ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که میدانم
خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را
برای پارسیها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر
گرفتهاسترشکمبر!!!...
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کنکاش در رسانه های
ایرانی خارج از کشور
در صفحه 11

اعالم موفقیت در درمان کرونا
توسط یک پزشک ایرانی تبار
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معرفیجنایتکارانجمهوریاسالمی
در صفحه 5
انتشار کتاب «زندگی در زندان» به
زبانانگلیسیتوسطانتشاراتمزدا
تستکرونایقهرمانالمپیکیایران
مثبتاعالمشد
کشتیبیمارستانینیرویدریاییبه
بندرلوسآنجلسرسید
مرگومیربیخانمانهابابیماری
کرونادرکالیفرنیا
بازگرداندنناوهواپیمابرتئودور
روزولت ازسن دیه گو به پایگاه گوام
کالیفرنیا وارد مرحله
بحرانی کرونا می شود
تظاهرات در برابر خانه اریک
گارستی برای توقف تخلیه خانه ها

دکتــر ژاکوب اللــه زاری که در حــال حاضر و به
صورت موقت رییس ارشــد بخش پزشکی کیوتو دین
در نیویورک می باشــد اعالم کرد که نتایج مقدماتی در
استفاده از داروی پیشنهادی لرون لیماب برای بیمارانی
که به ویروس کرونا مبتال شده اند و در بیمارستان بستری
شده اند ،رضایت بخش بوده است .دکتر الله زاری در
بیانیه خود افزوده است این دارو بیشتر به بیمارانی کمک
می کند که نیــاز به ونتیلتور دارند و از ناهنجاری های
شدید ریوی بر اثر ابتال به این ویروس رنج می برند که

معموال» درصد باالیی از آنان نیز به همین دلیل مرگشان
حتمی است .دکتر ژاکوب الله زاری فرزند دکتر پرویز
الله زاری دانشــمند مقیم نیویورک است .دکتر پرویز
الله زاری برادر شادروان دکتر ایرج الله زاری است که
ریاست دانشکده داروسازی دانشگاه تهران را در ایران
پیش از انقالب به عهده داشــت و در جریان پاکسازی
هــای پس از انقالب به جرم یهودی بودن مورد تصفیه
قرار گرفت و باالجبار ترک وطن کرد و در آمریکا سال
گذشته به جهان باقی شتافت.

کتاب شکوفه آذر

کاندید بهترین کتاب بوکر اینترنشنال 2020

شکوفه آذر در سال  2010با کشتی از ایران فرار کرده
و به اســترالیا پناهنده شده است .پدر او شاعر و مترجم
بوده و شاید به همین دلیل او همیشه دلش می خواسته
بنویسد و سفر کند .شــکوفه نخست کتاب را به زبان
فارسی با عنوان « اشــراق درخت گوجه سبز» نوشته

و ســپس کتاب به زبان انگلیســی ترجمه شده است.
نام مترجم مخفی نگهداشته شده است چرا که مترجم
اجبارا» باید به ایران ســفر کند .جایزه معادل  50هزار
پوند انگلیس است و به کتابی تعلق می گیرد که به زبان
انگلیسی در بریتانیا ،ایرلند و استرالیا منتشر شده باشد.

کتاب شــکوفه آذر یکی از  13کتــاب نامزد بردن این
جایزه است که قرار است برنده نهایی آن در  19ماه می
 2020اعالم شود.
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کشتی بیمارستانی نیروی دریایی به بندر لوس آنجلس رسید
کشــتی بیمارستانی مرسی ،از ســوی نیروی دریایی آمریکا سرانجام به بندر لوس
آنجلس رســیده و پهلو گرفت تا در خدمت بیمارستانهای محلی برای همکاری
علیه ویروس کرونا باشد.این کشتی تنها به بستری کردن بیماران غیرکرونایی خواهد
پرداخت تا تختهای بیمارستانها خالی شود.
این بیمارستان دریایی ،دارای  1000تخت 12 ،اتاق جراحی و  800نفر از پزشکان و
پرستاران و دیگر خدمتکاران بخش بهداشت و درمان است .این بیمارستان دریایی،
امکانی خواهد بود برای انتقال بیماران بستری از بیمارستانهای منطقهای در کانتی
لوس آنجلس .
این بیمارستان ،پس از آن که گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در کنفرانس خبری اعالم
کرد که کالیفرنیا به  50هزار تخت بیمارستانی نیاز دارد ،از سوی وزارت دفاع آمریکا
روانه کالیفرنیا شد.
ناگفته نماند که این کشتی بیمارستانی ،زیر نظر فرماندهی نیروی دریایی به کار خود
ادامه میدهد و از نظر هزینهها ،پرداخت آن از ســوی  FEMAصورت میپذیرد.
گوین نیوســام و اریک گارستی ،روزجمعه در کنفرانس مطبوعاتی در برابر کشتی
بیمارستانی برای خبرنگاران سخن گفتند.

افزایش مرگ و میر در کانتی لوس انجلس

کامبیز درم بخش  -طراح  ،کاریکاتوریست و گرافیست  

مرتضی برجسته هنرمند گرامی

خبر درگذشت دو برادر در یک برهه زمانی
کوتاه ضایعه بزرگی است .در اندوه شما و

خانواده محترم شریک و همدرد هستیم.
کادرشرکتکتاب -ایرانشهر08-ایرانیان

با اعالم  5مرگ و میر جدید در کانتی لوس آنجلس و رسیدن شمار جان باختگان به
 26نفر ،اکنون میزان مرگ و یمر لوس آنجلس کانتی از نظر نسبی بیشتر از نیوروک
است.
کانتی لوس آنجلس امروز  257مورد ابتالی جدید را گزارش نموده که شمار مجموع
مبتالیان در کانتی را به  1481نفر میرساند.
به این ترتیب کانتی لوس انجلس دارای  1/8درصد مرگ و میر است که بنابر گفته

دکتر باربارا فرر ( ،)Ferrerمدیر اجرایی دپارتمان بهداشــت عمومی کانتی لوس
انجلس ،از گستردگی و شیوع بیماری  19-COVIDدر کانتی لوس آنجلس حکایت
از نیاز به تختهای بیمارستانی بیشتر مینماید و رعایت مقررات جدیتر میشود.
ناگفته نماند که آغاز به کار ناوگان بیمارستان دریایی مرسی در بندر لوس آنجلس
کمک خواهد کرد که تختهای بیمارســتانها با انتقال بیماران غیرکرونایی به این
بیمارستان دریایی ،تختهای بیشتری برای  19-COVIDداشته باشند.
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مرگ و میر بی خانمان ها با بیماری کرونا در کالیفرنیا
با افزایش شمار مبتالیان به بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایالت کالیفرنیا به وبژه
در لوس آنجلس و سان فرانسیســکو ،بار دیگر موضوع ابتالی بیخانمانها مورد
تمرکز قرار گرفت.
لوس آنجلس پیش بینی میکند که  2600بیخانمان نیاز به بستری شدن در بیمارستان
خواهند داشــت و از میان آنها  900نفر در بخش مراقبتهای ویژه  ICUبستری
خواهند شد.
از ســوی دیگر افزون بر فرســتادن نزدیک به  1400تریلر مســافری برای اسکان
بیخانمانها ،گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا ،در این هفته  50میلیون دالر برای
اجاره هتلها برای اســکان بیخانمانهای کالیفرنیا اختصاص داد که افزون بر 100
میلیون دالر بودجه اضطراری بود که تاکنون توزیع شده است .لوس آنجلس نیز به
تهیه لیست اتاقهای  5000هتل و متل پرداخته است .در این هفته  8پناهگاه دیگر
در لوس انجلس با مجموع  366تختخواب به محلهای مورد نیاز افزوده شده است
که تا شب گذشته  100درصد گنجایش آن پر شده و قرار است  5پناهگاه موقت نیز
امروز گشایش یابد که جمع گنجایش را به  561تختخواب میرساند.
کانتی لوس انجلس توانسته است  442اتاق متلها را به قرارداد خود درآورد.

بازگرداندن ناوهواپیمابر تئودور روزولت ازسن دیه گو به پایگاه گوام

با گسترش بیماری ناشی از ویروس کرونا ،ناوگان دریایی تئودور روزولت (USS
 )Theodore Rooseveltکه از پایگاه گوام در اقیانوس آرام به سن دیه گو رسیده بود،
با 5000نفرخدمه،سربازانوافسرانخودبرایآزمایشپزشکیبازگرداندهشد.اینموضوع
از سوی فرمانده نیروی دریایی اعالم شد .این ناوگان دریایی که حمل کننده هواپیماهای
نظامیاستوهموارهدارایآمادگیرزمیاست،نخستینناوگاننیرویدریاییاستکهدر

آن ابتال به  19-COVIDگزارش شده است.
در این گزارش به ابتالی 30نفر اشاره شده است و در کنفرانس مطبوعاتی پنتاگون به وجود
تنها 800کیت آزمایشی در این ناو هواپیمابر اشاره شده است.
ناگفتهنماندکهارتشآمریکاتاکنونبه 309موردمبتالبیننیروهایخوداشارهکردهاستکه
 73مورد آن در  24ساعت گذشته و  29مورد آن در بامداد آدینه افزوده شده است.

اقرار میچل آنگلندر عضو پیشین شورای شهر لوس آنجلس به رشوه و فساد
میچل آنگلندر عضو پیشین شورای شهر لوس آنجلس که پرونده فساد او به سبب
پذیرفتن رشــوه مالی و خدمات سکسی از سوی دختران تلفنی در الس وگاس و
دریافت هدیه در دادگاه فدرال مورد رسیدگی قرار میگیرد ،به یک فقره جرم خود در
مورد تقلب در مدارک و دروغگویی در برابر  FBIبرای اخالل در عدالت اقرار کرد.
این عضو شورای شهر که  49سال دارد از سوی دادستان متهم شده است که از یکی
از مقاطعهکاران و سرمایهگذاران هدایا و خدمات یاد شده را در  2سفر خود به الس
وگاس پذیرفته است تا به او یاری کند .بنابر دادخواست دادستان ،او در یک سفر
 10000دــار پول نقد ،اتاق هتل و  1000دالر ژتون قمار و  34000دالر خدمات
کلوب تفریحی شبانه و  2481دالر هزینه شام را از یک سرمایه گذار امالک پذیرفته
است و این سرمایه گذار 2 ،دختر تلفنی را برای خوش گذرانی در اختیار او گذاشته
که یکی از آنها به اتاق او رفته است.

ک
تاب
ر
ا
ی
خدا چه می خواهد؟
گان

او یک خانواده می خواهد ...
که شما هم عضوی از آن باشید.

برای آگاهی بیشتر به لینک زیر رجوع کنید:

miqlat.org/fa/resources.htm

کالیفرنیا وارد مرحله بحرانی کرونا می شود

گذر مبتالیان کالیفرنیا از شمار  6424نفر و مرگ و میر  133نفر کالیفرنیا را وارد مرحله
بحرانیمیکند.
کارشناسان بهداشت و بیماریهای واگیردار میگویند روند گسترش شمار مبتالیان و
مرگ میر در کالیفرنیا نشان از افزایش برای چند هفته آینده و اوج گرفتن سیر بیماری در
کالیفرنیادارد.
گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا اشاره نموده است که شمار بیماران بستری در بخش
مراقبتهای ویژه ( )ICUدر کالیفرنیا از  200نفر در روز جمعه به  2برابر در روز شنبه
یعنی  410بیمار بستری رسیده است .و شمار بیماران با مشکالت تنفسی که با آزمایش
مثبت روبرو بودهاند از روز جمعه از  746نفر به  1034نفر در روز شنبه رسیده که 38/6
درصد افزایش را نشان میدهد.
ناگفته نماند که کالیفرنیا دارای  7200تخت در  ICUدر  365بیمارستان است که در
مجموع دارای 70000تخت بیمارستانی هستند.

فروشگاه های ماری وانا در کالیفرنیا باز خواهد بود

مخالفان آزادی استفاده از ماری وانا در کالیفرنیا ،در دوران مقررات ویژه بسته بودن
فروشگاههای غیرضروری و حساس به ســبب  ،19-COVIDایالت کالیفرنیا را به
ســبب باز بودن فروشــگاههای فرآوردههای ماری وانا مورد انتقاد قرار دادند .در
دستور ویژه روز  19مارچ گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا مبنی بر بسته بودن مشاغل
غیرضروری برای مراقبت از تندرستی کارکنان ،فروشگاههای دارای پروانه کار ماری
وانا در لیست مشاغل آزاد اداره بهداشت و تندرستی ایالت کالیفرنیا ،در دستهبندی
داروخانهها ،بیمارستانها ،ادارههای تامین اجتماعی و فروشگاههای مواد غذایی قرار
گرفتهاند و دلیل آن نیز ،نیاز بسیاری از افراد به سبب نگرانی و اضطراب در دوران
مبارزه با  19-COVIDبوده است.
مخالفان میگویند ،ایالت کالیفرنیا نیز میباید همانند شماری دیگر از ایالتها به بسته
بودن فروشگاههای ماری وانا میپرداخت تا مردم از داروخانهها ،برای دستیابی به
داروهای تصویب شده  FDAاستفاده کنند.

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
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دعی! ( محمد امینی و ادعاهایش)
« یک کلمه » با ُم ّ

علی میرفطروس

صف روشنفکران واقعی را از ِ
دلیری اندیشه » است  .انجام این وظیفه است که ِ
ِ
صف سرکوب گرا ِن اندیشه متمایز می کند.
* وظیفۀ روشنفکران واقعی  ،برخوردِ متین و متم ّدنانه با « اندیشه های دلیر » یا «
طرح « برف های خونین » قرار بود که شاه را  -بهنگام سف ِر زمستانی اش به سوئیس  -ترور کنند!
* در ِ
* رویدادِ خونینِ « محوطۀ کاخ سفید » بهنگام سفرشاه به آمریکا نقطۀ عطفی در تح ّوالت منجر به انقالب اسالمی بود و سیاست های دولت کارتر علیه شاه را نشان داد  .سنای آمریکا ،دولت کارتر را متهم کرد که
َعمد ًا و آگاهانه از تظاهرات خشونت بارِ مخالفان جلوگیری نکرد تا شاه را در افکارعمومی  ،ضعیف و متزلزل جلوه دهد.
*رهبران « سازمان احیاء » چه نقشی در رویدادِ خونینِ محوطۀ کاخ سفید داشتند؟

از همه محروم تر ُخ ّفاش بود
ِ
ِ
آفتاب فاش بود
عدوی
کو
(مثنویمولوی،دفترسوم)
تاریخ دگراندیشی در ایران« یکی داستان ست پُرآب چشم ».بیش از چهل سال پیش (
ِ
ِ
کتاب کوچک ّ
ِ
اردیبهشت  )1357در ِ
ازسرکوب دگراندیشان در
حلج به نمونه هائی
نخستین سده های بعد از اسالم اشاره کرده ام .در مقاالت« آسیب شناسیِ یک عارضۀ
تاریخی » و « ما و نفرینشدگان تاریخ » نیز به دشمنی ُو دشنامِ مخالفان در مقابله با
دگراندیشان پرداخته ام و ازجمله گفته ام که در کشورهای توسعه نیافته  ،ما تنها با «
تودۀ عوام » روبرو نیستیم بلکه  -بدتر از آن -با انبوهی از « روشنفکرا ِن عوام » یا «عوامان
ِ
درهیأت «موسی چومبه» می کوشند تا «لومومبا»های
روشنفکر» مواجه ایم ؛ افرادی که
میهن را با اسی ِد قلم های شان محو ُو نابود کنند.
درچنان جوامعی هیچكس به هیچکس «پاسخگو» نیست ؛ نه دولت ُو دولتیان  ،و نه
ِ
اشتباهات خانمانسوزِ رهبران سیاسی
روشنفكران ُو م ّدعیان .بر این اساس  ،شكست ها ُو
و روشنفكران  ،جائی مندرج نیست  ،كارنامه ای نیست تا ارائه ُو ارزیابی گردد ،لذا  ،از
« رهبَری » تا « رهبُری » راهی نیست و هم از این روست که چماقداران ُو سرکوبگرا ِن
اندیشه  ،یک َشبَه  ،به « م ّدعیا ِن اندیشه » ب َدل می شوند و ِ
چنگ بر چهرۀ حقیقت و تیغ بر
دیدگا ِن دانائی می کشند ...و در این میانه كسی نیست كه بپرسد:

 «-آقایان! لطف ًا كارنامه های تان!».

