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!!!...
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در صفحات دیگر:

جنگ غزه و
گلههای تریور نوآ
قطعبرقدرتابستانو
فشارسیاسیمخالفانبرگویننیوسام

گردآوریامضابرایبرکناری
دادستانکللوسانجلسکانتی
جایزه  2۰۰هزار دالری برای یافتن
ضارب کودک  ۶ساله

اهدای 10000واکسن
بهکارگرانیککارخانهدرمکزیک
در تیراندازی در بزرگراه۵۵
در ارنج کانتی ،یک کودک کشته شد
انتقاد و هشدار به گوین نیوسام
به خاطر بودجه پرهزینه
ایالتکالیفرنیاوکاهشمستمر
مبتالیانومرگومیر
مبارزه علیه نژاد پرستی
به جای مبارزه با ترامپ
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اسماعیل خویی بزرگ شاعر آزادی
در غربت درگذشت

صفحات  ۸و ۹

ن
رادار چابک قدس و نمونه بالروسی آ 

جمهوری اسالمی بویژه در امر تکنولوژی و علم امروزین
ادعاهایی میکند که هیچ کدام با حقیقت و واقعیت وفق
نمی کند .در آخرین شــیرین کاری از این دست سپاه
پاســداران که در این الف و کزافگویی شهره خاص
و عام است از یک رادار متحرک با عنوان رادار چابک
قدس با اهن و تلپ بسیار رونمایی کرد و آن را محصول
تکنولوژی بومی اعالم کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر،
در آستانه فرا رسیدن سوم خرداد روز «مقاومت ،ایثار و
پیروزی» ،در مراسمی با حضور سرلشکر حسین سالمی
فرماندهکل ســپاه پاســداران انقالب اسالمی و سردار
امیرعلی حاجیزاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه ،از
سه دســتاورد مهم و راهبردی دفاعی و نظامی سپاه در
حوزههای پهپادی و پدافندی رونمایی شد.
پهپاد غزه ،سامانه موشکی زمین به هوای تمام ایرانی «۹
دی» و ســامانه راداری «قدس» این دستاورها به شمار
می روند.
به عکس این رادار که خود سپاه پاسداران آن را منتشر
نموده است بنگرید و به عکس رادار شبیه به این را که
ایرانشهر در جستجوی اینترنتی یافته است توجه کنید.
جز این است که یا رادار مربوطه را از بالروس خریده
اند و چند حروف سپاه پاســداران روی آن چسبانید
اند و یا قطعات آن را از بالروس آورده اند و ســر هم
ســوار کرده اند؟ این است دستاوردهای تکنولوژیک
سپاه پاسداران

ماکان دلرحیم وکیل ایرانی امریکایی و رییس کل اداره ضد
تراست دولت فدرال در دوران ترامپ پیروز نهایی یک دادگاه
در اکتبر ســال  ۲۰۱۶اعالم شــد که گروه ای تی ان تی موافقت کرده اســت که با
پرداخــت  ۸۵بیلیون دالر تایم وارنر را خریداری کنــد .اما این خرید نیاز به تایید
دادگاه فدرال و عدم تعارض با قوانین ضد تراست داشت .ماکان دلرحیم وکیل ایرانی
امریکایی که از سوی پرزیدنت ترامپ به ریاست اداره ضد تراست انتخاب شده بود به
عنوان شاکی علیه این الحاق در دادگاه اقامه دعوا کرد .در تاریخ  ۱۲ماه جون ،۲۰۱۸
رای دادگاه به نفع ادغام دو موسسه و علیه اداره ضد تراست صادر شد.
صدای آمریکا درسال  ۲۰۱۸چنین گزارش داد” در جلسه دادگاه در شهر واشنگتن
دی ســی ،پایتخت ایالت متحده ،قاضی «ریچارد لیون» رای  ۱۷۲صفحهای خود را
که بعد از ماهها رسیدگی ،صادر کرده بود ،باال گرفت و اعالم کرد” « :امروز دادگاه
حرف خود را زده است و مدعیعلیه یعنی شرکت های ای تی اند تی و وارنر برادرز
 ،پیروز شده اند ».
و اما امروز دوشنبه  ۱۷ماه می  ۲۰۲۱پس از گذشت حدود سه سال ،لس انجلس تایمز
از شکســت این پروژه و این ادغام خبر داد .با این شکست ،به نظر می رسد ماکان
دلرحیم و اداره ضد تراست وزارت دادگستری امریکا پیروز نهایی این روند بوده اند
چرا که ادغام باالخره صورت نگرفته است.
ماکان دلرحیم که  ۱۶سال پیش ،دکترای حقوق خود را از دانشکده حقوق دانشگاه
جرج واشنگتن دریافت کرده ،در ده سالگی همراه خانواده از ایران به لس آنجلس
مهاجرت کرد و در نوجوانی در پمپ بنزین پدرش ،کار میکرد .او بعد از مدتی وکالت،
در کمیسیون قضایی سنای آمریکا زیر نظر سناتور «اورین هچ» به کار پرداخت و از
ســال  ،۲۰۰۳در زمان ریاست جمهوری جرج بوش ،وارد اداره ضدتراست وزارت
دادگستری آمریکا شد.
دلرحیم در سال  ۲۰۱۶با انتشار مقالهای در نیویورک پست ،از نامزدی دونالد ترامپ
حمایت کرد و بعد از انتخابات ،مدتی به سمت مشاور حقوقی در کاخ سفید به کار

پرداخت .سنای آمریکا با  ۷۳رای در برابر  ۲۱رای در سپتامبر  ۲۰۱۷انتصاب او را به
سمت دستیار دادستان کل و رئیس اداره ضدتراست تائید کرد.
خبرگزاری ها گزارش دادند که ادغام این دوموسسه بزرگ پس از هزینه کردن های
بیلیون دالری به بن بست اجرایی خورده است و عمال ناتوان از پیوستن به یکدیگر.
بدین ترتیب ایرانشهر ،ماکان دلرحیم را برنده اصلی آن دادگاه به شمار می آورد.

وام های کرونا
 EDDو  PPPو SBA

شخصی  -بیزینسی

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

424-385 -2981
مشاوره اولیه رایگان
کامیار روحانی
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ادامه مطلب فراخوان جهت امضاء و دعوت به همکاری از صفحه ۱

قطع برق در تابستان و فشار سیاسی مخالفان بر گوین نیوسام

جنگ غزه و گلههای تریور نوآ ()Trevor Noah

آنــان که ســخن ز بمــب و ویرانــه زدند
تفســیر بســی کــرده و بــس چانــه زدند
گشــتند پــی حقیقــت و بــور و کنــف
پیــدا چو نشــد ،بــر مــی و پیمانــه زدند

تهیه کننده و کمدین و مجری برنامههای شاد سیاسی ،روند معمول خود را کنار گذاشت و از
اسرائیل به خاطر اینکه در عکس العمل نسبت به موشک پرانیهای غزه،بیش از حد معمول
خشونت بخرج داده  ،با حالتی عصبانی و اندوهبار سخن میگفت
مجری صاحب نام دیلی شــو  Daily Showخاطر نشان ساخت که اگر گزارش جنگ را
با موشــک پرانی های حماس شروع کنی ،این کار به حساب طرفداری از اسرائیل گذاشته
میشود و اگر ویرانی ساختمان ها را در غزه نشان دهید ،آنوقت باید جوابگوی آنهایی باشی
که تو را به طرفداری از آنطرف قضیه متهم میکنند.
این کمدین آفریقای جنوبی تبار از اســرائیل به خاطر عکس العمل بیش از حدی نسبت به
موشک پرانی غزه نشان داده است ،گله میکرد و آنرا عادالنه و منصفانه نمیدانست.
تریور نوآ غزه را به برادر کوچک خود تشبیه میکرد که در دوران کودکی لگد محکمی به
پای او میزد و او هم (یعنی همون تریور نوآ) با لگد محکمتری حقاش را کف دســتش
میگذاشت تا دیگر به پایش ضربه نزند و البته مادرش او را سرزنش میکرد و میگفت که
در همان حدی که او به تو ضربه زده است ،تو هم ضربه بزن ،او از تو کوچکتر و ضعیفتر
است.
و
است
احترام
و
درک
قابل
کامال
خانوادگی
موضوع
یک
نوآ
تریور
مرحوم
مادر
حرف
البته
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این موضوع حقیقت دارد که حماس کشوری کوچکتر و نیرویی ضعیفتر است (مثل برادر مسئوالن انتخابات در کالیفرنیا ،آغاز گردآوری امضا برای بازخوانی و برکناری
کوچک تریور) ولی اگر اســرائیل هم در همان حد و حدود حماس عمل میکرد و چشم
هایش را می بست و بطور ندید! غزه را موشک باران میکرد ،از نظر نامبرده (یعنی همون جورج گسکون ،دادستان کل لوس آنجلس کانتی را تصویب کردند.
تریور نوآ) موضوع بگونه عادالنه ای حل می شد؟
مسئوالن انتخابات در کالیفرنیا ،آغاز گردآوری امضا برای بازخوانی و برکناری
افکار10.2 7.4
بر7.4 25
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100 100 100
80 70 70 100
3.1 2.2 2.2
100 100 60 100 100
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30 30
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باال0 0 0
دست 0
عمومی
تبلیغات40و50تاثیر
حماس66در
سازمان
واقعیت این اســت که
و اســرائیل را در تنگنا گذاشته است ،در گزارشهایی که در غزه تهیه می شود بیمارستان جورج گسکون ،دادستان کل لوس آنجلس کانتی را تصویب کردند.
ها و مراسم عزاداری و خاک سپاری و ساختمان های ویران شده در معرض دیده بینندگان
قرار میگیرد و اخطار اسرائیل ساعتی قبل از ویران کردن ساختمانی که حکم پایگاه و انبار جورج گســکون ،دادستان کل لوس آنجلس کانتی که خواستار اصالحات
اســت و در نخستین سه ماهه کار خود با
مهمات برای حماس را دارد .این امکان را به فیلمبرداران میدهد که از همان لحظه اول آنرا در نظام جرایم و عدالت قضایی
"T:11.5
ضبط و به صورت زنده به سراسر جهان گزارش کنند و البته و صد البته کسی از نظامیهای
سازمان حماس و جهاد اســامی و تعداد زخمی ها و کشتههای آنها گزارشی نمیفرستد انتقادهایی روبرو شده ،اکنون در دومین سه ماهه آغاز به کار خود ،از سوی
چونکه خبرنگاران اجازه انرا را ندارند ،پس بنابر این آنچه که میبینید و میشــنوید قربانی
همین مخالفان با موضوع بازخوانی برای برکناری روبرو میشــود ،یکی از
شدن غیرنظامیها ،بویژه کودکان در این جنگ است و بس.
قرار
و
شده
کشته
های
ک
کود
خون
در جنگهای قبلی هم ســازمان حماس با نشان دادن
منتقدان او ،الکس ویانوئه وا ،رئیس شریف دپارتمان است.
دادن عروسک و لباس عروس در خرابهها و هنرپیشگانی که با دیدن دوربینها و دست به
آسمان میبردند ،کفه تبلیغات را به سود خود تغییر داد ولی روزی خواهد آمد که آنهایی که بنابر روند قانونی ،گرداوری  ۵۷۹۰۰۰امضا باید تا  ۲۷اکتبر انجام شود و پس
شاهد واقعیتها بودهاند و صدایی ندارند ،آنچه بر آنها گذشته است نکته به نکته ،مو به مو
از تایید امضاها ،بازخوانی او در ســال  ۲۰۲۲در برگههای رای قرار خواهد
به اگاهی همگان برسانند.

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا میتواند به سبب قطع برق در تابستان ،در آستانه
بازخوانی و رای برای برکناری زیر فشار مخالفان قرار بگیرد.
به طور سنتی ،هر بار که برق مردم قطع میشود ،در جستجوی کسی هستند که او را
مقصر بشناسند و در تابستان امسال که کالیفرنیا با کم آبی و خشکسالی از یک سو
و هوای گرم روبرو خواهد شد ۷میزان قطع برق در ایالت کالیفرنیا افزایش خواهد
یافت و مردم به طور مستقیم گوین نیوسام را مقصر خواهند دانست و این موضوع

تبلیغاتی است که مخالفان او برای پیروزی در بازخوانی برای برکناری از آن بهره
خواهند گرفت .ایالت کالیفرنیا در تابستان در شرایط آتشسوزی خواهد بود .ایالت
کالیفرنیا ،این روزها پیشنهاد میکند که برای استفاده از امکانات تهویه هوا ،از روشن
کردن چراغهای اضافی خودداری نمایید .ناگفته نماند که برق کالیفرنیا را  ۳شرکت
بزرگ تامین میکنند و مقصر اصلی میتوانند آنها باشند.

گردآوری امضا برای برکناری دادستان کل لوس انجلس کانتی
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گرفت و رقبای او نیز برای جایگزینی در لیست قرار خواهند گرفت.
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کورش سلیمانی (زم)
Kourosh454@gmail.com
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در کانون خبر:

در تیراندازی در بزرگراه ۵۵
در ارنج کانتی ،یک کودک کشته شد

بنابر گــزارش پلیــس راه ،ضارب دــر نزدیکی خروجی
 chapmanدر بزرگراه  ۵۵ارنج کانتی با تیراندازی به سوی
یک اتوموبیل ،کودکی را روانه بیمارستان کرد و کودک در
بیمارســتان جان ســپرد .در این رویداد ،ضارب به سرعت
بزرگراه را ترک کرده اســت .گر چه پلیس راه ،در ساعت
 ۸بامداد که این تیراندازی انجام شده ،بزرگراه را بسته ،ولی
نتوانسته ضارب را دستگیر کند.برای یافتن ضارب بر روی

فیسبوک  50هزار دالر گرد آوری شده است
پلیــس راه گفت ایــن تیراندازی دــر بزرگــراه ،همانند
تیراندازیهای دیگر در بزرگراه  ۹۱که با اسلحه ساچمهای
و بادی انجام شــده نبوده و ارتباطی به آن ندارد و تا هنگام
دستگیری ضارب و یا گردآوری شواهد ،نمیتوان علت این
تیراندازی را اعالم کرد.

