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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 گرفتهاست رشک مبر!!!...

رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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در صفحات دیگر:
پلیس نگارنده «تو نفس من را
بگیر» شناسایی شد
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پیام نوروزی ۱۴۰۰

نه به جمهوری اسالمی

ایالتکالیفرنیاهمچنان
بر روی خط کاهش است.
گویننیوسامدراستادیومداجرزاز
موفقیتهایخودسخنگفت

وام های کرونا

کالیفرنیا زودتر از آمریکا از
مشکلاقتصادیبیرونخواهدآمد

 EDDو  PPPو SBA

شخصی  -بیزینسی

آزمایش ماری وانا از شرط استخدام
حذف می شود

دریافت وام های بالعوض از سوی کانتی  -ایالتی و فدرال
دریافت کمک از سازمان کار و خدمات اجتماعی

424-385 -2981

بازگشایی مدارس لوس انجلس
در ماه آپریل
حفاری ده ها هزار چاه نفت در
کرن کانتی کالیفرنیا
مقررات بهره گرفتن از  ۲هفته
مرخصی برای بیماری بار دیگر
قانونی می شود
خشونت به بهانه آزادی
بیان قانونی نیست

مشاوره اولیه رایگان

ایرانشهر :بر سر سفره هفت سین این پیام را بنویسیم هر
چند با «س» شروع نمی شود
طنین فریاد « نه به جمهوری اسالمی» را رساترکنیم
هم میهن !
فریاد « نه به جمهوری اسالمی»جای جای ایران طنین
افکن شده است.
این صدای مردمی است که عزم جزم کرده اند تا بساط
جمهوری اسالمی ،این مانع اصلی دستیابی به آزادی،
رفاه ،دموکراسی ،پیشرفت و حقوق بشر را برچینند.
فرارویش کارزار « نه به جمهوری اسالمی»در پیوند

بــا دیگر حرکت های سیاســی و مدنی نوید دهنده
هم ســویی و هم گرائی بیشتر مبارزات آزادیخواهانه
و عدالت جویانه مردم ایران برای رهایی ازجمهوری
اسالمی است.
هموطنان میهن دوســتی که قلب و ذهنتان سرشار از
آرزوی آزادی و آبادی ایران است:
بیاییم خواســت « نه به جمهوری اسالمی» را محور
همبستگی ملی قرار دهیم تا با برپائی جنبشی بزرگ و
فراگیر خاک ایرانزمین را برای همیشه از فقر و نکبت
رژیم سیاه جمهوری اسالمی پاک کنیم

هدیه یک میلیون دالری یک نیکوکار ایرانی به دانشگاه یو سی ال ای
هدف از ایجاد کرسی در بخش علوم ریسک و سرطان توسط نریا و منیژه یومتبیان حمایت از

اعضای هیئت علمی دانشگاه یو سی ال ای بوده که تخصص آن ها در زمینه تحقیقات مهندسی،
پزشکی و سرطان می باشد و در جامعه به صورت فعال حضور دارند .دکتر آرش نعیم اولین

استادی است که توسط دانشگاه این کرسی را در اختیار می گیرد .وی سرطان شناس ،مهندس

زیست شناس و متخصص در خدمات سالمت ،انفورماتیک ،سیاست سالمت و مسائل مربوط
به کیفیت مراقب های بهداشتی است .منیژه یومتوبیان در همین راستا سامانه ای با عنوان

 Persians4cure.comراه اندازی کرد و ایرانیان را تشــویق به مشــارکت در پشتیبانی از

منیژه یومتوبیان نیکوکار و کارشناس باسابقه سالمت دانشگاه یو سی ال ای مبلغ یک میلیون دالر
به دانشکده مهندسی ساموئلی این دانشگاه اهداء کرد.
با اهدای این هدیه کرسی وقف شده نریا و منیژه یومتوبیان در بخش علوم ریسک و سرطان ایجاد
می شود .این هدیه موجب گشت تا یک میلیون دالر دیگر از وجوه تطبیقی که در سال 2016
توسط بنیاد ساموئلی با هدف تشویق ایجاد کرسی وقف شده برای هیئت علمی گروه مهندسی
دانشگاه برنامه ریزی شده بود صرف گردد.
یومتوبیان در افزایش سطح آگاهی و کمک های انسان دوستانه در زمینه سالمت در بین جامعه
ایرانی آمریکایی های مقیم لس آنجلس فعال است .او که زاده و بزرگ شده شیراز می باشد
نزدیک به دو دهه به عنوان پرستار و متخصص پرستار بالینی در یو سی ال ای مشغول به کار بوده
است .نریا همسر فقید او مهندس برق شرکت هوافضای Mater Specialtiesدر کاستا مسای
کالیفرنیا بود .وی به همراه شریک تجاری خود سیستم هشدار صوتی برای هواپیما را ابداع کرده
و پس از آن از این فناوری برای ساخت ماشین حساب ها و مولتی مترهای گویا برای اندازه گیری
ولتاژ ،جریان و مقاومت برای تکنسین ها و مهندسان اختالل بینایی استفاده کرده است.
به پاس خدمات وی ،منیژه یومتوبیان بنیادی را به نام Neria and Manizheh Yomtoubian
 Sanctuaryدر اورنج کانتی پایه گذاری کرد.

کوششهای دانشگاه یو سی ال ا در امر پیشگیری و درمان سرطان کرد .اعضای بورد این سازمان،

منیژهیومتوبیان،دکترآرشنعیم،سیروسشهریاریوکیل،بیژنخلیلی،ناشروروزنامهنگار،دکتر

فرامرز کیوانفر مهندسی فضا ،سهیل دردشتی ،متخصص حسابداری ،مونا میر آخور آنالیست
سرمایه گذاری ،دکتر برایان پزشکی ،دکتر سها دردشتی ،متخصص بیماری های داخلی ،دکتر

بهنام نعیم  ،متخصص سرطان شناسی و ناتان احدوت بیولوژیست می باشند.

کامیار روحانی
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به یادبود قتل ناجوانمردانه احمد کسروی توسط
فداییان اسالم و سکوت روشنفکران و دولتمردان ایرانی
در آن زمان و دوره های بعد
نویسنده  :محمد امینی
به یاد سالگرد کشتن احمد کسروی در بیستم اسفند*۱۳۲۴
«آقای نواب گفت ما که دستمان به کسروی نمی رسد ،بهتر است حاال که از دادگستری
بیرون می آید قالش را بکنیم  ...آن دوتن [برادران امامی] از جلو و بقیه از پشت سر وارد
داگستری شدند  ...خدا رحمت کند آقا جواد مظفری را ،زیر صندلی میرود و با اسلحه
سرد قال قضیه را می کنند  ...از دادگستری که بیرون می آمدند ،همه اهلل اکبر می گفتند».
(حسین اکبری مدّ اح ،حلبی ساز پیشین و از مدّ احان سرشناس در جمهوری اسالمی)۱
هفتاد و پنج سال پیش ۲،در روز بیستم اسفند  ،۱۳۲۴شادروان احمد کسروی تبریزی،
پژوهشگری سرکش ،مصلحی جسور و انسانی پارسا ،به همراه منشی وفادارش حداد
پور ،به دست آدمکشان فداییان اسالم در کاخ دادگستری کشته شد .مگر کسروی جز از
راه خامه توانایش ،نگاه موشکافانه اش و تیزبینی پژوهشگرانه اش ،گزند و آسیب دیگری
به مالیان و خرافه پرستان رسانده بود که جزایش کشته شدن به تیغ درنده کسانی شد که
حاج مهدی عراقی ،از یاران نواب صفوی و آیت اهلل خمینی ،با سربلندی و خودستایانه،
آن ها را «اوباش و عربده کش های محالت» ۳می خواند؟
پاســخ را باید در همان گفته های یادشده از سید عطاءاهلل مهاجرانی یافت که اینک در
ِســلک شیفتگان حقوق بشر و گاه در کنار کافران فطری به سیر و سیاحت و سخنوری
در سرزمین ک ّفار حربی مشغول اند و در همان حال شادمان ،که کتاب «نقد توطئه آیات
شیطانی» شان در پشتیبانی از «فتوای تاریخی امام خمینی» برکشتن سلمان رشدی ،اینک
به چاپ بیست و پنجم رسیده است! پاسخ را باید درآن اندیشه تباه فقهی ُجست که کشتن
مسلمان زاده ای را که فقیهان بگویند از دین برگشته و کافر فطری شده ،روا می دارد و به
کافر ملی (کافر زاده ای که مسلمان شده و سپس از دین برگشته) سه روز برای توبه زمان
می دهد و پس از آن کشتن او را واجب می داند! دراین دیدگاه فقهی ،هرمنبری «حاکم
شرعی» که چند برگ از تلخیص المفتاح و بخش هایی از مختصرالنافع ،شرایع و مکاسب
خوانده باشــد ،می تواند داوری کند که فالن بخت برگشته ای که از نگاه او به ساحت
مقدّ س پیامبر اسالم و امامان شیعی اهانتی کرده ،شاینده مرگ است۴.
شوربختا که برخی از «روشنفکران دینی» و نوآوران مسلمانی که از مدرنیته و دموکراسی
هم سخن می گویند ،دستکم تا امروز پشتیبان و توجیه گر چنین اندیشه و رفتار فرومایه
ای بوده اند .شــوربختا کسی از میان ایشان ،بی پرده و آشکار نگفته که کشتن کسروی
جنایت بوده و کشــندگان کسروی ،دسته ای تروریســتی و آدمکش بوده اند؛ و بدون
توسل به «احتجاجات فقهی» و بی آنکه سخن را در ترمه «ضرورت های زمان» بپیجاند،
ّ
ننوشته که برانگیختن مردم ،یا فتوا به کشتن انسان ها دادن به پادافراه* برگشتن از دین،
جنایتکارانه و بشرستیزانه است٥.
آن اندیشــه فقهی که کشتن کسروی را به بهانه از دین برگشتن یا کفر و الحاد شاینده
می دانست ،ســده ها پیش ازآن منصور حالج را بردار کرده و عین القضات همدانی
را در بوریایی ســوزانده بود .همان اندیشه ای اســت که به چرخش خامه فقیهی که
رحمت اسالمی را از زیرسایه درخت سیبی نوید داده بود ،به کشتن هزاران جوان زندانی
فرمان داد؛ همان است که جهانی را به کشتن نویسنده ای که آیاتی شیطانی نگاشته بود
برانگیخت و شرمساری به ایرانیان ارمغان آورد .درباور به این داوری فقهی ،کم یا بیش
همه فقیهان و مجتهدان شیعی ،از پشتیبانان والیت مطلقه فقیه تا پرخاشگران به آن ،هم
رای اند .اگرهم زاویه ای در باورهایشان باشد ،در اصل «واجب القتل» بودن مرتد یا از
دین برگشته نیست ،که در پذیرش توبه اواست! آیت اهلل اسداهلل بیات زنجانی از مراجع
تقلید هوادار اصالحات و مخالف والیت فقیه درباره کسی که از دین برگشته باشد می
نویسد« :اگر مرتد فطری مرد باشد ،به محض کافر شدن ،همسرش از وی جدا میشود و
احتیاجی به طالق ندارد  ...اموال و دارایی او نیز پس از پرداخت بدهی ها بین ورثه تقسیم
میشود و اگر حاکم شرع ّ
مطلع شد و ارتداد وی با طرق معتبر در محکمه به اثبات رسید،
او را به اعدام محکوم میکند ...پس از آنکه ارتداد مرتد فطری نزد حاکم شــرع ثابت
شد ،حاکم نباید او را توبه دهد و توبهاش را قبول کند و حکم قتل را درباره وی صادر
نکند؛ مانند حدّ زنا که اگر به وسیله شهود به اثبات برسد حاکم نمیتواند از آن بگذرد٦».
پایان این اندیشه تباه فقهی که ریختن خون از دین برگشتگان یا پرخاشگران به برداشت
رسمی از دین را برحق می شمارد ،چگونه رقم خواهد خورد؟ دراین شست و پنج سال،
از تندروترین فقیهان و مجتهدان شیعی ،تا مداراجوی ترین شان ،از کشتن این دانشمند
فرزانه با واژگانی چون «ختم غائله کسروی»« ،اجرای حدّ شرعی به دست برادران فدایی
اســام»« ،به درک واصل شدن ســبّاب به دین و طاهرین» یادکرده و می کنند .من نه
خوشبینم و نه خودرا می فریبم که شاید سیّد مح ّمد خاتمی که با لبخند همیشگی خویش
و در مقام رئیس جمهور پیشــین دولت اصالحات در مراسم بزرگداشت نواب صفوی
شرکت کردند و در ردیف جلو نشستند ،و یا کسانی از هم اندیشان ایشان ،نقدی به این
حکم فقهی فرومایه بنویسند و واکنشی به کشتن کسی چون کسروی بکنند و بگویند
که کشــتن یک انسان ،تنها و تنها به گناه برگشتن از آیین خانواده اش که خود گزیری
در پذیرش آن نداشــته ،تبهکارانه است .از مجتهدانی چون آیت اهلل دستغیب هم که بنا
به مصلحتی یا باوری ،امروز با «والیت فقیه جائر» سرناســازگاری دارند ،چنین امید و
انتظاری ندارم .ا ّما چشم امید داشتن از دوستان روشنفکر دینی و آن رهبران سیاسی که
برخودکامگی دینی شوریده اند ،دوراز انتظار نیست .امروز نمی توان هم از حقوق بشر
سخن گفت و هم دربرابر کشتن فرزانه ای چون کسروی خاموش بود .نمی توان خویشتن
را با خانواده فکری دموکراسی و دولت غیر دینی همپیوند و همپیمان دانست و از سوی
دیگر از «مجاهدات برادران فدایی اسالم» یاد کرد و در سوگ ایشان اشک ریخت .درهر
دوسوی این میدان اندیشه نمی توان بازی کرد.

