
IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 197 DECEMBER, 6 , 2019 w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m

هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره 197- آدینه 6 دسامبر 2019 

در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی، زیرا که می دانم 
خواهی آمد. من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را 
برای پارسی ها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر 

گرفته است رشک مبر...!!!

رایگان
FREE

عقب نشینی سید علی خامنه 
ای از زبان علی الریجانی

آیا ایران در حال آمادگی برای 
یک حمله احتمالی است؟

هشدار پرچم قرمز برای اداره 
پست و آمازون در تعطیالت

کشف جسدی نامعلوم در 
گریفیت پارک

اجرای محاکمه 23 تفنگدار دریایی 
آمریکایی متهم به قاچاق انسان
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نویسنده مقاله: دامون گلریز
در صفحه 7

خودی و ناخودی: حکایت 
دیروز، امروز و همیشه من

نویسنده مقاله: هما سرشار
در صفحه 11 

صرافی فردوسی با 14 سال سابقه 
درخشان در جابجایی انواع ارزها

کلیه ارزها از بانکهای معتبر کشورهای اروپایی انجام می شود و بانکهای آسیای جنوب  
شرقی هیچگونه حواله بانکی از کشورهای ایران، دبی، کویت انجام نخواهد شد .

این صرافی هیچگونه معامله به صورت نقدی در هیچ یک از کشورها ندارد
ارائه کلیه مدارک در هنگام معامالت ارزی  الزامی است.

بهترین نرخ دالر برای ایرانیان عزیز در سراسر جهان و مخصوصا« ایرانیان عزیز مقیم آمریکا 

Ferdowsi Money Exchange
Las Pinas, las Pinas, Philippines

1 (833) 269 0069
(929) 226-2120 (Whats App)

ferdowsimoneyexchange.com

سخنرانی قریب الوقوع وزیر امور خارجه 
آمریکا در مورد حقوق بشر در ایران

وزارت امور خارجه امریکا در روز جمعه 6 دســامبر با 
ارسال ایمیلی به خبرگزاری ایرانشهر اعالم کرد که وزیر 
امور خارجه امریکا » مایک پمپئو « بامداد روز پنجشنبه 
19 دسامبر در مورد حقوق بشر در ایران سخنرانی بسیار 

مهمی ایراد خواهد کرد.
محل ســخنرانی در واشنگتن دی ســی خواهد بود و 
تعــدادی از ایرانیان آمریکایی  از سراســر امریکا به این 
نشست دعوت شــده اند. که اطالعات بیشتر در اخبار 

تکمیلی ارسال خواهد شد.
گفتنی اســت در پــی اعتراضات اخیــر در ایران و قطع 
اینترنت، مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا، ، با محکوم 
کردن سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی حکومت 
جمهوری اسالمی، از تمامی مردم ایران خواست تا  تصاویر 
و مطالب مربوط به این اعتراضات را برای او ارسال دارند.

وی در توییتر خود نوشته است: »معترضان شجاع ایران! 
ویدیوها، عکس ها و اطالعات خود را پیرامون سرکوب 
اعتراض ها توســط رژیم ایران برای ما بفرستید. ایاالت 

متحده آزار معترضان را علنی و محکوم خواهد کرد
همچنین همزمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان، 
وزیر امــور خارجه آمریکا در توییتر خــود متنی را به 
حمایت از حقوق زنان ایران اختصاص داد و با انتشــار 

عکس یکی از دختران خیابان انقالب نوشت:
»ما امروز و هر روز در همبستگی با زنان ایران می ایستیم، 
همان ها که با خشــِم رژیمی روبرو هستند که خشونت 
علیه آنها را نهادینه کرده و آن را نادیده می گیرد، همان ها 
که برابری می خواهند، چه برای آنچه آرزو دارند بپوشند، 
چــه برای آنچه که مایل انــد آزادنه آن را نیایش کنند و 

بپرستند«

موفقیت دانشمندان اسرائیلی در کشف درمان
 سرطان پانکراس - درمان فقط در 14 روز

دانشمندان اسرائیلی موفق به کشــف درمان سرطان کشنده پانکراس و درمان آن در 
طی 2 هفته شــدند. بنا به خبرگزاری جروزالم پست )اورشلیم پست( در تحقیقی که 
در دانشــکده پزشکی تل آویو انجام شده است بیش از 90 درصد سلولهای سرطانی 
پانکراس طی دو هفته با تزریق ماده ای به نام پی جی PJ34( 34( از بین می روند. 
این در حالی است که بیشتر بیماران مبتال به سرطان پانکراس طی 5 سال جان خود 
را از دســت می دهند. این تحقیق توسط پروفسور مالکا کوهن آرمون و تیم وی در 
دانشــکده پزشکی ساکلر تل آویو با همکاری تیم دکتر تالیا گولن از مرکز تحقیقات 

سرطان شناسی مرکز شبا انجام شده است. 
دکتر کوهن آرمون در مورد موفقیت بدست آمده می گوید : در آزمایش انجام شده، 
پس از تزریق وریدی ماده PJ34 ســلول های سرطانی در مرحله میتوز دچار خود 
تخریبی می شــوند. در این روش سلول های سرطانی پانکراس انسان به موشی که 
سیستم ایمنی آن ضعیف شده است، پیوند زده شده و پس از گذشت 14 روز تزریق 

این ماده، بیش از 90 درصد سلول ها سرطانی در بدن موش آزمایش شده از بین می 
روند. وی افزود: در این تحقیق حتی در یک مورد مشاهده شده هیچ اثری از سرطان 

پانکراس پیدا نشده است.
دکتر کوهــن در ادامه اضافه می کند که تزریق مــاده PJ34 می تواند باعث مرگ 
سریع سلول های سرطانی در جریان میتوز)تقسیم سلولی( شود به طوری که این ماده 
هیچگونه اثر منفی بر روی سلول های طبیعی بدن نداشته و عارضه خاصی نیز در این 
درمان ایجاد نمی کند. در این تحقیق موش آزمایش شده پس از درمان، روند طبیعی 

رشد و افزایش وزن خود را طی نموده است.
دکتر کوهن یادآور شد که در سال 2017 با استفاده از تزریق ماده PJ34  برای درمان 
نوع خاصی از سرطان پستان )تریپل نگاتیو( نیز موفقیت هایی حاصل شده است . وی 
تاکید کرد که برای اجرای این تحقیق بر روی انسان حداقل 2 سال زمان الزم است .  

معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی
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http://pjbehkar.com/
http://e-frt.com/
https://www.jahanilaw.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101788&title=%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%81%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&author=%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx%253FBId%253D22061%2526Status%253D2
http://www.adlegal.net/
https://www.heidarilawgroup.com/
https://ferdowsimoneyexchange.com/
http://www.ketab.com/
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در کانون خبر: تصویر هفته:                                                    ژاک فراست

نصرت اهلل کریمی
بازیگر، کارگردان و مجسمه ساز ایرانی بود

آیا ایران در حال آمادگی برای یک حمله احتمالی است؟

بنابه گزارش خبرگزاری سی ان ان، وزارت دفاع آمریکا از تهدیدهایی علیه منافع و 
نیروهای آمریکایی در خاورمیانه از سوی ایران خبر داد. در این گزارش آمده است 
که در هفته های اخیر اقداماتی در جابجایی سالح ها و نیروهای نظامی ایران ایجاد 

شده است که آمریکا نگران است در راستای انجام یک حمله احتمالی باشد.
این خبر در حالی منتشر شده است که ژنرال مکنزی فرمانده عملیات نظامی آمریکا 
در خاورمیانه اخیرا مدعی شده بود که آمریکا انتظار برخی واکنش ها از ایران در پاسخ 
به فشار تحریم ها را دارد. وی گفته بود که شاید ایران به دنبال اقداماتی در کشورهای 

همسایه خود باشد که البته به نفع جمهوری اسالمی نخواهد بود.
از سویی دیگر،  ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن درماه نوامبر وارد آب های خلیج فارس 

شد.  در این راستا، کارشناسان سیاسی در واشنگتن می گویند: بعید نیست رژیم ایران 
که در حال حاضر با چالش های بی شــمار سیاســی و اقتصادی در داخل و خارج 
کشور رو به رو بوده و در عمق دشواری قرار گرفته است، دست به حمله علیه منافع 

آمریکا و متحدانش در منطقه بزند.
گفتنی است ، ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن، یکی از بزرگ ترین ناوگان های هسته ای 
در جهان است که می تواند 90 هواپیمای جنگی و بالگرد را حمل کند، گروهی از 
کشتی های جنگی از جمله ناوشکن، راهنما، موشک انداز و چند اسکادران، همواره 

این ناو بزرگ را همرایی می کنند

www.anahitac.com
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
www.cbsautobody.com
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امروز و هر روز پس از برقراری مجدد اینترنت و دسترسی مردم مظلوم میهنمان به 
آن، ابعاد جنایت و ستمگری رژیم ددمنش اسالمی آشکار و آشکارتر می شود. نامه 
ای که مالحظه می کنید از داخل ایران فرســتاده شده است، هر چند به ظاهر خبر 
نیســت، لیکن خبرگزاری ایرانشهر برای آن که هم میهنان در خارج از کشور بیشتر 
و بیشتر بدانند که دیدگاه دردکشیدگان هموطنشان در داخل ایران چیست آن را بر 

پیشانی خبرگزاری درج می نماییم.
با گذشت کمتر از دوسال از ارسال اولین نامه » بی چهرگان« به شما و برخی رسانه 
ها، به درخواست یاری جهت ثبت فریادی انقالبی از داخل ایران )هر چند گمشده 
در هیاهوها( خیزش گستردۀ ملت ایران انگیزه ای شد تا نامۀ دیگری از ادبیات انقالبی 
ایران به قصد همان تقاضا تقدیم شما کنیم. خواهشمندیم  در صورتی که آن را در 
راستای آرمان های بلند خود یافتید در رسانه های خود نشر دهید. ممنون شما خواهیم 

بود اگر ما را از نظر خود آگاه کنید . با سپاس

مکعب تاریکی

از توفان زمســتانی دی 96 تا خزان پاییزی آبان 98، خیزش مردم زجر کشــیده در 
گوشــه کنار پهنۀ کشور جاوید ایران، رو در روی رژیم ستمکار والیت فقیه، پایدار 
بوده اســت. حکومت فاسد و اقتدارگرای اسالمی و دستگاه سرکوب غول پیکرش 
از ســویی با اعمال شــدیدترین شیوه ها از قتل و کشــتار و بازداشت و و زندان و 
شــکنجه و گسترش فقر و هر کار غیر انسانی دیگر، سعی در خاموشی فریاد زنان 

و مردان بیدار و آزادی خواه دارد و از ســوی دیگر در تقابل با دســتاوردهای 
فراگیر تمدن و فرهنگ انسان محور و حفظ موجودیت ناپاک 

خود در صحنۀ جهانی، استقالل ایران را به قدرت هایی 
چون روسیه و چین و اروپا فروخته و منابع ملت 

را صــرف دخالت در امور دیگر کشــورها 
و پرواری ســازمان های تروریســتی و 

جنگ افروزی و آشوب در هر کجای 
دنیا که بتواند کرده است. به جز این 
دو سوی ظلمانی والیت فقیه، سویۀ 
سیاه سومی هم وجود دارد که ابعاد 
بی مانند به مخوف ترین کاخ ســتم 
تاریک  دوران می دهد و عمــارت 

استبداد و خفقان را می سازد.