3

اطالعیه

آخرین مجموعه اشعار « منوچهرکوهن » با عنوان « سرزمین من  ...بانوی
من » در  240صفحه و شــامل  6بخش اشعارملی  ...میهنی ،اجتماعی،
عاشقانه ها ،دلتنگی ها ،و اشعارقومی  -خانوادگی که دربرگیرنده آخرین
سروده های معروف شاعر و همچنین
شامل تعدادی از نقد و بررسی از اساتید دانشگاهی و بزرگان ادب پارسی
براشعا ِر شاعرمیباشد ،درلوس آنجلس به چاپ رسید است .اشعاری ازاین
کتاب در اکثر رسانه های گروهی واجتماعی همچون فیس بوک ،یوتیوب،
رادیو و برخی تلویزیونهای ایرانی ،توسط بهترین گویندگان و برنامه سازان
همچون استاد « فریدون فرح اندوز» و زنده یاد « سعید قائم مقامی»
دکلمه شده است اکنون دردسترس همه فرهیخته گان عالقمند قراردارد.
برای تهیه این کتاب میتوانید به سایت آمازون ،سایت شرکت کتاب ،گالری
«عشق» و
کتابفروشی های (کتاب سرا و کلبه کتاب) در وست وود لوس آنجلس
مراجعه ،و یا با تلفن

818-406-2626
تماس حاصل فرمائید.

انتقاد و هشدار به گوین نیوسام
به خاطر بودجه پرهزینه
گوین نیوسام به خاطر بودجه پرهزینه خود از سوی مخالفان
با انتقاد و از سوی با هشدار روبرو شده است.
قانونگذاران کالیفرنیا که بودجه سال  ۲۰۲۱ – ۲۰۲۲را در ۱۴
ماه می دریافت نمودهاند و باید تا  ۱۵جون بررسی ،اصالح
و تصویب نمایند نسبت به بودجه  ۲۶۸میلیارد دالری گوین
نیوسام که دارای  ۳۳درصد افزایش است ،تا اندازهای نگران

هستند زیرا الگوهای این افزایش در دوران نبود منابع مالی در
آینده میتواند مساله ساز باشد.
زیرا فرماندار کالیفرنیا با روانه کردن  ۷۶میلیارد دالر افزوده
درآمد به بودجه کار بســیار خطرناک و حساب نشدهای را
پیش گرفته است.

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
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در کانون خبر:

ایالت کالیفرنیا و کاهش مستمر
مبتالیان و مرگ و میر

ایالت کالیفرنیا یکشنبه را با  ۱۰مرگ و میر و  ۵۷۴نفر مبتال و
 ۵۲/۹درصد واکسینه شده به پایان برد و با کاهش باالی ۳۰
درصد روبرو شد.
آمــار  ۷روزه گذشــته برای هر یکصد هــزار نفر جمعیت
همچنان  Siskiyouکانتی را در باالی جدول ،ریورســاید
کانتی  ،۳۶سن برناردینو  ،۳۷سن دیه گو  ،۳۹لوس آنجلس
 ،۴۳ارنج کانتی  ۵۱و سن فرانسیسکو  ۵۲است.
ناگفته نماند گرچه واکسیناســیون التین تبارها و آفریقایی
تبارها رو به افزایش است لیکن هنوز کمتر از سفیدپوستان و
آسیاییتبارها میباشد.

مدارس لوس انجلس در پاییز امسال
 5روز در هفته باز خواهند بود

آستین بیوتنر رئیس اداره آموزش لوس انجلس که روزهای
پایانی کار کار خود را میگذراند و به زودی بازنشسته خواهد
شد ،امروز اعالم کرد که مدارس لوس آنجلس از پاییز امسال
به حال عادی باز می گردند و  ۵روز هفته برای حضور دانش
آموزان باز خواهند بود.
آستین بیوتنر این موضوع را در بیانیهای که برای دانش آموزان

و خانواده ها فرستاده شده است ،اعالم نموده و تاکید او بر
دوره راهنمایی و دبیرســتان است زیرا پیش از این در پاسخ
به خانوادهها ،بازگشایی دبستانها را به سبب زیر  ۱۲سال به
باالترها ،روند بازگشایی مدارس دوره راهنمایی و دبیرستان ها
را میسر میسازد.

تیراندازی مرگبار در سن هوزه کالیفرنیا

در تیراندازی یکی از کارکنان خط اهن در ســن هوزه ۸ ،نفر
جان خود را از دست دادند و مرد ضارب نیز کشته شد .ساموئل
کاسیدی  ۵۷ساله که خود کارمند بخش تعمیرات ترن در VTA
بوده ،پس از آتش زدن خانه خود ،به ســوی اتحادیه مسئوالن

در ســالنی که او تیراندازی را آغاز کرده ،گفته شــده بود مواد
منفجره نیز کار گذاشــته شده بوده است و برای همین منظور
شریف دپارتمان کانتی سانتا کالرا ،تیم بمبیاب خود را نیز به
محل تیراندازی کشاند.

حمل و نقل رانندگی کرده و در ساعت  ۶:۳۵بامداد وارد سال محل تیراندازی به اندازه یک بالک از بازداشــتگاه و پاســگاه
شده و افراد را به گلوله بسته است .در آغاز اعالم شده بود که شریف دپارتمان فاصله داشته است.
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مبارزه علیه نژاد پرستی به جای مبارزه با ترامپ
راب بونتا دادســتان کل کالیفرنیا تمرکز خود را از مبارزه علیه
ترامپ به سوی مبارزه با نژادپرستی در میان پلیسها ،متمرکز
مینمایــد .تا از تیراندازیهای پلیس به ســوی مردم به ویژه
رنگینپوستان کاسته شود.
یک ماه پس از آن که راب بونتا به عنوان دادستان کل کالیفرنیا از
سوی گوین نیوسام جایگزین حاویر بسرا شد ،او که در دوران
نمایندگی در مجلس کالیفرنیا تمامی کوشش خود را بر روی
مبارزه با دانالد ترامپ متمرکز کرده بود ،اعالم نمود که در دفتر
خود اداره ویژه ای برای عدالت قضایی نژادی دایر کرده است
که در زمینه جرائم و خالفهایی که ریشه نژادی و تبعیض دارد،
تالش نمایند و به ادارههای پلیس که در این زمینه کمبود دارند
با پشتیبانی مالی ،فضای مناسب برای عدالت قضایی نژادی را
فراهم نماید .تالش راب بونتا ،پیگیری کاری اســت که کاماال
هریس و حاویر بسرا در دادستانی کل آغاز کرده بودند.
هم اکنون کاماال هریس معاون رئیس جمهور و حاویر بسرا وزیر
بهداشت و درمان است.

۱۱۰۰پاند متا آمفتامین
به ارزش  ۲/۵میلیون دالر در میان هندوانهها.

ماموران مرزبانی و گمرک آمریکا در سن دیهگو ،اعالم کردند
که این بار نیز در میان بار هنداونهای که در کامیون حمل و نقل
صادرات مواد خوراکی از مکزیک به امریکا بوده در مرز اتای
میسا به کمک سگ هایی که با بود کردن مواد مخدر را مییابند
به  ۱۱۰۰پاند متا آمفتامین که در  ۲۰۰کیســه پالستیکی بسته

بندی شــده بود ،دست یافتهاند که ارزش فروش آن در خیابان
 ۲/۵میلیون دالر است.
ماموران گمرک و مرزبانی ،راننده  ۴۷ساله مکزیکی را به اتهام
قاچاق مواد مخدر دستگیر و روانه زندان کردند تا در تاریخ معین
محاکمه شود.

ادامه کاهش مرگ و میر و مبتالیان در کالیفرنیا

ایالت کالیفرنیا ســه شنبه را با  ۴۹نفر مرگ و میر ۱۳۹۹ ،نفر  ۵۵است.
ناگفته نماند که در برابر شایعههایی که پخش شده و میگوید
مبتال و  ۵۳/۲درصد واکسینه شده به پایان برد.
در امار مقایســهای  ۷روز گذشته برای هر یکصد هزار نفر واکسنها تاثیر نداشته در کالیفرنیا اعالم شد که این میزان ۳
جمعیت Siskiyou ،کانتی همچنان در باالی جدول است هزارم درصد است.
و کانتیهای ریورســاید  ،۴۱سن برناردینو  ،۴۲سن دیه گو
 ،۴۵لوس آنجلس  ،۴۷سن فرانسیســکو  ۴۸و ارنج کانتی
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مقاله:

چگونگی ایجاد تنفر بر پایه تعصب
در مورد درمان شناختی رفتاری و درک بسیار بهتری از آنچه که تعصب دینی یا نژادی یا قومی نامیده می شوند
 ،باید گفت که تعصبات دینی ،نژادی و قومی و قبیله ای ،ممکن است چنان عمیق شوند ،که موجب خطرات
جبران ناپذیری در سطح جامعه شوند .در این زمینه تحقیقات علمی بسیاری انجام گرفته شده است .این تحقیقات
به ما میگویند که حتی وقتی به عنوان شخصی متعصب از گروهی متعصب بیرون میآیید ،قضیه تمام نمیشود.
به زبان دیگر ،آخرین شواهد حاکی از این است که قبول ایدئولوژیهای نفرتپراکن میتواند ساختار مغزتان
را تغییر بدهد .یعنی وقتی وارد چنین جرگهای میشوید ،اینکه چرا و چطور واردش شدهاید واقع ًا اهمیتی ندارد،
آنچه قابل اهمیت اساسی است اثر مخرب آن در مغز پیشانی شما است .انسا ن متعصب تاب تحمل عقایدی که
مخالف عقاید او باشند را به هیچ وجه ندارد و بدون آنکه خود متوجه عکس العمل غیر طبیعی خود بشود ،هر
عقیده مخالف را به علت عکس العمل لحظه ای مغز پیشانی به عنوان “نابودی هویت” خویش تصور می کند و
حاالت پرخاشگرایانه شدید ،تنفر و انزجار ،آرزوی نیستی و نابودی فرد با عقیده مخالف را در اندیشه و حاالت
رفتاری خود تجربه می کند .آنچه که باعث عدم پیشرفت تمدن انسان در طول تاریخ بوده است ،و موجب مرگ
بسیاری از مخالفان عقیدتی شده است  ،تعصب های مذهبی ،ملی ،قومی و نژادی بوده و هستند .تجربه نشان می
دهد که تنها راه برون رفت از این حلقه معیوب دوری گزیدن از هر گونه تعصب است.
نویسنده  :آزاده

دروغ هاو توهمات مربوط به
مرگ مغز و تجربه بعد از مرگ
خواب دیدن یعنی بازتاب فعل وانفعاالت مغزی در طی بیداری که در هنگام استراحت مغز اتفاق می افتد  .به
هر آنچه که در طی بیداری فکر کنیم شب به نوعی و نحوی متفاوت در خواب تبلور پیدا می کند .مثال اگر
خیلی به گل و باغچه فکر کنیم ،حتما شب خواب گل و باغچه می بینیم .وقتی که ما خواب هستیم هنوز مغز ما
فعالیتهای بیداری ما را کند و کاو می کند .مغز توسط اکسیژن کار می کند  .طبق آمار گرفته شده  ،اگر اکسیژن
به مغز بر اثر بیماری ،خفگی ،حمله قلبی و یا غرق شدن و یا در اثر یک ضربه به سر نرسد ،بیهوشی بین سی
ثانیه تا سه دقیقه از زمان شروع صدمه به مغز اتفاق می افتدو این در حالی است که مردن سلول های مغزی
از دقیقه چهارم یا پنجم بیهوشی شروع می شود .بعد از یک دقیقه نرسیدن اکسیژن به مغز احتمال زنده ماندن
هست ولی مغز بر اثر کمبود اکسیژن صدمه همیشگی خواهد دید .بعد از سه دقیقه نورون های مغز صدمه می
بینند و صدمه مغزی شدید اتفاق می افتد .بین پنج تا ده دقیقه نرسیدن اکسیژن به مغز باعث صدمه مغزی کامال
جدی و احتماال غیر قابل برگشت پیش می اید .اگر درست در دقیقه ی ده حتی هنوز نشانه ای از زنده بودن
مغز به چشم بخورد ،حالت کما پیش می اید و صدمه مغزی جبران ناپذیر می شود .مثالهای رسیدن اکسیژن
کم به مغز درحاالت تشنج مغزی ،صرع ،غش کردن  ،باال و پایین رفتن شدید و نا منظم قلب ،کبودی در بدن
که بر اثر کمبود اکسیژن در خون است و دیدن چند گانه بر اثر ضربه شدید به سر می تواند باعث کمبود
اکسیژن در مغز شود .پس می بینیم که آنچه باعث مرگ سلول های مغزی می شوند کمبود اکسیژن در آنهاست
که بر طبق آمار به طور متوسط حدود پانزده دقیقه طول می کشد .بنابراین مرگ مغزی در یک لحظه اتفاق نمی
افتد و تمام داستانها و تجربیات راجع به اینمدت که کمابیش حدود پانزده دقیقه است مربوط به مرگ نهایی
و قطعی نیست .در ضمن ،ذهن (به عربی :عقل) ،مجموعه ای از تواناییهای فکری است که شامل هوشیاری،
تصورات ،ادراک ،تفکر ،قضاوت ،زبان و حافظه میشود و معمو ً
ال آن را وجود توانایی هوشیار بودن و اندیشه
تعریف میکنند .ذهن دربرگیرنده قدرت تصور ،تشخیص و قدردانی است و مسئولیت پردازش احساسات و
عواطف را برعهده دارد که منجر به عملکرد و نوع رفتار افراد میشود .مسلما با مرگ سلول های مغزی ،توانایی
فکری هم از بین میرود  .فعالیت های فکری فقط توسط ارتباط شبکه های سلولی مغز انجام پذیرست .وقتی
سلول های مغزی می میرند مسلما نمی توانند با یکدیگر ارتباط شبکه ای را بر قرار کنند.
تمام فرمان فعالیت های قلب و گردش خون ،دستگاه گوارش ،دستگاه عصبی ،همه و همه از مغز می آیند .
وقتی تمام سلول های مغزی از کار می افتند ،مرگ حتمی و قطعی است .در ضمن  ۲۵در صد از تمام بیمارانی
که بیهوش هســتند ،می توانند بشنوند و درک کنند و به محیط اطراف خود با احساسات خود عکس العمل
نشان می دهند ،ولی به علت شرایط دارویی قادر به حرکت دادن اعضای بدن نیستند و نمی توانند آگاهی و
هوشیاری خودشان را به صورت ارتباط کالمی بیان کنند .مثال وقتی اطرافیان این بیماران با این بیماران در مورد
موضوعات عاطفی صحبت کرده اند ،شاهد سرازیر شدن اشک از چشمان بسته آنها شده اند .در اثر احساس
غم که غیر مادی است و توسط افکار در مغز ایجاد می شود ،مایه ای کامال مادی به اسم اشک ایجاد شده و
شروع به تراوش از چشمان می کند .مغالطه گری اشخاصی که این فعل و انفعاالت در زمان بیهوشی را به
عالمی ماوراالطبیعه مرتبط می کنند یا از روی جهل و نادانی است و یا غرض آنها گول زدن مردم ساده دل
است.
نویسنده  :آزاده
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اداره راه آهن منطقه ای کالیفرنیای جنوبی ()SCRRA
اطالعیه استماع عمومی
بودجه ساالنه سال مالی 22-2021
اداره راه آهن منطقه ای کالیفرنیای جنوبی ( ، )SCRRAکه سیستم ریلی رفت و آمد مترولینک را اداره می کند ،یک

