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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

مشکل کامپیوترهای ایالت و کم 
شماری مبتالیان

مدیر اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا 
استعفا داد

ایالت کالیفرنیا، نخستین ایالتی که از
 مرز 600 هزار مبتال به کرونا گذشت.

تالش باالترین مشاوران اقتصادی
 در کالیفرنیا.

شکایت کانتی لوس انجلس از 
Grace Community Church

در صفحات دیگر:

معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی
در صفحه 5
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دولت جمهوری اسالمی و محمد جواد ظریف 
مات در شطرنج سیاست 

با حضور گســترده و نامیمون جمهوری اسالمی ایران در 
منطقه خاورمیانه ، علیرغم کوشش های محمد جواد ظریف 
برای خنثی کردن اقدامات دیپلوماتیک اســرائیل - امارات 
متحد عربی و ایاالت متحده امریکا ،  نزدیکی هر چه بیشتر 
اسرائیل و اعراب منطقه صورت تحقق به خود می گیرد. با 
اعالم بیانیه مشترک در خصوص عادی سازی کامل روابط 
بین دو کشور امارات و اسرائیل ، از این پس همکاری های 
هر دو سو در حوزه های مختلف از گردشگری و ارتباطات 
گرفته تا فن آوری و محیط زیست گسترش می یابد. در بیانیه 
مشترک تاکید شده است که اسرائیل و امارات متحد عربی    
همکاری های خود در زمینه درمان و ساخت واکسنی برای 
ویروس کرونا را توسعه و شتاب خواهند بخشید و این بدین 
معناست که تکنولوژی اسرائیلی از این پس از پشتیبانی ثروت 

امارات  در پیشبرد رفاه اجتماعی برخوردار بود.
ایرانشهر: نزدیکی به اسرائیل در زمان پهلوی دوم در سال های 
۴۰ خورشیدی ) ۶۰ میالدی( در دستور کار قرار گرفت و 

ایران توانست از تکنولوژی اسرائیل بهترین بهره برداری را 
بویژه در  امور کشــاورزی  در دشــت قزوین و هم چنین 
ســاخت کارخانه های مختلف بنماید. بــا روی کار آمدن 
رژیم جمهوری اسالمی و سیاست های ضد یهودی - ضد 
اســرائیلی رژیم کلیه همکاری های دو کشور متوقف شد. 
جمهوری اسالمی ایران بدون آن که توان آن را داشته باشد  با 
همه جنگ های نیابتی که در ۴۰ سال گذشته  علیه این کشور 
به راه انداخت نتوانست ضربه ای به آن وارد کند و امروز باید 
شاهد آن باشد که اسرائیل با همسایگان ایران روابط کامل 
دوستی و مودت برقرار می کند.اینک کشورهای اسالمی و 
عربی به این نتیجه رسیده اند که اسرائیل بنا به ادعای جمهوری 
اسالمی غده سرطانی  منطقه نیست و این جمهوری اسالمی 
ایران اســت که غده ای سرطانی است که سبب تشنج و 
گسترش تروریسم در منطقه شده است. و باید هر چه زودتر 

ریشه اش در منطقه و البته در ایران خشکانیده شود.   

فهرست ۵۰۰ شرکت برتر جهان از سوی نشریه فورچن منتشر شد 

فهرست جدید ۵۰۰ شرکت بزرگ جهان از حیث درآمد از سوی نشریه فورچون منتشر شد که 
شرکت والمارت امریکا هم چنان در صدر فهرست قرار دارد . براساس این فهرست ، شرکت های 

چینی از لحاظ تعداد برای دومین سال متوالی از آمریکا پیشی گرفته اند. 
براساس فهرست منتشر شده، در مجموع ۱۳۳ شرکت چینی شامل شرکت های مستقر در این کشور، 
هنگ کنگ و چین تایپه به ثبت رسیده و در رنکینگ این فهرست به چشم می خورند. ایرانشهر 
باید یادآوری کند که چین تایپه و هنگ کنگ را نیاید در این فهرست به عنوان شرکت های چینی 
برآورد کرد چرا که اقتصاد این دو کشور از یک اقتصاد آزاد برخوردار است در حالی که اقتصاد چین 
کمونیست یک اقتصاد مبتنی بر اقتصاد از باال و نبود سندیکاهای کارگری و بسیاری از ارزش های 

دموکراتیک را  نادیده می گیرد.  
بر اساس گزارش فورچن  در سوی مقابل، تعداد شرکت های آمریکایی حاضر در این فهرست ۱۲۱ 

مورد بوده و این رقم برای ژاپن، فرانسه، آلمان و انگلیس به ترتیب  ۵۳، ۳۱، ۲۷ و ۲۲ شرکت است.
سه شرکت چینی از لحاظ درآمد شرکت های سینوپک گروپ، استیت گرید و شرکت ملی نفت 

چین هستند که پس از والمارت قرار گرفته اند
عالوه بر موارد مذکور، شرکت های رویال داچ ِشل، آرامکو، فولکس واگن، بی پی، آمازون و تویوتا  

ده شرکت برتر فهرست را تشکیل می دهند.
»کلیف لید« سردبیر نشریه فورچون گفت: زمانی که فهرست ۵۰۰ در سال ۱۹۹۰ برای نخستین بار 

منتشر شد، هیچ شرکت چینی در آن وجود نداشت..
فهرست ۵۰۰ شرکت فورچون عمدتا از طریق درآمدهای شرکت محاسبه و منتشر می شود؛ 
براساس اعالم این نشریه، ۵۰۰ شرکت بزرگ جهان در مجموع در سال ۲۰۱۹ معادل ۳۳.۳ تریلیون 

دالر درآمد داشته و ۲.۱ تریلیون دالر سود داشته اند.

هنر  و »کار«ِ زمان ما
نوشته:  ماندانا زندیان

در صفحه 3

مصاحبه با آخرین سفیر شاه
 در ایاالت متحده

مصاحبه از : فریبا  امینی
در صفحه 4

http://e-frt.com/
https://www.jahanilaw.com/
https://www.heidarilawgroup.com/
https://riseinmalibu.com/
www.mesrianilaw.com
https://ferdowsimoneyexchange.com/
www.RHMFirm.com
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=47397&Status=2
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دکتر عباس میالنی
مورخ، ایران شــناس، پژوهشگر و نویسنده ایرانی و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در 

دانشگاه استنفورد و استاد فراخوانده دانشکده علوم سیاسی

مشکل کامپیوترهای ایالت و کم شماری مبتالیان
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا و دکتر گالی ضمن سپاسگزاری از خدمات دکتر سونیا 
انجل که به سبب اشتباه ها و خطاهای کامپیوترها در گزارش شمار مبتالیان و کسانی 
که باید بیماریشان پیگیری می شد، استعفا داده، جانشین او را معرفی کرد. اشاره نمودند 
که این اشکال برطرف خواهد شد و در پایان هفته توانسته اند بیشترین گزارش ها را 
وارد کامپیوترها کرده اند و آن را برای کانتی ها خواهند فرســتاد تا پیشگیری الزم به 

عمل آید و تا ۷۲ ساعت آینده این مشکل رفع خواهد شد. 
برای نمونه شــمار مبتالیان پس از پیگیری نشان می دهد که روز گذشته ۷۷۵۱ نفر 
مبتال داشته ایم و این شمار اصالح شده است. فرماندار کالیفرنیا از ۱۷۲ هزار آزمایشی 
را که در روز گذشته انجام شده است یاد کرد و شمار بستری شدگان در هفته گذشته 
۶۳8۳ نفر بوده و نشان از کاهش نسبت به هفته پیش از آن دارد که ۱۹ درصد کاهش 
است ما هم اکنون ۱۳ درصد کاهش در ICU در ۱۴ روز گذشته را تجربه کرده ایم. 

مدیر اداره بهداشت عمومی 
کالیفرنیا استعفا داد

دکتر ســونیا انجل، مدیر اجرایی اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا که یکی از مشاوران 
اصلی فرماندار در امور بیماری کرونا بود، در پی آگاهی از کم شماری کامپیوترها، استعفا 
داد. او که کمتر از یکســال در این ســمت خدمت کرده است در ایمیلی به همکاران 
خود نوشت: از هنگامی که خبر انتشار این بیماری از ووهان چین را دریافت نمودیم، 
همه ما مسئوالنه به کار علیه این بیماری پرداختیم، لیکن اشتباه و خطای کامپیوترها، در 
دســتیابی به نتیجه نهایی تفاوت زیادی داشته است. گوین نیوسام از تالش او در این 
دوران سپاسگزاری کرد. در هنگامی این استعفا روز گذشته اعالم شد که ایالت کالیفرنیا 
بیش از ده هزار مرگ و میر داشــته و ۴۵ کانتی از ۵8 کانتی کالیفرنیا در دوره افزایش 

۱۴ روزه بوده اند. ناگفته نماند میزان کم شماری کامپیوترها ۳۰۰ هزار نفر بوده است.

تصمیم دادگاه استیناف منطقه 9 ، در مورد 
قانون ممنوعیت اسلحه با خشاب باال

دادگاه استیناف منطقه ۹ در کالیفرنیا، قانون ممنوعیت اسلحه با خشاب باالتر از ۱۰ گلوله 
را رد کرد و آن را برخالف قانون اساسی و متمم ۲ قانون اساسی دانست. این تصمیم که با 
اکثریت قاضی های منطقه ۹ همراه بوده، یک پیروزی بزرگ برای طرفداران آزادی اسلحه 

و NRA به شمار می آید و از سوی دیگر شکستی برای قوانین لیبرال در کالیفرنیاست. 
حاویر بسرا، دادستان کل کالیفرنیا از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد و نگفت که 
آیا درخواست خود را به باالترین مرحله یعنی دیوان عالی قضایی آمریکا خواهد برد یا 
نه و حتی نگفت که آیا ایالت کالیفرنیا تقاضای دیرکرد در اجرای این دستور قانونی را 

خواهد نمود یا نه.

تالش باالترین مشاوران اقتصادی 
در کالیفرنیا

ایالت کالیفرنیا با ۴۰ میلیون نفر جمعیت که اکنون با ۵۶۱۳۷۹ نفر مبتال و ۱۰۳۷۹ نفر 
مرگ و میر در باالی جدول آمریکا قرار دارد، با بزرگترین مشکل اقتصادی و بیکاری 
روبرو شده است و بازگشایی زودهنگام تنها به شمار بیماران افزود و نتوانست گشایش 
اقتصادی را فراهم کند. گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا که در ماه می، مشاوران اقتصادی 
را با حضور مدیران شــرکت های بزرگ آغاز کرد، امروز با رساندن مشاوران به ۱۰8 
نفر، ترکیبی از مشاغل کوک و متوسط را نیز در کنار بزرگان اقتصادی قرار داده است. 
دراین گروه که رهبری آن را تام استایر به عهده دارد، تیم کوک مدیر عامل شرکت اپل، 
باب ایگر مدیر عامل دیسنی لند، جنت یلین، رئیس پیشین بانک مرکزی آمریکا و دکتر 

پاتریک شیناگ، مالک لوس آنجلس تایمز عضویت دارند.

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

»آن گاه که آدمی به بهای مرِگ خود حقیقِت زمانش را واقعیت می بخشد دیگر مرگ 
سرچشــمهٔ عدم نیست، جویباری است که در دیگران جریان می یابد... که حقیقْت 
امری کلی اســت که باید مصداق خود را دســت کم در گروهی و جماعتی بیابد تا 
دریافته شود... در این جا مرگ و نیستی از هم بیگانه اند. اگر آدمی در این جهان »کار« 
زمان خود را نیکو به فرجام رساند حتی پیش از آن که زماِن کران مند به سر آید به زمان 
بی کران می پیوندند و بی زمان می شود. مرگ امری خارجی است که به هنگام در سیر 
انســان راه می یابد و هرچند چگونگِی بودن را دگرگون می کند اما با ذات آن کاری 

نمی تواند کرد.« - شاهرخ مسکوب  ۱

هنر  و »کارِ« زمان ما

ماندانا زندیان

به خاطرهٔ ارجمند پوران فرخزاد
نوشــتهٔ پیِش رو نگاهی اســت به اثرگذارِی هنر بر شکل گیری و طرح پرسش های 
ضروری در فرهنگی که تبعض و خشونت را می پذیرد. انگیزهٔ این بازخوانی سالگرد 
قتل فریدون فرخزاد، و آفریده های هنرِی بازخوانی شده نمایش و کتاب »شاعر نقره ای«، 
اثر هوشنگ توزیع است، که ما را به تماشای این فرهنگ دعوت می کنند. ۲ تأکید متن بر 
مفهوم »خویشکاری«، کلمه ای برگرفته از متون پهلوی به معنای تعهد در به انجام رساندِن 
وظیفهٔ هر فرد انسانی در نظام جهان،۳ به تعبیری تأکید بر اهمیت مسئولیت پذیرِی فردی 
و شهروندِی ماست در برابر موهبت زندگی یا عمر که در دوری از »خویشکاری« انسان 

