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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

در صفحات دیگر:

270270

والیت خراسان و کم لطفی تاریخ 
کورش سلیمانی )زم(

منشه امیر در لس آنجلس

وام های کرونا 
SBA و PPP و EDD
شخصی - بیزینسی 

دریافت وام های بالعوض از سوی کانتی - ایالتی و فدرال 
دریافت کمک از سازمان کار و خدمات اجتماعی 

424-385 -2981
  مشاوره اولیه رایگان

کامیار روحانی

Please join us to
Celebrate

The Life of an
Unforgettable Man

July 11 / 2021

The Beverly Wilshire 
9500 Wilshire Blvd, 

Beverly Hills
4pm to 7pm

طرح تمبر برای قربانیان پرواز ۷۵۲
داغدار  هــای  خانــواده  اعضای 
قربانیان پرواز 7۵2 طرح تمبری 
را آمــاده و منتشــر کــرده اند که 
یاد این قربانیــان هرگز فراموش 
نشود. در این تمبر که عکس آن 
را مالحظه می کنید نام قربانی به 

انگلیسی و فارسی
شماره پرواز ۷۵۲

تاریخ تولد به هجری خورشیدی
تاریخ تولد به میالدی 

تاریخ قتل به هجری خورشیدی
تاریخ قتل به میالدی 

و در میانه تمبر عکس قربانی
 جنایتکارانــی کــه مســافران و 
سرنشــینان هواپیمــای اوکراینی 
پرواز ۷۵۲ را که به قتل رســانده 

اند که عبارتند از سیدعلی خامنه ای فرمانده 
کل قوا و مقامات ریز و درشــت لشکری و 

کشوری جمهوری ننگین دامن اسالمی  باید 
بدانند باالخره باید در دادگاه ملی پاسخگوی 

این جنایت خود باشند. 

کسب افتخار توسط دو هنرمند مقیم
 کالیفرنیای جنوبی برای ایران و ایرانی

صهبا مطلبی استاد و نوازنده تار و سه تار به عنوان داور فستیوال »گرمی« برگزیده شد.
رامین برزگر طراح و عکاس به دو جایزه جهانی دست یافت 

خبر کامل در مورد این دو هنرمند را در صفحه  4  همین شماره ایرانشهر مطالعه بفرمایید.

 
پایان استفاده از واژه های مردساالرانه

برای سمت های دولتی در کالیفرنیا

سختگیری برای قرارداد با بیمارستان 
های وابسته به مذاهب

پرداخت خسارت 40 میلیون 
دالری به مصرف کننده 

سیگار بخارزای

تالش دموکرات ها برای پیشگیری 
از برکناری  گوین نیوسام

 
طرح جان کاکس برای بی خانمان ها

چرا هنوز در کالیفرنیا 
جدایی نژادی وجود دارد؟

آغاز آتش سوزی ها در کالیفرنیا

خانم صهبا مطلبی در یک پست فیس بوک در کمال فروتنی اعالم  
کرد »با کمال افتخار اعالم میکنم که به عنوان داور رسمی گرمی در 
سال 2021 انتخاب شدم. ممنونم از دوستان عزیزی که در این راه من را 

حمایت کردند«. 

رامین برزگر عکاس ایرانی مقیم آمریکا به اخذ جایزه بین المللی برای 
مجموعه عکس »اید و ایگو« نائل گردید .

رامین برزگر، زاده 1969 میالدی در تهران و دانش  آموخته طراحی صنعتی 
دانشگاه هنر در همین شهر و از شناخته  شده ترین طراحان نور پردازی 
ایران است که به دلیل فعالیت های هنری خود خصوصا جان بخشی به آثار و 
ابنیه به یادگار مانده از تاریخ ایران باستان، مجبور به جالی وطن شد و اکنون 

در جنوب کالیفرنیا ساکن است.

http://e-frt.com/
https://www.heidarilawgroup.com/
www.mesrianilaw.com
www.RHMFirm.com
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Job #
Client
Unit Type
Live
Trim
Bleed
Gutter Safety

VAC7095
CDPH
None
None
11.5" x 10.5"
None
None

Duncan Channon • 114 Sansome • 14th Floor • San Francisco, CA 94104

Job info

Pubs
None

Art Director
Copywriter
Account Mgr
Project Mgr
Studio Designer
Print Producer
CD

Moe
Lacombe
Nerio
Ware
Trieu
Shay
Lemme

Approvals

Fonts
GT Walsheim (Bold, Medium)

Images
CDPH-white.eps (20.1%), Vaccinate-All-58.eps (42.7%), Graphic-Element-Getting-There-Lef-
t2Right.eps (115%, -115%)

Inks
 Cyan,  Magenta,  Yellow,  Black

Fonts & Images 
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والیت خراسان و کم لطفی تاریخ 
 Rain Man حدود سی چهل سال پیش تام کروز و داستین هافمن در فیلمی به نام

بازی کردند که من را بعد از سی چهل سال بیاد خراسان انداخت. 
داستان فیلم از این قرار است که چارلی )تام کروز( یک بنگاه اتومبیل فروشی دارد 
و در حال ورشکســتگی و طلب کارها از چپ راست با تهدیدهای خود، روزگار 

چارلی فلک زده را سیاه کرده اند.
تا اینکه به او )همون چارلی یا تام کروز( مژده می رسد که پدر بزرگوارش دار فانی 
را وداع نموده و ثروت و ارث و میراث او می تواند مشکل گشای چارلی فلک زده 

باشد. 
ولی پایان سخن را بشنوید که چه سهمی به چارلی رسید، فقط به اندازه »بخور و 
نمیر« چونکه برادر بزرگتر چارلی، ریموند که به »رین من« )Rain Man( مشهور 
بوده بخاطر اینکه عقب افتاده است، تقریبا تمامی ارث نصیبش می شود و البته روح 

چارلی از داشتن چنین برادری تا آن موقع خبر نداشته است.
داســتان کوتاه، وکیل دلســوز پدر این دو برادر سهم بیشتری به چارلی می دهد و 
چارلی در پایان می گوید: من متاسف نیستم که پولی گیرم نیامده بلکه تاسف من از 