استماع عمومی جهت تصویب بودجه ساالنه خود برای سال مالی  22-2021را برقرار خواهد کرد .این جلسه استماع در
تاریخ  11ژوئن 2021

در دستور کار حسابرسی و جلسه کمیته مالی  SCRRAقرار دارد
جلسه عمومی از طریق آنالین به نشانی زیر دسترسی پذیر است:

/https://metrolinktrains.com/about/board-meetings/agendas-documents

نسخه هایی از بودجه ساالنه پیشنهادی سال مالی  ، 22-2021روزهای دوشنبه تا جمعه از  8:00صبح تا  5:00بعد از
ظهر از  24مه تا  11ژوئن  2021برای بازبینی عموم در دفتر  SCRRAواقع در

900 Wilshire Blvd., Suite 1500, Los Angeles, CA 90017
و به فرمت الکترونیک در وبسایت ما به نشانی  www.metrolinktrains.comدر دسترس است.

چرا آزاد اندیشی در ایران یک جرم محسوب می شود؟
ما هرگز در مدارس ایران روش آموختن از طریق تحقیق را نیاموختیم زیرا هر سوالی نشانه ای برای بیشتر دانستن
محسوب می شود و این برای حکومت هایی که بر اساس یک عقیده خاص بنا شده اند بسیار خطرناک است .در
روش علمی همه چیز زیر سوال می رود تا راه برای پیدا کردن راه حلی مناسب باز شود .در روشهای علمی باید
تمام فرضیه ها را در نظر گرفت و بر روی تمام فرضیه ها تحقیق کرد تا به نتیجه نهایی که با علم ،عقل و واقعیت
و اخالق مطابقت می کند ،رسید.
گام های تحقیقی به مراتب زیر انجام می شوند:
گام اول – توضیح مشکل خاص :نقطه شروع ،تشخیص و بیان یک سوال خاص است.
گام دوم – جمع آوری اطالعات با اســتفاده از مشــاهدات :اطالعاتی از قبل درمورد مشکل جمع آوری کرده و
اطالعاتی هم با استفاده از حواس مان به دست آوریم.
گام سوم – ایجاد فرضیه :از مشاهدات برای ایجاد فرضیه و یک توضیح آزمایشی برای مشکل استفاده کنیم.
گام چهارم – آزمایش فرضیه :آزمایش روشی برای سنجش فرضیه به وسیله فرآیند جمع آوری اطالعات تحت
شرایط کنترل شده است .آزمایش کنترل شده دو گروه است :گروه کنترل و گروه تجربی.
گام پنجم – سازماندهی و ثبت اطالعات جمع آوری شده :اطالعات به دست آمده در طی فرآیند آزمایش و دادهها
باید به دقت جمع آوری شوند.
گام ششم – نتیجه گیری :دادهها باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا مشخص شود که آیا نتایج فرضیه را حمایت
میکنند یا نه .اگر فرضیه حمایت نشود ،یک فرضیه جدید برای آزمودن ارائه میشود.
سیستم آموزشی مدارس ما به صورتی هست که دروس را شاگرد باید فراگیرد بدون آنکه حق پرسش کردن داشته
باشد و در آنچه که به اواموخته می شود شک کند .ما معلمانی نداشتیم که ما را تشویق به پرسش کنند و منظور
فقط حفظ یک سری اطالعات بود که تمام آنها پیش فرض شده بودند که صد در صد صحیح هستند .وقتی نیروی
کنجکاوی از ابتدای طفولیت از بچه گرفته می شود ،مغز از حالت پویایی خود در دانستن حقایق خارج می شود
ک کند .این بالی
و همه چیز را همان طور که می شنود می پذیرد بدون آنکه لحظه ای در درستی و صحت آن ش 
هر گونه استبدادی است که مانند خوره و موریانه باعث نابودی مغزهای جستجوگر و تحلیل گر می شود و این
همان چیزی است که باعث عبد و عبودیت می شود .در عبودیت محظ هر سوال که شکی را برانگیزد یک کفر به
حساب می اید .در سیستم های غیر دینی و دیکتاتوری به عنوان خیانت به رهبری و سرپیچی به حساب می اید.
نهادینه کردن ترس و وحشــت از پرسش کردن از سنین کودکی آغاز می شود و مرگ اندیشیدن از همان سنین
کودکی آغاز می شــود .ما متخصصین بسیاری داریم که هیچ چیز بجز آنچه که به آنها آموزش داده شده است
را نمی دانند .انسانهای تک بعدی خطرناکی که عینا مانند یک رباط که مغز آن از قبل برنامه ریزی شده است ،
عمل می کنند و هیچگونه اثری از تفکر در عقاید و طرز زندگی آنها به چشم نمی خورد .فقط در یک سیستم باز
آموزشی است که مردم می اموزند چگونه در مورد یک عقیده خاص تعصب ورزی نداشته باشند .اینکه ساواک می
خواست یا جمهوری اسالمی می خواهد که افکار مردم را با ایجاد رعب و وحشت کنترل کند ،راه به جایی نبرده
است و نخواهد برد .ساواک و امثال آن در رژیم کنونی یعنی جلوگیری کردن از آزاد اندیشی بوده و هست .دلیل
عقب افتادگی در جامعه همین شستشوهای مغزی بر پایه دیکتاتوری است.
نویسنده  :آزاده
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حکایات بازار بین الخبرین
بد و بدتر

واال این هفته بیشــترین اخبار در مورد تایید و رد صالحیت نامزدهای تدارکاتچی،
ببخشید ،ریاست جمهوری اسالمی بود.
لیست نهایی اعالم شد و هفت نفری توشن اما ابراهیم رییسی ،نورچشمی آقا قراره
که بعد از کنار کشــیدن بقیه رقبا ،خودش با خودش رقابت کنه و با اکثریت قاطع
آرا از بین همه بدترها انتصاب ،ببخشید ،انتخاب بشه البته انتخابات مثه همیشه فقط
فرمالیته اســت تا بگن مردم عاشقانه رییسی رو انتخاب کردن و بقیه چیزشعرهای
دیگه  ...همه در مورد رد صالحیت ها و شورای نگهبان و اینا حرف میزنن و دایم

ازشون و آقا انتقاد میکنن! ...
دوســتان منتقد ،معاند و برانداز هیچکدوم از کار بزرگ آقا و شورای نگهبان حرف
نمیزنن که چقدر به فکر مردم ایران هستن و برای راحتی ملت به خصوص در این
دوران کووید  19دست به رد صالحیت های گسترده زدن  ...اینجوری دیگه مشکل
مردم حل شده و دیگه نیازی نیست مثه این چهل سال گذشته بین بد و بدتر و گوه
و گوه تر سرگردون بشن و بعدشم تازه دعوا راه بیوفته که توی انتخابات تقلب شده
و هزار بدبختی دیگه واسه مردم و نظام!
شــورای نگهبان با رهبری آقا این محبت رو به ملت کردن تا دیگه مشــکلی برای
انتخاب بین گوه و گوه تر نباشــه و بین همه بدترها بدون نیاز به تقلب و دروغ و

جوک های برگزیده بازار بین الخبرین:
جوک های برگزیده بازار بین الخبرین:
فهرســت ضدانقالب هــای تاریخ جمهوری
اسالمی:
شکرخدا!!!
اولین قائم مقام رهبری
ضد انقالب بود (منتظری)
چیزی که خودشان گفتند
اولیــن امام جمعه ی ایران حامی منافقین بود
(طالقانی)
چیزی که خودشان گفتند
معلم انقالب که طاغوتی بود (شریعتی)
چیزی که خودشان گفتند
اولین نخست وزیر مملکت جاسوس آمریکا
بود (بازرگان)
چیزی که خودشان گفتند
س جمهور مملکت هم که جاسوس
اولین ریی 
منافقین بود (بنی صدر)
چیزی که نیاز به گفتن نبود
نخســت وزیر هشت ساله ی جنگ که اصل
فتنه است (موسوی)
چیزی که خودشان گفتند
هشت سال رییسجمهور اصالحات که حامی
فتنه است (خاتمی)
چیزی که خودشان گفتند
هشت سال رییسجمهور سازندگی و رییس
تشخیص مصلحت نظام که فتنه بود (رفسنجانی)
چیزی که خودشان گفتند
هشت ســال رییس جمهوری دوره ی پیشین
هم که جریان انحرافی از کار در اومد (احمدی
نژاد)
چیزی که هم خودشان گفتند هم نیاز به گفتن
نبود
رییس دو دوره ی مجلســمونم که فتنه گر و
عامل استکبار از کار در اومد (کروبی)
چیزی که خودشان گفتند
هشت ســال رییس جمهوری روحانی هم که
لیبرال  ،ضد مردم و ضد رهبر
هم خودشان گفتند هم ملت فهمیدند
سوال اینجاست:
ایــن انقالبی که نباید بذاریم دســت نا اهالن
بیوفته ،
اساس ًا چه موقع دست اهلش بوده که ما نگهش
داریم؟!....
*********

حکایت کوتاه:
خورجيــن عبیدزاکانــی را دزديدند .مردمان
بگفتند:
سوره ياسين بخوان كه آن مال پيدا شود.
مالباخته بگفت :كل قرآن يكجا درون خورجينم
بود!
*********
اینجــا دیاریســت ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺍﯾﺪﻩﻫﺎﻯ
ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻣﯿﻔﺮﻭﺷﻨﺪ (تبلیغ شهادت)
ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎﻯ ﺿﺪ ﮔﻠﻮﻟﻪ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
به بهترین بیمارستانهای دنیا میروند ﺗﺎ ﻭﺭﻭﺩﺷﺎﻥ
ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﻧﺪ...
ولی
مردم ســاده دل را برای مداوا به امامزاده ها
میفرستند!!
*********
دزدی مقدس:
در میان لیست دزدان و اختالسگران  ۴۲سال
گذشته نام هیچ مرد کراواتی یا زن بیحجاب
وجود ندارد
نکته خیلی مهمیست
همه دزدان و اختالسگران مومن  ،نمازخوان
و به اصطالح آدمهای مسلمان  ،متشرع و خدا
ترس بودند!!
همگی مدعی بودند که به معاد اعتقادی راسخ
دارند
و
بیشترشان دارای داغ مهر بر پیشانی بودند
همگی در اداره یا وزارتخانه ای که مشــغول
کارند !!
ظهرها در صف اول نماز جماعت میایستادند
و در این راه پیشگام بودند
بعضی وقتها پیش نماز میشدند و
ماه رمضان همگی روزه میگرفتند و شبهای
احیا قرآن به سر میگذاشتند
در ماههای محرم و صفر  ،مشکی میپوشیدند
و بســیار اهل هیئت و دستههای عزاداری ،
نذریبده یا نذریخور بودند
همگی اهل رفتن به نمازجمعه و جماعات و
عاشــق نشستن پای منبرهای روضه و مداحی
بودند
و
حداقل پنج بار برای زیارت خانه خدا به مکه

رفتند
همگــی وفادار بــه نظام مقدــس جمهوری
اسالمی!! و رهبر بودند
نه بهایی بودند نه مسیحی نه یهودی
نه از دراویش گنابادی و نه کلیمی یا زرتشتی
و اهل تسنن
ب خوان ها بودند.
همگی اهل تقلید و از نماز ش 
«»واقعا جالبه ،نه ؟؟؟
*********
در کارگه حیله گری رفتم دوش
دیدم که یکی مجتهدی فخر فروش
ناگاه یکی بهخشم آورد خروش
کو وعده آن بهشت تو ،پیر چموش؟
*********
ایرج میرزا زیبا گفت :
دانه فلفل سیاه و خال مه رویان سیاه
هر دو جانسوزند اما این کجا و آن کجا
دختری در زیر یار و پیرمردی زیر بار
هر دو مینالند اما این کجا و آن کجا
مرده ای در حال غســل و دلبــری در توی
حوض
هر دو عریانند اما این کجا و آن کجا
چکمه پای مهین و چکمه شمر لعین
هر دو پاپوشند اما این کجا و آن کجا
تیغ جالدان کجست و ابروی دلدار کج
هر دو خون ریزند اما این کجا و آن کجا
مردم دریا کنار و مردم دروازه غار
هردو عریانند اما این کجا و آن کجا
نو عروس در حجله و جنگجو در کار زار
هر دو خونینند اما این کجا و آن کجا
بند تمبان حبيب و کرست شمسـی خانوم
هر دو چسبانند اما این کجا و آن کجا
نیزه داران در مصاف و بیضه داران در لحـاف
هر دو در رزمند اما این کجا و آن کجا
خشت سازان در بیابان و عشقبازان در اتاق
هر دو می مالند اما این کجا و آن کجا
چرخ و دنده زیر ماشــين  ،مــــرد و زن زیر
لحاف
هر دو درگیرند اما این کجا و آن کجا
چه چه بلبل به باغ وعرعر خر در چمن
هر دو آوازند اما اين كجا وآن كجا؟
بچه در قنداق و آخوند در وطن
هر دو می رینند اما این کجا و آن کجا!!