و جهان را به زیان می رساند. ۴

***

... اندیشــۀ روشن به پایان نمی رسد. همیشه روی زمین کسانی برای ادامه دادِن ِخَردِ 
روز و شــب حضور داشته اند. ناپایدارِی این حضور را غم هست، دریغ نیست؛ که 
روح پنهاِن پرسش ها و ایده های ارزنده از نسلی به نسل دیگر سرایت می کند. هنر، 
در معنای فراگیر خود، یک مســیر درست و انسانی برای همراهی این سرایت - به 
معنای تأثیرگذاری- اســت، اگر فرآیند آفرینش را در مســیر بازخوانی و بازسازی 

فرهنگی قرار دهد.
ماه اوت ســال ۲۰۲۰ میالدی بیست وهشتمین سالگرد قتل فریدون فرخزاد است. 
یک ســال پیش در چنین روزهایی روایتی از زندگی فرخزاد در ســال های بیرون 
از جغرافیای ایران و قتل فجیع او، در هیأت نمایشــی با عنوان »شاعر نقره ای«، در 
لس آنجلس به روی صحنه رفت. روایتی از الیه های پیچیدهٔ خشونتی که زندگی و 
زندگان- از کنســرت گذار و سلبریتی و رسانه ای، تا مخالفان رژیِم وقت و مبارزان 
سیاســی، مزدوران نهاد قدرت، و نیز بی تفاوتی تکثیرشــونده در جامعه - بر جان 
روشن یک انسان آوار کردند و جز در مواردی بسیار اندک از سرِ ویرانه های برجای 
مانده اش گذشــتند. روایتی که چشم های بسیاری را به ضرورت بازخوانِی فرهنگی 

جامعه ٔ ایران باز کرد.
درازای این یک ســال، به رغم دشــواری های پاک نامتعارِف پیش آمده از پاندمیک 
کرونا که روند اجراهای برنامه ریزی شــدهٔ نمایش را بــر هم ریخت، پُر بود از نام 
فریدون فرخزاد و یاد و یادآوری ســویه های گوناگون شخصیت او: فرخزادِ شاعر، 
فیلسوف، خواننده، شوَمن، دگراندیش و دگرباش، فرخزاد سیاسی، فرخزادِ مهربان، و 
فرخزادِ تنها با فاصله های اقیانوسی از جامعهٔ هم روزگارش؛ فاصله  هایی که به ناگزیر 

به حساسیت های اجتماعِی بسیار و شخصیت بی قرار و پیچیدهٔ او می انجامید.
من و بســیاری از دوســتانم- دوستان جوان سی وچند ســاله که در مواردی فقط 
نام فریدون فرخزادِ  سیاســِی ُمثله شده را شنیده بودند، و دوستان هم نسل فرخزاد، 
نویســندگان از جمله- که احتماالً تا پیــش از اوت ۲۰۱۹ کمتر زمینهٔ تبادل نظری 
جدی را دربارهٔ فرخزاد باز کرده بودیم، پس از »شــاعر نقره ای« او را چنان در مدار 
توجه و بازخوانی یافتیم، که شــیوه های گوناگون شناخت بهترش هنوز و همچنان 
آذین ارتباط های روزانه مان است. سیاستگران، به اعتراض های اجتماعی-سیاسی او 
پرداختند؛ اعتراض های تند و برانگیزاننده اش به ویژه، که به دلیل قتل سیاســی اش 
بیشــتر در یادها مانده بود، و شاعران و نویســندگان به بازخوانی حرف های انسان 
نامتعارف و مســتقلی که او بود و سایهٔ ســنگیِن سیاست زدگِی جامعه کمتر امکان 
بازتابش را می داد. کوشــندگان اجتماعی، تحلیل گــران و منتقدان درباره اش گفتند 
و نوشــتند. گفتاوردهایش در شبکه های اجتماعی، در برنامه های گوناگون رادیو و 
تلویزیــون، و در مکالمات روزانهٔ مردم جاری شــد: چه بســیار از ما که رهاتر و 
آسوده تر از همیشه گفتیم و نوشتیم که »دوستتان دارم«.  در یک نگاه نمادین فریدون 
فرخزاد یک بار دیگر به خلوت خانه های بسیاری از ما آمد، در جمع های دوستانه مان 
نشست، برایمان حرف زد، شعر خواند، رقصید، خندید، گریه کرد و به یادمان آورد 
که آگاه، هشیار، حساس، منصف و مهربان باشیم، حتی در برابر فردی گمارده برای 
مخدوش کردن شخصیت او تنها چند روز پس از انتشار کتاب »شاعر نقره ای«. ۵  و 
این همه توانایی هنرِ دانا و خردمند اســت، که خویشکارِی را برمی کشد و آدمی را 
به کاری تشویق می کند که برای آن در جریاِن زندگی است. آموزه های زرتشتی باور 
دارند که کار انســان کار خداست. آدمی چون به کارِ درست خود بپردازد، با جهان 
هماهنگ است و آفرینش را کامروا کرده است. انساِن خویشکار به جاِن جاِن خود 

می رسد. ۶ و هنر در این »کار« راه گشاست.
این جا نیز هنر در میدان بود و بختک شومِ خشم و حیرت از جنایتی که ۲۵ سال بر 
بسیار دانستن ها، توانستن ها و حرکت های سنجیدهٔ انسانی چیرگی داشت، در برابر 

۱- شاهرخ مسکوب، سوگ ســیاوش )درمرگ و رستاخیز(، انتشارات خوارزمی، تهران، 
چاپ هفتم، ۱۳8۶، ص ۷۳

۲- »شــاعر نقره ای« نمایشی است بر اســاس فصل های از زندگی فریدون فرخزاد، به نویسندگی و 
 Wilshire Ebell Theatre کارگردانی هوشنگ توزیع، که نخســتین بار در اوت ۲۰۱۹ م. در
در لس آنجلس بر صحنه رفت. کتاب »شــاعر نقره ای« )انتشــارات »کارگاه نمایش ۷۹«، ۲۰۲۰ م( 
دربرگیرندهٔ متن نمایش، گفت وگو با نویسندهٔ متن )به جای پیش گفتار(، ۱۰ نقد نوشته شده بر نمایش 
)به قلم هما سرشار، لئو ب، سیروس مشــکی، احمد کریمی حّکاک، ماندانا زندیان، فرزانه میالنی، 
احمدرضا بهارلو، سپیده جدیری، ناصر شاهین پر و جمشید چالنگی(، مصاحبه با حورا یاوری دربارهٔ 

نمایش، و  یک مجموعه عکس از صحنه های نمایش است.        
برای تهیهٔ کتاب می توانید به این نشانی مراجعه کنید:

https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=silver20%poet

۳- گات ها، یسنا، هات ۳۳، بند ۲
Marijan Molé ۴- دینکرد )دینکرت( ص ۴۳۴، نقل به معنی از ترجمٔه

۵- چند روز پس از انتشــار کتاب »شــاعر نقره ای« عباس ســلیمی نمین در یک 
مصاحبٔه تلویزیونی در سیمای جمهوری اسالمی ادعا کرد که فریدون فرخزاد قبل از 
درخواســت بازگشت به ایران با او تماس تلفنی گرفته و عنوان کرده که برای تبری 
جستن از ســازمان مجاهدین قصد بازگشت به ایران دارد. او از این موضوع نتیجه 
گرفــت که برخالف تصور عمومی از این که فریــدون فرخزاد را عوامل جمهوری 
اسالمی به قتل رسانده اند، شبهٔه قتل او توسط سازمان مجاهدین خلق مطرح است.

خانم شــیرین عبادی به هنگام و بادرایت و انصاف در نوشته ای محترم با عنوان »از 
ادعا تا واقعیت« دانسته های خود را از خواست فرخزاد برای سفر به ایران نوشت:

 https://shahrvand.com/archives/114339
این دو اتفاق، که در نگاه و ارزیابی من بر اســاس مشاهدات سالیان از واکنش های 
اپوزیســیون می توانست به تجسد صحنه هایی مانند صحنٔه درخشان اپوزیسیون در 
نمایش شاعر نقره ای بیانجامد، با اعتدال و خردمندی خالق نمایش و نویسندٔه کتاب 
از ســقوط در جیغ و جنون در امان ماند، صدای آقای ســلیمی نمین را خاموش و 
ظرافت رفتار انسانی خانم عبادی و هوشنگ توزیع را نمونه ای سخت سزاوار تقدیر 

در تاریخ فرهنگ سیاسی ما کرد
۶- گات ها، یسنا، هات ۳۳، بند ۲

شکوه »صدهزار جلوه«ی آن در یک نمایِش باارزش به پرسشی انسانی تبدیل شده 
بود که سایه -روشــِن پرترهٔ فریدون فرخزاد را از »قربانی جنایت سیاسی« به سمت 
»هنرمند آگاه، آزاده و مهربان« ی سوق می داد که می خواست دوست بدارد، دوست 
داشته شود و امکان این هر دو را در فرهنِگ دچارِ خشونت ما نیز فراهم سازد، تا ما 
نیز بتوانیم به خویشکاری و جاِن خود نزدیک شویم. خواسِت اندیشه و عاطفه ای که 
به گفتهٔ هوشنگ توزیع، نویسنده و کارگرداِن نمایش »شاعر نقره ای«، پیش از آن که 
ضربه های چاقوی جالْد ُمثله اش کند، به خشونِت جامعه جان داده بود. ۷ جامعه ای 
که »شاعر نقره ای« در ارزیابی ناصر شاهین  پر، داستان نویس و برنامه ساز تلویزیون، 
بــه تودرتوهایش نقب می زند و تناقضاتش را »... به همان جامعه تحویل می دهد و 
باز همان جامعه در پایان برایش کف می زند و دراز مدت تشویقش می کند، که این 
خود عمق و ارزش کار هنری را نمایان می کند.« 8 شاهین پر در بازخوانی این نمایش 
نوشته است: »توزیع با ترکیبی از شومن و مخاطبانش آیینه ای قرار داده در مقابل اندام 
همهٔ ما که زخم های بدنمان و چرک ها و پلشتی های گوشه و کنار جامعه ای را نشان 
می دهد که ما هم جزئی از آن هستیم.« ۹ و این دریافِت مشترِک بسیاری از تماشاگران 
نمایش و خوانندگان نمایش نامه اســت؛ چنان که حورا یاوری نوشته است: »»شاعر 
نقره ای« بیش از آن که نقد خود یا دیگری باشــد نقد ریشــه ها و مبانی یک فرهنگ 
اســت... نگاهی انتقادی به حقیقِت عریاِن جامعهٔ ماست، و نمایش را در قلمرو نقد 

فرهنگی قابل تأمل و بررسی می کند.« ۱۰

 اگر بپذیریم هنر پرسشــی اســت که اگر هم در قالب کار فردی جلوه کند، به گفتٔه 
ریچارد ولهایم، فیلسوف انگلیسی، بیان »کار هم بستۀ پنهان جمعی« است، می توان 
گفت که جهان هنر- هنر پاکیزه و مســتقل- از کار تمامی مردمانی شکل گرفته که 
درک زندگی اجتماعی شــان در آفرینِش آن چه اثر هنری خوانده می شود ضروری 
اســت. شاید از این روســت که آفریدهٔ هنری فراگیرتر و دربرگیرنده تر از موضوِع 
مشخِص خوْد اثرگذار است، و احتماِل برقرارِی ارتباطِ بدنهٔ جامعه با آن بیش از بسیار 

آثار در گستره های دیگر مانند سیاست یا فلسفه.
هوشنگ توزیع، در پیش گفتار کتاب »شاعر نقره ای« گفته است: »نوشتن از فرخزاد 
برای من راهی برای بیان این واقعیت بزرگ تر بود که همهٔ ما به نوعی قربانی خشونت 
هستیم، قربانی قهر و تعصب و خشونت یک حکومت. قهر و خشونتی که می تواند 
در یک رابطه انســانی هم باشــد، در یک خانواده یا در سطوح باالتر هم باشد و تا 
حکومت هم برسد. پرسش من دربارهٔ قهر و خشونت در فرهنگ است... شخصیت 

اصلی نمایش شاعر نقره ای فقط فریدون فرخزاد نیست. فریدون ها هستند!« ۱۱
و احتماالً از همین روســت که در نگاه ســپیده جدیرِی شاعر، توزیع برای تصویر 
فریدوِن شاعر، »به سروده های او متوسل نمی شود بلکه شاعری را می سازد که او خود 
از »شاعر بودن« می شناخته است: صراحت، شجاعت، استقالل و تعهد ویژگی هایی 
اســت که وقتی یک جا در او جمع می شــوند، از او یک »دیگری« می سازند؛ یک 
»غیرِخودِی« محکوم به طرد شــدن، فرو رفتن در انزوا و در نهایت، حذف شدن.« 
)(۱۲ سرگذشتی از آِن »فریدون ها«ی متفاوت، چنان چه نویسندهٔ نمایش نامه می گوید.