اینک پس از هفتاد و پنج سال ،زمان آن فرا رسیده که نواندیشان مسلمان شیعی
که با اندیشــه های کســروی و از جمله با خرده گیری های او به شیعی گری،
همآوایی ندارند ،خامه خویش را در اندوه مرگ هولناک آزاداندیش فرهیخته ای
به دست اوباش فدایی اسالم ،لختی بگریانند و بیافزایند که با هیچ حکم فقهی و
عقلی نمی توان انسانی را به گناه برگشتن از دین یا درگیری با دین رسمی ،یا به
چالش کشیدن باورهای چیره ،آن هم درمیان غلغله هوراکشان منبری و بازاری از
پی درآورد؛ آن هم نه هر انسانی ،که یکی از مفاخر تاریخ ایران را.
**********
کسروی که پیشتر درس دینی خوانده بود و رخت مالیی برتن داشت ،کار بازبینی
در داوری های چیره بر ایرانیان شیعی را از کتاب آیین ( ،)۱۳۱۱ماهنامه پیمان (از
یکم آذر  )۱۳۱۲و نامه همایون (از مهرماه  )۱۳۱۳آغاز کرد .در شــماره نخست
نامههمایون که به سردبیری علی اکبرحکمی زاده فرزند شیخ مهدی پایین شهری
در قم منتشر می شد ،٧مقاله ای از کسروی با اندرزی به ایرانیان به چاپ رسید که
«دین را بنیاد زندگانی ساخته ،از یکسو هم با بیدینی که بدترین آسیب جهان می
باشد نبرد نماید و از سوی دیگر خرافات و گمراهی های دینی را که خود شکل
دیگر بیدینی است از ریشه براندازد».
به هر روی ،کسروی از نواندیشی شــیعی به نو اندیشی اسالمی و سرانجام به
پاکدینی رسید .درست یا نادرست ،برآن بود که دگرگونی ایران و بهبود زندگی
مردم شدنی نیست مگر با پذیرش دگرگونی هایی در باورهای دینی توده و کنار
نهادن ارزش های خرافــی و آن چه را که او روش های بی بنیاد آیین چیره بر
ایران می خواند .داوری کســروی پیرامون دین ،اسالم و شیعی گری هرچه بود،

دراین جای گفتگو نیست که او تاپایان زندگی
پربارش ،خداپرست ماند و در همه نوشته هایش
و از جمله در شــیعی گری که انگیزه کشتن او
شــد ،قرآن را ســتایش می کرد ،از پیامبراسالم به نیکی سخن می گفت و اورا
«پاکمرد عرب» می خواند و علی بن ابی طالب را به راستگویی و پاکدامنی می
ستود .با این همه ،پرخاشگری بی پروای او به باورهای هزارساله ای که هر روز
از منبرها گسترده می شد و او آن ها را آلودگی های اسالم می نامید ،آن درخت
کهن اندیشه های واپسگرایانه را تکانید و به گفته یکی از پژوهشگران همشهری
و همدوران کسروی «مرغکانی که برباالی آن درخت النه دارند ،به پرو بال زدن»
واداشــت و به گفته دیگری پلنگ خفته دین یا شاید دین مداران را بیدار کرد٨.
راهی را که کســروی برگزیده بود ،واکنش دشمنانه مالیان و بهره مندان ازآن
اندیشه های چیره را در پی داشت.
در آن دوران گشایش جامعه پس از شهریور  ۱۳۲۲که کارزار رضاشاه زدایی بر
سپهر سیاست ایران چیرگی داشت ،نخستین واکنش ها به نوشته های کسروی،
واکنش هایی شهروندانه و اندیشه ای بود .شیخ سراج انصاری که پس از سال ها
زندگی در عراق به تازگی به ایران بازگشته بود ،همراه با فقیهی شیرازی ،داماد و
هم اندیش آیت اهلل کاشانی و آیت اهلل سید نورالدّ ین شیرازی پرچمداران برخورد
به کسروی شدند و دیری نیانجامید که همان ها ،زبان شهروندانه خویش را به کنار
نهادند و درسودای خاموش کردن کسروی به دادگستری شکایت کردند و او را
بیدین و از دین برگشته خواندند.
پس از چاپ کتاب اســرار هزار ساله حکمی زاده که در پیوست پرچم شماره
 ۱۲در مهرماه ۱۳۲۲پخش شد ،واکنش اهل منبر و بازار که سفر آیت اهلل قمی از
نجف به ایران آن هارا برانگیخته و پرشور کرده بود ،باال گرفت .چندماه پس ازآن،
دربهمن  ،۱۳۲۲کسروی چاپ نخست و فشرده شیعی گری را در شماری اندک
منتشر کرد .نخستین واکنش پرخاشگرایانه به کتاب حکمی زاده با نام کشف اسرار
به خامه روح اهلل موسوی (خمینی) در بهار سال  ۱۳۲۳در قم به چاپ رسید٩.
خمینی نخستین فقیه و مدّ رسی در سال های پس از آغاز دوره پهلوی بود که در
این کتاب مردم را به شورش برای خاموش کردن نویسندگان کتاب هایی مانند
اسرار هزار ساله فرامی خواند و از «جوانان غیرتمند» می خواست «با مشت آهنین
تخم این ناپاکان را از روی زمین براندازند» .در اردیبهشــت سال  ،۱۳۲۳پس از
پخش «بخوانید و داوری کنید» که بازچاپ گسترده شیعی گری کسروی با افزوده
هایی بود ،آیت اهلل خمینی در بیانیه «بخوانید و به کار بندید» که خطاب به مدرسان
و فقیهان نوشــت ،باردیگر از کافر و مرتد بودن کسروی سخن گفت و نوشت:
«امروز شماها در پیشگاه خدای عالم چه عذری دارید؟ همه دیدید کتاب های
یک نفرتبریزی بی ســروپا را که تمام آیین شماها را دستخوش ناسزا کرد و در
مرکز تشیع به امام صادق و امام غایب روحی له الفدا آن همه جسارت ها کرد و
هیچ کلمه از شماها صادرنشد» .او در پایان ان بیانیه با بازگوکردن آیه  ۱٠٠سوره
نساء ،سربسته به همان «جوان های غیور» پیغام می داد که مرگ در راه پیوستن به
خدا و پیامبر ،پاداشی نیک دارد۱٠.
شوربختا که مجلس شورای ملی هم که بنابود سکوالر و قانون مدار باشد ،از وزیر
دادگستری خواست که پیگرد قانونی کسروی را آغاز کند و از چاپ کتاب های
او و نشریه پرچم جلوگیری نماید .کسروی در پیشگفتار «بخوانید و داوری کنید»
نوشت« :چهارماه پیش کتابی درباره کیش شیعی به چاپ رساندیم و آن کتاب
بدان سان که پیش بینی کرده بودیم ،مایه های و هوی گردید ...دولت بهانه پیدا
کرده ،کتاب را بازداشت و داستان را جرمی پنداشته به دادسرا فرستاد تا پرونده
ای پدید آید و دردادگاه کیفری داور شود».
تندروترها این روند «قانونی» را که در بستن زبان و شکستن خامه کسروی ناتوان
بود ،نمی پســندیدند .پس سیّد بی دانشی به نام مجتبی میرلوحی را که پس از
شش ماه «درس» خواندن در نجف با رخت طلبگی و نام نواب صفوی به ایران
بازگشته بود ،به درگیری با کسروی برانگیختند .اگرچه کوشش نخست او برای
کشــتن کسروی در هشتم اردیبهشت  ۱۳۲۴در چهار راه حشمت الدّ وله تهران،
فرجامی جز زخمی شدن کســروی و بازداشت نواب صفوی نداشت؛ آغازگر
کارزاری شد که یک سوی آن پیدایش گروه تروریستی فداییان اسالم بود و سوی
دیگرش خاموشی روشنفکران و کنشگران سکوالر و واماندگی سران دولتی که
بنابــود «قانونی» رفتار کند ،در برابر این رفتار .خبرکوتاهی در یکی دو روزنامه
تهران چاپ شد و حزب توده یکی از نویسندگان روزنامه رهبر را برای دیدار از
کسروی به بیمارستان فرستاد و گزارش آن را چاپ کرد.
کجا بود آن واکنش گسترده و خشمگین به این رویداد؟ کسانی طلبه ای بی سروپا
و ناشناخته را برانگیخته بودند تا در روز روشن با تیراندازی به یک قاضی پیشین،
یک وکیل دادگستری سرشناس ،یک پژوهشگر و نویسنده نامآور ،زبان و خامه
اورا در پرخاش به داوری های چیره بر فقه شــیعی و رفتار مالیان برای همیشه
خاموش کند .درپی آمد این رویداد شوم ،دولت مدعی پاسداری از حقوق مردم،
پرونده ای را ناگشــوده بست و اپوزیسیون نوید دهنده عدالت و رستگاری ،به
گزارشی و واکنشی زودگذر بسنده کرد .کجا بود آن بانگ پرخروش و همآوای
جامعه مدنی ایران به این تروریسم برهنه و آشکار؟ کجا بود واکنش گسترده و
بی گذشت به این نخستین کوشش پس از مشروطه در خاموش کردن انسانی به
پادافراه برگشتن از دین و نوشتن داوری هایی که خوشایند کسانی در قم و نجف
نبود؟
کجا بودند روزنامه نگارانی که هر روز با خامه خشمگین و جسور خویش این
رویداد را پی بگیرند و بنویسند که کوشش نافرجام در کشتن کسروی به دست
طلبه ای ،آن هم به بهانه مبارزه با بی دینی ،جنگ خونریزانه با آزادی اندیشــه و
قلم اســت و تجاوز به حقوق شهروندی به نام دین؟ مگرنه این است که در آن
دوران روزنامه ها از آزادی های گســترده بهره مند شده بودند و روزنامه نگاران
می توانستند با زنده نگاه داشتن این رویداد و پرداختن به پیآمد های آن ،دولت را
به واکنشی درخور این رویداد برانگیزند و پیگرد و محاکمه آن طلبه را که هنوز
نامی نیافته و گروهی نســاخته بود خواستار شوند؟ راستی این است که جزآن
واکنش های پراکنده ،سربسته و ترس آلود ،بانگی از جایی برنخاست و کسی را
پرخاشی نیاراست .با آزاد شدن نواب صفوی درپی آن گزارش شرم آور شهربانی
و ســپرده یکی از بازرگانان ،آن طلبه بی دانش و پیرامونیانش گستاخ ترشدند و
دریافتند که نه تنها کشتن کسروی شدنی است ،که از برکت چنین کارهایی می
توان دارودسته ای هم گِل هم کرد و با باج ستانی و ترور ،ساختارهای سست پایه
شهروندی و سکوالر ایران را با پرخاشی لرزاند و جایگاهی بلند در آشفته بازار
سیاست ایران یافت.
در خردادماه همان سال ،وزارت فرهنگ علیه کسروی اعالم جرم کرد .درست
خوانده اید ،وزارت فرهنگ! بهانه اعالم جرم وزارتخانه ای که غالمحسین رهنما،
ریاضی دان و دانشمند فرنگ رفته برآن وزیری داشت ،پخش «کتّب ضالّه وخالف
شرع» از سوی کسروی بود! ناگفته پیدا است که رهنما این شکایت را با پشتیبانی
و شــاید دستور نخست وزیر محسن صدر (صدراالشراف) که پرونده شکایت