بنیان گــذار دروغگو و مقــدس نمای 
انقالب اســالمی، خمینی فریبــکار، برای 

پلیدش استادی شگفت انگیزی  پیشبرد اهداف 
در وارونگی و دستکاری مفاهیم جهت گمراهی مردم 

داشــت و جانشــین بر حق او، خامنه ای زورگو و کل نظام 
دد منش والیت فقیــه وارثان این فریب اند. دوگانه گویی، چندگانه گویی، 

متناقض گویی، چرند گویی از ترفندهای موثر دستگاه ستم فقیه برای پریشانی اذهان 
مردم ایران و جهان بوده و هســت. با استقرار مصیب بار نظام جمهوری اسالمی در 
سال 57، از جمله مهم ترین میان بی شمار معنا و نمادهایی که توسط خمینی نابکار 
مورد تجاوز قرار گرفت »صندوق رای« بود. انتخابات ســالم مردمی که اصلی ترین 
ابزار مشــروعیت بخشی در جوامع آزاد به شــمار می رود در کارخانۀ مغلطه بافی 
فقه شــیعی- والیی کارکرد دیگری یافت. نظام سرکوب گر با تکیه بر قانون اساسی 
بی اعتبار خود و نهاد قدرت مند و غیر پاســخگوی شورای نگهبان قانون اساسی که 
در واقع باند نگهبان نظام سفاک ولی فقیه است، با اعمال نظارت استصوابی مفهوم 
انتخابات را دگرگون کرده و نظر و حکم خود را باالتر از گزینش آزاد مردم ایران قرار 
داده است. هیچ انسان دگراندیش و آزاده ای که نمایندۀ حقیقی دسته ای از مردم یا کل 
ملت ایران باشد حتی حق نامزدی ندارد چه رسد که به جزیی ترین ارکان حکومت 
راه یابد. دســتگاه گزینشی ناعادالنۀ دینی با تفتیش عقاید در تمامی ابعاد و سطوح 
حکومتی، دولتی و اجرایی- اداری با پس راندن آحاد ملت ایران از متن ادارۀ کشور، 
به خودفروختگان کم سواد و فریب خوردگان گدا صفت میدان چپاول می دهد. در 
هر سیرک انتخاباتی که رژیم ریاکار هر چند گاهی و با هر عنوانی برپا می کند، هر 
کدام از نامزدهای گزینش شــده، دلقکانی نقاب زده هستند که با بندهای ولی فقیه 
کارگردانی می شــوند و خیمۀ نمایش را رونق می بخشند. رژیم حقه باز جمهوری 
اســالمی نه تنها حضور انتخاباتی مردم سرگشــته را دستمایۀ مشروعیت داخلی و 
خارجی قرار می دهد بلکه صندوق رای را بازیچه مطامع کثیف سیاســی خود کرده 

است. خمینی حیله گر با توجه به اهمیت خطیر انتخابات از همان اولین همه پرسی 
»آری یا نه« فروردین 58 که سرآغاز سلب آزادی مردم ایران بود کنترل صندوق رای 
به سود ولی فقیه تبه کار را نهادینه ساخت. خامنه ای قدرت پرست برای حل مشکالت 
مربوط به بحران عمیق مشروعیت خود و نظام بی کفایت والیت فقیه صندوق رای را 
اساس نیرنگ پیچیده تری کرد. نظام فاسد و پیوسته آبستن بحران والیت فقیه، چندین 
فرزندان ریز و درشــت نامشروع در زندگی نکبت بارش زاییده است. اصالح طلبان 
بیست و اندی ســاله که فربه  ترین، طلبکارترین، مزورترین و دروغگوترین مولود 
زهدان گندیدۀ والیت فقیه هســتند، با طرح انواع شعارهای پوچ و رنگارنگ نقش 
مخرب خود را در تشویق مردم به حضور پای صندوق رای به خوبی بازی کردند. 
آنها با انبوه تبلیغات مسموم و گمراه کننده تحوالت اجتناب ناپذیر جامعۀ ایران را به 
انتخابات مصنوعی رژیم ربط دادند و اعتبار اعتراض های مردمی را به حساب خود 
واریز کردند. رژیم مطلقۀ فقیه »صندوق رای« را که بایستی بازتاب ارادۀ راستین ملت 
بزرگ ایران باشد به اسارت گرفته و با دلق دین رویش را پوشانده و بدل به مکعب 
تاریکی کرده اســت. گذشته از مناصب مهمی مانند ریاست قوۀ ستم گستر قضاییه 
که ولی فقیه مستقیم به اعوان و انصار چاپلوسش بذل و بخشش می کند، کسانی که 
حاصل انتخابات قالبی و برآمد از مکعب تاریک بوده و هستند چه با عناوین رئیس 
جمهــور یا نماینده فالن مجلس یا هر عنوان دیگر، همگی نوکر و مطیع بی چون و 

چرای اوامر ولی فقیه خودکامه به شمار می آیند.

بیش از چهل سال است چون قوم موسی اسیر چنگال مقدس نمایان زورگو در بیابان 
برهوت تزویر و تقدس سرگردانیم. ما بی چارگان بی چهره که به جرم زانو 
نزدن مقابل مقام عظمای والیت انکار و به دورترین حاشیۀ 
جامعه پس رانده شدیم و آینده ای نداریم در خیزش 
طوفانی دی 96 از حاشیه به میان مردم صلح جو 
و آزادی خواه ایران آمدیم و تا پاییز 98 از پا 
ننشستیم. در خیزش آبان 98 رژیم مرگ 
گستر با آتش گلوله جوانان بی چهره 
ایران را چــون برگ خزان بر زمین 
ریخت و این تنها جنایت والیت 
فقیه در این زمان نیست. مردم ستم 
دیده عــراق و لبنان که ملت های 
بــرادر ما هســتند در اعتراض به 
دخالــت و جنگ و تاراج ولی فقیه 
به خاک و خون کشیده می شوند. ما 
بی چهــرگان به عنوان جزء کوچکی از 
جلوداران مبارزه بــا دیو خون خوار فقیه، 
ملت بزرگ و قهرمان ایران را دعوت می کنیم 
به دشــمن قدار پشت کنند و به دامان میهن عزیزتر 
از جانمان ایران روی آورند و در مبارزه ای مسالمت آمیز با 
عدم شــرکت در نمایش انتخابات گزینشی رژیم، ارای گران بهای خود را 
داخل مکعب تاریکی نریزند. حکومتی که مشروعیت نداشته باشد باقی نخواهد ماند.

امــروز ما بی چهرگان نماد مبارزه مان را که چهرۀ زیباتر از گل های با طراوت بهاری 
و دختر همیشگی مان، ندا آقاسلطان باشد برافراشته می کنیم. بر چوب زدن حجاب 
ننگین توســط دختران خیابان انقالب نماد ماســت. وکیل راستین ملت ایران و نه 
وکیل قوه ســتم گستر قضاییه، خواهر پوالدین مان نسرین ستوده را شایستۀ رهبری 
و برادر ارجمندمان، عبدالفتاح سلطانی را برجسته ترین گزینۀ ریاست بر قوه عدالت 
گســتر قضاییه می دانیم. وزیر کار ما برادر زجر کشیده و مبارزمان، اسماعیل بخشی 
خواهد بود. دیگر دختر زیبا و مبارز و فرهیخته ما، سپیده قلیان باید سکان دار امور 
رسانه ها باشد. مادر داغدیده مان، گوهر عشقی نماینده ما برای وزارت خارجه است 
تا به واسطۀ خون پاک برادر بی گناه مان ستار بهشتی، پیام صلح و آشتی به جهانیان 
بفرستد. مردمان شریف ایران تنها گزینۀ ممکن برای ادارۀ امور کشور خودشانند. ما 
بی چهرگان هرگز به نماد شــرم آور خرچنگ نشان والیت ظلم فقیه که سینۀ پرچم 

مقدس ایران را مجروح کرده رای نخواهیم داد.

نامه بی چهرگان، از قلب تاریکی

آذر 98، ایران
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معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب »چهره جنایت« انتشارات سازمان عدالت برای ایران - شماره  17

قربا ن علی
دري نجف آبادي

قربان علی دري نجف آبادي فرزند حاج اســداهلل متولد آبان 1324
 در نج فآباد اصفهان او تحصیالت حوزوي دارد

: لیت ها مسئو
- مسئولیت در کمیته انقالب اسالمی در اراک

- امام جمعه شــهرکرد و نماینده رو حاهلل خمینی در استان چهارمحال و 
بختیاري

- دادســتان انقالب اسالمی در استان چهارمحال و بختیاري
- نماینده مجلس شــوراي اسالمی در دوره اول، چهارم و پنجم 

- دبیر هیات عالی گزینش )مســتقر در ریاست جمهوري( بیش از 15 سال
- عضویت در ستاد قرارگاه خات ماالنبیاء

- نماینده رئیس جمهوري وقت )ســید علی خامنه اي( در سرکشی به 
رزمندگان اســالم و مناطق آسیب دیده در اثر جنگ هش تساله

- نماینده امام جمعه تهران در ســتاد پشتیبانی جبهه و جنگ
- ریاســت هیات مدیره و دبیر هیات علمی مرکز جهانی علوم اسالمی قم 

)منصوب از ســوي سید علی خامنه اي به مدت 5 سال(
- عضویت در شــوراي عالی مجمع جهانی اهل بیت )منصوب از سوي 

علی خامنه اي از اول تأســیس در سال 1368 تا امروز( و مدتی نیز 
اه اللبیت معاونت فرهنگی مجمع 

- امام جمعه موقت شهر ري از سال 1373
- مسئول مجمع مشورتی بازسازي کشور پس از پذیرش قطعنامه در سال 1367

از طرف رو حاهلل خمینی
- دو دوره نمایندگی مجلس خبرگان از اســتان ایالم و تهران

- عضویــت در بعثه رو حاهلل خمینی و علی خامنه اي در حج
- معاونت اقتصادي و تکنولوژي مرکز تحقیقات اســتراتژیک ریاست 

جمهوري
- عضویت در کمیته تنظیم بازار ارز و عضویت در شــوراي پول و اعتبار

- عضویت در مجمع تشــخیص مصلحت نظام در دو دوره پنج ساله
- وزیر اطالعات جمهوري اســالمی ایران از سال 1377 تا 21 بهمن 1377

- مشاور اقتصادي رئیس جمهوري

- ریاســت کمیته اقتصادي شوراي عالی امنیت ملی
- ریاست دیوان عدالت اداري

- عضو هیات امناي دانشــگاه هاي صنعتی اصفهان و کاشان یک دوره از 
طرف

رئیس جمهور وقت رفسنجانی،  اکبرهاشمی 
- عضو هیات امناي دانشــگا ههاي منطقه مرکزي از طرف ریاست 

جمهوري
- عضو هیات امناي مهدیه تهران از ســال هاي 1359

- عضو هیات امناي ندا رایانه و مســئول انجمن فن آوري در مجلس 
شوراي اسالمی

در دور ههاي چهارم و پنجم
- عضو ستاد تفسیر

- دادســتان کل کشور از مرداد 1382 تا شهریور 1388
- رئیس کنگره شــیخ بهایی در 3 سال متوالی

- رئیس کنگره جاودا نهاي تاریخ )ســالگرد 72 تن( در سال 1388
- عضو کمیته ســه نفره بررسی وقایع پس از انتخابات سال 1388