»شــاعر نقره ای« روایت یک دادخواهی انسانی است و دادخواهی را فرآیندی برای 
آگاهی بخشی عمومی نیز می دانند، چنان چه پرستو فروهر، هنرمند و کوشندهٔ حقوق 
بشر، دادخواهی عمومی را روندی برای پرداختن به رنج و خشونتی تعریف می کند 
که به انسان-در معنای فراگیر کلمه- وارد شده نه تنها به یک فرد مشخص. روندی 

که در تعریف فروهر می باید پالوده از خشونت پیش رود. ۱۳
پایداری و اســتقامت در آگاه و بیدار کردن جامعه یک دادخواهِی ارزنده است، که 
در مسیر خود تنها به یادآوری یک فرد، یک خشونت، و یک درد، محدود نمی ماند. 
راهی اســت برای از میان برداشتن یک رنج جمعی و پیشنهادی برای فکر کردن به 
خشونتی که در فرهنگ است و جز با پاالیِش فرهنگ از بین نمی رود. هنر، اگر بتواند 
از تعصب و داوری فاصله بگیرد، و زبانی مناســب، شایسته و دریافتنی برگزیند در 

این میانه دست باالتر را دارد.
حورا یاوری نوشته است: »بهره گیرِی سنجیدهٔ هوشنگ توزیع از طنز، که برخالف 
هجو و هزل ســاختاری پیچیده و چندالیه دارد، یکی دیگر از ویژگی های ستودنِی 
»شاعر نقره ای« است. در هجو و هزل نیش ها و گزش ها به زبانی مستقیم، صاف و 
پوست کنده، هدف را نشانه می گیرند، و چهرهٔ مخاطب آشکار است. در طنز، که از 
بهترین نمونه های آن در قرون اخیر باید به »چرند و پرند« علی اکبر دهخدا اشاره کرد، 
معموالً این چنین نیست. طنز بیشتر از آن چه فردی باشد، همگانی است. زباِن چندالیهٔ 
طنز پوششی است بر اندوهی که بار اجتماعی دارد، خنده و گریه را به هم می آمیزد، 

و نقش طنز را در مقام سویهٔ دیگری از تراژدی آشکار می کند.« 
***

یک ســال پیش صحنه  های نمایش شــاعر نقره ای با هر بار رفتن و برگشتن نور، 
آینه هایی بر دیوارهای بلنِد روبه روی ما نشــاندند تا هر یک از ما در حد بضاعتمان 
تکه هایی از زندگی خود را تماشــا کنیم، حرف نویســنده و شخصیت فریدون یا 
»فریدون ها« را بفهمیم، و غیبت مســئولیت پذیرِی فردی-خویشکاری- را سرتاسر 

پشت بی کفایتی حکومت هامان پنهان نکنیم. 
فرزانه میالنی، پژوهش گر، نویسنده و استاد ادبیات فارسی و مطالعات زنان ، که تأکید 

۷- هوشــنگ توزیع در چندین مصاحبه گفته است که همٔه  ما در آن چه بر فرخزاد 
رفت دست داشتیم. برای تماشای نمونه ای از یک مصاحبٔه او در پیوند با این مفهوم 

به این صفحه مراجعه کنید:
https://www.youtube.com/watch?v=_Fi_yWGQNlY&t=1418s

8- ناصر شاهین پر، مقالٔه شاعر نقره ای، کتاب »شاعر نقره ای«، صص۲۲۲-۲۱۹
۹- همان

۱۰- حورا یاوری، شاعر نقره ای در گفت وگو با حورا یاوری، »شاعر نقره ای«، صص ۲۳۹-۲۲۹
۱۱- هوشــنگ توزیع، تئاتر درســت با جامعه و زمان خود نفس می کشد، »شاعر 

نقره ای«، صص۳8-۱۷
۱۲- سپیده جدیری، شاعر می میرد؛ شاعر نقره ای، »شاعر نقره ای«، صص ۲۱8-۲۱۳

۱۳- پرستو فروهر، دادخواهی با انتقام جویی فرق دارد:
https://iranintl.com/ایران/پرستو-فروهر؛-دادخواهی-با-انتقام%E8%8۰%۲Cجویی-فرق-دارد

محترمش بر زیرِ پرسش بردِن بی  عدالتی در فضای خانه و تضاد میان دمکراسی خواهی 
در جامعه و دیکتاتوری در خلوت رابطه های شــخصی آموزه ای برای همهٔ ماســت، 
دربارهٔ این نمایش نوشته است: »پیشینۀ هنری توزیع مؤید احترامش به حقوق طبیعی 
یک یِک انسان هاســت. بازتاب این ویژگی در صحنۀ تئاتر عالقه و تعهد او به روایت 
شخصی است، و پذیرفتن این اصل که زندگی هر انسانی اهمیت دارد، آموزنده است، و 
می تواند شیرین و شنیدنی باشد. اگر در بعضی نمایشنامه های قبلی اش تأکید بر مناسبات 
زن و مرد بود و این که زورگویی و خشــونت مختص حکومت یا تنها مردان نیست، 
»شاعر نقره ای« اهمیت مسئولیت فردی را به رابطۀ هنرمند و جامعه تعمیم می دهد. شاید 
تأمل برانگیزترین پرسشی که زندگی فریدون فرخزاد و »شاعر نقره ای« مطرح می کنند 
این باشد که چرا و چگونه شاعری که آغاز کار هنری اش از آینده ای موفق خبر می داد 

و می توانست جهانی شود، عاقبتی چنین غم انگیز یافت؟« ۱۴
پرسشــی که نادیده گرفتنش ازجمله می تواند به دریِغ بیشترِ »رخصت مهربانی« از 
سوی ما بیانجامد و آن افسوس که هما سرشار، روزنامه نگار و کنش گر اجتماعی، به 
یادمان می آوَرد: »چقدر سخت است که  من  و تو به خود اجازه  می دهیم  آن دیگری 
زنده  را آزار دهیم ، خوار کنیم ، به  انتقاد بنشینیم ، مورد ایراد قرار  دهیم ، رفتارش  را به 
ُسخره  بگیریم ، به  او انگ  و برچسب  روا و ناروا بزنیم  و داوری  کنیم ، داوری  کنیم  و 
داوری  کنیم ... این  را برای  خودمان می گویم ، برای  پشیمانی  بعدمان . برای  آن  هنگامی  

می گویم  که  در روز نبودنشان نمی دانیم  چگونه  حرفمان  را پس  بگیریم !« ۱۵
مــا تا به اخالق و فرهنگ دمکراتیک دســت نیابیم به جامعۀ سیاســِی اخالقی و 
دموکراتیک نمی رســیم. پایۀ تجدْد سنجش، پرســش و نقد است و این همه از آن 
توانایی می آید که زادۀ آگاهی و دانایی است؛ که توانایی اگر امتدادِ ناآگاهی باشد، در 
ذاِت خود نتوانســتن است و خشونت، چنان که در زندگی فرخزاد و نمایش توزیع 

می بینیم.
سیروس مشکی، حقوقدان و نویسنده، باور دارد که: »آن چه به فریدون پایگاه واالیی 
می بخشد و جایگاه او را در میان شاعران و هنرمندان ایرانی پس از انقالب اسالمی 
ممتاز می کند، همان اســت که تا پیش از شهادت جان گدازش نقطه  ضعف و عامل 
حملهٔ واپس گرایان به او محســوب می شد. »آزادگی« و »بی پروایی« فریدون بود که 
او را از همگنانش ممتاز می کرد و همین دست مایه ای بود که دوستانش را مرعوب، 
دشمنانش را جسور، و حکومت جابر را بر حذفش به وحشیانه ترین شکل ممکن 
مصمم می ساخت.« ۱۶ و این تصویری از کاستی های فرهنگِی بناشده بر ندانستن و 

نخواستن است. تصویری که ما می توانیم دگرگونش کنیم.
توزیع می گوید: »در نگاه نویسندهٔ »شاعر نقره ای« فریدون فرخزاد پرنده ای است که 
با افکار و فعالیت هایش به مرگ می رسد، اما از دل خاکسترش نه یک ققنوس دیگر، 
بلکه چندین ققنوس زاده می شوند که زندگی و راه او را ادامه دهند. به شکلی نمادین، 
فریدون فرخزاد، علی رغم سبعیت قاتالنش، نه تنها نمی میرد، که تبدیل به ققنوس های 
دیگری می شود که پرواز او را ادامه می دهند و افکار او را دنبال می کنند. زاده شدن 
این مرغ ها ادامه پیدا می کند و آن ها را تبدیل به جمعیتی می کند که همان »سیمرغ« 
اســت، جمعیتی در قالب نمادین پیکرهٔ بزرگ ســیمرغ؛ و آن وقت است که پرواز 

واقعی شکل می گیرد.« ۱۷
و این »جمعیت« حتی پیش از آن که در ســمت دیگر صحنه، در نگاه و دریافت ما 
تماشاگران، شکل گیرد، بر صحنهٔ نمایش »شاعر نقره ای« ایستاده بود- ناکتا پهلوان، 
کوثر عباســی، شادی معینی نژاد، آرین ریســباف، عرفان ملکوتی و علی عزیزیان، 
ققنوس های نمادیِن برخاســته از خاکستر خشــونتی هستند که نویسندهٔ نمایش با 
درایتی ســزاوار تقدیر از بازسازی اش در هیأت مرگ به سود زایش نسلی از مرغان 
گذشته است. بازی درخشان هر یک از این »مرغان«، که سن هیچ کدامشان به درک 
محضر فعالیت هنری فرخزاد نمی رسد، امتداد اجراهای ارزندهٔ اوست در آیینه ای که 

»سیمرغ« است و با زبانی که امضای کارنامهٔ هنری توزیع.
***

 
پوران فرخزاد، شاعر، نویسنده، خواهر بزرگ فریدون و آموزگار و دوست ارجمند 
من، که ســوگواری قتل فریدون هرگز جان و جهانش را رها نکرد، بارها برای من 

تعریف کرد که آخرین لحظهٔ دیدارش با فریدون جلِو درِ آسانسور آپارتمانی بود که 
فریدون از آن به فرودگاه مهرآباد می رفت برای پرواز از خاک ایران. پوران می گفت 
تصویر بسته شدن و هرگز باز نشدِن دوبارهٔ آن در، با نگاهی نمادین، ناشناخته ماندِن 
تقریباً مطلق فریدون است در جامعه- فرو رفتنش در تاریکی اتاق آسانسور و تمام 

شدِن بی رحمانه اش در حال سقوط در زمان و مکان.
سالی که رفت، به لطف آفتابی نمایش و کتاب بااهمیت »شاعر نقره ای« آن آسانسور 
نمادین به بیشترِ طبقات جهان فکری ما بازگشت، در هر پاگرد ایستاد، درش را باز، و 
نور و حرکت و صدای فریدون فرخزاد و صحنهٔ هوشنگ توزیع را به ما تعارف کرد 
تا انسان را و حق را، نه تنها در بیانیه های سیاسی که در واقعیت زندگی، قدر بگذاریم. 
یک راه درسِت قدرگذاردِن عمر هنرمندان و فرهنگ سازان جامعه تحقق بخشیدن به 
آرزوهای آنان در زندگی روزانه است و این جز با روبه رو شدن با خود، نقد خود، و 
در پی آن بازخوانی و بازسازی فرهنگ جامعه دست نخواهد داد. فرهنگی که سخت 
نیاز دارد »متفاوت« را در متن خود بپذیرد، پشــتیبان ذهنیِت پیش رو باشد، حسادت 
را که زاییدهٔ بیش خواهی اســت مهار کند، استقالل هنرمند را ارج بگذارد و در یک 
مثال به ظاهر ســاده در برابر کتاب، مجله، موسیقی، نقاشی، تئاتر،  فیلم و هر حادثهٔ 
خوب دیگر بی تفاوت نماند، تا امکان بالیدِن روان و استعداد انسان از جامعه و جهان 
حذف نشود؛ که خشونت تنها حذف فیزیکی یک انسان نیست و حذف توانایی های 
انسانی تنها به دست نهاد قدرت صورت نمی گیرد. در جامعه ای که به زنان حق آواز 
خواندن، و به بهاییان حق تحصیل نمی دهد، خویشــکارِی مردان خواننده و زنان و 
مــرداِن درس خواندهٔ غیر بهایی، در کنارِ ورزیدن و پروردِن توانایی های خود، طرح 

پرسش  هایی در این زمینه ها نیز هست.
آنان که از کار خود، از خویشکاری، جدا می افتند هر یک به تنهایی اهریمنی را کامروا 

می کنند.
مرداد ۱۳۹۹ خورشیدی، ۲۰۲۰ م.