اینست که چرا کسی به من نگفت که برادری داشته ام. 
وقتی ابوبکر بغدادی )که فکر می کنم خدمت ایشــون تا حــدودی ارادت دارید( 
خالفت اسالمی را  دوباره برقرار کرد و عالوه بر والیات عراق و شام، ذکر خیری 
از خراســان کرده بود و نقشه ای که کشیده بود نشان می داد و در آنجا حس ششم 
به من گفت که خراسان فقط و فقط به خراسانی که فقط در نقشه ایران جان گرفته 
خالصه نمی شود، بلکه خراسان سرزمین پهناوری بوده که در درازای تاریخ یک 
پارچگی خود را از دســت داده اســت و جزوی از خاک افغانســتان و تعدادی از 
کشورهای آسیای مرکزی مثل ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان درآمده است و 
حاال عصبانیت من از اینست که چرا به ما نگفته اند خراسان به مرور زمان تکه تکه 

شده و شاید حدود یک پنجم آن نصیب ما شده است. 
بله شاید بخوبی می دانید که مشهدی ها و هراتی ها فرق چندانی در آداب و رسوم 
و زبــان ندارند، پس چرا ما به آنها به چشــم طفل صیغــه ای نگاه می کنیم، چرا با 
ســرزمین هایی که زمانی جزوی از خاک ایران بوده اند و آرامگاه های بســیاری از 
بزرگان علم و ادب در آن قرار دارند، آشنایی بیشتری نداشته ایم. بخصوص در این 
زمان که رهبران کشــور، از خاک پاک خراسان برخاسته اند، ولی به دلیل هایی که 
کسی آنها را درست نمی داند مهر سوریه و یمن و عراق و لبنان و ونزوئال، بیشتر به 

دلشان نشسته است و اما نصیحت هفته.
پرسش ممنوعه!

اگر شما یک جوان ایرانی بی ریخت و بی قواره و بی سوادی هستید و به دلیل هایی 
جالی وطن کرده و در یکی از کشورهای اروپایی یا آمریکا رحل اقامت افکنده اید 
و از قضای روزگار با یک دختر جوان خوشگل و خوش هیکل و تحصیلکرده و 
نجیب زاده آشنا شده و به دلیل هایی که کسی نمی داند کار به عشق و عاشقی کشیده 
شده و حلقه نامزدی را در مقابل چشمان حیرت زده بسیاری رد و بدل کرده اید و 
کبوتر خوش بختی و سعادت را بر لب بام خانه نشسته می بینید، به این نکته مهم 
توجه کنید دوران نامزدی، دورانی اســت برای آشــنایی بیشتر از افکار گذشته دو 
دلداده رویایی و شــما می توانید هر پوششی که خواستید از نامزد آمریکایی خود 
بکنید ولی هیچگاه، هیچگاه، هیچگاه، از او نپرســید که آیا قبل از آشنایی با شما 

دوست پسر ایرانی داشته است یا نه!
دلیل این کار را نمی دانم فقط می دانم که هر وقت این پرســش پیش آمده، شازده 
داماد از خیر عروسی گذشته و نامزد دلشکسته را فی الفور ترک و پا به فرار گذاشته 

است. 

کورش سلیمانی )زم( آتالنتا
Kourosh454@gmail.com

ایالت کالیفرنیا ،اجاره کم درآمدها را تا پایان سپتامبر پرداخت می کند

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا و رهبران مجلس های قانون گذاری در کالیفرنیا 
توافــق کردند که پرداخت ۱۰۰ درصد اجاره بهای عقب افتاده خانواده های 

کم درآمد را تا ۳۰ سپتامبر پرداخت نمایند. 
گرچــه پیش از امروز، قانون گذاران تصویب کرده بود که اجاره بهای عقب 
افتاده تا پایان ماه جون پرداخت شود، لیکن بنابر درخواست گوین نیوسام 

این تصمیم تا پایان ماه سپتامبر یعنی تا ۳ ماه دیگر تمدید شد. 
سناتور تونی اتکین، رئیس دوره ای سنای کالیفرنیا که از دموکرات های سن 
دیه گو می باشد و رهبری نشست را به عهده داشته است گفت این تصمیم 
برای پیشــگیری از اخراج مســتاجران کم درآمد اســت که در دوره کرونا 

بیشترین آسیب مالی را خورده اند. 

پلیس هانتینگتون بیچ، ۲ نفر را به اتهام قاچاق ۳/۵ میلیون دالر
 مواد مخدر دستگیر کرد

این تحقیق و دستگیری بخشی از برنامه گسترده مبارزه با قاچاق مواد مخدر 
از مکزیک تا امریکاست که آن را به  ارنج کانتی، سن برناردینو  و ریو ساید 

کانتی رسانده و سپس مواد مخدر به نیویورک فرستاده می شده است.
نفر نخست در کامپتون دستگیر شده و ۲ کیلوگرم هروئین به همراه داشته و 

به جرم فروش مواد مخدر دستگیر شده است نفر دوم را پلیس راه ، در سن 
برناردینو کانتی متوقف کرده و ۱۳۸ کیلوگرم هروئین،  ۱۲ پاند متا آمفتامین 
و ۱۰۰۰ قرص فنتالین از او ضبط شده است و به جرم توزیع دستگیر شده 

است. 
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در کانون خبر:
 اطالعیه 

آخرین مجموعه اشعار » منوچهرکوهن «  با عنوان » سرزمین من ... بانوی 
من «  در 240 صفحه و شــامل 6 بخش اشعارملی ... میهنی، اجتماعی، 
عاشقانه ها، دلتنگی ها، و اشعارقومی - خانوادگی که دربرگیرنده آخرین 

سروده های معروف شاعر و همچنین
شامل تعدادی از نقد و بررسی از اساتید دانشگاهی و بزرگان ادب پارسی 
براشعاِر شاعرمیباشد، درلوس آنجلس به چاپ رسید است. اشعاری ازاین 
کتاب در اکثر رسانه های گروهی واجتماعی همچون فیس بوک، یوتیوب، 
رادیو و برخی تلویزیونهای ایرانی، توسط بهترین گویندگان و برنامه سازان 

همچون استاد » فریدون فرح اندوز« و زنده یاد » سعید قائم مقامی«
دکلمه شده است اکنون دردسترس همه فرهیخته گان عالقمند قراردارد.

برای تهیه این کتاب میتوانید به سایت آمازون، سایت شرکت کتاب، گالری 
»عشق« و 

کتابفروشی های )کتاب سرا و کلبه کتاب( در وست وود لوس آنجلس 
مراجعه، و یا با تلفن

818-406-2626
تماس حاصل فرمائید.

