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

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

گرفته است رشک مبر...!!!

رایگان
FREE

پارک ها و کرانه های ساحلی 
کالیفرنیا بسته می شود

سان فرانسیسکو بیشترین مبتال به 
ویروس کرونا در کالیفرنیا را دارد

Costco ساعات ویژه سالمندان در

مقررات ویژه ارنج کانتی با افزایش 
بیمارهای ویروس کرونا

فروشگاه های اسلحه در کالیفرنیا 
تعطیل می شوند

ایالت کالیفرنیا 21 میلیارد دالر ذخیره 
مالی خود را از دست می دهد

وحشت مردم از جا بجایی تانک های 
ارتش بی مورد است

در صفحات دیگر:

213
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در صفحه 4

شاهِ میرفطروس
 ) بخش دوم (
محمد  امینی

افزایش بی سابقه بیکاران در کالیفرنیا

ایالت کالیفرنیا هفته گذشــته 189809 تقاضای جدید 
مزایای بیکاری را تجربه کرد و این در حالی اســت که 
هفته پیش از آن یعنی آغــاز روزهای احتمال در خانه 
ماندن 57606 درخواســت برای مزایــای بیکاری را 
گــزارش کرده بود و آمریکا در هفته گذشــته با 3/28 
میلیون تقاضای بیکاری جدید روبرو شــده است. آمار 
نشان می دهد که نســبت افزایش بیکاری در کالیفرنیا، 

بیشتر از نسبت افزایش میزان بیکاری در سراسر آمریکا 
بوده است. 

آمار رسمی کشور آمریکا اکنون رکورد 695000 تقاضا 
در اکتبر سال 1982 را شکسته است. 

ناگفتــه نماند که برای دریافت نخســتین چک دوران 
بیکاری در کالیفرنیا بایــد 21 روز منتظر ماند. در حال 
حاضر کالیفرنیا برای بیکاران حداکثر هفته ای 450 دالر 

چک را فراهم می نمود لیکن با تصویب بسته اقتصادی 
در شب گذشته در سنای آمریکا، بیکاران می توانند یک 
چک 600 دالری برای هر هفته تا مدت 4 ماه دریافت 
نمایــد. این الیحه در روز جمعه در خانه نمایندگان به 

رای گذاشته می شود. 

رمزگشایی از سخنان محمد جواد ظریف در 
رابطه با ویروس کرونا

یکــی از فوائد بحــران ، بمانند شــیوع ویروس کرونا 
و رویارویــی با تصویر مرگ ونیســتی این اســت که 
مجموعــه ای از خطا ها و عذاب وجدان هایی که افراد 
در طول زندگی، در خود پنهان کرده بوده اند، رو می آیند 
و یقه آدم را می گیرند. این وزیر )با پوزش بسیار( که به 
ماله کش رژیم شهرت دارد، هم اکنون دست مغفرت و 
توبه به آسمان بلند کرده و خطاب به اصول گرایان،   اما 
در واقع به مردم ســخنانی ایراد کرده است. غافل از این 
که خطاهای فاحش این رژیم ویروسی، در طول چهل 
و اندی ســال مثل کرونا نیست که با رعایت بهداشت و 

حبس خانگی چند هفته ای بر طرف شود.
یاو از ملتی که با دستان تهی خود را قرنطینه کرده اند، در 
خواست می کند که از این فرصت استفاده کرده، فکر خود 
رابکنند و سروم بخشش این رژیم را در ذهن خود تزریق 
کنند تا روز بعد از کرونا، ما ملت در بند، مانند عروســک 
های کوکی، تماما و در بست به عملکرد ها و  بگیر وببندها 
و غــارت های رژیم مصون، بی اعتنا و بی خیال شــده و 
از بهشت قرنطینه خود به جهنم دره این حضرات سقوط 
آزاد کنیم! این وزیر خارجه نه تنها به چند زبان و فرهنگ 
خارجه التفات دارد، گویا به چند گویش داخله نیز مسلط 
است. برای آن ها که به اشارات او آشنایی ندارند، چکیده 
اظهارات و مانیفســت توبه او بدین قرار است:» ما دولت 
ضمن نصیحت به اصول گرایان، آمادگی خو د را برای سر 
پوشی همه خطاهایمان اعالم می داریم )سوال و کنجکاوی 
موقوف!(. و حاضریم که با دوستان و دشمنان ظاهری هم  
یک جوری کنار بیاییم. واز شما ملت نیز می خواهیم که هر 
جور شده کوتاه بیایید و »همه با هم...« فراموش کنیم. یعنی 

انگار نه انگار که زمان چهل ســال گذشت. ما از آن همه 
کشتار و ناله و شیون و زاری و غارت درس نگرفتیم زیرا 
مثل ویروس به ما ســرایت نمی کرد. اما حال که با وجود 
این ویروس منحوس، تصویر جهنم و پل صراط و چهره 
مخوف تر از خود یعنی نکیر و  منکر را نزدیک دیده و تاب 
رویارویی با شــما ملت و خطاهای باال زده را نیز نداریم، 
ناگزیریم که فعال با زبان خوش به شما تذکر بدهیم. در غیر 
این صورت، با یاد گیری روش جدید و تجربه اندوزی از 
کرونای عزیز، شما را برای مصونیت سازی به طرح های 
جدید خود و استراحت دوباره به سوراخ موش های قرنطینه 
بعدی خواهیم فرستاد. بعد نگویید هشدار ندادید. آذوقه و 
ماسک و تصمیمش با شما! والشیطان اعلم.« در پاسخ به این 
وزیــر که خودش را پاک  به کوچه نفهمی زده و ظاهرا به 
اصول گرایان انتقاد کرده آن هم با تقلید از فرهنگ سیاسی 
همان کشور های خارجه ی دشمن که برای ظاهرسازی و 
ساکت کردن مردم، گروهی از دولتمردان را به انتقاد از دولت 
وا می دارند، باید گفت که ســگ زرد برادر شغال است و 

توبه گرگ.....
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در کانون خبر: تصویر هفته:                                                  کورش سلیمانی - اتالنتا

سان فرانسیسکو بیشترین مبتال به ویروس کرونا در کالیفرنیا را دارد

پس از افزایش رسمی شــمار مبتالیان به ویروس کرونا در کالیفرنیا به 2267 نفر، 
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا که پیش از این نیاز کالیفرنیا به تخت های بیمارستانی 
را در رقــم 20 هــزار برآورد کرده بود، اعالم کرد کــه این میزان نیاز به تخت های 
بیمارستانی می تواند به 50 هزار تخت برسد و نیازمند افزایش دست کم 40 درصد 
به شمار تخت های 416 بیمارستان کالیفرنیا ضروری است و نیاز به 1 میلیارد جفت 

دستکش و صدها میلیون روپوش پزشکی و بیمارستانی وجود دارد. 
در ایالت کالیفرنیا، سان فرانسیسکو، بیشترین شمار گسترش ویروس کرونا را تجربه 

کرده است و با ان روبروست از این رو سانفرانسیسکو نخستین گام در محدودسازی 
مالقات کنندگان بیمارستان ها را به اجرا می گذارد و تمامی جراحی های غیرضروری 
را متوقف می نماید و دیدار با پزشکان را به صورت تماس تلفنی و ویدئویی به اجرا 

می گذارد تا امکان بیشتری در اختیار مبتالیان به COVID-19 قرار بگیرد. 
افزایش شمار مبتالیان در میان سن 18 تا 40 سال به میزان 42 درصد، در کانتی لوس 

آنجلس،  معیار تازه ای را وارد ارزیابی ها می کند. 

پارک ها و کرانه های ساحلی کالیفرنیا بسته می شود
گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا برای گسترش طرح در خانه ماندن کالیفرنیایی ها 
و اجرای هر چه بیشــتر آن، دستور داد که تمامی پارکینگ های پارک ها و کرانه های 
ســاحلی ایالت کالیفرنیا بسته شوند تا از این گذر بتواند از حضور مردم در پارک ها 
و کرانه های ســاحلی در کنار یکدیگر پیشــگیری نماید، طرحی که کارشناسان آن 
را ممنوعیــت نرم نامگــذاری کرده اند. ارنج کانتی نیز در تبعیــت از این تصمیم، 

پارکینگ های پارک ها و ساحل ها را بست. 
از ســوی دیگر، برای پیشگیری از افزایش بیماری در جامعه، قاضی دیوان قضایی 
کالیفرنیا تانی کانتیل ســاکایه )Tani Cantil Sakauye( دستور داد تا تمامی 
محاکمه ها و جلسات دادگاهی در دادگاه های عالی کالیفرنیا به مدت 2 ماه به حالت 

تعلیق درآید. 
گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا نیز افزون بر احتمال تعطیلی مدارس تا پایان سال 
تحصیلی در کالیفرنیا، از تمدیــد دوران در خانه ماندن برای یک دوره 90 روزه در 

صورت افزایش میزان مبتالن سخن می گوید. 

ماجرای ِجی ِادگار هوو ر
»ِجی اِدگار هوور« ، ســلطان بی تاج و 
تخت ســازمان  اف بی ای ، در سن 26 
سالگی ، ریاست این سازمان  را به عهده 
گرفت و از همان ابتــدای تکیه زدن بر 
اریکه ی قدرت ، کار را به جایی رســاند 
که مقامات عالی رتبه ی سیاسی ، نظامی 
، اجتماعی و هنری آمریکا ، با شــنیدن 
نام او ، رنگ از رویشــان می پرید  و مثل 
بید مجنون می لرزیدند ) در این مورد ، 
ضرب المثل دیگری هم هست که درست 

یادم نمیاد(. 
بله، این جناب مســتطاب ، یعنی همون 
جناب »جی ادگار هوور«  با پی بردن به 
اسرار سازمانی و راز های نهانی در مقیاس 
جهانی ، اختیار و عنان اربابان قدرت را در 
دست داشت و با هر سازی که دل تنگش 

می خواست ، آنها را می رقصاند.! 
جالب اســت این را هم بدانید که ِجی 
اِدگاری که یک عمر ، برای دیگران دام می 
نهاد، خود نیز با کّله، به دام سازمان مخوف 
مافیا افتاد. بدین گونه که این ســازمان، با 
فرســتادن »کالغی« )بجای پرستو!!!( به 
خلوتگه عالیجناب هــوور ، براحتی، به 
هم جنــس  گرایی او پی برد و بی جهت 
نبود که این مرد اسطوره ای پلیس مخفی 
آمریکا، در مقابله با کانگستر های مافیائی 
، دستش بسته بود و این سازمان، بجای 