۱۴- فرزانه میالنی، سخن از زندگی نقره ای آوازی ست که سحرگاهان فوارٔه کوچک 
می خواند، »شاعر نقره ای«، صص ۲۰۷-۱۹۹

۱۵- هما سرشار، مدتی این مثنوی تأخیر شد، »شاعر نقره ای«، صص ۱۶۵-۱۶۱
۱۶- سیروس مشکی، نگاهی به نمایش »شاعر نقره ای«، اعادٔه حیثیت از فریدون فرخزاد 

و کیفرخواستی علیه جهل و جنون و جنایت، »شاعر نقره ای«، صص۱۹۱-۱۷۳
۱۷- هوشــنگ توزیع، تئاتر درســت با جامعه و زمان خود نفس می کشد، »شاعر 

نقره ای«، صص۳8-۱۷

https://shop.ketab.com/grid-view.aspx%3Ftabid%3D1%26mode%3D1%26keyword%3Dsilver%2520poet
https://shahrvand.com/archives/114339
https://www.youtube.com/watch?v=_Fi_yWGQNlY&t=1418s
https://iranintl.com/ايران/پرستو-فروهر؛-دادخواهی-با-انتقام%E2%80%8Cجویی-فرق-دارد
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اگر همه چیز خوب بود که انقالب نمی شد
مصاحبه با آخرین سفیر شاه در ایاالت متحده

مصاحبه از فریبا امینی

در میان بسیاری از محققان و مورخان ایران که به کودتای ۱۹۵۳ پرداخته اند، مالکوم 
برن )Malcolm Byrne(، معاون بایگانی امنیت ملی در واشنگتن، تحقیقات شگرفی 
انجام داده و حتی سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا(، را به انتشار اسناد این رویداد، 
که خود ســیا در آن نقش داشته، واداشته است. البته بســیاری از اسناد را از بین برده 
اند یا بخش های حساس اســناد را سیاه کرده اند. عالوه بر این، جمعی از مورخان، 
ایران شناسان، روزنامه نگاران و محققان عالقه مند، مقاله ها و کتابهای بسیاری در این 
موضوع به رشته تحریر درآورده اند. همه آنها ممکن است در نقشی که عوامل متعدد 
این رویداد در ماه اوت ۱۹۵۳ داشتند اختالف نظر داشته باشند، اما هیچیک نمی تواند 
به طور موثق نقش مهم MI6 )سرویس اطالعاتی بریتانیا( و سیا را در این رویداد بسیار 

ناگوار در تاریخ معاصر ایران انکار کند.
مارک گازیوروفسکی )Mark Gasiorowski(، که عالوه بر مقاالت بسیارش در این 
موضوع کتابی معتبر در مورد کودتا نوشته است، معتقد است که »سه تاریخچه رسمی 
ســیا از کودتا و بسیاری از خاطرات و مطالعات دانشگاهی به وضوح مشخص کرده 
اند که ایاالت متحده و بریتانیا نقش کلیدی در این کودتا داشتند، بطوری که کودتا بدون 

دخالت این قدرت ها، آنگونه و آن زمان که اتفاق افتاد صورت نمی گرفت.«
در مصاحبه پیش رو، اردشیر زاهدی صریح و آشکار درباره همه موضوعات به استثنای 

کودتا، نقش پدرش و نقش مأموران و نیروهای خارجی در آن صحبت می کند.
اردشیر زاهدی در تهران از فضل اهلل زاهدی و خدیجه الملوک متولد شد. در دانشگاه 
ایالتی یوتا تحصیل کشاورزی کرد و به ایران بازگشت و با شهناز پهلوی، دختر شاه، 
ازدواج کرد. سپس به وزارت خارجه راه یافت و آخرین سمت وی سفارت ایران در 
 )Montreux( بود. از آن زمان تا به امروز، او در مونترو )ایاالت متحــده )۷۹-۱۹۷۳
سوئیس ساکن است. اردشیر زاهدی صاحب چندین کتاب است که از میان آنها می توان 
به خاطرات دو جلدی وی اشاره کرد که جلد سوم نیز در آینده منتشر خواهد شد. او 
همچنین با شبکه های فارسی زبان بطور مرتب مصاحبه انجام می دهد و از مداخالت 

خارجی ها در امور ایران به صراحت سخن می گوید.

 )Hoover Institute( اوراق و اسناد اردشیر زاهدی امروزه در مؤسسه تحقیقاتی هوور
در دسترس محققان قرار دارد.

در ادامه متن مصاحبه را می خوانید:

. کجا و چه وقت شما متولد شدید؟
از شما متشکرم که از طریق همکار عزیز و قدیمی ام، دکتر داریوش بایندر، با من تماس 
گرفتید و خوشحال می شوم که به تمام سواالت شما پاسخ دهم. بگذارید این را هم 
بگویم که وقتی برای اولین بار نام شما به چشمم خورد، متوجه نشدم که شما دختر 
مرحوم نصرت اهلل امینی هستید، ]من این موضوع را از بایندر شنیدم[. من پدر مرحوم 
شما را از سال های اشغال ایران در جنگ جهانی دوم می شناختم، یعنی از زمانی که 
من و او در محفل فعاالن سیاســی ای بودیم که مانند »ترک های جوان« به دنبال راه 
هایی برای اقدام علیه اشغالگران بودند. چندی پس از جنگ، من برای تحصیل عازم 
آمریکا شدم و تماس های ما قطع شد، اما او به عنوان یک میهن پرست همیشه مورد 

احترام من است.
اما در مورد سؤال شما، حتما می دانید که همه اطالعات درباره من، دوران جوانی من، 
زندگی حرفه ای سیاسی من قبل از انقالب و زندگیم به عنوان یک شهروند معمولی 
در تبعید همه در دســترس عموم قرار دارد. من دو جلد خاطراتم را منتشر کرده ام و 
جلد سوم نیز به زودی منتشر خواهد شد. اگر نمی دانید، امیدوارم وقت کافی بگذارید 
و این سوابق را بخوانید، زیرا پاسخ بسیاری از سؤاالتی را که قاعدتاً در ذهن شما ایجاد 
می شود خواهید یافت حتی اگر تاریخ و محل تولد مرا خواسته باشید که تهران ۱۹۲8 

بوده است.

. اخیراً در مصاحبه ای، شما گفته بودید: »ایاالت متحده حق ندارد 
تهدید کند که کشــور مرا خرد خواهد کرد«، و افزوده بودید: »اگر 
کسی از خارج بخواهد برگردد ]فشار برای تغییر رژیم بیاورد[ و پول 
از کشورهای عربی، اســرائیل و سیا دریافت نمی کند و برنامه ای 
دارد، باید آن را به مردم اعالم کند.« آیا می توانید در این خصوص 

بیشتر توضیح بدهید؟
البته. شما به درستی از من نقل کردید. من اعتقاد دارم که هرکس از سعودی ها، نتانیاهو 
یا سیا پول دریافت کند، نمی تواند نماینده ملت ایران باشد و قادر به ارائه هیچگونه 
خدمتی به ایران نیســت. آینده ایران را ایرانیان در ایران باید تعیین کنند که من آنها را 
خواهران و برادران خود می دانم. این اعتقاد من است، اما همانطور که در مطلب اخیرم 
در نیویورک تایمز تأکید کردم، به نظرات دیگرانی که ممکن است مخالف من باشند 
احترام می گذارم. اگر آن مطلب را ندیده اید، خوشحال می شوم که آن را برای شما 

ارسال کنم.

. شما در بسیاری از مصاحبه هاتان گفته اید که تمامیت ارضی ایران 
از هر چیز دیگری مهمتر است. آیا فکر می کنید تغییر رژیم تحت هر 

شرایطی مناسب باشد؟
در واقــع ، تمامیت ارضی ایران باید پیش از همه مالحظات دیگر قرار گیرد. نه، من 
اعتقاد ندارم که تغییر رژیمی که از خارج تحمیل شود عملی و مطلوب باشد. من هرگز 
نمی پذیرم که سرنوشــت کشور من شبیه به وضعیت آشفته افغانستان، عراق یا یمن 
باشد. به نابودی سوریه نگاه کنید. من امروز در بی بی سی شنیدم که پناهندگان درمانده 
ســوری که از اردن برمی گردنند حسرت زمانی را می خورند که سوریه یک کشور 
مرفه بود. آنها بهرحال خدا را شاکر بودند که هنوز کشوری برایشان باقی مانده که به 

آنجا بازگردند.
مخالفان ما که برای پیشبرد تغییر رژیم اُوِرت پول خرج می کنند، این کار را برای منافع 
پست شــخصی خود انجام می دهند و معدود اند ایرانیانی که با آنها در این خیانت 
همدستی می کنند. همین تمایالت خائنانه برخی از هموطنان ما عامل اصلی بدبختی 

های امروز ما است.

. آیا با رضا پهلوی، فرزند شاه، توافق نظر دارید؟
مدت مدیدی است که نه او را دیده ام و نه ارتباطی با او دارم.

شــما در آستانه ۹۲ سالگی قرار دارید آیا در زندگی از چیزی پشیمان بوده اید و اگر 
بوده اید از چه؟

اوالً، شما خوشبینانه به سن من نگاه می کنید. من ۹۰ سال دارم و شما گفتید ۹۲ سال. 
حتماً منظور شــما آن بوده که من به آن سن خواهم رسید و من سخن شما را به فال 
نیک می گیرم. من مطمئناً مرتکب اشتباهاتی شده ام؛ چه کسی می تواند ادعایی غیر از 
این داشته باشد؟ با این حال من از زندگی ام پشیمان نیستم. برعکس، من افتخار می 
کنم که همیشه بدون توجه به اینکه دیگران درباره من چه قضاوتی می کنند مطابق با 

اصول و عقاید خودم عمل کرده ام.

. در زمان کودتای 1953 شما کجا بودید؟
من به استفاده از واژه »کودتا« مخالفم. این یک کلیشه رایج است و اگر کتاب های من 

را بخوانید خواهید دید که چرا من این را می گویم!

. به نظر شما نقش پدرتان در کودتا چیست؟ پدر شما ابتدا با دکتر 
مصدق متحد بود، چه چیزی باعث شد او نظر خود را تغییر دهد؟

برای پاســخ به سوال شما من ابتدا باید نقبی به تاریخ بزنم و به سال های ۱۹۴8-۴۹ 
برگردم. مصدق و متحدانش بر این عقیده بودند که در انتخابات مجلس شانزدهم تقلب 
شده است و خواستار لغو نتایج انتخابات تهران شدند. عبدالحسین هژیر، وزیر دربار، در 
نوامبر ۱۹۴8 ترور شد و مصدق متهم به دست داشتن در آن بود. گفته می شد اسلحه 
ای که هژیر را کشته در خانه مصدق پیدا شده است. بهرحال درست یا غلط، تعدادی 
از متحدان مصدق از جمله مکی، بقایی و حائری زاده دستگیر شدند و مصدق هم در 

حبس خانگی در احمدآباد تحت نظر قرار گرفت.

اعلیحضرت شاه دستور لغو انتخابات تهران و برگزاری انتخابات جدیدی را داد. پدر 
من در آن مقطع به مقام رئیس شهربانی منصوب شده بود. وی افسران جوان پلیس را 
برای صیانت از صندوق های رأی در مراکز گوناگون رای گیری در تهران گماشته بود، 
تا در صورت وقوع کوچکترین بی نظمی در انتخابات آنها در آماده باش باشند. نتیجه 
این شد که مصدق و حدود هفت نامزد دیگر جبهه ملی انتخاب شدند و مصدق توانست 
یک جناح اقلیت مخالف دوازده نفره در مجلس تشکیل دهد که به نوعی ثمره کوشش 

رئیس شهربانی، یعنی پدر من ژنرال زاهدی بود.
در جلد اول خاطراتم )صفحات ۹۷-۹۲( دالیل اســتعفای پدرم را شرح داده ام: این 
استعفا در پی سفر آورل هریمان )Averell Harriman( به تهران و آشفتگی ای که 
حزب توده به راه انداخت و چند نفر کشته شدند بود. مصدق ناراحت بود، اما پدر من 
حاضر به انداختن تقصیر به گردن رئیس شهربانی وقت ]سرلشکر حسن بقایی[ نبود و 

ترجیح داد به عنوان وزیر کشور استعفا دهد.
در همان صفحات خاطراتم به تفصیل عواملی را که منجر به ایجاد رابطه خصمانه بین 
پدرم و نخست وزیر مصدق شد شرح داده ام که طوالنی تر از آن است که بتوان اینجا 

بازگو کرد.

. آیا شما باور دارید که سیا و MI6 در کودتا نقش داشتند و اگر چنین 
است به نظر شما چه نقشی داشتند؟

به سیا اقدامی را نسبت داده اند که در عاقبت آن اصال نقشی نداشت. با توجه به پرونده 
های ســیا که اخیراً منتشر شده، این سازمان هیچ اطالع قبلی از وقایع رخ داده در ۱۹ 

اوت )۲8 مرداد ۱۳۳۲( که منجر به سرنگونی مصدق شد نداشته است.
سوءنیت سازمان سیا بعداً توسط ریچارد هلمز )Richard Helms( که به مدت هفت 
سال رئیس این سازمان بود تأیید شد. سؤالی که باید از خود بپرسید این است که چرا 
سیا اسناد ایران را سوزاند اگر همه آن اسناد درست بودند؟ آیزنهاور به گزارش شفاهی 
کرمیت روزولت )Kermit Roosevelt( از این رویداد گوش داد و آن را داســتانی 
بی ارزش )dime novel( خواند. بنابراین، اگر از من بپرسید، همه چرندیاتی بود که 
سیا سرهم کرد، چون باید به واشنگتن گزارش دستاوردش را می داد، همانطور که در 

کتاب بایندر آمده است.

. پس به نظر شما چه بازیگران دیگری نقش داشتند؟
همه مربوط به نیروهای سیاسی داخلی بودند. از همه طبقات جامعه با مصدق مخالفت 
می شد: از میان نمایندگان مجلس که بسیاری از آنها متحدین سابق مصدق بودند، از 
درون نیروهای نظامی و امنیتی که به پدرم به عنوان رهبر نگاه می کردند. از میان روزنامه 
نگاران از نوع عبدالرحمن فرامرزی، که پس از عزیمت شــاه در ۱۶ اوت ســرمقاله 

تحریک کننده ای در کیهان نوشت.
اما تأثیر تعیین کننده را علمای عظام داشــتند، شخصیت هایی مثل آیت اهلل العظمی 
بروجردی، آیت اهلل بهبهانی و البته آیت اهلل کاشانی که نماد ضد استعماری بود و پس از 
جنگ جهانی اول در قیام شیعیان عراق برعلیه انگلیسی ها جنگیده و در جنگ جهانی 

دوم توسط نیروهای اشغالگر انگلیس دستگیر شده بود. اینها بازیگران واقعی بودند.