به مشهد  ،آیت اهلل قمی نامه ای به استاندارِ خراسان نوشت و خواستار اقدام فوری درزمینۀ
مسائلی شد که با شاه درمیان گذاشته بود»( .نگاهی به شاه ،میالنی  ،ص.)115
از این گذشــته ،متن تلگراف قمی به نخست وزیر(علی سهیلی) ارسا ِل چنین نامه یا
تفاضائی را تأئید می کند:
جناب آقای نخست وزیر
به تاریخ 5= 1322/5/14اوت 1943
ُمه ّماتی که از اعلیحضرت همایونی توسط جناب استاندار...تقاضاشده تا به حال جوابی
نرسیده».
پاسخ علی سهیلی،نخست وزیر به قمی(به تاریخ )1322/6/12نیز وجودِ تقاضای مکتوب
قمی را تأئید می کند:
«حضرت آقای آیت اهلل قمیدرجوابتلگرافیکهازمشهدمق ّدس...مخابرهفرمودهبودید».
 -7فرصت سوزی و تع ّللِ نخست وزیروقت درانجام تقاضاهای « یکی از نام آورترین
آخوندهای شــیعی آن زمان » (آیت اهلل ُقمی)  ،نمونه ای از« هن ِر سیاست ورزی » درآن
دوران آشــوب ُو آشفتگی بود ؛ سیاستمدارانی که به قولی  «:حفظ آب ُو خاک را -به
هرقیمت  -واجب می دانستند حتّی اگر به آنها وصلۀ خیانت بچسبانند.نسلِ ایران دوست
ها ،نسل مردان با تح ّمل ُو پُرحوصله ،نسلِ مؤمنین به قانون ،نسلِ باورکنندگان عدالت ُو
میسر نباشد».
خیر  .نسلی که تکرار آن شاید ّ
علی سهیلی یکی ازهمین سیاستمداران بود .او در چهاردورۀ نخست وزیری فروغی،
وزیر خارجۀ کابینۀ وی بود و دراین مقام  -درسال های اشغال ایران توسط ارتش های
ِ
درحفظ یکپارچگی و استیفای منافع م ّلی ایران انجام داد .
بیگانه  -خدمات ارزنده ای
دلبستگیِ محمدعلی فروغی به سهیلی چنان بود که وقتی فروغی در سال  ۱۳۲۱استعفاء
داد ،به توصیّۀ فروغی  ،نمایندگان مجلس شورای م ّلی با اکثریّت آراء  ،به نخست وزیری
سهیلی رأی دادند.
علی سهیلی -به عنوان شاگرد و فرزن ِد معنوی محمدعلی فروغی -متأثّر ازتج ّددگرائی
فروغی و مخالف قدرت گیری روحانیون درعرصۀ سیاست و فرهنگ بود.هرچند که
غائلۀ ورود آیت اهلل قمی به ایران چند ماه پس از در گذشت فروغی ( 5آذر ماه )1321
روی داد ولی تجربه های سیاسی وی می توانست چرا ِغ راهنمای سهیلی در مقابله با
مشکالت باشد .براین اساس بود که نوشته ام « :توصیۀ سیاستمداران برجسته ای مانند
ِ
...موجب دلگرمیِ علی ُسهیلی برای تع ّلل در اجرای تقاضاهای آیت
مح ّمدعلی فروغی
اهلن ُقمی بود».
 -8آقای امینی توقف چند ساعتۀ شاه در قم  -در مسیر رفتن به اصفهان -و دیدارِ وی
« با مسئوالن اداری ،مح ّلی و نیز گروهی از کشاورزان و استما ِع مشکالت موجود در
رابطه با ک م آبی رودخانۀ قم » و بعد ،دیدار شاه ِ جوان با گروهی از روحانیون آن منطقه و
تقاضای روحانیو ِن قم مبنی بر« تدریس شرعیات و تزریق دیانت در اطفال و جوانان»...
را نمونه ای از« اسالم پناهی شاه » قلمداد کرده است!.آقای امینی فراموش کرده که در
آن دورا ِن دشوار ،دیدارِ شاه و خصوص ًا دکترمص ّدق با روحانیون امری رایج بود .این
ِ
چهارچوب ساختار فرهنگی  -اجتماعیِ آن عصر قابل درک است .کسانی
موضوع در
که محدودیّت های آن دوران را فراموش کرده و از دوران رضا شاه و مح ّمد رضا شاه یا
مص ّدق « دموکراسی و حکومت مشروطه ازنوع انگلیس » را طلب می کنند  ،در واقع ،
آرمان ها و توقّ ِ
عات خود را بر شخصیّت ها و رویدادهای تاریخی سوار می کنند .من
این شیوه را تبلورِ «تاریخ ُ
جایگرین»  ) ) Alternate historyنامیده ام.
 -9امینی انتقاد کرده که چرا من به مقالۀ « دوتن از پژوهش گران جوان » استناد کرده ام.
دراین باره باید بگویم که احترام وعالقۀ من به « مح ّققان جوان » ،متأثّر از اخالق و ِ
منش
ِ
استادم  ،دکتر عبّ ِ
زریاب خوئی است.از این گذشته ،این « دو پژوهشگ ِر جوان » در
اس
ِ
باب تاریخ معاصرایران – و از جمله «تاریخ نویسیِ آقای امینی» -نقد های مستند و مفیدی
نوشته اند که خواندنی است .
ِ
بساط آخوندها رو به اضمحالل است!
شاه :
 -10من با نشان دادنِ فضای فرهنگی و عموم ًا سکوالرِ جامعۀ ایران در سال های-1340
 ، 1350بر اساس یادداشت های َعلم  ،نظرات شاه نسبت به روحانیون شیعه را ارائه کرده
ام  .اهمیّت آن نظرات دراین است که یک سال قبل از انقالب اسالمی ابراز شده اند .شاه
ِ
ِ
بساط آخوندها
خواست مراج ِع مهم مذهبی در آن زمان معتقد بود« :
ضمن بی اعتنائی به
رو به اضمحالل است ».
بنابراین ،کســی که این باورهای روشــن را نادیده می گیرد و با استناد به سخنان شاه ِ
جوان درســال های 1322 -1321می کوشد تا از محمد رضا شاه یک « شاه سلطان
حسین صفوی» معروف به « ّ
مل حسین » بسازد ،بی تردید فردِ امینی نیست .تجربۀ
ِ
ممکنات
انقالب مشروطیّت و  40سال حاکمیّت جمهوری اسالمی محدودیّت ها و
سیاســتمدارا ِن ترقیخواه ایران در مواجه با ارتجا ِع سیاه را برجسته می کند .محمدعلی
ِ
مخالفت روحانیّو ِن مرتجع
فروغی در اشاره به « مخاطرات تدوین قوانین مدنی ایران » و
می گفت:
«…تص ّور نکنید این کارها به آســانی انجام گرفت… لطائف الحیل به کار بردیم ،بان جمله این که مق ّدسین[یعنی روحانیون]
مشکالت و دسیسهها تصادف کردیم… م ِ 
ِ
چماق شریعت را نسبت به قوانین بلند کردند و در اِبطال و مخالفت آنها با شرع شریف
حرفها زدند و رسالهها نوشتند.»...
***
در پیشگفتارِ چاپ پنج ِم ِ
کتاب« آسیب شناسیِ یک شکست » نوشته ام  :پژوهش های
تحـول
تاریخی در گذرِ روزگاران تکامل می یابند و مانند هر پدیدۀ اجتماعی ،دستخوش ّ
می شوند .در رون ِد این تح ّول و تکمیل است که گفته اند «:هر تاریخی ،تاریخ معاصر
است » .بر این اساس  ،برخی کسانی که تا دیروز« قهرمانان م ّلی » و « اسطورۀ شرافت
ِ
صفت دیگری نامیده می شوند .نمونه ای از این
و شهامت » قلمداد می شدند ،امروز به
ِ
ِ
محبوب حزب توده) است
سرنوشت خسرو روزبه ( قهرما ِن
تغیی ِر صفت و ارزیابی،
که با انتشار اسناد و مدارك مستند ،ثابت شده که وی قاتل روزنامه نگار معروف ،مح ّمد
مسعود و کسان دیگر بوده است؛ حقیقتی که باعث شد تا احمد شاملو ،نامِ خسرو روزبه
1
را از پیشانی شع ِر معروف «خطابۀ تدفین» حذف کند!

با فروپاشی استالینیسم و فرو ریختنِ دیوارهای ایدئولوژیک  « ،نسبیّت گرائی در تاریخ »
تاریخ ایدئولوژیک » را
اهمیّت بیشتری یافته است ،با اینهمه ،هنوز می توان نمونه هائی از«
ِ
در میان برخی افراد یافت  ،مقالۀ آقای محمد امینی آخرین تج ّلی این م ّدعا است.
***
مقالۀ « نیم نگاهی به شاه ِ دکترعبّاس میالنی » هرچند که با استقبا ِل خوانندگان فرهیخته
روبرو شده  ،ولی نقلِ روایت دکتر امیراصالن افشار(سفیرسابق ایران در آمریکا) در بارۀ
رویدادِ خونینِ محوطۀ کاخ سفید به هنگام سف ِر شاه به آمریکا باعث شده تا آقای مح ّمد
امینی -سراسیمه  « -نقد »ی برآن بنویسد ؛ « نقد »ی که دلیل های علیل و استدالل های
الل از مشخّ صات آن است.
در گذشته نیز آقای امینی با گاف های گزاف به نق ِد ِ
کتاب « آسیب شناسی یک شکست
ِ
المعارف دشنام و جعل و تحریف» نامیده
» پرداخته است که  -به درستی  -آنرا « دائرۀ
اند .مقالۀ اخیر وی نیز یادآورِ اخالق و شیوۀ منتقدانی است که درمقالۀ « دست نوشته ها
نمی سوزند » از آن یاد کرده ام.
وظیفۀ روشنفکران واقعی  ،برخوردِ متین و متم ّدنانه با اندیشه های دلیر یا دلیری اندیشه
صف روشــنفکران واقعی را از ِ
اســت  .انجام این وظیفه است که ِ
صف ُچماقداران و
سرکوب گرا ِن اندیشه متمایز می کند.
پاسخ به وی بی نیاز می سازد .این امر
خوشبختانه آرای مخالفین مقالۀ آقای امینی مرا از ِ
نشان می دهد که آگاهیِ تازه ای در ذهنیّ ِ
ت فرهنگی و تاریخیِ جامعۀ ما به وجود آمده
است .با اینحال اشاره ای کوتاه به بخش ا ّول مقالۀ وی نشان خواهد داد که آقای امینی  -بارِ
دیگر -با «کج» گذاشتنِ اولّین ِخشت ادعاهایش « تا به آخر رفته است دیوار کج »:
ِ
سازی بی مسئولیّت از جمله این
-1امینی م ّدعی است که « میرفطروس در این تاریخ
ِ
سازی بی مسئولیّت »
سخنِ آقای خامنهای را تکرار میکند » ...دانسته نیست که « تاریخ
چگونه است؟ و آیا « تاریخ سازی با مسئولیّت » هم وجود دارد !!؟  ،بااینهمه ،خواننده با
نگاه به نوشته هایم مالحظه خواهد کرد که این «سند» ساخته ُو پرداختۀ آقای امینی است
و من هیچگاه سخنی را به نقل از آقای خامنه ای تکرار نکرده ام.
 -2آقای امینی م ّدعی است «:محمد رضا شاه به اندرزِ پیرامونیانش برانگیخته شد تا یک
ِ
رهبری نیرومن ِد دینی  ...برپا کند .دعوت از قمی نخستین تالش ناکام او بود».
امینی از« پیرامونیان شــاه » نامی نمی َبرد ،ا ّما اگر بدانیم که درآن زمان شاخص ترین«
پیرامونیا ِن شاه »  ،شخصیّت های برجسته ای مانند محمدعلی فروغی  ،ساعد مراغه ای
،علی اصغر حکمت  ،نصراهلل انتظام  ،علی سهیلی بودند  ،آنگاه بی پایگی ادعای امینی
آشکار می شود .این «پیرامونیا ِن شاه»  -به عنوا ِن نمایندگا ِن برجستۀ تج ّددگرائیِ دوران
رضاشاه  -با قدرت گیری و دخالت روحانیون در سیاست و فرهنگ مخالف بودند.
 -3دربارۀ «دعوت شاه از آیت اهلل قمی »  ،من با استناد به منابع معتبر جزئیات سفر آیت اهلل
ِ
دولت علی ُسهیلی
ُقمی به ایران را ارائه کرده ام  .طبق این گزارش ،وزارت امورخارجۀ
محض آگاهی ازتصمی ِم قمی دستور داده بود تا کنسولگری ایران در کربال « از دادنِ
ِ
به
روادید به آیت اهلل قمی و همراهان خودداری کند ».این امر نشان می دهد که ادعای «
دعوت شاه از آیت الهر ُقمی» بی اساس است زیرا اگر چنین دعوتی از طرف شاه بود،
ِ
دولت وقت مو ّظف به دادنِ روادید به آیت اهلل ُقمی و همراهانش می شد .بی اعتنائی های
ِ
«دعوت شاه» را موردِ تردید قرار می دهد!.
شاه به نامه و تقاضاهای ُقمی نیز
 -4آقای امینی دربارۀ « دعوت شاه از آیت اهلل ُقمی» به مقالۀ زنده یاد داریوش همایون (در
سایت بی بی سی) استناد کرده تا با نقل قول از « مردی که به شاه وفادار بود ...و همسرش
یگانه دختر رهبر ایرانی کودتای بیست و هشت مرداد بود»  ،به ادعای بی پایه اش «اعتبار»
بخشد .امینی در این باره نیز فردِ امینی نبوده زیرا که داریوش همایون در همان مقاله
ِ
پژوهش عبّاس میالنی » نقل کرده است!.
تصریح کرده که آن سخن را « بنا به
 -5آقای امینی شاه را  -از آغاز سلطنت اش « -ضد مشروطه » و« مستبد » نامیده و لذا،
در توجیه مخالفت علی سهیلی( نخست وزیر وقت ) با بازگشت ُقمی به ایران  ،معتقد
است که « چه بسا وی از کوشش شاه برای نزدیک شدن به روحانیان...آگاهی نمیداشته
»!  ،ا ّما  -بعد  -دریک تناقض گوئیِ آشکار می نویسد:
ِ
ای[ازطرف شــاه] به قانون اساسی در میان
« در آن دوران ،هنوز پایبندیهای تازه یافتهبوده».
ِ
رعایت اصل
همین سخن آقای امینی مبنی بر« پای بندی های شاه به قانون اساسی » و
تفکیک قوا و وظایف نشانۀ اینست که نخست وزی ِر وقت می توانست از دعوت شاه
ِ
«دعوت شاهانه » ای درمیان نبود  ،لذا ،نخست وزی ِر
با خبر باشد و چون  -اساس ًا  -چنین
به کنسولگری ایران در کربال دستور داد تا « از دادنِ روادی ِد به آیت اه ز قمی و همراهان
خودداری کند ».
 -6برخالف نظر امینی  ،روایت دکترمیالنی نیز مؤیّد این است که ُقمی  -قبل از دیدار با
-1نگاه کنید به :احمد شــاملو ،مجموعۀ اشعار ،انتشــارات بامداد  ،آلمان، 1989 ،
استاندار خراسان  -نامه ای به شاه نوشته بود.به روایت میالنی « :چند روزبعد از بازگشت
ص .1156برای اعترافات خسرو روزبه و دیگراعضای حزب توده در قتل مخالفان