- عضو مجلس خبرگان رهبري از اســفند 1394 تا کنون
- نماینده ولی فقیه در اســتان مرکزي و امام جمعه اراک با حکم سید علی 

خامنه اي از 10 مهر 1388 تا کنون

2. در مقام دادســتان کل جمهوري اسالمی ایران
کهریزک بازداشتگاه  وقایع   .  2,4

قربان علی دري نجف آبادي به عنوان دادســتان کل جمهوري اســالمی 
در بازداشــت، انتقال، شکنجه و قتل بازداشــت شدگان پس از انتخابات 

ریاســت جمهوري سال 1388 نقش داشته است.
در 18 تیرمــاه 1388 نیروي انتظامی جمهوري اســالمی تعداد زیادي از 

ن ضا معتر
را کــه مقابل دانشــگاه تهران تجمــع کرده بودند دســتگیر و آنان را به 
بازداشــتگاه کهریــزک منتقــل کرد. فقــط چند روز پــس از انتقال این 

کهریزک به  شدگان  بازداشت 
محســن روح االمینــی، امیر جواد یفر و محمــد کامرانی بر اثر ضرب و 
جرح و بدرفتاریبه قتل می رســند. رامین قهرمانی و احمد نجاتی کارگر 
نیــز، به فاصله کوتاهی پســاز آزادي از کهریزک، بر اثر جراحات دوران 

گذشتند. در  بازداشت 
1388 در قرار نهایی بازپرس دادســراي نظامی به  5 آذرمــاه  در تاریخ 

شکنجه موارد 

در کهریزک اشاره شده اســت. مواردي از جمله ای نکه متهمان در بدو 
ورود به بازداشــتگاه لخت مادرزاد شــده اند و بــا زندانیان » اراذل و 
اوبــاش« در یک بند قرار می گرفته اند، برخی از آنان به صورت وارونه 
آویزان شــده انــد یا مانند حالت سنگســار در خاک دفن و ســاعت ها 
بدون آب و غذا به حال خود رها شــده اند. ضرب و شــتم با لوله آب، 
نگهــداري 160 نفر در یــک فضاي 65 متري، در حالــی که 37 نفر از 
آنان متهمان موســوم به اراذل و اوباش بودند که خود در آزار ســایرین 
نقش داشــته اند، فضاي بســته اي که فقط سه دریچه کوچک منبع ورود 
هــوا به آن بوده اســت، وجود دو دستشــویی براي کلیــه زندانیان که 
یکــی خراب و دیگــري فاقد در بوده، نبود حمــام، غذاي اندک و نبود 

بهداشت از دیگر شــرایط این بازداشتگاه بوده است.
2 مهرماه 1395 در ســخنران ی اي در خمین یشهر  دري نج فآبادي در 
با این ادعا که ســال 1388 دســتور داده اســت زندانیان به بازداشتگاه 
کهریزک منتقل نشــوند گفت که مرتضوي » خودسرانه و یا غیرخودسرانه 
« دســتور انتقال زندانیان به این بازداشــتگاه را صادر کرده اســت. این 
موض عگیري تلویحًا حاکی از آن اســت که مقامــات قضائی و انتظامی 
جمهوري اســالمی در ســال 1388 از وضعیت بــد و ناهنجار کهریزک 
اطالع داشــته اند و طبیعتًا بــا علم به این وضعیــت معترضان را به این 

هاند. کرد  منتقل  مکان 

اتحادیه  بشري  هاي حقوق  مجازات  لیســت  در  قرارگرفتن 
اروپا

اتحادیــه اروپــا در 23 فروردین 1390 ) 13 آوریــل 2011 ( 32 مقام 
ایرانــی از جمله قربان علــی دري نج فآبادي را به دلیل نقشــی که در 
نقض گســترده و شدید حقوق شــهروندان ایرانی داشته اند از ورود به 
کشــورهاي این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی هــاي این مقامات نیز 

شد. خواهد  توقیف  اروپا  در 
در بیانیــه اتحادیه اروپا آمده اســت: » قربان علــی دري نج فآبادي به 
عنوان دادســتان کل کشور مســئول برگزاري دادگاه هاي نمایشی بعد از 
اولین دوره اعتراضات پس از انتخابات ریاســت جمهوري ســال 1388 
بــود. در این دادگا ههــا متهمان از حقوق خود و داشــتن وکیل محروم 

بودند. او همچنین در جنایات کهریزک نقش داشــته اســت «

ادامه از شماره قبل 
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  جمعه   15 آذر  |   6 دسامبر

1340 خورشيدى) 1961 ميالدى(
زادروز فرهاد ارژنگی نوازنده تار و آهنگساز

1352 خورشيدى ) 1973 ميالدى(
درگذشت سناتور سيدمهدى فرخ - رجل سياسی

1357 خورشيدى ) 1978 ميالدى(
درگذشت دکتر عيسی صدیق )صدیق اعلم(- مؤلف و استاد 

ممتاز دانشگاه
1369 خورشيدى ) 1990 ميالدى(

درگذشت دکتر منوچهر جهانبگلو - پژوهشگر، نویسنده، 
نوازنده و موسيقيدان

1375 خورشيدى ) 1996 ميالدى(
درگذشت علی حاتمی، کارگردان و فيلمنامه نویس

1384 خورشيدى ) 2005 ميالدى(
سقوط هواپيماى سی- 130 خط هوایی جمهورى اسالمی 
بدليل بی لياقتی حكومت، اندکی پس از برخاستن از فرودگاه 
مهرآباد، که در این حادثه، 94 نفرشامل نيروهاى نظامی سپاه ) 

سرکوبگر( و ارتش ایران و خبرنگاران، کشته شدند.
1389 خورشيدى ) 2010 ميالدى(

درگذشت شمس الدین سادات آل احمد، فرزند سيد احمد 
طالقانی. وى در تيرماه 1308 در محله پاچنار تهران متولد شد 

و در خانواد هاى روحانی پرورش یافت.
وى یكی از نویسندگان معاصر و برادر جالل آالحمد بود. از آثار 
او مي توان به  » گاهواره«، »عقيقه«، »مجموعه قصه قدمایي«، 
»سيروسلوک«، »ازچشم برادر« و »حدیث انقالب » اشاره 

کرد.
1396 خورشيدى ) 2017 ميالدى(

درگذشت مهين اميرمكرى نویسنده و پژوهشگر  ) متولد 7 
فوریه 1937( در ایالت ایلينوى - آمریكا ، کتاب نوروز به زبان 

فارسی و انگليس از آثار برجسته اوست.

شنبه 16 آذر   |    7 دسامبر

1315 خورشيدى ) 1936 ميالدى(
زادروز پرویز خائفی، شاعر

1332 خورشيدى ) 1953 ميالدى(
کشته شدن سه دانشجو - مهدى شریعت رضوى، احمد 
قندچی، مصطفی بزر گنيا- و مجروح شدن عد هاى از آنان 
در تظاهرات اعتراض آميز دانشجویان دانشگاه تهران به مناسبت 
برقرارى روابط بين ایران و انگليس )این روز بعدها به عنوان روز 

دانشجو شناخته شد(
1372 خورشيدى ) 1993 ميالدى(
درگذشت جواد معروفی، موسيقيدان

آثار زنده یاد استاد جواد معروفی به صورت سی دى و کتاب 
موجود است

درگذشت منوچهر نوذرى، برنامه ساز رادیو در ایران
 

  یکشنبه 17 آذر   |    8 دسامبر

1265 خورشيدى )1886 ميالدي(
زادروز محمدتقی بهار )ملك الشعرا(، شاعر، ادیب و سياستمدار

آثار زنده یاد ملك الشعرا بهار در شرکت کتاب موجودند
1318 خورشيدى ) 1939 ميالدى(

زادروز داریوش مهرجویی، فيلمساز و مترجم
آثار سينمایی داریوش مهر جویی در شرکت کتاب موجود است

1351 خورشيدى ) 1972 ميالدى(

درگذشت هوشنگ پزشك نيا - نقاش
1353 خورشيدى ) 1974 ميالدى(

درگذشت علی منصور )منصورالملك( - سياستمدار، وزیر، 
سفيرکبير، استاندار و نخست وزیر

1357 خورشيدى ) 1978 ميالدى(
علی اصغر حاج سيدجوادى به اتهام اهانت به ارتش بازداشت شد.

1386 خورشيدى ) 2007 ميالدى(
درگذشت گرشا رئوفی بازیگر پيشكسوت سينما در سن 74 

سالگی بر اثر نارسایی کليه درتهران

دوشنبه 18 آذر  |   9 دسامبر

1304 خورشيدى ) 1925 ميالدى(
مرضيه ضرابي، امتياز روزنامه »نسوان شرق« را گرفت 

1312 خورشيدى ) 1933 ميالدى(
زادروز م. آزاد، شاعر، مترجم، منتقد

1332 خورشيدى ) 1953 ميالدى(
ریچارد نيكسون معاون رئيس جمهور آمریكا وارد تهران شد

1332 خورشيدى ) 1953 ميالدى(
اعتراض عمومی عليه ورود نيكسون به تهران، ایجاد برخوردهاى 

شدید بين پليس و دانشجویان و بازداشت شدن صدها 
دانشجو

1343 خورشيدى ) 1964 ميالدى(
وزارت فرهنگ به دو وزارتخانه آموزش و پرورش و فرهنگ و 

هنر تفكيك شد وقانون آن به تصویب نهایی رسيد
1352 خورشيدى ) 1973 ميالدى(

تيم کشتی ایران در هفتمين دوره مسابقات کشتی آزاد جهان، 
با پنج مدال طال اول شد

1377 خورشيدى ) 1998 ميالدى(
قتل محمدجعفر پوینده، نویسنده و مترجم )از سرى قتلهاى 

زنجيره اى(
1381 خورشيدى ) 2002 ميالدى(
درگذشت جهانگير ملك، استاد تنبك
1385 خورشيدى ) 2006 ميالدى(

درگذشت احمد قدکچيان، بازیگر سينما و تأتر و تلویزیون در 
سن 86 سالگی دریكی ازبيمارستا نهاى تهران.

1388 خورشيدى ) 2009 ميالدى(
درگذشت فرامرز پایور، آهنگساز و نوازنده برجسته سنتور در 

یكی از بيمارستا نهاى تهران.
پایور در 21 بهمن 1311 در تهران متولد شد. پدرش هنرمند 

نقاش و استاد زبان فرانسه در دانشگاه تهران و پدربزرگش 
مصورالدوله نقاش چير هدست دوران قاجار و نوازنده ویولن، 

سنتور وسه تار بود.
فرامرز پایور از برجست هترین شاگردان ابوالحسن صبا بود به 
طورى که صبا با ویولن، سنتور او را همراهی مي کرد. پایور بر 
تاریخ سنتورنوازى درموسيقی ایرانی، تأثير مهمی داشته است.