. من به عنوان یک نوجوان که در منطقه واشنگتن زندگی می کردم، 
مانند بسیاری از دوستانم، از مهمانی های گوناگونی که شما در سفارت 
برگزار می کردید به نوعی رنجیده می شدم. آیا فکر می کنید با توجه 
به ساختار مذهبی جامعه ایران، آن مهمانی ها مناسب بودند؟ بعضی از 
مهمانی های شما حتی با معیارهای ما هم مسرفانه و پر زرق و برق بودند!
وظیفه یک سفیر است که منافع و وجهه کشور خود را تقویت کند و فرهنگ و تاریخ 
آن را در کشور میزبان معرفی کند. این ساده اندیشی و کاماًل اشتباه است که فکر کنید 

مهمانی های من در سفارت صرفاً خوشگذرانی و همنشینی های پرخرج بوده است.
وزنه های سیاسی واشنگتن مانند رهبر اکثریت سنای آمریکا، مایک منسفیلد و بسیاری 
از سناتورهای دیگر مانند ویلیام ســیمینگتون، آبراهام ربیکوف، جیکوب جاوید، و 
رابــرت برد و همچنین مقامات عالی دولت از هر دو حزب در این میهمانی ها بطور 
دائم شرکت می کردند. در بهار سال ۱۹۶۰، در اولین سفر من به واشنگتن، کنگره هنر و 
باستان شناسی ایران با همکاری آرتور پوپ، ایران شناس معروف، در نیویورک برگزار 
شد. این مراسم را شاهزاده شهناز پهلوی افتتاح کرد. در همان سال، تاریخدان معروف 
هارولد لم )Harold Lamb( شرح حال کوروش بزرگ را نوشت که از روی آن فیلم 
مستندی هم ساخته شد )من از روی نگرانی خاطرنشان می کنم که گروه تروریستی 

مجاهدین خلق در پاریس از این فیلم به عنوان ابزار تبلیغاتی خود استفاده می کنند(.
بعداً در دهه ۱۹۷۰، در زمان نیکسون، من به یاد دارم که وزیر امور خارجه ترکیه احسان 
صبری چاگالیانگیل به واشــنگتن آمد و من او را به همراه سفیر یونان دعوت کردم 
که همین دعوت راه را برای برخی تفاهم های عملی در مورد اختالف بین دو کشور 
بر ســر مسئله قبرس هموار کرد. همه اینها در جلد چهارم خاطرات من بطور مستند 
ثبت خواهد شد. آخرین مورد که فراموش کردم حماسه نجات حدود ۱8۳ گروگان 
در منطقه واشنگتن در مارس ۱۹۷۷ بود که ۱۴۹ نفر از آنها یهودی بودند. آنها توسط 
گروهی از تروریست های مسلمان حنفی در ساختمان بنای بریث )B’nai B’rith( به 

گروگان گرفته شده و تهدید به گردن زدن شده بودند.
این سرگشتگی طوالنی در کتابی در سال ۲۰۱۲ به قلم، پل گرین، که یکی از گروگان 
ها بود، تحت عنوان »گروگان های فراموش شده« بازگو شده است. خوشحال می شوم 
نسخه ای از کتاب را برای شما تهیه کنم تا ببینید مأموریت من در واشنگتن همه اش 

خوشگذرانی و مهمانی نبوده است.

. من شخص شــما را قضاوت نمی کنم بلکه فقط می خواهم از 
افکار و نظرات شما آگاهی یابم. فکر می کنید در زندگی سیاسی خود 

مرتکب اشتباه شده اید؟
فکر می کنم به این سؤال شما پاسخ دادم و گفتم که خطاهای زندگی اجتناب ناپذیر است 
و ممکن است من مرتکب خطاهایی شده باشم، اما در مورد اصولم ابراز پشیمانی نمی کنم.

. آیا به شــاه هیچ زمان توصیه ای کردید و اگر چنین است از چه 
موضعی؟

بله ، در مورد مسائل خاصی بحث کرده بودیم و بعضی اوقات هم بحث مان باال می 
گرفت. من به عنوان یک خدمتگزار وفادار نظر صادقانه خودم و بهترین توصیه هایم 
را به اعلیحضرت ارائه می دادم. او همیشــه با دقــت گوش می داد و وقتی بنظرش 
پیشنهادی منطقی بود، آن را می پذیرفت. من خاطرات زیادی از این مباحثات دارم که 

برای جلد چهارم خاطراتم در نظر گرفته ام.

. آیا او انتقادپذیر بود؟
او با انتقاد و مخالفت صادقانه دشمنی نداشت. گواه این مدعا نامه دکتر مظفر بقایی بود 
که در سال ۱۹۷۵ با صراحت از تصمیم اعلیحضرت برای تشکیل تک حزب رستاخیز 
انتقاد کرد. من خودم مخالف حزب رستاخیز بودم و برعلیه آن نظر داده بودم. تهران 
می خواست که کلیه کارکنان دولت از جمله دیپلمات های خارج از کشور عضو این 
حزب شوند. من به کارمندان خودم در واشنگتن گفتم که آنها می توانند عضو نشوند 

اگر صالح نمی بینند.

. پیام شما به جوانان ایرانی و ایرانی-آمریکایی چیست؟

پیام من به نسل جوان از ته قلبم این است که فریب دشمنان کشورتان را نخورید. برای 
حفظ تمامیت کشورتان و جلوگیری از تجزیه آن اتحاد خود را حفظ کنید.

این را از عشق و دلبستگی عمیقم به ایران می گویم. قبل از انقالب - یعنی در زمان 
ما - ایران جمعیتی کمتر از ۳۵ میلیون نفر داشت. امروز جمعیت بالغ بر 8۰ میلیون نفر 
است. از این تعداد ۶۰ درصد تحصیل کرده و از آنها ۴۰ درصدشان فارغ التحصیالن 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هستند. حدود ۳۰ میلیون ایرانی به عنوان پزشک، 
مهندس، وکیل و کادر متخصص بطور حرفه  ای فعالیت می کنند. در میان نیروی کار 
ایرانی حدود ۲۰ میلیون نفر زن هستند. اینها مانند خواهران و برادران من، فرزندان و نوه 

های من هستند، آنها خون حیات من و آینده ایران اند.

. در مــورد جواد ظریف چه فکر می کنید و آیا می توانید او را با 
خودتان مقایسه کنید؟

همانطور که در جای دیگری هم گفتم، من دکتر ظریف را شخصیتی الیق و متبحر می 
دانم. افرادی که وارد وزارت خارجه می شوند باید امتحان ورودی را بگذرانند و واجد 
شرایط باشند. آقای ظریف هدایت تیمی حرفه ای را عهده دار بود که چندین سال با 
هفت قدرت جهانی از جمله اتحادیه اروپا سر میز مذاکره وقت گذاشت. اگرچه ایران 
تحت معاهده NPT مجبور شــد امتیازاتی بدهد، اما برجام که در ۲۰۱۵ امضا شد در 
راستای منافع ملی ایران بود. تاسف آور است که در نتیجه سیاستگزاری های واشنگتن، 
این توافق شاخص تضعیف شده است. تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر انصراف 
از این توافق نامه که به تأیید شورای امنیت سازمان ملل رسیده بود، نقض قوانین بین 
المللی بود. به بیان ساده تر، ترامپ رئیس جمهور غیرمتعارفی است که سیاست خارجی 

اش حتی متحدان سنتی آمریکا را هم با او بیگانه کرده است.

. پیام شما به ترامپ و آیت اهلل خامنه ای چیست؟
من در آمریکا تحصیل کرده ام و همیشــه نسبت به آن کشور احساسات دوستانه ای 
داشته ام. در دوران کاری خود، با نه رئیس جمهور آمریکا آشنا شدم و مستقیماً با شش 
نفر از آنها کار کردم. روابط ایران با آمریکا که طی چند دهه پر دردسر ساخته شده بود، 

متأسفانه در دو سال گذشته به دلیل سیاست های دولت ترامپ خراب و بدتر شد.
اما همانطور که چند ماه پیش در مطلب نیویورک تایمز نوشتم، مشکلی وجود ندارد که 
با گفتگو و مذاکره رو در رو قابل حل نباشد و من از هر دو طرف می خواهم که در 

چنین روندی شرکت کنند.

. شــما در سال 2015 با رادیو فردا مصاحبه ای کردید. شما درباره 
توافق هسته ای و بسیاری از موضوعات مهم دیگر صحبت کردید. شما 
اشاره کردید که با سانسور و حتی برخی از فعالیت های ساواک مخالف 
بودید و علیه آنها صحبت کردید. در همان مصاحبه شما همچنین به 
این نکته اشاره کردید که اگر همه چیز خوب بود، ما انقالبی هم نمی 
داشتیم، که سخن بسیار معنی داری است چون از زبان فردی گفته می 
شود که یکی از مهمترین مقامات رژیم شاه بوده و کسی است که خیلی 
به شاه نزدیک بوده هم به عنوان سفیرش، هم فرد مورد اعتمادش و هم 
داماد ســابقش. چرا کسی گوش نکرد؟ آیا شاه از شکنجه ها و اعدام 

هایی که صورت می گرفت آگاهی نداشت؟
شــما در سؤال تان چندین موضوع را مطرح کردید. آنچه شما درباره مصاحبه من با 

رادیو فردا گفتید صحیح است اما اجازه دهید من به سؤال شما نکته به نکته بپردازم:
بله. من نسبت به توافق هسته ای حس خاصی دارم زیرا ارتباط من با این موضوع به نیم 
قرن قبل برمی گردد. من به عنوان وزیر خارجه آن زمان به دستور اعلیحضرت معاهده 
NPT را به نمایندگی از ایران امضا و سپس سند تصویب شده را به سازمان ملل متحد 
تسلیم کردم. این پیمان از حق کشورهای غیرهسته ای مانند ایران با به رسمیت شناختن 
»حق غیرقابل انکار« آن کشــورها برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، در ماده 
سومش، حمایت می کرد. در برجام ایران مجبور شد با گذشتن از حقوق مشروع خود 
امتیازاتی را به دست آورد، اما همانطور که گفتم این توافق بهترین دستاورد ممکن برای 
ایران بود تا از تحریم های تحمیل شده خالص شود. آقای ترامپ به طور غیرقانونی از 
توافق خارج شد و تحریم های سختگیرانه تری را تحمیل کرد که موجب رنج بیشتر 
مردم ما شده است. با کمال تعجب، اکنون شاهد آنیم که یک البی بزرگ در واشنگتن 
به تحریک جمهوریخواهان کنگره قصد فروش نه فقط نیروگاه اتمی بلکه تکنولوژی 

بازیافت و غنی سازی به عربستان سعودی را دارد.
نکته دیگر سؤال شما سانسور و شکنجه بود. مخالفت من با سانسور و افراط ساواک 
واقعیتی است که برای عموم مردم شناخته نشده است. من در جلد دوم خاطراتم یک 
نمونه را ذکر کرده ام. شاه حتماً از وجود شکنجه آگاه بوده، اما ممکن است زیردستانش 
او را به اشتباه انداخته باشند تا باور کند که از تکنیک های بازجویی مالیم، مشابه آنچه 
در غرب به کار می رفت، اســتفاده می شده است. به هر ترتیب، اواخر سال ۱۹۷۶ او 
دســتورات اکیدی برای دولت صادر کرد تا جلوی شکنجه و بدرفتاری با بازداشت 

شدگان را بگیرد.
هیچ کس منکر خطاهای صورت گرفته نیســت، زیاده روی ها و فساد زیادی وجود 

داشت. بنابراین تکرار می کنم: اگر همه چیز خوب بود، ما انقالب نمی کردیم.

. شــما از مرحوم امیرعباس هویدا انتقاد می کنید که هر روز یک 
ارکیده روی کتش می گذاشت، حتی هنگام زلزله، اما هنوز نشنیده ام 
که شما از جشن های 2500 امپراتوری که اساساً ریاکاری بود انتقاد 
کنید. یک جشن عجیب و غریب که برای پادشاهان خلع شده، چند 
دیکتاتور و برخی از رهبران غربی برگزار شد. مردم ایران هیچ ارتباطی 
با این موضوع نداشتند و از آنها برای شرکت در این جشن »شگفت 
انگیز« دعوت نشــده بود. چه کسی این ایده را داد که چنین مهمانی 

پرشوری برگزار شود؟
ایده تجلیل از جالل گذشته ایران به خودی خود امری شریف بود. مشکل نحوه برنامه 
ریزی و اجرای آن و هزینه های گزاف دو میلیارد دالری آن بود که بخش اعظم آن هم 
از راه های غیرقانونی، معامله های غیرمجاز و روابط خانوادگی به جیب افراد ثروتمند 

و متنفذ رژیم رفت.