پیشین علیه کسروی نیز در دوران وزیری او بر دادگستری گشوده شد ،انجام داده
بود .یادمانده ای هم که اینک در دست ما است گواه براین دارد که فداییان اسالم
از راه پدر بلیغ ،بازپرس شعبه هفت دادگستری ،از زمان حضور کسروی در روز
بیستم اسفند در دادگاه آگاهی یافتند و اورا در کاخ دادگستری کشتند۱۱.
واکنش به این جنایت ،شرم آورتر از واکنش به کوشش پیشین در کشتن کسروی
بود .کشــندگانی که دستگیر شده بودند ،یک به یک از بازداشتگاه آزاد شدند و
کسی به سزای کشتن مردی که فرهنگ ایران به او وامدار بود ،زندانی نشد .در این
جا نیز ،دولت و جامعه مدنی ایران در برابر یک اصل شرعی دیگر که برمسلمان
درکشتن کافر حدّ شرعی روا نیست ،سپر انداخت.
فردای کشتن کسروی ،نوشــته ای از سوی تبهکاران کشنده کسروی درتهران
پخش شد که بخشی ازآن چنین بود« :ای مدیران جراید و زبان های ملت ،آگاه
باشید که درباره این داســتان قلمهای غرضآمیز به کار برده نشود! روز بیستم
اسفند ساعت  ،۱۱کسروی بیوطن ،کسروی وکیل مردود و قاضی جنایتکاری که
پرونده جنایت آن در دادگستری موجود است و نویسنده روزی نامه توقیف شده
ف کتابهای
پرچم و متخصص زبانتراشی و اسناد ناسزاگویی و فحاشی و مول 
ننگین و گمراه کننده و دشنام دهنده پیغمبر اسالم و پیشوایان دین و مردان علم و
فرهنگ و سوزاننده قرآن مجید و کتابهای مفاخر علم و ادب و مدعی پیغمبری
و سازنده دین جدید و باالخره دشمن ایران و ایرانیان از طرف چهارصد میلیون
مسلمانان روی زمین آشکارا کشته شد .آیا چنین روزی عید بزرگ نخواهد بود؟»
ناگفته پیدا اســت که این ناسزاهای سراپا دروغ درباره پاکمردی که دیگر نبود
تا به آن ها پاســخ گوید ،از مغزهایی بیمار و جنایتکاری تراوش کرده بود که
خویشاوندی دوری هم با راستی نمی داشت .از این سخنان فرومایه که بگذریم،
هرآن بت شکنی که کسروی کرده بود ،وی را سزاینده مرگی چنان دلخراش نمی
ســاخت .نه کسی را کشته بود ،نه به ناموس یکی از فقیهان چشم دوخته بود نه
کسی درباره پارسایی و پاکی اش ،در آن روزگاری که ناپاکی و آلودگی روش
پسندیده زمان بود ،گفتگو می داشت .گناه او چه بود که پس از ده ها کار بی مانند
پژوهشی که هنوز هم چراغ راه پژوهشگران دیگر است ،باید خاموش می شد؟
گناه او ،برگشــتن از دین و آیینی بود که مراجع ،مالیان و منبری ها از برکت آن
سرور و سروی داشتند و به موهبت آن ،خمسی و سهم امامی دریافت می کردند
و پول های بازرگانان را حالل می نمودند و برای رســتگاری آن دنیایی مومنان
نادان ،اسباب شادکامی ،داراک و توانایی های این دنیایی برای خویش فراهم می
ساختند .کسروی را کشتند تا نتواند به یاری منطق استوار و خردگرایی بی تزلزل
اش و با آن چیرگی که بر زبان عربی و قرآن می داشت و آن شهامت و گستاخی
که گویی با شیرمادرش اندرون شده بود ،زمانی بیشتر برای گستراندن تردیدها
و پرسش هایش در میان مردم بیابد و آشیانه مرغکان بر درخت دین و خرافات
نشســته را بیش از پیش تکان دهد و زندگانی این دنیایی را برآنان دشوار سازد.
گفت آن یار کزاو گشت سردار بلند ،جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد.
محمد امینی
* این نوشتار ده سال پیش به چاپ رسید و اینک به بهانه بیستم اسفند باردیگر
آن را منتشر می شود.
 .۱حســین اکبری حلبیساز ،معروف به آهنکوب ،فرزند علیاکبر ،از نخستین
یاران نواب صفوی و فداییان اســام بود که پس ازانقالب اسالمی به جایکاه
مدّ احی رســید .پس از کشته شدن کسروی ،نواب صفوی با نام ساختگی سید
حسین خراسانی در منزل همین حسین اکبری می زیست .آقا جواد مظفری پس
از کشته شدن کسروی ناپدید شد و چندسالی پس از آن مغازه ساعت فروشی در
خیابان ری تهران گشود .برادرش رخت دینی برتن داشت و هردو در سال های
پس از انقالب اسالمی درگذشتند.
 .۲نوشتار اقای امینی نخستین بار ده سال پیش منتشر شد.
 .۳به گفته حاج مهدی عراقی (ناگفته ها  ،خاطرات حاج مهدی عراقی ،ص ،۲٦
تهران « ،)۱۳٧٠ ،سید مجتبی میرلوحی وقتی از زندان بیرون می آید به فکر این می
افتد که یک محفلی ،یک سازمانی ،یک گروهی ،یک جمعیتی را به وجود بیاورد
برای مبارزه  ،این فکر به نظرش می آید که از وجود افرادی باید استفاده بکنم که
تا االن این افراد ُم ِخل آسایش محالت بوده اند  ،مثل اوباش ها که توی محالت
هستند  ،گردن کلفت ها  ،الت ها  ،به حساب آن ها که عربده کش های محالت
بوده اند  ...این ها بودند دوستانی که به دور مرحوم نواب جمع شده بودند  ،اکثر
آن ها مرحله اول [تا آخر!] از اینجور افراد بودند »...عراقی انگیزه گزینش اوباش
محالت را در این می بیند که آن ها «متدین بودند ۴».خود عراقی هم یکی از این
گونه آدم های الت متدین بود که خواندن خاطراتش ،سیمایی از سازماندهی و
رفتار این گروه ترســیم می کند ،که ترسناک است .نه درسی خوانده بود و نه با
آموزش های دینی آشنایی داشت .درشانزده سالگی به عضویت شورای مرکزی
فداییان اسالم درآمد و باور داشت که «چاقوکشی دیگر دوره اش تمام شده ،حاال
دیگر دوره هفت تیر کشی است!»
َّ
ِ
ُ
ُ
َ
ِ
ِ
َاب َو إال قتل َو
«المرتَد یستَتاب فإن ت َ
 .۴از امام جعفر صادق روایت اســت که ُ
ال ِمراه تســتَتاب َفإِن تابَه َو إ ِ َّ
ِ
الس ْجنِ َواضربُوها» (مرد مرتد را به توبه
بسه فِی ِّ
ال َح َ
وامی دارند ،ورنه کشته می شود .زن نیز به توبه واداشته می شود ،ورنه درزندان
گرفتار می شود و به او آزار می رسانند [تا توبه کند] .بسیاری از فقیهان و راویان
را باور این است که «مرتد الیستتاب» ،یعنی توبه مرتد اورا از مرگ نمی رهاند.
آیت اهلل خمینی همین را درفتوایش درباره سلمان رشدی گفته است که اگرهم
توبه کند هنوز باید به قتل برسد!
 .٥حجت االسالم محسن کدیور از شمار نخستین فقیهان شیعی ایران است که
درباره نادرســتی این اصل فقهی نوشته و به ناخوانی آن با حقوق بشر پرداخته
است .از جمله بنگرید به > دکتر محسن کدیور :حقوق بشر و روشنفکری دینی،
ماهنامه آفتاب (واترلو) ،شماره های سوم و چهارم سال اول ،مرداد تا آبان 1384
 .٦توضیح المسائل آیت اهلل اسداهلل بیات زنجانی ،مسئله 3630
 .٧شیخ مهدی حکمی ،نام آور به پایین شهری ،رئیس مدرسه رضویّه واز نزدیکان
شیخ مهدی حائری ،پایه گذار حوزه علمیّه قم بود .فرزند او شیخ علی اکبرحکمی
زاده ،هم حجره و داماد سیدابوالحسن طالقانی (پدر آیت اهلل سید محمود طالقانی)
بود و در روضه خوانی های مدرسه رضوی منبر می رفت .او با همکاری همایون
پور ،مجله دینی – انتقادی نامه همایون را در قم منتشر می کرد .یکی ازنویسندگان
و پایه گذاران نامههمایون ،آیت اهلل سید حسین بدال (درگذشته به سال ،)۱۳۸۲
از نزدیکان آیت اهلل بروجردی و خمینی است که با کسروی آشنا بود و با حکمی
زاده به زیارت مشهد رفته بود .حکمی زاده پس از چند سالی به سلک نزدیکان
کسروی درآمد و با نوشتن دفترچه اسرار هزارساله که دربرگیرنده سیزده پرسش
درباره شیعی گری بود ،نام آور شد.
 .٨ناصح ناطق و جعفر راعد.
 .٩شگفت این که در هیچ یک از تارنماهای رسمی و نیمه رسمی که در برگیرنده
«آثار امام خمینی» اند ،نشانی از کشف اسرار نیست .رسول جعفریان ،فرازهای
دستچینی از این کتاب را در جلد اول «رسائل سیاسی اسالمی دوره پهلوی» بازگو
کرده؛ ا ّم ِا این نخستین کتاب فارسی پایه گذار جمهوری اسالمی ،در سی و اندی
سال گذشته هرگز بازچاپ نشده است .پاسخ به این مع ّما شاید در پشتیبانی ایشان
در این کتاب از ساختار پادشاهی ایران باشد.
َ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ِ
ت فقدْ َوق َع أ ْج ُر ُه
َ .۱٠و َمن یَخْ ُر ْج مِن بَیْتِهِ ُم َها ِج ًرا إِلَی اللّ َو َر ُسوله ث َّم یُدْ رک ُه ال َم ْو ُ
ان ّ
َعلی اللّ َو َک َ
الل َغ ُفو ًرا َّر ِحی ًما.
 .۱۱محسن فرزانه ،واپسین روزهای کسروی ،مجله خاطرات وحید ،شماره ،۲٦
تهران.۱۳٥۲ ،
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پلیس نگارنده «تو نفس من را بگیر» شناسایی شد