آدمکشــی ،اسم ابراهیم رییســی در بیاد و از همین االن تکلیف همه معلوم بشه و
خالص!
حاال هی بشینین و بگین جمهوری اسالمی بده و به فکر مردم نیست ،با این لیست
نامزدهای انتصابات (انتخابات)  1400بزرگترین خدمت نظام اسالمی به ملت ایران
در راستای رفاه و آسایش مردم در چهل سال اخیر رقم خورد و دیگه الزم نیست
مردم به زحمت بیوفتن و روز انتخابات از خونه شــون بیان بیرون! تازه خود این
حرکت شورای نگهبان ،جلوی هرگونه تقلبی رو هم میگیره و باعث تحریم اتوماتیک
انتخابات توسط مردم میشه با کمترین هزینه ممکن ...

از شبکه های اجتماعی:
فرق واکسن های تولید شده تا االن!

دیوث کمانگیر!
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در کانون خبر:

جایزه  2۰۰هزار دالری برای یافتن ضارب کودک  ۶ساله
پــس از آن که در تیراندازی بزرگراه  ۵۵در بامداد آدینه
گذشــته ،کودک  ۶سالهای در بیمارســتان جان سپرد،
خانواده او برای یافتن ضارب ،در فیســبوک جایزه ۵۰
هزار دالر به کمک مردم را پیشنهاد کردند ،دن واگنر و
کاترینا فولی  ۲نفر از ناظران ارنج کانتی ،هر یک  ۵۰هزار
دالر به ان افزودند و یک نیکوکار که نخواسته نامش افشا
شود ،نیز  ۵۰هزار دالر به این جایزه افزود و اکنون برای
یافتن ضارب  ۲۰۰هزار دالر جایزه تعیین شده است.
این کودک که ایدن لیوز نام دارد در صندلی عقب نشسته
بوده و گلوله با عبــور از صندوق عقب اتوموبیل به او
اصابت کرده است .پلیس راه از رانندگانی که در آن زمان
در بزرگراه بودهاند و اتوموبیل آنها دارای دوربین داشبورد
است ،خواهش کرد فیلمهای ضبط شده را بررسی کنند
شاید نمره اتوموبیل ضارب در آنها دیده شود.

اهدای  10000واکسن
به کارگران یک کارخانه در مکزیک
کانتی ســن دیه گو و مالک یــک کارخانه تولیدی ۱۰ ،هزار
واحد واکسن کرونا برای تزریق به کارکنان آن کارخانه تولیدی
که در شــهر تی وانا در مرز مکزیک و آمریکا قرار دارد ،اهدا
کردند .این کارخانه تولیدی که مالکیت آمریکایی دارد و در آن
سوی مرز ،برای استفاده از کارگر ارزان قیمت بنا شده است،
در یک همکاری سیاسی بین روابط خارجی کشور مکزیک و
مسئوالن کانتی سن دیه گو و با هزینه مالک کارخانه که یک
سرمایهدار آمریکایی است ،کارگران را واکسینه خواهد نمود.
ناگفته نماند که کشــور مکزیک که  ۱۲۶میلیون نفر جمعیت
دارد ،توانسته است تنها به  ۳۴/۲میلیون واحد واکسن دست
یابد .و تنها  ۱۵درصد جمعیت کشور را واکسینه کامل بنماید.
این کارخانه ،یکی از صدها کارخانهای است که برای دستمزد
ارزان تولید خود را در کشور مکزیک پایه گذاری کردهاند.

فردی به اتهام تیراندازی
با هفت تیر ساچمهای بادی دستگیر و روانه زندان شد

پس از آن که شب گذشــته در بزرگراه  ۹۱به یک اتوموبیل
تیراندازی شده بود و راننده اتوموبیل آن را گزارش کرده بود،
بامداد امروز ،پلیس راه با همکاری پلیس شهر ریورساید موفق
شد ،تیرانداز را در یک مرکز خرید دستگیر کند و او را روانه
زندان و اتوموبیل  SUVاو را به پارکینگ منتقل کند.
پلیس راه میگوید تحقیق دــر این زمینه ادامه دارد زیرا در
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هفته های گذشته بیش از  ۸۰تیراندازی مشابه با تفنگ بادی
و ساچمهای در بزرگراه  ۹۱در جنوب کالیفرنیا روی داده و
منجر به شکسته شدن شیشه اتوموبیلها شده است .البته این
ماجرا می تواند از ســوی چند نفر به صورت تقلیدی روی
داده باشد.

پروژه میلیاردی در فرودگاه LAX

فرودــگاه بینالمللی  LAXدر لوس آنجلــس از پروژه ۱/۷
میلیارد دالری از گسترش محلهای ورود و خروج مسافران
در ترمینالهای خود رونمایی کرد.
اریک گارستی شهردار لوس آنجلس که میزبان حضور رهبران
جامعه ،مقامات و مســئوالن شهرها بود ،از آغاز این گسترش
سخن گفت .گارستی اظهار امیدواری کرد که با کاهش بیماری
در امریکا ،سفرهای داخلی به دوران پیش از کرونا باز گردد.
سفرهای بینالمللی و توریستی ،هنوز نخواهد توانست افزایش

کافی بیاید.
هم اکنون میزان ســفرهای داخلی به  ۵۵ ،LAXدرصد میزان
پیش از شــمار مسافران در سال گذشته به  ۲۹میلیون نفر در
سال کاهش یافته بود.
این پروژه که  West Gateنام دارد و ترمینال بینالمللی تام
بردلی را با  ۱۵ورودی و خروجی گسترش داده ،دارای یک
تونل  ۱۰۰۰فوتی نیز شده است.

جریمه برای مرکز تهیه و تولید
و توزیع گوشت مرغ Foster Formers
مرکز تهیه و تولید و توزیع گوشــت مرغ  Foster Formersبه سبب
رعایت نکردن مقررات بهداشــتی و ایمنی محل کار برای کارگران ،از
ســوی این بخش در اداره کار کالیفرنیا ۱۸۱۵۰۰ ،دالر جریمه شد .در
گزارش آمده است که این مرکز تولیدی که در مرکز ایالت کالیفرنیا قرار
دارد ،افزون بر رعایت نکردن مقررات در مورد کارگران ،به سبب ارتباط
نادرســت با مدیریت برای پیشــگیری ،این کارگران را با ابتال به کرونا
رویارویی کرده و امکان بیماری افزایش یافته است.
در آگوست سال گذشته ۳۵۸ ،نفر از کارکنان این مرکز تولیدی گوشت
مرغ ،نسبت به ویروس کرونا نتیجه مثبت داشتهاند و  ۸نفر نیز به سبب
کرونا جان خود را از دست دادهاند.

مقاله:

شارالتانها یا حقه بازها:

افراد شارالتان باعث عقب افتادگی قشری از بیسوادترین مردم دنیا شده اند که هرگز
میانه ای با علم و دانش نداشته اند .اینها با امید دادن به دنیایی دیگر که فقط یک
افسانه در اساطیر بوده است و بعد وارد بعضی از دین ها شده است  ،مردم را سر
کار می گذارند تا بتوانند با شستشوی مغزی کردن مردم بر مال و جان آنها تسلط
پیدا کنند .اینها این تفکر را اشاعه می دهند که هر چه کسی بیشتر رنج و عذاب
بکشــد ،در درجه باالتری از بهشت خواهد رفت ولی حقیقت این است که آنچه
واقعا باعث عذاب مردم می شود ،سو استفاده این شارالتان ها از نادانی آنهاست .
این شارالتان ها با این دلخوشی کاذب دادن به مردم به چپاول آنها می پردازند و به
آنها درس تحمل !!! از محرومیت هایی را آموزش می دهند ،که خود باعث آن شده

BRIAN J. SHEPPARD
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Online Lawyer

Phone: (818) 342-5799 | Fax: (818 342-2470
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18075 Ventura Blvd., Suite 109, Encino, CA 91316

اند .به دروغ می گویند که خداوند دارد ترا آزمایش می کند که بعدا ترا به بهشت
ببرد .این دنیا همان بهشتی می توانست باشد که این شارالتانها وعده آن را در دنیایی
دیگر می دهند ولی این دنیا فقط و فقط به خاطر وجود همین شارالتانهاســت که
با کاشــتن تخم کین جهنم های واقعی از جنگ های مذهبی را راه انداخته اند  ،و
باعث فقر ،جهل و خرافات شده اند .امثال همین شارالتان ها سقراط را به پای میز
محاکمه کشیدند .اگر هر خواننده این سطور گوگل کند ،می تواند دفاعیات سقراط
را پیدا کند .او فقط برای این محاکمه شــد که در محله ها راه می افتاد و از جوانان
پرسش میکرد و آنقدر این پرسش ها ادامه پیدا می کرد تا خودشان حقیقت مطلب
را دریابند و این درست مخالف شیوه مذاهبی است که سوال کردن در مورد ابتدایی

نویسنده:آزاده
ترین باورهای خرافی آنها یک تابو به شمار می اید .آنها هر کس را که خرافات آنها
را برمال می کند ،به تهمت کافر یا زندیق یا گبر بودن گردن می زنند و یا در آتش
می سوزانند یا دار می زنند و یا با چاقو قطعه قطعه می کنند و می دانید چرا؟ چون
اگر منطق داشتند هرگز احتیاج به خشونت نداشتند .این حقه بازها احمد کسروی
را که مشت آنها را باز کرده بود به اسم مرتد با چاقو از پا در آوردند .این ها انگل
های اجتماعی زمانه خود هستند .تنها راه نجات از دست این شارالتانها روشنگری
هر چه بیشترست تا سیه روی شود هر که در او غش باشد .آفتاب همیشه پشت ابر
نمی ماند.
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صفحه ويژه اسماعیل خویی:

«تو مثل روییدن ،مثل جنگل ،خواهی افزود ،خواهی بود»
ماندانا زندیان
پیشکش به سبا خویی،

که جان و جهان پدر را روشن نگاه داشت.
«من فکر میکنم امید ،بخش نامیرندۀ روان هر شاعر است -گیریم ناخودآگاه؛
 چرا که فکر تحقق یافتن آرمانهای یک شاعر حتی پس از مرگ او،

 برای او خوشایند است -».دکتر اسماعیل خویی( ۱)
دکتر اســماعیل خویی شاعر ،نویســنده ،مترجم ،دانشآموخته  -فلسفه در ایران
و انگلســتان و ازبنیادگذاران کانون نویســندگان ایران است .فلسفه  -مارکسیسم
را از روی مطالعه و پژوهشمیشناســد و برای دورانی ،بدون آنکه عضو رســمی
حزب یا گروهی سیاســی شود ،به ذهنیتچپ نزدیک و چنانچه از شعرش -که
خودزندگینامه  -اوســت -برمیآید ،همزمان همسو و منتقدجنبش چریکی بوده
است ۲( .)
روایت خویی از سالهای کودکیاش روایتی آرام و شاد است .هرچند ورشکستگی
ناگهانیپدر در  ۸سالگیِ او ،و بیمار و زمینگیر شدنش با فاصلهای کوتاه ،نوجوانی
ی تاجرش ،حاج آقا حسین ُغراب ،سپرد.
اسماعیل را برایمدتی به شاگردیِ دای 
نخســتین شع رمنتشر شده از خویی ،عاشقانهای بود که در همان روزگار در نشریه
ی اسماعیل ،که
 «آفتابشــرق» در مشهد کار شد .نشریه به دست پدربزرگ مادر شمســلک ،اهل شعر و از شیفتگان مولوی بود ،رسید و پدربزرگ از
انسانی دروی 
اسماعیل نوجوان خواستبرای درک درستتر شعر و عشق برای دورانی زیر نظر
او مثنوی معنوی بخواند.
ســالها بعد ،دکتر خویــی در مصاحبهای گفته اســت« :به راســتی این یکی از
نیکبختیهایزندگی من بود که در آن ســال و در آن سن پدربزرگی داشتم که به
من مثنوی آموخت.»
اسماعیل خویی همچنین معلم ادبیات دوران دبیرستانش ،آقای دامغانی ،را مشوق
بزرگ خوددر پیگیری جدی شعر میداند ،و مهمترین جایزه  -ادبیاش را گزیدهای
از اشعار پرویناعتصامی که در همان سالها از آقای دامغانی دریافت کرد.