سرنوشت جالل آل احمد و احسان طبری  -به عنوان معروف ترین و تأثیرگذارترین
روشــنفکران قبل از انقالب  -جلوۀ دیگری ازاین م ّدعا است و باید آقای امینی را در«
پیشگاه ِ تاریخ » فروتن کند چرا که به قول حافظ :
روزی که پیشگاه ِ حقیقت شود پدید
شرمنده رهروی که عمل بر َمجاز کرد
چنانکه گفته ام  :م ّل ِ
ت ما از دروغ های آگاهانۀ آل احمدها آسیب های فراوان دیده است.
ِ
ترویج
جهت
بسیاری از رهبران سیاسی و روشنفکرا ِن ما تمام هوش ُو استعداد شان را در
ِ
دروغ هایی بکار بردند که نتیجۀ سیاسی آن ،گوری برای م ّلت ما َکند که همۀ ما درآن
ِ
شجاعت اخالقىِ فراوانى الزم
خُ فتیم .براى رهائى از دروغ بزرگى كه ما را در برگرفته،
است .ما حق داریم که از این یا آن اشتباه ِ رضا شاه و محمد رضا شاه انتقاد کنیم ،ا ّما حق
نداریم که  -باردیگر -به حافظۀ تاریخیِ نسل های حال ُو آینده دروغ بگوئیم .این امر در
ِ
ِ
حقیقت تاریخی  -نبوده و نخواهد بود .به قول تولستوی:
خدمت حقیقت  -و خصوص ًا
ِ
شهامت گفتنِ
« ما باید از چیزهائی سخن بگوئیم که همه می دانند  ،ولی هر کسی را
آن نیست!» ...سخنان دکتر هما ناطق و دکترعبّاس میالنی  -در انتقاد از گذشتۀ سیاسی
ِ
شهامت اخالقی است.
خود -نمونه ای از این شجاعت و
اشارۀ من به « رویدادِ خونین محوطۀ کاخ سفید » بهنگام سفر شاه به آمریکا ( در14نوامبر
ِ
روایت دکتر امیر اصالن افشار (سفی ِر سابق ایران درآمریکا
 23= 1977آبان )1356مبتنی بر
و شاهد ُو ناظ ِر ماجرا ) بود  .اهمیّت سیاسی و تاریخیِ آن رویدادِ خونین به این خاطر
است که نقطۀ عطفی در تح ّوالت منجر به انقالب اسالمی بود و سیاست های دولت
کارتر علیه شاه را نشان می داد به طوری که سنای آمریکا در نوامبر سال 1977ضمن
ِ
تظاهرات خشونت بار ،دولت کارتر را متهم کرد که َعمد ًا
اعتراض به نحوۀ انجامِ این
ِ
تظاهرات خشونت بارِ مخالفان جلوگیری نکرد تا شاه را در افکارِ عمومی
و آگاهانه از
ضعیف و متزلزل جلوه دهد.
دو موضوع ُمهم و م ّلی!
رویدادِ محوطۀ کاخ سفید نمونۀ دیگری از تالش های مخالفان شاه در خارج ازکشور بود
که ضمن برخورداری از حمایت های مالی دولت های مصر ،الجزایر ،عراق  ،لیبی و...در
سودای ترورِ شاه بودند به طوریکه به کوشش کامبیز روستا ( عضو برجستۀ کنفدراسیون
دانشجویان ایرانی در خارج از کشور) قرار بود که در طرحی بنام « برف های خونین »
شاه را بهنگام سفرزمستانی اش به سوئیس ترورکنند . 2نشریات برخی از این سازمان ها به
دوزبان عربی و فارسی منتشر می شدند و -عموم ًا  -اعالمیّه های آیت اهلل خمینی را چاپ
و منتشرمی کردند.مالقات هیأت دبیران کنفدراسیو ِن دانشجویان ایرانی درخارج با آیت
اهلل خمینی در نجف ( شهریور )1348و پیام های این سازمان مه ِم دانشجوئی خطاب به
خمینی و حمایت از شورش15خرداد  42نشانۀ وحدت سیاسی -ایدئولوژیک با آیت
اهلل خمینی درمبارزه با امپریالیسم ( آمریکا ) و رژیم شاه بود .شعار برخی ازاین گروه
ها  -از جمله « سازمان احیاء »  -دربارۀ « خلیج عربی »( بجای خلیج فارس ) و « کوتاه باد
حاکمیّت استعماری و فاشیستی رژیم شاه بر جزایر عربی! »( یعنی جزایرخلیج فارس) ،
ِ
نظری این گروه ها به دولت های بیگانه بود .یکی از مخالفان
بیانگ ِر وابستگی های مالی یا
برجستۀ شاه می نویسد:
3
« درکل حدود هشتصدهزاردالر[ ازدولت ّقذافی ] کمک مالی گرفتیم »
شاه دراین باره می نویسد :
 « برای انحراف و مشوب کردن اذهان جوانان و دانشجویا ِن ما ،نزدیک به 250میلیوندالر از طرف دولت لیبی تأمین شده بود! ».4
امروزه به ه ّمت حمید شوکت و دیگران بسیاری از اسناد و نشریّات مربوط به آن دورا ِن
حساس و سرنوشت ساز در اختیار است و می تواند « آئینۀ عبرت »ی باشد  .با تکیه براین
ّ
5
ِ
توجه به وابستگیِ سازمان ها و گروه های
مخالف شاه به دولت های بیگانه و
اسناد و با ّ
ِ
روایت دکتر احمد شایگان ( فرزن ِد دکتر علی شایگا ِن جبهۀ م ّلی ) و دکتر
ضمن استناد به
امیر اصالن افشار ( سفیر سابق ایران در آمریکا )  ،پرسش اینست:
 -1آقای امینی به عنوان یکی از مخالفا ِن سرسخت و سرشناس شاه بهنگام سف ِر شاه به
آمریکا چه نقشی در حادثۀ خونینِ محوطۀ کاخ سفید داشت ؟
-2آیا آقای امینی عضو « سازمان احیا » بود؟ و اساس ًا نقش این سازمان سرکوب گر در آن
ماجرای خونین چه بود ؟
ِ
کتاب تجزیه طلبانه و
-3آیا « م .الف  .جاوید » نام مستعارِ آقای محمد امینی نویسندۀ
ِّ
ضد مص ّدقیِ « دموکراسی ناقص » بود ؟ اگرنه! ،وی چه نقش یا مسئولیّتی در انتشارِ آن
ِ
کتاب ض ِد ایرانی داشت؟
خوشــبختانه آقای امینی اینک پیر ِو« راه ِ مص ّدق » و م ّدعیِ « پاسداری از راستی و رسوا
سازی پَلشتی » است  ،لذا شایسته است که خود به شعارش عمل کند و « برای ِ
ِ
ثبت در
تاریخ » و آگاهیِ « شیفتگا ِن راه ِ مص ّدق » به پُرسش های فوق پاسخی دقیق و روشن دهد.
این پاسخ می تواند « برگی از تاریخ » بشمار آید و به غنای حافظۀ تاریخی جامعه کمک
کند .به قو ِل پروین اعتصامی :

ِ
حدیث نیک ُو ب ِد ما نوشته خواهد شد
زمانه را قلم ُو دفتری ُو دیوانی است
نگاه کنید به  :زیبائی  ،علی ،کمونیسم در ایران  ،نشر کیهان ، 1343،تهران  ،صص
.) 555 -427
-2نگاه کنید به :ماســالی  ،حسن ،نگرشی به گذشته و آینده  ،ج ،1آلمان  ،تابستان
 ،1393ص 403-402؛ نگاهی ازدرون به جنبش چپ ایران  ،گفتگوبامهدی خانبابا
تهرانی  ،بکوشش حمید شوکت  ،ج ،2آلمان  ،اردیبهشت ،1366صص.391 -373
-3نگاه کنیدبه  :ماسالی  ،ص.393
 -4پاسخ به تاریخ  ،ص.214
-5دربارۀ گروه های مستقر در مصر ،عراق  ،لیبی  ،الجزایر ،لبنان  ،یمن جنوبی  ،فلسطین
 ،چین  ،کوبا و…نگاه کنید به خاطرات امیرپیشداد  ،خسرو شاکری  ،عبّاس معماریان
 ،حسین حریری و هوشنگ شهابی  :اندیشۀ پویا ،شمارۀ ،22آذر ،1393صص 89-73؛
ماسالی  ،ج1؛ خانبابا تهرانی  ،ج1و .2برای آگاهی از برخی نشریات و مواضع سازمان
های سیاسی درخارج از کشور ،نگاه کنید به  :شوکت  ،حمید  ،کنفدراسیون جهانی
محصلین و دانشجویان ایران (اتحادیۀ م ّلی)  ،چاپ دوم  ،نشرگردون  ،آلمان.1377،
ّ
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حسین طائب
رئیس سازمان اطالعات سپاه
حسین طائب متولد  1342در تهران
است .او تحصیالت حوزوي دارد

مسئولیتها

 عضویت در ســپاه پاسداران از سال  1361در سپاه منطقه  10تهران -فعالیت در سپاه قم

 -فعالیت در سپاه مشهد

 -معاونت ضد جاسوسی وزارت اطالعات در دوران علی فالحیان تا سال 1374

 -معاون هماهن گکننده دفتر ســید علی خامنه اي از سال 1374

 -معاون فرهنگی ســتاد مشترك سپاه و فرمانده دانشکده فرهنگی امام حسین

(به مدت  3سال )

 -جانشین اطالعات سپاه از  1378تا سال 1384

 فرمانده نیروي مقاومت بســیج از تیرماه  1387تا مهرماه 1388 -ریاست سازمان اطالعات سپاه از مهر  1388تا کنون

برخی ازموارد نقض حقوق بشر
 .1مشارکت در سرکوب منتقدان جمهوري اسالمی
حسین طائب هنگام تصدي جانشینی اطالعات سپاه ،طی سال هاي  1378تا 1384
نقش موثري در نقض جدي حقوق بشر منتقدان جمهوري اسالمی داشته است.
در دور هاي که حسین طائب جانشین اطالعات سپاه بود ،حفاظت اطالعات ناجا
به همراه حفاظت اطالعات قوه قضائیه و سپاه از ارکان « اطالعات موازي» بودند.
تشکیالت موسوم به « اطالعات موازي» تشکیالتی است غیر قانونی و غیر رسمی
که در دوران ریاست جمهوري محمد خاتمی به وجود آمد.
اعضاي نهادهاي اطالعاتی موازي مسئول ارعاب خشونت بار و نقض حقوق اصالح
طلبان ،دگراندیشان سیاسی و منتقدین بودند .اهداف اولیه این نهادها روزنامه نگاران،
وبالگ نویس ها و فعاالن دانشجویی بود.
اصلی ترین پروژ ههاي ســازمان اطالعات موازي از ابتداي تشکیل تا کنون را می
توان پروژه قتل عام « پایگاه هاي دشمن» (مطبوعات اصالح طلب) پروژه سرکوب
«براندازان قانونی» ( ملی مذهبی ها ) پروژه ریش هکنی « مفاســد اقتصادي » (که
به پرونده شــهرام جزایري منحصر شد ) پروژه «نظرسازي» (پرونده مؤسسه آینده
و عباس عبدي) پروژه مقابله با «تهاجم فرهنگی»( پرونده ســیامک پورزند و سینما
گران) پروژه مقابله با اغتشاشــات خیابانی (سرکوب اعتراضات دانشجویی خرداد
و تیر  82و برخورد با تعدادي از فعاالن مطبوعاتی و دانشــجویی) و پروژه وبالگ
نویسان دانست.

 .2مشارکت در سرکوب اعتراضات کوي دانشگاه (تیر )1378
در پی توقیف روزنامه ســام از ســوي دادگاه روحانیت در پنج شنبه  17تیر 78
دانشجویان تجمعی اعتراضی در داخل کوي ترتیب دادند .این تجمع اعتراضی با
سرکوب بی سابقه نیروهاي اعتراضی همراه شد و نیروها با ورود به کوي ،دانشجویان
را دســتگیر و مضروب کردند .اما بخش اصلی ماجرا در سحرگاه روز  18تیر رخ
داد ،زمانی که نیروهاي موســوم به «لباس شــخصی» و« انصار حز باهلل» به همراه
نیروهاي امنیتی و انتظامی در حمله اي ناگهانی داخل کوي شدند و به ضرب و شتم
دانشجویان تا سرحد مرگ و تخریب بخش هایی از کوي دانشگاه پرداختند «، .عزت
ابراهی منژاد » در این حادثه به گفته مقامات رسمی سرباز وظیفه اي به نام که مهمان
یکی از دانشــجویان بود ،کشته شد و چشمان دانشجوي دیگري به علت ضربات
وارده تخلیه شد .اعتراضات و برخوردهاي خشونت آمیز با دانشجویان تا روز 23
تیر ادامه یافت .فرشته علیزاده ،تامی حامی فر و سعید زینالی سه دانشجوي دیگري

هســتند که با گذشت  19سال هیچ خبري از سرنوشت آ نها نیست .اکبر محمدي،
دانشجوي دیگري که در جریان کوي دانشگاه دستگیر شد ،در زندان جان باخت.
یحیی رحیم صفوي ،فرمانده سابق سپاه پاســداران ،نقش سپاه را در سرکوب این
اعتراضات دانشــجویی تایید کرده است .حســین طائب در این دوران جانشینی
اطالعات ســپاه را بر عهده داشت .در برخی گزار شــها آمده است که شماري از
دستگیرشدگان حوادث  18تیر  1378از بازجویی توسط حسین طائب خبر داد ه اند.
علی افشاري ،از فعاالن دانشجویی که سال  1379بازداشت شد ،در شهادت خود به
مرکز اسناد حقوق بشر از حضور طائب در بازجویی هایش به عنوان رئیس بازجوها
و رفتار خشــونت آمیز او خبر م یدهد .به گفته این فعال دانشجویی طائب به دلیل
بدرفتاري از وزارت اطالعات اخراج شده بود و به اطالعات موازي پیوسته بود.

 .3مشارکت در سرکوب اعتراضات پس
از انتخابات ریاست جمهوري سال 1388

5

دولتی را به (سناریونویسی و دروغگویی) متهم ساخت و از جمله گفت که کسانی
که در برنامه تلویزیونی گفته بودند دخترشان زنده است اعضاي خانواده همان ترانه
موسوي نیستند که گفته می شود از سوي ماموران امنیتی به قتل رسیده است .مهدي
کروبی اعالم کرد که حسین شاه مرادي ،داماد (حسینی) و در نتیجه باجناق ( طائب
) است که یکی از طراحان اصلی نمایش خودساخته ترانه موسوي است) و خطاب
به حسین شاه مرادي نوشت :شما بهتر می دانید که باجناق گرامی شما که وارد این
معرکه شده است در گذشته نیز سوابق و تجربیاتی از این قبیل در وزارت اطالعات
داشته اند ،چرا که رئیسدولت وقت به خاطر همین رفتار و عملکردش بود که ایشان
را از وزارت اطالعات اخراج کرد.
بنا بر گزارش جرس ،ســایت اینترنتی نزدیک به اصالح طلبان ،سرکوب تظاهرات
مســجد قبا (هفتم تیرماه  )1388از ســوي قرارگاه ثاراهلل که زیر نظر طائب فعالیت
می کرد ،صورت گرفت بنا به این ،دستگیرشــدگان آن روز با ون هاي سیاه رنگی
از صحنه منتقل شــدند که این ون هاي ســیاه انحصارا ً متعلق به قرارگاه ثاراهلل بود.
بازداشــتی ها از محل دســتگیري به مرکز قرارگاه ثاراهلل در خیابان سئول ،که مقر
شخص طائب نیز است ،انتقال داده شدند.