پایان استفاده از واژه های مردساالرانه
برای سمت های دولتی در کالیفرنیا

بــا تصویب قانــون، حــس مردســاالرانه واژگان از 
عنوان های مشــاغل کالیفرنیا تبدیل به واژگان بدون 
جنســیت می شود و جنســیت از ســمت ها حذف 

می شود. 
قانون گذاران کالیفرنیا در گذر ســال ها دریافته اند هر 
زمانی که زنی شغلی را از سمت های رسمی می پذیرد 
باید نسبت به آن شغل ، عنوان ومقررات را نیز اصالح 
 HE، Him کننــد زیرا در قوانین کالیفرنیا از واژه های
و His اســتفاده شــده که به مردان اطالق می شود و 

تصور قانون گذاران بر این بوده که همه این سمت ها 
 Person از آن مردان خواهد بود، از این روی آن را به

شخص تغییر داده اند. 
این مشکل زمانی که کاماال هریس به عنوان دادستان 
کل کالیفرنیا در چند سال پیش برگزیده شد جلوه کرد. 
اکنون که شمار باالیی از این مشاغل را زنان عهده دار 
هستند، نیاز جدی برای تغییر آن وارد مرحله اجرایی 

و تغییر قانونی شده است. 

سختگیری برای قرارداد با بیمارستان های وابسته به مذاهب 
با رای ۰-۲۲ هیئت مدیره دانشــگاه های UC، از این 
پس در مــورد ۷۷ مرکــز درمانی و بیمارســتان های 
وابسته به دانشگاه ها، محدودیت های بیشتری در مورد 
وابســتگی های مذهبی با کارگزاران و نیروهای طرف 
قرارداد به اجرا گذاشته خواهد شد و بسیاری از نام ها 
که بار وابســتگی و یا همبستگی با مذهب دارد، تغییر 

می یابد. 
سناتور اسکات واینر از دموکرات های سن فرانسیسکو، 
الیحه ای را به مجلس ارائه نموده که به صورت قانون 
درآمده و به قرارداد با مراکز مذهبی – پزشــکی پایان 
می دهد، مگر آن که آن مراکز و بیمارســتان ها سیاست 
خود را تغییر دهند برای نمونه دانش آموزان دانشگاه ها 
که در این بیمارســتان ها دوره می گذرانند از نظر باور 
مذهبی اگر هم مذهب با بیمارستان نباشند دچار مشکل 
می شوند و همین موضوع در مورد بیماران نیز صدق 
می کند، بیمارســتانی که باور کاتولیک دارد با موضوع 
سقط جنین و یا جراحی تغییر جنسیت مشکل دارد و 
این موضوع خانواده های کم درآمد را بیشتر تحت تاثیر 

قرار می دهد.

پرداخت خسارت 40 میلیون دالری
به مصرف کننده سیگار بخارزای 

ســیگار بخارزای JUUL که از ســوی کالیفرنیا و ۳۸ 
ایالت دیگر نــه تنها برای موضوع اعتیــاد نوجوانان، 
بلکه به سبب خطر انفجار در هنگام مصرف و آسیب 
جســمانی به مصرف کننــده، در دادگاه هــای فدرال 
مورد دادرســی قرار گرفته اســت، نخستین خسارت 
را به ایالت کارولینای شــمالی به مبلغ ۴0 میلیون دالر 
پرداخت. و پذیرفت که شماری از موارد پیشگیرانه را 

در تبلیغات فروش خود در نظر بگیرد. 
بر اساس توافق شــرکت تولید کننده سیگار بخارزای 
JUUL پذیرفــت کــه از تبلیغات برای افــراد زیر 21 

ســال خودداری نماید و برای فروش به افراد زیر سن 
قانونی، تقاضای کارت شناسایی شود. 

ایالت کالیفرنیا که مجموعه ای از شــکایت های فردی 
و خانوادگــی را دارد به طور جداگانه در دادگاه فدرال 
طرح شــکایت نموده و هنوز در انتظــار زمان دادگاه 

است. 
ناگفته نماند که از ســال 201۵ کــه این محصول روانه 
بازارها شــد، 70 درصد فروش را نوجوانان داشتند و 
پژوهشگران بهداشت و درمان می گویند سیگار بخارزا 

در میان نوجوانان به صورت اعتیاد درآمده بود. 

تالش دموکرات ها برای پیشــگیری از برکناری  گوین 
نیوســام قانون گذاران دموکرات در تالش هســتند که 
مقــررات بازخوانی بــرای برکناری را به ســود گوین 

نیوسام تغییر دهند. 
۴ ســال پیش که یکی از سناتورهای کالیفرنیا به سبب 
افزایش مالیات در معرض بازخوانی برای برکناری قرار 
گرفته بود، مقــررات و روند قانونی بازخوانی را تغییر 
دادند و اکنون نیز در صدد هســتند کــه زمان برگزاری 
انتخابات را تغییر داده و هر چــه زودتر برگزار نمایند 

تا گوین نیوســام بتواند از شــرایط مثبت کنونی پس از 
بازگشــایی و کمک هــای اقتصــادی دوران کرونا، در 

قدرت باقی بماند و برکنار نشود. 
گرچه تغییر مقررات در ۴ ســال گذشــته نتوانست به 
ســناتور دموکرات جــاش نیومن کمک کنــد، لیکن 
کارشناسان بر این باور هستند که این تغییرات نمی تواند 
کمکی به گوین نیوسام کند و این خود اوست که باید با 

تبلیغات برای ماندگاری تالش کند. 

تالش دموکرات ها برای پیشگیری از برکناری  گوین نیوسام
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این نسخه از ایرانشهر را می توانید هم در رایانه شخصی مطالعه کنید
 و هم آن را چاپ نموده و بخوانید
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صهبا مطلبی استاد و نوازنده تار و سه تار به 
عنوان داور فستیوال »گرمی« برگزیده شد

خانم صهبا مطلبی در یک پست فیس بوک در کمال فروتنی اعالم  
کرد »با کمال افتخار اعالم میکنم که به عنوان داور رسمی گرمی در 
سال 2021 انتخاب شدم. ممنونم از دوستان عزیزی که در این راه من 

را حمایت کردند«. 
I’m more than happy to share that I’m joining to the 
Recording Academy as a voting members. Special thanks 
to my dear friend Art Tawanghar and those who helped 
me through this. @Tj T.J. Troy@recordingacademy The 
Recording Academyg AcademyArturo O›Farrill

“صهبا مطلبی” متولد 1۳56 در تهران است. او فراگیری موسیقی را در 
دوران کودکی و در شهر ”ساری” مرکز مازندران آغاز کرد. او از دوران 