. ایران در دوره شاه روابط نسبتاً خوبی با عربستان سعودی داشت و 
حتی رابطه غیرعلنی اما معمولی با اسرائیل داشت. امروز اما همه چیز 
کاماًل متفاوت است. نظر شما درباره دولت اسرائیل در زمان نتانیاهو 
و نقش ســعودی در بی ثبات کردن خاورمیانه و اینکه آنها خواستار 

دخالت آشکار در امور ایران اند چیست؟
بله، ایران در زمان شاه روابط خوبی با عربستان سعودی داشت، اما در آن روزها، ما با 
ملک فیصل و نوع رهبری متفاوتی روبرو بودیم. اکنون می بینیم که جده تیم هایی از 
قاتالن را برای قتل و قطع عضو یک روزنامه نگار مخالف )جمال خاشقچی( می فرستد 
و، به لطف کاخ سفید ترامپ، از آن قسر هم در می رود! بدتر از آن، حاکمیت ترور در 

یمن است که عربستان سعودی با همدستی آمریکا به آن کشور تحمیل کرده است.
در مورد اســرائیل، در زمان دولت ســاعد در اواخر دهه ۱۹۴۰، ایران اســرائیل را به 
صورت دفاکتو به رسمیت شناخت. اما آن کشور هرگز نمایندگی دیپلماتیک رسمی 
در تهران نداشت. پس از جنگ شش روزه در سال ۱۹۶۷، ایران موضع محکمی علیه 
اشغال سرزمین های عربی توسط اسرائیل اتخاذ کرد. سیاست اعلیحضرت مبتنی بر 
پشتیبانی کامل از قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت سازمان ملل بود که خواستار بازگشت 

اسرائیل به مرزهای ۱۹۶۷ است.
بعداً، چون اسرائیل حضور رسمی در تهران نداشت، ترتیب مشابهی هم برای PLO در 

زمان عرفات در نظر گرفته شده بود که انقالب رخ داد و محقق نشد.

. با توجه به اینکه در اطراف ترامپ افراد جنگ طلبی مانند پومپئو و 
بولتون حضور دارند که از جنگ علیه ایران حمایت می کنند، آیا جنگ 

قریب الوقوع است؟
افرادی که شما نام بردید تن شان برای اقدامات نظامی علیه ایران می خارد، اما باید بدانند 
که چنین حماقت هایی به یک جنگ ویتنام دیگری تبدیل می شود. من در مقاله ام در 
نیویورک تایمز نوشتم: »زورگویی به ندرت به نتیجه می رسد و در مورد ایران هرگز به 

نتیجه نرسیده است.« و اضافه کردم که: »شتر در خواب بیند پنبه دانه«، 

هیچکس قادر نیست ایران را خرد کند.

مصاحبه :
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حسین موید عابدي
متولد ۱۳۵۱ ؛ و مدرک لیسانس علوم اجتماعی دارد.

ها مسئولیت 
- دبیر آموزش و پرورش از سال ۱۳۷۱

- معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش 
شهریار از ۱۲ شهریور ۱۳8۷ تا سوم اسفند ۱۳8۹

- مدیر آموزش و پرورش شهرستان شهریار از سوم 
اسفند ۱۳8۹ تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۱

- عضو عل یالبدل شوراي اسالمی شهریار از آذر ۱۳88 تا تیر ۱۳۹۲
- هم اکنون  عضو شوراي اسالمی شهریار از ۱۶ تیر ۱۳۹۲

برخی ازموارد نقض حقوق بشر
حک معلی نجفی به عنوان رئیس آموزش و پرورش شهرستان شهریار در نقض

حقوق شهروندان بهائی نقش موثري داشته است.
در ۱۴ آبان ۱۳8۹ ، حکم علی نجفی با تنظیم بخش نامه اي محرمانه خطاب به مدیران 
مدارس تابعه شهرستان شهریار، دستور داده است تا اطالعات دانش آموزان ) و حتی 
پیش دبســتانی هاي( بهائی به صورت نامحسوس، ظرف یک هفته جمع آوري و به 

کارشناسی حراست آموزش و پرورش ارسال شود.

محمدعلی نجفی
متولد ۱۳۵۱ ؛ و مدرک لیسانس علوم اجتماعی دارد.

مسئولیت ها
- رئیس نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطالعات و 
امنیت عمومی نیروي انتظامی تهران، دس تکم از سال 

۱۳8۳ تا اردیبهشت سال ۱۳88
- دبیر شــوراي اصناف کشــور از اردیبهشت سال 

۱۳88 تا ۱۲ دي ۱۳88

برخی ازموارد نقض حقوق بشر
محمدعلی نجفی به عنوان رئیس نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطالعات و امنیت عمومی 

نیروي انتظامی تهران، در نقض حقوق شهروندان بهائی نقش مؤثري داشته است.
نظارت بر اماکن عمومی از وظایف نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران است که 
زیر نظر پلیس اطالعات و امنیت عمومی فعالیت می کند. در زمان تصدي محمدعلی 
نجفی بر اداره اماکن تهران بخشــنامه اي با عنوان » بررسی صالحیت افراد بررسی 
صالحیت افراد « به روســاي پلیس اطالعات و امنیت عمومی شهرستان هاي تابعه 
ابالغ شــده است. در این بخشنامه ضمن دستور مبنی بر منع صدور مجوز فعالیت 
براي بسیاري از مشاغل به بهائیان، بر شناسایی بهائیان شاغل در صن فهاي مختلف 
تاکید شده است. صدور دستور العم لهایی از این دست به روشنی در محدودکردن 

و نقض حق کسب و کار بهائیان تاثیر بسزایی داشته است.
 این بخشنامه با » نجس « و » ناپاک « شمردن پیروان دیانت بهائی، بهائیان را از انجام 
مشاغل مرتبط با ارائه خدمات خوراکی و خدماتی منع کرده است. تعیین محدودیت 
هاي شغلی براي بهائیان ) شامل ممنوعیت ۳۰ شغل ( ممانعت از حضور بهائیان در 

مشاغلی که درآمدهاي زیادي دارند، عدم تمدید جواز کسب براي بهائیان ممنوعیت 
فعالیت بهائیان در مؤسســات فرهنگی، تبلیغاتی و اقتصادي و بیان این که بهائیان 
نباید در یک خیابان یا منطقه مشترکا کار داشته باشند از موارد دیگر مذکور در این 

بخشنامه است.

غالمعلی نعیم آبادي
متولد ۱۳۲۳ در شهر دامغان؛ و تحصیالت حوزوي دارد

]
مسئولیت ها

- امام جمعه دامغان از ۱۳۵8 تا آذرماه ۱۳۶۹
- نماینــده ولی فقیه در اســتان هرمزگان و امام 

جمعه بندرعباس از ۱۳ آذرماه
۱۳۶۹ تا کنون

- نماینده هرمزگان در مجلس خبرگان از ۱۳۷۷ 
تا اسفند ۱۳۹۴

برخی از موارد نقض حقوق بشر
غالمعلی نعیم آبادي، نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس 
پیش از قتل عطااهلل رضوانی شهروند بهائی، بارها در سخنان خود نیروهاي تندروي 
مذهبی را تحریک به اقدام علیه بهائیان کرده بود و در تهییج فضا براي قتل عطااهلل 

رضوانی و حمله به دیگر شهروندان بهائی نقش داشته است.
عطااهلل رضوانی، عضو سابق هیات خادمین جامعه بهائی بندرعباس، در دوم شهریور
۱۳۹۲ به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد. او از مد تها پیش از کشته شدنش، به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم از سوي نهادهاي امنیتی تهدید شده بود. او و خانواده 

اش مد تها تحت فشار بودند که از بندرعباس بروند.
به دنبال سخنرانی هاي نفر تپراکنانه غالمعلی نعیم آبادي علیه بهائیان، عطااهلل رضوانی 
و دو تن دیگر از شــهروندان بهائی با ارسال نامه اي به امام جمعه بندرعباس از او 
خواسته بودند تا حقوق شهروندان بهائی را محترم بشمارد و از تحریک مردم علیه 
آنان در خطب ههاي نمازجمعه خودداري کند. آ نها در این نامه نوشته بودند: »این 
صحب تهایی که شما علیه ما می کنید صحت ندارد. ما بهائیان چنین افرادي که شما 
می گویید نیستیم. شــما امام جمعه شهر هستید و سخنان شما باعث تحریک عد 
هاي براي آزار و اذیت بهائیان می شود. شما در مقام امام جمعه نباید علیه ما چنین 

صحبت کنید.«
آن ها همچنین با شــکایت به مقامات انتظامی در رابطه با سخنان امام جمعه علیه 

بهائیان هشدار داده بودند که چنین سخنانی موجب تنش و خونریزي خواهد شد.
امام جمعه بندرعباس در یکی از سخنرانی هاي خود درباره بهائیان گفته بود: »یک 
عده شــیاد از راه هاي ظاهراً خوب، زیبا و فریبنــده افراد و جامعه را در خطرناک 
ترین خطرات قرار می دهند. بنیان گذاران مرا مهاي باطل، راه هاي باطل و مسلک 
هاي انحرافی همه از این نمونه هستند. این ها مصداق ) یمکرون السیئات( اند«  او 
همچنین بهائیان را متهم به »مشروعیت ازدواج با محارم« ، » چپاول دارایی غیر بهایی 

ها « و » حقه بازي « کرده و آنها را » میکروب جامعه « نامیده بود.
غالمعلــی نعیم آبادي همچنین با تالیف کتاب )بهائیت دین نیســت( و مصاحبه با 
خبرگزار یهاي دولتی به نفرت پراکنی علیه بهائیان پرداخته است. نعیم آبادي در یکی 
از جدیدترین مصاحبه هایش عقاید بهائیان را »فاسد« دانسته و آ نها را یک » جریان 

جاسوسی « و »در خدمت بیگانگان« عنوان کرده است

اداره منطقه ای راه آهن معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب »چهره جنایت« انتشارات سازمان عدالت برای ایران - شماره  50
کالیفرنیای جنوبی

اطالعیه جلسه استماع عمومی
بودجه ساالنه سال مالی ۲۱-۲۰۲۰

اداره منطقه ای راه آهن کالیفرنیای جنوبی )SCRRA( که 
سیستم رفت و آمد راه آهن مترولینک )Metrolink( را 
اداره می کند، یک جلسه استماع عمومی در ارتباط با به 
تصویب رساندن بودجه ساالنه پیشنهادی خود برای سال 
مالی 21 - 2020 برگزار خواهد کرد. این جلسه استماع 

در تاریخ: ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۰
در جلسه استماع عمومی قابل دسترس از طریق آنالین به نشانی: 

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

Riverside Conference Room, 12th Floor
900 Wilshire Blvd

Los Angeles, CA 90017
در دستور کار جلسه هیئت مدیره حسابرسی و مالی 

SCRRA قرار دارد.
رونوشت هایی از بودجه ساالنه پیشنهاد شده برای سال مالی 21- 2020، 
از۲۶ اوت تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۰، روزهای دوشنبه تا جمعه از 8:۰۰ صبح تا 

۵:۰۰ بعد از ظهر در دفتر SCRRA به نشانی
900 Wilshire Blvd., Suite 1500,

 Los Angeles, CA  90017 
و به فرمت الکترونیک در وبسایت ما به نشانی

www.metrolinktrains.com 
  برای کنترل عموم در دسترس است.

در کانون خبر:

7 نفر به سبب تخریب مجسمه جورج واشنگتن 
در لوس آنجلس دستگیر شدند.

 Grand این مجسمه که در برابر شهرداری لوس آنجلس و در
Park قرار داشــت نه تنها واژگون شده است، بلکه بر روی 
دست ها و چهره او رنگ قرمز زده شده و نشانه های آنارشیسم 

نقش شده است که در تصاویر ویدئویی دیده می شود. 
پس از این حرکت، تظاهرات کوچکی نیز از برابر شــهرداری 
لوس آنجلس در خیابان هیل بین خیابان های یکم و تمپل انجام 
شده است. این مجسمه در ۲۲ فوریه ۱۹۳۳ در زادروز جورج 
واشــنگتن نصب شده است. این مجسمه که از روی مجسمه 
اصلی ساخته شده است. مجلســمه اصلی در سال ۱۹۷۶ در 
پاریس ســاخته شده و در شــهر ریچموند در پایتخت ایالت 

ویرجینیا در برابر مجلس این ایالت قرار دارد. 

