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  فقط پول   بنياد نوروز
  نادقوقح -ضيفريما

  ؛زردگی خاطر اعليحضرت رضاشاه دوم گرديدآ جعه دلخراش زلزله غرب کشور بشدت سبب تالم واف
  . تابندغرب کشوربشگان دزلزله ز نيازمنديھایتامين به  اتايرانيان خواستند  از و

 رستی ود و دقيقا اعتبار اعليحضرت بابيان خود بود که تاريخ مبارزه ايرانيان در برای اولين باراين 
پايگاه کمک رسانی مطمئن که ازباليای جمھوری اسالمی ويا تشريفات صالحيت بنياد نوروز را بعنوان 

معرفی فرمودند   و ورآياد  ار ،باشدتحريم ھا  ويا عدم مھارت وسابقه دراين نوع خدمات ملی بدور
مسائل  اابطه بر ھيچ بنياد وحتی سازمانی در ضمانتی است که تاکنون نصيب که اين معرفی پشتوانه و

   .مالی نبوده است

ريانی د  جنسلطنت طلبی دار طوالنی درمبارزه سياسی ای ياری که سابقهايران ،خانم مينو ثقفی اکنون
وبيشتر ايرانيان  ن بنياد درجھت انتظارآن نگرانی را موجب گرديده که را باطالع عامه رسانيده که اي

 قط نيتاسباب سِ  حرکت ننموده و ،درجھت تضمين واعتباری که ازناحيه اعليحضرت تحصيل داشته
     .ضمانت شخص اعليحضرت گرديده است و وسقوط اعتبار ايرانيان 

سيب ديدگان آ بنابراين درخواست ميشود که بنياد نوروز  سابقه ای ازاقدامات نوع پروری وحمايت از
سيب آمورد کمک به  کمک در وری اعانه وآجمع  نيز گزارشی از و )قارع هن ناريا رد( ايران در

چنين  و اين يک درخواست خارج ازحد نيست تکليف ھمه بنياد ھا در ديدگان غرب کشور ارائه دھند 
   .مواردی است

به موضوع  ،يارگرامی خانم مينوثقفیازدالئلی که سبب اين تقاضا گرديد ودرکنارگزارش ايران يکی
    :کسرترديد داد اين است ،اعتراض خانم ثقفی

استفاده ازاينترنت دانستم  کمک ديگران و با ،گاھی ازنيت اعليحضرت ونام بنياد نوروز درپيامآ پس از
 تالشم که يک کتابخانه ايرانی نجا که مدتی است درآ از و ،م ھستکه بنياد مزبور دارای کتابخانه ای ھ

درگذشتم اھداء  پس از ن کتابخانهآ به ،مدارک تحقيقی و گرپيداکنم  که تمام کتابخانه سن مطمئن 
قائ محترمی که خودش را آ ؛که ظاھرا منزلی بودبا مسرت تمام به شماره کتابخانه زنگ زدم  ،شود
د بنده استقبال کردند پيشنھا ايشان از ؛پس ازاستماع توضيحات من ؛ی کردخسروشميرانی معرف بنام
   .ن کتابخا واسناد را بفروشدآکه کتابخانه بتواند اين توضيح با 

کتابخانه  نھمآوبنده به کتابخانه  تابخانه با کتابفروشی تفاوت دارد.کزيرا  بنده  خيلی متاسف شدم 
اظھارات خانم ثقفی مبنی  کنار ريان ميتواند شاھدی باشد دراين ج .بنياد زنگ زده ام نه کتابفروشی

   فقط به پولبر توجه بنياد 

  ورد Ĥدست

، حمايت وتوصيه اعليحضرت  ، کمک به افتادگاناحساسات ملیدر کاراجتماعی کمک به زلزله زدگان 
  .وامکانات مالی وغيرمالی بود  ولی نتيجه منظور مفقود بود