آثار مكتوب و صوتی زنده یاد استاد پایور درشرکت کتاب 
موجودند

سه شنبه 19 آذر    |     10 دسامبر

1327 خورشيدى ) 1948 ميالدى(
تصویب اعالميه جهانی حقوق بشر که ایران یكی از تصویب 

کنندگان آن است
1349 خورشيدى ) 1970 ميالدى(

افتتاح خط قطار تهران - یزد

چهارشنبه 20 آذر   |    11 دسامبر

 
1310 خورشيدى ) 1931 ميالدى(

زادروز علی اکبر سعيدى سيرجانی، ادیب، پژوهشگر و نویسنده
اکثر آثار زنده یاد سعيد سيرجانی به صورت کتاب و کتاب گویا 

در شرکت کتاب موجودند
1325 خورشيدى ) 1946 ميالدى(

نيروهاى نظامی، شهر ميانه را تصرف کردند. ژنرال غالم یحيی 
دانشيان و دیگر فدائيان دموکرات عقب نشينی کردند، پيشه 
ورى و وزیران فرقه دموکرات آذربایجان از مرز ایران گذشته و به 

دولت شوروى پناهنده شدند.
1397 خورشيدى ) 2018 ميالدى(

درگذشت ایرج دانایی فرد بازیكن تيم ملی فوتبال ایران و زننده 
نخستين گل تيم ملی در مسابقات جام جهانی در شيراز در 
سن 67 سالگی ) این گل در مسابقات جام جهانی 1978 که 
در کانادا برگزار شد را ایرج دانایی فرد به تيم ملی اسكاتلند زد. 

نتيجه آن بازى مساوى و با نتيجه یك بر یك پایان پذیرفت(.

 پنجشنبه 21 آذر   |   12 دسامبر

1259 خورشیدی ) 1880 میالدی(
درگذشت علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه - بانی وزارت علوم

1304 خورشیدی ) 1925 میالدی(
زادروز احمد شاملو، شاعر، مترجم، پژوهشگر

آثار مکتوب و صوتی زنده یاد احمد شاملو درشرکت کتاب 
موجودند

1314 خورشیدی ) 1935 میالدی(
زادروز رضا براهنی، شاعر، قصه نویس، منتقد و پژوهشگر

آثار رضا براهنی در شرکت کتاب موجودند
1325 خورشیدی ) 1946 میالدی(

 روز نجات آذربایجان- در این روز ارتش شاهنشاهی ایران 
با توجه به خروج ارتش سرخ از ایران وارد آذربایجان شد و 
در پی آن فرقه دموکرات و ارتش آن از هم پاشیده، برخی از 
سران و هواداران به شوروی گریختند و برخی نیز دستگیر 

و مجازات شدند.
1388 خورشیدی ) 2009 میالدی(

محمد عاصمی، روزنامه نگار، نویسنده و بازیگر تئاتر در 
سن 84 سالگی به علت ابتال به بیماری سرطان مری در 
بیمارستانی در نزدیکی مونیخ در آلمان درگذشت. عاصمی 
اشعار خود را در جوانی با نام مستعار »شرنگ« در نشریات 
چپ به چاپ  میرســاند و پس از شهریور 1320 با تئاتر 
سعدی همکاری داشت. او از سال 1342 نشریه کاوه را به 
زبان فارسی در مونیخ انتشار می داد و بسیاری از نویسندگان 
بزرگ ایران دراین کار او را یاری می دادند که از آن جمله اند:

سیدمحمدعلی جمالزاده، دکتر پرویز ناتل خانلری،علی 
دشتی، عباس زریاب خویی، بزرگ علوی، احسان طبری، 

محمود تفضلی، علی نقی منزوی، سعیدی سیرجانی و...

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

Professional Nail Care and
Waxing for Men and Women

(310) 312-5657
Mon-Sat: 9:30am-7:00pm
Sunday: 10:30am-5:30pm

1411 A WESTWOOD BLVD
LOS ANGELES CA 90024

Walk-Ins Are Welcome

با مدیریت بنی

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
6  دسامبر تا  12 دسامبر )15 آذر تا  21 آذر(

http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/959
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=102132&title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%A7%D8%A8:%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%8C%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%AB%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2&author=%D8%A8%D9%86%D8%8C%20%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://www.khoshvaghtlaw.com/
https://www.la-pianos.com/
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... و کماکان این هفته هم پر از حواشی و اخبار اتفاقات بعد از قیام مردمی آبان 98 
است که همچنان ماجرا ادامه دارد ...

از قدیم گفتن وقتی یه چیزخلی یه سنگ بندازه تو چاه صدتا عاقل نمیتونن درش 
بیــارن! حاال حکایت این آقای والیت مطلقه اس که اول همه مردم رو اشــرار و 
مزدور دزمن دونست و حکم قتل ملت رو صادر کرد و بعدشم که دید اوه اوه چه 
گهی خورده و زیرش زاییده با این همه کشــته، زخمیو بازداشــتی، به غلط کردن 
افتاده که: »کسانی که هیچگونه نقشی در اغتشاشات ]اعتراضات[ نداشتند و در میانه 
درگیری جان باخته اند، در حکم شــهید محسوب شده و خانواده های آنان تحت 
پوشــش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند« و »در خصوص قربانیانی که در 
جریان اغتشاشات ]اعتراضات احمق![ به هر نحوی )!( جان خود را از دست داده 

اند، موضوع پرداخت دیه  و دلجویی از خانواده های آنان پیشنهاد می شود«
ما شــنیده بودیم آخوندا خیلی پرروئن ولی نه دیگه انقدر! آخه مرتیکه قرمساق، 
اوال چرا زدین زن و بچه مردم رو ناکار کردین که االن بخواین روی کثافتکاریاتون 
ماله بکشین؟ دوما اگه آدمایی که کشته و زخمی شدن اگه هیچ نقشی نداشتن پس 
چرا آدمکش های تو همه رو قلع و قمع کردن؟ ســوما نکنه بقیه شهدای مملکت 
هم از اول انقالب تا حاال بدســت نیروهای والیت فقیه کشــته شــدن و ما خبر 
نداشــتیم؟ چهارما این جمله »به هر نحوی جان خود را از دست دادند« خیلی رو 
مخمه! یعنی غیر از مسلسل و کلت و کالشنیکف با سالح های دیگه هم ملت رو 
کشــتین؟ پنجما با این وضعیت قتل عام، به نظرم هر چی پول قرار بوده از گرونی 
بنزین از مردم بگیرین رو باس بدین واســه دیه و دلجویی! شیشــما، آخه احمق! 
چرا یه دســتوری دادی که حاال بخاطر جلوگیری از گسترشش مجبور بشی خایه 
مالی خونواده های کشــته شده ها رو بکنی؟ هفتما، اگه می خواین دلجویی کنین 
از خونواده های داغدار پس چرا حتی بهشون اجازه یه سوگواری خشک و خالی 
برای جگرگوشــه های مردم نمیدین؟ هشتما، یادت باشه خون این بچه ها بزودی 
پای تو و اون نظام لعنتیت رو میگیره، من مرده و تو زنده، ببین که سقوط نزدیکه!

البت حاج آقا ولی وقیح )فقیه ســابق( توی هفته ای که گذشــت سعی کردن در 
سخنرانی هاشون یه مقدار جوک و چیزشعر هم بگن که شاید فضا یه کم تلطیف 
بشــه! آقا فرمودن: »واژه مســتضعف به معنی فقیران نیست بلکه منظور ]قرآن[ از 
آن، ائمه اطهار و پیشــوایان )منظورش خودشه!( بالقوه هستند!« یعنی سدعلی تو 
خدایی! البت خدای چیزشعرگویی! بابا دیگه شورشو در آوردی، یعنی تو و امثال 
تو مستضعفین و مردمان فقیر مستکبر؟ حاال فهمیدم چرا بهت میگن »سدعلی گدا«!
اما این هفته رییس جمهور کیلیدســاز هم که بعــد از اتفاقات آبان، مثه ویندوز و 
اندروید کامپیوترریکاوری شــده و به صورت بــای دیفالت روی تنظیم اصلی و 
تخمی واقعیش قرار گرفته، اعالم کرد که اعترافات تلویزیونی دســتگیر شــده ها 
حتما پخش میشــه و اینایی که ریخته بودن توی خیابونا بیشتر از دو ساله که دارن 
روی طرح اغتشاشــات کار میکنن و از خارجی ها بودجه گرفتن و خالصه کلی 

چیزشــعر دیگه! حسن آقا که تا قبل از این توی یه دعوای زرگری با سپاه و 
قوه قضاییه شــرکت داشت و هی رجز میخوند و میگفت من برای مردم فالن 
و بهمــان میکنم، حاال دقیقا حرفای اونا رو قرقره میکنه و دقیقا هم منظورش 
از دو ســال کار کردن اشرار )!( روی این پروژه براندازی، اشاره به حرفهای 
دو ســال پیشــه ســدعلیه که بعد از قیام 96 گفته بود دژمن برای سال 97 یا 
98 برنامــه ریزی کرده اما فقط مــن در عجبم که اگه همه تون اینا رو از قبل 
میدونســتین پس چرا با گرون کردن ســه برابری بنزین، بنزین ریختین روی 
آتیــش مردم و یهویی خودتــون و مملکت رو با این حرکت به گا دادین؟ یه 

جورایی اصن این داســتان گرونی بدون اعالم قبلی بنزین خودش بو میده!
آخ کــه چقدر دلم مــی خواد دو بامبی بزنم تو ســر اون خایــه مال ملعون 
اصالح طلب »تکرارچی« بی همه چیز که خیلی شــیک و مجلســی در اومده 
و میگه: »به جایــگاه رهبری به عنوان شــخص اول مملکت باید ارج نهاد!« 
ســدممد خاتمی با ســتایش از موضع رهبری، گفت: »دولت باید از رهبری 
سپاســگزار باشد!« باالخره نقاب از چهره بر افتاد و بطن واقعی فرصت طلب 
اصالح طلب بر همه عیان شــد، البت سالهاســت از همون موقعی که این بابا 
رییس جمهور شــد و با سکوت ها و عقب نشــینی هاش نشون داده بود که 
طرفداریــش از ملت فقط برای رای جمع کــردن برای نظامه و بس! خالصه 
کل نظام مقدس از رهبری گرفته تا آفتابه آب کنای بســیجی »همه با هم« در 

حال به گا دادن مملکتن ...

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

U N I T E D 
D E N T A L 

OFFICE
دکتر فرزاد کهن باش

دندانپزشک
323.733.0570

1720 WESTERN AVE, 
LOS ANGELE CA 90006

حکایات بازار بین الخبرین

کاریکاتورهای هفته:
وقتی چشمان مسئولین نظام جمهوری اسالمی ضعیف می شود!

نظر برخی از مردم درباره معترضین فرانسوی )پیش از قیام 98(

http://www.promedonline.com/
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=3
https://mgmlenders.com/
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نویسنده مقاله: دامون گلریز

به منظور آشنایی بیشــتر خوانندگان با » دامون گلریز« نویسنده مقاله فوق  
و نهاد » فرشــگرد« ، خاطرنشان می گردد, نهاد سیاسی »فرشگرد« در روز 
دوشنبه 2۶ شهریور ۱۳9۷ برابر با ۱۷ سپتامبر 2۰۱8 با هدف براندازی نظام 
جمهوری اسالمی و با شعار »ایران را پس می گیریم«، اعالم موجودیت کرد.