کالس خصوصی برای دانش آموزان لوس انجلس
یک هفته به بازگشــایی مدارس در لوس آنجلس به صورت 
آنالین مانده اســت و آستین بیوتنر، رئیس اداره آموزش لوس 
آنجلس اعــالم کرد که برای آموزش بهتر و بیشــتر به دانش 
آموزانی که بیشترین نیاز آموزشی را دارند، آموزش خصوصی 

یکنفر با یکنفر را به صورت رایگان برقرار خواهد نمود. 
او در ســخنان امروز خود اشاره کرد، هرگز نمی توان آن توجه 
ویــژه را که در یک کالس ۳۰ نفری بین آموزگار و دانش آموز 
در درون کالس و حضوری برقرار می شود، به صورت آنالین 
برقرار کرد. از این روی این خدمات آموزشی و آزمایشی را با 
همکاری مدیران مناطق آموزشــی و مدارس برای ۵۰۰ دانش 
آموز در فری مونتف هانتینگتون پارک و تفت برگزار می کنند 
و آن را به تدریج گســترش خواهند داد و با شناســایی دانش 
آموزان نیازمند به توجه بیشتر، آنان را در کالس های خصوصی 

شرکت می دهند. 

https://www.08tickets.com/tickets/online-with-mohammad-amini-196485#buy
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=111733
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طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
روزهای پر ماجرایی رو داریم می گذرونیم، از انفجار دوباره کرونا تا ریختن کرک و 
پر چین و ساخت واکسن کرونای روسی و رقابت انتخاباتی امریکا و … یهویی آس 

انتخاباتی پرزیدنت ترامپ: صلح بین امارات متحده عربی و اسراییل، همین امروز!

جیغ نزن!
همچین امریکا کرده توش که جیغ چینیا داره در میاد! البته در اصل بازم استعمار پیر 
بریتانیا پشت کمر امریکا وایساده و داره هلش میده … اعتراضات هنگ کنگ جرقه 
رو زد و بهانه برای بریتانیا جور شــد و شیوع ویروس ووهان از چین هم پرزیدنت 
ترامپ رو واداشــت تا چین رو محاصره کنن! حاال میبینیم که دوســتان بریتانیا و 
امریکا یعنی هندوستان و استرالیا و کانادا و … بقیه کشورهای مشترک المنافع سابقا 
مســتعمره انگلیس همگی راست کردن واســه چین که بهش تجاوز گروهی کنن! 
حاال حکومت زرنگ کمونیستی باس ببینیم چیکار میکنه، خایه های عموترامپ رو 
میبوسه و میگه گوه خوردم و توی اقتصاد جهانی میمونه و به پیشرفت ادامه میده یا 
شاخ بازی در میاره و امریکا و بقیه میزنن مادرشونو به صلوات میدن … االن فعال 
در مرحله شروع فشار قرار داریم و امریکا و بقیه به چین دارن میگن، دهنتو ببند و 

جیغ نزن!

آس کرونا!
رییس جمهور روســیه اعالم کرد که اولین واکســن کرونای دنیا توسط روس ها 
ثبت شــده و آماده اســتفاده اس، پوتین حتی گفت که یکــی از دخترهاش از این 
واکســن زده … این واکسن کرونا هم دیگه از یه راه نجات برای بشریت به یه راه 
نجات سیاستمدارها تبدیل شده … پوتین برای نمایش قدرت به بقیه و به خصوص 
کشورهای غربی، آس واکسن کرونا رو کرد و احتماال بزودی هم پرزیدنت ترامپ 
با شعار »واکسن کووید ۱۹ بزن و رای بده« آس کرونایی خودشو برای انتخابات رو 
می کنه و طرفدارای جو بایدن هم میگن واکسن قابل اعتماد نیست ولی بزنین و به 

بایدن رای بدین تا واکسن قابل اعتماد براتون بیاره!

آس صلح!
عاشق این پرزیدنتیم که خیلی راحت و شیک بدون اینکه ظاهرش نشون بده، یهویی 
آس صلح امارات و اســراییل رو میکنه! همه سورپرایز شدن، نه! پشماشون ریخت! 
این صلح بین امارات و اسراییل غیرمستقیم خوار جمهوری اسالمی و حزب اهلل را 

میگاد و هم اینکه این فقط رو کردن یه آس انتخاباتی برای ترامپ نیست، این رگبار 
آس انداختن در زمینه سیاست خارجی واسه پرزیدنت ترامپه چون بالفاصله بعد از 
امارات، بحرین و قطر و عربستان و … با اسراییل وارد صلح میشن و نه تنها کلی به 
نفع ترامپ تموم میشه بلکه خوار جمهوری اسالمی هم به صلوات میره … اینجاست 

که به آقا میگن، شما میتونی جیغ بزنی، جیغ بزن!     

جوک های برگزیده هفته:
این هفته گلچین جوک های ادبی داریم ...

*********
گاهی باید دست از سرش برداری و بجاش از پات

برای شوت کردنش بهره گیری کنی
اما دلشو ندارم

*********
دوست داشتن دلهای بزرگ لیاقت می خواهد ، چیزی که تو نداشتی بی لیاقت من

*********
نمک خوردی؟ نوش جونت
نمکدون شکستی؟ دمت گرم

ولی دیگه بقیشو رو زخممون نپاش دستت طال
*********

به بعضیا باید گفت: اگه واسه ي بعضیا خاص و جیگری برای ما هاپوکومار هم نیستی چه برسه 
به جیگر کاله قرمزی

*********
خواهشمند هست از دوستانی که میخوان یه چیزی توی حلقمون فرو کنن

مثال اعتماد به نفس یا شجاعت خواستم بهشون اعالم کنم حلقمون پر شده تو یه جا دیگه فرو کنید
*********

عمر گل داشتن بهتر از عمرگرگ. داشتن هست دندان هایت که بریزد بره هم برایت نعره می کشد
*********

چه نامردانه رازهایم رافاش کردند آنان که می گفتند : بگوتاآرام شوی
*********

سنگ، کاغذ، هررری
شاد شدم، خیییلی
*********

انتقام؟
نه عزیزم اونقدرهام بیکار نیستم!
میشینم یه جا پامو میندازم رو پام

سرنوشت خودش دهنتو سرویس میکنه
*********

گاهی وقتا دلم میخواد یک مرد باشم
تا مرد بودن رو به خیلیا یاد بدم

*********
احساسم را نمی فروشم

حتی به باالترین بها
ولی

آنگونه که بخواهم خرج می کنم
برای آنهایی که الیق میباشند

*********
به بعضیام باس گفت :

احساس نمی کني باید تعداد عزیزای دلتو کمتر کنی؟
*********

روزهای مفید هم میاد فقط دادیم چین بسازه ارزون در بیاد
*********

احساس فرداست که فریاد درداست
و این کم کاست از ماست که از ماست که برماست

*********
کاش خدا سه چیز را نمی آفرید

غرور دروغ و عشق
تا هیچ گاه کسی از سر غرور به دروغ از عشق دم نزند

*********

گرون باش
بذار بهات رو پًرداخت کنن

آدما ، چیزای مفت رو مفت از دست میدن
*********

خیلی وقتها آدما برای این که رو قولشون وایسند
قولشون رو زیر پا میزارند تا بتونند روش وایسند

*********
خیلی به خودت می نازی

شک نکن یه روز بد میبازی
*********

یادته بهم گفتی تو به من نمیای؟؟؟
باشه من به تو نمیام

ولی دمت گرم.. تو به خودت بیا
*********

بدنت را برای خود نگه دار
ذهنت را به من بسپار

که بدن هاي خوشگل بسیارند و ذهن هاي
خوشگل انگشت شمار

*********
شما بندگیت رو بکن
خدا خداییش رو بلده

*********
نذار هرکی از راه میرسه

با ساز دلت تمرین نوازندگی کنه
*********

بعضیام هستن هنوز تو یاهو مسنجر مخ میزنن اینا از اسب افتادن ولی از اصل نه
*********

فقط پاهاتن
که تا آخر راه باهاتن
*********

مردم تلگرامشونو روشن میکنن ، هی واسشون پی ام میاد :
عشقم دوستت دارم نفسم خوبی؟

اونوقت من بدبخت یه دقیقه روشن میکنم ؛ هی پی ام میاد :
اگه به ده نفر نفرستی پودر میشی! اگه پنج تا صلوات نفرستی پنج دقیقه دیگه خاکستر میشی!

اینم زندگی شد من دارم اخه؟
*********

مکالمه بین زن ومرد :
مرد : ماشاءاهلل عزیزم خونه تمیز و مرتبه

انشاءاهلل تلگرام قطع شده؟
زن : نه عزیزم زبونتو گاز بگیر، شارژر گوشی رو گم کردم، مجبور شدم خونه رو تمیز کردم تا 

پیداش کنم
*********

طرف داشت واسه بچه ده سالش توضیح میداد که:
زمان ما آب نبود …گاز نبود …تلفن نبود …مایکروفر نبود… ال سی دی کسی نداشت…

یهو بچه میگه: داری حال میکنی با ما زندگی میکنیا!!
*********

یکي از پند هایي که میتونم دــر اختیارتون بذارم اینه که میشه جوري کار کنید که بقیه کار نکردنتون 
رو ترجیح بدن

*********
بابام تلوزیون نگاه میکرد

گفتم بابا یخورده پول بده ندارم

برگشت ی نگاهی کرد بعد دوباره روشو کرد سمت تلوزیون
فقط میخواست دوتا تیک بخوره seen بشه

*********
تو  ذهن مادرا وقتی سر قابلمه سوپ و آش اند هی تکرار میشه

اون غذاها توی یخچال مونده رو میریزم توش هم خوشمزه میشه هم اسراف نمیشه هم کسی 
نمیفهمه..

********* 
یارو میره امتحان گواهینامه بده، چندبار رد میشه.

بعد توراه پلیس جلوش رو میگیره میگه گواهینامه؟
یارو میگه:دادین که میخواین ؟
نه واقعا دادین که میخواین!؟!؟

*********
الکیه، الکیه!

الکی مثال من دارم الک میفروشم شما بگید چنده
*********

یارو میره خواستگاری با دختر میره تو اطاق
روش نمیشده سر حرفو باز کنه

میگه: روسریتو چند خریدی؟
دختره میگه: هشتو پونصد

یارو میگه: خاک تو سرت بهت انداختن
*********

طرف دوستش میمیره
بهش میگن علت مرگش چی بود؟؟؟!

میگه: واال این علت زندگیشم معلوم نبود چه برسه به مرگش!
*********

تازگیا یه آزمایش به آزمایشای قبل از ازدواج اضافه شده
دخترو میندازن تو آب اگه رفت زیر آب طبیعیه اگه اومد باال همش پروتزه

*********
بوسه را مهریه کن هر شب طالقت مي دهم…

قاضیش من، متهم من، شاکیش عشق من است …
اینو از گروه وکال کش رفتم، طرف داشت باهاش مخ یه خانم وکیل رو می زد

*********
وختی سرما خوردین و آب ریزش بینی دارین

از ته دل نخندین
امروز یکی جلو من اومد بخنده یه حباب از دماغش در اومد قد توپ هفت سنگ

*********
شب امتحان چیست؟

شبی برای فهمیدن قیمت کتاب، ناشر، نویسنده و از همه مهمتر شمردن تعداد صفحات باقی مانده
*********

ـه و اسـم  ــم ــت ـم رس ـرش ـه ـ ـوـه ـهس اســم شـ ـن ـی ـم ـه ـون ت ـم ـای س ــم ــ اســــم زن ـه
ن ــت ذاش ـراب ـگ ــه ـم سـ ـون ـه ـرش ـسـ ـپ

ـازمیکنه. ـردوسـي در رو ب م االن ف ــن ک ــی ـاس م ـون احـس ـشـ ـوـن ـرم در خـ ـی ع ـم ـوـق ـرم ـه
*********

یه بازی جدید کشف کردم
من شماره حساب میدم ،
بعد هرکی پول نریزه میبازه

مسخره بازی درنیارینا
بذارید قشنگ بازی کنیم..

http://www.khoshvaghtlaw.com/
http://www.kamimo.com/
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آدینه   جمعه 24 مرداد   |   14 آِگست

۱۳۳۷خورشیدی ) میالدی ۱۹۵8(
زادروز  حمید متبسم، آهنگساز و نوازنده ی تار و سه تار

۱۳8۶خورشیدی ) میالدی ۲۰۰۷(
درگذشت الهه )بهار غالمحسین(، بر اثر سرطان در سن ۷۳ سالگی در بیمارستان پارسیان در 
تهران. او کار خود را با خواندن تصنیف هایي از شیدا، عارف، درویش خان و علی تقی وزیری 

آغاز نمود.
۱۳۹۵ خورشیدی )۲۰۱۶ میالدی(

درگذشت رضا سپهداری، نگارگر و فعال هنری فرهنگی در کالیفرنیای امریکا.
.

شنبه 2۵ مرداد   |  1۵ آِگست

۱۳۲8 خورشیدی )۱۹۴۹ میالدی(
محمود نامجو، رکورد وزنه برداری جهان را شکست و »آقای دنیا« لقب گرفت

۱۳۳۲ خورشیدی )۱۹۵۳ میالدی(
در اثر تظاهرات ضد حکومت شاه، محمد رضا  شاه پهلوی همراه با خانواده ایران را ترک کرد.

