یه روزرفتم تو رستوران دیدم همه با دوست دختراشون اومدن ولي خودم تنها بودم.
گوشي رو کنار گوشم گرفتم و با صداي بلند گفتم: بدبخت بیا که آبجیت با دوس
پسرش تو کافه نشستن ! بعد دیدم همه دخترها فرار کردن اینقد حال داد که نگو !

~~~~~~
بچه که بودم یه بار غیرتي شده بودم یه هفته نذاشتم بابام پیشه مامانم بخوابه ، بعد

فامیل اومدن پا در میوني کردن تا من رضایت دادم!
~~~~~~~

ت و في س بو ک عک س خودم و ب ا س گ دوست م گذاشت م ک ه بغل ش 
کردم!!!

دختره اومده میگه :کدومش تویي ؟ منم گفتم :اوني که تورو بغل کرده!
اون!

~~~~~~
وحشتناک ترین دیالوگ مامان ها تو خونه: بیا اینجا ببینم این چي ه ؟!!!

آدم سکته مي کنه المصب چي پیدا کرده ؟
~~~~~~

پشت هر مرد موفقي باالخره یه روز میخاره! چیه؟ فکر کردي مي خوام بگم پشت 
هر

مرد موفقي یه زنه؟ عمرا!!!
~~~~~~

میگن به هرچیزي که بخندي همون سرت میاد:
هه پول هه پول هه پول خخخخخخ پول

هه هه هه هه پول هر هر هر هر هر پول هي هي هي هي هي پول یو ها ها ها
ها ها ها پول :((((((((((( پول!
پس چرا پول سرم نیومد ؟؟؟

~~~~~~
این همسایه ما خیلي بیشعوره ساعت ۲ نصفه شب با مشت میکوبید به دیوار خونه 

ما!!!
حاال خدا رو شکر بیدار بودم و داشتم شیپور میزدم!

~~~~~~
تردمیل چیست ؟

وسیله ایست که هر چه سگ دو بزني به هیچ جایي نمیرسي !
~~~~~~

میگن چیزي لذت بخش تر از زدن بچه ي مهمان دور از چشم پدر و مادرش نیست 
!!!

اي حال میده !
~~~~~~~

اینقدر که من وقتي میرم دستشــویي به در و دیوار توجه میکنم تا سوسک نباشه ، 
اگه به

عشقم توجه میکردم دیگه االن حتما عروسي کرده بودیم!
~~~~~~~

دختره پست گذاشته:
هر پسري وارد زندگیم میشه اوني نیست که میخوام!

یه پسره زیرش کامنت گذاشته:
درد تو خوبه، من هر دختري رو تو خیابونم میبینم؛ المصب همونیه که میخوام!

~~~~~~~
هه فکر کردین من مث شمام که معتاد اینترنت باشم؟

نخیر من االن با اراده آهنینم کامپیوترو خاموش میکنم و با گوشي میام !
~~~~~~~

اسمش دمپاییه ولي اصال دم پا نیست تو دورترین نقطه دستشوییه!
~~~~~~~

دقت کردین نسبت خارش هر نقطه از بدن با میزان دسترسي به آن نقطه رابطه عکس
داره؟

~~~~~~~
یه کپسول آمکسوسیلین بگیرین بندازین تو شوفاژ مدرسه یک بوي

گندي میاد تا 8 ساعت نمیتوني نفس بکشي !
~~~~~~~

بچه بودم مدرسمون کنار خونمون بود هر وقت تو مدرسه صدام میکردن هم مدرسه
کتک میخوردم هم خونه !

~~~~~~~
مامانم رفته بود بیرون، رفتم در یخچال رو باز گذاشتم صداش در اومد!

بهش گفتم : هه حاال هي ضر ضر کن هیشکي صداتو نمیشنوه !
بعد ۵ ثانیه مامانم کلید انداخت اومد خونه و …

~~~~~~~
داش سام علیک! بااجازت روغن ماشینتو خالي کردم وبه جاش خون جیگرمو ریختم

تاهر وقت استارت زدي به عشقت بسوزم.
~~~~~~~

بیا مثل دو کبوتر عاشق پر بکشیم بریم لونمون. بعد تو تخم بذار منم گوجه میخرم 
باهم

یه املت بخوریم !!!
~~~~~~~

هه دختر اگه خوشگل باشه با شلوار کردي هم میتونه دلبري کنه …
ساپورت بهونست !