بنیانگذاران این نهاد 4۰ نفر می باشند که دامون گلریز نیز یکی از اعضای این 
نهاد می باشد.  دامون گلریز  تحصیل کرده رشته فیزیک مکانیک و در حال 
حاضر مدرس دانشکده علمی کاربردی الهه پایتخت هلند و پژوهشگر گروه 

تحقیقاتی صلح بین الملل، عدالت و امنیت است.
نهاد » فرشــگرد« نظام جمهوری اسالمی را »اصالح ناپذیر« معرفی کرده  و به 

صراحت خواستار »سرنگونی« آن شده است.
در بخشی از بیانیه اعالم وجود این گروه آمده است: » ما جمهوری اسالمی را 
اصالح ناپذیر و استمرار آن را خطری بزرگ برای کیان میهن می دانیم و بر این مبنا 
معتقدیم که سرنگونی جمهوری اسالمی، گام نخست برای نجات ایران است«. 
فرشگرد در بیانیه اش خود را مخالف آنچه که سیاست خارجی »غرب ستیز، 

آمریکاستیز، و اسرائیل ستیز« جمهوری اسالمی خوانده است، می داند.
فرشگرد این سیاست خارجی را در تضاد با منافع ملی ایران دانسته و تأکید 
می کند که بایستی با »همه کشورهای منطقه و جهان« رابطه و »همزیستی 

مسالمت آمیز و همکاری اقتصادی - سیاسی« داشت. 
نام این نهاد  از واژه کهن »فرشگرد« از زبان پهلوی )پارسی میانه( اقتباسی 
استعاری شده است. این واژه برگرفته از مضمون یکی از ارکان اصلی مزدیسنا 
)دین زرتشت( است و به معنای: »رساندن جهان به کمالی است که در آغاز 

آفرینش و پیش از یورش اهریمن و ورود پلیدی به آن، وجود داشته است«

سبزها و بنفش ها، مسئول 
کشتارآبان ماه 98.

بیانیه های اخیر مهدی کروبی، میرحســین موسوی و اظهارات محمد خاتمی از نظر 
سیاسی و اخالقی چه ارزشی دارد؟ ارزش سیاسی بیانیه  کروبی و موسوی هیچ است. 
هیچ! چرا که بزرگترین دســتاورد سیاسی آن نه بسیج افکار عمومی علیه نظام، بلکه 
انحراف افکار عمومی از ادامه اعتراضات و به حاشــیه راندن سوگواری عمومی برای 

کشتار بی سابقه معترضان توسط خشونت عیان حکومت بود.
بیانیه های این دو تالشــی بود بــرای تقویت روحیه خودی های اســالم گرا در نفی 

ناخودی های ایران گرا؛ آن هم در دو پرده.
در پرده نخست، کروبی دوران طالیی امام را یادآوری کرد. سپس با درخواست از قوه 
قضاییه  رییسی و اشــاره به قانون اساسی خامنه ای به عنوان »میراث گران بهای ملت«، 
بقای حاکمیت ولی فقیه را تایید کرد و در نهایت در حمایت از گفتمان اصالح طلبانی 
برآمد که نه عملکرد خود بلکه مغلطه ای به عنوان »دولت پنهان« را دلیل همه مشکالت 

می دانند.
در پرده دوم، موسوی با همسان سازی جنایت های خامنه ای با شاه فقید، هر نوع تالش 
از سوی مردم برای تغییر حکومت را با ترس نهفته در ناخودآگاه جمعی ایرانیان از نتیجه 

انقالب در ایران مواجه کرد.
جوهره پیام او این اســت: به کشتار نگاه کنید، هر نوع تظاهرات خیابانی یک تجربه 

شکست خورده با نتیجه ای حتی بدتر از فاجعه 57 می باشد.
تنها راه، صدای سومی است که هم گفتمان دارد )جمهوری خواهی اسالم گرا(؛ هم در 
داخل شبکه دارد )سبزها و بنقش ها(؛ هم در خارج رسانه دارد )کارتل خبرنگاران(؛ هم 
به قول عباس میالنی  رهبری ›دلیر‹ دارد که حتی برای مدیران شورای مدیریت گذار، 
مانند محسن سازگارا، ›مردی نجیب، شریف و اصیل‹ است. این صدای سوم، راهبردی 
کم هزینه هم برای باالنشین های شهری دارد: مدیریت گذار از نظام به وسیله نوعی تعامل 

با انتخابات های آینده.
هر دو پرده، در عین حال کوششــی بودند در ذیل مصلحت نظام برای احیاء دوگانه  
دیو- دوست که با آن جمهوری اسالمِی همین آقایان چهار دهه حکومت کرده است. 
مصلحت نظام ایجاب کرد که خامنه ای با بازتعریف معنی »مســتضعفین« از اقشــار 
فرودســت )همان معترضان دی 96 تا آبان 98( به ائّمه و پیشــوایان خدا )مراجع و 
محافظینش( نه فقط آخری را پشــت خود متحد کند، که پوئن نمایندگی اولی را به 

موسوی، کروبی و خاتمی هدیه دهد
برای فهم هماهنگی به نفع مصلحت نظام، کافی است به کد »مستضعفین« خامنه ای 
در ســخنرانی 6 آذر 98 او در دیدار با بسیجیان، تئوریزه کردن قرآنی آن کد در سایت 
نخبگان او در 8 آذر و انتشار بیانیه موسوی خطاب به کد »اقشار مستضعف« در 9 آذر  

توجه کنید.
در این دوگانه سازی، خامنه ای در قامت »دیو« نقش خود را برای جا انداختن جایگاه 

حریف خود، موسی و کروبی به عنوان »دوست«، خوب بازی کرد.
همین دیروز، چهارشــنبه 13 آذر، محمد خاتمی در جمع اعضای مجمع ایثارگران بر 
»وفاداری اصالح طلبان به نظام« تاکید و از نقش علی خامنه ای در برخورد با اعتراضات 

»ستایش« کرده است .
همگی این آرایش ها در یک تز حاکمیتی خالصه می شــود: قاعده فقهی حفظ بیضهٔ 

اسالم با حرکت در چارچوب مصلحت نظام.
این همان دوگانه ای است که نظام سیاه و خندق سبز و بنفش آن گمان می کنند برای 
آینده نزدیک و مشروعیت سازی برای خود به آن نیاز دارند: برگزاری انتخاباتی ولرم ، 
بسترســازی اراده برای مذاکره با آمریکا، ارائه چشم اندازی سیاسی در داخل و افقی 
دیپلماتیک برای امید به تغییر رفتار نظام در محافل بین المللی آن هم با توهم پتانسیل 
»رهبران اپوزیســیون« نظام در مظلومیت حصر. ) دقت کنیم که » رهبر اپوزیســیون« 
تیتــری بود که خبرگزاری رویترز، بعنوان یکی از معتبرترین منابع خبری نزد محافل 
دیپلماتیک، برای تعریف کروبی و موسوی استفاده کرد. عنوانی که با استقبال گسترده 

کارتل خبرنگاران نظام هم مواجه شد.(
غافل از اینکه در دو سال اخیر، برآمد درجه آگاهی ایرانیان در مورد تز مصلحت نظام با 

تجربه ای بیش از 22 ساِل توهم اصالح گری در خیابان ها نمایان شده است.
تابش این آگاهی اســت که قدرت می سازد. همان طور که نویسنده فرانسوی شاهکار 

بینوایان، ویکتور هوگو، در خصوص جنایت ناپلئون علیه مردم فرانسه در اواخر قرن 
نوزدهم نوشت: »هیچ قدرتی، حتی ارتش، نمی تواند در برابر تهاجم یک ایده )آگاهی 

جمعی( بایستد.«
ارزش اخالقی پیام ها

ارزش اخالقی پیام  کروبی و موسوی نیز هیچ است. هیچ! چرا که در کنار تعارفات لفظی 
متداول و کم ارزش، مرکز ثقل آن بیانیه ها نه فراخوانی است برای عملگرایی طیف سبز 
و بنفش در قبول مسئولیت کشته شدگان اعتراضات و نه مخالفت جدی است با محارب 
خواندن هزاران بازداشــتی در زندان ها -- چرا که این دو امر آخر تنها میزان سنجش 

ارزش اخالقی است.
سه دهه پیش، این موسوی بود که با سکوت در مقابل کشتار 67 با آن مخالفت عملی 
نکرد.  چطور می توان در حصر، از کشتار آبان 98 خبر داشت و بیانیه داد، اما در زمان 
صدارت از اعدام های تابستان 67 بی خبر بود؟ چرا که اگر موسوی مانند آیت اهلل منتظری 
با آن کشتار مخالفت عملی می کرد، نمی توانست تا سال 68 در مقام نخست وزیری امام 

باقی بماند.
صدور دستور کشتار چندصد نفری در اعتراضات زاهدان در سال 62، چطور؟ حمایت 
از صدور فتوای امام برای ترور ســلمان رشدی در بهمن 67، چطور؟ گروگانگیری و 
سرکوب اقلیت های مذهبی )از جمله بهائیان( در دوران طالیی امام، چطور؟ پاسخ به 
این پرسش ها از طرف نسل فکری فاجعه 57 برای میرحسین موسوی، نخست وزیر 
آدمکش ترین آخوند ایرانی در قرن بیستم، این چنین مخابره می شود: »سید ما، امروز، 
»مردی نجیب، شریف و اصیل«، »فرشته عالم سیاست« تنها دوستی است که » دلیرانه« 

می تواند » رهبر اپوزیسیون« در مقابل دیوی چون خامنه ای باشد.
سبزها و بنفش ها مسئول کشتار 98 هستند

امروز، مسئولیت سیاسی کشتار معترضان آبان 98 بر دوش همان رای است که کروبی و 
موسوی در انتخابات سال 92 و 96 به صندوق ریختند. مسئولیت اخالقی آن کشتارها 
بر دوش تمامی آنانی است که با انگشتان بنفش، آگاهانه به نظام مشروعیت دادند، ولی 
برعکس کنش گرایی شان در دوراِن سبز و بنفش، امروز منفعالنه سکوت می کنند. تَکرار 
خاتمی و رای شیخ و میر، آن هم در حصر، به نفع مشروعیت خامنه ای و برای مشارکت 

سبزها و بنفش ها در بخش ارکان اجرایی جمهوری اسالمی بود.
امروز، سبزها و بنفش ها مسئول کشتار 98 هستند؛ چرا که طبق آمار خود حکومت، بیش 

از 90 درصِد فرمانداران کشور را سبزها و بنفش ها تشکیل می دهند.
لیال واثقی، فرماندار اصالح طلب شــهر قدس که به اعتراف خودش، همانند موسوی 
در دهه 60، امروز »دســتور تیر« برای معترضان صادر کرد، تنها یک نمونه است. لیال 
واثقی، عضو شبکه سبز و بنفش معصومه ابتکار بود. ابتکار، همان دانشجوی 57 است، 
گروگان گیری که عضو هیئت دولت روحانی، معاون دولت خاتمی، عضو اصالح طلب 
شورای شهر تهران و در سال 88 همراه با سلبرتی سینما، فاطمه معتمد آریا، و همسر 
موسوی، زهرا رهنورد، طراح »عدالت جنسیتی« و قهرمان فمنیست های ایرانی شد. این 
تنها بخشی از کارنامه اعمال صدای سوم موسوی است. صدایی که در آینده از آن بیشتر 

خواهیم شنید.
ارزش اخالقی را با نتیجه اعمال افراد می ســنجند نه با نیت ها. وعده اســتعفا ارزش 
اخالقی اســت، یا پوشــیدن لباس همان »دولت پنهان« )لباس سپاه( در صحن علنی 
مجلس اسالمی؟ بیانیه علیه فرماندهی خامنه ای در کشتار مردم ارزش اخالقی دارد، یا 
قرائت پیام کروبی توسط همسرش برای »شرکت« در »انتخابات پر شور« آینده؟ برانداز 
شــدن فالن خبرنگار مصداق اخالق است، یا اعمال او در تطهیر سردار عارف برای 