مایکل مور ،رئیس پلیس لوس انجلس اعالم کرد ،ماموری
را که با استفاده از عبارت نمیتوانم نفسی بکشم ،جورج
فلوید که به دست پلیس مینیاپولیس کشته شد ،عبارت،
«تو نفس من را بگیر» را برای والنتاین ســاخته و بر روی
شبکههای مجازی به اشتراک گذاشته که رفتاری ناشایست
نسبت به سیاهپوستان است و ضد نژادی تلقی میشود را
شناسایی کرده است و به آن رسیدگی میشود.
مایکل مور افزود که او در همکاری با دادستان کل لوس
آنجلس است تا بتواند از راه قانونی ،از اینستاگرام بخواهد دست به این رفتار ناشایست زدهاند ،شناسایی بیشتر نموده
هویــت این فرد و دیگر افرادی را که در آن مشــارکت و نفر دیگری که با عنوان  Blue Line Mafiaبه انتشار
کردهانــد را در اختیار او قرار بدهــد .او این افراد را که آن پرداخته را نیز شناسایی کرده است.

گوین نیو سام در استادیوم داجرز از
موفقیت های خود سخن گفت
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا شب گذشته سخنرانی
ساالنه خود را از استادیوم داجرز به صورت نمادین
انجام داد ،صندلیهای خالی به احترام  ۵۶هزار نفر
جان باخته از محلی کــه به جای بازی بیسبال ،به
واکسیناسیون میپردازد.
او در سخنان خود اعالم کرد که کالیفرنیا در سطح
آمریکا یکی از ایالتهاســت که شمار مرگ و میر
 ۱۳۴نفــر برای هر یکصد هزار نفر در پایین جدول
قرار میدهد ،واقعیت این است که ایالت کالیفرنیا در
میان ایالتهای بزرگ ،از مرگ و میر کمتر برخوردار
اســت ولی در کل آمریکا در رتبه  ۲۸قرار دارد و
آمریکا در کل  ۱۵۸نفــر مرگ و میر در هر یکصد
هزار نفر است.
او  ۷/۴میلیون نفر واکسینه شده افراد باالی  ۱۸سال
را با  ۴/۵۶میلیون تگزاس و نیویورک مقایسه کرد .او
از این که  ۴۰درصد واکسنها به مناطق کم درآمد
اختصاص یافته و بر اســاس کدپستی خواهد بود
سخن گفت .او به بازگشایی  ۷۰۰۰مدرسه از ۱۱۰۰۰
مدرســه اشاره کرد و از ادامه آن سخن گفت که از
روز اول آپریل شامل همه مدارس خواهد بود.
او شب گذشــته از کانتیهایی که در رده بندی از
بنفش به سرخ تبدیل شدهاند ،یاد کرد.

3

ایالت کالیفرنیا همچنان بر روی خط کاهش است.
ایالت کالیفرنیا روز ســه شنبه را با  ۲۴۵نفر مرگ و میر و
 ۴۱۷۹نفر مبتال و واکسینه شدن  ۹۲ ۱۱۵۸نفر به پایان برد و
چهارشنبه را با ثبت مرگ و میر  ۵۴۶۲۱نفر ۳۵۸۵۶۵۱ ،نفر
مبتال و  ۱۰۶۲۸۷۵۲نفر واکسینه شده آغاز کرد.
گزارش آمار  ۷روزه برای هر یکصد هزار نفر ،الپاین کانتی
را در باالی جدول ،لوس آنجلس هفتم ،ســن دیه گو ،۱۶
سن برناردینو  ،۳۵ریورساید  ۳۹و ارنج کانتی را در رده ۴۸
قرار داده است.
ناگفته نماند بــا این که لوس آنجلس کانتی و ارنج کانتی
هنوز در رنگ بنفش هســتند بازگشایی آغاز شده است و
کسانی که داوطلب کمک بشوند می توانند واکسینه شوند

کالیفرنیا زودتر از آمریکا از
مشکل اقتصادی بیرون خواهد آمد

پیش بینی دانشگاه  UCLAنشان میدهد که اقتصاد کالیفرنیا
زودتر و ســریعتر از اقتصاد آمریکا بازسازی و بازخواهد
گشت .در این زگارش آمده است که واکسیناس یون انبوه،
سبب خواهد شــد که کارکنان و مشاغل زودتر به شرایط
پیشــین بازگردند و همان گونه که در  ۶۰ســال گذشته،
کالیفرنیا رشد قوی اقتصادی داشته ،به این روند باز خواهد
گشت و در سال  ۲۰۲۲و  ۲۰۲۳شکوفایی خواهد داشت.
ایالت کالیفرنیا که به ســبب درآمد باالی بخش تکنولوژی

و دیگــر حرفهها و توانایی انجــام کار از منزل ،زودتر و
پرشتابتر از آمریکا بازســازی خواهد شد و به ویژه پس
از بازگشایی ،گسترش صنعت گردشگری و گذران اوقات
فراغت رونق خواهد گرفت.
این گزارش پیشبینی اقتصادی از سوی دانشکده مدیریت
 UCLAتهیه و منتشر شده است و یکی از اقتصاددانان ارشد
 UCLAمیگوید :سرانجام ما به نقطه بازگشت رسیدهایم.

4
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پرداخت 75دالر در روز به
دانشجویانی که به سفر بهاره نروند

بازگشایی مدارس لوس انجلس در ماه آپریل

امروز دانشگاه  UC-Davisدر شمال کالیفرنیا اعالم کرد
که دانشجویانی که در تعطیالت بهاره  ۲۲تا  ۲۵مارچ در
خانه بمانند و به سفرهای معمول دانشجویی نروند ،روزانه
 ۷۵دالر خواهد پرداخت.
این دانشگاه به دانشــجویان اعالم کرده است که باید تا
پایان امروز ،تقاضا کنند و از میان  ۳۹۰۰۰دانشجو۲۰۰۰ ،
نفر را برخواهد گزید تا روزانه  ۷۵دالر برای در خانه ماندن
دریافت نمایند.
گفته میشــود این تصمیم برای پیشــگیری از سفرهای
دانشــجویان و حضور انبوه آنان در کرانههای ساحلی و
احتمال ابتال به بیماری کرونا طراحی شده است و ممکن
است دیگر دانشگاههای  UCنیز آن را الگو قرار دهند.
شرط اصلی دریافت  ۷۵دالر ،انجام آزمایش کرونا در پیش
از دریافت و پس از آن است.

آستین بیوتنر ،رئیس اداره آموزش لوس آنجلس امروز اعالم
کرد که در نظر دارد مدارس دوره راهنمایی و دبیرستان را در
هفتههای آخر ماه اپریل بازگشایی نمایند.
گر چه مدارس ابتدایی قرار است از میانه ماه اپریل بازگشایی
شود ،اما بازگشایی دبیرستانها بستگی به واکسیناسیون کامل
آمــوزگاران و کارکنان دارد و در این موضــوع با اتحادیه
آموزگاران به توافق رسیدهاند .آستین بیوتنر از موضوع را پس

از توافق با اتحادیه آموزگاران در بیانیه مطبوعاتی هفتگی خود
اعالتم نمود.
ناگفته نماند که دیگر ادارههای آموزش لوس آنجلس کانتی
مانند شــهر النگ بیچ و پاسادنا نیز در روند بازگشایی هستند
و برای ایمنی بیشــتر ،واکسینه شــدن آموزگاران در باالی
درخواستهای آنان است.
لوس آنجلس کانتی دومین اداره آموزشی بزرگ آمریکاست.

حفاری ده ها هزار چاه نفت در
کرن کانتی کالیفرنیا
 Kernکانتی دهها هزار چاه نفر در  ۱۵ســال حفر خواهد
نمود .پس از آن که دادگاه اســتیناف از شتاب کرن کانتی
برای صدور پروانه حفر چاههای نفت و گاز پیشگیری کرد،
این کانتی با تغییر کوچکی در مقررات و داشــتن پوشش
زیست محیطی مشترک راهی را پیش میگیرد که میتواند
در مدت  ۱۵ســال آینده ،دهها هزار چاه نفت حفر کند.
 Kernکانتی که در  ۱۰۰مایلی شمال لوس آنجلس قرار

دارد ،رهبری تولید انرژی فسیلی در کالیفرنیا را دارد و از ۷
نفر ،یک نفر در صنعت و نفت و گاز در کرن کانتی مشغول
به کار هستند.
ناگفته نماند که به دســتور گوین نیوســام اتوموبیلها و
کامیون ها تا سال  ۲۰۳۵الکتریکی خواهند بود و از سال
 ۲۰۲۷ممنوعیت استخراج نفت به صورت فرکینگ آغاز
خواهد شد.

سخنرانی ساالنه گوین نیوسام
دراسادیوم داجرز
رهبران مخالف گوین نیوســام فرمانــدار کالیفرنیا اعالم
کردند که ســرانجام در پایان هفته به  ۱/۹۵میلیون امضا
برای بازخوانی و برکناری فرماندار رســیدهاند و تا پایان
فوریه  ۸۳درصد امضاها تایید شــده بوده و اکنون از مرز
 ۱/۵میلیون امضا فراتــر رفتهاند در حالی مخالفان گوین
نیوســام از حزب جمهوریخــواه برنامهریزی میکنند تا
نام او را در برگههای رای بــرای برکناری قرار دهند که
مخالفان بازخوانی میگویند گوین نیوسام در شرایط بدی
قرار ندارد و بسیاری از کاستیها به سبب کرونا میباشد
و جمهوریخواهان در پاســخ به این مورد اشاره میکنند
که گوین نیوسام نباید در دوران کرونا مدارس را تعطیل
می کرد و یا با بســته بودن رستورانها و فروشگاهها در

مقررات بهره گرفتن از  ۲هفته مرخصی
برای بیماری بار دیگر قانونی می شود

قانونگذاران کالیفرنیا در اندیشــه هستند که مقررات بهره
گرفتن از  ۲هفته مرخصی برای بیماری را بار دیگر قانونی
نمایند.
گر چه دوران واکسیناســیون در کالیفرنیا به پیش میرود و
شماری از فروشگاهها و رستورانها با بازگشایی ،به جذب
کارمند خواهند پرداخت ،اما روشــن نیست که مقررات ۲
هفته مرخصی برای بیماری را که از روز نخست ژانویه باطل
شده است ،چگونه به رای خواهند گذاشت تا اجرایی شود.
زیرا بســیاری از کارکنان با توجه به خطر کرونا ،بیش از ۲
دوران طوالنی ،به اقتصاد آســیب زده است ناگفته نماند هفته در خانه ماندهاند و صاحبان مشاغل میگویند این توان
که تاکنون  ۳جمهوریخواه اعالم کردهاند که مایل هستند را ندارند که کارمندان برای بیماری به مرخصی بروند و از
فرماندار کالیفرنیا شوند.
این روی ،قانون گذاران شــماری از قوانین و مقررات را به

خشونت به بهانه آزادی
بیان قانونی نیست
دادگاه اســتیناف فدرال منطقه  ۹در ســن فرانسیسکو ،محکومیت رهبر
ب هانتینگوتون بیچ کالیفرنیا را تایید کرد و اشاره
سفیدپوستان برتری طل 
نمود که دادگاه پایینتر ،تصمیم درستی گرفته و نمیتوان خشونت را به
بهانه آزادی بیان ،از نظر دور داشت.
رابرت راندو که بنیانگذار جنبش برتری طلبان سفیدپوست زیر نام The
 ،Rise above Movementهمراه با  ۳نفر از دوســتان هماندیش خود
اســت در ســال  ۲۰۱۷تظاهرات علیه مخالفان ترامپ در برکلی ،سن
برناردینو و هانتینگتون بیچ را سامان داده و مشارکت داشته است.
قاضیهــای فدرال اعــام کردند که نمیتوان ادعا کــرد که مقررات
ضدشورش سال  ،۱۹۶۸برخالف قانون اساسی است و بر پایه این ادعا و
به بهانه آزادی بیان ،خشونت ورزید.