خردسالی شروع به فراگیری موسیقی )سنتی( نموده است.
این بانوی هنرمند،  فارغ التحصیل از کنسرواتوار موسیقی تهران، 
نواختِن تار و سه تار را زیر نظر استاد فریبرز عزیزی آموزش دیده 
و سپس مهارِت خود را با بهره گیری از راهنمایی های مستقیم استاِد 
موسیقی سنتی ایران؛ “حسین علیزاده” و نیز مهران روحانی افزایش 

داده است.
در  کار  نوازندگی،  بر  تسلط  علت  به  در1۴سالگی  مطلبی”  “صهبا 
متعدد موسیقی  و در جشنواره های   را شروع  هنرستان موسیقی 
درایران، درخشیده است، سپس پایه گذار انجمن موسیقی “چکاؤه 
زنان”شد و از او برای نوازندگی درارکسترملی ایران، در سال 1۳7۸ نیز 
دعوت به عمل آمده است که همراه با این ارکستر به عنوان تکنواز و 
هم نواز ، سفرهای زیادی جهت معرفی موسیقی ایرانی به نقاط مختلف 
دنیا داشته است. صهبا مطلبی به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی مورد بی 
مهری حکومت اسالمی ایران قرار گرفته و مجبور به ترک میهن خود 

ایران گردید. 
صهبا مطلبی در بدو ورود به آمریکا و لس آنجلس به مرکز موسیقی 
ایران در شرکت کتاب پیوست.  حاصل این همکاری انتشار دو کتاب و 

دو سی دی از قطعاتی از کارهای ایشان که برای  تار و سازهای دیگر 
ایرانی نوشته شده و خود ایشان نواخته اند بوده است.  این دو اثر 
با عنوانهای طلوع و نیایش در سال 2005 انتشار یافته اند. نخستین 
اجرای او در یک برنامه تلویزیونی ایرانی - 60 دقیقه با بیژن خلیلی - 

در تلویزیون NITV بوده است.
اواکنون نوازنده ای بین المللی ست به طوری که در دو دهه گذشته 
اجراهای زیادی دراقصی نقاط جهان داشته است.او اکنون در«اورنج 
کانتی« در حومه ”لس آنجلس” همراه با همسر و دو فرزندش زندگی 

می کند. 

 Fine Art Photography Awards جایزه جهانی
برای یک عکاس ایرانی تبار

رامین برزگر عکاس ایرانی مقیم آمریکا به اخذ جایزه بین المللی برای 
مجموعه عکس »اید و ایگو« نائل گردید .

رامین برزگر، زاده 1969 میالدی در تهران و دانش  آموخته طراحی صنعتی 
دانشگاه هنر در همین شهر و از شناخته  شده ترین طراحان نور پردازی 
ایران است که به دلیل فعالیت های هنری خود خصوصا جان بخشی به آثار 
و ابنیه به یادگار مانده از تاریخ ایران باستان، مجبور به جالی وطن شد و 

اکنون در جنوب کالیفرنیا ساکن است.
Fine Art Photography Awards به صورت بین المللی و ساالنه 

برگزار میشود .
Fine Art Photography Awards یکی از بزرگترین مسابقاتی 
است که برای عالقمندان رشته هنر برگزار  می کند که دوره ای از 

روندهای جدید در دنیای عکاسی را آغاز می کنند.
Fine Art Photography Awards به دنبال یافتن هنرمندان و 
تفکر منحصر به فرد میباشد که برای خالقیت نفس می کشند و 

زندگی می کنند .
رامین برزگر چنانچه در فهرست پایین مالحظه می کنید هر ساله از 

سال 199۴ به دریافت جوائز متعدد بین المللی نائل شده است.
2021 FINE ART PHOTOGRAPHY AWARDS – Nominee
2020 IPA International Photography Awards Jury TOP 5 SELECTION 
2020 International Photography Awards Honorable Mention Editorial / 
2020 “IPA”International Photography Awards Honorable Mention 
Editorial / Press, Contemporary issues 
2019 ONE EYELAND AWARDS TOP 10 BLACK & WHITE 
PHOTOGRAPHERS/SILVER WINNER
2015 Moscow International Foto AWARDS Fine Art / Professional /2nd 
Place Winner 
2007 Urban Beautification Organization, Iran Lighting Design /1st 
Place Winner                                                          
2005 Cultural Heritage Handicrafts and Tourism Organization of Iran 
Persepolis Lighting Design/ 1st Place Winner
1998 Art University, Iran Sculpture/2nd Place Winne
1998 Art University, Iran-Fine Art/ 1st Place Winner
1997 Art University, Iran-Photography/ 1st Place Winner
1995 Tehran Museum of Contemporary Art National Competition/
Sculpture3-rd Place Winner
1995 Television Advertisement National Competition/1st Place Winner 
1994 Visual Arts National Competition Watercolor painting/ 2nd Place 
Winner

https://akattorneyatlaw.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx%3Fitem%3D100%26title%3Dcomprehensive%2520history%2520of%2520the%2520jews%2520of%2520iran%26author%3Dlevy%2C%2520habib
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=106415
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=118
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=4457
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112105
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در کانون خبر:

قانون گذاران کالیفرنیا یــک گام دیگر به قانونی کردن 
 Magic (اســتفاده از ماده روانگــردان قارچ جادویــی
Mushroom( نزدیک شدند و در کمیته ایمنی عمومی 
در مجلس نمایندگان با رای ۳-۵ استفاده از آن را برای 
افــراد باالی 21 پذیرفتند. این پیشــنهاد که در ســنای 
کالیفرنیا با رای 12-1۶ پذیرفته شــده بود، اکنون راهی 
طرح در نشست عمومی خانه نمایندگان و رای گیری 
می شــود تــا مانند شــماری از ایالت ها آزاد بشــود. 
هرچند ایــن ماده از نظر قانون فــدرال کماکان ممنوع 
است. مخالفان این قانون می گویند که به سبب توهم 
زایــی این ماده، اســتفاده از این ماده می تواند منجر به 
تجاوز شــود و موافقان می گویند این ماده می تواند از 
درد جانکاه بســیاری از آسیب دیدگان جنگ بکاهد و 
مشــکل روانی پس از حادثه را نیز متوقف نماید. این 
ماده که نام علمی آن ســیلو ساین دی متایل تریپتامین 
) Psilocyndimethyl Tryptamine( است زیر الیحه 

سیلو سای بین مورد بررسی است. 