اینکه در زمان اقتدار هوور، بســاطش از 
بیخ و بُن برچیده شود، فارغ البال، بکارش 
ادامه میداد و می توان گفت دوره ی اقتدار 
هوور، برای این سازمان مخوف، دوره ی 
بّره ُکشون اش بود و یا یک چیز دیگری 
خیلی هم بهتر ، چونکه اگر بخاطر داشته 
باشید، در فیلم پدرخوانده، که بر اساس 
ماجراهای سازمان مافیا ساخته شده بود 
، اشــاره ای به سال 1946 می شود و این 
زمانی بود که ِجی اِدگارهوور، 25 ســال 
آزگار ، با ُخلــِق زهرماری اش، در کمال 
اقتدار و افتخار ، ســازمان اف بی آی را 
اداره می کــرد. البته در فیلم پدرخوانده، 
اشــاره ای به این بزرگوار نمیشود) یعنی 
همون ِجی اِدگار هوور ( ، شــاید به این 
دلیل کــه رئیس اف بــی آی، در زمان 
انتشار کتاب پدرخوانده ، نوشته ی »ماریو 
پوزو« و همچنین نمایش فیلم سینمایی 
پدرخوانده، ســاخته ی »فرانسیس فورد 
کاپوال« ، هنوز در راس قدرت بود. ولی 
چه می شد کرد که سر انجام، اجل ُمعّلق، 
یقه  اش را گرفت و در ماه مِی1972 یعنی 
دو مــاه بعد از اکران فیلم پدرخوانده ، با 
خیالی راحت از افشا نشدن راز بزرگش ، 
نفس راحتی کشید و برای همیشه چشم 
از دنیای فانی فرو بست و به سرای باقی 

هم نشتافت.!!!

www.cbsautobody.com
http://talaitutor.org/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=47397&Status=2
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کتاب رایگان

Costco ساعات ویژه سالمندان در
در پی درگیری مراجعان و فشــار در صف های طوالین برای ورود به فروشگاه های 
 Costco ،در سانتاکالرا که با دخالت ماموران شریف دپارتمان همراه شد Costco
بار دیگر بر ســاعت ویژه سالمندان باالی 60 سال در دو روز سه شنبه و پنج شنبه از 

ساعت 8 تا 9 بامداد تاکید کرد. 
فروشگاه های دیگری مانند Walmart و Target نیز برای بزرگساالن باالی سن 60 

سال ساعت های ویژه ای را اعالم خواهند نمود. 
ناگفته نماند چه در این ساعتهای ویژه و چه در دیگر ساعت های عادی، فروشگاه ها 
ایستادن در صف با فاصله 6 فوت را به اجرا می گذارند تا بتوانند به رعایت بیشتر موارد 

بهداشتی بپردازند. 
از سوی دیگر در کالیفرنیا، در جستجوگر گوگل می توان نام فروشگاه هایی را یافت که 
افزون بر ســاعت ویژه سالمندان، تهیه و ارسال مواد خوراکی را با راننده به خانه های 

سالمندان انجام می دهند. 

مقررات ویژه ارنج کانتی با افزایش بیمارهای ویروس کرونا
با افزایش شمار مبتالیان به بیماری ناشی از ویروس کرونا، کانتی ارنج اعالم کرد که 
ساکنان این کانتی می توانند از اطالعات لحظه به لحظه و روزآمد برخوردار شوند و 
کافی اســت که Covid-19 را به 888777 از تلفن های همراه خود تکست کنند تا 
از سوی مرکز اطالعات و اورژانس ارنج کانتی آخرین اطالعات را دریافت نمایند. 

از سوی دیگر 2 شماره تلفن آژانس بهداشت و درمان ارنج کانتی از ساعت 9 بامداد 
تا 6 پس از نیمروز آگاهی های مورد نیاز را در اختیار می گذارد این شماره ها )714( 

628-7085 و )800(564-8448 هستند. 
 Food در همین اعالمیه اشاره شــده است که برای توزیع مواد خوراکی از سوی
Bank، گارد ملی آمریکا در محل ها مســتقر شده است. روز گذشته دولت فدرال 
اشــاره نمود که هزینه اســتقرار گارد ملی در ایالت کالیفرنیــا را FEMA خواهد 

پرداخت و تنها ایالت کالیفرنیا باید آنان را در خدمت خود سازماندهی نماید. 

فروشگاه های اسلحه در کالیفرنیا تعطیل می شوند
الکس ویه نوئه وا )Alex Villanueva( رئیس اداره شریف دپارتمان کانتی لوس 
انجلس اعالم کرد که در دوران بسته بودن عمومی فروشگاه ها در کالیفرنیا، مغازه های 
فروش اسلحه باید بسته بمانند زیرا در طبقه بندی مشاغل ضروری و حساس نیستند 
و اگر از این دســتور پیروی نکنند با جریمه نقدی و از دست دادن پروانه کار خود 

روبرو خواهند شد. 
او در بیانیه خود افزود که فروشگاه های اسلحه و کلوب های شبانه در زمره مشاغل 
غیرضروری هســتند و ما اعالم می کنیم که باید در این روزها بسته بمانند. البته ما 
نمی توانیم کســی را به این ســبب زندانی کنیم، لیکن به آگاهی آنان می رسانیم که 
هر چه زودتر درهای خود را ببندند . قانون مشاغل حساس و مورد نیاز تنها شامل 
فروشگاه های مواد خوراکی، دارویی و خدمات حمل و نقل، از این دست خدمات 

می شود و باید در ایالت کالیفرنیا رعایت شود. 

ایالت کالیفرنیا 21 میلیارد دالر ذخیره مالی خود را از دست می دهد
کارشناســان اقتصادی برآورد کرده اند که در صورت ادامه مشکل ناشی از گسترش 
ویروس کرونا در ایالت کالیفرنیا و افزایش میزان مبتالیان، کالیفرنیا ممکن اســت 
تمامی 21 میلیارد دالر ذخیره مالی خود را از دســت بدهد و با ســقوط اقتصادی 
همانند سال 2008 روبرو شود. گابریل پتک ، تحلیلگر قانون گذاران ایالتی می گوید: 

این روزها، حرکت ما مانند، پرواز با چشمان بسته است.«
ایالت از یک ســو با کمبود درآمد ناشی از مالیات روبرو خواهد شد و از سو دیگر 

افزون ر افزایش هزینه ها، با افزایش میزان پرداختی ها روبرو می شود. 
ناگفته نماند که این 21 میلیارد دالر در 2 دوره جری براون فرماندار پیشــین ذخیره 
شده است و بزگترین مشکل اقتصادی کالیفرنیا، موجب شد که در 25 سال گذشته 
کالیفرنیا به سبب ســقوط اقتصادی به طلبکاران چک های وعده دار )IOU( بدهد. 
شرایطی که موجب برکناری گری دیویس )Gary Davis( فرماندار کالیفرنیا شد. 

وحشت مردم از جا بجایی تانک های ارتش بی مورد است

وزارت دفــاع آمریکا پس از همزمانی جابــه جایی تانک های نظامی در کالیفرنیا و 
اســتقرار گارد ملی در کالیفرنیا اعالم کرد کــه جابه جایی تانک ها از پایگاه نیروی 
دریایــی در ونچورا کانتی در جنوب کالیفرنیا یک برنامه همیشــگی بوده و بخش 
لجستیک هوئه نه مه و پایگاه هوایی نیروی دریایی در پوینت موگو این جابه جایی 

را انجام داده اند و برای آماده سازی نیروها بوده است. 
اریک گارســتی شــهردار لوس آنجلس نیز در کنفرانس مطبوعاتی اشاره کرد که 

هیچگونه برنامه ای برای اســتقرار نیروهای گارد ملــی در خیابان ها وجود ندارد و 
آنچه مردم مشاهده کرده کرده اند، تنها جابه جایی نیروهای موتوری نظامی است. و 

نیروهای گارد ملی برای کمک در زمینه پزشکی آمده اند. 
اداره پلیس لوس آنجلس نیز اعالم کرد که به متوقف کردن اتوموبیل ها در خیابان ها 
برای موضوع رانندگی در حال مستی که در ایست های بازرسی موقت انجام می شد، 

ادامه نمی دهد. 

http://www.apcenters.com/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=32364&Status=2
http://www.miqlat.org/fa/resources.htm
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مقاله:

شاِه میرفطروس )بخش دوم(

محمد امینی

اگرچه افســانه ی نیم پخته ی گرایش رضاشاه به سوی آلمان، بهانه ای برای اشغال 
ایران از سوی متّفقین بود، پایان یافتن پادشاهی رضاشاه که کشور و دولت را با پنجه 
ای آهنین اداره می کرد، گشــایش سپهر سیاســی و اجتماعی ایران را درپی داشت. 
نمایندگان مجلســی که در ماه های پایانی پادشــاهی رضاشاه برگزیده شده بودند، 
اینک آزادانه تر به گفت و گو پرداختند و فراکســیون های سیاســی پس از شانزده 
ســال به مجلس بازگشتند؛ در پایتخت و در گوشه و کنار کشور، روزنامه های تازه 
منتشر شدند؛ گردهم آیی های سیاسی آزاد گردیدند و گروه های حرفه ای و احزاب 
سیاسی پدیدار شدند. ناگفته پیدا است از مردمی که یک نسل از آزادی و دموکراسی 
سیاسی بی بهره بودند و ناآزموده، نمی توان انتظارداشت که با بردباری و پختگی با 
یک دیگر رفتار نمایند. دموکراسی نوپای ایران، با درگیری ها و ناپختگی ها همراه 
بود. بگذریم که در این میان، کسانی نیز از داخل و خارج ازایران، به این آشفتگی ها 

دامن می زدند.
ارزیابی آقای میرفطروس از دوران پس از پادشــاهی رضاشاه و گشوده شدن سپهر 
سیاســی ایران، بنیاد داوری جانبدارانه ی وی از رفتار محّمدرضاشاه و نقد ایشان به 
کتاب آقای میالنی اســت. او برای نشــان دادن این که دوران پس از پایان پادشاهی 
رضاشــاه، دوران آزادی روزنامه ها، انجمن ها، احزاب، نشســت ها و سندیکاها و 

دوران گفت و گوی آزادانه و گاه جنجالی در مجلس نبوده و دوران آشوب و دروغ و 
ترور بوده، از دو نفر واگفته ای را بازگو می کند و افسوس می خورد که چرا جامعه ی 
ایران در آن سال ها باز شد؛ چرا نمایندگان گروه های درگیر با یک دیگر به مجلس 
راه یافتند؛ چرا دولت ها می آمدند و می رفتند؛ ای کاش که رضاشاهی باز می گشت 

و با پنجه ی آهنین خود به این بلبشو و آشفتگی پایان می داد!
میرفطروس یک رشته رویدادها را از »اشغال ایران توسط ارتش های متّفقین« در سوم 
شهریور1320 تا »سوء قصد به جـــان حسـین عـال، نخسـت وزیر« در آبان 1334 
ردیف کرده و سپس می نویسد: »دکتر محّمدعلی موّحـد- به درسـتی- آن دوره را 
»عصـر تـرور و آشوب« نامیده است«. او سپس با بهره گیری از این واگفته از آقای 

موّحد که در جلد دوم کتاب او آمده نه جلد یکم، می افزاید: 
»یکی ازنتایِج هرج و مرج های سیاســی-اجتماعی و »عصرِترور و آشوب« این بود 
که شاهِ مشروطه خواه- به تدریج- ازاحزاب سیاسی، آزادی و دموکراسی  دل بُرید و 
ضمن کوشش برای کسِب اقتدارِسیاسی،به تدریج از«سلطنت« به »حکومت« گرایید.«
نخســتین پیش فرض آقای میرفطروس این است که شاه، مشروطه خواه و هوادار 
آزادی سیاســی و دموکراسی  بوده. روشن نیســت آقای میرفطروس برپایه ی کدام 
پژوهش و ســند به چنین داوری رســیده. در پایین خواهیم دید که محّمد رضاشاه 
جوان، اگرچه به سان پدرش سوگند وفاداری به قانون اساسی خورده بود، بی آن که 
توانایی ها و جربزه ی پدرش را داشــته باشد، سودای فرمانروایی به شیوه ی او را در 