حسین طائب در سال  1384به بسیج منتقل شد و با شدت گرفتن اعتراضات خیابانی
به نتیجه انتخابات ریاست جمهوري در خردادماه  1388به سمت فرماندهی بسیج
رسید .بسیج نقش مهمی در برخوردهاي خشونت آمیز با اعتراضات خیابانی و مرگ
د هها نفر از معترضان در خیابان ها داشت .بارزترین نقش بسیج در کشتار معترضان  .5مشارکت در بازداشت و شکنجه فعاالن فضاي مجازي،
در روز  25خردادماه سال  1388اتفاق افتاد ،زمانی که پس از تظاهرات آرام میلیونی روزنام هنگاران ،فعاالن سیاسی -مدنی ،اتنیکی و دینی
معترضان ،از سوي پایگاه بسیج به سوي معترضان در میدان آزادي آتش گشوده شد بعد از افشاي نقش حسین طائب در سرکوب اعتراضات انتخابات ریاست جمهوري
سال  1388و افشــاگري نقش او در ماجراي ترانه موسوي از سوي مهدي کروبی،
و حداقل  8نفر در این اتفاق جان خود را از دست دادند.
علی رغم ادعاي حسین طائب مبنی بر مسلح نبودن نیروهاي مقاومت بسیج ،سازمان -او از مقام فرماندهی بســیج عزل و در مهر  1388به مقام رئیس ســازمان اطالعات
هاي حقوق بشري ،کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران بر طبق شهادت شاهدان سپاه رسید .این ســازمان که تا پیش از آن با عنوان معاونت اطالعات سپاه شناخته
عینی نقش نیروهاي تحت فرماندهی حسین طائب را در بازداشت و ضرب وشتم می شد ،با تبدیل به یک سازمان مجزا دست بازتري در روند برخورد خشونت آمیز
معترضان تأیید می کنند همچنین سازمان دیده بان حقوق بشر نیز با توجه به شهادت با مخالفان در ایران پیدا کرد .سازمان اطالعات سپاه به طور مشخص نهادي امنیتی
شاهدانی که با این سازمان مصاحبه کرده اند در بیانیه اي از مقامات ایران خواستار است که به موازات وزارت اطالعات قرار دارد و تحت نظر رهبر جمهوري اسالمی
بررســی نقش فرماندهانی چون حسین طائب و مســئول شناختن آ نها در جریان اداره می شود ،فقط به او پاسخگو است و هیچ نظارت بیرونی دیگر بر این سازمان
دســتگیري ،آزار و ضرب و شــتم معترضان شد .با ای نکه فیلم ضارب و لحظات وجود ندارد.
تیراندازي به صورت گســترده در اینترنت پخش شد ،هیچ اقدامی علیه او صورت حســین طائب به عنوان فرمانده سازمان اطالعات سپاه ،مشارکت مهم و به سزایی
نگرفت .نیروهاي بسیج که( افراد لباس شخصی هم بخشی از نیروهاي آن به شمار را در دســتگیري و شکنجه روزنامه نگاران ،فعاالن سیاسی -مدنی ،اتنیکی ،مذهبی
می روند) تنها نیروهاي مسلح به سالح گرم در جریان اعتراضات بودند و مسئولیت و فعاالن فضاي مجازي داشــته اســت .از آن جمله ،وي در شکنجه سازمان یافته
براي اعترافات تلویزیونی بازداشت روزنامه نگاران به اتهام ( نفوذي آمریکا ) پروژه
تمامی کشته شدگان وقایع بر عهده این نهاد است.
عنکبــوت علیه برخی کاربران فیس بوك از میان بردن  157کانال تلگرامی به اتهام
 .4پرونده ترانه موسوي
مستهجن بودن بازداشــت فعاالن سیاسی و بازداشت چندین نفر به اتهام انحراف
ترانه موســوي ،دختري که پس از انتخابات ریاست جمهوري سال  ، 1388شایعه مذهبی به دست اطالعات سپاه مسئولیت داشته است.
دستگیري ،تجاوز و مرگ او در رسانه هاي وابسته به مخالفان دولت بازتاب گسترده
اي داشت ،سرنوشتی پر از معما پیدا کرد .به گفته برخی رسانه هاي مخالف دولت ،قرارگرفتن در لیست مجازات هاي حقوق بشري
ترانه موسوي در روز هفتم تیر در تجمع اعتراضی رو به روي مسجد قبا دستگیر شد .اتحادیه اروپا و وزارت خزانه داري ایاالت متحده آمریکا
چند روز بعد با خانواده او تماس گرفته شد و گفته شد که ترانه به علت تصادف
دچار پارگی رحم و مقعد شده است ،اما در مراجعه به بیمارستان امام خمینی کرج اتحادیه اروپا در تیرماه  1390طی تصمیمی حســین طائب ،فرمانده وقت بســیج
خانواده او نشــانی از ترانه نیافتند و چند روز بعد جنازه سوخته او در بین کرج و مســتضعفین ،را به دلیل مشــارکت نیروهاي تحت امرش در ضرب و شتم ،قتل،
قزوین یافته شــد .به گفته دوستان ترانه خانواده او از علنی کردن ماجرا خودداري دستگیري و شکنجه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوري سال  1388در
کردند و تشییع جنازه او بدون حضور دوستان و آشنایان برگزار شد .این جریان با فهرست تحری مهاي خود قرار داد .بر اساس این تحریم ،سفر حسین طائب به این
وجود بازتاب گسترده و بحث امکان تجاوز ،به علت سکوت خانواده ترانه و ناشناس کشورها ممنوع و دارای یهاي او در این کشورها مشمول توقیف قرار خواهد گرفت
بودن دوستان و افرادي که مدعی دیدن ترانه در میان بازداشتی هاي جریان مسجد قبا وزارت خــزان هداري ایاالت متحده آمریکا نیز در مهر  ، 1389با اشــاره به نقش
بودند ،با شک و تردید بسیاري همراه شد تا زمانی که مهدي کروبی با نوشتن نامه اي حسین طائب به عنوان فرمانده بسیج در ضرب و شتم  -قتل  -بازداشت خودسرانه
به هاشمی رفسنجانی در مرداد  1388از رئیس مجلس خبرگان خواست با تشکیل معترضان به نتایج انتخابات ریاســت جمهوري سال  ، 1388او را در لیست مجازا
یک هیات به برخی شایعات و نحوه برخوردها با بازداشت شدگان رسیدگی کند .او تهاي حقوق بشري خود قرار داد.
در بخشی از این نامه بدون بردن نام از ترانه ،اشاره کرد« :عد هاي از افراد بازداشت بر اساس این تحریم ،دارایی هاي احتمالی حسین طائب در آمریکا توقیف و از
شده مطرح نموده اند که برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده اند ورود او به این کشور جلوگیري می شود .همچنین شهروندان ایاالت متحده حق
که منجر به ایجاد جراحات و پارگی در سیستم تناسلی آنان گردیده است » با مطر هی چگونه معامله اي با او نخواهند داشت.
حشــدن نامه کروبی شایعات مربوط به ترانه قوت گرفت و بخش خبري  20:30با
تهیه گزارشی سعی در رد ادعاي مهدي کروبی کرد .تهیه کنندگان گزارش با مراجعه
به خانواده اي مدعی شدند دختر آنان که در کانادا زندگی می کند صاحب عکسی
است که در اینترنت منتشر شده است .کروبی در اظهاراتی در روز  25مرداد مسئوالن
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طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
به قول این مامان بزرگا ایشاال این ویروس کرونا مرض کووید  ۱۹بگیره بمیره از شرش
راحت شیم مادر!  ...دیگه فکر کنم اینجور که بوش میاد حاال حاال ها اخبار کروناییه البته
اگه این جمهوری اسالمی بذاره و انقدر توی منطقه خاورمیانه کرم نریزه و امریکا رو به
جونمون نندازه ...
مرگ بر دروغگو
یکی از شــعارهایی که مردم بعد از اصابت موشک های سپاه به هواپیمای مسافربری
اوکراینی فریاد زدن «مرگ بر دروغگو» بود چون رژیم سه روز دروغ گفت تا باالخره
از خر شیطون پایین اومد و گفت که کار خودشون بوده و  ...اما برای سران جمهوری
اسالمی بازم عبرت نشد و بازم تخت گاز دارن دروغ میگن ،حاال کی این دروغا یقه
اشونو میگیره و به گا میرن ،خدا عالمه  ...یه بابایی هستش که رکوردار تعداد رای مردم
در تاریــخ ایرانه ( ۲۴میلیون)! دیوث راه میره و اصرار میکنه که اونو و دولتش دروغ
نگفتن و کرونا کار دشمناس که اقتصاد ما رو تعطیل کنن! قرمساق انگار کرونا هم چیزای
دیگه اس که کلی باهاش دروغ ساختن .قبل از عید یارو به اسم رییس جمهور اسالمی
اومده با اون قیافه اوسگولش جلو دوربین تلویزیون و میگه تا هفته دیگه داستان کرونا
تمومه و همه میرن سر کار و زندگیشون که معلوم بود داره چیزشعر میگه و حاالم اومده
و میگه آمارها و اوضاع راضی کننده است و شیب منحنی کرونا اومده پایین ولی شاید تا
آخر سال باهامون باشه این کرونا  ...سگ مصب از بس دروغ گفته ،آدم فکر میکنه شاید
اصن کال همه چیز دروغه ،مرگ بر دروغگو!
شهی ِد کرونا
آقا اگه یادتون باشه تو همین ستون بین الخبرین گفتیم جمهوری اسالمی بزودی اعالم
میکنه چون ویروس کرونا آمریکاییه (!) هر کی باهاش بمیره شهید حساب میشه ولی
پیش بینی ما رو رفقای کمونیست آخوندا یعنی چینی ها لبیک گفتن و کشته های کرونا
رو شهید اعالم کردن! یعنی همه این حکومتای ایدئولوگ تخمی مثل همدیگه چیزخلن،
این چینیه میگه ویروس کرونا مردم رو شهید کرده نه خوردن خفاش و مورچه خوار و
بسیجیه هم تو ایران میگه می خوایم به مردم مستضعف آمریکا (!) کمک کنیم .خالصه
حکومت جمهوری خلق چین و جمهوری اسالمی هر دو توی یه نقطه مشترکن ،گوه
خوری زیادی!
داستان کوتاه :نامه از زندان
اون شب خیلی روی هوا بودم ،کله ام داغ داغ بود ،داشتم با کام های آخر سیگارم حال
می کردم .دیدم کنار جوب ،آب وایساده .تو اون وضع مست و پاتیل و چت با خودم
فکر کردم اگه ته سیگارمو بندازم توی آبا سریع خاموش میشه و ...
شانس تخمیه ما اونا بنزین بودن نه آب! فرداش توی روزنامه ها نوشتن« :احمقانه ترین
جرم قرن اتفاق افتاد»!
به جرم انفجار و حمله به اموال مردم (حداقل سه تا ماشین منفجر شد و آتیش گرفت)،
شکستن قرنطینه کرونا و سو مصرف الکل در مکان های عمومی و چنتا جرم دیگه جمعا
به  ۲۰سال زندان محکوم شدم ،خدا پدر مادر وکیلمو بیامرزه ،بیچاره خیلی دوندگی کرد
و حکم زندان رو تونست تخفیف بگیره و کردش  ۱۲سال!
گفتم حاال که توی این وضعیت کرونایی که همه از زندان مرخص میشــن و بنده مثه
رییس گنگسترها اومدم زندان ،خاطراتش رو هم هر روز بنویسم ،امروز روز اول بود!
مخلص شما شهروند ایرانشهر
توصیه های بهداشتی  -کرونایی :
• همونطور که همه جا خوندید کرونای تخمی از راه دهان وارد بدن میشود پس تا اطالع
ثانوی مسواک نزنید ،نخ دندون استفاده نکنید ،زیرا ویروس کرونا از راه مسواک و نخ
دندان میره توتون ،بعد یه مدت دندون درد میگیرید و وقتی که کرونا رفت پول دندون
پزشکی میره تو پاچتون ،خالصه انتخاب بین بدو بدتره تصمیم با شما!
• دوستان گرامی توجه بفرمایید وقتی دستاتون رو۲۰ثانیه با آب و صابون میشورید که
ویروس کرونا از بین بره  .خواهشــمندیم با پشت شلوار و لباست خشک نکن  ...این
مطلب را وزارت بهداشت یادش رفته به ایرانی ها بگه!
جوک های هفته:
• یه چیزی دیدم کف و خون قاطی کردم :طرف ماســک زده بود ،عطسش گرفت،
ماسکو کشید پایین و عطسه کرد .دوباره ماسکو گذاشت رو صورتش ...
• آخه اون کسی که میگه  ۱۴روز تو خونه بشینید و بیرون نیایید ،هنوز زن و شوهرای
ایرانی رو نشناخته .اینا اگه کرونا نابودشون نکنه ،خودشون تو این  ۱۴روز همدیگه رو
لت و پار می کنن!
• میخوان ادارهها رو دو ساعت زودتر تعطیل کنن .کرونا رو با ماه رمضون اشتباه گرفتن
گویا!
•اطالع دقیقی از آمار مبتالیان به کرونا در ایران ندارم ولی آمار مبتالیان به ترس از کرونا
حدود هشتاد میلیون نفره!
• توی کشورای دیگه مسئولین قرنطینه کرونا به دنبال بیمارهستن بعد ما اینجا میریم
بیمارستان میگیم به پیر به پیغمبر ما کرونا داریم! ازمون تست بگیرین ،میگن نه تا ن َمیری
نمیشــه .تو خونه بمون خوب میشی! آخرش هممون از استرس کرونا ،مرض ام اس
میگیریم ...
• امروز تو بانک یارو ســرفه میکرد همه برمیگشتن نگاش میکردن .سه چهار بار این
اتفاق افتاد ،یارو آخر سر بلند گفت بابا من کرونا ندارم ،تریاک میکشم سینه ام سوخته!
•دو دقیقه گشنگی رو تحمل میکردی! یه کته میذاشتی! یه تخمرغ میشکستی میلومبوندی!
خفاش و مورچه خور نمیخوردی دیگه ،ای لعنت به پدر و مادرت!
•کشورهایی که ایرانیا بهشون کرونا صادر کردن :عمان ،عراق ،امارات ،بحرین ،گرجستان،
پاکستان ،کویت ،استونی ،بالروس ،کانادا ،بریتانیا ،نیوزلند و … مردم ما با کرونا کل دنیا
رفتن بعد انتظار دارید شمال نرن؟
• اینقدر کف دستم رو شستم اون خط  ۱۸کف دستم شده ۱۶/۲۵
• تو كيانجيانگ چين به هركي بره اعتراف كنه كرونا داره  ١٤٠٠دالر جايزه ميدن .اينجا
يه باك بنزين جايزه بذارن از فردا تو خيابون ملت همدیگه رو وسط خیابون ليس ميزنن