بررسی ،اصالح و ترمیم گذاشتهاند تا اگر بشود ،بار دیگر به
رای بگذارند.
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برای شما خوانده ایم:

مافیاساالری ایرانی :فاشیسم مذهبی در لباس عدالت طلبی

نوشته ی مجید محمدی مقیم امریکا
قابل خرید و خواندن در سایت گوگل پلی

چکیده کتاب
جمهوری اسالمی را دشوار میتوان در چارچوبهای جاری طبقه بندی رژیمهای
سیاســی طبقه بندی کرد اما این نظام هم از حیث چارچوبهای حقوقی و هم از
حیث نحوهی عمل در عالم واقع عناصری از همهی رژیمهای پلیسی ،استبدادی،
نظامی ،دیکتاتوری ،اقتدارگرا و تمامیت خواه به عاریت گرفته اســت .در واقع
میتوان گفت که رهبران جمهوری اســامی برای بقــا و تحکیم قدرت خویش
هیچ خط قرمزی نداشــته و از همهی تجربیات بشری در سرکوب و خشونت و
فریبکاری بهره گرفتهاند .به همین دلیل است که تحلیلگران سیاسی نمیتوانند به
آسانی رژیم اسالمگرا را در مقولههای جاری جای دهند .جمهوری اسالمی برای
تطبیق با شــرایط تحول و انطباق یافته و به همین دلیل از نســخههای مختلفی به
نحوی آگاهانه یا غیر آگاهانه پیروی کرده است.
کاســت حکومتی جمهوری اسالمی در طی چهار دهه تقریبا ثابت مانده و روابط
درونی و قدرت در آن به تدریج به ســمت روابط و ســازوکارهای مافیایی در
باندهای تبه کار حرکت کرده است .فساد و سوء استفاده از قدرت همیشه بخشی
جدایی ناپذیر از رفتار مقامات جمهوری اســامی بوده است اما در دهههای ۸۰
و  ۹۰خورشــیدی این موضوع تشدید شده و برخی از مقامات از فرط وضوح و
احساس خطر برای بقای نظام بدان اعتراف داشتهاند.
مقامات حاکم در جمهوری اسالمی هر سه ویژگی غالب مافیا را در چهار دههی
 ۵۰تا  ۹۰خورشیدی یدک میکشیدهاند )۱ :سازماندهی و رفتار کامال غیر شفاف،
 )۲عضــو گیری از میان تبه کاران حرفهای و آماتور ،و  )۳خط قرمزهای محفلی
که در صورت عدم رعایت موجب تصفیه میشــود .هر ســه ویژگی در کاست
حکومتی جمهوری اسالمی به خوبی قابل مشاهده است.
مــی توان از جهات و حیثیات مختلف این نظام را توتالیتر ،اقتدارگرا ،اســتبداد
دینی ،فاشیســتی ،مافیایی ،مباشرپرور ،اشــغالگر ،نظامی-امنیتی ،و دیکتاتوری
خواند .رژیم در دورههایی عواملی از مقولههای فوق را یدک میکشیده است .از
حیث بسته عمل کردن کاست حکومتی و تبهکاری ساختاری آن کاست میتوان
آن را مافیایی ،و از حیث نحوهی بســیج اجتماعی و نقش این نیروها در سازمان
ســرکوب آن را فاشیستی خواند .در این اثر به این دو وجه توجه ویژهای مبذول
شده است.
در عالم سیاســت ،یک دولت مافیایی یک سیستم دولتی است که در آن دولت تا
آن اندازه که مقامات دولتی ،پلیس و/یا ارتش با بخشی از کارهای جنایی سازمان
پیوند یافتهاند با جرایم ســازمان یافته گره خورده اســت .دولت مافیای اسالم
گرا در ایران فقط با جرایم ســازمان یافته گره خورده نیســت بلکه خود مجری
جنایات سازمان یافته است و مدیریت آن را در اختیار دارد .جناحهای سیاسی و
رســانههای تبلیغاتی در ایران معمو ً
ال درباره مافیای شکر ،مافیای گوشت ،مافیای
فوالد ،مافیای آماده سازی برای امتحانات دانشگاه (کنکور) و صدها مافیای دیگر
صحبت میکنند .دولت جمهوری اسالمی مافیای همه این مافیاها است.
مافیاســاالری ایرانی کمتر وجه صرفا نظامی (جمعــی از ژنرالها) یا اقتصادی
(گروهی از اهالی کســب و کار مثال در حوزهی مواد مخدر یا خرده فروشــی)
دارد و بیشــتر حول و حوش ایدئولوژی و نیروهای امنیتی/نظامی/مذهبی شکل
گرفته است .نظامیان و قاچاقچیهای مواد مخدر در چارچوب این ایدئولوژی و
تحت نظر روحنیون شیعه کار میکنند .روحانیون و شبه نظامیان (سپاه) بر اساس
دیدگاههای اســامگرایانه دور هم جمع شده و یک کاست حاکم را برساختهاند
و ادعــا دارند که دارند احکام اســام را اجرا میکنند و در عالم واقع هم دارند
چنین میکنند .همین وجه ایدئولوژیک با رگههای ضد یهودی-ضد بهایی جدی،
دشــمنی با غرب ،کیش شــخصیت ،و ادعای برتری بر دیگر ملتهاست که آنها
را کامال در مقولهی فاشیســم جای میدهد .پیوند عمیق جمهوری اســامی با
فاشیستهای سکوالر ایرانی و اروپایی نیز حاکی از این ویژگی است.
این اثر در عین حال هشــداری اســت به ایرانیانی که در پی برساختن جامعهای
دمکراتیک و آزاد هســتند .از ضروریات چنین جامعهای چرخش نخبگان سیاسی
و رسانههای آزاد اســت تا نه یک باند و محفل بتواند چهل سال مقدرات کشور
را در اختیار بگیرد و نه با مصونیت و بدون حســاب کشــی و پاسخگویی به هر
تبه کاری و فســادی مرتکب شــود .گرفتن حکومت از یک باند تبه کار و دادن
آن به باندی دیگر مشــکل را حل نمیکند .حاصل دادن اختیار حکومت به چنین
باندی امروز برای همگان روشــن اســت ،چه بتوانند این موضوع را بیان کنند و
چه نتوانند.
ســه نوع ارتباط ایدئولوژیک ،ســازمانی و مالی میان بخشهای مختلف مافیای
حاکم بر کشــور وجود دارد :مراســم عقیدتی که این نیروها را را به هم پیوند
داده و یکپارچهتر میســازد ،سازماندهی شدن این نیروها تحت عناصر امنیتی که
بیــت رهبر را اداره میکنند و کانالهای مالی بانکهای تحت نظر رهبر و ســپاه
و صرافیهای مرتبط با آنها که پولشــویی و ســر ریز منبع به این مافیا را ممکن
میسازد.
این مافیا در تبلیغات سیاســی از عدالت توزیعی اســتفاده میکند تا هم قوهی
مجریه را همیســه بدهکار خود سازد و هم اقشــار کم درآمد را به خود جذب
کرده و از میان آنها نیرو اســتخدام کند .عدالــت توزیعی (برابری اقتصادی) در
برابر عدالت قضایی (برابری در مقابل قانون) و فرصتهای برابر (به حاشیه بردن
دومی) کاربرد دارد اما در نهایت نه به چترهای حمایتی بلکه به ایستادن در صف
گوشــت یا دریافت بستههای غذایی برای اقشار فقیر ترجمه میشود .حکومت به
این دلیل به عدالت توزیعی بیشــتر توجه دارد که برگزاری و اجرای نمایشی آن
آسانتر از دیگر ارزشها و شعارهاست.
البته بخشــی از مخالفان جمهوری اســامی نیز دیدگاه عدالتگرا یا چپگرا دارند
و متمرکز هســتند بر عدالت توزیعی .آنها بــه همین دلیل بعضا با برخی جناحها
در جمهوری اســامی همدلی دارند .اما پرداختن گروههایی در جامعه به فساد و
رانت نه به عدالت توزیعی بلکــه به عدالت حقوقی و فرصتهای برابر معطوف
اســت و از این جهت مورد توجه عموم قرار میگیرند .مخالفان غیر سوسیالیست
به این دو وجه بیشتر توجه دارند.
تفاوت دو دورهی خمینی و خامنهای در اتخاذ سیاســتهایی مافیایی و فاشیستی
در پایان رهبری کاریزماتیک پس از مرگ خمینی اســت .خمینی نیازی به توزیع
موردی رانت و برقراری یک نظام پاداش ســاختاری نداشــت تا طرفدارانش را
بســیج کند اما علی خامنهای از چنین شــرایطی برخوردار نبوده است .به همین
دلیل به محض نشســتن در کرسی رهبری او نظام توزیع رانت به شکل ساختاری
(بیمه بهداشــت و درمان مجانی برای روحانیون و پرداخت باالترین شهریه برای
دیوانســاالری مذهبی و ارتقای تحصیلی و شــغلی خودیها ،واگذاری امکانات
دولتی به ســپاهیان) و نیز پاداشهای موردی (مثــل توزیع دوچرخه مجانی در
مراســم  ۲۲بهمن) (که در ایران به ساندیس خوری مشــهور است) اقدام کرد.
خامنهای نیروهای لباس شــخصی را کامال ســازماندهی کرده است که در ایران
به اعضای حزب پادگانی مشــهور هســتند .علت این برچسب آن است که اکثر
نیروهای این حزب عضو سپاه و بسیج هم هستند.
حزب پادگانی اعضا و نیروهایش را عمدتا از میان اقشــار کم درآمد و حاشیهی
شــهری اســتخدام میکند .این گروهها هم برای مخالفــان و هم برای حکومت
چاقوی دولبه هســتند .دولت احمدی نژاد با توزیع پول و سیب زمینی توانست
آنهــا را در چارچوب نظام نگه دارد و دولــت روحانی با عدم انجام این کارها
با آنها فاصله گرفته اســت .حکومت بدانها برای پر کردن موقعیتهای شغلی در
سازمان ســرکوب نیاز دارد اما همهی این جمعیت را نمیتواند استخدام کند و
برخی که بیکار میمانند ظرفیت پیوســتن به هر جنبش اعتراضی را پیدا میکنند.
کودکی که در محالت فقیر شــهرهای ایران به دنیا میآید بخت بلندی برای کار
در سازمان سرکوب یا حضور در اعتراضات خیابانی پیدا میکند.
به دلیل فقدان تشکیالت سراســری حزبی (بر خالف حزب فاشیست موسولینی
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تماس بگیرید.