نخستین مجموعه شعر خویی با عنوان «بیتاب» ،در سال ۱۳۳۵خورشیدی ،سه ماه
پیش ازدرگذشــت پدرش ،در مشهد منتشر شــد و مورد توجه قرار گرفت .علی
شــریعتی که در آن زمانآموزگار شناخته شده  -ادبیات فارسی بود ،در نقد مثبتی
بر این کتاب ،خویی نوجوان را شاعریبا آیندهای روشن معرفی کرد .مهدی اخوان
ثالث نیز متنی در معرفی این مجموعه نوشت.
ی حسین
یک ســال بعد ،در سال  ،۱۳۳۶اسماعیل خویی با تشویق و پشتیبانی دای 
برای ادامه  -تحصیل به تهران رفت ،در دانشسرای عالی تهران در رشته  -فلسفه
و علوم تربیتی درس خواند،شاگرد اول شد ،با بورس تحصیلی به لندن سفر کرد و
پس از بهانجام رساندن تحصیل فلسفهتا مقطع دکتری ،به ایران بازگشت و نزدیک
به بیست سال در دانشگاه تربیت معلم تهران درسداد.
دکتر اسماعیل خویی در مستند «شعر همچون خودزندگینامه» ساخته  -جمشید
برزگر ،گفتهاست« :پس از آمدن به تهران بسیار تحت تاثیر کتاب”زمستا ن” اخوان
ثالث که تازه منتشرشده بود قرار گرفتم .شعرهای کتاب زمستان من را بیدار کرد .من
با کتاب زمســتان از خوابهزار و صد سال ه شعر سنتی بیدار شدم ».و این بیداری،
شاید ،از اسماعیل خویی ،شاعریپرسشگر نیز ساخت .شاعری که خویشتنِ خود،
گذشته و حال ،رویدادهای اجتماعی-سیاسی و نهادهای قدرت پیرامونش را در هر
زمان و مکان میبیند و نقد میکند.
ِ
ی خویی در شعر «شمال نیز» ( ۱۳۴۷خورشیدی)  -با تصوی ِر سیلی که در پیِ
آیندهنگر 
ِ
ویرانیِالیههای کمدرآمد جامعه در جنوب شهر تهران ،به آسودگیِ بازاندیشینشده
«شمال نیز»آســیب خواهد زد  -از نشانههای دید و درک واقعبینانهاش از شرایط
«حجت»
جامعه ایران در سالهایپیش از انقالب اسالمی است ،و امیدش در شعر ّ
( ۱۳۷۱خورشیدی)  -با تصوی ِر گذرابودنِ عم ِر هر پدیده بهنظر شکستناپذیر  -گواه ِ
دریافتش از نیاز فرهنگ اجتماعی ما به حفظانگیزه و امید در سالهای پس از آن.
از ســوی دیگر ،توجه ،تالش و اثرگذاری خویی در فعالیتهای اجتماعی فراتر از
کار فردینوشتن ،مانند عضویت در کمیته مرکزی برگزارکننده ده شب شعر انستیتو
گوته در سال ۱۳۵۶خورشیدی ،یا همراهی پیگیر و مؤثر برای بنیادگذاشتن کانون
نویسندگان ایران در تبعید ،پساز انقالب ،نام و یادش را در جنبش روشنفکری ایران

قاطع و در یادماندنی میسازد.
اسماعیل خویی عاشقانهسرایی ناب است ،که شعر را زاییده عشق به گوهر زیبایی
میداند،و شــاید از اینروســت که تعهد او بیشتر به انسان است تا متن .میگوید:
«عشــق ،به ویژهعشق به انسان و زیبایی و نیکی ،همیشه آرمانهای من و شعر من
ی” را در زندگیِ من و شعرم جای میدهد».
بودهاند ،و همین عشقاست که”دیگر 
( )۳و احتماالً اینگونه است کهعاشقانههایش هم اشعار اجتماعی میشوند ،با زبان
یا ساختاری بهغایت دقیق ،سنجیده وفاخر.
 دکتر احمد کریمی ّ
حکاک ،منتقد و تحلیلگر ادبی ،اســماعیل خویی را «شــاع ِر
شــدنهای مدامو فرآیندهای ناتمام» ( )۴میدان د .تعریفی که در دریافت من مسیر
بالیدن شعر خویی ،و فرآیندتالش شاعر را برای درک انقالب اسالمی و رویدادهای
ِ
سیالیت زبان یاساختار شعر ،که نوعی پرسشگری و نقد را
پس از آن،ازجمله در َ
با خود حمل میکند ،نشان میدهد.
ِ
نخست شکل گرفتن در بیرون از جغرافیای ایران ،بیشتر
شــعر خویی در سالهای
دشواریهایروانی شاعر را در کنار آمدن با تبعید منعکس میکند .بازتعریف بدیع
مفاهیم و نشانههایایرانی ،مثل «مادربزرگ» ،در شعر «بازگشت به بورجو ورتزی»،
یا «درخت توت» در شعری باهمین عنوان در گستره شعر دیاسپورا کممانند است.
ســالهای بعد ،این مفاهیم یا مؤلفهها،در ســایه توج ِه متمرکز و مستقیم شاعر به
کاســتیهای اجتماعی-سیاســیِ ایران بااعتراضهای تند و صریح به نهاد قدرت
جایگزین شــدند .جایگزینی غالب ًا تکمعنا یا یکســویهایکه شاعر نیز میداند و
میگوید بهترین اشعارش را شکل نداد ،هرچند به بُغضی که در جانداشت صمیمانه
نزدیک بود ۵( .)
ِ
ِ
رکاری استثنایی و متنهای
«شدنهای مدام و فرآیندهای ناتمام» آفریدههای خویی در پُ
تحلیلی او ،و توجهش به شعر فارسی نسل جوانتر نیز جاری است .کمتر شاعری
ن گونه پیگیر و دلسوزِ شعر امروز ما بوده
از نســلاسماعیل خویی این اندازه و ای 
است ۶( .)
ّ
دکتر خویی غربت را بیدرکجا مینامد؛ جغرافیای معلقی که بخش کوچکی از آن در
لندن ازسال  ۱۳۶۳خورشیدی میزبان او بوده است.

َو زندگی از آوار مرگهایی آغاز شد
که با رنجهای تو
بر سیاهه مصنوعی شب ریختُ ،و
نور
-حلقههای هممرکز نو ر-
از خطوط زخمهای لمیده سررفت ُو
ما ه
از تار و پود باران ُو
عمر
از خیال نوازشی
که پرواز
بر پوست آسمان مینوشت ُو
چشمهای تو
ی
بر ضربان اضطراب 
ن
که ضرباهنگ رگهای م 
از نبض بغضهایت از َبر میکردُ ،و
پارههای پراکندهام
از پردهخوانی نقشهایت
در الفبای مبهم مرگ،
که در گلوی صدایت جان میداد .
سفر بهخیر شاعر ،استاد ،دوست ،پدر...

تو پَر میگیری و شعر ،هنوز لمسی از امید است و زبان ،تالش برای بیان
و عشق ،آن پارههایمانده میان امید و لمس و زبان.
آدمی تنها زمانی که هزار فرسخ از عطر گل دور است ،میفهمد که هر
جرعه باران کهحقیقتی را عریان میکند ،آتش است ،آتشی که میشود
از آن گذشت و گلستانش کرد درپشت سر ،اگر همان یک جرعه عمر
را صیقل داده باشد.
تــو خوب میدانی که باران و گیاه تأخیــر ندارند ،کم نمیگذارند ،کم
نمیآورند .پذیرندههستیاند .میدانند که باید باشند ،بهجان و بهتمامی.
پس هستند .بارها گفتهای که تمرکزبر آنچه انسان بهتر میتواند ،بیشتر
میداند  -بیشتر هست  -همۀ داستا ِن «دستاورد» است.هیچچیز نمیباید
ما را از مسیر رسیدن به ما -از ما -هدر دهد.
شــاید خوبتر میبود آدمی همچنان که الیههــای نیکی و زیبایی و
دیگرخواهی را میدید و حسمیکــرد و قدر میگذارد ،از آنها گذر
میکرد و بســتر خارای «من» یا «خود» را که همۀ آنالیهها دریافت و
ِ
خواست گرم و زیبای اوست باز میشناخت ،و بههنگام ،جل ِو از دست

رفتندامن را میگرفت -شاید ما بارها میبایست بسیار فکرها را کنار
میگذاشتیم و سرتاسر نور وآینه میشدیم تا سبُک ،بیوزن حتی ،و بی
تأخیر زندگی کنیم ،مانند باران و گیاه ،کهتماشایت میکنند ،اکنون ،که
اوج میگیری در آسمان کلمات ...و کلمات میدانند که تو انسانمتعهدی
هستی ،متعهد به انسان ،به دوستی ،به صمیمیت -ارزشهایی هماناندازه
ناب ،کهنایاب.
در تمام سالهایی که رفت ،هیچ آواری از بیماری ،بیمعرفتی ،تنهایی،
اندوه ،ســوگواریحتی ،در تعهد تو به انسان و دوستی دست نبُرد؛ که
تعهدهای اســتوار در دلتنگی زخمنمیشــوند ،تمام نمیشوند؛ ژرف
میشوند ،هرچند با دشواری ،و آدمی هر زمان به خودنزدیکتر ،یا با
خود روبهرو شود در اعجازی مانند شعر ،رخسار آن درد را باز خواهد
یافت و رنجخواهد برد ،و این رنج همان نازک شــدن است در درون،
انگار که روان خود را ساروج بکشد مدامدر آینه.
اینها را تو نشان میدادی ،و من میدیدم ،سالها ...در شعرت و اندیشه
بخشندهات که شعررا «دیدن» میداند و «نشان دادن» ،بینیاز از انکارِ غم
یا خشم یا کمآوردنهای گذرا ،وبینیازتر از تظاهر به هر یک از آنها.

حاال تو پرواز میکنی و میدانی که شــعر تمام نمیشــود هرگز .تمام
هم اگر شــود ،به ظاهر ،درما -در خوانندگانت  -ادامه مییابد و تغییر
میکند ،حتی .چه بسیار شعرها و داستانهایدرخشان در ادبیات جهان
که هر خواننده پایانی از آ ِن خود برایشــان آفریده است ...این ابهام،این
تردید ،یا پرهیز از قطعیت شاید یک بخش مهم از وجود آفریننده است.
خدایان اســطورهاینیز چنین بودهاند .شش روز آفریدند و روز هفتم
آســودند تا انســان و جهان ادامه روایت رابسازند ...و روایت تو را ما
ادامه میدهیم .روایت تو خیال نیست ،شعر است و آینه ،بازیباییهایی
که در حافظۀ روا ِن ما میرویند و افزون میشــوند .ما دستهای تو را
در کلماتمیکاریم و میدانیم هیچکس ،هرگز ،نمیتواند کلمات را از
ما بگیرد ...و کلمه ،هر کلمه ،درآســمان نگاه تو ،پرندهمیشود و یک
روز ،یک بار -یک بار دیگر -مینشیند بر شانههای امیدروشنت ،که ُگل
میدهد در گلوی جهانی که تو دوست داری ،پیچیده در نور و رنگ و
شادی وآزادی.
 ۴خرداد  ۱۴۰۰خورشیدی ( ۲۰۲۱م )

ّ
حکاک« ،جان دل شــعر» ،گزینه وویراســتهٔ صمصام کشــفی ،صص ،۱۲۵-۱۰۱
*برگرفته از شــعر «و با نگاه تو خورشید میشــود» ،اسماعیل خویی ،دفتر «بر بام تابستان و پاییز  ۱۳۹۲خورشیدی
انتشارات بنیاد اسماعیل خویی ۱۳۸۱ ،خورشیدی
 . ۲برای نمونه ،نک به شعر «دیدارگاه جان و خطر کردن»۱۳۴۸ ،خورشیدی
گردباد»
« .۵شعر خوب مثل دیدن عریان است»
« .۱شعر خوب مثل دیدن عریان است» ،گفتوگوی ماندانا زندیان با اسماعیل خویی ،« .۳شعر خوب مثل دیدن عریان است»
فصلنامه رهآورد ،شــمارههای ۱۰۳(صــص )۲۳۴-۲۲۱و ( ۱۰۴صص )۱۴۳-۱۳۴« .۴اسماعیل خویی :شاعر شدنهای مدام و فرآیندهای ناتمام» ،دکتر احمد کریمی  .۶نک به فرامنطق خیال – کاری مشترک از اسماعیل خویی و ماندانا زندیان
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ِ
ادبيات ايران جاودانه شد.
پدرگرانمايه و نازنينم ٤خرداد  ١٤٠٠در بيدركجاي لندن براي هميشه در تاريخ و

اشعاری از زنده یاد دکتر اسماعیل خویی-فیلسوف ،شاعر و بزرگ مرد ایران زمین
پدرگرانمايه و نازنينم ٤خرداد  ١٤٠٠در بيدركجاي لندن
ِ
ادبيات ايران جاودانه شد.
براي هميشه در تاريخ و
جمهوري اسالمي پدرم را ممنوع النفس،ممنوع القلم كرد.
پدرم حسرت به د ِل آزادي ايران ،حسرت بد ِل ديدار فرزند
و نوه و خانواده رفت.
ولي هرگز نشكست ؛پدرم با شرافت رفت.
بقو ِل بابايي
ِ
گزند آب کی میترسد؟
ماهی ز
از گم شدن آفتاب کی میترسد؟
گو نگذارند شعرِ من چاپ شود؛
از کهنه شدن شراب کی میترسد؟!
سبا خویی

به چشمت تا که نوری هست
به چشمت تا که نوری هست می خوان
کتاب از هر کس و هر دست می خوان
کتاب واقعیت را هم اما
که پیش چشم تو باز است می خوان
آلودگی

به جز دریا ندارد تاب دریا
که همجوش نهنگ است آب دریا
نمی خواهند ماند پاکدامان
از این آشفته باشد خواب دریا