كروناشون مثبت بشه با بنزينشون برن شمال.
•قبال برای ازدواج فقط تست اعتیاد و ایدز میگرفتن االن باید تست کرونا هم بگیرن!
•سرفههایی که میکنم دیگه خیلی خشکن ،فکر کنم به جای کرونا ،ساقهطالیی گرفتم!
• از وقتی گفتن دست به صورتتون نزنید با پاهام صورتم رو میخارونم خیلی راضیام،
فقط ســه بار خشتک شلوارم پاره شــده ،یه مقدار کمر درد دارم و دو سه تا دندههام
بهشون فشار میاد!
•ویروس کرونا ،زلزله ،سیل ،آلودگی هوا ،تصادفات جاده ای ،چپ شدن اتوبوس ،از
ریل خارج شدن قطار ،ریزش بهمن ،حمله ملخ ها ،لیست سیاه  FATFو ...خدایا بگو
توی جهنم اگه قراره خارج از این عذاب ها یه «با آتش سوختن» رو فقط اضافه کنی،
خب همینجا دماوندم فعال کن همه چیو تجربه کنیم!
•بنزین گرون میشه میرید مسافرت ،سیل میاد میرید مسافرت ،کرونا میاد میرید مسافرت.
خونه اتون مگه جن داره؟
• ولی من اگه کرونا گرفتم یه کاسه سوپ خفاش بیارید بیمارستان یه دوقاشق بخورم
ببینم چه زهرماریه که دارم بخاطرش میمیرم!
• همیشه بابام پای تلوزیون خوابش میبره و بمب هم کنارش منفجر کنی بیدار نمیشه ولی
کافیه دستت به کنترل تلوزیون بخوره بیدار میشه میگه چرا کانالو عوض کردی داشتم
اخبار گوش میدادم!
• رفتم داروخونه نه ماسک بود نه محلول ضد عفونی ،تنها فکری که به ذهنم میرسه اینه
برم دو ر خودم رو سیمخاردار بکشم ویروسا نیان!
•عالقه ما ایرانیا رو به شکم و بخور بخور اونجا میشه فهمید که  ٩٩درصد ماها االن که
با پزشک روبه رو میشیم میپرسیم دکتر جان چی بخووووریم که به کرونا مبتال نشیم،
هیچکی نمیپرسه چی نخوریم که مبتال نشیم!
•برنامه های جمهوری اسالمی جهت مقابله با آلودگی هوا :منتظریم باد بیاد! برنامه های
جمهوری اسالمی جهت مقابله با ویروس کرونا :منتظری م هوا گرم شه!
• فرصتی تکرار نشدنی ،تور  ۷روزه چین به قم ،سیاحتی و زیارتی ،فقط  ۱۰هزار تومان
•یه مریضی هم هست میگه پوست تخمه هارو بریز رو زمین و بعد جاروبرقی بکش از
صداش لذت ببر! من این مریضی رو دارم!
• انا هلل و انا الیه راجعون ،واکســن کرونا تا سه هفته آینده توسط دانشمندان اسرائیلی
ساخته می شود و از آنجا که ما هیچ صنمی با اسرائیل نداریم کارمون تمومه!
• نمیدونم کدوم خیر ندیده ای از قول پروفسور سمیعی تو گروهها نشر داده که سیر
ی طاعون بگیری الهی!
ترشی کرونا رو از بین میبره؟ ا 
• احساسی که تو ایام ایرانیا دارن :گلو درد ،تب ،لرز ،خلط پشت حلق ،اسهال و حالت
تهوع! تنها مطلبی هم که بشون دلگرمی میده که کرونا ندارن اینه که سرفه نمیکنن!
• کمرم از شســتن فرش شکست و موقع نصب پرده سرم خورد به کابینت و داشتم
میفتادم ،اومدم یه چیزیو بگیرم که متاسفانه اون چیز یه سیم لخت بود … زندگی تو
ایران این شکلیه!
• روزی که کرونا ریشــه کن بشه ،یک هفته نه حموم میرم نه دستامو میشورم توی
کثافت غلت میزنم و این روزای لعنتی رو جبران میکنم!
• تو انتخابات ریاســت جمهوری سال ۹۶روحانی ،جهانگیری ،رئيسي ،قالیباف و مير
سليم در حال رقابت بودند حاال بعد از دو سال ،روحانی رييس جمهوره ،جهانگیری
معاون اول ،رئيسي رئيس قوه قضاییه ،قالیباف هم قراره رئيس مجلس بشه و ميرسليم
هم حتما نايب رئيس مجلس میشه! یادم هست تو اون انتخابات همین افراد یکدیگر را
متهم به انواع فساد میکردند اما بعد از گذشت دو سال تمام مناصب اصلی کشور دست
همین افراده!
• تو چین غذا خوردن فقط یه نیاز طبیعی نیست ،اونجا نخوری ممکنه غذا بخوردت!
• از اين به بعد اين چينيا هر گهى خواستن بخورن قبلش بايد تو شوراى امنيت مطرح
كنن اگه همه راضى بودن ميتونن كوفت كنن .قشنگ گوه زدن تو روند زندگى  ٨ميليارد
ادم سر يه لقمه نون و خفاش!
• امروز  ۵۰متر دنبال تاکسی دویدم .بعد راننده نگه داشت .گفت میخوای سوار بشی؟
گفتم نه داداش فقط میخواستم بگم که سفر خوشی رو برات آرزو می کنم!
• کاشکی مثل این فیلما یه دختر پولدار عاشقم بشه بعد باباش بیاد بگه  ۲۰۰میلیون بهت
میدم از زندگی دخترم برو بیرون! منم با قلبی شکسته قبول کنم!
• عاغاااا ،یه رفیق دارم خونشون روبروی تاالره .هر شب میره وسط مجلس میرقصه.
خونواده داماد فکر میکنن فامیل عروسه ،خونواده عروس فکر میکنن فامیل داماده ،دو
تا پنجاهی شاباش میگیره و شامشم میخوره میاد خونه! آماده میشه برا شب بعد ،ماهی ۳
ملیون درآمد داره! حاال هی بگید کار نیست!
• زن از شوهرش میپرسه :از چیه من خوشت میاد ،صورت زیبا یا هیکل متناسبم؟ شوهره
یه نگاهی به سرتا پاش میکنه و میگه :از اعتماد به نفست!
• یه زن همیشه می بخشه و فراموش میکنه! ولی … هیچ وقت نمیزاره تو فراموش کنی
که بخشیده و فراموش کرده! درود بر بانوان غیورِ پدر در آرِ سرزمینم!
• اﻭﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﺑﻮﺩﻡ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﻣﻌﻠﻤﻤﻮﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﯾﻪ ﻣﻮﺭﺩﯼ ﺭﻭ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪﺍﺩ ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ  :ﮐﺴﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﺑﮕﻪ ﭼﺮﺍ؟؟ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺎ ﺑﮕﯿﻢ  !!!...ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﻮ ﻋﺰﯾﺰﻡ  ...ﻣﻨﻢ ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﺮﺭﺭﺭﺭﺭﺍ؟
ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺘﮑﻢ ﺯﺩ هنوزم نمیدونم چرا؟
• پیر زنی رفت داروخانه تا برای درد مفاصلش دارو بخره … صندوق دار داروخانه
بهش گفت :خوشکل خانم امر بفرمایید … پیرزنه فوری کمرشو راست کرد گفت :رژ
لب میخواستم عزیزم … این است قدرت کلمات!
• ﺷﺎﻡ ﻣﻬﻤﻮﻥ ﺑﻮﺩﯾﻢ ،ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﯿﮕﻢ ،ﺍﻭﻥ ﭘﺎﺭﭺ ﺁﺏ ﺭﻭ ﻣﯿﺪﯼ؟ ﺯﺩ ﭘﺲ ﮐﻠﻪ ﺍﻡ
ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻮﺩ ﺳﺮﻡ ﺑﺮﻩ ﺗﻮ ﺑﺸﻘﺎﺏ! ﻣﯿﮕﻢ ﭼﺮﺍ ﻣﯿﺰﻧﯽ؟ ﻣﯿﮕﻪ :ﺧﺎﮎ ﺑﺮ ِ
ﺳﺮ ﺧﺮﺕ ﮐﻨﻦ ! ﺁﺏ
ﮐﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﻮﺩﻣﻮﻧﻢ ﻫﺴﺖ  ...ﺟﻮﺟﻪ ﺑﺨﻮﺭ بدبخت!
• به بابام میگم  ۲۷سالم شده نمیخوای برام استین باال بزنی؟ میگه :واال اگه کسی راضی
بشه با تو ازدواج کنه استین که سهله با شورت میرم خواستگاری برات! … یعنی اینقد
تو خونواده منو قبول دارن!
• دختره ﺩﺍﺷﺖ ﺩﻭﻍ ﻭ ﻗﻬﻮﻩ ﺭﻭ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻣﯿﮑﺮﺩ ،ﮔﻔﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺑﺎﺯﯾﺎ ﭼﯿﻪ؟ ﮔﻔﺖ ﺩﻭﻍ
ﺧﻮﺍﺏ ﻣﯿﺎﺭﻩ و ﻗﻬﻮﻩ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ ﻣﯿﺎﺭﻩ ،ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻣﺨﻠﻮﻃﺶ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺁﺩﻣﻮ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺧﻮﺍﺏ
ﻭ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ ﮐﻨﻪ؟

از شبکه های اجتماعی:
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 3آوریل تا  ۹آوریل ( ۱۵فروردین تا  ۲۱فروردین)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.

شیرازی و بنیانگذار شبکه آب لوله کشی در شیراز
جمعه  15فروردین |  3آوریل
دوشنبه  18فروردین |  6آوریل
1359خورشیدی ( 1980میالدی)
قطع رابط ه ایران و آمریكا
 1093خورشیدی ( 1714میالدی)
 1324خورشیدی ()1945
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت محمدصالح اصفهانی،خوشنویس دوره صفوی
درگذشت رحیمخان قانونی شیرازی ،نوازنده قانون
درگذشــت محمدرحیــم متقی ایروانــی بنیانگذار
 1328خورشیدی ( 1949میالدی)
كارخانه كفش ملی در ایران
افزایش غرفهای از قرآنهای خطی ،به غرفههای موزه  1395خورشیدی ( 2016میالدی)
ی ایران باستان.
درگذشــت ثریا حکمت ،بازیگر سینما و تلویزیون
 1350خورشیدی (1971میالدی)
ایران در ســن  63ســالگی در تهــران .وی چهار
ترور سرلشكر فرسیو  -رییس دادرسی ارتش شاهنشاهی روز قبل از فوت دچار تشــنج شــده و به کما رفته
 1372خورشیدی ( 1993میالدی)
بود .وی در فیلمهایی مانند شــب شکن ،ای ایران،
درگذشت علیرضا افضلیپور ،بنیانگذار دانشگاه کرمان خواستگاری و تصویر آخر و همچنین در سریاهای
 1379خورشید ( 2000میالدی)
مرد اول آپارتمان و خاطرهها بازی کرده بود.وی که
درگذشت محمدعلی فردین ،بازیگر سرشناس سینمای نام اصلیاش آذر قلیخانی بود در ســال  1332در
ایران
شهر خوی متولد شده بود.
1320خورشیدی (میالدی 1941میالدی)
 1395خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشت پروین اعتصامی ،شاعر
کتاب دیوان اشعار پروین اعتصامی به فارسی و به فارسی سه شنبه  19فروردین |  7آوریل
درگذشــت منوچهر ستوده ،ایران شــناس و استاد
دانشگاه در سن  103سالگی .از او بیش از  50کتاب
و انگلیسی در شرکت کتاب موجود می باشد.
 1312خورشیدی ( 1933میالدی)
و  280مقاله به جا مانده اســت .از آنها میتوان به
 1320خورشیدی (1941میالدی)
زادروز جمال میرصادقی
«فرهنگ گیلکــی»« ،تاریخ بدخشــان»« ،جغرافیای
زادروز رضا شفیعیان ،نوازندهی سنتور
اصفهان» و ....میتوان نام برد.
 1328خورشیدی ( 1949میالدی)
زادروز ایرج ضیایی ،شاعر
پنجشنبه  21فروردین |  9آوریل
 1381خورشیدی ( 2002میالدی)
درگذشت دکتر احمد بیرشک ،محقق و پیشگام معاصر
 1314خورشیدی ( 1935میالدی)
علوم ریاضی و تجربی
زادــروز نورالدین رضوی سروســتانی  -خواننده و
ردیفدان -از آثار وی دوره ردیف آوازی به روایت
شنبه  16فروردین |  4آوریل
نورعلی برومند است.
 1321خورشیدی ( 1942میالدی)
 1326خورشیدی ( 1947میالدی)
 1330خورشیدی (1951میالدی)
خودکشی و درگذشت صادق هدایت  -نویسنده و زادروز احمد میرعالیی ،مترجم
درگذشت محمدعلی شاه ،پادشاه قاجار
 1333خورشیدی ( 1934میالدی)
پژوهشگر صاحب سبک و راهگشای معاصر
زادروز بنفشه حجازی ،شاعر و پژوهشگر
درگذشت حســین شــهیدنورایی (از یاران نزدیك
 1337خورشیدی ( 1958میالدی)
صادق هدایت)
اعالم
رسمی طالق محمدرضاشاه پهلوی و ملكه ثریا  1381خورشیدی( 2002میالدی)
ِ
(اسفندیاری)
درگذشت جمشید اسماعیلخانی ،بازیگر سینما ،تئاتر
 1377خورشیدی ( 1998میالدی)
و تلویزیون
درگذشــت احمد آرام ،پژوهشگر ،نویسنده و مترجم  1385خورشیدی ( 2006میالدی)
در آمریکا
درگذشــت علیرضا عروضی معاون پیشین وزارت
 1383خورشیدی ( 2004میالدی)
بازرگانی و وزارت كشــور در دوران پهلوی در 64
درگذشت حسن حسینی ،شاعر
سالگی در لندن .وی فرزند دكتر آذر ابتهاج بود.
کتــاب خاطرات ابوالحســن ابتهاج دــر  2جلد از
یکشنبه  17فروردین |  5آوریل
انتشارات شرکت کتاب

 1311خورشیدی ( 1932میالدی)
زادروز یداهلل رؤیایی ،شــاعر و یكی از تحلیلگرانِ
شیوهی نیمایوشیج
 1321خورشیدی ( 1942میالدی)
درگذشت هاشم عربشــاهی ،رئیس سابق آگاهی و
شــكنجهگر زندانیان سیاسی ،در سن  73سالگی ،در
زندان شهربانی
 1323خورشیدی ( 1944میالدی)
درگذشــت خلیل ثقفی (اعلم الدوله) ،مؤســس و
رئیس نخســتین انجمن روان شناســی در ایران و
مؤلف چندین كتاب در همین زمینه
 1395خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشت جواد لشــکری آهنگساز ،موسیقیدان ،و
نوازنده ویولن و مدیر پیشــین ارکســتر رادیو ایران.
وی متولد  1302خورشیدی در تهران بود.

چهارشنبه  20فروردین |  8آوریل
 1316خورشیدی ( 1937میالدی)
زادروز مهشید امیرشاهی نویسنده و مترجم و فعال
سیاسی در شهر کرمانشاه
کتابهای در حضر و در سفر از انتشارات شرکت
کتــاب و کتابهای مادران و دختــران  4جلدی از
انتشــارات نشر فردوسی در سوئد در شرکت کتاب
موجودند
 1318خورشیدی ( 1939میالدی)
زادروز دکتر فریدون جنیدی ،اسطوره شناس ایرانی
کتابهای شاهنامه در  6جلد و کتابهای دیگر ایشان در
باب فرهنگ باستان ایران در شرکت کتاب موجود است.
 1351خورشیدی ()1972
درگذشت حاج محمد نمازی ،بنیانگذار بیمارستان نمازی

حافظ ناشنيده پند

برگیچندازدفترخاطراتمحمدگلندام

ایرج پزشک زاد

 1344خورشیدی (1965میالدی)
ســوءقصد به جان محمدرضاشــاه پهلوی توسط
سرباز وظیفه رضا شمس آبادی
 1384خورشیدی ( 2005میالدی)
درگذشت اسماعیل نواب صفا ،شاعر و موسیقیدان
خاطرات هنری ایشــان با عنوان «قصه شمع» در
شرکت کتاب موجود است

 1389خورشیدی ( 2010میالدی)
درگذشت کیومرث ملک مطیعی  -هنرپیشه سینما
وتلویزیــون .او کار در ســينما را از ســال 1350
با «يــك چمدان ســكس» بــه كارگرداني محمد
متوسالني شروع كرد.