یــا حزب نازی) نوعی تفرق در مجموعــه نیروهای وفادار و باندهای قدرت در
ســطوح باال تا پایین جمهوری اسالمی دیده میشود .از این جهت ما با باندهای
مختلف در سطوح باالی فرماندهی نیروهای لباس شخصی و دخمهها و تجمعات
متکثر در سطح پایین و نیروهای عملیاتی روبرو هستیم .اما این باندها و دخمهها
با سه چســب درآمدهای نفتی ،مراسم و برنامههای مذهبی و نظام پاداش و تنبیه
گل و گشاد به هم پیوند پیدا میکنند.
گرچه ساختارهای جمهوری اسالمی تفاوت چندانی پیدا نکرده و اعضای کاست
حکومتی نیز عمدتا جابجا میشــوند و کنار نمیروند اما نظام جمهوری اسالمی
نسبت به ســه دهه پیش فاسدتر ،بستهتر (کوچکتر شــدن دایرهی خودیها)،
امنیتیتر (شــانزده دســتگاه امنیتی) ،و به همین دالیل شکنندهتر شده است .سه
جنبش ســالهای  ٨٨و  ٩۶و  ۹۸ضربات جدی به نظام وارد آوردهاند .به همین
دلیل اســت که پس از خیزش دی  ۹۶مقامات مدام از فتنههای در پیش ســخن
میگویند .برخی از اصالح طلبان نیز بــا آن که خود را برانداز معرفی نمیکنند
اما حکومت را در باب شرایط براندازی هشدار میدهند .حتی وفادارترین عناصر
کاست حکومتی نمیتوانند نگرانی خود را از سقوط نظام پنهان کنند.
بخشــی از فصول این کتاب در نیمهی اول دههی هشــتاد خورشیدی نوشته و
به طور هفتگی در ســایت گویا منتشر میشــد .این مطالب برای انتشار در این
کتاب ویرایش و بازنویســی و تکمیل و روزآمد شــدهاند .بخشی دیگر نیز در
سالهای اخیر در ســایت ایندیپندنت فارسی و رادیو فردا منتشر شده است .این
اثر چهار دهه تحول مافیای سیاسی در ایران را با جزئیات اقدامات و گفتمانها و
روایتهای حاکم بر آن به تصویر می کشد .همچنین ابعاد فاشیستی رژیم و نقش
گروههای فاشیست ایرانی در حکومت تبیین شده است.
این کتاب به زبان انگلیسی نیز در کیندل آمازون قابل دسترس است
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«ردپای من ،میراث جنگ سرد»؛ کتابی دربار ه جنگ و ستایش
نوشته فهیمه فرسایی :برگرفته از سامانه ایندیپندنت فارسی

تجربههای دوران جنگ سرد

راز موفقیت :روابط شبکهای

نخستین کتاب مصطفی دانش ،خبرنگار جنگی ایرانی ،با عنوان «ردپای من ،میراث
جنگ سرد» ،ناشر شرکت کتاب در آمریکا  -ماجراهای  ۴۶سال گزارشگری او
از صحن ه جنگهای پراکنده در سراسر جهان را در برمیگیرد .این یادنگاری ۷۰۰
صفحهای ،مجموع ه شامل بیش از  ۲۰۰خاطره از  ۳۵۰سفر او -که نخستین آن
در سال  ۱۹۷۴بود -به کانونهای بحران است.

توفیق یک خبرنگار جنگی ،تنها با داشــتن تجربه و شناخت سیاسی یا شرکت
در «تاکشاو»های رادیوتلویزیونی ،تامین نمیشود .حتی برخورداری از ظرفیت
باالی مقابله با خطر ،تحمل سختیها و دشواریهای توانفرسای ویژه کانونهای
بحرانی هم برای به دست آوردن موفقیت در این زمینه کافی نیستند .آنچه بیش
از هر چیز کامیابی یک روزنامهنگار را تضمین میکند ،داشتن روابط شبکهای،
آشنایی با منابع اختصاصی و دسترسی به حوزههای خبرگیری و دادوستدهای
اطالعاتی است.

دانش ،در این ماموریتها ،با سیاســتمداران وقت از جمله نلسون ماندال (رهبر
جبه ه مقاومت ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی) ،ســرهنگ معمر قذافی (رهبر
لیبی) ،روحاهلل خمینی ،منگیســتو هایله ماریام (رهبــر اتیوپی) ،دانیل اورتگا
(رئیسجمهور نیکاراگوئه) و بسیاری دیگر از سران کشورهایی که نزدیک به ۴۴
سال تنور جنگ سرد را داغ نگه داشتند ،گفتوگو کرده است.

مصطفی دانش ،به نوشــت ه خود ،از آنجا که در دوران تحصیالت دانشگاهی از
کنشگران فعال «کنفدراسیون دانشــجویان ایرانی» در مبارزه علیه «دیکتاتوری
محمدرضا شاه و دیگر مستبدان در کشورهای جهان سوم» بود ،توانست با رهبران
آینده این جنبشها آشنا شود و «روابط نیرومند سیاسی و عاطفی» با آنان برقرار
کند« :مبارزانی که پس از فروپاشــی حکومتهای فاسد در کشورهایشان ،به
مقامات عالی مملکتی دست یافتند .همین دوستیها و رابطههای زمان دانشجویی
بود که بعدها در مسیر کاری من درهای زیادی را به روی من گشود و امکانات
ویژهای را در اختیارم قرار داد».

این ســالها که با پیاده کردن موازین دکترین ترومن ( )۱۹۴۷آغاز شــد و تا
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق ( )۱۹۹۱به طول انجامید ،دو بلوک شرق
و غرب (شوروی و آمریکا) در گوشه و کنار جهان ،کانونهای تنش و کشمکش
ایجاد کردند و برای اثبات برتری خود نســبت به دیگری ،جان و زندگی مردم
بیگناه را به خطر انداختند .دانش میکوشد در کالبدشکافی سیاسی رویدادهای
تاریخی در مناطقی که خود حضور داشــته (ویتنام ،آنگوال ،افغانستان ،اتیوپی ،از سوی دیگر ،انقالبهای ایران ،افغانستان و نیکاراگوئه ،از رویدادهای مهمی
سومالی ،نیکاراگوئه ،ایران و عراق) ،تصویری عینی از مانورهای نظامی این دو بودند که درســت کمتر از دو ســال پس از ورود دانش به عرصه رسانه ،در
ی تحلیلهای ســال  ،۱۹۷۷رخ دادند .او توانست با بهرهگیری از دوستیها و رابطههای خود
ابرقدرت به دســت دهد .این نوشت ه کوتاه به چندوچون جهانبین 
نویســنده که کار تاریخنگاران است ،نمیپردازد و تنها به فرازهای فعالیتهای بالفاصله راهی این کشورها شود و گزارشهای همهجانبه درباره زوایای گوناگون
رویدادهای تاریخی یادشده برای مطبوعات و کانالهای تلویزیونی آلمانیزبان
خبرنگارانهی او اشاره دارد.
تهیه کند .در این میان ،دانســتن زبان ،آشــنایی با فرهنگ و مناسبات حاکم بر
جوامع ایران و افغانستان ،همچنین در اختیار داشتن امکانات حزبی-تشکیالتی
دانشگاه یا میدان جنگ؟
حکومتهای تازهپای این کشورها به او کمک کردند تا بهعنوان خبرنگاری موفق
اغلب روزنامهنگارانی که گزارشگری از میدانهای جنگ را بر ارسال خبرهای شناخته شود و حرف ه روزنامهنگاری را تا هنگام بازنشستگی دنبال کند.

سیاسی یا فرهنگی از صحن امن این و آن مجلس یا موزه و سالن نمایشگاههای
نقاشی ترجیح میدهند ،یاری رساندن به محرومان و رساندن فریاد کمک یا اعتراض
آنها را انگیزه انتخاب راه خود عنوان میکنند .مصطفی دانش ،هرچند ناخواسته
به حرف ه خبرنگاری روی آورده ،با اینحال منادی همان پیام انساندوســتانهای
اســت که تحمیل رنج و مرگ را بر قربانیهای بیگناه جنگافروزی محکوم
میکند .او در پیشگفتار کتاب مینویسد« :چنانچه به قربانیان جنگ ،اعم از زن و
مرد ،پیر و جوان و کودکان و نوباوگان نگاهی عمیقتر بیندازیم ،درمییابیم که
جنگ عادالنه و غیرعادالنه وجود ندارد .جنگ ،جنگ اســت و هستی و نیستی
مردم را نابود میکند( ».ص)۲۴

خلخالی از جمله سیاستمداران کادر رهبری تازهشکلگرفت ه ایران بودند که در
این گفتوگوها از سیاستهای داخلی و خارجی ،برنامههای اقتصادی ،وضع
قوانین جدید و اهداف تشکیل نهادهای اسالمی سخن میگفتند و از این طریق
تا حدودی جغرافیای حکومتی ناآشنا به نام «جمهوری اسالمی ایران» را روشن
میکردند؛ حکومتی که نزدیک به  ۹۸درصد جمعیت کشور به آن رای مثبت داده
ن آن آشنا باشد.
بود؛ بدون آن که با خط و مرزها و موازی 

پوشش واقع ه تاریخی و جنجالبرانگیز اشغال سفارت آمریکا از سوی «دانشجویان
خط امام» نیز در این راســتا اهمیت ویژهای داشــت :چند روز پس از تصرف
سفارت در چهارم نوامبر  ،۱۹۷۹دانش که برای نخستین بار با تیم تلویزیونی یک
رســان ه آلمانی اجازه ورود به داخل بنا را به دست آورده بود ،از سیاستهای
ماجراجویان ه سران مسلمان ایران گزارشداد و با دوربین ،ماجراهای پشتپرده
روابط دوستانه با سران انقالب
این گروگانگیری  ۴۴۴روزه را که آغاز برهمخوردن توازن قوا در دوران جنگ
از جمله افراد تاثیرگذار در ســالهای پیش و پس از انقالب ایران ،که دانش با سرد بود ،ثبتکرد.
آنها «از اروپا آشنایی» داشت (ص ،)۱۶۳صادق قطبزاده و صادق طباطبایی
بودند .قطبزاده پــس از پیروزی انقالب  ۱۳۵۷به مقامهای وزیر امور خارجه پایانی امیدوارکننده
و مدیرعامل ســازمان رادیوتلویزیون ملی ایران منصوب شد .طباطبایی ،استاد
دانشگاه و ســخنگوی دولت موقت ایران در دوره مهدی بازرگان بود .دانش ،کتــاب «ردپای من ،میراث جنگ ســرد» ،تاریخچ ه نزدیک بــه چهار دهه از
با بهرهگیری از روابط دوســتانه با آنان ،امکان تهی ه گزارش و انجام مصاحبه با دگرگونیهای تعیینکننده جهانی را در هشــت فصل مستقل گرد آورده است.
آیتاهلل خمینی پس از ورود او در ســال  ۱۹۸۷به پاریس را به دست آورد« :با «نقشههای شیطانی»« ،افغانســتان ،قربانی آزمندی قدرتهای جهان» و «عراق،
ن فصلها هستند .این که حوادث
کمک قطبزاده توانسته بودم … در چند نوبت به محل اقامت خمینی بروم و با لیبی ،انفجار در سکوت» ،عنوانهای برخی از ای 
او مصاحبه کنم» (ص .)۱۷۷البته این خبرنگار دو سال پیش از آن هم در دسامبر تاریخی دهههای یادشده از زاوی ه دید نویسنده کتاب بررسی شده ،نه تنها در نام
 ،۱۹۷۷هنگامی که خمینی در نجــف زندگی میکرد ،با اجازه مقامات امنیتی مجموعه« :رد پای من » ...آمده ،بلکه در یک فصل  ۷۸صفحهای مستقل با عنوان
«جنگ سرد را چگونه دیدم» نیز بسط داده شده است.
صدام حسین ،به دیدار او رفته بود.