کمک به کشتار مردم سوریه؟
ارزش اخالقی را تنها با عملکرد افراد می توان سنجید نه نیت ها، شعارها و بیانیه های 
آنان. آیا خشونت عریان حکومت در کشتار ناخودی ها به اندازه ای نیست که شیخ و میر 
خواستار ادامه اعتراضات، استعفای مقامات هم طیفی خود و تسلیم شدن سپاه و بسیج 

شوند؟ زمان آن با چه تعداد کشته فرا می رسد؟ احتماال هیچ وقت.
چون میزان، حفظ بیضه اســالم با حرکت در راستای مصلحت نظام است؛ چون در 
جدال بین حاکمیت مردم ایران در مقابل حاکمیت ولی فقیه در ایران، سقف آمال کروبی 

و موسوی خطابه هایی به اولی ولی برای بقای آخری است.
صدای کارتل خبرنگاران و روایت پروری نسل فکری فاجعه 57 از برج های مدیریت 
گذار تالشی برای حاشیه ســازی است. چون درجه آگاهی مردم ایران، قدرتی که در 
نهایت هیچ ارتشی امکان ایستادن جلوی آن را ندارد، با »رضاشاه، روحت شاد« قدرت 

واقعی در میدان ها و خیابان ها است.
ارزش سیاســی و اخالقی بیانیه  کروبی، موســوی و امثال آنان هیچ اســت. چون بر 
خالف خواسته شیخ و میر و سید خندان، در تحلیل آخر، حاکمیت و کارتل های آن 
با گستردگی امکانات خود باید هر بار پیروز میدان و خیابان شوند، اما اراده برآمده از 
درون آگاهی مردم ایران کافی است یک بار کامیاب گردد. آن وقت، هیچ دوگانه  سازی 

جلودار آن نخواهد بود.
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در کانون خبر:

کشف نشانه هایی از رشد 
تنفرنژادی در منطقه رایت وود

مأموران شــریف دپارتمان کانتی سن برناردینو اعالم کردند که در منطقه رایت 
وود در ویکتورولی ســن برناردینو کانتی، شــاهد 5 مورد نقش عالمت صلیب 
شکســته نازی ها بــر روی 3 اتومبیل ویک درب گاراژ ویک عالمت ایســت 
راهنمایی و رانندگی بر ســر چهارراه بوده اند که همه این ها در منطقه ای بوده 
که نزدیک به کوهستان و بخش های پوشیده از برف برای تفریح زمستانی است.
گرچه هنوز به طور رســمی، مقامات از رشد تنفرنژادی، سخن نگفته اند، لیکن 
این نشانه ها از وجود افراد با گرایش های سیاسی نژادپرستانه حکایت می کند.
باید یادآور شــد که منطقه رایت وود، نزدیک بــه 4200 نفر جمعیت دارد و از 

مناطق برفگیری است که مردم برای اسکی به آنجا می روند.

اجرای محاکمه 23 تفنگدار دریایی 
آمریکایی متهم به قاچاق انسان

پــس از تحقیقات در مورد 23 تفنگداردریایی آمریکا در کمپ پندلتون که متهم 
به قاچاق انسان در برابر دریافت پول هستند، تنها 6 نفر به جرم خود اقرار کرده 
اند و در برابر دادگاه نظامی محاکمه خواهند شــد و 13 نفر از آنان با جریمه و 
تنبیه انضباطی روبرو شــده و به آنان اجازه داده خواهد شد که به خدمت خود 
در نیروی دریایی پایان دهند و 4 نفر دیگر هنوز در مرحله رســیدگی به پرونده 

جرم جنایی هستند.
باید یادآوری کرد که براســاس اعالم نیروی دریایی، ایــن گروه از تفنگداران 
دریایی آمریکا متهم هســتند کــه با دریافــت 8000 دالر مهاجران مکزیکی را 
درصندلی عقب اتومبیل بی ام دبلیو ســیاهرنگ خود نشانده و به رانندگی یکی 
از تفنگداران دریایی از مرز زمینی مکزیک و سن دیگو وارد آمریکا نموده اند.

ســه هفته پس از این رویــداد 16 تفنگدار دریایی متهم به قاچاق انســان و 8 
تفنگدار دریایی متهم به قاچاق مواد مخدر را در مراسم صبحگاه پایگاه از صف 

خارج کرده و در برابر دیدگان 800 نفر دستگیر کرده اند.

برگزاری نخستین جلسه کمیته 
قانون گذاران کالیفرنیا برای 
باالآمدن آب آقیانوس آرام

کمیته ویژه قانون گذاران کالیفرنیا برای نخســتین بار در 5 ســال گذشته، 
برای رســیدگی به موضوع باال آمدن سطح آب در کرانه های کالیفرنیا در 
روز چهارشــنبه چهارم دسامبر تشــکیل جلسه دادند تا بهترین راه حل را 
برای پیشــگیری از خسارت های زیاد در شــرایط بحرانی طبیعی اقیانوس 

آرام بیابند و کمیته تخصصی را ســامان دهند.
این کمیته که مرکب از اقتصاددانان، دانشــمندان و کارشناســان زیســت 
محیطی خواهد بود و از ســوی خانه نمایندگان کالیفرنیا تشکیل می شود، 
به موضوع باالآمدن ســطح آب دریا که اکنون آرام آرام افزایش می یابد، 
پیش از آن که به فاجعه طبیعی و روانه شــدن ســیل به شهرهای ساحلی 

بیانجامد، رســیدگی خواهند نمود.
از ســوی کنشــگران زیســت محیطی در کالیفرنیا اعالم شده است که بی 
توجهــی به گرمایش زمین و آب شــدن یخ ها در مناطــق قطبی می تواند 
آمریــکا را با یــک فاجعه بزرگ روبــرو نماید. در کالیفرنیا در ســواحل 
نزدیــک به 150 میلیارد دالر ملک در نزدیکی ســاحل تا ســال 2100 در 

گیرند. می  قرار  خطر 

سن برناردینو سومین شهر خطرناک 
آمریکا معرفی شد

مرکــز خدمات مالی در آمریکا که 183 شــهر بــزرگ و مهم آمریکا را 
از نظــر امنیت و خطرناک بودن با در نظر گرفتــن عوامل متفاوتی چون 
محیط زیســت، شــرایط اقتصادی و جرم و ترکیب جمعیتی مورد مطالعه 

قرار داده اســت ، گزارش خود را منتشر کرد .
براســاس این گزارش پس از ســن لوئیس و فورت الدردل، شــهر سن 
برناردینو در کالیفرنیا ، ســومین شــهر خطرنــاک آمریکا و لوس آنجلس 

است. شده  شناخته  آمریکا  شــهر خطرناک  سیزدهمین 
در همین گزارش امن ترین شــهر آمریکا کلمبیا در ایالت مریلند اســت 
و شــهر ارواین امن ترین شــهر کالیفرنیا و در تقسیم بندی و رتبه بندی 
کلی شــهرهای آمریکا در رتبه 29 قرار گرفته اســت . اگرچه ارواین از 
نظــر امنیت جامعه در رتبه چهارم آمریکا قرار داد، از نظر خطر ســرمایه 
گذاری اقتصادی و فاجعه در رتبه 150 قرار گرفته اســت. لوس آنجلس 
در رتبــه بندی امنیــت جامعه در رده 161 و در رتبــه بندی فاجعه در 

149 و از نظــر رتبه بندی ایالتی در رده 29 قرار دارد.
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در کانون خبر:

هشدار پرچم قرمز برای اداره 
پست و آمازون در تعطیالت

مقامات اداره پست در شمال کالیفرنیا اعالم کردند که دزدیده شدن نزدیک به 300 
بســته پستی شرکت آمازون که قرار بود به صاحبان آنها تحویل داده شود، به سبب 
اشتباه یکی از کارکنان آمازون 297 بسته را در 4 پالت در پشت در اداره پست پایونیر 
در آمادورکانتی رها کرده و همین اشتباه موجب شده که به سبب بسته بودن این اداره 

پست و نبودن کارمند در آنجا، بسته ها دزدیده شود.
درحالی که بنابر برنامه ریزی می بایست این بسته ها به اداره پست جکسون در همان 

نزدیکی تحویل شود که دارای کارمند بوده و باید به آنها تحویل داده می شد.
این ماجرا، عالمت هشدار پرچم قرمز را برای اداره پست و آمازون درهنگام تعطیالت 

و دریافت هدایا نشان می دهد.

کشف جسدی نامعلوم در 
گریفیت پارک

در بامداد روز دوشنبه دوم دسامبر، به اداره پلیس لوس آنجلس خبر رسید که جسد 
یک نفر در بخش جنگلی گریفیت پارک یافته شده است و بی درنگ مأموران بخش 
تحقیــق در مورد قتل ، از پلیس لوس آنجلس به محل رفته و تحقیق خود را آغاز 
کردند و از ساعت 11 بامداد همان روز به گردآوری مدارک  و شواهد الزم از منطقه 

پرداختند.
پلیس لوس آنجلس به سبب تازه بودن خبر و کمبود آگاهی های الزم، از اظهارنظر 

در مورد زن یا مرد بودن جسد و اطالعات حاشیه ای خودداری کرد.
گریفیت پارک در لوس آنجلس، یکی از پربازدیدکننده ترین مراکز تفریحی طبیعی 

در کا لیفرنیا به شمار می آید و در تعطیالت مورد بازدید بیشتر قرار می گیرد.

19 نفر بیمار آنفلوآنزا در 
کشتی تفریحی

Norwegian Cruise 
 Norwegian شــامگاه روز یکشــنبه اول دسامبر، هنگامی که کشــتی تفریحی
Cruise به بندر لوس آنجلس بازگشــت ، 19 نفر به ســبب ابتال به گونه ای از 
بیماری با عالئم آنفلوآنزا از سوی نیروهای امداد پزشکی به بیمارستان منتقل شدند.

مسئوالن اداره بهداشت در کالیفرنیای جنوبی در پی این هستند که این کشتی تفریحی 
و بسیار مجلل و پرهزینه، چگونه به سبب رعایت نکردن ایمنی بهداشتی برای دو بار 
در ماه گذشته، مسافران را با بیماری ناشی از زنجیره ای از مشکالت پزشکی به ویژه 
فلو و دل درد و تهوع و اســهال روبرو نموده است. زیرا این همان کشتی تفریحی 
است که هفته گذشته نیز شماری از مسافران آن به بیمارستان منتقل شده اند. تحقیق 
اداره بهداشت کانتی لوس آنجلس آغاز شده و تا رسیدن به نتیجه نهایی و تصمیم در 

مورد این کشتی تفریحی ادامه خواهد یافت.

https://911rugservices.com/
www.RustinOffice.com
https://www.08tickets.com/tickets/shabe-yalda-molana-187060#buy
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08Global.net/08event

رویدادهای هفته:

 از آدینه 6 دسامبر 2019
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت 
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید. 