سر می پروراند. 
دو دیگــر این که، خواننده ای که کتاب چهارجلدی آقای موّحد را پیش روی خود 
نداشته باشد، باور می کند که ایشان، این دوره ی چهارده ساله را  »عصـــر تـرور و 
آشــوب« خوانده و چه بســا با این داوری میرفطروس همسو باشد که رویدادهای 
روزگار است که شــاه جوان را »به تدریج« از سلطنت به حکومت گرایانده. چنین 

نیست و آقای میرفطروس باردیگر با نوشتارهای دیگران و با تاریخ بازی می کند.
این واژه هایی که میرفطروس از آقای موّحد بازگو کرده، ســرنامه ی بخشــی است 
درباره ی ترور نافرجام شــاه در پانزده بهمن ماه 1327 و نه درباره ی سرتاســر این 
دوران! افزون براین، چگونه است که آقای میرفطروس، از سرتاسر کتابی که شیفتگی 
نویســنده به زنده یاد مصّدق و پشتیبانی او از جنبش مّلی کردن صنعت نفت در آن 
آشکار است، تنها همین چند واژه را یافته؟ گوهر کوشش آقای میرفطروس در کتابی 
که در»آسیب شناسی« مصّدق نوشته، ناتوان و لجوج و بی دانش نشان دادن آن رادمرد 
و انکار کودتای 28 مرداد اســت. او اینک، به روش همیشگی خود در بهره برداری 
شــلخته و قیچی شده از دیگران، همه ی کار موّحد را کنار نهاده و تنها چند واژه را 
برداشته و نا به جا به کارگرفته تا داوری خودرا به کرسی بنشاند. این، پژوهش نیست، 

تردستی و فریب است.1 
اّما شاه بیت داوری آقای میرفطروس درباره ی آن دوران، واگفته ای است از »خاطرات 
در خاطرات« رحیم زهتاب فرد در باره ی ســال های پس از شهریور بیست و آغاز 
پادشــاهی محّمد رضاشاه. ناگفته پیدا اســت که آقای میرفطروس واگفته ی زیر را 
گواهی برداوری خویش در ارزیابی ازآن سال ها می داند و از این رو، بی آن که به 
خواننده بگوید که زهتاب فرد به راستی چه کسی بوده و چه جایگاهی در آن سال ها 
داشته، ارزیابی اورا از آن دوران، نَُشسته و پوست نکنده به خورد خواننده می دهد: 

»بعد از شهریور1320، روزنامه ها یکی پس از دیگری راه افتادند، البتّه و صد البتّه، 
خــط همه، آزادی بود؛ بیچاره آزادی! قلم جای چاقــو و نیزه و ُچماق را گرفت... 

بلبشوی عجیبی به نام آزادی، فضای ایران را پُر و مسموم ساخت.«
برای من جای شــگفتی نیســت که آقای میرفطروس، داوری رحیم زهتاب فرد را 
در باره ی ســال های پس از شــهریور بیســت به خواننده ارمغان کند. زهتاب فرد 
مردی اســت که زندگی روزنامه نگاری و سیاسی خودرا در سایه ی نخستین »مرد 
آهنین« ســپهر سیاسی پس از مشروطه آغاز کرد؛ مردی که پیش از آن که رضاخان 
میرپنج به نخســت وزیری و سپس پادشاهی برسد، سودای رضاشاهی داشت: سیّد 
ضیاء الّدین طباطبایی که به پاس هواداری آشکارش از پیمان 1919، از سوی ژنرال 
آیرونساید، فرمانده ی نیروهای نظامی بریتانیا در ایران، به سرپرستی سیاسی کودتای 

1299 برگزیده شد.
زهتاب درباره ی جایگاه خود در این دوران »آشوب و ترور« چنین می گوید:

»در تبریز به من می گفتند »ســیّد ضیائی«.... تا این که به تهران آمدم و در نخستین 
روزهای تبعید به تهران درمحل حزب اراده ی مّلی اورا مالقات کردم.... اکثر اوقات 
خودرا در منزل آیت اهلل کاشانی، دفتر روزنامه ی وظیفه، منزل ]شیخ محّمد[ خالصی 
زاده، خانه ی دکتر ]محّمد هادی[ طاهری، منزل سیّدکاظم جلیلی یزدی ]نام آور به[ 
مرشــد، ... و هفته ای یک روزهم ساعتی را خدمت سیّد ضیاء الّدین طباطبایی می 

گذراندم.«2 
اینک کسانی را که زهتاب فرد »اوقات خود را« با آن ها می گذرانده و میرفطروس 

گفتاورد اورا شاهد داوری های خویش برمی شمارد، بازبینی کنیم:
روزنامه ی »وظیفه« به ســردبیری سیّد محّمدباقر موســوی حجازی در کنار »رعد 
امروز«، »کشور«، »هور«، »کوشش« و »کاروان«، از شمار روزنامه های وابسته یا هوادار 
به حزب اراده ی مّلی ســیّد ضیاء الّدین طباطبایی بود و زهتاب فرد از سال 1325، 

سردبیر این روزنامه شد. 
شیخ محّمد خالصی زاده، فرزند شیخ محّمد مهدی خالصی، از مراجع تقلید سرشناس 
نجف )زاده ی کرخ در پیرامون کاظمین( بود. پس از سال ها تبعید در دوران رضاشاه، 
نخســت به کاشان رفت و به ســازماندهی گروه های دینی – سیاسی پرداخت. از 
دشمنان آشــکار احمد کسروی و از شمار آخوندهای پشــتیبان نّواب صفوی در 
پیدایش »فداییان اسالم« بود. در آن هنگام که آقای زهتاب فرد جوان پیرامون این شیخ 
می پِلِکید، وی روزنامه ی »منشور نور« را با پشتیبانی سیّد ضیاء بیرون می داد. دکتر 
هادی طاهری، نام آور به شیخ هادی یزدی، نماینده ی یزد در مجلس و از سرشناس 
ترین سیاست مداران هوادار بریتانیا و از پایه گذاران حزب »اراده ی مّلی« سیّد ضیاء 
بــود. هواداری و پیوند او با بریتانیا به پایه ای بود که مردم او را »چرچیل ایران« می 
خواندند. سیّدکاظم جلیلی یزدی، درس حوزوی خوانده و پسر سیّد ابوالحسن دّره 
زرشــکی، یکی از یزرگترین زمین داران و بازرگانان یزد بود. نشست منقل و وافور 
پنجشنبه شب های خانه ی او را در تهران، مجلس دوم می خواندند. در سپهر سیاسی 

یزد، جلیلی، طاهری و سیّدضیاء به »جناح مرتجعین« نام آور بودند.
به گفته ی زهتاب فرد ،  سیّد ضیاء افزون بر روزنامه های نام برده در باال، از روزنامه 
هایی مانند »آتش بارشرق«، »شــاّلق«، »کاوه ی نو«، »ندای سپهر« و »غوغای مّلت« 
هم که جملگی از جنجالی ترین روزنامه های تهران بودند، پشــتیبانی می کرد و بر 
بســیاری از این روزنامه ها »نظارت و ارتباط مستقیم داشت و حتّی در یک زمان به 

چند روزنامه با انشاهای مختلف )و بی نام( سرمقاله می داد«!
یکــی از روزنامه های دوبرگی که به گفته ی زهتاب فرد»خود را ُمجاز دانســت به 
حیثّیت ُو شــرف ُو ناموِس افراد« بتازد، روزنامه ای بود به نام »تازیانه« که نه دفتری 
داشــت و نه صاحب امتیازی و همین اقای زهتاب فرد با پشتیباتی سیّدضیاء، »نیمه 
پنهانی« آن را می نوشت و چاپ و پخش می کرد. نگاهی به پاره ای از شماره های 
دوازده روزنامه ی یادشــده و نیز روزنامه ی زیرزمینــی »تازیانه«، گواه همان زبان و 
فرهنگی است که اقای زهتاب فرد  با قیافه ای حق به جانب گله می کند که در آن 

دوران، »قلم جای چاقو و نیزه و ُچماق را گرفته« بود! 
آقای میرفطروس از به کارگرفتن واژه هایی مانند »مرغدل«، »ترسو« و »شاه برفی« در 
باره مردی که او اینک سوداگرانه هوادار هرآن چه او کرده و گفته شده، بیزار است  
و شاه را »پرومته در زنجیر« می نامد! پرومته ای که نماد افسانه ای شورش در برابر 
خودکامگی زئوس، خدای خدایان بود! اینک به بیم و هراس ماندگاراین »پرومته در 

زنجیر« بنگریم:
در سی و یکم اردیبهشت سال 1332، که سه ماه پیش از کودتای 28 مرداد است و 
کسی که از دشمنی بریتانیا با مصّدق آگاه نیست، خواجه حافظ شیرازی است، شاه 
در گفت و گویی با هندرسون، سفیرایاالت متّحد آمریکا در ایران، چهره ی پرومته وار 

خودرا چنین نشان می دهد:
»بریتانیا سلسله قاجار را برانداخت؛ آن ها پدر مرا به قدرت نشاندند؛ آن ها پدر مرا 
برانداختند؛ و آن ها می توانند یا مرا براندازند و یا به گونه ای که به سود آن ها است 
نگه دارند. اگر مایل اند که من بمانم و دربار از حقوقی که قانون اساسی به آن داده 
برخوردار باشد، من باید آگاه شوم. همچنین، اگر آن ها می خواهند من بروم، باید مرا 

ادامه مطلب در صفحه ۹آگاه سازند تا من بی سروصدا بروم. آیا انگلیسی 

http://www.ketab.com/
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رضا صرامی

مسئولیت ها

- رئیس ســازمان زندان هاي اســتان خوزستان از ســال 1364 تا اردیبهشت 
1375

برخی از موارد نقض حقوق بشر

رضا صرامی در مقام رئیس ســازمان زندان هاي اســتان خوزستان در کشتار 
زندانیان

سیاســی زندان فجر اهواز در تابســتان ســال 1367 نقش تصمی مگیر داشته 
است.