7
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در کانون خبر:

 15هزار نفر از دانش آموزان لوس انجلس در
کالس های آنالین غایب بودند

اداره آموزش لوس انجلس اعالم کرد که در دوران آموزش
آنالین 40 ،هزار نفر از دانش آموزان از میان  120هزار دانش
آموز ،به سیستم آنالین وصل نشدهاند و روزانه  15هزار نفر
نیز غایب بود ه و سرکالس حاضر نشدهاند.
آســتین بیوتنر ،رئیس اداره آموزش دــر بیانیه خود ،این که
نوجوانان نتوانســتهاند در کالسهای آنالین حاضر شــوند
را یک موضوع طبیعی دانســته و اشــاره نموده است که به
مرور این مشکل کم خواهد شــد .افزون بر این شماری از

کالسهای آموزشی از شبکه تلویزیونی زون بر این شماری
از کالسهای آموزشی از شبکه تلویزیونی  PBSو KCET
پخش میشود.
ناگفته نماند که  80درصد کسانی که غایب بودهاند ،دانش
آموزانی هستند که در خانوادههای کم درآمد زندگی میکنند
و نبودن امکان دســت یابی به اینترنــت و تکنولوژی الزم
و ضروری،یکی از دالیل آن بوده اســت و نیاز به آموزش
خانوادهها و فراهم سازی امکانات دارد.

اهدای خون در کتابخانه ریچارد نیکسون

صلیب ســرخ آمریکا در ارنج کانتی کالیفرنیا در همراهی با
بانک خون در پاسخ به درخواست وزیر بهداری آمریکا برای
تامین نیازهای خون در دــوران بحرانی  19-COVIDاعالم
کــرد که از امروز  30مارچ تــا  16آپریل ،در محل کتابخانه
ریچارد نیکسون در شهر یوربا لیندا ( )Yorba Lindaپذیرای
کسانی خواهد بود که میخواهند خون اهدا کنند که در  4روز

خواهد بود.
اهدای خون در روزهای  30مارچ و  31مارچ از ســاعت 8
بامداد تا  2پس از نیمروز و روزهای  2آپریل و  16آپریل ،از
ساعت  10بامداد تا  5پس از نیمروز انجام میشود.
اهدای خون در زمره کارهایی است که از محدودیت در خانه
ماندن برخوردار نیست و با رعایت فاصله انجام میشود.

برگزاری جلسه های دادگاه به صورت آنالین و تصویری افزایش بیکاری در کالیفرنیا و درخواستFood stamp

قاضی تانی کاتیل ســاکایه  ،رئیس دیوان قضایی کالیفرنیا با
قدرت ویژهای که گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا به او داده
اســت ،همراه با دیگران قضات و رهبران دادگســتری در
کالیفرنیا تصمیم به برگزاری جلســات دادگاه با بهره گیری
از شــبکه اینترنتی و به صورت تصویری گرفتند تا از تعطیل

بودن دادگاهها و انباشته شدن پروندهها پیشگیری نمایند تا این
موضوع موجب ماندگاری زندانیان در زندانها و بازداشتگاهها
نشود و با کنفرانس ویدئویی ،دادگاهها با حضور قاضی ،وکیل
مدافع ،دادستان و متهم و حتی خویشان متهم برگزار شود .زیرا
ممکن است کالیفرنیا با انبوه متهمان و زندانیان روبرو شود.

با افزایش بیکاری ناشی از بحران ویروس کرونا در کالیفرنیا،
شــمار درخواســتهای کوپن مــواد خوراکــی (Food
 )stampنیزافزایش یافته است.
ایالت کالیفرنیا تنها در ماه مارچ از تقاضای  34882درخواست
در هفته دوم به  55624درخواســت برای هفته سوم رسیده
وهم اکنون دارای 4میلیون نفر دریافت کننده است.
کانتی لوس آنجلس نیز در مقایسه شمار درخواست کنندگان

دستور ویژه شهردار لوس انجلس برای مراقبت از جان کارگران ساختمانی
با گســترش ویروس کرونا دــر لوس انجلس و تاثیر آن بر کارگران ســاختمانی،
اریک گارستی شهردار لوس آنجلس دستور ویژهای برای مراقبت از جان کارگران
ساختمانی صادر کرد.
در این دستور آمده است که مقاطعهکاران باید طرحی را برای ساختمانهای در حال
ساخت ارائه دهند که کارگران در ساختمانها از یکدیگر رعایت فاصله و دوری از
امکان آلودگی را داشته باشند و هیچکسی در خطر نباشد.
شهردار لوس آنجلس در دستور کار خود بیان کرده است که در حالی که همه از
طرح در خانه ماندن پیروی میکنیم ،بازرسان شهرداری از محلهای ساخت و ساز
بازدید میکنند و اگر رعایت امور بهداشــتی و فاصله رعایت نشود ،تعطیل کار در
ســاختمان را به اجرا خواهند گذاشت .از برنامههای ساخت و ساز که مورد اشاره
بوده است ،پروژههای بزرگی است که تعطیل آن ،موجب بیکاری خواهد شد.

در هفته ســوم مارچ  2019که  9060نفر بوده است در هفته
سوم مارچ  2020با  17522درخواست روبرو بوده که تقریبا
 2برابر است.
ناگفتــه نماند کوپن خوراکی دــر کالیفرنیا که Calfresh
خوانده میشود با کمک دولت فدرال ،بستگی به میزان درآمد
افراد از  16دالر تا  194دالر در ماه برای تهیه مواد خوراکی
به افراد کم درآمد کمک میکند.
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در کانون خبر:

دستور ویژه اریک گارستی برای اجاره نشین ها

اریک گارستی شهردار لوس آنجلس ،دستوری را امضا
کرد که به موجب آن ،نه تنها اجاره بهای  624000واحد
ثبت شده نمیتواند افزایش یابد ،بلکه کسانی که به سبب
بحران کرونا ،توان پرداخت اجاره بها را ندارند ،میتوانند
آن را به تعلیق بیاندازند.
از سوی دیگر در دســتور ویژه اریک گارستی ،که در
روز جمعــه به تصویب شــورای شــهر لوس آنجلس

رسیده تعطیل شدن بازارهای سبزی و میوه است که به
طور هفتگی در نقاط مختلــف لوس آنجلس به عنوان
 Farmers Marketبرگــزار میشــد ،زیرا میتواند به
انتشار ویروس کرونا بیانجامد .و اکنون از محلهای یاد
شــده برای پارک تریلرهای ویژه بیخانمانها استفاده
خواهد شد.

برکناری الک سویه نوئه وا از رهبری مرکز
عملیات اضطراری
هیئــت مدیره ناظران کانتی لــوس آنجلس به اتفاق آرا،
الکس ویه نوئه وا رئیس شــریف دپارتمان را از رهبری
مرکز عملیات اضطراری کانتی برکنار کرد و اشــاره کرد
که این مرکز نیاز به تمرکز بیشتر در شرایط کنونی دارد و
یکی از دالیل ،بررسی عملکرد او در عملیات آتشسوزی
مرگبار وولس ( )Woolseyدر سال  2018بوده است.
از سوی دیگر الکس ویه نوئه وا ،این تصمیم هیئت مدیره
ناظران کانتی را ،تصمیمی غیرمسئوالنه در شرایط کنونی
خواند.
شیال کوهل  ،گفت این تصمیم برای امنیت  10میلیون نفر
است و هیچگونه موردی علیه الکس ویه نوئه وا نیست.
ناگفته نماند که او تنها از رهبری مرکز عملیات اضطراری
برکنار شده است نه از شغل خود به عنوان رئیس شریف
دپارتمان کانتی لوس آنجلس
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استفاده از فشار اجتماعی به جای گارد ملی

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا اعالم کرد برای اجرای طرح در
خانه ماندن ،ترجیح میدهد به جای استفاده از نیروهای گارد ملی
در خیابانها و جریمه شــهروندان ،از فشار اجتماعی افراد جامعه
بر یکدیگر برای در خانه ماندن اســتفاده کند تا بتواند از افزایش
مبتالیان پیشگیری نماید.
گوین نیوســام بــرای آمــوزش و تاثیرگذاری آن بــر جامعه از
خوانندگان و هنرمندان و افراد با نفوذ جامعه خواسته است که با

تهیه کلیپهای ویدئویی ،جامعه را به خانه ماندن تشویق نمایند.
کمدین کالیفرنیــا ویل فــرل ( )Will Ferrellو خواننده رپ،
اســنوپ دــاگ ( )Snoop Doggدر ایــن ویدئوها که در
شبکههای مجازی منتشر شده ،شرکت نمودهاند.
جنیفر نیوســام ،شــریک زندگی فرماندار نیز در ویدئویی دیگر،
تشویق به خانه ماندن نموده است.

محکومیت یک فرد دیگر در پرونده رشوه برای پذیرش
فرزندان در دانشگاه
دــر دادگاه فدــرال بوســتون که بــرای پرونده رشــوه برای
پذیرش فرزندان در دانشگاه تشکیل شــده بود الیزابت هنریکز
( )Henriquezهمسر یکی از سرمایه داران شمال کالیفرنیا به
ســبب پرداخت  75هزار دالر به ویلیام ریک سینگر برای تقلب
در آزمون  SATو  ACTو باال بردن نمره فرزندان و پرداخت
 400هــزار دالر به مربی تنیس بــرای جایگزین کردن دخترش
در تیم تنیس دانشــگاه جرج تاون ،به  7مــاه زندان و پرداخت
 200هزار دالر جریمه محکوم شد .این دادگاه از طریق ویدئو و
غیرحضوری انجام شده است .الیزابت هنریکز و همسرش مانوئل
هنریکز با پرداخت پول و رشوه خواسته بودند که ریک سینگر،
امکان پذیرش  2دختر آنان را در دانشگاه جرج تاون فراهم نماید.
مانوئل هنریکز نیز هفته آینده دوران محکومیت خود را دریافت
خواهد نمود که ممکن است  18ماه باشد.

کالیفرنیا میتواند در ماه آپریل با هفتهای  5000حذف نمره آزمون  SATو  ACTاز درخواست ورود به
دانشگاه های کالیفرنیا
مرگ و میر روبرو شود

مسئوالن اداره بهداشت در کالیفرنیا اعالم کردند در صورتی
که مقررات ایمنی و تندرستی دوران  19-COVIDرعایت
نشود ،کالیفرنیا میتواند در ماه آپریل با هفتهای  5000مرگ
و میر روبرو شود.
دکتر کریس فرانتینو ( )Chris Frantinoمســئول اداره
بهداشت کونترا کوستا کانتی به هیئت ناظران کانتی اعالم
کرد که در مرکز سان فرانسیسکو میتوان با هفتهای 600
و در دیگر نقاط کانتی با  100تا  200مرگ و میر در هفته
روبرو شــویم که ما را در مجموع با بین  2000تا 14000
مرگ و میر در کانتی روبرو کند.

از سوی دیگر مسئوالن اداره بهداشت ونچورا کانتی نیز با
توجه به آمار مبتالیان مرگ و میر این کانتی را تا  1000نفر
تخمینزدهاند.
در آغاز ماه آپریل کانتیهای لوس آنجلس با  3037مبتال،
ســانتاکالرا با  890مبتال ،سن دیه گو با  734مبتال ،ارنج با
 502مبتال و سان فرانسیسکو با  434مبتال ،باالترین شمار
مبتالیان را بیaن  8706مبتال در ایالت کالیفرنیا دارند که
تاکنون  185مرگ و میر را ثبت کرده است .آماری که در
میانه آپریل به اوج خود میتواند برسد.

دانشگاههای  UCاعالم کردند که با توجه به شرایط بحرانی ناشی
از ویروس کرونا ،دانشــجویان جدید نیازی به نمره آزمون SAT
نخواهند داشــت و پذیرش برای پاییز  2020بر اساس نمرههای
دانــش آموزان در دوره دبیرســتان خواهد بود و هیچگونه نمره
حداقلی نیز در درخواستها ،ضروری نیست.
این تصمیم هیئت مدیره دانشــگاههای  UCکه  9دانشــگاه در
کالیفرنیا را در بر میگیرد میتواند مسیر آسانتری را در برابر بیش
از  200هزار دانشــجوی جدید و درخواست کنندگان انتقالی به

دانشگاهها قرار دهد.
از سوی دیگر دانشگاههای ایالتی کالیفرنیا که زیر مجموعه Cal
 Stateهستند و شمارشان  23دانشگاه میباشد نیز با همین روش
حذف نمره آزمون  SATو  ACTراه آسانتری را پیش روی 363
هزار متقاضی برای دانشگاه میگذراند.
افزون بر حذف  SATو  ،ACTدانشــگاههای  UCو Cal State
شــماری از مقررات ردهبندی را برای ورود به دانشــگاهها را نیز
حذف و یا تعلیق نمودهاند.

ابتالی ساکنان و کارکنان یک مرکز نگهداری از تظاهراتدربرابرخانهاریکگارستیبرایتوقفتخلیهخانهها
با این که اریک گارستی ،شهردار لوس انجلس همواره در چند روز
سالمندان به 19-COVID
مدیر اداره بهداشت عمومی کانتی سن برناردینو اعالم کرد که
 51نفر از ساکنان و  6نفر از کارکنان یکی از خانههای سالمندان
در شهر یوکایپا ( )Yucaipaبه بیماری ناشی از 19-COVID
مبتال شدهاند و  2نفر از آنان جان خود را از دست دادهاند که به
سبب بیماریهای دیگر در آنجا بستری بودهاند.
با توجه به ابتالی تمامی ساکنان این مرکز بازپروری و نگهداری
از سالمندان ،پذیرش بیماران جدید را متوقف کرده و از ورود
خویشاوندان بیماران برای مالقات و دیدار نیز پیشگیری نموده
است.
پائل کوک ،نماینده کنگره امریکا از منطقه یاد شده ،گفت من
امیدوار بودم که به یاری پروردگار این بیماری به این مراکز راه
نیابد ،لیکن راه یافته است و ما باید مواظب باشیم که بین دیگران
منتشرنشود.