این کارشــناس ارشد رشت ه علوم سیاسی از دانشــگاه کلن آلمان ،پیش از آن
که بهطور تصادفی ،با پلشــتی واقعیت جنگ روبهرو شود ،سودای استادی در
دانشگاه تهران را در سر داشت و برای دستیابی به آن در

یکی از دانشــکدههای
سال  ۱۹۷۳با یک نهاد پژوهشی آلمانی که مقدمات استخدام در ایران را فراهم
میکرد نیز تماس گرفته بود .ولی پیش از آنکه این تالشها به سرانجام برسد،
ی و نکتههای مکرر خالی نیست
با اینکه کتاب از کموکاستی و تکرار موضوع 
چند رویداد غافلگیرکننده ،مسیر زندگی حرفهای او را تغییر دادند و پس از چهار سیاست خارجی ایران و تاثیر آن بر جنگ سرد
ناله زخمیها ،روح و
و در اغلب فصلها صدای توپ و تانک و انفجار مین و 
سال بالتکلیفی ،بهجای کرسی استادی یک مدرس ه عالی ،جایگاه «تحلیلگر امور
وگوی کانالهای تلویزیونی آلمان را برای او به مصاحبههای دانش با شــخصیتهای بانفوذ جمهوری اسالمی پس از انقالب ،وجدان خواننده را به درد میآورد ،با این حال اثری است درباره زندگی ،ستایش
ِ
سیاسی» برنامههای بحث و گفت
ارمغانآورند .چنانچه در کتاب آمده است ،این آرزوی بربادرفت ه دوران جوانی ،پیش از آنکه به کار شناســاندن عوامل فعال حکومتی به جهانیان بیاید ،از نظر از دادخواهی و مقاومت در برابر ظلم که رمز مقابله با آن در پیام کتاب ،جلوهای
گاه در برخی از بزنگاههای پرخطر ماموریتهای خبرنگاری به سراغ او میرود درک چارچوب سیاســت خارجی ایران و پیامدهای آن بر جنگ قدرت میان روشن دارد :پایان شب سیه ،سپید است
آمریکا و شــوروی ،کیفیتی روشنگرانه داشت .بنیصدر ،رفسنجانی ،رجایی و
و حسرت زندگی در محیط دانشگاهی را در او زنده میکند.

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  - ۲۵۸آدینه  ۱۲مارچ 2021

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 258 March ,12 , 2021

روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران

7

 12مارچ تا  18مارچ (  22اسفند تا  28اسفند )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه  22اسفند  12مارچ
 1304خورشيدى (  1926ميالدى)
درگذشت ايرج ميرزا – شاعر
ديــوان كامل ايرج ميرزا به تصحيــح دكتر محمد جعفر
محجوب توسط شركت كتاب چاپ ومنتشر شده است(
چاپ سوم – جلد لوكس) اين كتاب با اجازه
شادروان محجوب و پس از آن با اجازه خانم زرى اقبال و
در قبال پرداخت حق التاليف در هر سه بار چاپ و منتشر
شده است
 1312خورشيدى (  1934ميالدى)
تقديم اليحه تأسيس دانشگاه تهران به مجلس شوراى ملى
 1340خورشيدى (  1962ميالدى)
درگذشت آيت اهلل سيدابوالقاسم كاشانى
 1342خورشيدى (  1964ميالدى)
زادروز فرحناز پهلوى ،سومين فرزند محمدرضا شاه پهلوى ،آخرين شاه ايران
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
قتل سپهبد نادر جهانبانى ،فرزند اماناهلل معاون فرماندهى نيروى زمينى -به حكم
صادق خلخالى حاكم شــرع وقت (مامور از طرف خمينى) بر روى پشت بام
مدرسه علوى تيرباران شد
 1363خورشيدى (  1985ميالدى)
درگذشت حسين گل گالب  -شاعر و سراينده سرود « اي ايران «
كامپكت ديسك سرود اى ايران كه آهنگ آن توسط روح اهلل خالقى تهيه و تنظيم
شده است در مركز موسيقى و فيلم ايران در شركت كتاب موجود است.

شنبه  23اسفند  13مارچ
 1299خورشيدى (  1921ميالدى)
زادروز حسن شهباز  -نويسنده ،مترجم ،روزنامهنگار و ناشر و سردبير فصلنامه
« ره آورد « .نشريه رهآورد كه از زمان درگذشت حسن شهباز (در سال ) 2006
توسط همسر او شعله شهباز اداره میشود
همچنين ديگر آثار او در شركت كتاب موجود است
 1384خورشيدى (  2006ميالدى)
درگذشت علی اكبر تجويدى آهنگساز ،نوازنده ويلون و از رهبران برجسته برنامه
گلهاى جاويدان در طول سا لها.
آثار اين هنرمند بزرگ در مركز موسيقى و فيلم ايران در شركت كتاب موجود
است

یکشنبه  24اسفند  14مارچ
 1256خورشيدى (  1878ميالدى)
زادروز رضا شاه ،بنيانگذار دودمان پهلوى

 1313خورشيدى (  1935ميالدى)
گشايش دانشگاه تهران شامل شش دانشكده
 1332خورشيدى(  1954ميالدى)
قتل كريم پور شيرازى – روزنامه نگار
 1370خورشيدى(  1992ميالدى)
درگذشت حسين اميرفضلى ،بازيگر ،كارگردان ،نويسنده و تهيه كننده ايرانى
 1374خورشيدى (  1996ميالدى)
درگذشت تقى بينش ،مورخ و رسالهشناس موسيقى
 1399خورشيدى (  2021ميالدى)
درگذشت محمود خوشنام  ،پژوهشگر موسیقی ایران در شهر بن آلمان ( زاده
 ۱۳۱۴خورشیدی برابر با  ۱۹۳۵میالدی)

دوشنبه  25اسفند  15مارچ
 1285خورشيدى (  1907ميالدى)
زادروز پروين اعتصامى  -شاعر
ديوان پروين اعتصامى به زبان فارسى وانگليسى در شركت كتاب موجود است
 1316خورشيدى (  1999ميالدى)
زادروز هوشنگ گلشيرى ،قصه نويس و منتقد
آثار هوشنگ گلشيرى در شركت كتاب موجود است
 1318خورشيدى (  1940ميالدى)
ازدواج محمدرضاشاه پهلوى با فوزيه پهلوى
(خواهر ملك فاروق -پادشاه مصر)
 1328خورشيدى (  1950ميالدى)
زاد روز پريسا ،خواننده و آوازه خوان
آثار اين هنرمند در مركز موسيقى و فيلم ايران موجود است.
 1354خورشيدى (  1976ميالدى)
در پى مصوبه مجلس شــوراى ملى و مجلس سنا مبداء تاريخ رسمى كشور از
هجرت پيامبر به ســال تاجگذارى كوروش كبير تغيير يافت و از آن پس تا 11
شهريور  ، 1357تاريخ شاهنشاهى تاريخ رسمى كشور بود.
 1377خورشيدى(  1999ميالدى)
درگذشت سيروس طاهباز ،روزنامه نگار ،نويسنده و وكيل ادبى نيما يوشيج.

سه شنبه  26اسفند  16مارچ
 1363خورشيدى (  1985ميالدى)
درگذشت على اكبر شهنازى  -نوازنده و موسيقيدان

چهارشنبه  27اسفند  17مارچ
 1300خورشيدى (  1922ميالدى)

مهرداد بحری
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نامی آشنا و مورد اعتماد در معامالت ملکی در جنوب کالیفرنیا
با همراهی یک تیم مجهز و حرفه ای که شما را در تمامی مراحل خرید و فروش ملک
از آغاز تا پایان  ،پشتیبانی می کند
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NS ERA BEVERLY HILLS, CA
Direct: 310 - 447 - 7777 | Mobile: 310-259-0506

ﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻓﺮﻭﺩ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﻣﻌ ّ
ﻈﻢ ﺧﺮﺍﺳﺎﻧﯽ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺗﻴﻤﻮﺭﺗﺎﺵ )ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(

ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ ،ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﺎﻩ ﺁﭘﺮﻳﻞ ،ﺳﺎﻋﺖ ﻳﮏ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﻴﻤﺮﻭﺯ ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ
ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺩﻭﺭ ﺩﻭﻡ )ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﻣﺤ ّﻤﺪ ﺍﻣﻴﻨﯽ» :ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺑﺎﺯﺑﻴﻨﯽ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺪﺭﻥ ﺍﺯ ﻣﺸﺮﻭﻁﻪ ﺗﺎ ﻭﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ«

https://zoom.us/j/93174325199

زادروز مهدى آذريزدى ،نويسنده كودكان و نوجوانان
آثار شادروان يزدى با عنوان قصههاى خوب براى بچههاى
خوب در شركت كتاب موجود است
 1301خورشيدى (  1923ميالدى)
زادروز عبدالحســين زرينكوب ،نويسنده وبرجستهترين
مولوى پژوه معاصر در شهرســتان بروجــرد (مرگ 24
شهريور ) 1378
آثار تاليف و ترجمه او به شرح زير مى باشند:
فلسفه شعر ،نقد ادبى ،با كاروان حله مجموعههاى از نقد ادبى ،شعر بیدروغ،
شــعر بینقاب ،از كوچه رندان ،بحث و بررســى و نقد اشعار حافظ شيراز و
تشــريح شرايط سياسى و اجتماعى شيراز در زمان شاه مسعود ،سيرى در شعر
تحول آن با نمونه هايى ازشعر شاعران،
فارسى -بحثى انتقادى در شعر فارسى و ّ
سر نى -نقد و شرح تحليلى و تطبيقى مثنوى معنوى ،بحر دركوزه -نقد و تفسير
ّ
قصهها و تمثيالت مثنوى معنوى ،پله پله تا مالقات خدا -درباره زندى ،سلوك،
ّ
و انديشــه موالنا و نيز نحوه آشنايى با شــمس تبريزى و چگونگى اثرپذيرى
روحى و طوفان تصوفى كه در وى عارض گرديد و نيز اطالعات با ارزشى در
مورد كودكى و نوجوانى موالنا و نيز شرح احواالت شاگردان معروفش حسام
الدين چلبى و صال حالدين زركوب ،پير گنجه -در جستجوى ناكجاآباد -شرح
حال نظامى گنجوى و بررســى اشعار و آثار وى و نيز شرح تفصيلى تاريخ آن
دوران ،آشنايى با نقد ادبى ،از گذشته ادبى ايران ،از نى نامه ،ديدار با كعبه جان
درباره زندگى و آثار و انديشــه خاقانى ،نامور نامه درباره فردوسى و شاهنامه،
دو قرن ســكوت درباره تاريخ و اتفاقات دو سده بعد از حمله اعراب به ايران
و اثرات نفوذ اعراب و مســلمانان در آن دوران ،تاريخ ايران بعد از اسالم ،فتح
عرب در ايران ،تاريخ مردم ايران (  2ج) ،روزگاران ايران-تاريخ ايران از آغاز
تا سقوط سلطنت پهلوى ،دنباله روزگاران ايران -تاريخ ايران از آغاز تا سقوط
سلطنت پهلوى ،روزگاران ديگر ،آشنايى با تاريخ ايران ،بامداد اسالم ،كارنامه
اسالم ،ارزش ميراث صوفيه ،فرار از مدرسه ،جستجو در تصوف ايران ،در قلمرو
وجدان -سيرى در عقايد ،اديان ،و اساطير  ،شعله طور ،بنياد شعر فارسى  ،ادبيات
فرانسه در قرون وسطى ،ادبيات فرانسه در دوره رنسانس ،شرح قصيده ترساييه
خاقانى ،فن شعر ارسطو  ،يادداشتها و انديشهها ،نه شرقى -نه غربى -انسانى،
از چيزهاى ديگر مجموعه چند يادداشت پراكنده  ،با كاروان انديشه ،دفتر ايام-
مجموعه گفتارها -انديشهها و جستجوها ،نقش بر آب -جستجويى چند در باب
شعر حافظ ،گلشن راز -گذشته نثر فارسى و ادبيات تطبيقى ،حكايت همچنان
باقى،تك درخت.
اكثر آثار شادروان زرين كوب در شركت كتاب موجود است
 .كتاب دو قرن سكوت بدون سانسور از سوى شركت كتاب تجديد چاپ شده
است.