قانونی کردن استفاده از ماده روانگردان قارچ جادویی

دانشــجویان عضو حزب جمهوریخــواه کالیفرنیا از 
پائل گوسار )Gosar( نماینده عضو  حزب جمهوری 
خــواه ایالت آریزونــا در کنگره و از انــکار کنندگان 
هولوکاست دعوت کردند که در همایش آنان در الس 
وگاس ســخنرانی کند. این همایش که بین روزهای 
7 تــا 11 جوالی برگزار می شــود، بخشــی از برنامه 
های حزب جمهوری خواه کالیفرنیا است که جوانان 
دانشگاه ها را زیر پوشش دارد. دعوت از پائل گوسار 

 First ( کــه از هــواداران ترامپ و طــرح اول آمریکا
America( است، نه تنها از انکار کنندگان هولوکاست 
اســت بلکه از نزدیکان سفیدپوســتان نژادپرست و 
برتری طلب اســت و تمامی شــهرت خود را از راه 
 Stop the تشویق مردم علیه نتیجه انتخابات با شعار
Steal به دســت آورده است و سخنرانی او در ششم 
ژانویه در کنگره علیه انتخابات و پیروزی ترامپ بسیار 

معروف شده است. 

نماینده حزب جمهوری خواه ایالت آریزونا 
در کنگره انکار کنندگان هولوکاست

شکایت ماموران سیاهپوست 
آتش نشانی لوس انجلس از شهر لوس آنجلس

۶ نفر از ماموران سیاهپوســت آتش نشانی لوس انجلس 
از شــهر لوس آنجلس شکایت کردند و در شکایت ۸۶ 
صفحه ای خــود که به دادگاه عالی لــوس انجلس ارائه 
نمودند از اداره این آتش نشــانی به دست سفیدپوستانی 
که در ترفیع مقام، رنگین پوستان را انکار می کنند اشاره 
کرده انــد و این اداره را به منصفانه نبودن در مورد اقلیت 

های نژادی متهم کرده اند.
اصطــالح Good old white Boys Club در آمریکا به 

موضوع مدیریت اداره های دولتی از سوی سفیدپوستان 
و حلقه بسته آن برای ترفیع مقام اطالق می شود.

ماه گذشته نیز شکایت مشابهی در اداره آتش نشانی شهر 
سن فرانسیسکو موضوع خبرها شده بود.

در شــکایت ۶ مامور آتش نشــانی سیاهپوســت لوس 
آنجلس، اشــاره ای به درخواست خسارت مالی نشده 

است.

شماری از اعضای شورای شــهر لس آنجلس مقررات 
تازه ای را علیه چادرنشینی بی خانمانها به رای گذاشتند  
و با توجه یه این که تصویب شد بزودی اجرایی خواهد 

شد.
شماری از این مقررات که در این دستور ویژه آمده است 

از این قرار است:
۱- شورای شهر محدودیتی برای خوابیدن در پیاده روها 
و کناره های بزرگراهای نزدیک به سرپناه بی خانمانها به 

اجرا خواهند گذاشت.  
۲- از برپایی چادر در پیاده رو و ایجاد راه بندان پیشگیری 
خواهد شد زیرا بر خالف قانون و مقررات برای افراد با 

ناتوانی  جسمانی اســت که از صندلی چرخدار استفاده 
می کنند. 

۳- از قــرار دادن اثاثیــه خــود در کنار پله هــا و ورودی 
ساختمان ها تا شعاع ده فوت پیشگیری خواهد شد.

۴- از چادر زدن و خوابیدن در پیرامون مدارس پیشگیری 
خواهدشد. 

۵- از چــادر زدن در مناطقی که برای ایمنی و بهداشــت 
عمومی خطر دارد و یا ایجاد خشونت و درگیری عمومی 

می نماید ممانعت به عمل خواهد آمد. 
۶- شهرداری لس آنجلس موظف است استراتژی خود را 
برای انجام این موارد ظرف مدت ۳۰  روز اعالم نماید. 

مقررات تازه علیه چادرنشینی بی خانمانها
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طنز و خبر:

حکایات بازار بین الخبرین

من بشرم! حقوق می خوام!
از وقتی که آیــت ا... اعدام )حیفه کلمه مقدس 
اهلل که بعد از لقب این حیوانات بیاد!( اســمش از 
صندوق انتخابات ریاســت جمهوری اسالمی 
1۴00 بعنوان برنده اومد بیرون و طی یک رقابت 
فشــرده و نفس گیر با آرای باطله تونســت این 
رقیب سمج رو شکســت بده و نذاره انتخابات 
به دور دوم بکشــه، بحث های حقوقی زیادی 
درگرفتــه که این ابی رییســی جمهــور، ناقض 
حقوق بشر بوده و باس بگیرنش و محاکمه بشه 

و به گا بره اما ...
اما بچه پرروی شماره یک نظام یعنی همین حاج 
آقا رییســی در یک حمله جانانــه به منتقداش، 
طلبــکار جایزه و مدال شــد واســه جنایتاش و 

مدعی شــد که بعله بنده )ابی رییســی( مدافع و 
همیشــه دنبال حقوق بشــر بودم و خواهم بود! 
... اوه اوه، اصوال اینکه ایشون مدافع و مجری 
حقوق بشــر بودن زیاد مهم نیســت، اینکه می 
خواد در آینده بازم از حقوق بشــر دفاع بکنه و 
احتماال برای حفــظ و صیانت از اون باز کورور 
کورور جوونای مملکتو بفرسته سینه قبرستون 

خیلی نگران کننده است.
یکی از ســواالیی که مردم همیشــه از شهروند 
ایرانشهر میپرسن اینه که چطوری یه همچین آدم 
دیوث آدمکشی میگه مدافع حقوق بشره؟ خب 
عزیز برادر، مشکل شما اینه که مفهوم بشر برای 
امثال ابراهیم رییسی رو نمیدونین! بشر از دیدگاه 
ایشون و مقام رهبری و دیگر اجزای نظام فقط به 
کسانی گفته می شود که مسلمون شیعه 12 امامی 

باشن و تا خرتناق خایه مال والیت مطلقه فقیه 
باشــن! اگر آدمی این دو ویژگی رو نداشته باشه 
دیگه بشر محسوب نمیشه و طبیعتا حقوقی هم 
نداره ولی اگه شــرط شــیعه خایه مال والیی رو 
داشته باشه قطعا بشــره و حقوق داره و ابراهیم 
رییسی و شرکا هم مدافع و مواظب حقوق بشر 

اسالمی من درآوردی نظام هستن!
حاال هی بریــن اینور و اونور نعــره بزنین: من 

بشرم! حقوق می خوام!
داداش من اگه اون شرطه رو که گفتم داشته باشی 
نیازی به عربده کشــیدن نیســت و حقوق شما 
بعنوان بشــر سر وقت به حسابتان واریز خواهد 

شد!!!