گذشته بر دستور ویژه مبنی بر توقف حکم تخلیه خانههای اجارهای
تاکید نموده و این درخواســت با تصویب شورای شهر نیز روبرو
شده است از ســاعت  7بامداد امروز ،بیش از  40نفر از کنشگران
مسکن برای همه با حضور در اتوموبیلهای خود و حرکت در برابر
خانه اریک گارســتی ،علیه او شعار داده و موضوع متوقف کردن
تخلیه را ناکافی خواندند و آن را موقتی دانستند.
این اعتراض کنندگان که برخی از اتوموبیل خود پیاده شــده و در
برابر خانه شهردار ایستاده بودند ،پالکاردهایی در دست داشتند که
میگوید پرداخت اجاره را متوقف کنید و در پالکاردی دیگر نوشته
شــده بود  No wage No Rentکه مفهوم نگرفتن حقوق و
نپرداختن اجاره را در برابر دوربین خبرنگاران قرار میداد.
پلیس لوس انجلس پس از نیم ساعت توانست راه را باز کند و آنان
را متفرق نماید.
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ورزشی :

تست کرونای قهرمان المپیکی ایران مثبت اعالم شد
به گزارش خبرآنالین ،تست کرونای احسان حدادی ،قهرمان پرتاب دیسک آسیا و
دارنده مدال نقره المپیک  ۲۰۱۲مثبت شد .در این راستا دکتر اشکان اردیبهشت در
گفتگویی با پایگاه خبری فدراسیون پزشکی ورزشی ایران گفت :همانطور که پیشتر
اعالم شــد حدادی را به شکل دقیق تحت نظر داریم و کلیه اقدامات الزم از قبیل:
فراهم کردن تجهیزات پزشکی برای پیگیری درمان او انجام شده است .در این رابطه
توســط متخصص عفونی ویزیت شده و داروهای الزم نیز برایش فراهم شد و در
منزل قرنطینه شد.
وی افزود :با توجه به حمایتهای فدراســیون پزشــکی ورزشی و دانشگاه علوم
پزشکی تهران ،خوشبختانه روند مداوای حدادی در منزل به خوبی پیگیری میشود
و به طور دقیق تحت نظر اســت .کلیه اقدامات با مشاوره متخصصین بویژه آقای
دکتر صالحی متخصص عفونی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
در حال پیگیری است.
پیش از این،
حدادی در مصاحبهای از عالئم شــبیه بیماری کرونا گفته بود :من االن واقعیتش نکردم و از خانه بیرون رفتم و در حال حاضر شرایط خوشایندی ندارم .باالخره ایران
نمیدانم که آیا مبتال به کرونا شــدم یا خیر .با توجه به اینکه هم ســرفههای مکرر هم ورزشکار کرونایی میخواهد و من حاضرم بهجای همه کرونا بگیرم اما بقیه در
دارم و هم از دیشب دچار تب و سردرد شدم و همچنین بدنم خیلی عرق میکند سالمت کامل باشند».
و احســاس میکنم مبتال به کرونا شده ام .متأسفانه در این چند روز اخیر مراعات

پایان دوره غیرقانونی و طوالنی یک جوان بیتجربه در باالترین سطح اجرایی فوتبال ایران

نبی بار دیگر دبیرکل فدراسیون فوتبال شد

مهدیمحمدنبی،چهرهباسابقهفوتبالایران،دراولینتغییرمهمفوتبالبحرانزدهایراندرسال
،۹۹سرپرستدبیرکلیفدراسیونفوتبالشدتادورهطوالنیوغیرقانونیابراهیمشکوریدر
اینصندلیحساسبهپایانبرسد.
بهگزارشتابناک،مهدیمحمدنبی،دبیرکلاسبقفدراسیونفوتبالدردورهعلیکفاشیانوعضو
کنونیهیاتمدیرهپرسپولیسکهیکیازپنجکاندیدایاصلیونهاییریاستفدراسیونفوتبال
درانتخاباتلغوشده۲۵اسفندماه۹۸بود،بهسرپرستیدبیرکلیفدراسیونفوتبالمنصوبشدتا
به این ترتیب ،جای دبیر کم تجربه و بیش از حد جوان فوتبال ایران پر شود.
ایناقدامبهاروند،سرپرستموقتفدراسیونفوتبالرامیتوانزدودنآخریننشانههایمهم
دوره ریاست تاریک مهدی تاج بر فوتبال ایران دانست؛ دورهای سیاه که میراثی از دهها میلیارد
تومانبدهیبرایفوتبالایرانبرجاینهادهاست.حاالبهنظرمیرسد،امیرمهدیعلوی،رییس
دفتر تاج و سخنگوی بر جای مانده از دوره او ،آخرین مدیر مهم باقی مانده از عصر تاج در
ساختمانفدراسیونباشدکهاحتماالبهزودینیزنقشاونیزکمرنگترویاحتیکاملزدوده
خواهدشد.
دبیری که تا روز رفتنش هم مشخص نشد روی چه معادالت و محاسباتی از سوی تاج وارد
سطوح مدیریت عالی فوتبال ایران شد ،اما خیلیها از روزی که وی در پست من درآوردی
و خارج از چارت معاون دبیرکل وارد ســاختمان فدراسیون شد ،پیش بینی کردند که این
فارغالتحصیلدانشگاهبهعنوانجانشینمحمدرضاساکتکهگفتهمیشدفاقدتحصیالت
دانشگاهیاستواردتشکیالتفوتبالشدهاست.طولینکشیدکهشکورینشانداد،نقش
ماشینامضاراایفامیکندوساکت،بدونسروصداهمهاموررامثلسابقمیگرداند.
نکت ه حائز اهمیت در خصوص ابراهیم شکوری که کارشناسان بارها روی آن تاکید کردند اما
مهدیتاجگوشبهحرفهیچکسنداد؛اینکهبراساسماده ۶۰اساسنامهفدراسیونفوتبالاو
حائز شرایط الزم برای عهده دار شدن سمت دبیر کلی نبود که یکی از این شرایط دارا بودن
 ۱۰سال سابق ه مدیریتی است .تاج با همراهی ساکت این جوان بی تجربه را در پست مهمی
ازفدراسیونایرانگماردندوهنوزمشخصنیستعواقباینکارچهزمانیبرمالمیشود.
ازسویدیگر،

نبییکیازکمحرفترینوبیحاشیهترینمدیرانتاریخفوتبالایراناست.ازاومصاحبههای
چندانی در سالهای طوالنی کار در فوتبال دیده نمیشود .او همواره مرد در سایه فوتبال ایران
شناختهمیشدودرجنجالیترینمقاطعنیز،شخصیتمتعادلوبیطرفخودرابهرخکشید
ودراوجاختالفکیروشبافدراسیونهمتنهاایرانیمورداعتمادمردپرتغالیشناختهمیشد
وبههمیندلیلدرجامجهانینیزکنارویروینیمکتنشست.
نبیسابقهدبیرکلیفدراسیون،مشاوراجراییریاستفدراسیون،معاوناجراییدبیرکلورییس
کمیتهمسابقاتفدراسیونوهمچنینمدیرعاملیباشگاههایگسترشپارسخودرو،عضویت
درهیاتمدیرهوقائممقامیباشگاهپرسپولیسونیزعضویتدرهیاتموسساتحادیهفوتبال
باشگاههایکشورراداردکهنشانمیدهدازدههشصتتاکنونهمهسطوحمدیریتفوتبالرا
پشتسرگذاشتهاست،کسیکهبهواسطهحضورطوالنیوچهاردههایدرفوتبالنفوذخاصی
بربدنهکارکنانفدراسیوندارد.

در کانون خبر:

افزایش شمار مبتالیان به ویروس
کرونا در کالیفرنیا
کالیفرنیا بامداد پنجشــنبه را با  10018مبتال به بیماری ناشی از کرونا و مرگ و میر
 215نفــر آغاز کرد و با  11175نفر مبتال و  246نفر مرگ و میر به پایان برد در
این گزارش به کانتیهای مختلف کالیفرنیا چنین اشاره شده است.
ناگفته نماند که ایالت کالیفرنیا با  10018نفر مبتال ،پس از نیویورک و نیوجرســی
قرار دارد.

دو فرماندار دموکرات در نقش رهبری و تعویق همایش دموکرات ها

UNI TED
DENTAL
OF F I CE
دکتر فرزاد کهنباش

دندانپزشک
323.733.0570
1720 WESTERN AVE,
LOS ANGELE CA 90006

در حالی که امروز حزب دموکرات امریکا از تعویق همایش انتخاب نامزد حزب در
هفته دوم جوالی به هفدهم آگوست  2020خبر داد ،ناظران و تحلیلگران سیاسی بر
روی دو فرماندار قدرتمند و توانا در آمریکا برای معاونت احتمالی جوبایدن تمرکز
دارند از میان این دو نفر که گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا و اندرو کومو فرماندار
ایالت نیویورک هســتند و در مورد هدایت مردم و پیشگیری از افزایش مبتالیان و

مرگ و میر در این دو ایالت نقش رهبری ویژه دارند و در رسانهها بیش از رئیس
جمهور ترامپ مورد توجه قرار گرفتهاند ،شانس گوین نیوسام به سبب جوان بودن
و پایین بودن میزان مبتالیان و مرگ و میر در کالیفرنیا نسبت به نیویورک ،بیشتر از
فرماندار نیویورک جلوه میکند ،گر چه فرماندار نیویورک به چهره ملی در رسانههای
تصویری آمریکا تبدیل شده است.
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در نسخه دیجیتال در ایرانشهر آن الین  iranshahrnewsagency.com/Magazineبر روی هر اسم کلیک کرده و فیلم آن را مشاهده کنید
محبوبه حسین پور /الیو فیسبوک  32:50 /تا 3340
گزارش از :خاک پای ایرانشهر
مصاحبه خانم مسیح علی نژاد با پدر پویا بختیاری  -جانباخته راه میهن  -از داخل ایران .در این مصاحبه ببینید چطور این نیروهای { مختلف } همگی همسو و هم جهت و هم جبهه هستند برای نگه داشتن این حکومت ننگین
با ( اصرار بر لغو تحریمها که چهار راس مربع خیانت به ملت ایرانند)  :اول برخی نیروهای خارجی که در خود این آمریکا
آقای بختیاری اعالم کرد تا سرنگونی مالها از پای نمی نشیند
هســتند که برنی سندرز کاندیدای دمکراتهای آمریکا سردمدارشانست و بعد البیهای خارج از کشور به سردمداری نایاک و
فیسبوک سیاوش آذری -فریدون دائمی گوینده معروف رادیو تلویزیون که مقیم لس آنجلس است به دنبالچه هایشان  ،سوم باقیمانده شورشیان  57مثل فرخ نگهدار با پیشینهء ارتجاع سرخ و عبدالکریم سروش با پیشینهء ارتجاع
ویروس کرونا مبتال شده است .خوشبختانه به موقع تشخیص داده شدهو در بیمارستان بستری شده است .سیاه و نهایتا کلیت جمهوری اسالمی در داخل کشور اعم از اصالح طلب و اصولگرا که همگی اینها برای برداشتن تحریمها
یقه درانی میکنند .

نشریه نیویورک پست  8 -نفر از نمایندگان کنگره به اضافه سناتور برنی سندرز که خود را گروه پیشرو
مینامند درخواســت کردند که تحریم ها علیه جمهوری اسالمی در ایران در شرایط کنونی شیوع کرونا منشه امیر /یونیکا  /یوتیوب  00:30 /تا 02:08
برداشته شوند .بخش سردبیری این نشریه  ،دولت امریکا را از این که تحریم علیه رژیم اهریمنی جمهوری حسن روحانی به مردم آمریکا نامه مینویسد که ای مردم آمریکا به دولتتان فشار آورید که تحریمهارا برچیند ما داریم از پا در
میاییم کمک کنید  ...روحانی دست بدامان مردم آمریکا شده همان مردمی که رژیم هر هفته در نماز جمعه آرزوی مرگ آنان
اسالمی ایران را برطرف کند بر حذر می کند.

را کرده و میکند و شعار مرگ بر آمریکا تا قبل از آمدن کرونا مرتبا از زبان حکومت شنیده میشد .همان مردمانیکه رژیم یاغی
تلویزیون اندیشه  10 -مارچ - 2020خانم دکتر نهضت فرنودی در تلویزیون اندیشه سخنان آخوند خامنه کنونی شماری از هموطنان آنان را دزدیده و در ایران زندانی کرده و قلدری میکند و میگوید اول شما مزدوران و جاسوسان مارا
که در دادگاههای شما محکوم شده اند را آزاد میکنیم آنوقت ما شهروندان شما را که ربوده و گزوگان گرفته ایم آزاد میکنیم !
ای در خواندن صحیفه سجادیه برای رفع ویروس کرونا را به چالش می کشد.
دزدی سر گردنه قلدری چاله میدانی !

گزارش از :محبوبه حسین پور

ایرج مصداقی  /میهن تیوی  2:35:14 /تا 2:37

نیک آهنگ کوثر /ایران اینترنشنال  01:49 /تا 02:20
درست در همین موقع  -روز جهانی آب  -متوجه هستیم که ما بخاطر مصرف بیش از حد آب آشامیدنی شهر ها و آب شرب
با پدیده کمبود آب در اوایل تابستان مواجه خواهیم شد و این در موقعیتی که بیماری کرونا باعث آثار بسیار منفی در جامعه
شده اهمیت زیادی دارد که میتوانستند در طول همه این سالها با بودجه های بسیار کم آبها و آب سیالبهارا مهار و ذخیره
و در چنین مواقعی استفاده کنند اما مدیریت آب در جمهوری اسالمی {وجودندارد } و متاسفانه همه هشدارهایی که در طول
 40سال گذشته شخصیتهای مختلف و دانشمندان حوزه آب به دولتها و حتی شخص خامنه ای داده اند  ،هیچ اثری نداشته .

مایک پمپیو  -وزیر امور خارجه آمریکا  -در خواست حمله به نیروهای وابسته به رژیم (جمهوری اسالمی ) را مطرح کرده
که بنظر من درخواست کامال درستی است و اگرمن در مقام تصمیم گیری بودم قطعا دستور قلع و قمع نیروهای وابسته به
رژیم در عراق را صادر میکردم و یک لحظه هم درنگ نمیکردم .رژیم درصدد بحران آفرینی است از طریق شاخکهایش  ...در
صدد ایجا د تشنج آفرینی در منطقه است از طریق نیروهایش در آنجا  ...کوچکترینن مماشات با رژیم و نیروهای وابسته به
آن برای صلح و برای امنیت سم است  .رژیم اسالمی فقط زبان زور را می فهمد  ...اگر امنیت و صلح می خواهیم باید دست
سعیداحمدی  /ایران آریایی تیوی  25:36 /تا
رژیم را کوتاه کنیم ...
{جمهوری اسالمی } سناریوی دارد به اینصورت که جواد ظریف این وظیفه را برعهده گرفته که یک جنجالی را در جهان بپا
کند که آنچه را مصیبت این ویروس و اشاعه آن و کشتاری که در ایران میکند همه بعلت تحریمهایی است که آمریکا اعمال کرده
سیامک دهقانپور  /توییتر
سپاه و بسیج از شرکت «مایکو بایومد» کره جنوبی که شعبهای در شهر سینسیناتی ایاالت اوهایو دارد دستگاههای تشخیص سریع است  .در حالیکه تمام تحریمهایی که از زمان کارتر و تا کنون توسط آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی و سازمان ملل انجام شده
ویروس کرونا را خریدهاند و در مراسمی «آزمایشگاه بیولوژیک سیار بسیج» را «رونمایی» میکنند.هنوز هم عدهای مدعیاند ایران هیچگاه مشمول کمکهای غذایی و دارویی نبوده است ... .کشورهای بسیاری و سازمان بهداشت جهانی کمکهای شایانی کرده
اند اما هیچکدام بدست مردم نرسیده است  ...زیرا که رژیم با نرساندن کمکها کوشش میکند تا میزان مرگ و میر را باال ببرد تا
امکان خرید تجهیزات پزشکی و درمانی را ندارد.
ظریف آنرا دستاویز قررار دهد و بکمک احزاب چپ اروپا و دمکراتهای آمریکایی بتواند این موضوع را در جهان دامن بزند
که تنها راه برون رفت از مشکل کرونا و جلوگیری از کشتار مردم ابران برداشته شده تحریمهاست!
الهیار کنگرلو  /سایت یونیکا  11:10 /تا 12:00
بنظرمن وحشت حکومت از افشای ابعاد گسترده مرگ و میر و ابتالی به بیماری کرونا در داخل ایران است  .ذر حال حاضر
یک رژیمی با این محتوا و با این ماهیت امکان دسترســی به اطالعات را محدود کرده برای اینکه جلوی وحشــت عموم و
خیزشهای پشت سر آنرا که احتمالش بسیار بسیار زیاد است را بگیرد  .اگر مردم ایران به ابعاد این فاجعه آگاهی پیدا کنند و به
دستهایی که بخاطر منافع حقیر و ذلیل خود یک چنین جنایاتی را در سطح جامعه انجام داده اند  ،پی ببرند واقعا پایه های
رژیم از آنچه هم که هست لرزانتر خواهد شد  .این همان وحشتی است که جمهوری اسالمی از حضور پزشکان بدون مرز در
کشور دارد .