~~~~~~~
سالها گذشت و گذشت و گذشت و ساندیس ها کماکان تولید شدند و تولیدکنندگان

باز کنید و مردم همچنان از آنجا باز کردند!!! » اینجا « نوشتند از
~~~~~~~

مامور به غضنفر : اونجا ماهیگیري ممنوعه!
غضنفر : اینجا که تابلو نزدین!!!

مامور : نزدیم که نزدیم یاال از آکواریوم بیا پایین دیوث!
~~~~~~~

دختر خالم 11 سالشه و هفت هشتا وبالگ داره! فیسبوک هم میره! االنم بهم میگه
گوشیتو بده بهت یاد بدم چطوري بیاي اسنپ چت!

من یازده سالم بود پشت تلویزیونو میدیدم آدماش کجان!!!
~~~~~~~

تو این روزها اگه ساعت ببندیم انقد روش بلوز پشمي و کت و کاپشن هست که آدم
از دیدن ساعت مچیش منصرف میشه زمانو با همون موبایلش چک میکنه!

~~~~~~~
یه نادون یه کتاب مینویسه ، صد نفر نمیتونن پاسش کنن!

ایام امتحانات تسلیت!
~~~~~~~

یه فامیل داریم اسمش عسله ، انقدر صداش شبیه پسراست من فک میکردم آقا
اسده !

~~~~~~~
و خداوند مي فرماید: اي کســاني که 99 درصد عکساتون رو فتوشاپ شده نشون 

ملت
میدین تو فیسبوک، روز قرار فرا خواهد رسید!

باشد که رستگار شوید!
~~~~~~~

رفتم قلنج بابا بزرگمو بگیرم تا رفتم دست بکار شم صدا نصف شدن خیار داد !هیچي
دیگه الفاتحه مع الصلوات!

~~~~~~~
مورد داشتیم دختره بیشتر گاز میداده تا برف پاک کن سریع تر کار کنه!

~~~~~~~
اگه یه جا دعوا شه واکنش مردم اطراف در حال تماشاي دعوا:

آمریکا : نگاه میکنه!
آلمان : فحش میده میره!

عرب : فرار میکنه!
چیني : جدا میکنه!

ایراني : فیلم میگیره!!!
~~~~~~~

دو تا از پر مصرف ترین جمالت دنیا :
I Love U

Made in China
~~~~~~~

واال تعریف از خودم نباشه!
ولي از هر مرکز خرید و بانک هر جا رد میشم درش برام باز میشه !

~~~~~~~
خدا مرد را آفرید و گفت : احسنت چه زیبا! سپس زن را آفرید و گفت : کمي آرایش

نیاز دارد که به عهده خودش!
پسرا شیپور فراموش نشه، پرچم باالست!!!

از شبکه های اجتماعی:
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آدینه  ۲0 تیر |    10 جوالی
1314 خورشیدی )193۵ میالدی(

بازگشت رضاشاه از سفر ترکیه
13۲۵ خورشیدی )1946میالدی(

درگذشت حبیب سماعی -موسیقیدان و نوازنده
1346 خورشیدی )1967میالدی(

زاد روز تورج دریایی تاریخ پژوه ایرانی آمریکایی و استاد دانشگاه
برخی از آثار مکتوب دکتر تورج دریایی در این جا قابل 

دسترسی است.
13۵1 خورشیدی)197۲ میالدی(

درگذشت عبدالرحمن فرامرزی، نویسنده و مدیر روزنامه  کیهان
عبدالرحمن فرامرزی )زاده 1۲90 خورشیدی در فرامرزان فارس،  
روزنامه نگار و سیاستمرد ایران. او در چند دوره نماینده مجلس و 

مدتی سردبیرروزنامه کیهان بود.
 کتاب خاطرات عبدالرحمان فرامرزی در دو جلد در شرکت 

کتاب موجود است
1360 خورشیدی )1981 میالدی(

درگذشت جهانگیر قائم مقامی - پژوهشگر
1361 خورشیدی )198۲ میالدی(

درگذشت دکتر محمود مهران- ادیب و مؤسس مرکز حفظ آثار ملی
1386 خورشیدی )۲007 میالدی(

درگذشت سورن از چهره های دهه 1330 موسیقی ایران است 
که به موزیک جاز معروف شد.

1389 خورشیدی )۲010 میالدی(
درگذشــت عنایت اهلل رضا، نویسنده و پژوهشگر ایرانی در 
سن 90 سالگی. او در پهنه سیاست و در عرصه پژوهش های 

»ایرانشناسی« از چهره های نام آور بود.