گر راه شناسیم و اگر گمراهیم
بر خواسته های دل خویش آگاهیم:
کز بهر جهان و مردمان و دلشان
آبادی و آزادی و شادی خواهیم
***
ن کشته سرآمد دلیران بوده ست
ای 
هنگام نبرد شیر شیران بوده ست
در سال ،جوان تر جوانان وطن
اما به کمال پیر پیران بوده ست
***
این کشته نمی خواست کسی کشته
شود؛
یا دست کسی به خونی اغشته شود
نک بخت خوش اش! که پیش از آن در
غلتید
کین گونه ز کشته پشته ها پشته شود
***
این کشته پزشک بس نیکوکاری بود:
هر زندانی برای او یاری بود.
واال شدنش در اوج انسانیت
باال شدن او به سر داری بود.
***
این کشته ،تنی ز عاشقان مردم
افتاده و در ها نگاهش شده گم،
می گفت که“ :شیخان همگی دیوان اند،
کمبوده جملگی همین شاخی و سم!”
***
از ماهيا ِن كوچك اين جويبار
هرگز نهنگ زاده نخواهد شد
من ُخ ِ
ردی عظيم خود را میدانم
و میپذيرم
ا ّما
وقتی كه پنجه فتادن ريگی
خواب هزار ساله مردابی را میآشوبد
ِ
مشت خشم
اين
بر جدار دلم
بيهوده نيست كه میكوبد-

نگاه کن!
نگاه کن که چه چیزی کجا و کی بینی:
ِ
سراب وی بینی!
بسا،وگرنه،که تنها
تو آفتاب نبینی به غار در ِ
شب تار:
نگاه کن که چه چیزی کجا و کی بینی؛
و«در چه نور؟»هم،البتّه،شرطی از کار است:
ُجز آفتاب ،که او را به نورِ وی بینی.
َبود سراب تنها آنچ،
و یاد دار که ن َ
به نیمروز،به صحرایی از ُدبی بینی.
ل یخ است،اگر باشد آن،نه ِ
گ ِ
یاس سپید:
گلی که  ،در ِ
شب برفی،به ماه ِ دی بینی؛
َو یا که ِ
برف ز گرمای پوست آب شده ست:
اگر به روی کسی قطره های خی بینی!
به هوش باش که عادت ز دیده می ب َ َر َدت
هر آنچه را که همه روزه پی زپی بینی.
َو شک مدار که دیدارِ راستینی نیست:
ِ
خاک ری بینی!
اگر که کوه ِ دنا را به
و شاد باش که عیبی به دیدگا ِن تو نیست:
شاخ نی بینی!
به هیچ فصل ،نه گر ُگل به ِ
نمی دهد چو کفافی به مستی آنچه خوری،
ِ
شربت آلوست آنچه می بینی!
بسا که
ِ
منا! به نورِ خ َرد چش ِم خویش روشن دار:
نگاه کن که چه چیزی کجا وکی بینی.
یکم فروردین ،۱۳۹۷
بیدرکجای لندن

اگرچه بر س ِر بامت شكست شهپ ِر من
دلم به سوى تو پر مى كشد ،كبوت ِر من
دلم به پاكى ى آیینه وش ترین دریاست
چرا ،چو موج ،گریزى ز دامنِ ت ِر من؟
موج دریایت
چو قطره ،دست نشویم ز ِ
اگر چه سنگ َزنَد ساحلِ تو بر س ِر من
تو باز ِ
بالش موجى به سینه ى دریا
من آبشارم و سنگ است و صخره بست ِر من
مباد آن كه به اشكى پریشد این دیدار
كه خوش نشسته خیا ِل تو در براب ِر من
به خواب سیر ببینم مگر تو را ،كه ،چو موج
َر َمد خیا ِل تو از چش ِم چشمه آورِ من
نخست آرزویم چیست؟ َرستن از غم تو
ن َ َرستن از غم تو آرزوى دیگ ِر من!
به واحه اى نبرم ره در این كویر ،كه آب
هم از سراب خُ و َرد چش ِم زو ْدباورِ من
تشنگى و سایه ى تو
چو خار ،سوختم از
ّ
نریخت بر س ِر من ،سر ِو سایه پرورِ من
چو رود ،خانه به دوشم در این امی ِد دراز
كه گیسوى تو شود بی ِد سایه گست ِر من
حری ِر دریا! دریاب زخم هاى مرا
كه رود بودم و از سنگ بود بست ِر من
اسماعیل خویی

کندو
فضای بسته ای از گفت وگوی که بینشورا ِن
ما دارند
درست همچون کندویی ست
که ازدحام وهیاهوتمامِ زنبوران اش را دیوانه
کرده است:
چنان وچندان کاینان،
اگر چه نوش هم می سازند،
به هر بهانه که پیش آید،
پیوسته،
دسته دسته،
به هم می تازند؛
وز کینه ای که پیدا نیست
کز چیست،
یا چراست،
به یکدیگر نیش می زنند:
بی آن که هرگز دریابند
که ِ
نیش زهرآگین شان را
به دشمنان،
که در میانه ی ایشان نیستند،
نه،بل،فقط به هماال ِن خویش می زنند.
و گِردِ کندو
ُکنامِ ِخرسان است و گونه گونه ی میمونان؛
که دستبُرد و شبیخون بر درونه ی آن کانونِ
نوش و نیش
ُمدام بیشتر از پیش می زنند.
و دسته دسته ی زنبوران،
از خش ِم کورِ خویش،
هر بار،
آشفته تر
و بی تمیزتر از پیش
نیش به هم بیش می زنند!
یکم فروردین ،۱۳۹۷
بیدرکجای لندن

نوروزانه
اسماعیل خویی
کام همگان با د روا کام شما ن ه ایام همه خرم و ایام شما نه
زان گونه عبوسید که گویی می نوروز
در جام همه ریزد و در جام شما نه
وان گونه شب اندوده که با صبح بهاری
ی گذرد ،شا م شما نه
شا م همگان م 
و انگار که خورشید بهارانه ایران بر بام همه تابد و بر بام
شما نه
ای مرگ پرستان ،بپژوهیدم و دیدم
هر دین بخدا ره برد ،اسالم شما نه
قهقاه بهاران بسوی خلق به شاد باش
پیغام خدا آرد و پیغام شما نه
ای جز دگر آزاری انعام شــمایان مایان همه را عیدی و
انعام شما نه
از عشق و جمالید چنان دور که گو یی
مام همگان زن بود و مام شما نه
وان سان چه غرامد دلتان کز تف دانش
خام همگان پخته شود ،خام شما نه
وین زلزله کز علم در ارکان خرافه است
خواب همه آشوبد و آرام شما نه
وین صاعقه در پرده اوهام جهانی
زد آتش و در پرده اوهام شما نه
و آنگه ز دوای خرد و عاطفه ،درمان
سر سام جهان دارد و سر سام شما نه
سنجیدم و دیدم که نشانی ز تکامل
احکام نرون دارد و احکام شما نه
و اندر حق فرهنگ هنر پرور ایــران اکرام عمر دیدم و
اکرام شما نه
وین قافله پیشرو دانش و فرهنگ از گام همه برخورد ،از
گام شما نه
وین مام طبیعت به فر آوردن انسان
وام هجرش هست ،ولی وام شما نه
ی آ مال شــما را ن ه جز آ الم کام همگان باد روا ،
 ای معن 
کام شما نه
ای دین شما دین الم زان که به تسبیح
جز نیم پسایند ،الف الم شما نه
وی جز الم ،البته الم تا دگران راست
سر چشمه انگیزش و الهام شما نه
شادی گوهر ماست که ما جان بهاریم
ای ملت گریه به جز انعام شما نه
ما هم چو گل از خنده خود سر بدر آریم
بر کام خدا ،نه از قبل کام شما نه
وینگونه در این عید روان آهوی امید
رام همه ماست ،ولی رام شما نه
ای عام شما در بدی و صفتی خاص
وی خاص شما نیک تر از عام شما نه
پوشید عبا زیرا پوشاک بشــر را اندام همه زیبد و اندام
شما نه
ای مردم ما را بجز اندیشه و دانش
بیرون شدی از مهلکه دام شما نه
بس مدرسه هر سوی به سر تا سر ایران
وا باد ولی مکتب اوهام شما نه
بادا که ببازار جهان دکه هر دین وا ماند و دکانک اصنام
شما نه
ی اعدام نگردد
ای تا به سیاست کس 
تدبیر سیاسی بجز اعدام شما نه
گر بخشش خصمان خدا خواهم از خلق
نام همه شان میبرم و نام شما نه
ی که ســر انجام همه نیکو خواهم به سر انجام و سر
یعن 
انجام شما نه
ای از پس خون دلمان نوشی جز مرگ
از بهر دل خون دل آشام شما نه

نشست مجازی کتابخانه های عمومی لس آنجلس در مورد زنان شاعر کالیفرنیا
چهارشنبه شب  ۲۶ماه می به ابتکار رامین نادری  ،کتابدار ارشد کتابخانه عمومی لس آنجلس  /شعبه شهر ونیس و هم چنین دکتر مکس رهنی دکترای مدیریت و پژوهشگر که هر دو
بنیانگذار انجمن شعر پارسی در کالیفرنیا می باشند
میز گردی با شرکت زنان شاعر کالیفرنیا برگزار شد .گرداننده برنامه خانم
توتم نادری ،کتابدار کتابخانه عمومی لس آنجلس /وست وود بود .زنان
شاعری که در این نشست شرکت کرده بودند ،خانم دکتر مهناز بدیهیان،
خانم دکتر میترا آوری  ،خانم آتش ســلطانی و خانم لیال فرجامی بودند
که هر یک در مورد ویژگی های شعر خود و هم چنین پاسخ به پرسش
های آقــای نادری در موارد گوناگون در زمینه شــعر معاصر را مطرح
کردند .آقای دکتر مکس رهنی  ،یادداشت کوتاه و اجمالی در مورد زنان
شاعر در درازای تاریخ ادب فارسی ارائه کردند .بیژن خلیلی مدیر شرکت
کتاب ،نیز در مورد حضور زنان شاعر در کالیفرنیا و هم چنین تجربه ها
و خاطرات عینی خود در نقش زنان مهاجر در پذیرش مدرنیزاسیون و
جــذب آن از محیط بیرون و تزریق آن به جامعه کوچک خانواده از آغاز
ســکنی کردن جامعه ایرانی در لس آنجلس سخن گفت .این برنامه به
صورت منظم آخرین چهارشنبه هر ماه می باشد و برنامه بعدی در مورد
پشتیبانی از جامعه دگرباشان جنسی به تاریخ چهارشنبه  ۳۰جون ۲۰۲۱
ساعت  ۶بعدازظهر خواهد بود .برای اطالعات بیشتر با  ۰۸ایرانیان تماس
حاصل فرمایید
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 28می تا  3جون (  ۷خرداد تا  13خرداد )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
 1390خورشیدی ( 2011میالدی)
آدینه  7خرداد  28می
درگذشــت عزتاهلل ســحابی (متولد  ،۱۳۰۹تهران  ۱۰ -خردــاد  ،۱۳۹۰تهران)
سیاستمدار ایرانی ،روزنامه نگار ،اقتصاددان ،فعال ملی مذهبی ،رهبر شورای فعاالن
1324خورشیدی ( 1945میالدی)
ملی مذهبی ایران ،عضو شــورای انقالب ،رئیس ستاد بسیج اقتصادی كشور ،عضو
زادروز محمد بیابانی ،شاعر ،در بوشهر
شورای بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسالمی ،نماینده مردم تهران در اولین
1359خورشیدی ( 1980میالدی)
مجلس خبرگان قانون اساسی و دوره اول مجلس شورای اسالمی
گشایش اولین دوره مجلس شورای اسالمی
او همچنین رئیس ســازمان برنامه و بودجه در دولت مهدی بازرگان بود که پس از
 1383خورشیدی ( 2004میالدی)
وقوع زلزلهای به قدرت  6.4درجه ریشــتر در استانهای تهران ،مازندران و مناطق كوهستانی شمال استعفای دولت بازرگان در موقعیت اپوزیسیون قرار گرفت.
وی فرزند یداهلل ســحابی از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران و پدر هاله ســحابی از
ایران
فعاالن حقوق زنان و زندانی سیاسی بود.
او یکی از زندانیان سیاســی سرشــناس ایران بود که بیش از  ۱۲سال از عمر خود
شنبه  8خرداد  29می
را در زندانهای حکومت پهلوی و  ۳سال را در جمهوری اسالمی سپری کرد و در
سالهای اخیر نیز به دلیل حمایت از جنبش سبز تحت بازجویی قرار گرفت.
 1336خورشیدی ( 1957میالدی)
او مدیر مسئول نشــریه ایران فردا بود که پس از دستگیری توسط دادگاه انقالب
زادروز محسن مخملباف ،نویسنده و فیلمساز ،در تهران
و توقیف نشــریه ایران فردا به عضویت افتخاری انجمن قلم آمریکا درآمد .عزتاهلل
 1381خورشیدی ( 2002میالدی)
ســحابی در بامداد  ۱۰خرداد  ۱۳۹۰در بیمارستان مدرس تهران و پس از  ۶۰سال
درگذشت حبیباهلل كسمایی ،فیلمنامه نویس سینمای پیش از انقالب ایران
فعالیت سیاسی درگذشت.
الزم بیاد آوری است او یکی از نخستین کسان در انکار هولوکاست در ایران است.