فرانک آزاد  /توییتر
پادشاهی اردن یکی از کشورهای فقیر و در گیر مشکالت اقتصادی در خاورمیانه است  .اما برای قرنطینه بین شهرواندانش نان
و خوراک پخش میکند .ایران ما هم اگر اشغال نشده بود امروز الگوی بهداشت عمومی در منطقه میشد  .جاویدشاه

یوسف مصدقی  /کیهان لندن
دامه وضع فعلی در عدم قرنطینه شهرهای بزرگ -تنها به خاطر ترس حکومت از مقاومت بخشی از مردم مستأصل و ُمعسر-
شرایطی را موجب خواهد شد که ابتالی بسیاری از باشندگان این شهرها را به بیماری کذایی در پی خواهد داشت .دیر یا زود،
رضاتقی زاده  /توییتر
در قیل و قال کورونا ،سردار نه چندان عارف قاانی ،جانشین عارف تمام عیار ،سلیمانی ،طی ماموریتی بشردوستانه ،محرمانه به با شدت گرفتن همهگیری بیماری ،به ناچار ،نظامیان برای اجرای قرنطینه به خیابانها اعزام خواهند شد و این خود تهدید دیگری
عراق رفت و ضمن دادن کمکهای نقدی رهبر فرزانه و شرکا ،به برادران حشدی شعبی ،طرح پذیرایی جانانه از آمریکایی های برای مافیای حاکم بر کشور در پی خواهد آورد.
همچنین باید در نظر داشت که پراکندگی افراد کلیدی ادارهکننده فرقه تبهکار حاکم که برای حفظ جان و دوری از بیماری از
تروریست را ابالغ و سالمت به دامان امت برگشت! هوریا!
مراکز تصمیمگیری دور شــدهاند ،خواه ناخواه ارتباط تصمیمسازان سازمان سرکوب را دچار ضعف کرده است .استمرار این
ی حاکم خواهد افزود.
فقدان ارتباط ،زمینه را برای رفتار خودسرانه زیردستان آماده خواهد کرد و به مرور به بینظم 
محبوبه حسین پور  /یادداشتهای روزانه  /سایت مبهن تیوی
چهل و یکسال قبل ملت ایران از پی یک شورش اجتماعی کور که سرنخهایش به ترکیبی از ارتجاع انتقامجوی داخلی و مدرنیته
سطله گر خارجی میرسید به پای صندوقهای انتخاباتی رفت که او را بشکل یک جنین مرده به جهان روانه کرد...ناگهان بانگی
برآمد «کرونا » آمد !.
بیماری واگیر و همه گیر… قاعدتا بهترین زمان برای تثبیت هیمنه ء تقدس این جماعت کبریایی مهیا شده بود ! آنهمه دعای
جوشن کبیر و صغیر و ندبه و توسل باید برای شفا بکمک مردم میشتافت ! آنهمه ضریح های طال و نقره و رواقهای منبت و
آیینه کاریشان الزم بود که سالمت و عافیت را بر مبتالیان ببارانند !
اما نشد ! همانها که درمیخانه ها را برای چهار دهه بسته بودند حاال مجبور شدند در خانهء تزویر و ریای خود را هم تخته کنند !
ملت ایران در سال کرونا دوباره خود را متولد خواهد کرد  ،این بار برای فروریختن آن قداست شیطانی که چهل و یکسال قبل
او را مرده بدنیا آورد !

منوچهربختیاری (پدر جانفدا پویا بختیاری )  /یوتیوب کانال یک  25:50 /تا 29:00
سوم بهمن روزیکه ما از زندان آزادشدیم فرداش  -چهارم بهمن  - 98رفتم سرآرامگاه پویا در آرامستان بهشت سکینه کرج
و دیدم ده پانزده تا قبر سیمانی ساخته اند و آماده کرده اند  ...و فکر کردم که این قبرهای سیمانی برای چیست  ...چند روز
قبل دیدم که چند هزار قبر سیمانی آماده درست کرده اند  ...اینها قرنطینه اعالم نمیکنند چون از اعتصاب عمومی میترسند ...
اگر اعتصاب عمومی بشود این حکومت خودبخود ساقط میشود.

حسن داعی  /رادیو ایر آوا  10:45 /تا 12:25
طبیعیست که جمهوری اسالمی در صحنه بین المللی یکسری امتیازاتی بگیرد تحت این عنوان که قربانیست  ...بعد از جنگ با
عراق هم همین کار را کرد ...ولی اگر در آنموقع موفق شد خود را سرپا نگه دارد چون بنیه اقتصادی که داشتند بازمانده دوران
شاه بود و کلی پول در بساط داشتند و نفت میفروختند و سرمایه های استراتژیک بود و لی در حال حاضر {با بحران کرونا } که
اسداهلل نصر اصفهانی  /توییتر
بیایید به پیروی ازخواست جانفداییان  96و آبان  98در راه سرنگونی رژیم گام برداریم نه همراه با نایاک و نا پاکان دیگر و در همه زمینه ها تمام کارتهای استراتژیک خود را از دست داده  ...بنا براین به اعتقاد من در این شرایط ممکنست کوتاه مدت
روسیه و چین واتحادیۀ اروپا به بهانۀ برداشتن تحریمها ،رژیم مردۀ مستبد بر پایۀدروغ وبی کفایت را پایدار کنیم .دارو ومواد یک امتیازاتی بگیرد و نیروهای سپاه حضور بیشتری داشته باشند مردمی که درفضای انقالبی و اعتراض بودند مدتی بخانه بروند
از آمریکا امتیازاتی بگیرد ...ولی در مجموع چیزی گیر جمهوری اسالمی نخواهد آمد چون باید نگاه کنیم که قبل از کرونا رژیم
پزشکی و غذایی مشمول تحریمها نیستند.
چه وضعیتی داشت شاخصهای قدرت وضعف حکومت چه بودند و شاخصهای قدرت جنبش چه بودند و اگر خوب نگاه
کنیم به این نتیجه میرسیم که دوران پس از کرونا  -اگر تا آنموقع هم سقوط نکند  -برای رژیم مهیب تر و هولناکتر خواهد بود .
ایران تیوی  /راز خیانت خامنه ای  /یوتیوب  5:20 /تا 6:25

در ایران نه تنها نظام به اصطالح مقدس بشدت با قرنطینه مخالفت کرد ،بلکه با جلوگیری از نشر آمار واقعی و حقایق موجب شد
که گروهی از مردم این بیماری شدید مسری و کشنده را جدی نگیرند  ،به مسافرت و دید و بازدید نوروزی بروند تا جاییکه هم
اکنون با کمال تاسف شیوع این بیماری از مرز قابل کنترل رد شده است  .. .از هر صد مبتال هشتاد نفر بدون نیاز به مراقبتهای
ویژه بهبود می یابند اما چون تعداد زیادی از مبتالیان بطور همزمان به دستگاههای تنفس مصنوعی نیاز دارند و چون تعداد این
دستگاهها در هر شهر بسیار محدود است  ،از هر ده نفر که به رسیدگیهای ویژه نیاز دارند فقط به یک نفر میتوانند رسیدگی
کنند  ...نتیجه این امر وحشتناک است.
جمشیداسدی  /تفسیرخبر /ایران فرداتیوی 31:50 /تا 34:36
بدون شک آنچه که زیر نگین رهبری {جمهوری اسالمی } قرار دارد میتواند بسیاری از مشکالت کشور را امروز پاسخگو
باشد و حتی من میخواهم یک گام باالتر بروم و بروشنی میگویم مشکل کشور امروز مالی -مادی نیست  ...وقتی آمریکا میگوید
آمادهء کمک است وقتی پزشکان بدون مرز میایند اینکه دیگر نمیتواند مشکل مالی  -مادی کشور باشد { ...آنها } میگویند ما
میاییم و پیشرفته ترین امکانات و خدمات را مجانی در اختیار شما میگذاریم {جمهوری اسالمی } میگوید نه  ...این معلوم
است که مسئله ای دیگر دارند  .خامنه ای از اینهمه ثروتی که در اختیارش هست نمیخواهد که برای ایران و مردم ایران خرج
شــود  ،کار زشــتی میکند اما کاری منطقی میکند که همخوان ایدئولوژی خودش است  ...تمام این قدرتی که امروز خامنه ای
دارد و سرسختان نظام دارند و کیان شیعی و کیان اسالمی آقایان برای خود دارند عمدتا از طریق خریدن کسانی است که
بنام طلبه درجامعه المصطفی و بویژه در برونمرز اینها را به این سو آن سو میکشند :از افغانستان و پاکستان به سوریه  /گاهی
به عراق  /گاهی به یمن  ...در حقیقت خامنه ای پول {ملت ایران را } اگر بخواهد خرج خود این مردم بکند اول بسیاری از
متحدان ارگانیک خود را از دست میدهدمثل تمام کسانیکه شرکتهای وابسته به سپاه و به این نهادها را دارند دوم اینکه بسیاری
از کارهایی را که میتواند پیش ببرد که مثال آمریکا یا کشور های دیگر را سرگرم تنشهای برونمرز ایران بکند ( آن امکانات را
هم از دست میدهد) اینست که به باور من کار زشتی که این جناب رهبرمیکند (و پول ملت ایران را هزینه نیازهای داخل کشور
نمیکند ) منطق خودش را دارد.

منشه امیر  /کانال یک تیوی  47:50 /تا 49:00
وضعیت امروز حکومت ایران درست مثل کسی است که خودش پدرش را کشته بود و توی دادگاه گریه میکرد و فریاد میزد
 :بابا ولم کنید من یتیم هســتم ! این یتیم بودن حکومت ایران بخاطر سیاستهای خود رژیم هست .اگر سیاست دوستانه ای و
همکاری با کشورهای دیگر داشتند این وضعیت برایشان پیش نمیاید  .نمیتوانند بگویند بزودی زود برسراسر دنیا ( الاقل از نظر
معنوی ) مسلط میشویم ،نمیتوانند در سوریه و لبنان و یمین و جاهای دیگر دخالتهای گسترده نظامی کنند  ،نمیتوانند اسراییل
را دائما تهدید به نابودی کنند  ،نمیتوانند به برنامه های موشکی ادامه دهند نمیتوانند  ،به برنامه های اتمی ادامه دهند و در همان
حال بگویند بابا من غریبم کرونا مرا بدبخت کرده بیایید تحریمها را بردارید بیایید بما وام بدهید ! در خواست پنج میلیارد دالر
وام از صندوق بین المللی پول کرده اند و من بسیار بعید میدانم که این در خواستشان پذیرفته شود .
اتاق خبر منوتو  30:35 /تا 30:58
جاویدشاه هشتگی که کاربران ایرانی در  24ساعت گذشته از آن استفاده کرده اند .مروری بر آنچه که برما در چهار دههء اخیر
گذشته و میگذرد و یاد آوری دورانی که بسیاری از ایرانیان معتقدند که طالیی بوده و از کف رفت  ...در انتهای اکثر قریب
به اتفاق این پستها همه مینویسند جاویدشاه
ایرج مصداقی  /فیسبوک
خامنهای و ســپاه پاســداران ادعا میکنند معلوم نیست آمریکاییها و فرانسویها و  ...تحت عنوان درمان و یا کمک به مردم،
ویروسها را پایدار نکنند .آیا مقامات درجه اول رژیم مانند هاشمی شاهرودی و مهدوی کنی و مراجع تقلید و همسر خمینی
و صدها مسئول ریز و درشت رژیم که ساالنه برای درمان به خارج از کشور و به ویژه لندن میروند نمیترسند که انگلیسیها
آنها را آلوده کنند؟
خامنهای و ســپاه پاســداران ادعا میکنند معلوم نیست آمریکاییها و فرانسویها و  ...تحت عنوان درمان و یا کمک به مردم،
ویروسها را پایدار نکنند .آیا مقامات درجه اول رژیم مانند هاشمی شاهرودی و مهدوی کنی و مراجع تقلید و همسر خمینی
و صدها مسئول ریز و درشت رژیم که ساالنه برای درمان به خارج از کشور و به ویژه لندن میروند نمیترسند که انگلیسیها
آنها را آلوده کنند؟
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انتشار کتاب «زندگی در زندان» به زبان انگلیسی توسط انتشارات مزدا
خانم دکتر ماندانا زندیان به مناسبت انتشار این کتاب متنی را برای ایرانشهر ارسال کرده میشوند« :خیلی چیزها هست که باید یاد بگیریم ...باید دو چندان کار کنیم».
اند که عینا» این جا درج می کنیم.
پشتیبان کلمات ارزندهٔ نویسندگانمان باشیم.
کتاب خواندن و فکر کردن ،در این روزهای پیچیدهشده در فاصله و هراس و ایستایی ،کتاب را میتوانید اینجا سفارش دهید:
ارزش افزودهای پیدا کرده است؛ پیشنهاد کتاب خوب ،و قدرگذاردن نویسنده ،ناشر ،و http://www.mazdapublishers.com/book/life-in-prison
دیگرانی که تولد کتاب خوب را ممکن ساختهاند نیز.
در خانه بمانیم و کتاب بخوانیم« .خیلی چیزها هست که باید یاد بگیریم».
کتاب «زندگی در زندان» ،خاطرات ثبتشده از پنج سال زندگی بهمن احمدی امویی در
زندانهای اوین و رجاییشهر ،که پیشتر به همت نشر باران در سوئد منتشر شده بود،
به زبان انگلیسی ترجمه و توسط انتشارات مزدا در آمریکا چاپ شده است.
پیمودن این راه -ترجمه و چاپ یک اثر اجتماعی-سیاسیِ فارسی و چاپ آن توسط
یک ناشر باارزش -هموار نبود و دست نمیداد اگر همت ژیال بنییعقوب در پیگیری
گاه وسواسگونهٔ کار؛ بزرگواری دکتر عباس میالنی در بازخوانی متن کامل ترجمه،
نوشتن مقدمه برای کتاب و نام ه در تأیید و پشتیبانی از اهمیت انتشار آن برای ناشر ،و
پاسخ دادن بیوقفه به هر پرسش در اینزمینه؛ و راهنمایی و بردباری مثالزدنی دکتر
علیاکبر مهدی برای توضیح دقیق و ظریف جزئیات کار ناشران گوناگون در آمریکا
و چگونگی برقراری ارتباط با هر کدام از آنها ،و البته همت بلند ســپیده جدیری در
برقراری ارتباط میان این همه تالش نمیبود.
سپاسگزاری و تقدیر از این دوستان مسئولیت اخالقی ماست که این کتاب را میخوانیم
و این مسیر را درک میکنیم.
«زندگی در زندان» در هیأت مجموع ه نامههایی از سوی نویسنده به همسرش شکل
گرفته است .نامههایی که یک روزنامهنگار خوب و باتجربه با پیشینهٔ کار در روزنامههایی
مانند خرداد ،توس و جامعه ،نمیتوانسته به نوشتن از حال شخصی خود محدودشان
کند« .زندگی در زندان» ،گزارش حرفهای روزانهای اســت از چگونگی همزیســتی
صداهای متفاوت ،مخالف و گاه متضاد -از چشماندازهای گوناگون قومی ،زبانی ،دینی،
فرهنگی و سیاسی -در فضایی بسته به نام زندان ،و کنار آمدنشان با همدیگر در هیأت
زیبای انسان ،و درکشان از گذشته و اکنون و آینده ،در جریان زندگی انسانی.
بهمن احمدی امویی پس از انتخابات خرداد  ۸۸به جرم «توهین به یاران پیامبر»! -یعنی
آقای احمدینژاد و همراهانش -به زندان میافتد و از پنج ســال بیحرمتی به کرامت
انسانی ،کلماتی برمیکشد که در جملهٔ ساده و سخت ارزندهای از کتاب چنین خالصه
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