در مرداد و شــهریور ســال 1367 ، چندین هزار زندانی سیاســی در ایران، با 
فتواي رو حــاهلل خمینی و تصمیم مقامات قضائی و اطالعاتی اعدام شــدند. 
تمامــی آ نها پیش از این بــه مجازات زندان محکوم شــده بودند و در حال 
گذرانــدن دوران محکومیت خود بودند و دوران محکومیت برخی از آنان نیز 

به پایان رسیده بود.
زندانیان سیاســی مخفیانه اعدام شدند و پیکر آنان در گورهاي بی نامونشان یا 

جمعی در سراسر ایران دفن شده است.
مهري القاسپور ، که طی سال هاي 65 تا 68 در زندان فجر اهواز زندانی بوده 

است،
درباره نقش رضا صرامی در کشــتار زندانیان سیاسی این زندان در سال 1367 

نزد عدالت براي ایران چنین شهادت داده است:
تقریبًا تیرماه ) 1367 ( بود، ســاعت ده شــب یک مرتبه چرا غها خاموش شد 
و » صرامــی « که آن زمان رئیس زندان هاي خوزســتان بــود، از بلندگوهاي 
زندان شــروع کرد به داد و فریاد و گفت: » و المنافقیــن الکفار.. ما همه تان 
را نابــود می کنیــم و هم هتان را از بین می بریم « بعــد بالفاصله بعد از این 
صحبتی که کرد شــروع به تیراندازي کردند. یادم اســت که همه ما زیر پنجره 
) پنــاه گرفتیم ( و بی اختیار یک حالتی گرفتــه بودیم که مثاًل می خواهیم از 
خودمان در مقابل تیراندازي دفــاع کنیم. بعد از همین صحبتی که » صرامی «  
کرد فردا صبح آمدند گفتند همه تان آماده باشــید و چادرهاي تان را سر کنید. 
بعد بازجویی ها شــروع شــد. ) بازجویی هاي سال 67 و اعدام ها ( در خود 

زندان فجر انجام شد .

سه روز این طوري بازجویی ها ادامه پیدا کرد. بازجویی آخري که پس دادیم 
با چش مبند بود.

فــردا صبح اولین نفري را که صــدا کردند من بودم. بعــد » صرامی « همین 
ســواالت را پرسید که خدا را قبول داري، سازمانت را قبول داري و جمهوري 
اســالمی را قبول داري. من هم گفتم که من جمهوري اسالمی را قبول ندارم، 

خدا را هم قبول ندارم، جریانم را هم قبول دارم.
روز بعددوبــاره گفتند بیایید بیرون. من و » پروین باقري « و » ســکینه دلفی 
« و یک خانم دیگر را چشــم بند زدنــد و گفتند بروید بازجویی. دوباره ما را 
به اتاقی بردند. من را پشــت میز نشــاندند. ) صرامی ( دوباره همان سؤاالت 
را پرســید و از » پروین «  و » ســکینه دلفی « سؤال کرد و آ نها دفاع کردند. 
الاقل این » سکینه دلفی « که با من بازجویی می شد و » پروین باقري « اصاًل 

مجاهد نبود ) ند (.
»ســکینه «  اعدام شــد، »زهرا« اعدام شد، » نادره « اعدام شد، » زینب « اعدام 
شد، » پروین « اعدام شد » مهرداد « اعدام شد، بچه ها اعدام شدند... می دانم 
کــه دوازده نفر از بچه هاي زن مجاهد که با ما بودند ) اعدام شــدند ( . همه 
بچه هاي مجاهد را اعدام کردند. حکم ) زینب( تمام شده بود و باید آزاد می 

شد ولی او را برگرداندند و دو ماه بعد اعدام شد. 
ابراهیم عالســوند )دال(، دیگر زندانی سیاســی زندان فجر اهواز در سال 67 
نیز طی شــهادتی نزد عدالت براي ایران درباره کشتار زندانیان سیاسی در سال 

1367 در زندان فجر اهواز می گوید:
) زندانیان ( بند رو می بردند توي حیاط، صرامی می اومد باهاشــون صحبت 
می کرد. یه تعداد اونجا از هر بندي ســوا کردند و یه تعدادي رو فرســتادند 
دوباره بند. او نها رو که ســوا کردند فرستادند انفرادي. بعد یک سري دوباره 
ایــن ها رو محاکمه کردند. محاکم ههاي یک دقیقه اي... صرامی با پرونده ریز 

و درشــت همه هم آشنا بود. خیلی آدم خشنی هم بود.
وکالي بین المللی حقوق بشري چون جفري رابرتسون همچنین هیات قضات 
دادگاه مردمی ایران تریبونال و ســازمان عفو بین الملل کشتار زندانیان سیاسی 

ایران در ســال 1367 را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته اند.
سازمان ملل نیز قربانیان کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال 1367 را مصداق 
» ناپدیدشــدگی قهري « دانسته است. به رسمیت شناخته شدن قربانیان کشتار 
زندانیان سیاســی درســال 1367 به عنوان ناپدیدشده قهري، دولت جمهوري 
اسالمی ایران را بر اســاس قوانین بین المللی موظف می کند که حق خانواده 
هاي قربانیان براي دانســتن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان شان 
را ادا کند و مســئوالن آن را تحت تعقیب قرار دهد. از نظر حقوق بین الملل، 
ناپدیدشــدگی قهري نقض مداوم حقوق بشــر و یک جرم بین المللی است و 
تا زمانی که فرد ناپدیدشــده پیدا یا سرنوشت اش به طور کامل معلوم نشود، 

حتی با وجود گذشــت چند دهه، مشمول مرور زمان نمی شود.

غالمرضا ضیائی
رئیس زندان رجایی شهر کرج

مسئولیت ها

- رئیس زندان رجایی شــهر کرج از مهر 1396 تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر

غالمرضــا ضیائی به عنوان رئیس زندان رجایی شــهر کرج، در نقض حقوق 
اولیه زندانیان و تحت فشــار قراردادن زندانیان عقیدتی- سیاسی نقش مؤثري 
داشــته است. از زمان انتصاب او به ریاست زندان رجایی شهر همچنان اغلب 
زندانیان عقیدتی- سیاســی از خدمات درمانی محرو ماند و در شرایطی وخیم 

و نامناسب دوران حبس خود را می گذرانند.
باوجود ای نکه زندان رجایی شــهر کرج بیشــتر براي نگهداري زندانیانی که 
مرتکب جرایمی چون قتل، تجاوز و قاچاق مواد مخدر شــده اند استفاده می 
شــود، سازمان زندان ها براي تحت فشار قراردادن زندانیان عقیدتی- سیاسی، 

بسیاري از آنان را به این زندان منتقل می کند.
نام زندان رجایی شــهر همواره با اعدام دســته جمعــی زندانیان، ممانعت از 
دسترســی زندانیان به خدمات درمانی، تهدید، ضرب و شــتم و به طور کلی 

محرومیت زندانیان از حقوق اساسی شان گره خورده است.

قرارگرفتن در لیست مجازا تهاي حقوق بشري
وزارت خزان هداري ایاالت متحده آمریکا

در 22 دي 1396 ، وزارت خزانــه داري آمریــکا غالمرضا ضیائی را به دلیل 
نقض گسترده و شدید حقوق بشر در لیست مجازات هاي حقوق بشري خود 
قــرار داد. در بیانیه این وزارت خانه، بــه نقش غالمرضا ضیائی در محرومیت 
زندانیــان از خدمــات درمانی، تعرضات جنســی به زندانیــان و اعدام هاي 

غیرقانونی در زندان رجایی شهر اشاره شده است.
بر اســاس این تحریم، دارایی هاي احتمالی غالمرضا ضیائی در آمریکا توقیف 
و از ورود او به این کشــور جلوگیري می شــود. همچنین شهروندان ایاالت 

متحده حق هی چگونه معامله اي با او نخواهند داشــت.

معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب »چهره جنایت« انتشارات سازمان عدالت برای ایران - شماره  31
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حکایات بازار بین الخبرین
سال 99 اومد و عید اومد و بهار اومد و مام که فعال زنده ایم!

پیام بهداشتی
قرنطینه خونگی و بیکاری و بی پولی و قسط و اجاره های عقب افتاده و بدبختی و … 
و توی این وضعیت تخمی جهانی هنوزم باس با کلی خر و خوک سر و کله بزنیم که 
ای بی شعور! بی فرهنگ! بی شرف! بی پدر مادر! بی خیال! لعنتی! بتمرگ خونه ات و 
خودتو و ما رو به گا نده! آخه حیوون مگه نمی بینی وضع چقدر خرابه! مگه کوری این 

همه آدم همه جای دنیا دارن از این مرض کرونا می میرن! حتما باس خودت و عزیزات 
کرونا بگیرن و بمیرن تا بفهمی وضع چقدر خرابه؟ چرا همه زحمتای مردمی که دارن 
جون خودشون و دیگرون رو حفظ می کنن به گا میدین؟ ای احمق بی شعوری که 
زندگی خودتو و دیگرانو به شــوخی گرفتی و بهداشــت و قرنطینه رو رعایت نمی 
کنی، باس مثه یه جنایتکار جنگی باهات رفتار بشه و به جرم جنایت علیه بشریت از 

شرمندگی خودت و خوارمادرت در اومد!

پیام نوروزی
نمیدونم این چه رسم تخمیه که این رهبر انقالب اسالمی االن سی ساله راه انداخته 
که هر سال عید باس بیاد جلوی دوربین بتمرگه و با اون قیافه پشمالوی شبه فرزانه و 

فرهیخته اش )که معلومه سلمونی شخصیش دو ساعت ریش و پشم آقا رو سشوار 
کشیده و روی اون صورت عملی داغونشم سرخاب سفیداب مالیده( یه مشت چیزشعر 
ببافه و یه اسم احمقانه هم برای سال جدید بذاره و … عید 99 هم باز آقا اومد و کلی 

جفنگ به هم بافت …

جهش تولید
حضرت آقا سالهاســت که به چیزای جهنده عالقه دارن، فکرای بد نکنین، ایشون 
عاشق موشکای جهنده و پهپادای پرنده هستن! اما امسال توی پیام نوروزیش رفت 
ســراغ تولید جهنده و اسم سال 99 رو گذاشــت »سال جهش تولید«! خب واسه 
این که حرف آقا شــهید نشه و سال نو با جهش تولید همراه باشه، ویروس کرونا 

مقام اول جهش تولید رو داشته و سراسر کشور رو گرفته و جمهوری اسالمی هم 
کــه جای جهش تولید لوازم مورد نیاز مردم و کادر درمانی در این روزای ترس و 
مرگ، جهش التماس برای کمک گرفتن از کشــورای دیگه و جهش دروغگویی و 
دادن آمار اشــتباه و جهش توهم توطئه و کلی جهش های دیگه رو سفت گرفته و 

ول کن نیست.   

جن گیر
آقا هر چی تا حاال بر بدن زدین تا توپ شین آشغال بوده، جنس فقط تریاک زعفرونی فرد 
اعال که مقام معظم رهبری مصرف میکنه! المصب همچین جدی توهم توطئه حمله ویروسی 
آمریکا به ژنتیک ایرانیا رو زده که اومد تو پیام نوروزیش هم گفته! البت اولش گفت »جن 
و انس« با سرویس های اطالعاتی دژمنان علیه جمهوری اسالمی همکاری می کنند! یعنی 
باورتون میشه رهبر یه مملکت، یه همچین چیزشعری تو ملع عام بگه؟ بعدش با اون قیافه ابله 

به دوربین زل زد و مثال به آمریکاییا گفت: »شما خودتان متهم به ساخت این ویروس )کرونا( 
هستید ... حاال گفته می شود با برنامه ویژه ای برای نژاد ایرانی ها ...« با منطق آقا یعنی امریکاییا 
یه ویروس خفن درست کردن تا فقط خوارمادر مقام معظم رهبری )خودشم جزو نژاد ایرانی 
حساب کرده دیوث( رو به صلوات بدن ولی از دستشون در رفته و عالوه بر ژنتیک ایرانیا، 
خوارمادر کل دنیا از جمله خودشونم به گا دادن! عجب!!! من که قانع شدم، شما رو نمیدونم! 
بعد این پیام نوروزی قراره نسخه جدید فیلم جن گیر رو با شرکت سدعلی خامنه ای بسازن، 

حاال این جن رو می گیره یا جنه میاد سدعلی رو میگیره دیگه باس فیلم رو ببینیم ...   