یکشنبه  9خرداد  30می

 1286خورشیدی ( 1907میالدی)
انتشــار اولین شماره روزنامه صوراســرافیل با همكاری میرزاقاسم خان تبریزی و
میرزاجهانگیرخان شــیرازی ،با نویسندگی میرزا علی اكبر خان قزوینی معروف به
دخو (دهخدا)
1298خورشیدی ( 1909میالدی)
زادروز فریدون توللی ،شاعر و باستانشناس
 1303خورشیدی (1924میالدی)
درگذشــت دكترعلی اكبرخان ناظــم االطباء،
پزشك و مؤلف «فرهنگ نفیسی»
 1314خورشیدی ( 1935میالدی)
زادروز بیژن مفید ،كارگردان و بازیگر تئاتر
 1364خورشیدی ( 1985میالدی)
درگذشت فریدون توللی ،شاعر و باستانشناس
کتابهای فریدون توللی در شرکت کتاب موجود
است.

سه شنبه  11خرداد  1جون

 1303خورشیدی ( 1924میالدی)
انتشار روزنامهی اتحاد اسالم -در تهران -به مدیریت شیخ حسین لنكرانی
 1314خورشیدی ( 1935میالدی)
تصویب اساسنام ه نخستین فرهنگستان ایران به وسیل ه هئیت وزیران
 1319خورشیدی ( 1940میالدی)
زادروز علیمحمد حق شناس ،زبان شناس و پژوهشگر
 1361خورشیدی ( 1982میالدی)
درگذشت سیدحسین میرخانی ،خوشنویس ونوازنده کمانچه
 1383خورشیدی ( 2004میالدی)
درگذشت حسین ملك مؤلف ،متفكر و پژوهشگر مسایل ایران در پاریس
درگذشت پروین سلیمانی بازیگر پیشکسوت سینمای ایران به دلیل عارضه تنفسی و
ایست قلبی در تهران .وی متولد سال  1301در تهران بود.
 1390خورشیدی ( 2011میالدی)
درگذشت هاله سحابی ،دختر عزتاهلل سحابی ،یک روز بعد از درگذشت پدر خود
و در پی حمله ماموران امنیتی به مراسم
دوشنبه  10خرداد  31می
تشییع جنازه او در لواسان.
خانم سحابی به دنبال برخورد نیروهای
 1290خورشیدی ( 1911میالدی)
امنیتی با حاضران در مراسم تشییع جنازه
تصویب قانون طبابت و نظام پزشكی در مجلس
بیهوش شد و تالشهای پزشکی برای
 1348خورشیدی (1969میالدی)
نجات جان وی بینتیجه ماند.
درگذشــت دكتر حسن ارسنجانی  -وزیر پیشین كشــاورزی و مجری الیحه ی
 1399خورشیدی ( 2020میالدی)
اصالحات ارضی -روزنامه نگار و وكیل دادگستری
درگذشت حسن توفیق ،کاریکاتوریست
 1380خورشیدی ( 2001میالدی)
و مدیر مسئول نشریه توفیق در تهران در
درگذشت شاهزاده لیال پهلوی ،در لندن
سن  ۹۵سالگی
 1381خورشیدی( 2002میالدی)
درگذشت حبیباهلل کسمایی فیلمنامه نویس
چهارشنبه  12خرداد  2جون
 1383خورشیدی ( 2004میالدی)
درگذشت حسین ملك ،جامعه شناس ،محقق ،اندیشمند فلسفه و نویسنده در سن
 1349خورشیدی ( 1970میالدی)
 83سالگی در پاریس
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت آیتاهلل حاج سیدمحسن طباطبایی حكیم -پیشوای شیعیان جهان
درگذشت محمود اعتمادزاده (م.به آذین) مترجم و شاعر نامدار ایرانی .متولد  1368 1293خورشیدی ( 1989میالدی)
خورشــیدی در شــهر رشــت .یكی از معروف ترین آثار او ترجمه «دون آرام» اثر
درگذشت عبداهلل باقری  -استاد تذهیب
میخائیل شولوخوف.
به آذین در عرصه نمایشنامه نویسی هم قلم آزمود .نمایشنامه كاوه ( )۱۳۵۵گویای  1375خورشیدی ( 1996میالدی)
درگذشت فریدون قوانلو  -فیلمبردار سینمای ایران
حدیثی باستانی با بیان و شگردهای هنری معاصر است.
آثار بسیاری از نویسندگان بزرگ جهان (بالزاك ،رومن روالن ،شكسپیر ،شولوخف…) درگذشت حسن شجاعی خواننده کوچه و بازار.
را به فارســی شــيوائی ترجمه كرد .وسواســش در انتخاب آثار ،و روانی و دقت  1398خورشیدی ( 2019میالدی)
ترجمههایش ،به او جای ویژهای در میان مترجمان مشهور ایران داده است.
درگذشت مرتضی کالنتریان مترجم در سن  ۸۷سالگی درتهران
کتابهای اعتمادزاده (به آذین ) در شرکت کتاب موجود است.
 1389خورشیدی ( 2010میالدی)
آندره آرزومانيان نوازنده برجسته پيانو که از بيماری سرطان استخوان رنج میبرد در پنجشنبه  13خرداد  3جون
سن  ۵۶سالگی ،در تهران درگذشت.
آندره آرزومانيان نوازنده «پيانو» و ســازنده موســيقی متن فيلمهای «سيمرغ» اکبر  1317خورشیدی ( 1938میالدی)
صادقی«،ماهی» کامپوزيا پرتويی« ،شــنگول و منگول» پرويز صبری« ،رانده شده»
زادروز كاظم سادات اشكوری ،شاعر و محقق
جهانگير جهانگيری« ،سکوت» علی سجادحسينی« ،علی و غول جنگل» بيژن بیرنگ
 1348خورشیدی ( 1969میالدی)
و مسعود رسام« ،خانواده کوچک ما» شاپور قريب« ،از بلور خون» جمشيد عندليبی،
برگزاری نخستین جشنواره سینمایی سپاس در تهران
«بیتو هرگز» هوشنگ درويشپور ،بود.
آقای آرزومانيان عالوه بر نوازندگی در ســاخت موســيقی فيلم هم تا سال  1385 ۱۳۸۷خورشیدی ( 2006میالدی)
خورشيدی فعال بود،او کار خود را از سالهای پس از انقالب اسالمی آغاز کرده بود درگذشت برهان ابنیوسف -ادیب ،روزنامهنگار و فارسی نویس اصیل ایرانی در
و از جمله درخشانترين کارهايش در عرصه نوازندگی میتوان به آلبوم پاييز طاليی لوس آنجلس.
اثر فريبرز الچينی اشاره کرد.

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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چگونه سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی در دادگاه عالی
اونتاریو کانادا به عنوان یک مجرم تروریست شناخته شد
در ســاعت شش و دوازده دقیقه صبح روز چهارشنبه  ۱۸دیماه ۱۳۹۸
یگان ضدهوایی سپاه پاســداران مستقر در نزدیکی فرودگاه بین الملی
خمینی ،دو موشک ضد هوایی تور ام یک روسی را به سوی هواپیمای
مسافربری اوکراین پرواز  ۷۵۲شلیک کرد که باعث کشته شدن تمامی
 ۱۷۶نفر مسافران و خدمه پروازی شد .سرنگونی هواپیمای اوکراینی پنج
ســاعت پس از آن رخ داد که نیروهای سپاه پاسداران در ساعت یک و
بیست دقیقه بامداد همان روز به تالفی کشته شدن فرمانده وقت نیروی
قدس ســپاه و همراهانش تعدادی موشک به سمت دو پایگاه نیروهای
آمریکایی و متحدانش در عراق پرتاب کردند.
در همین روز سید علی خامنه ای در یک نطق تلویزیونی در مورد کشته
شدن فرمانده ســپاه قدس و شلیک موشک به مقر نیروهای آمریکا در
خاک عراق صحبت کرد .اما در تعجب عموم مردم کوچکترین اشاره ای
به سقوط هواپیمای مسافربری پرواز  ۷۵۲و کشته شدن تمامی سرنشینان
آن در خاک ایران نکرد.
حکومت جمهوری اسالمی به سرعت و بدون انجام هیچگونه تحقیقات
فنی به صورت رسمی علت ســقوط را بروز نقص فنی در موتور این
هواپیما اعالم کرد .اما درعصر همان روز سه ویدیو بر روی شبکه های
مجازی قرار گرفت که به وضوح نشــان میدادند دو موشــک به سوی
هواپیما شلیک شده است.
قاسم بینیاز رئیس مرکز ارتباطات و اطالعرسانی وزارت راه و شهرسازی
در مورد شبهه اصابت موشک به هواپیما اظهار کرد که اگر موشکی به
این هواپیما اصابت کرده بود در اثر انفجار در آسمان الشه آن به صورت
قطعات کوچک بر روی زمین پخش میشد.
پس از چند ساعت که متوجه شدند این ادعا مورد پذیرش افکار عمومی
قرار نگرفته اســت نخستین سناریوی عملیات ضداطالعات جمهوری
اسالمی را به مرحله اجرا درآوردند.
بسیج سایبری جمهوری اسالمی بصورتی هماهنگ در رسانه های دولتی
و در فضای مجازی این ادعای دروغ را مطرح کردند که این هواپیمای
مسافربری از نوع مدل جدید بویینگ ماکس بوده است که بدلیل نقص
در برنامه کنترل اتوماتیک هدایت پرواز بدستور سازمان هواپیمایی ایکایو
تا زمانیکه این نقص برطرف نشــده است دیگراجازه پرواز ندارد .حتی
مدعی شدند که دولت آمریکا برای جلوگیری از ورشکسته شدن شرکت
بویینگ بدروغ بدنبال مقصر جلوه دادن جمهوی اسالمی در سقوط این
هواپیما میباشد.
در صبح روز این جنایت ســاکنین محلی عکسهایی را در شبکه های
مجازی منتشــر کردند که نشان دهنده دو واقعیت بودند .نخست آنکه
برخالف قوانین رسیدگی و تحقیق در مورد سقوط هواپیماها مسئولین
میدانی بجای محصور کردن محل سقوط و حفظ صحنه حادثه با استفاده
از بولدوزرهای سپاه پاسداران بسرعت مشغول به تخریب صحنه سقوط
و جمع آوری قطعات الشــه هواپیما به صورت غیر کارشناسی هستند.
موضوع بسیار مهم دوم دو عکس از شی فلزی دورتر از الشه هواپیما
بود که برای کارشناســان نظامی عالمت سوال جدی را پدید آورد .این
شی فلزی قسمت بجای مانده از کالهک موشک روسی تور ام یک بود
که به سوی هواپیما شلیک شده بود .این عکس ها نخستین مدرک جدی
در اثبات دروغ بودن ادعای جمهوری اسالمی بود.
در تماسهایی که با کارشناسان نظامی ایرانی مقیم خارج از کشور گرفتم
با استفاده از عکس شی فلزی توانستیم آن را بعنوان باقیمانده کالهک
انفجاری موشک ضدهوایی تور ام یک شناسایی کنیم .اما بهترین شاهدان
خود مردم شــهر پرند بودند .از دوستان نزدیک و ساکن پرند در مورد
سقوط ســوال کردم .توضیحات شاهدان محلی همگی یکسان بود .با
یک صدای انفجار از خواب پریدیم و بالفاصله با صدای انفجار بســیار
شدید دیگری ،فکر کردیم جنگ شروع شده و آمریکا حمله کرده ،رفتیم
تو خیابون که صدای انفجار سوم و نورهواپیمای آتش گرفته را دیدیم.
بنابراین صدای سه انفجار شنیده شده است ،اول صدای شلیک موشک
نخســت ،سپس صدای شلیک موشــک دوم و در انتها صدای انفجار
هواپیما در آسمان توسط ساکنین شهر پرند شنیده شده است.
مسئوالن جمهوری اسالمی علیرغم داشتن آگاهی دقیق از وجود مدارک
و گزارشهایی که اصابت موشــکهای پدافند هوایی سپاه پاسداران به
این هواپیما را علت سقوط آن عنوان میکردند تا  ۲۱دی  ۱۳۹۸تمامی
این گزارشها را به شدت تکذیب میکردند و به ارائه اطالعات دروغ
میپرداختند.
امیرعلی حاجیزاده ،فرمانده نیروی هوافضای ســپاه پاسداران سه روز
پس از سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی در یک گفتوگوی تلویزیونی
مسئولیت این خطای فاجعهبار را بر عهده گرفت و گفت از اولین دقایق
پس از شلیک موشک از این موضوع مطلع شده است و بالفاصله مسوالن
عالیرتبه جمهوری اسالمی را از آن مطلع نموده است .او همچنین میگوید
مامور سامانه پدافند هوایی سپاه هواپیمای مسافربری اوکراینی را اشتباها
موشک کروز تشخیص داده و به سوی آن شلیک کرده است)۱( .
حاجیزاده همچنین یادآوری میکند که دلیل آنکه ســازمان هواپیمایی
کشوری محکم اصابت موشک را رد میکردند ،چون براساس دانستههای
خود عمل می کردند و اعالم میکنم که هیچ گناهی ندارند ،مقصر نیستند
و هرچه تقصیر است بر عهده ماست .هم هواپیما در مسیر بوده و خطایی
نداشته و هم هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاهی همه درست عمل
کردند .اگر خبط و خطایی بوده یکی از عناصر ما انجام داده و چون در
نیروهای تحت امر ما است مسئولیت آن با ماست و باید جوابگو باشیم.
(همان)
همان روز ستادکل نیروهای مســلح نیز یک اطالعیه در مورد سقوط
هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین صادر کرد و دلیل سقوط
را شلیک موشک به هواپیمای مسافربری براثر بروز خطای انسانی و به
صورت غیر عمد ،اعالم کرد)۲( .
جمهوری اسالمی مجددا برای ایجاد تاخیر در جریان رسیدگی به این
جنایت ابتدا اعالم کرد که جعبههای سیاه هواپیما که اطالعات پروازی
میباشــد را تحویل نمیدهد و خواســتار دریافت تجهیزات الزم برای
بازخوانی آنها در کشور شد .اما پس از تهدید جدی آقای زلنسکی رئیس
جمهوری اوکراین مبنی بر شکایت از جمهوری اسالمی در دادگاههای
بینالمللی ،به سرعت از آمادگی برای تحویل آن به مرکزی در فرانسه
خبر داده است.
دادستان نظامی تهران بعدها ادعا کرد که اواخر سال  ۱۳۹۸آماده ارسال
جعبههای ســیاه به خارج بوده است که این کار با همهگیری ویروس
کرونا همزمان شد و طرف خارجی اعالم کرد که البراتورهای ما امکان
پذیرش جعبه سیاه را تا زمان فروکش کردن ویروس کرونا ندارند .این
ادعا در حالی مطرح میشود که طرفهای خارجی چه پیش و چه بعد
از شروع گسترش ویروس کرونا بارها از جمهوری اسالمی به دلیل تعلل
در این کار به شدت انتقاد کردهاند.
در این زمان افســران جنگ نرم جمهوری اسالمی همچون رائفی پور،
سناریو دوم عملیات ضد اطالعات حکومت را بصورت هماهنگ اجرا
میکنند و مدعی میشوند که آمریکا از طریق هک سایبری و الکترونیکی،
اختالل بیرونی در سامانههای پدافندی و موشکی و نفوذ در سامانهها یا
شبکههای سپاه پاسداران باعث ایجاد خطای انسانی و شلیک دو موشک