شنبه ۲1 تیر   |  11 جوالی
133۵ خورشیدی )19۵6 میالدی(

نصرت اهلل معینیان به ریاست انتشارات و رادیو منصوب شد
1343 خورشیدی )1964میالدی(

درگذشت سناتور حسین عال در سن 8۲ سالگی
در کابینه مستوفی الممالک و صمصام السلطنه وزیر تجارت و 
فوائد عامه بود. در دوره پنجم به نمایندگی مجلس شورای 
ملی انتخاب شد و همراه با مدرس، تقی زاده و مصدق با خلع 
قاجاریه مخالفت کرد. در دوره رضاشاه چندبار وزیر شد. در 
جریان وقایع آذربایجان و شکایت ایران از شوروی به شورای 
امنیت به عنوان سفیر ایران در امریکا فعالیت زیادی کرد. پس 
از بازگشت به ایران وزیر خارجه و بعد از کشته شدن رزم آرا، 
نخست وزیر شــد. در دوران نخست وزیری دکتر مصدق 

وزیردربار بود.
1348 خورشیدی )1969 میالدی(

درگذشت خلیل ملکی- از رجال سیاسی و رهبر »نیروی 
سوم« و از چهره های سیاسی ایران در دهه های 13۲0 و 1330 

خورشیدی
13۵9 خورشیدی )1980 میالدی(

کشف »کودتای نوژه« توسط وزارت اطالعات رژیم اسالمی.
13۵9 خورشیدی )1980 میالدی(

درگذشت فرخ لقا هوشمند بازیگرتأتر و سینما و تلویزیون بر  
اثر سکته قلبی در سن 81 سالگی در بیمارستانی درتهران. وی 
متولد 1307 در رشت بود. وی در سریال صمد نقش مادر 

صمد را داشت.

1397 خورشیدی )۲018 میالدی(
درگذشت  عباس امیر انتظام  معاون و سخنگوی دولت موقت 

انقالب ) به نخست وزیری مهدی بازرگان( 
 

یکشنبه ۲۲ تیر |    1۲ جوالی

1391 خورشیدی )۲01۲ میالدی(
درگذشت حمید سمندریان، کارگردان نامدار تئاتر )پدر تئاتر 

ایران( در سن 81 سالگی بر اثر بیماری سرطان کبد.
دوشنبه ۲3 تیر   |   13 جوالی

1۲89 خورشیدی)1910 میالدی(
درگذشت سید عبداهلل بهبهانی مجتهد شیعه از رهبران انقالب 

مشروطه در پی ترور او توسط افراد ناشناس 
1313 خورشیدی)1934 میالدی(

زادروز محمود محمودی خوانساری، خواننده
1344 خورشیدی )196۵ میالدی(

تصویب نخستین آیین نامه  نظارت بر نمایش فیلم در ایران
1346 خورشیدی )1967 میالدی(

درگذشت سیداحمدخان ملک ساسانی -ادیب و مورخ
13۵9 خورشیدی )1980 میالدی(

درگذشت محمدتقی مصطفوی -پژوهشگر و باستان شناس
1379 خورشیدی)۲000 میالدی( 

درگذشت یحیی مهدوی بنیانگذار دوره دکترای فلسفه در 
دانشگاه تهران.

 از آثار وی: جامعه شناسی یا علم االجتماع، ترجمه شناخت 
روش علومی وفلسفه علمی )تولد 1۲87خورشیدی(

139۵ خورشیدی )۲016 میالدی(
درگذشت جمشید ارجمند، منتقد سینما و مترجم ایرانی در 
سن 77 سالگی در بیمارستان شهدای تجریش در تهران. او 

بیش از ۲0 جلد کتاب به فارسی ترجمه کرده است.
 .

سه شنبه ۲4 تیر   |  14 جوالی
1۲۵3 خورشیدی )1874 میالدی(

انتشار نخســتین روزنامه  ایران به نام »کاغذ اخبار« توسط 
میرزاصالح شیرازی )ازاین روزنامه تنها یک نسخه در موزه  

بریتانیا موجود است(
136۵ خورشیدی )1986میالدی(

درگذشت دکتر مهدی حمیدی شیرازی- شاعر ، نویسنده،  
مترجم و اســتاد دانشگاه تهران )تولد 1۲93 خورشیدی در 

شیراز(
 آثار دکتر مهدی حمیدی شیرازی در شرکت کتاب موجود 

است 
138۵ خورشیدی )۲006 میالدی(

درگذشت علی رضا شاپور شهبازی، نویسنده، استاد دانشگاه، 
ایران شناس وباســتان شناس دوران هخامنشی در سن 6۵ 
سالگی به علت ابتال به بیماری سرطان معده درایالت اورگان 

امریکا
وی مؤسس بنیاد پژوهشی هخامنشی در سال 13۵۲)1973(  

بود و تا سال 1978 این بنیاد را اداره کرد.
پیکر او در کنار آرامگاه حافظ در شیراز به خاک سپرده شد.