کارت قرمز
در ادامه توهمات مقام عظمای والیت، ایشون درباره دارو و پزشکای امریکایی برای 
کمــک به بحران کرونا در ایران می فرماینــد: »از کجا معلوم این داروها باعث بدتر 
شــدن و باقی ماندن بیماری در کشور نشود ... حاال کسانی را می فرستند تا تاثیرات 
بیماری را از نزدیک ببینند و گزارش کنند ...« تا آقا این چیزشــعر جدید رو تالوت 

کرد، تیم پزشکان بدون مرز که توی اصفهان مشغول زدن یه بیمارستان 48 تختخواب 
برای مریضای کرونایی بودن کارت قرمز گرفتن و بخاطر کمک های ارزشــمندی 
که با خودشــون آورده بودن بعنوان تشکر از ایران اخراج شدن! تا حاال ندیده بودیم 
خایه های ملت رو دستمال بکشن که جون مادرتون بهمون کمک کنین و وقتی میان 

کمکشون، با حرف یه چیزخل عملی، اخراج شون کنن! 

قرنطینه خر است
باالخره معلوم شد چرا مقامات نظام با قرنطینه مخالفن و عینهو جن و بسم اهلل با این 
کلمه برخورد میکنن. حکایت از این قراره که اگه حکومت اعالم قرنطینه بکنه مجبوره 
همه هزینه ها و خسارات مادی و مالی مردم رو جبران کنه یعنی مثال حقوق و بیمه 
بیکاری بده، به بیزنس ها کمک کنه، به کارمندا و کارگرایی که توی فرنطینه میمونن 

باید کمک نقدی و جنســی کنه و ... خالصه نظام که پول نداره که! همه اش تقصیر 
امریکاس که جمهوری اســالمی رو تحریم کرده و باعث شده تا آخوندا دیگه اون 
سنار سه شاهی که خرج مردم میکردن رو هم خرج تروریستای وابسته اشون بکنن و 
توی این بلوای کرونا نتونن قرنطینه کنن. کال به همین دالیل از دید جمهوری اسالمی 

چیا قرنطینه خر است!

فاصله اجتماعی
مرتیکه چیزخل فکر کرده همه مثه خودش خرن. حسن کیلیدساز اومده بعد گذشتن 
یه هفته از عید میگه از فردا سخت گیری میکنیم تا کسی بین شهرها رفت و آمد نکنه! 
آخه رییس جمهور اسالمی خر، یه هفته پیش باس نمیذاشتین کسی بره مسافرت نه 

اینکه نذارین ملت برگردن سر خونه و زندگیشون! آخ که از دست این مرتیکه رییس 
جمهور و دولت چیزخل تر از خودش مخمون کرونا گرفت واال! حاالم که دارن بی 
سر و صدا قرنطینه دیرهنگام میکنن، اسمش رو گذاشتن »فاصله اجتماعی« فکر کردن 
مردم هم مثه خودشون خرن. اگه قرنطینه خر است، فاصله اجتماعی خرتر و کل نظام 

جمهوری اسالمی خرترین می باشد!    

جوک های سال نو
فال حافظ سفره 7 سین امسال، قابل توجه آقایان متاهل:

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد!
 عید می آید و اجناس، گران خواهد شد!

همسرت چند ورق لیست، به تو خواهد داد!
 کل اعضای وجودت، نگران خواهد شد!

میزنی ساز مخالف، دو سه روزی، اما!
عاقبت هرچه که او گفت، همان خواهد شد!

 پول را، با علف خرس، یکی میدانند!
فکر کردید که منطق، سرشان خواهد شد؟!
 کل عیدی وحقوقت، به شبی خواهد رفت!

 بر سر جیب بغل، فاتحه خوان باید شد!

تو این روزهاِی اول سال … 
همین االن پاشو با هر کی قهری بهش زنگ بزن …

بهش فحش خوارمادر بده!
… که یادش باشــه که هنوز باهاش قهری و این عیدیه پا نشه 

بیاد خونتون عید دیدنی!

امسال با ورود هر مهمون به خونه با استفاده از جمالت زیر:
چقدر چاق شدی!

هیکلت به هم ریخته!
حیف اون هیکلت!

چیکار کردی با خودت؟!
و از این قبیل چیزشعرا ... در مصرف خوراکی های عید صرفه 

جویی کنید!
)ستاد ملی حفاظت از آجیل و شیرینی عید(

اولین هفت سین سفره ی امسالم: سایه ی آقامونه
دومین سین: سالمتی آقامونه
سومیش: بی ام و ی آقامونه

چهارمیش: سود سپرده ی بانکی اقامونه
پنجمیش: سفر خارج ازکشور با اقامونه

ششمیش: سرمایه آقامونه
هفتمیش: سرقفلی مغازه ی آقامونه

این متن رو از گروه تلگرامی دخترای ترشــیده دزدیدم! داشتن 
برای خودشون رویا پردازی می کردن!

سوپری محل مون »پوست پسته« میفروشه، کیلویی 10هزار تومن!
ازش پرسیدم پوست پسته چه صیغه ایه دیگه؟

گفت: یکی اینکه قاطی پسته ها کنی بزاری جلو مهمون که زیاد نشون بده، دوم اینکه 
بذاری جلو در خونه قاطی آشغاال که مردم فکرکنن پسته خوردین!

منم دیدم راس میگه ٧_٨ کیلو خریدم!

تاریخ تموم شدن آذوقه آجیل عید:
بادام هندی: 1 فروردین

پسته: 2 فروردین
بادام: 4 فروردین
فندق: 5 فروردین

تخم کدو: 11 فروردین
تخمه ژاپنی: 13 فروردین

نخودچی: 28 آبان سال 1400 

گرون فروختن ماسک و مواد ضدعفونی کننده یه طرف، داشتم از خیابون رد می شدم 
دیدم زده سبزه عید 60 هزار تومان!

قرمساق مگه ماری جوآنا کاشتی؟

جوک های کرونایی:
خبر فوری: یک دانشمند ایرانی موفق بـه کشف واکسن بیماری کرونا شد!

به گزارش خبرگزاریی ها، برای تهیه واکســن کرونا ابتدا گالب و آبلیمو رو با 

عسل مخلوط کنید. بعد قیمه رو بریزید تو ماستا و بمالید بـه دستها و بدنتون، 

چایی نبات هم فراموش نشه!

────────────────

بـه دوست دخترم زنگ زدم گفتم: کجایي؟ گفت: عزیزم من کرونا گرفتم بهتره 

دیگه نبینیم همو!

امروز توي خیابون با کروناش دیدمش یه نره خري بود که اتفاقا خیلي هم ترس 

داشت. دروغ میگن کرونا ترس نداره!

────────────────

تمام امیدم اینه چهار تا کشــور درست درمون اروپایی امریکایی کرونا بگیرن، 

حداقل واسه جون خودشونم شده بگردن دارو شو پیدا کنن وگرنه از ما جز دود 

کردن عنبر نسا و شیاف پنبه و روغن بنفشه کار دیگه اي برنمیاد!

────────────────

میگن توی چین جایزه 1400 دالری برای اعتراف بـه کرونا گذاشتن!

اگه تو ایران هم یه همچین جایزه ای بذارن، اگه کسی هم نداشت میرفت کرونا 

می گرفت جایزه را بگیره …

────────────────

ولی این جریان کرونا واسه هر کی بد شد واسه ساقی محل ما خوب شد!

یه سری الکل سفید تو انبار داشت رایگان توزیع کرد تو محل، االن همه ی بچه 

محالمون سلطان صداش میکنن.

کارتون های کرونایی:

http://www.promedonline.com/
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آدینه ۸ فروردین   |   27 مارچ

1340 خورشیدی ) 1961 میالدی(
زادروز  كورش همه خانی، شاعر

1343 خورشیدی ) 1964 میالدی(
نخســتین انتصاب »زن« ایرانی بــه مقام مدیركلی: 
عفت الملوك نحــوی در وزارت آب و بــرق، و عذرا 

ضیایی در وزارت آبادانی و مسكن
1348 خورشیدی )1969 میالدی(

درگذشت عبدالحسین سپنتا از پیشگامان سینمای 
ایران و سازنده فیلم دختر لر

شنبه ۹ فروردین   |   2۸ مارچ

1360 خورشیدی )1981میالدی(
درگذشــت مهدی مصری - بازیگر تئاتر و »سیاه باز« 

معروف
1377 خورشیدی )1998میالدی(

درگذشت »لرتا هایراپتیان«، قدیمی ترین زن بازیگر 
در تئاتر ایران 

1386 خورشیدی )2007 میالدی(
درگذشــت عزیزاهلل رفیعی، فیلمبــردار و كارگردان 
معروف فیلم های فارســی، در ســن 85 سالگی در 

امریكا. 
 

  یکشنبه 10 فروردین   |   2۹ مارچ

1272 خورشیدی  )1893 میالدی(
زادروز علی اصغر حکمت نخســتین رئیس دانشگاه 
تهران، وزیر معارف، استاد دانشگاه و ادیب در شهر 

شیراز  )درگذشت: 3 شهریور 1359(
1291 خورشیدی )1912 میالدی(

درگذشت میرزا ابوالقاسم محمدنصیر )طرب( شاعر 
و خوشنویس

1326 خورشیدی )1947میالدی(
اعدام قاضی محمد، صدر قاضی، و ســیف قاضی از 

رهبران ُکرد
1334 خورشیدی )1955میالدی(

زادروز شهال شرکت، روزنامه نگار فمینیست ایرانی 
و مدیر مسئول ماهنامه زنان

1354خورشیدی )1975میالدی(
زادروز بهار ســومخ، بازیگر ایرانی تبار آمریکایی - 

یهودی 
1358 خورشیدی )1979 میالدی(

 تغییر رژیم شاهنشــاهی در ایران، توســط روح اهلل 
خمینی که یک فرم حکومتی جمهوری اسالمی آری 

یا نه را به رفراندم گذاشت. 
1358 خورشیدی )1979 میالدی(

اعالم برقراری نظام جمهوری اسالمی در ایران
1387 خورشیدی )2008 میالدی(

درگذشــت فریدون آدمیت، دیپلمات برجســته و 
نویسنده و تاریخ نگار سرشناس در سن 87 سالگی 
در تهران. از آثــار او می توان به »فکر آزاد و مقدمه 
نهضت مشــروطیت«، »اندیشــه های میرزا آقاخان 
کرمانی«، »اندیشــه های میرزا فتحعلی آخوندزاده«، 
»اندیشــه های طالبوف تبریزی«، »اندیشــه ی ترقی 
و حکومــت قانــون« و غیره نام بــرد. )تولد 1299 

خورشیدی(
آثار او در شرکت کتاب موجود است

دوشنبه 11 فروردین   |  30 مارچ

1256 خورشیدی)1877 میالدی(
زادروز  عالمه محمد قزوینی، ادیب، مصحح و استاد 

دانشگاه ومؤلف »بیست مقاله«
1301 خورشیدی ) 1922میالدی(

شــرکت صدیقه دولت آبادی، به عنوان نخستین زن 
ایرانی در کنگره ی بین المللی زنان در برلین

1304 خورشیدی ) 1925میالدی(
تصویب »قانون تبدیل بروج به ماه های فارســی« در 
مجلس شــورای ملی. بر اساس این قانون در تقویم 
ایرانی نام های ماه های سال به نام های کنونی تبدیل 
گردیــد و نام هایی چون حمل و ثــور و جوزا و ... 
حوت جــای خود را به فروردین و اردیبهشــت و 

خرداد و ... اسفند دادند.