لطفا جهت اطالع زمان، نحوه و مشخصات هر 
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته 

باشید. ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه 
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

mojgana@ketab.com

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی

شبکه تلویزیونی اندیشه
محملی برای ارتقای اندیشه، خردورزی و آزادی بیان

شبکه تلویزیونی اندیشه به صورت 24 ساعته از ماهواره )satellite( در اروپا و خاورمیانه )ایران(
و از طریق GLWiZ، جادو، روکو  و دیگر تی وی باکس های مرسوم، در آمریکا 

با حضور چهره  های سرشناس در اختیار و خدمت بینندگان محترم است:

برای بازدید آن الین از برنامه ّای زنده و دسترسی به آرشیو برنامه های تلویزیون جهانی اندیشه به وب سایت ما مراجعه فرمایید

www.andishehlive.com

سحر امانی

حسن اعتمادی

مهدی آقازمانی

آسوریا امروز

احمدرضا بهارلو

رضا علوی

منصور اسانلو

ایران آکادمیا

رضا گوهرزاد

عسل پهلوان

آیین بهایی

بیژن خلیلی

ساسان کمالی

پریسا ساعد

محمد امینی

راه کارگر

سیروس مشکی

نهضت فرنودی

داریوش اقبالی

نوین تی وی

تلفن: 4201 791 818
فکس:  5303792828

استودیو:  4202 791 818

20501Ventura Blvd. Suite 147 

Woodland Hills, CA 91364

info@andisheh.tv 

دکتر جمشید آصف
جراح - دندانپزشک

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

Encino, CA 91436

http://www.andisheh.tv/
https://www.iraniticket.com/tehran-uptown/tickets/5th-annual-yalda-night-celebration-laguna-beach-187027?treferrer=ticketor%7e6%7e#buy
https://www.iraniticket.com/eretzcc/tickets/shabbat-services-and-luncheon-184312#buy
https://www1.ticketmaster.com/event/17005768409FD5E9
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
https://shop.ketab.com/
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مقاله:

خودی و ناخودی: حکایت دیروز، امروز و همیشه من

مقدمــه:  موضوع صحبت  امروز من - خــودی و ناخودی:حکایت دیروز، امروز و 
همیشهٔ من- حتما تازگی ندارد ولی مهم این است که هرگز هم کهنه نمیشود چون 
معضلی اســت که هنوز راه حلی برای آن پیدا نشــده و هر چه می گذرد تلخ تر و 
جانکاه تر می شــود. تحوالت اخیر جهانی و آنچه شاهدش هستیم هم نشان از این 

دارند که مشکل خودی و ناخودی همچنان زنده و در جریان است.
اگر امروز از این مشکل سخن می گویم، باور دارم در میان بسیارانی از شما عزیزان، 
همدرد و همدل پیدا کرده ام و شــاهدم که این روزها مسلمانان جهان نیز در پیامد 
انقالب اسالمی، فاجعهٔ 11 سپتامبر و به دنبال آن ظهور داعش عمق درد انگشت نما 
شدن، اقلیت  شدن و در یک کاسه قرار گرفتن با کسانی که تنها وجه مشترکشان با 

آنها مذهبشان هست را با گوشت و پوست خود حس می کنند.

آنچه که من یهودی، من بهایی، من ارمنی، من آشــوری، من زرتشتی، من سنی، من 
آذری، من بلوچ، من زن، من ترک، من درویش، من دگراندیش و من دگرباش قرنها 
و نسلهاست دردآشنا و درگیرش بودیم: یعنی درد ناخودی بودن و ناخودی ماندن. 
تا آنجا که به این پذیرش رســیدیم خودی شدن را فراموش کنیم که چون ناخودی 

شدی، همیشه چنین باقی خواهی ماند.

در پی شهروندی همسان: 

من می خواهم در مورد دیروز و امروز و شاید فردای خودم با شما حرف بزنم و شما 
را در سفری پنجاه یا شصت ساله با خود همراه کنم و بگویم -چگونه در تمام این 
سالها- هر جا که بودم یک ناخودی بودم و یک ناخودی ماندم. هر زمان به شکلی 
و به نامی. آیا همُه وابستگان به جوامع اقلیت یا »ناخودی« سر بر این فرمان نهادند و 
آنرا راحت پذیرفتند؟ بیشک فرصت طلبانی چنین کردند. ولی بسیارانی از جمله من 

راحت زیر بار این تبعیض نرفتیم، تاوانش را هم پرداختیم.

دیروز - در یک ســرزمین اســالمی- من هم یک زن بودم و هم یک یهودی یعنی 
اقلیت به توان دو. ولی از همان دوران نوجوانی و در مقابل این ویژگی انفعالی قوم 
خود و هم جنسانم سرکشی کردم، گفتم و نوشتم و اعتراض کردم که ما همه انسان 
هستیم، همه ایرانی هستیم و این مهم است چون جنسیت و مذهب و باور و قومیت 
تعیین کننده نیست. البته چوبش را هم خیلی خوردم که جوان است و جاهل، تجربه 

ندارد، سرش به سنگ می خورد.

بله، انکار نمیکنم که تا شد و توانستم ایرانی  ماندم تا پذیرفته شوم و گمان کردم، شدم. 
من یهودی، مثل بقیُه اقلیت های بهایی، عیسوی، زرتشتی، سنی، کرد، بلوچ، آذری، 
درویش، دگر اندیش و دگرباش... باور داشتم از آن ایران هستم و برای ورود به جمع 
بزرگ خودیها )بشنوید ایرانیها( چشم بر بسیاری کجرویها، ستیزها و توهین ها بستم.

 Politicaly( ولــی واقعیت چنیــن نبود. در زیــر این الیــهٔ متمدنانهٔ ظاهــری
correctness( هرگاه سخن از ایران و ایرانی رفت منظور مسلمانان ایران بودند 
و بگذارید دقیق تر بگویم »مرد مسلمان شیعه« بود که او خودی بشمار میرفت و بقیه 

ناخودی: حتی زن مسلمان، حتی مرد اهل سنت.

 انقالب اسالمی:

 انقالبی الزم بود تا همــهٔ این پرده ها کنار برود و واقعیت عریان تر از آنچه فکر می 
کردیم خود را نشان دهد.

پرده ها که کنار زده شــد، شنیدیم و فهمیدیم که »همه جای ایران، سرای من است« 
یک شــوخی تلخ بود و »من ایرانی ام و ایران مال من است« یک دروغ بزرگ. »من 
اکثریتم و تو اقلیت، حد و مرز خودت را بشناس« سیلی سخت انقالبی شد همچنان 
که »من خودیم و تو ناخودی، اینجا خانهٔ تو نیست« شعار روز. ارامنه و یهودیان را به 
ارمنستان و اسرائیل حواله دادند که   »سرزمین شما آنجاست«، زنان را زیر چادر کردند 
که مردان تحریک نشوند؛ آنکه اهل کتاب نبود را به زیر زمین ها کوچ دادند؛ و چپ 

و مجاهد و سیاسی و خداناباور را زندانی یا اعدام کردند.

تبعید، فرار و پناهندگی: 

به دنبال اخراج و پاکسازی از سازمان تلویزیون ملی ایران و روزنامُه کیهان تنها به جرم 
اقلیت بودن، به دلیل زن بودن و به بهانُه وابستگی به اسرائیل، یا بخاطر خدمت به رژیم 
قبلی، زمان تن دادن به غربت گزینی یا تبعید خودخواسته  فرا رسید. فرار مغزها شروع 

شده بود  و هیچ اکثریتی هم دلش نسوخت، چرا که اندیشمندان هم خودی نبودند.

در ضربهٔ ناباوری انقالب زدگی و ســرخوردگی از ناخودی بودن، با هزاران امید به 
ســرزمین جدید پناه آوردیم. در اینجا هم هر دم از این باغ بری رســید گلوگیر و 
نفس بُر. این بار در میان ایرانیان تبعیدی دسته بندی اقلیت و اکثریت تماشایی بود. در 
فصل جدید زندگی در غربت، گیج و مبهوت به  فکر ریشه یابی  این  مشکل ، این درد، 
یا این  واقعیت  تلخ تاریخی  افتادیم و ندانســتیم چنین کاری چه واکنش  منفی تندی 
می تواند  در میان  اکثریت  داشــته  باشد.  استدالل این بود که : »از ریشه یابی ها همیشه  
برداشت  درست نمی شود. چه  بسا ریشه یابی   هایی که آلوده  به  جانبداری  فردی  هستند 
یــا در راه  حفظ  منافع  یک  قوم، یک گروه، یک مذهــب  یا یک ایدئولوژی  خاص  
عمل می کنند.« بعد هشدار که: »چنین سخنانی - در شرایط بحرانی کنونی- ایجاد 
حساسیت میکند و به تمامیت ارضی ایران لطمه میزند.« حکم این بود که تا اطالع 
بعدی نفس کســی در نیاید مبادا در فنجان ایرانیان خارج از کشور طوفان برپا شود! 
قرار بر این شد که مطالبات اقلیتها بماند برای بعد و ما ناخودیها در وضعیت موجود 
بمانیم تا در آیندهٔ بازگشت به ایراِن آزاد شده و در جریان بازنویسی قانون اساسی، به 

درد دل و مطالبات ما رسیدگی شود.

جالب اســت نه؟ در حالی  که  همهٔ  گذشتهٔ  ایران  داشت از نو داوری  می شد و هنوز 
می شــود، در شرایطی که تاریخ  از نو مورد بررسی  قرار می گرفت و هنوز می گیرد، 
چرا باید بخش  قابل  توجهی  از آن  یعنی  تاریخ  اقلیت ها از چنین  قاعده ای  مســتثنی  
باشــد؟ چرا ناگفته  و ناشنیده  بماند؟ آنهایی  که  در گذشته  تاریخ نویس  بودند، نظاره  
کردند و ننوشتند؛ آنهایی که  خودشان  تاریخ  را تجربه  کردند، نگفته  رفتند. کم  عنایتی  
غریبی  بود به  این  بخش  تاریخ  که  باید روزی  به همت جوانان نیک اندیش کشــورم 

جبران  شود. برگردم به اصل موضوع.

در پی هویت تازه:

بله حاال عالوه بر تمام موارد قبلی ناخودی بودن، شق چهارمی هم به بقیه اضافه شد، 
آن اینکه: »موضعت را روشن کن!« معضل ما شد موضع. انگها یکی پس از دیگری 
آفریده شدند: حزب اللهی، شاه اللهی، مزدور جمهوری اسالمی، چپی، توده ای، خائن، 
جاسوس، تجزیه طلب ، صهیونیست، مصدقی، بختیاری،  ملی گرا، مشروطه خواه !!!!.....

در کنــار ایــن زد و خوردها و تفرقه افکنی هــا، یک اتفاق دیگر هــم افتاد: حادثهٔ 
گروگان گیری 4 نوامبــر 1979 و ضربهٔ انگ ناخودی خوردن در خاک مهاجرپرور 
آمریکا. در اینجا و برای نخستین بار، چشمانمان بر این واقعیت باز شد که آمریکایی 
نشدی که هیچ، ایرانی هم نباید باشی )بشنوید: نفی هویت ایرانی(. پس در آمریکا هم 
در روی همین پاشنه می چرخد؟ سرزمینی که به عنوان خانُه دوم برای خود انتخاب 
کرده بودیم! با این باور که به زیر سرپناهی خزیده   ایم که خواستگاه آزادی و برابری 

است و سرزمین امکانات! اینجا هم که سخن از خودی و ناخودی است!

بسیاری از ایرانیان مسلمان آمریکا یک شبه دست به تقیه زدند و یونانی و ایتالیایی و 
ترک شدند، همچون ارامنه که اهل ارمنستان و یهودیان که اهل اسرائیل گشتند. و این 
پیش درآمد یکی از بزرگترین سوءتفاهم های سه دههٔ اخیر میان ایرانیان برون مرزی 

شد که اثراتش آهسته آهسته خود را نشان داد.