۱۳۵۱ خورشیدی )۱۹۷۲ میالدی(
زادروز لونا شاد - گوینده تلویزیون صدای آمریکا و بازیگر سینما

۱۳۵8 خورشیدی )۱۹۷۹ میالدی(
زادروز  رضا صادقی - خواننده موسیقی پاپ 

۱۳۷۳ خورشیدی )۱۹۹۴ میالدی(
درگذشت  احمد فردید )احمد مهینی یزدی( - فیلسوف معاصر که مورخین معتقدند که لفظ 

»غرب زدگی« را او نخستین بار به کار برد۱۳8۳ خورشیدی )۲۰۰۴ میالدی(
قتل عاطفه رجبی سهاله )زاده ۱۳۶۶مشهد- اعدام شده در ۲۵ مرداد ۱۳8۳نکا( دختر دانش 
آموز ۱۶ ساله ای بود که توسط دادگاه به اتهام جریجه دار کردن عفت عمومی توسط قاضی 
حاج رضایی )رییس دادگستری نکا( به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او توسط دیوان عالی 
کشور در یک هفته تایید شد. قاضی حاج رضایی طناب دار را شخصاً به گردن وی انداخت 

و او را در میدان شهر نکا بدار آویخت.
۱۳۹۷ خورشیدی )۲۰۱8میالدی(

درگذشت بهرام نمازی در تهران  از کوشندگان سیاسی و از اعضای حزب ملت ایران و 
مخالف حکومت استبدادی جمهوری اسالمی. متولد)۱۵ آبان  ۱۳۱۵ در شیراز(

 
 یکشنبه 26 مرداد   |  16 آِگست

۱۳۱۹خورشیدی )۱۹۴۰ میالدی(
کمال الملک نقاش معاصر در سن ۹۳ سالگی در نیشابور درگذشت 

۱۳۳۷ خورشیدی )۱۹۵8میالدی(
زادروز حسام الدین سراج، هنرمند آواز وآهنگساز

۱۳۴۰خورشیدی )۱۹۶۱ میالدی(
زادروز علی رضا پنجه ای، شاعر

۱۳۵۵ خورشیدی )۱۹۷۶میالدی(
سازمان تربیت بدنی منحل شد

۱۳8۱ خورشیدی )۲۰۰۲میالدی(
درگذشت جواد حدیدی، نویسنده و پژوهشگر و عضو دائمی فرهنگستان ایران

۱۳8۶ خورشیدی )۲۰۰۷میالدی(
درگذشت احمد شهیدی، آخرین بازمانده نسل اول روزنامه نگاران مدرن ایران. او خبرنگاری 

را از سال ۱۳۱۳ آغاز کرد.
۱۳8۹ خورشیدی )۲۰۱۰میالدی(

درگذشت مسعود برزین در تهران. وی از روزنامه نگاران و کارشناسان روابط عمومی دوران 

پهلوی دوم بود. وی در دولت شاپور بختیار، آخرین دولت حکومت پهلوی، مدتی ریاست 
رادیو و تلویزیون ملی را به عهده داشت و قبل از آن مسئوول روابط عمومی دفتر فرح پهلوی 
و روابط عمومی شرکت نفت در آبادان بود. وی همچنین از بنیانگذاران سندیکای نویسندگان 

و خبرنگاران ایران محسوب مي شد.

۱۳۹۷ خورشید )۲۰۱8 میالدی(
درگذشت عزت اهلل انتظامی بازیگر عرصه تئاتر ، سینما و تلویزیون در سن ۹۴ سالگی ) 

متولد ۳۱ خرداد ۱۳۰۳ محله سنگلج تهران (

دوشنبه 27 مرداد   |  17 آِگست

۱۳۱۹خورشیدی )۱۹۴۰ میالدی(
کمال الملک نقاش معاصر در سن ۹۳ سالگی در نیشابور درگذشت 

۱۳۳۷ خورشیدی )۱۹۵8میالدی(
زادروز حسام الدین سراج، هنرمند آواز وآهنگساز

  آثار این هنرمند در مرکز موسیقی و فیلم ایران وابسته به شرکت کتاب موجود است 
۱۳۴۰خورشیدی )۱۹۶۱ میالدی(

زادروز علی رضا پنجه ای، شاعر
۱۳۵۵ خورشیدی )۱۹۷۶میالدی(

سازمان تربیت بدنی منحل شد
۱۳8۱ خورشیدی )۲۰۰۲میالدی(

درگذشت جواد حدیدی، نویسنده و پژوهشگر و عضو دائمی فرهنگستان ایران
۱۳8۶ خورشیدی )۲۰۰۷میالدی(

درگذشت احمد شهیدی، آخرین بازمانده نسل اول روزنامه نگاران مدرن ایران. او خبرنگاری 
را از سال ۱۳۱۳ آغاز کرد.

۱۳8۹ خورشیدی )۲۰۱۰میالدی(
درگذشت مسعود برزین در تهران. وی از روزنامه نگاران و کارشناسان روابط عمومی دوران 
پهلوی دوم بود. وی در دولت شاپور بختیار، آخرین دولت حکومت پهلوی، مدتی ریاست 
رادیو و تلویزیون ملی را به عهده داشت و قبل از آن مسئوول روابط عمومی دفتر فرح پهلوی 
و روابط عمومی شرکت نفت در آبادان بود. وی همچنین از بنیانگذاران سندیکای نویسندگان 

و خبرنگاران ایران محسوب مي شد.

سه شنبه 28 مرداد   |  18 آِگست

۱۳۲۵ خورشیدی )۱۹۴۶میالدی(
زادروزمسعود بهنود؛ نویسنده وروزنامه نگار ایرانی

۱۳۳۲ خورشیدی )۱۹۵۳ میالدی(
موفقیت سازمان سیای آمریکا در کودتا بر علیه دولت محمد مصدق

۱۳۵۱ خورشیدی )۱۹۷۳میالدی(
احمد زبیرم، عضو شبکه ی سیاهکل، در زد و خورد با مأموران انتظامی کشته شد

۱۳۵۷ خورشیدی )۱۹۷8 میالدی(
حدود ۴۰۰ نفر از مردم آبادان در سینما رکس این شهر به آتش کشیده شدند. آخوندها دولت 
را متهم کردند، اما پس از انقالب معلوم شد که به دستور شخص روح اهلل خمینی این کار 

انجام شده و رهبر کنونی نظام، سیدعلی خامنه ای نیز در این جنایت دست داشته است.
۱۳8۵ خورشیدی )۲۰۰۶میالدی(

درگذشت شعبان جعفری پس از مدتی بیماری در شهر لوس آنجلس امریکا.
۱۳۹۳ خورشیدی )۲۰۱۴میالدی(
درگذشت سیمین بهبهانی - شاعر

چهارشنبه  29 مرداد   |  19 آِگست

۱۳۱۹ خورشیدی )۱۹۴۰میالدی(
زادروز عارف عارفک یا، خواننده و هنرمند 

۱۳۲۱ خورشیدی )۱۹۴۲میالدی(
وینستون چرچیل، نخست وزیرانگلستان برای شرکت در »کنفرانس تهران« وارد تهران شد

۱۳۴۷ خورشیدی )۱۹۶8میالدی(

فرمان تشکیل فرهنگستان صادر شد.
۱۳8۷ خورشیدی )۲۰۰8میالدی(

درگذشت تورج نگهبان، شاعر و ترانه سرای با ذوق ایرانی در بیمارستان تارزانای لوس آنجلس. 
وی متولد هفتم اردیبهشت سال ۱۳۱۱ در اهواز بود. 

۱۳۹۰ خورشیدی )۲۰۱۱میالدی(
درگذشــت رضا بدیعی، کارگردان ایرانی هالیوود در بیمارســتان یوسی ال ای در شهر 

لوس آنجلس در سن 8۱سالگی. وی به »پدرخوانده تلویزیون آمریکا« نیز شهرت داشت.

پنجشنبه 3۰ مرداد   |  2۰ آِگست

۱۳۰8 خورشیدی )۱۹۲۹میالدی(
زادروز نجف دریابندری، مترجم

۱۳۱۴ خورشیدی )۱۹۳۵ میالدی(
تعیین نام خانوادگی برای عموم اجباری شد

۱۳۳۶ خورشیدی )۱۹۵۷میالدی(
کنگره  فرهنگیان کشور گشایش یافت

جمعه 31 مرداد   |  21 آِگست

۱۳۳۲ خورشیدی )۱۹۵۳میالدی(
بازگشت محمد رضا شاه پهلوی به ایران 

۱۳۴۲ خورشیدی )۱۹۶۳میالدی(
دانشسرای عالی به دانشگاه تربیت معلم تغییر نام داد

۱۳۵۳ خورشیدی )۱۹۷۴میالدی(
جمعیت کل کشور به ۳۲میلیون و ۳۰۰ هزار و 8۱۰ نفر برآورد شد

۱۳88 خورشیدی )۲۰۰۹میالدی(
درگذشت سید بزرگ محمودی )متولد ۱۳۱8( مشهور به دکتر محمودی، همسر ایرانی بتی 

محمودی خالق رمان بدون دخترم هرگز 

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

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
14 آگوست تا 21 آگوست  ) 24 مرداد تا 31 مرداد(

کتاب »ترکیه: پل آزادی«
 Turkey: Bridge to“

“ Freedom
به زبان انگلیسی ساده که همگی بتوانند انرا بخوانند ، 

توسط اقای پرویز حکیمی نگاشته شده .
خواندن این کتاب برای همگان الزم ، خصوصا نسل 

جوان بعد از آشوب 19۷9، یا انقالب اسالمی
 بدنیا آمده اند.

سواالت شما در رابطه با رفتن شاه فقید وآمدن خمینی 
 خصوصا اقلیت ها را در رژیم مالیان شرح می دهد . 

سرگذشت خانواده ای است که برای فرار از 
جمهوری اسالمی، مجبور به ترک وطن شدند.
برای خرید کتاب میتوانید با  پرویز حکیمی

 Amazon شرکت کتاب و یا
تماس بگیرید.

818 419 2266
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در جنوب کالیفرنیا

دکتر جمشید آصف
جراح - دندانپزشک

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

Encino, CA 91436
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ایالت کالیفرنیا، نخستین ایالتی که از  مرز 6۰۰ هزار مبتال به کرونا گذشت
ایالت کالیفرنیا روز پنجشنبه ۱8۶ نفر مرگ و میر و 8۲۱۵ نفر مبتال را به آمار خود 
افزود و بامداد آدینــه را با ثبت ۶۰۲۷۲۱ نفر مبتال و ۱۰۹۹۹ نفر مرگ و میر آغاز 
کرد، شــماری که هم اکنون از مرز ۱۱۰۰۰ نفر گذشــته است. آمار مقایسه ای ۱۴ 
روزه نشان می دهد که تنها ۱۱ کانتی از ۵8 کانتی کالیفرنیا افزایش نداشته اند. در این 

آمار مقایســه ای Merced در باالی جدول ریورساید ۱۳، سن برناردینو ۱۵، لوس 
آنجلس ۲۰ و ارنج کانتی در رده ۳۲ قرار دارد. 

آمار مبتالیان در برخی از کانتی ها از این قرار است:

شکایت کانتی لوس انجلس از 
Grace Community Church

 Grace کانتی لوس آنجلس به طور رســمی شکایت خود را علیه کلیسای بزرگ
Community Church و رهبر مذهبی آن جان مک آرتور تسلیم دادگاه کرد. 
در این شــکایت به رعایت نکردن دستور ایالت کالیفرنیا در زمینه گردهم آیی ها و 
امکان بیشــتر واگیر بیماری کرونا اشاره شده و از دادگاه تقاضا شده که دستور به 
محدودسازی فعالیت کلیسا در زمینه برگزاری آیین نیایش همگانی در فضای بسته به 

صورت حضوری را صادر نماید. 
این شــکایت یک روز پس از آن طرح شد که کلیسای یاد شده و رهبر مذهبی آن، 
از ایالت، اریک گارســتی شهردار لوس آنجلس و کانتی لوس آنجلس و مسئوالن 
بهداشــتی آن شکایت کردند که آنها، برخالف قانون اساسی ایالت کالیفرنیا، آزادی 

حضور آنان در کلیسا را به بهانه بیماری کرونا گرفته اند. 

برپایی کارگاه آموزشی پیگیری بیماری 
کرونا در دانشگاه UC در ارواین

در دانشگاه UC در ارواین، برای ردگیری مبتالیان به COVID - 19 کارگاه آموزشی تشکیل 
داده است. 

کانتی ارنج روز گذشته ۳۴8 نفر را به شمار مبتالیان خود افزوده و به ۴۲۱۷۱ نفر رسیده 
است، دانشگاه ارواین در همکاری با اداره بهداشت عمومی ارنج کانتی برنامه آموزشی 
را نخست برای ۱8۵ نفر از کارکنان اداره بهداشت کانتی تشکیل داده است تا با فراگیری 
چگونگی پیگیری شرایط زندگی افرادی که مبتال شده اند، دریابند که ممکن است در 
زنجیــره ارتباطی، به چند نفر دیگر این بیماری را منتقل کرده اند. این کالس ها به زبان 
انگلیسی و اسپانیایی است و افزون بر کارکنان اداره بهداشت کانتی، ۴۵۰ نفر دیگر در 
این کارگاه آموزشی مجازی شرکت کرده اند تا بتوانند در مسیر ردیابی مبتالیان به ویژه در 
مناطق کم درآمد و التین تبار با بهره گیری از داوطلبان آشنا به زبان اسپانیایی، این امکان را 

برای شهرهای بیشتری فراهم آورند. 

در کانون خبر:

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101952&title=A%20Concise%20History%20of%20Iran:%20From%20the%20early%20period%20to%20the%20present%20time&author=Shirazi,%20Saeed
http://radis.org/
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38835&Status=2
www.cbsautobody.com
https://www.glwiz.com/Pages/HomePage/HomePage.aspx