آخــر شــب اومدم یک مشــت از 
آجیال بردارم

بابام یه پاکت سیگار بهم داد و گفت 
عزیزم

هروقت هوس پسته کردی یک نخ 
سیگار بکش
*********

ایــن که میگن پــول ، پــول میاره 
دروغه….

من خودم صبح بــه صبح ی هزار 
تومنیو تنها میزارم توی خونه شب 
میام خودشم نیســت چ برسه بره 

پول بیاره
*********

مشــکل دخترایی که آمار میدن، پا 
نمیدناز زمان موالنا بوده:

حیران شــدم در کار تو، درمانده از 
رفتار تو

هم میگشــایی پــای را، هم قفل و 
بستم میکنی
*********

بابام میگه این خارجیا چطور بدون 
آب میرن دستشویی؟

میگم چطور مگه؟
میگه دســتمال فایده نداره که، این 
پشــت را وقتی میشــوریش باید 

صدای استکان بده
*********

این روزها کســی با تو پســرخاله 
نمیشود…

مگر اینکه بخواهد کاله قرمزی اش 
را در تو فرو کند

عجب جمله سنگینی گفتم
*********

 These days no one gets along
… with you cousin

 Unless he wants to put his
red hat in you

 I said a heavy sentence
*********

زندگــی فاصله بین مــای بی بی و 
ایزی الیفه

.

.

.

.
پس قدر با شورت بودن را بدون!

*********
به بابام گفتم میخوام زیر گلوم سیم 

خاردار تتو کنم
گفت دور کونت هم یکیشو تتو کن

اومدی خونه نتونم پاره اش کنم!
*********

بوس چیست؟
جریــان ۲۰۰ ولتی که اگر مدت آن 

طول بکشد

فیوز اصلی از جا بلند میشود
*********

فرهنگ لغت طنز ایرانی
ادب : یعنی کمک به یک خانم زیبا 
در عبور از خیابان حتی اگر به کمک 

احتیاج نداشته باشد
ازدواج : قمار زندگی اســت و در 
قمار برد با کســی اســت که بیشتر 

تقلب کند
 A precious الکل : مایه گرانبهایی
را  چیــز  همــه  کــه   substance
محفوظ نگاه می دارد مگر اسرار را

اوراقچی : تنها موجودی که زنها را 
بهترین رانندگان دنیا میدان

ایده آل : شوهری که بتواند با زنش 
بهمان دقت و مالیمتی که در مورد 

تازه اش دارد رفتار کند
زوج ایده آل : شوهر کر و زن الل

بوسه : تصادفی که فقط یک سیلی 
به آدم ضرر می زند

بیست سالگی : دورانی که پسر ها 
دنبال معشــوقه می گردند دختر ها 

دنبال شوهر
چشــم : عضویکه چشــم چرانها 
Eyeglasses با آن ارتزاق می کنند

خسیس : کسی که وقتی خانه اش 
آتش می گیرد برای اینکه پول تلفن 

ندهد تا اداره آتش نشانی بدود

خوش بین : مــردی که تصور کند 
وقتی زنی پــای تلفن خداحافظی 

کند گوشی را خواهد گذاشت
دست : عضوی که در سینما نزد بند 

نمی شود
دوران تجــرد : دورانی که معموال 
برای مردها بعد از ازدواج شــروع 

می شود
رفیق : کســی که همیشــه به شما 

مقروض است
سوءظن : سعی در دانستن چیزیکه 
بعدا انســان آرزو می کند ای کاش 

آنرا نمی دانست
*********

لره میره دیدن رهبر ..!
وقتی میــاد جلوی رهبر ، دســت 
رهبرو میبوســه ، صــورت رهبرو 

میبوسه.
بعد میزنه زیر گریه ، میگه : آقا شما 
ســیدی ... دلت پاکــه ... دعا کن 

شاه 
برگرده ! بدبخت شدیم!

*********
مصاحبه مردمی در صدا و سیما:

از رئیس جمهور جدید چه انتظاری 
دارید ؟

به نام خدا،
درسشو ادامه بده دیپلم بگیره !

جوک های برگزیده بازار بین الخبرین:

از شبکه های اجتماعی:
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اندر  فواید کتاب و کتابخوانی
اثر شوفر چیست؟ 

ماکس پالنک بعد از این که جایزه نوبل را در 
سال 1918 می گیرد ، یک تور دور آلمان می  
گذارد و در شهرهای مختلف درباره مکانیک 
کوانتــوم صحبــت می کند. چــون هر دفعه 
دقیقًا یک محتــوا را ارائه می کند, راننده  اش 
احساس می کند که همه مطالب را یاد گرفته 
اســت و روزی به آقای پالنــک می گوید : 
شما از تکرار این حرف ها خسته نمی شوید؟ 
من االن می توانم به جای شــما این مطالب 
را بــرای دیگران ارائه کنــم. می خواهید در 
مقصــد بعدی که شــهر مونیخ اســت، من 
ســخنرانی کنم و شما لباس من را بپوشید و 
در جلســه بنشینید؟ برای هر دوی ما تنوعی 

ایجاد می شود. پالنک هم قبول می کند!
شــوفر خیلی خوب در جلســه درباره مکانیک کوانتوم صحبت می کند و شــنونده ها هم خیلی لذت می برند. در انتهای جلسه فیزیک دانی بلند می شود 
و ســوالی را مطرح می کند. شــوفر که جواب سوال را نمی داند در نهایت خونســردی می گوید: »من تعجب می کنم که در شهری پیشرفته مثل مونیخ، 

سوال هایی به این اندازه ساده می پرسند که حتی شوفر من هم می تواند جواب بدهد! شوفر عزیز ، لطفا شما به سوال ایشان پاسخ دهید«!
امروزه در علم مدیریت اسم این اثر را »اثر شوفر« گذاشته اند. این اثر ناشی از نوعی توهم دانایی است که افراد همه چیز دان بیشتر به آن مبتال می شوند. 
دانش مانند کوه یخی است که بخش کمی از آن قابل رویت است و بخش اعظم آن را نمی توان مشاهده کرد. افراد سطحی نگر صرفا بخش قابل مشاهده 