این سوء تفاهم چه بود؟ عرض می کنم.

 پرسش  یا محاکمه؟

ـ مرحلُه نخست: نگاهی بیندازیم به انتفاضه اول در سال 1987 : شما فکر می کنید 
به دنبال این جنبش پرســش هایی که از من یهودی ایرانی می شد چه بود؟ پرسش 

که خیر، محاکمه!!!

ایرانی هســتی یا اسرائیلی؟ به کدامیک بیشــتر وفاداری؟ اول ایرانی هستی یا اول 
یهودی؟ ایرانی یهودی هستی یا یهودی ایرانی؟ جواب هم هرچه بود فرق نمی کرد. 
در اثر ســنگ پرانی گروهی جوان فلسطینی تحت ستم، توی یهودی ایرانی به دلیل 
بی ســابقه و تازه ای از نو شدی ناخودی، فلسطینی ُسنی شد خودی، یهودی ایرانی 
شد غیرخودی: بهمین سرعت و بهمین سادگی! در ایران به فتوای رهبران جمهوری 
اسالمی و در خارج کشور به رخصت روشنفکران. جالب است، نه؟ شک ندارم همهٔ 
کسانی که مرا میشناختند دیدگاه و پاسخم را میدانستند. ولی دردا که موضع و پایگاه 
من هر چه بود، در نفس خودی و ناخودی فرق چندانی نمی کرد. شوربختانه در آن 

هیجان جمعی حاکم، )Mass Hysteria( جایی برای استدالل نبود.

-  مرحلهٔ بعدی به دنبال فاجعهٔ 11 سپتامبر 2001 پیش آمد و همزمان با این فاجعهٔ 
قرن، موج اســالم گریزی و اسالم ســتیزی براه افتاد. حاال دیگر یک گروه جدید به 
لیست باالبلند ناخودیها در سرزمین  های غرب اضافه شد: مسلمانان. بگذارید با شما 
کامال صادق باشــم: این چالش غریبی بود برای من که از یک سو میتوانست دلم را 
خنک کند و از سوی دیگر به تفکر وادارم کند. در این میانه هم صد البته دو دستگی 
در میان ناخودیهای گذشته که حاال زیر پایشان کمی محکم  شده بود وجود داشت 
و هنوز هم دارد. با خودمان تعارف که نداریم: بودند آنهایی که دلشــان خنک شــد 
و گفتند تا چشمشــان هشت تا و چشم خود بر این ناروایی بستند. در مقابل، بودند 
آنهایی -مثل من و همفکرانم- که آنچه بر ســر خودشان آمده بود را بر دیگری روا 
نمی داشــتند. ما می دانستیم دیگر زمان سکوت نیست، وقت آن نیست که بگذاری 
آواری که قرنها بر سر توی یهودی، بهایی، ارمنی، آشوری، زرتشتی، سنی، کرد، بلوچ، 
آذری، زن، درویش، دگراندیش و دگرباش فرو ریخته بود، اینبار بر سر دیگرانی بریزد 

که تنها بخاطر مسلمان بودن تحقیر و توهین بر آنها روا داشته میشد.

در آن زمان و با توجه به ابعاد وســیع این تبعیض، وقت  تصفیه  حسابهای   گذشته  و 
تالفی نبود. زمان بازگویی  دردهای  کهنه  و برانگیختن احساسات منفی  و بهره برداری  

از تاریخ  ســتم  و تجاوز به  اقلیتها هم نبود. وقت »زدی  ضربتی  ضربتی  نوش  کن « و 
از همه مهمتر وقت خودی و ناخودی هم نبود. وقت همدلی بود - بی هیچ شک و 

تردید- که به قول احمد شاملو:

من درد مشترکم ، مرا فریاد کن

و امروز:

در ادامهٔ ســفر سنگین و پر دردم امروز را شــاهدیم: زنده شدن راست افراطی در 
آمریکا، در اروپا، در روســیه، و به دنبال آن در سراســر جهان که به باور من فرزند 
خلف سلف خود جمهوری اسالمی است. باز حکایت تکراری خودی و ناخودی. 
از نو شاهد جان تازه گرفتن کوکالکس کالن ها و نئوناتزی ها، از نو نفرت از یهودی و 
سیاهپوست و مسلمان، از نو آتش زدن کلیسا و کنیسا و مسجد، از نو تجاوز به حقوق 
زنان و دخترکان نوبالغ، باز تحقیر و سرکوب زنی که میخواست رئیس جمهور شود 
و رئیس جمهوری که رنگین پوست بود، از نو کشتار قومی به جرم نپرستیدن خدایی 

که دیگری می پرستد.

از نو شاهد موج پناهندگان سوری و عراقی و یزیدی و عیسوی )بشنوید ناخودیها( 
هستیم که هزاران هزار در پی یافتن ساحل امن در دریای بیرحم مدیترانه غرق می 
شوند و در کوه و بیابان جانشان را از دست میدهند و پس راندن آنان به بهانهٔ ناخودی 

بودن. کسانی که: نه  در غربت  دلی شاد و نه  رویی  در وطن  دارند.

افزون بر آن سخن از برپا کردن دیوار برای فصل کردن بجای ساختن پل برای وصل 
کردن به بهانُه جلوگیری از حضور ناخودی ها )بشنوید مهاجرستیزی( و بر انگیختن 
آتش احساســات ضد انسانی به بهانهٔ سرکوب گروهی جانی و تروریست شناخته 

شده.

نتیجه:

آیا سکوت در مقابل این فجایع جایز است؟ چون از ما نیستند به ما مربوط نمی شود؟ 
آیا این غیر انسانی ترین استدالل ممکن نیست؟ حمایت نکردن به هر راهی که شود؟ 
سربرنگرداندن به هر بهانه ای که ممکن باشد؟ گامی به پیش نگذاشتن به دلیل اینکه 

حاال وقتش نیست؟ غافل از اینکه:

                                                  
  قدر وقت  ار نشناسد دل  و کاری  نکند                 بس  خجالت  که  از این  حاصل  اوقات  بریم 

 

اگر امروز اقلیت های  مختلف  دینی ، قومی ، جنسی  و زبانی  از ناروایی ها و ستم هایی  
که  در گذشتهٔ  دور و نزدیک  تجربه  کرده اند سخن  می گویند؛ اگر دنبال آن  دامان گرم 
که حق  هر فرزند از مادرش  بشمار میرود؛ اگر برای فرار از وطنی که - باید خانهٔ امن 
آنها باشد- خود را به  هر آب  و آتشی می زنند، برای این است که جهانیان را به خود 
آورند که در گوشــه هایی از این جهان پهناور، انسانهایی هستند که مورد ظلم قرار 
گرفته اند، بخاطر باورشان ستم دیده اند، هرگز مورد پذیرش قرار نگرفتند و خودی 
نشدند تا آنجا که کاسُه صبرشان لبریز شد و به  توصیهٔ  سعدی  ترک  یار و دیار کردند 

که  گفته:

   سعدیا حب  وطن  گرچه  حدیثی  است  صحیح                  نتوان  مرد به  ذلت  که  در اینجا زادم 

بله. دغدغهٔ دیروز و امروز من و شــما  که کوشندگان حقوق بشر بودیم و هنوز هم 
وا نداده ایم، این  بود و هست که  خواهان جهانی  بودیم و هستیم  که  در آن  به کرامت 
انســانی قدر نهاده شود و نابرابریها دیگر رخ  ننماید تاهمهٔ  شهروندان یک کشور از 
مواهب آزادی به یکسان بهره مند شوند و واژگان اقلیت  یا اکثریت  از صفحات قوانین 

اساسی، مدنی و جزایی از آن رخت بربندند.

نســل ما خواهان  این  بود و هســت که  در جهان و به تبع آن در ایران  قانون  سقف  
شیشــه ای  )glass ceiling( برای  ناخودیها وجود نداشته باشد تا کسانی  که  به  
دنبال  زندگی شایسته ای  هستند مجبور نشوند برای  گذر از آن  به  انکار هویت  خویش  

بپردازند. 

ما امیدوارم  بودیم و هســتیم روزی  برســد که  در جهان و به تبع آن در کشور من ، 
یک  زن  به  دلیل  جنســیت  دیگر، یک  یهودی  و بهایی  و مسیحی  و زرتشتی  و سنی  
و درویش به  دلیل  نیایش  به  شــیوه ای  دیگر، یک  انسان  الئیک  به  جرم  بی دینی ، یک 
 خداناباور به دلیل انکار حضور کبریایی  او در آسمان، یک  آذری  و کرد و بلوچ  و لر 
به  دلیل  داشتن  زبانی  دیگر و یک  انسان  به  دلیل  داشتن  اندیشه ای  دیگر یا گرایش به 

همجنس مورد ستم  و تبعیض  قرار نگیرد.

آیا چنین شد؟ آیا چنین می شود؟  آیا موفق شدیم؟ آیا موفق می شویم؟

دوست ندارم بگویم، ولی چشم انداز آنچه امروز با چشمان هفتاد ساله ام میبینم مرا 
به وحشت می اندازد زیرا جهان از آنچه در سی سالگی می دیدم بسا بدتر شده است. 

و ای دریغ!

مگر آنکه نسل جوان کشور من بکند آنچه که از او انتظار می رود. به امید آن روز

نویسنده مقاله : هما سرشار 



خبرگزاری ایرانشــهر: ســید علی خامنه ای رهبر جمهوری اســالمی ایران 
که نه اشــتباه می کند و نه عقب نشــینی از مواضع بویژه ضد بشری اش و 
کســی که تســلیمش را در هر چیزی »نرمش قهرمانانه« می خواند این بار 
از زبان علی الریجانی رییس مجلس شــورای اســالمی به یک عقب نشینی 

عمده دست زد.
علی الریجانی در یک نشســت خبــری اعالم کرد که شــورای هماهنگی 
اقتصادی ســران قوا موقتی اســت و برای شــرایط موجود تشکیل شده و 
جایگزین مجلس شــورا نیســت. علی الریجانی زمان انحالل این شورا را 
اعالم نکرد هر چند تاکید شــده است که این شــورا به دستور رهبر تشکیل 

است.  شده 
گفتنی اســت، ســهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت ناگهانی آن در ایران بنا 

به مصوبه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام گرفت.
این شــورا چنــد هفته پس از خروج آمریکا از توافق هســته ای برجام، به 
دســتور علی خامنه ای با عنوان » شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 
قوا« تشــکیل شد. شورای مذکور با حضور رئیس جمهور، رئیس مجلس و 
رئیس قوه قضائیه رســمیت پیدا می کند و مصوبات آن از قبل دارای تایید 
رهبر جمهوری اســالمی می باشد، برای همین به سرعت اجرایی می شود.
رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس شــورای اســالمی به طور 

مشــترک ریاست این شورا را بر عهده دارند.
اعضای این شــورا عبارتند از: معاون اول رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس 
جمهــور، رئیس ســازمان برنامه و بودجــه، معاون امــور اقتصادی رئیس 
جمهــور، وزیر امور اقتصــادی و دارایی، وزیر امــور خارجه، وزیر نفت، 
رئیس کل بانک مرکزی، معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس 
مرکــز پژوهش هــای مجلس، رئیس کمیســیون برنامــه و بودجه و رئیس 

اسالمی. شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 

Shah Abbas 
emperor of persia

1629-1587
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