سه شنبه 12 فروردین   |   31 مارچ

301 خورشیدی)922 میالدی(
بر دار کردن حسین بن منصور حالج، عارف پرآوازه 
ایرانــی به دســتور ابومحمد حامدبــن عباس وزیر 

المقتدر عباسی
1297 خورشیدی )1918میالدی(

انتشار شــماره  پنجم مجله »زبان زنان« به مدیریت 
صدیقه دولت آبادی 

1304 خورشیدی )1925 میالدی(
زادروز  منصــور یاحقی آهنگســاز و نوازنده چیره 

دست سنتور
1324 خورشیدی )1945 میالدی(

زادروز  بهاءالدین خرمشاهی، پژوهشگر
1332 خورشیدی )1953 میالدی(

زادروز  مهین خدیوی، شاعر
1342 خورشیدی)1963 میالدی(

گشــایش آرامگاه حکیم عمرخیام نیشابوری و شیخ 
عطار در نیشابور

1342 خورشیدی)1963 میالدی(
گشــایش آرامگاه نادرشاه افشــار در مشهد از آثار 
ســاخته شــده توســط انجمن آثار ملی با طراحی 

مهندس هوشنگ سیحون
1348خورشیدی )1969 میالدی(

تأسیس مرکز حفظ و اشاعه  موسیقی ایران
1358خورشیدی )1979میالدی(

درگذشت عبدالرسول خیام پور - محقق و مؤلف
1358خورشیدی )1979میالدی(

در ایــن روز یک رفراندم توســط خمینی برای آن 
که به حکومت  اســالمی خود رسمیت دهد )بدون 
حضور هیئت نظار ســازمان ملل متحد( انجام شد و 
اعالم کردند کــه  اکثریت 98/20 درصد مردم ایران 

به جمهوری اسالمی رای داده اند.
1360خورشیدی )1981میالدی(

درگذشــت  اللهیار صالح، وزیر، سفیر، سیاستمدار 
ایرانی و از رهبران جبهه ملی ایران
1381 خورشیدی )2002 میالدی(

درگذشت ژاله کاظمی برنامه ساز رادیو و تلویزیون 
و دوبلور، در آمریکا

1299 خورشیدی
زارروز دکتر احســان یارشــاطر بنیاذگذار دانشنامه 

ایرانیکا.

چهارشنبه 13 فروردین   |   1 آوریل

1337 خورشیدی )1958 میالدی(
زادروز  علی خدایی، قصه نویس
1382 خورشیدی)2003 میالدی(

درگذشت کاوه گلستان، عکاس و مستندساز ایرانی 
در عــراق در پی انفجار مین )تولد در 17 تیر ســال 

1329 خورشیدی(
  کتاب های کاوه گلســتان در شرکت کتاب موجود 

می باشند
1395 خورشیدی )2016 میالذی(

درگذشت قاســم هاشمی نژاد نویســنده، روزنامه 
نگار پیشکسوت به علت عفونت ریه در بیمارستان 

شریعتی تهران. وی متولد 1319 بود.

1398خورشیدی )2019 میالذی(
درگذشــت جمشید مشایخی هنرپیشه تئاتر و سینما 
)زاده 6 آدر 1313- 27 نوامبــر 1934 در جنــوب 

تهران( 

پنجشنبه 14 فروردین  |   2 آوریل

1282 خورشیدی)1903 میالدی(
زادروز ابوالحسن صبا، آهنگسار،مدرس، پژوهشگر 
موسیقی و نوازنده ویولن، سه تار  و سنتور )درگذشت 

28 آذر 1336 خورشیدی(
1299 خورشیدی)1920 میالدی(

زادروز پروفسور احسان یارشاطر بنیاد گذار دانشنامه 
ایرانیکا 

1315خورشیدی)1936 میالدی(
زادروز نادر ابراهیمی، داستان نویس ایرانی 

1333خورشیدی )1954میالدی(
زادروز  رخشان بنی اعتماد، کارگردان و فیلمنامه نویس

1341 خورشیدی ) 1962 میالدی(
زادروز آزیتا قهرمان، نویسنده

1362خورشیدی )1983میالدی(
درگذشت علینقی بهروزی - محقق و مؤلف

1379 خورشیدی)2000 میالدی(
درگذشت عباس سحاب، پدر جغرافیای نوین ایران

1389خورشیدی )2010میالدی(
درگذشت  رضا کرم رضایی، بازیگر

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

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
27  مارچ  تا  0 مارچ )۸ فروردین تا  0 فروردین(

حافظ ناشنیده پند 
برگی چند از دفتر خاطرات محمد گلندام

ایرج پزشک زاد

www.RustinOffice.com
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در کانون خبر:

در کالیفرنیا هر 3 تا 4 روز میزان مبتالیان 2 برابر می شود

دکتر مارک غالی ، رئیس اداره بهداشت و درمان ایالت کالیفرنیا 
در کنفرانس خبری که در فیسبوک برگزار شد اشاره کرد که بر 
اساس آنچه در نیویورک روبه رشد بوده است و بیمارستان ها و 
کادر پزشکی را تحت الشعاع قرار داده، کالیفرنیا نیز در یک تا 2 
هفته، شاهد پر شدن بیمارستان ها از بیماران مبتال خواهد بود و ما 
باید بتوانیم با رعایت بیشتر مقررات از افزایش آن پیشگیری کنیم. 
او اشاره کرد که ما در آغاز به این میزان افزایش فکر نمی کردیم 

لیکن واقعیت نشان می دهد که هر 3 تا 4 روز میزان مبتالیان 2 
برابر می شود در حالی که برآورد ما این بود که در هر 6 تا هفت 

روز، یک برابر افزایش خواهیم داشت. 
او در سخنان خود، پیشنهاد دانالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
را در مورد بازگشت به کار در روز 12 آپریل، مورد انتقاد شدید 
قرار داد و گفت تخمین ها باید بر اســاس الگوهای ثبت شده 

آماری باشد. 

سن دیه گو و سن هوزه با مبتالیان بیشتری روبرو می شوند

با شناســایی چهارمین زنجیره بیماری کرونا در سن دیه گو 
کانتی، مسئوالن از افزایش رو به رشد COVID-19 در سن 
دیه گو سخن گفتند و اشــاره نمودند که تا چهارشنبه 297 
مورد را در قرنطینه داشــته اند که 20 مورد مربوط به کسانی 
اســت که سفر کرده اند. رشد بیماران از 55 در روز سه شنبه 
به 297 در چهارشــنبه بسیار نگران کننده است. از این میان 
20 درصد بستری شده اند و 9 درصد در بخش مراقبت های 
ویژه )ICU( هستند. که کوچکترین فرد یک نوزاد 6 هفته ای 
و کهنسال ترین آن یک فرد باالی 80 سال است. در خبری 

دیگر اعالم شــده است که سیلیکون ولی در شمال کالیفرنیا 
ممکن است در هفته های آینده شاهد مرگ و میر 2000 نفر 
تا 16000 نفر باشد و این موضوع می تواند در یک روند 12 

هفته ای روی دهد. 
کیــپ هارکنس )Kip Harkness( جانشــین مدیر اجرایی 
شــهر سن هوزه این موضوع را در کنفرانس خبری در مورد 
سانتاکالرا کانتی و شهرهای مهم آن اعالم نمود و تاکید کرد 
که این شهر با 2 میلیون جمعیت نیاز به پیشگیری جدی دارد. 

تعطیل برنامه های موسیقی و نمایش در ارنج کانتی

در پی گسترش بیماری ناشــی از ویروس کرونا و ادامه دوران 
در خانه ماندن در کالیفرنیا، مرکز سیگراستورم در کوستا میسای  
ارنــج کانتی اعالم کرد که برنامه های هنــری ماه آپریل برگزار 
نمی شود و برنامه اجرایی را به اول ماه جون موکول کرده است. 
این دومین بار اســت که برنامه های این مرکز اجرایی نمایشی 
و موســیقی به آینده موکول شده است، نخست برای ماه مارچ 
برنامه ها را متوقف نمودند و اکنون آپریل با تعلیق روبرو می شود. 
یکی از این برنامه ها، ســخنرانی رئیس جمهور پیشین آمریکا 

جورج بوش در 20 آپریل است و برنامه های نمایشی موسیقی 
چین با نام Shen Yun که هر ساله برگزار می شود و برای 3 
تا 12 آپریل برنامه ریزی شده بود از میان این برنامه هاست و روز 

بزرگداشت زمین در 18 آپریل نیز اجرا نخواهد شد.
در مجمــوع برای ماه آپریــل 11 برنامه لغو و یــا برای آینده 

برنامه ریزی شده اند. 

دانکن هانتر عضو حزب جمهوری خواه و نماینده پیشین 
کنگره آمریکا  11 ماه در زندان خواهد بود

دانکن هانتر نماینده جمهوریخواه پیشین کنگره آمریکا از منطقه 
آلپاین سن دیه گو، به سبب استفاده از 250 هزار دالر پول های 
کمپین انتخاباتی برای مصارف شخصی چون مدرسه خصوصی 
برای فرزندان، مسافرت های گران قیمت و رستوران های مجلل 
و گران در اروپا و حتی پرداخت هزینه هتل دوست دخترش، 

به 11 ماه زندان محکوم شد. 
وکیل او که یک نظامی پیشین بود، تالش کرد از قاضی بخواهد 
بــا توجه به 6 دوره نمایندگی در مجلس و خدمت در ارتش 
در جنگ های افغانســتان و عراق، دانکن دوران  زندان را در 

خانه بگذارند ولی قاضی در پاسخ گفت با توجه به میزان پول 
و هزینه های دانکن، گزینه زندان خانگی، وجود ندارد. 