1388 خورشیدی )۲009 میالدی(
درگذشت عبدی یمینی، آهنگساز، تنظیم کننده و نوازنده نامدار 
وبرجسته ایرانی در پی سانحه سقوط هواپیمای مسافربری 

مسیر تهران-ایروان. )زادروز 133۲(
1394 خورشیدی )۲01۵ میالدی(

درگذشت منصور نریمان )اسکندر ابراهیمی زنجانی( نوازنده 
سرشناس ایرانی بربط )عود( در سن هشتاد سالگی به دلیل 

عارضه ریوی در تهران.
چهارشنبه ۲۵ تیر  |   1۵ جوالی

1346 خورشیدی )1967 میالدی(
زادروز مهرداد آسمانی، خواننده، آهنگساز و تنظیم کننده ی 

ایرانی مقیم لوس آنجلس 
138۵ خورشیدی )۲006 میالدی(

درگذشت سودابه اسکویی، بازیگر و کارگردان تئاتر )تولد 14 
مهر 13۲9 خورشیدی(

1388 خورشیدی )۲009 میالدی(
درگذشت اسماعیل فصیح، رمان نویس و مترجم ایرانی عصر 
روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه به دلیل مشکالت عروقی و مغزی در 
بیمارستان شرکت نفت تهران. وی متولد دوم اسفند1313 در 

تهران بود.
آثار این نویسنده در شرکت کتاب موجودند 

پنجشنبه ۲6 تیر   |  16 جوالی
1۲69 خورشیدی )1890 میالدی(

زادروز استاد ذبیح بهروز-نویسنده، شاعر و پژوهشگر
یکی از سرآمدان ادبیات الحادی در دوران معاصر، ذبیح بهروز 
است که طی 8۲ سال زندگی پر بارش بسا کارهای ارزنده انجام 
داد. او از ترس آزار و ترور فکری و جسمی اربابان شریعت 
از نام هائی چون »حکیم علی بن دیالق« و »محمدبن فضل 
السندلی« استفاده می کرد. متاسفانه بیشتر آثار این دانشمند هنوز 

منتشر نشده است.
1۲87 خورشیدی )1909 میالدی(

خلع محمدعلی شاه و جلوس سلطان احمد شاه قاجار
یپرم خان )ارمنی( به ریاست نظمیه منصوب شد.

131۵ خورشیدی )1936 میالدی(
درگذشت محمدحسن سیفی قزوینی معروف به عمادالکتاب، 

خوشنویس بزرگ ایران  درتهران )تولد 1۲48 خورشیدی(
13۲0 خورشیدی )1941 میالدی(

زادروز اسداهلل حجازی، نوازنده  تار و مؤلف در حوزه  موسیقی
1341 خورشیدی )196۲ میالدی(

استعفای دکتر علی امینی از نخست وزیری.
1368 خورشیدی )1989 میالدی(

درگذشت داود منشــی زاده- ادیب و استاد دانشگاه اپساال 
)سوئد(

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

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
10 جوالی تا 16 جوالی )۲0 تیر تا ۲6 تیر(

https://www.08tickets.com/tickets/online-with-mohammad-amini-196485#buy
https://www.uwla.edu/
http://www.khoshvaghtlaw.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=111733
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نماینده پیشین شورای شهر لوس انجلس به فساد مالی اقرار کرد

یکی دیگر از نمایندگان پیشین شورای شهر لوس آنجلس به فساد اقرار کرد. میچل 
انگلندر نماینده پیشین شورای شهر از منطقه 1۲، که سال گذشته استعفا داده و بهانه 
آن را کار در شرکت خصوصی اعالم کرده بود، در ادامه تحقیقات برای فساد در شهر 
لوس انجلس که از سوی FBI آغاز شده و دادستانی او را متهم کرده بود، امروز در 

دادگاه به جرم خود اقرار کرد تا از محکومیت کمتر برخوردار شود. 
FBI اعالم کرده است که او هدایای نقدی و اقامت در هتل در الس وگاس و پالم 

اسپرینگ را در پرونده خود دارد. 
در ماه جون ۲017 هنگامی که FBI در مورد هوزه هویزار و فساد و رشوه تحقیق 
می کرد، میچل انگلندر همراه با شماری از کارکنان دفتر خود به الس وگاس پرواز 
کرده و با دریافت پاکت پول در هتل مانده اســت. دادستان فدرال با پذیرش توافق، 

این عضو شورا را 36 ماه زندان بفرستد.

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