دانش را می بینند و گمان می کنند که کل دانش را دریافت کرده اند ، در حالی که این فقط توهمی از دانایی است. نه خود دانستن.
توهم دانایی، یعنی اینکه فکر کنیم مطلبی را می دانیم، در صورتی که اشتباه می کنیم. یعنی یا نمی دانیم و یا اشتباه و ناقص می دانیم و علت اصلی توهِم 

دانستن یا همان توهم دانش، تصور ناقص ما نسبت به تمام یک مطلب و سپس مقایسه ی دانش خودمان با همان تصور است.
حال اگر همان یک جلسه ، روالی ماندگار شود ، شوفرها در مسند دانشمندان و دانشمندان نیز در جایگاه شوفرها ادامه فعالیت خواهند داد! و دریغا که در 
تطابق اجتماعی ، این داستان چقدر آشناست!بعضی امور در دست مدیرانی متوهم قرار گرفته است که توهم دانایی کلیه مباحث را دارند و متخصصان را 

خانه نشین کرده اند.
 سقراط می  گفت من داناترین فردم! چون تنها کسی هستم که می  دانم نمی  دانم، در حالی که دیگران هنوز به نادانی خود نیز، آگاه نیستند. 

 این جهل سقراطی که بعدها »نیکالس کوزایی« آن را »جهِل فرهیخته« نامید، درست همان چیزی است که برای تفکر و کتاب خوانی نیازمند آنیم. زیرا 
نخستین گام در تالش برای کسب دانایی، غلبه بر توهم دانایی است .

وکیل پیشــین اریک گارستی ) شهردار کنونی لس آنجلس( در نشست بین 
وکال برای بررسی پرونده ریک جیکوب مشاور پیشین گارستی و اتهامی که 

به او در مورد دست درازی  به متیو گارزا وارد شده، اظهار داشت:
» در ســال ۲۰۱۷ هنگامی که در واشــنگتن در آسانسور ساختمان کنگره 
بودیــم، ریک جیکــوب که فاصله را رعایــت نکرده بود و بــه بدن او در 
آسانسور چسبیده بود در آسانســور با خنده و شوخی گفت: تنگی درون 
آسانســور موجب می شود که به هم بچسبیم و اریک گارستی به او گفت ، 

این حرف ها را متوقف کنید و ادامه ندهید. 
از وکیل پیشــین اریک گارستی پرسیده شد که آیا او تماس بدنی به وجود 

آورد و او پاسخ داد بلی. 
ریک جیکوب متهم اســت که به کارمندی به نام متیو گازرا  دســت درازی 

کرده است. 

 اتهام دست درازی ریک جیکوب 
به کارمندی به نام متیو گاز

۴ شنبه 29 جون در تقاطع خیابان های 27 و سن  پدرو 
در جنوب لــس آنجلس، انفجار ناشــی  از انبوه مواد 
غیرقانونی آتش بازی دســت ســاز خانگی 17 نفر را 
مجروح کرده و شیشــه های خانه ها را شکســت و به 
چند اتومبیل نیز آســیب زد. در میان مجروح شدگان، 
ماموران پلیس لس آنجلس نیز که با دستگاه ها و کامیون 

بمب یاب به منطقه رفته بودند، دیده می شدند.
ســن مجروحان بین ۳2 تا ۸۵ ساله گزارش شده است 
که ۶ نفر آنان به بیمارستان منتقل شده اند. در این حادثه 
، مواد آتش بازی غیرقانونی در جعبه هایی که بر روی 

هم تا ارتفاع ده فوت چیده شده بودند قرار داشته و 200 
قوطی به اندازه قوطی های آلومینیومی نوشابه های غیر 
الکلی دارای مواد آتش زای دســت ساز بودند که وزن 
آنها همراه با دیگر مواد غیر قانونی در حدود ۵000 پاند 

تخمین زده شده اند. 
مایکل مور، رئیس پلیس لس آنجلس گفت:مواد درون  
این قوطی ها با دستگاههای XRay ارزیابی و خود آنها 

به کامیون ویژه بمب یاب منتقل  شده اند.

ترس و انفجار مواد آتش زا، لس آنجلس را لرزاند

در نشست مشترک قانون گذاران در دو مجلس ایالتی کالیفرنیا در کمیته رسیدگی به اتهام آزار و مزاحمت جنسی 
در بزرگ ترین اداره آب منطقه در جنوب کالیفرنیا، دستور تحقیق و بررسی مدارک و شکایت ها به ایالت کالیفرنیا 
صادرشد. در این پرونده که به اداره آب منطقه جنوب کالیفرنیا مربوط است، از 1۸ زن که بین سال های 200۵ تا 

2019 مورد مزاحمت جنسی قرار گرفته اند، تنها ۶ نفر شکایت رسمی خود را عنوان و ثبت کردند. 
از این ۶ زن شاکی که می گویند با انکار و بی توجهی مسئوالن روبرو شده اند، ۳ نفر را به محل دیگری برای کار 
فرستاده اند  و ۳ نفر دیگر را در همان محل کار پیشین وادار کرده اند که کار کنند. این سه زن هم چنان از سوی 
مردان مورد مزاحمت جنسی قرار گرفته اند و حتی حقوق آنان را نیز تقلیل داده اند. در یک مورد محل کار  یکی 

از زنان را به صد مایلی خانه اش منتقل کرده اند که جدایی از خانواده را به همراه داشته است. 

 کمیته رسیدگی به اتهام آزار و مزاحمت جنسی در 
بزرگ ترین اداره آب منطقه در جنوب کالیفرنیا

https://vgbailbonds.com/
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مقاله:

مهرداد بحری 
نامی آشنا و مورد اعتماد در معامالت ملکی 

در جنوب کالیفرنیا
با همراهی یک تیم مجهز و حرفه ای که شما 
را در تمامی مراحل خرید و فروش ملک از 

آغاز تا پایان ، پشتیبانی  می کند 

Mathew “Mehrdad” Bahri, REALTOR
(As Heard on 670 AM KIRN)
Residential & Residential Income Specialist
NS ERA BEVERLY HILLS, CA
Direct: 310 - 447 - 7777 | Mobile: 

310-259-0506

CA DRE # 01035809
ZILLOW 5 STAR AGENT

در کانون خبر:

طرح جان کاکس برای بی خانمان ها
جان کاکس میلیــاردر کالیفرنیایی و یکی از ۳ نامزد جمهوریخواهان برای 
جایگزینی فرماندار کالیفرنیا، طرح خود را برای مشکل بی خانمان ها ارائه 

کرد. 
در طــرح ۴ مرحله ای خود، جان کاکس، برای کاهش شــمار کســانی که 
در خیابان ها می خوابند و به گســترش بیماری ها نیز می پردازد، نخست به 

مشکل مداوای روانی بی خانمان ها اشاره دارد. 
آن را مقــدم بر یافتن محل زندگی می داند و برای حل مســکن آنها، تغییر 
منطقه بندی شــهرها و بودجه مستقیم برای مســکن برای کاستن از هزینه 

مشکن را ارائه می دهد. 
در طرح 2۴ صفحه ای او که با حروف درشت و سیاهرنگ منتشر شده است 
و همانند طرح نامزد ناموفق جمهوریخواهان در سال 2010 برای فرمانداری 
است، او اشــاره کرده است که مشکل مســکن برای بی خانمان ها را حل 

نموده و به ۵0 درصد کاهش خواهد داد. کنشــگران اجتماعی، طرح او را 
یک انشای ساده انگارانه انتخاباتی ارزیابی کرده اند. 