دادســتان پرونده که از جرم دانکن هانتر در دادخواست خود 
به عنوان ســرقت یاد کرده بود، پــس از حکم 87 صفحه ای 

قاضی گفت: 
حکم امروز نشان داد که نماینده فاسد کنگره آمریکا در طول 
10 سال به طور مکرر پول کمپین را دزدیده است و این حکم 
نمایانگر این است که قدرت ملت به اجرا گذاشته می شود و 

هنوز حقیقت اهمیت دارد و واقعیت با ارزش است. 

www.safarianrugs.com
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=3


Shah Abbas 
emperor of persia

1629-1587

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 213 MARCH ,27 , 2020 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 213- آدینه 27  مارچ 2020 

رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

213

ها خواهان جانشین ساختن شاهی دیگراند یا پایان دادن به پادشاهی؟ آیا انگلیسی 
ها پشتیبان کوشش برای محدود ساختن قدرت من وکاهش حیثیّت من درایران و 

خارج اند؟«3 
محّمد رضاشــاه پس از سوگند خوردن در مجلس، پادشاهی جوان و نا آزموده بود 
که اینک می توانســت مانند بســیاری که در راه وفاداری به قانون اساسی و روح 
مشــروطیّت، آزادی و گاه جان خود را از دست دادند، از وفاداری به قانون پیروی 
کند و به راستی پادشــاهی پایبند به قانون باشد: سلطنت کند و نه حکومت! آقای 
میرفطروس، کاسه و کوزه ی حکومتی و خودکامه شدن شاه را بر سر دیگران خالی 
کرده و چنین داوری می کند که در پیآمد رویدادها و »عصرِترور و آشوب« بود که 
»شاهِ مشروطه خواه- به تدریج- ازاحزاب سیاسی،آزادی و دموکراسی  دل بُرید« و 

شیفته قدرت شد.
ما هیچ گواهی در دست نداریم که محّمدرضاشاه جوان که شیفته ی پدرش و پرورش 
یافته در مکتب رفتار سیاسی او بود، مشروطه خواه بوده باشد. آن چه در پیش روی 
ما اســت، رفتار آدمیان است و نه آن چه در سر آن ها می گذرد. محّمدعلی شاه بر 
متّمم قانون اساســی دســتینه نهاد و پس از رویدادهای میدان توپخانه، پشت قرآن 
نوشت که وفادار به قانون اساسی است و آن را به همان مجلسی فرستاد که چند ماه 
دیرتر به توپ بســت! جز سخنان شاه جوان در26 شهریور 1320 به هنگام سوگند 
خوردن در مجلس، که بخشی از آن از قانون اساسی برگرفته شده و بخش های دیگر 
را محّمدعلی فروغی برای او نوشــته بود، هیچ گواه تاریخی دردلبستگی و پایبندی 

محّمدرضاشاه پهلوی به قانون اساسی در دست نیست.
دوران پرورش فکری محّمدرضاشــاه با دوران خودکامگی فردی رضاشاه همزمان 
اســت. محّمدرضا نوجوانی چهارده ســاله بود که پدرش، وزیردربارتوانایی را که 
پاسدار تاج و تخت او بود )تیمورتاش(، نخست برکنار کرد و سپس به زندان افکند 
و سرانجام در 52 سالگی به زندگی او در زندان قصر پایان داد. گمان نکنید که ولیعهد 
جوان از این رویداد نا آگاه بوده باشد. تیمورتاش و علی اصغرمؤّدب الّدوله ی نفیسی 
از شــمار همراهان محّمدرضا و برادر کوچکش علیرضا به سوئیس بودند. یکی از 
همسفران پادشاه آینده، مهرپور تیمورتاش پسر سوم وزیردرباربود. مهرپور که هفت 
ماه از محّمدرضا پهلوی بزرگ تر بود، در کنار حســین فردوست، دوست و محرم 
وهمکالسی پادشاه آینده در دبیرستان شبانه روزی »لوروزه« در سوئیس شد.4 هنوز 
شش ماه از آغاز این سفر نگذشته بود که تیمورتاش برکنار شد و یک سال و چند 
روز پس از این که وزیر دربار و پســرش، محّمد رضای سیزده ساله را به سوئیس 
بردند، تیمورتاش در زندان قصر کشته شد. مهرپور از مرگ پدرش چنان آزرده خاطر 
شده بود که چهارماه و اندی پس از مرگ تیمورتاش، »دفترمخصوص شاهنشاهی«، 
از سوی رضاشاه به دکترنفیســی که »پیشکار واالحضرت اقدس والیت عهد« بود 

دستور داد:
»ضمناً ]رضاشاه[ امر و مقرر فرمودند، تأکیداً ابالغ نمایم: اگرچه دستور فرموده اید 
که به مهرپور، پسر آقای تیمورتاش، اجازه شرفیابی به حضور بندگان واالحضرت 
اقدس والیتعهد روحی فداه ندهند، معهذا مجدداً تصریح می نمایم: در موقِع رفتن 
به ییالق ها هم، مهرپور حق و اجازه نخواهد داشــت که در رکاب مبارک بندگان 
واالحضرت معظم له به ییالق برود و به طور کّلی مراقبت خواهید نمود که در هیچ 
موقع و هیچ محّلی، مهرپور شــرفیاب حضور مبارک واالحضرت اقدس والیتعهد 

روحی فداه نشود.«5
هنگامی که محّمدرضای هفده ســاله از سوییس به ایران بازگشت، برجسته ترین 
سیاست مداران و بازماندگان مشروطه در سپهر سیاست ایران نبودند، اندیشه ی قانون 
گذاری آزاد از مجلس شــورای مّلی رخت بربســته بود و نشانی از آزادی روزنامه 
نگاری به چشم نمی خورد. از »هیئت مشاوران هشت نفره« ای که یحیی دولت آبادی 
از آن ها یاد می کند که گویا رایزنان آغازین او بودند، کسی دیگر در کنار او نیست.6 
از نخبگانی هم که افزون براین گروه، پیرامون رضاشاه گرده آمده بودند، یک تن در 

سپهر سیاست کالن ایران نیست.
محّمدعلــی فروغی پس از اعدام پدر دامادش، خانه نشــین بود. مهدیقلی هدایت 
)مخبرالّسلطنه( پس از شش سال و نیم نخست وزیری وفادارانه که به گفته ی خود 
او، »ماشین امضای رضاشاه« بود، پس از برکناری خانه نشین شد.7  تقی زاده که از 
سال 1313 وزیرمختار ایران در فرانسه بود، پس از واکنش منفی به دستور رضاشاه 
برای جلوگیری از نقد به  اودر روزنامه های فرانســه، خشم شاه را برانگیخت و تا 
پایان پادشــاهی او به ایران بازنگشت. مصّدق گاه در زندان خانگی و گاه در تبعید 
بود. جعفرقلی خان سردار اسعد بختیاری، فرزند علی قلی خان سردار اسعد، که به 
گاه دیدار رضاخان نخســت وزیر با خزعل در خوزستان درکنار او بود، از وزارت 
جنگ راهی زندان شد و یک روز پس از  اعدام 22 تن سرشناس ترین سران عشایر 
بختیاری، قشقایی، بویراحمدی و ممســنی در زندان قصر به دستور رضاشاه،8 در 
همان زندان در روز دهم اســفند 1313 کشــته شد. احمد قوام )قوام الّسلطنه( پس 
از پرونده ســازی رضاخان سردارسپه، از ایران بیرون رانده شد و تا پایان پادشاهی 
رضاشاه پروانه ی بازگشت به ایران را نیافت. علی اکبر داورکه از سازندگان ساختار 
قضایی مدرن ایران بود، پس از این که دو پایه ی دیگر پادشاهی رضاشاه، تیمورتاش 
و فیروز میرزا نصرت الّدوله، از کمند خشــم شــاه درامان نمانده و یکی در زندان 
کشته و دیگری به سمنان تبعید شده بود، در شامگاه بیستم بهمن ماه 1315، روزی 
که رضاشــاه اورا با خّفت و خواری و کوله باری از ناســزا از کاخ خود رانده بود، 
خودکشــی کرد. نصرت الّدوله فیروز را هم که مســتوفی الممالک، پیشتر از زندان 
رهانیده بود، یک سال پیش از بازگشت »واالحضرت اقدس والیتعهد روحی فداه« به 

ایران، پس از هشت سال زندان و تبعید، در سال 1316 در سمنان کشتند. 
محّمدرضا ولیعهد که پس از بازگشتش از سوئیس به دانشکده ی افسری رفت، نمی 
توانســت از سرنوشــت بزرگان و پایه گذاران ارتش مدرن ایران ناآگاه بوده باشد. 
امان اهلل جهانبانی که در زمان کودتای سوم اسفند، درجه ی سرهنگی در اتریاد قّزاق 

داشت، پس از آغاز »قشون متّحدالشکل«، نخستین فرمانده ی »ارکان حرب« )ستاد 
ارتش( شــد. او به هنگام بازگشت محّمدرضای جوان از سوئیس، درزندان دژبان و 
سپس قصر به سر می برد و همزمان با آغاز آموزش ولیعهد در دانشکده ی افسری، 

خلع درجه و از ارتش بیرون رانده شد. 
پادشــاه جوان آینده، در چنین سپهر سیاســی پرورده شده بود. او کم ترین آشنایی 
با فرهنگ مشــروطه و قانون اساسی نداشت. او مِی خورده از خمره ی خودکامگی 
پدرش بود و با رفتار پدرش از نزدیک آشــنایی داشــت. یک نمونه ی این آشنایی، 
ســپهبد احمدآقاخان، نام آور به امیراحمدی اســت. امیراحمدی نزدیک ترین یار 
رضاخان میرپنج در کودتای 1299 بود و به پاس این وفاداری و به ویژه ســرکوب 
خونین لرستان، در سال 1308 نخستین سپهبد ارتش نوین ایران شد.9 رضاشاه پس 
از این که آگاهی یافت سپهبد او که به احمد آقا قّصاب نام آور بود، داراک به دست 
آمده از ســران عشایر لرستان را با او درمیان ننهاده، وی را از کارهای ارتشی برکنار 
کرد و برای خوار کردن او، سرپرســتی نژاد اسب در حصارک کرج را به یار دیرین 

خود و تنها سپهبد ایران سپرد. 
هنگامی که رضاشــاه دریافت که ناچار به کناره گیری از پادشــاهی است، یکی از 
آخریــن فرمان های او، گماردن امیراحمدی به فرمانداری حکومت نظامی تهران و 
سفارش به او برای پاسداری و پشتیبانی از فرزندش محمّد رضا بود.10 امیر احمدی 
این جایگاه تازه را به پاس رفتارش در لرســتان و کردســتان و نیز وفاداری به شاه 
خودکامه گرفت و نه ازاین رو که کارهای درخشانی در اصالح نژاد اسب های ایران 

انجام داده بود!
پیشینه ی امیراحمدی از شاه جوان پنهان نبود. نخستین دیدار امیراحمدی با شاه، در 
نیمه شــب سه روز پس از آغاز پادشــاهی او روی داد و از آن پس، امیراحمدی با 
شــاهی که بنا نبود دستی در اداره ی کشور داشته باشد، روزانه گاه شش بار گفت و 

گو می کرد: 
»تا دو ماه مرتباً همه روزه با تلفن مستقیماً جریان کارهای پایتخت را هر روز شش 

بار به عرض شان می رساندم و دستورات الزم را می گرفتم.«11
امیراحمدی با پافشــاری شاه که برپایه ی قانون اساســی فرمانده ی کّل قوا بود، در 
کابینه ی سهیلی وزیر جنگ شــد. درهفدهم آذرماه 1321، امیراحمدی فرمانداری 
نظامی تهران را به دستور محّمد رضاشاه پذیرفت و با گشودن آتش به سوی مردمی 
کــه برای واکنش به بهای نان به خیابان ریخته بودند، این شــورش را خون ریزانه 
ســرکوب کرد. نزدیکی او با شــهریار جوان به پایه ای بود که پیش از آغاز ســفر 
محّمدرضاشاه به لندن به دعوت ژرژ ششــم در تیرماه 1327، امیراحمدی یکی از 
اعضای شــورای سلطنت شد و پس از گشایش مجلس مؤّسسان یک سال پس از 
آن، »احمد آقا قّصاب« پیشین و رایزن نزدیک محّمدرضاشاه، از سوی او به سناتوری 
انتصابی برگزیده شد و تا هنگام مرگ در سال 1344، شانزده سال در این جایگاه بود.