پنجشنبه  28اسفند  18مارچ

 1390خورشيدى (  2012ميالدى)
درگذشت جالل ذوالفنون ،آهنگســاز و نوازنده سه تار عصر روز يكشنبه 28
اسفند  1390در سن  74سالگى در بيمارستان البرز كرج .گزارش شده كه وى به
دليل سكته قلبى و نارسايى تنفسى ،جان سپرد.
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در کانون خبر:

بازگشاییمدارسلوسانجلسکانتی

مناطق آموزشی بیشــتری در لوس آنجلس کانتی به سوی
بازگشــایی میروند .تا پایان ماه مارچ ،بسیاری از ادارههای
آموزشدرکانتیلوسآنجلسمسیربازگشاییمدارسابتدایی
را بــه صورت حضوری طی خواهند کرد و کودکان پس از
گذشت یکسال در خانه ماندن ،روی مدرسه و همشاگردیها
را خواهند دید.
پس از اداره آموزش لوس آنجلس و النگ بیچ ،اداره آموزش
شهر پاســادنا نیز اعالم کرد که با رعایت موارد بهداشتی و
ایمنی و واکسیناسیون آموزشگاران و کارکنان ،با پشتیبانی و

درخواست خانوادهها ،از پایان ماه مارچ درهای مدارس را بر
روی دانش آموزان باز خواهد کرد.
این تصمیم در نشست روز گذشته با رای  ۵-۲برای بازگشایی
بازگشــایی خواهد نمود و از  ۲۹مارچ تا کالس دوم و از ۱۲
آپریل کالسهای سوم تا پنجم ابتدایی تشکیل خواهد شد .گر
چه جنوب پاسادنا ،محل زندگی طبقه ثروتمند است ،شمال
پاسادنا را مردم کم درآمد تشکیل میدهند و مانند لوس آنجلس
بسیاری از خانوادهها میخواهند فرزندان به مدرسه بروند.

هشدار برای افزایش بیماری در تعطیالت بهاره

با نزدیک شدن تعطیالت بهاری ،اداره بهداشت عمومی لوس
انجلس کانتی در مورد مسافرتها و افزایش شمار مبتالیان
هشدار داد.
دکتر باربارا فرر ،مسئول اداره بهداشت عمومی لوس آنجلس
کانتی،دربیانیهایهشداردادکهمسافرتازایالتهاوکانتیهای
دیگر و از لوس انجلس به ایالتهای دیگر ،در بازگشت میتواند
خطر ابتدا به بیماری کرونا را افزایش دهد و از این روی ،هر

کسی که از بیرون ایالت وارد کالیفرنیا شود ،نیاز به قرنطینه ۱۰
روزه شخصی دارد و اگر مسافرتی برنامهریزی کردهاید ،بهتر
است ان را به آینده موکول کنید.
این هشدار به منظور احتیاط بیشــتر صادر شده است و در
مسافترهای روز شــکرگذاری ،افزون بر گردهمآییها ،حتی
استفاده از پمپ بنزینها نیز عاملی برای انتقال بیماری بوده
است.

 ۱۸کانتی کلیفرنیا از رنگ بنفش
به رنگ قرمز رسیدند.
ایالت کالیفرنیا پس از افزایش واکسیناسیون و کاهش مبتالیان،
که تنها  ۷کانتی از  ۵۲کانتی در ردهبندی قرمز و بقیه در رده
بندی بنفش قرار داشتند را تغییر داد و شمار کانتیهای قرمز
را به  ۱۸رساند که محدودیت کمتری نسبت به محدودیت
کانتیهای بنفش دارند و به این ترتیب شمار کسانی که یک
درجه محدودیت کمتر دارند از  ۱/۶میلیون به  ۵میلیون نفر
رسید که  ۱۳درصد جمعیت ایالت کالیفرنیاست.
 ۱۸کانتی در ردهبندی قرمز ،با محدودیت کمتر به بازگشایی
خواهند پرداخت برای نمونه محل های تمرین ورزشــی و
رقص و یوگا میتوانند با  ۱۰درصد گنجایش بازگشــایی
شــوند و موزهها ،باغ وحش ،آکواریومهای شهرها با ۲۵
درصد گنجایش بر روی بازدید کنندگان در فضای بســته
آماده پذیرایی خواهد بود.
سینماها و رســتورانها نیز با  ۲۵درصد و مراکز خرید با

 ۵۰درصــد محل های عمومی مانند خــوراک خوریها،
قهوهفروشیها را در مکان سرپوشیده میتوانند بازگشایی
نمایند.
این تغییر ردهبندی از بنفش به قرمز ،امکان بازگشایی بیشتری
را به مشاغل میدهد.

واکسیناسیونمامورانادارهشریفدپارتمان
لوسآنجلسدرمحلنمایشگاهها

اداره شــریف دپارتمان لوس آنجلس کانتی امروز اعالم
کرد که در محل نمایشگاههای لوس آنجلس کانتی در شهر
پومونا ،یک کلینیک سیار برای واکسیناسیون افسران خود
ایجاد کرده است تا در این هفتهها تا پایان ماه ،واکسیناسیون
خود را به سرعت انجام دهند.
این کلینیک که از امروز کار خود را آغاز کرده است ،افزون
بر افسران و دیگر کارکنان دفتری و ماموران بخش بهداشت

و درمان را کــه در هنگام تصادفها و رویدادها به کمک
میشتابند را نیز در بر میگیرد.
الکس ویانوئهوا رئیس شریف دپارتمان لوس آنجلس کانتی،
در کنفرانس خبری که از گشــایش این کلینیک سخن می
گفت ماموران را تشــویق کرد که هر چه زودتر اقدام به
واکسینه شــدن بنمایند و اشاره کرد که من خودم  ۲نوبت
واکسن مدرنا را زدهام و هیچ مشکلی ندارم.

تصادف مرگبار در مرز مکزیک و آمریکا

در تصادفــی که امروز در مــرز مکزیک و آمریکا در
امپریال کانتی روی داد ۱۵ ،نفر جان باختند و شماری
نیز به شدت مجروح شدند.
در این تصادف که بین یک تریلی بزرگ و یک اتوموبیل
 SUVرخ داد ۲۷ ،نفر در درون  SUVبودند که  ۱۴نفر
در همان لحظه جان خود را از دســت دادند و یک نفر
نیز در بیمارستان  El Centroدرگذشت ۶ .نفر دیگر نیز
برای درمان بستری شدهاند .تصاویر نشان میدهد که این
 SUVبه رنگ شرابی ،در برابر تریلی مچاله شده است.

اداره آتشنشانی امپریال کانتی این تصادف را در ساعت
 ۶:۱۶بامداد گزارش کرده است.
ایــن تصادف در بزرگراه  ۱۱۵روی داده و از آن هنگام
باند شمالی را برای تحقیق بسته اعالم نموده بودند.
گرچه هنوز علت تصادف و کســانی که در این SUV
بودهاند اعالم نشده است ولی بنابر تجربه ،در این گونه
تصادفها ،کارگرانی که در مکزیک زندگی میکنند و
در این سوی مرز کار میکنند به صورت انبوه در یک
اتوموبیل جابه جا میشوند.

 88میلیون دالر برای کمک به مناطق کم
درآمد رنگین پوستان
شورای شهر لوسانجلس راهکار ویژه برای هزینه کردن
بودجه  ۸۸میلیون دالری کمک به امنیت و عدالت قضایی
علیه نژادپرستی را در مناطق کم درآمد شهر لوس آنجلس
بررسی و تصویب کرد.
بودجه  ۸۸میلیون دالری که پس از ماجرای کشته شدن
جورج فلوید در مینهسوتا در ماه دسامبر در لوس آنجلس
تصویب و به امضای اریک گارستی شهردار لوس آنجلس
رسیده است از سوی نوری مارتینز ،و شماری از اعضای
شورای شهر لوس آنجالس  ۱۴ ،میلیون دالر را به نوعی
از پلیــس محلی در مناطق کم درآمد رنگین پوســتان
اختصاص میدهد.
از این بودجه  ۱۸میلیون دالر نیز برای پیشگیری از افزایش
بیخانمانها در برنامه کمک بــه اجارههای عقبافتاده
بیدرآمدها اختصاص مییابد.
 ۶میلیون دالر نیز به عنوان کمک به خانوادههای بیدرآمد

در جنوب لوس آنجلس و دان تاون اهدا خواهد شد.
 ۷/۷۵میلیون دالر برای خدمات امنیت بیخانمان ها بدون
استفاده از اسلحه و خشونت هزینه میشود و  ۵۰میلیون
دالر نیز به طور برابر بین  ۳منطقه شورای شهر در جنوب
لوس آنجلس در موارد ضروری و بحرانی تقسیم میشود.

مایک منشوری  -مشاور بیمه
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شکایت یک زن  37ساله پس از  20سال
از آموزگاران برای آزار جنسی
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دکترجمشیدآصف
جراح  -دندانپزشک

یک زن  ۳۷ساله پس از گذشت  ۲۰سال از  ۲آموزگار خود در اداره

آموزش کالیفرنیا به سبب آزار جنسی در دوران  ۱۷سالگی شکایت

کرده و درخواست خسارت مالی کرد.

این شکایت که به دادگاه عالی لوس آنجلس تسلیم شده است اشاره
دارد که دو آموزگار زن و مرد که با یکدیگر رابطه جنسی داشتهاند،

ضمن آن که هر کدام با فرد دیگر ازدواج کرده بودند به او در ساعت

 ۴و  ۵در برخی از روزها مرخصی میدادند که از دبیرســتان بیرون
برود و در محلی دیگر دیدار کند .و به رابطه جنســی مشترک آنان

بپیوندد.

در این شکایت آمده است که مسئوالن دبیرستان گروور کلیولند این

موضوع را نادیده گرفتهاند .هنوز اداره آموزش لوس آنجلس اظهار
نظری نکرده است.

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