ضدهوایی شده است.
سرانجام غالمعباس ترکی ،دادستان
نظامی استان تهران ،در روز دوشنبه
نهم تیرماه برابر بــا  ۲۹ژوئن اعالم
میکند :بررسیهای نشان داده است
که سامانه سیاری که موشک به سوی
هواپیمای مسافربری اوکراینی شلیک
کرده ،شــمال واقعی را دقیق تعیین
نکرده و اهداف شناسایی شده توسط
ســامانه پدافندی با اختالف فاحش
حدود  ۱۰۵درجه توســط اوپراتور
مشاهده شده و همین اشتباه موجب
خطا در تشخیص جهت هواپیما شده
اســت .این مقام ارشد قضایی استان
تهــران تاکید کرد :دــر زمان وقوع
سانحه ،وضعیت سامانههای پدافندی
تحت مقررات آتش محدود بوده و نه
آتش به اختیار .این نکته بسیار مهمی
اســت که در طول جریان رسیدگی
به پرونده مورد توجــه خاص قرار
گرفت.
غالمعباس ترکی ،درباره دالیل شلیک
به هواپیمای مســافربری اوکراینی
ادامه میدهد که درســاعت  ۶و ۱۲
دقیقه ،هواپیما در ارتفاع  ۶۰۰متری
هدف موشک پدافند هوایی گرفته و
دادسرای نظامی در بررسیها به یک
سری از خطاها رسیده است که یکی
از خطاهای تاثیرگذار و عمده در این
سانحه این بود که پس از راهاندازی مجدد سامانه موشکی مشخص شد
که این سامانه شمال واقعی را دقیق تعیین نمیکند و خطای  ۱۰۵درجه
توســط اوپراتور مبنای یک سلسله اشتباهات دیگر قرار میگیرد و در
نتیجه سامانه پدافندی دچار اشتباه میشود.
همچنین او اضافه میکند که اوپراتور باید با اخذ مجوز از شبکه ،اقدام به
شلیک مینمود ،و تشخیص نهایی متخاصم بودن هدف با شبکه است
نه ســامانه و در اینجا خطای فاحشی که اتفاق افتاد این بود که سامانه
بدون اخذ اجازه از شبکه ،اقدام به شلیک کرد .دو موشک توسط سامانه
پدافندی شلیک شده و بررسی کارشناسان حاکی است که  ۲۶ثانیه فاصله
شــلیکهای اول و دوم بوده ولی در این فاصله زمانی هم ،کاربر برای
شلیک دوم از شبکه کسب مجوز نمیکند .بنابر فقط افسر اپراتور مسئول
وقوع این حادثه میباشد.
غالمعباس ترکی ،با اشــاره به مســائل مطرح شده در خصوص علت
وقوع این ســانحه با اســتناد به نظریات کارشناسی میگوید که احتمال
برخوردهای آسیبزننده شــامل پرتوهای لیزری و الکترومغناطیس به
هواپیمای اوکراینی منتفی به نظر میرسد و نظریه اولیه کارشناسان تا این
لحظه ،حاکی از عدم انفجار یا احتراق دیگری در لحظه وقوع سانحه در
هواپیماست .او همچنین تاکید میکند که به هیچ شواهد و قرائنی برای
احتمال خرابکاری و جاسوسی در هواپیما نرسیدیم .او همچنین توضیح
میدهد که تا این لحظه دلیلی بر هک ســایبری و الکترونیکی ،اختالل
بیرونی در سامانههای پدافندی و موشکی و نفوذ در سامانهها یا شبکهها
بدست نیامده است.
دادستان نظامی استان تهران ،به موضوع مهمی اشاره میکند و میگوید که
آثاری از قطعات موشک شلیک شده بر روی بدنه هواپیما مشهود است و
هواپیما بر اثر برخورد با زمین منفجر شده و قطعات آن تا شعاع وسیعی
از محل اصابت پراکنده شده است)۳( .
یکی از موضوعات مطرح شده پس از سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی
توسط موشکهای سپاه ،انتقاد نسبت به عدم توقف پروازها در شب و روز
حادثه بود .دادستان نظامی تهران در واکنش به این انتقاد گفت :در شب
حادثه تنها احتمال و تهدید حمله وجود داشته و مطابق دستورالعملهای
موجود اگر حمله هوایی دشمن خارجی به کشور قطعی باشد باید فرمان
توقف پروازها صادر شود .در حالیکه حاجیزاده در مصاحبه روز  ۲۱دی
خود مدعی شده بود که حمله آمریکا را قطعی میدانستند.
عباســعلی ترکی در پایان نشست روز دوشــنبه همچنین از پرداخت
خســارات و غرامات براســاس نرخ بینالمللی به بازماندگان قربانیان
پرواز  ۷۵۲شرکت اوکراینی خبر داد اما در عین حال گفت که این کار
مســتلزم تکمیل مستندات حقوقی است (بخوانید پذیرفتن ورژن مورد
نظرجمهوری اسالمی بتوسط خانواده های قربانیان))۴( .
هرچند عباســعلی ترکی میگوید که اپراتور ضدهوایی ســپاه آتش به
اختیار نبوده و بنابراین صرف ًا باید با اخذ مجوز از شبکه پدافندی ،شلیک
صورت میگرفت .اما امیرعلی حاجیزاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه
پاسداران انقالب اسالمی در مصاحبه روز  ۲۱دی  ۱۳۹۸صریحا اعالم
کرد که پدافند مجوز داشت به صورت آتش به اختیار عمل کند.
این تناقض گویی های آشــکار از سوی فرمانده نیروهای موشکی سپاه
از یکسو و دادســتان نظامی کشوراز سوی دیگر یکی از نکات مهمی
است که درگزارش کارشناس ارشد دادگاه عالی (دکتر بهمن جلدی)
به آن پرداخته شده و درجریان صدور رای به نفع شکایت خانواده های
قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکرایین مورد استفاده بسزای قاضی دادگاه
عالی اونتاریو کانادا قرار گرفت.
یکی از نکات بسیار مهمی که الزم است به آن توجه شود ویژگی عملیات
ضداطالعات جمهوری اسالمی در این مورد خاص و اشاعه روایتهای
ساختگی اما با ادبیاتی تخصصی و حرفهای و منتشر کردن هماهنگ آن
توسط متخصصان حمایت از ادعاهای حکومت در غالب راستی-آزمایی
یا مالحظات کارشناسی است.
سردارابوالفضل شــکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ،در همان
روز  ۱۸دی با مضحک دانستن این تحلیل که هواپیمای اوکراینی مورد
اصابت قرار گرفته است میگوید شایعاتی که در خصوص سقوط این
هواپیما مطرح میکنند کامال دروغ محض است و هیچ کارشناس نظامی
و سیاسی این موضوع را تایید نمیکند.
محمد اسالمی ،وزیر راه و شهرسازی ،در همان روز  ۱۸دی اعالم میکند
که شایعاتی مبنی بر تروریستی بودن ،انفجار یا تیراندازی به هواپیما به
عنوان علت بروز سانحه و سقوط هواپیمای  ۷۳۷اوکراینی درست نیست
و نقص فنی دلیل این حادثه بوده است.
همچنین حســن رضاییفر رئیس کمیسیون بررســی سانحه سازمان
هواپیمایی کشوری درباره انتشاردوعکس از باقیمانده کالهک موشک
تور ام یک روسی در نزدیکی محل سقوط پرواز  ۷۵۲اعالم کرد که ما
رسمًا این عکس را رد میکنیم)۵( .
علی ربیعی ســخنگوی دولت روحانی و از افــراد اطالعاتی و امنیتی
حکومت در روز  ۱۹دی میگوید ایجاد شک در نقص فنی هواپیما یک
روش کامال حســاب شده و شناخته شده در عملیات روانی است .او

مدعی میشود که در آینده که مشــخص شد این ادعای دروغ عاری از
حقیقت است هیچ کس مسئولیت این دروغ بزرگ را بر عهده نخواهد
گرفت .او با متهم کردن کســانی که سخن حکومت را باور ندارند به
همسویی با واشنگتن متهم کرد.
خبرگزاری نسیم آنالین وابسته به سپاه پاسداران ،در روز  ۲۰دی به نقل
از یک منبع آگاه در فرودگاه امام خمینی گزارش میدهد که :هواپیما نقص
فنی داشت ،مهندس ایرانی طبق فرم موجود اجازه پرواز را نداده بود اما
مهندس اوکراین ایرالین مخالف بوده و اعالم کرده که مشــکلی برای
پرواز نیست و پرواز میکنیم.
ســر انجام جاستین ترودو ،نخستوزیر کانادا ،اعالم کرد که اطالعاتی
از منابع متعدد داریم ،از جمله کشورهای هم پیمان و سازمان اطالعاتی
خودمان ،که این هواپیما بر اثر شلیک یک موشک زمین به هوای ایران
سقوط کرده است .این اظهارات نخست وزیر کانادا حکومت جمهوری
اســامی را مجبور کرد که پس از ســه روز ،عملیــات ضد اطالعات
حکومتی را متوقف کرده و رسما اعالم کند که پرواز  ۷۵۲در اثر شلیک
دو موشک سپاه پاسداران سقوط کرده است.
پس از آنکه جمهوری اسالمی رسما اعالم کرد که موشکهای ضدهوایی
ســپاه پاسداران باعث سقوط پرواز  ۷۵۲شــده اند ،دو تیم حقوقی در
کانادا به صورت جداگانه شکایتنامه های خانواده های قربانیان هواپیمای
مسافربری را به دادگاه عالی اونتاریو تسلیم کردند .یکی ازاین تیم های
حقوقی با وکالت آقای جونا آرنولد و مارک آرنولد با من در تماس بود
و در طول جریان پیشرفت جریان رسیدگی همکاری های الزم را با آنان
انجام دادم.
پس از آنکه دادگاه عالی اونتاریو صالحیت خودش را برای رسیدگی
به این شــکایت تایید نمود وکالی پرونده پیگیــری مراحل قانونی را
شــروع کردند .پس از رسیدن به مرحله ارایه مدارک و اسناد الزم بنا به
درخواست وکالی پرونده و بدون داشتن هرگونه تماسی با خانواده های
قربانیان و یا انجمنهای تشکیل شده برای حمایت از خانواده قربانیان و
پس از تعیین صالحیت شدن بتوسط قاضی دادگاه عالی اونتاریو ،بعنوان
کارشناس ارشد برای دادگاه عالی اونتاریو ،گزارش مبسوطی تهیه کرده
و به قاضی دادگاه عالی ارایه دادم.
قاضی دادگاه عالی با بررسی گزارش دقیق تهیه شده توسط نویسنده که
درآن نکات مهم متعددی گنجانده شده و تاثیر بسزایی در جریان صدور
رای داشته است و همچنین گزارشات مستقل دیگری از جمله گزارش
آقای رالف گودال به نخســت وزیر کانادا در دسامبر  ۲۰۲۰و گزارش
خانم آگنس کاالمارد به ســازمان ملل در  ۲۴فوریه  ۲۰۲۱و بر اســاس
قانون حمایت از خانواده قربانیان حوادث تروریســتی مصوب ۲۰۱۲
در کانادا و قانون کیفری کشور کانادا ،با صدور یک حکم قضایی بسیار
معتبر سید علی خامنه ای و علی شمخانی و حاجیزاده و تعداد دیگری
از فرماندهان سپاه پاسداران را مسول و مجرم و این عمل تروریستی را
عملی عمدی معرفی نمود.
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کالیفرنیا در خط مبتالیان کمتر و مرگ و میر کمتر

ایالت کالیفرنیا روز دوشنبه را با  ۱۸نفر مرگ و میر و  ۱۵۱۰نفر مبتال و  ۵۳درصد سن فرانسیسکو  ۵۱و ارنج کانتی را در  ۵۳قرار داده است.
با افزایش درخواســت در ایالت کالیفرنیا برای ورود به دانشگاههای  ،UCسنای
واکسینه شده به پایان برد.
امار  ۷روز گذشــته برای هر یکصد هزار نفر جمعیت Siskiyou ،را در باالی کالیفرنیا ،طرح کاهش سهمیه دانشجویان از ایالتهای دیگر را تا  ۱۰درصد ارائه
جدول ،ریورســاید را  ،۳۶سن دیه گو  ،۴۰سن برناردینو  ،۴۲لوس آنجلس  ،۴۷کرد.
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