آقای میرفطروس، چهره ای از شاه ترسیم می کند که گویا او مردی پایبند و هوادار 
قانون اساســی بوده و در پی »هرج و مرج های سیاســی ... شاهِ مشروطه خواه -به 
تدریج- ازاحزاب سیاســی، آزادی و دموکراســی   دل بُرید و ضمن کوشش برای 
کســِب اقتدارِ سیاسی، به تدریج ازسلطنت به حکومت گرایید... سوء قصد به جان 
شــاه در دانشگاه تهران )15 بهمن 1327( باعِث گرایِش قطعِی شاه به کسِب بیشتِر 

قدرِت و اقتدار شد«. 
اســناد گواه برپی پایه بودن این داوری آقای میرفطروس اند و نشــان می دهند که 
شاه، سال ها پیش از سوء قصد ناکام پانزده بهمن، در سودای پادشاهی و حکومت 
به شــیوه ی پدرش بود. یک نمونه، کوشش او برای گماردن سپهبد امیراحمدی به 
نخست وزیری دربرابر قوام پس از رویدادهای خونین هفدهم آذرماه 1321 است. 
گزارش دریفوس، وزیرمختار ایاالت متّحدآمریکا در ایران در شــامگاه آن روز گواه 
براین است که شاه یک روز پیش از آن، خواهان برکناری قوام و تشکیل یک دولت 

نظامی بوده!
»دیروز شاه از قوام خواست استعفا بدهد و او نپذیرفت... شاه امیدوار بود یک دولت 

نظامی زیرسرپرستی خودش بسازد. دولت بریتانیا از این کار او جلوگیری کرد.«12
گزارش وزیر مختار گواه براین است که شاه دربرابر التیماتوم بریتانیا پاپَس کشید و با 
قوام کنار آمد. باز به دستور شاه، امیراحمدی در کابینه ی قوام پس از آن روز خونین، 
وزیر جنگ شــد! این رفتار محّمدرضاشاه، چهارده ماه پس از آغاز پادشاهی است. 
او هیچ سرســازگاری با قانون و مجلس ندارد و امیدواراست به یاری کسانی چون 
امیراحمدی، شیوه ی کشورداری پدرش را در پیش گیرد. دوسال پس از این درگیری، 
در ششم بهمن 1324، مجلس شورای مّلی باردیگر رأی به نخست وزیری قوام داد 
و اندکی پس از آن، قوام برای گفت و گو با استالین و رهیافت پایان دادن به بحران 

آذربایجان و بیرون رفتن ارتش سرخ از ایران، راهی شوروی شد. 
شاهی که سوگند وفاداری به قانون اساسی خورده بود، از همان آغاز به سنگ اندازی 
دربرابر قوام پرداخت. یک ماه و اندی پس از بازگشــت قوام از مسکو، ژرژآلن،13  
ســفیر تازه ی ایاالت متّحد آمریکا در ایران، به گاه تقدیم اعتبارنامه ی خود به شــاه 
در کاخ در21 اردیبهشــت1325،  گزارش  داد که شاه از سیاست های قوام خرسند 
نیست. برپایه ی گزارش سفیر، قوام که در این دیدار شرکت داشته، خواهان مذاکره 
با شوروی است و شــاه به رودر رویی جنگی با پشتیبانی غرب می اندیشد. سفیر 
درپایان گزارش چنین داوری می کند که »روی هم رفته، سیاست شاه، امکان روی 

آوری به حّمام خون را بیش از سیاست قوام درپی خواهد داشت.«14
در پنجم خرداد 1325، شــاه به همان سفیر گالیه کرده که سیاست مداراجویانه ی 
قوام، راه به جایی نخواهد برد و دولت باید با پشتیبانی آمریکا و بریتانیا به درگیری 
آشــکار با شوروی برخیزد.15 در بیست و سوم مهرماه 1325، سفیراز بیتابی شاه از 
رفتار نخســت وزیر قانونی اش گزارش می دهد و برداشت سفیراز دیدار با شاه در 
روز گذشته این است که شاه می خواهد به یاری ارتش، قوام را برکنار کند. این سفیر 

ایاالت متّحد آمریکا است که به شاه اندرز می دهد به قانون اساسی وفادار بماند!

»شاه گفت که درباره ی حفظ امنیّت چندان خوشبین نیست. من به او گفتم که به این 
موضوع باید از این دیدگاه بنگرد که روش های مبتنی بر قانون اساسی دنبال شوند 
و کارهای نظامی انجام نشوند... من نمی توانم پیش بینی بکنم که شاه چه روشی را 

درپیش خواهد گرفت.«16
در 28 مهر ماه 1325، شاه بار دیگر با همان سفیر دیدار می کند و به او می گوید که 
پس از دیدار با او در 22 مهرماه، در سودای برکناری و دستگیری قوام بوده! آشکار 
نیست که شاه برپایه ی کدام بند قانون اساسی حق برکناری و دستگیری نخست وزیر 
قانونی خودرا داشته!؟ کدام بند قانون اساسی به شاه این پروانه را می داده که سیاهه ی 

وزیران را به نخست وزیر انشاء کند؟
»شاه دیشــب ]27مهرماه[ برداشت خودرا از رویدادهایی که به دگرگونی در کابینه 
انجامید با من در میان نهاد... شاه گفت که در پی گفت و گوی با من در 22 مهرماه، 
او برآن بوده که علیه قوام امروز، 28 مهرماه، اقدام کند... شاه به من گفت که نخستین 
شــرط او با قوام، برکناری ]مظّفر[ فیروز و سه وزیر توده ای بود... قوام بالفاصله به 
خواست های شاه ُجز برکناری مظّفرفیروز تن درداد. ]به گفته ی شاه[ قوام التماس 
می کرد که ]فیروز[ را چندگاهی نگه دارد. شــاه گفت که او بسیار برانگیخته شد و 
مشت بر میز کوبید و به قوام گفت هرگونه یادآوری نام ]مظّفر[ فیروز به همکاری او 
با قوام برای همیشه پایان خواهد داد. شاه گفت که او می خواهد ]مظّفر[ فیروز یا در 

زندان باشد یا بیرون از کشور.«17
سفیر چنین می افزاید:

»بنا بود قوام در روز 24 مهرماه دستگیر شود. قوام به وزیر جنگ ]سپهبد امیراحمدی، 
یار محّمدرضاشــاه در ارتش[ زنگ زد تا چند و چون ایــن ماجرا را دریابد. وزیر 
جنگ به قوام گفت از برنامه ی شاه آگاهی ندارد هرچند می داند که شاه از گرایش 
هوادارانه ی دولت از شــوروی بسیار خشمگین است و ارتش یک پارچه وفادار به 

شاه و آماده ی هر دستوری است که او صادر کند.« 18 
این رفتار مردی اســت که راه پدرش را دنبال می کند. مردی که از نخســت وزیر 
قانونی کشــور می خواهد، یکی از وزیرانش را بدون بازرســی قانونی، یا به زندان 
بیافکند و یا از کشــور خارج سازد. شاهی که از راه »احمدخان قّصاب« به نخست 
وزیر پیغام می دهد که ارتش وفادار به او است و هر آینه نخست وزیر به آن چه شاه 
می خواهد، گردن ننهد، آن ارتش به دستور شاه کار نخست وزیر را یک سره خواهد 

کرد! این شاهِ پایبند به قانون اساسی آقای میرفطروس است!
من به ماجرای ترور نافرجام شاه و پی آمدهای آن در بخش سوم خواهم پرداخت. 
در پایان این بخش، بد نیست به نمونه ی دیگری از شلختگی آقای میرفطروس در 

بازنویسی تاریخ اشاره ای بکنم. 
آقای میرفطروس می نویسند: 

» شــاه درســال 1964=1343 ازطرف کمیته ی بین المللِی نوبل  کاندیدای دریافت 
جایزه ی صلح نوبل شده بود. این امر بخاطر انجامِ اصالحات ارضی و اجتماعی شاه  
و ازجمله، پیکار با بیسوادی و اعطای حقوِق برابر به زنان ایران و نیز به خاطرکوشش 
های شــاه برای ایجادِ صلح درمنطقۀ خاورمیانــه  صورت گرفته بود. کمیته ی بین 
المللی صلح نوبل، پس ازبررسی های فراوان، نامِ محّمدرضا شاه را درکنارنام مارتین 

لوترکینگ درفهرست نهائی خود قرارداد.«
نخستین گرفتاری این وارونه نویسی تاریخ در این است که کمیته ی بین المللی نوبل 
که کاندیداها را برای گرفتن جایزه بازبینی می کند، هرگز نمی تواند خود، کسی را 

برای دریافت جایزه ی صلح نوبل پیشنهاد کند! 
درآن ســال دو پادشاه برای گرفتن جایزه صلح نوبل پیشــنهاد شده بودند. پادشاه 

نخست هیالسالسی پادشاه کهن سال حبشه بود. هیالسالسی در شهریور ماه 1343 
به ایران آمد و در این سفر بود که شاه آگاه شد، ده نفر نام هیالسالسی را به کمیته ی 
بین المللی نوبل پیشنهاد کرده اند. چند هفته پس از این سفر، محّمد رضاشاه پهلوی، 
برپایه گزارش خود کمیته، از سوی آقای احمد متین دفتری که سناتور انتصابی همان 
پادشــاه بود، برای دریافت جایزه ی صلح نوبل پیشنهاد شد!  محّمد رضا شاه را سه 
ســال پس از آن، یکی از نمایندگان پارلمان بریتانیا برای دریافت جایزه صلح نوبل 
پیشــنهاد کرد. پیشنهاد نامی برای دریافت نوبل، گواه شایستگی او برای دریافت آن 
جایزه نیست. از سال 1901 که آغاز نوبل بود، تا سال 1967 که گزارش های درونی 
آزاد شده اند، بیش از 4425 نفر برای دریافت این جایزه پیشنهاد شده و 66 نفر این 
جایزه را دریافت کرده اند، ادولف هیتلر در سال 1939 و ژوزف استالین در سال های 

1945 و 1948 از شمار کاندیداهای »شایسته« برای دریافت این جایزه بودند. 19 
محّمد امینی 
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