چرا هنوز در کالیفرنیا جدایی نژادی وجود دارد؟
با این که گونه گونی نژادی، فرهنگی و قومی در کالیفرنیا رشــد فزاینده ای 
داشــته، هنوز این ایالت پس از گذشت دهه ها در جدایی و نابرابری نژادی 

به سر می برد. 
آخرین مطالعه و پژوهش دانشگاه برکلی نشان می دهد که کالن شهر لوس 

آنجلس در میان ۶ منطقه باالی نابرابری و جدایی نژادی است. 
در میان این طبقه بندی که آمریکا را به 221 منطقه کالن شــهر تقســیم کرده 
است، شماری از این کالن شهرها، حتی دچار شرایط بدتری از نظر جدایی 

نژادی شده اند.
در کالیفرنیا مناطق کالن شــهرهای سانتاکروز، سانتاروزا، سانتاباربارا، سن 
هوزه، ریورســاید، ساکرامنتو، آکسنارد، سن دیه گو، مدستو، چیکو، سن 
لوئیس ابیســپو، بیکرز فیلد و ســن فرانسیســکو از نظر جدایی نژادی در 
شرایط بدتری هســتند. این مطالعه مناطق کالن شهرهای آمریکا را با 200 

هزار نفر جمعیت مورد بررسی قرار داده است. 

آغاز آتش سوزی ها در کالیفرنیا
با گسترش موج گرما در کالیفرنیا و رکوردشکن شدن دمای هوا در برخی 
از نقاط، 2 آتش سوزی بزرگ در Kern کانتی و Siskiyou کانتی، ماموران 

آتش نشانی را به منطقه کشانده است. 
آتش سوزی شل در Kern کانتی که از ساعت یک پس از نیمروز یکشنبه 
آغاز شده است، شب گذتشه به 1700 اکر رسیده که تنها 20 درصد آن مهار 

شده است. 
آتش ســوزی Siskiyou کانتی گر چــه در 1۴۴۶ اکر بوده و 20 درصد آن 
مهار شده است لیکن به سبب نزدیکی به جنگل های ملی در نزدیکی مرز 
ایالت اورگن، خطر گسترش به جنگل های شستا – ترینیتی را در اثر رعد 

و برق، و افزایش آتش سوزی ها میسر می سازد. 

 
برای تحمیق و گول زدن بشر در دین اسالم نام هر دروغی را  “تقیه “گذاشته 

اند. 
سوال اول:

چــرا فقط در دین اســالم  تقیه وجود دارد؟ آیــا واقعا حضرت محمد می 
توانسته است و یا یک مسلمان کنونی نمی تواند که بدون تقیه  زندگی کند؟ 
آیا پایه دین اســالم بر روی “تقیه” بنا نشده است؟ سوال دوم- چرا حضرت 
محمد به کاروان ها حمله می کرد؟ آیا ربودن مال هر کســی که می خواهد 
باشد، دزدی نیست؟ سوال سوم- چرا حضرت محمد با این همه زن به اسم 
زنش همخوابه می شد و اگر قصد او لذت جنسی نبوده است و می خواسته 
اســت کمک مالی کند چرا به این زنها فقط کمک مالی نمی کرد بدون آنکه 
با آنها وارد رابطه جنسی شود؟ سوال چهارم- چرا وقتی تا حضرت محمد 
در مکــه بود از صلــح و رفاقت با تمام مردم از هــر دینی صحبت می کرد 
ولــی از وقتی که از مکه به مدینــه رفت فقط از نفرت و جنگ و خونریزی 
صحبت کرد؟ مگر نه اینکه مسلمانان ادعا می کنند که پیامبرشان همه چیز را 
از همه بهتر می دانســت و برای هدایت انسانها آمده بود؟ کسی که ادعا می 
کند که همه چیز را می داند و  ادعا می کند که تمام راهنمایی های او دستور 
مســتقیم خداوند به او برای هدایت انسانهاست که  نباید توی راهنمایی ها 
و نصیحت هایش این همه تضاد بارز وجود داشته باشد؟ سوال پنجم- چرا 
خداوند از روز اول به ســارا فرزندی عنایت ننمود تا ابراهیم مجبور شــود 
که از کنیز خود بچه دار شــود؟ چرا بعد از آن خداوند به ســارا در سن ۹۰ 
سالگی بچه داد؟ سوال ششم- آیا خداوند قصد داشته است که قرن ها عقده 
و کینه و جنگ و بدبختی بین این پسر عمو های ناتنی به وجود بیاید؟ سوال 
هفتم- چرا خداوند از روز اول انســان را طوری عاقل و فهمیده نیافرید که 
دیگــر هیچگونه احتیاجی به هیچ پیامبری برای راهنمایی او نباشــد؟ مگر 
برای خداوند که همه کار از دســتش بر می اید، کاری داشت که از روز اول 
انسان را آنچنان عاقل و فهمیده و با ایمان خلق کند که هیچ مشکل و مساله 
ای برای درک آنچه خود خدا دوســت دارد که انسان بفهمد، وجود نداشته 
باشد؟سوال هشــتم- چرا خود خدای مقتدر انسان را طوری خلق نکرد که 
حتی فکر دشــمنی با خود خدا به ســرش نزند؟ ســوال نهم- چرا خداوند 
مغز بشــر را طوری خلق نکرد که فکر قتل، دزدی، تجاوز و فساد هرگز به 
مغزش خطور نکند؟ انجام تمام آنچه که ذکر شــد برای خدای مقتدری که 
مورد قبول همه ادیان است و در این ادیان خداوند می تواند هر معجزه ای 
را در عرض  یک میلیونیم ثانیه و بدون دخالت بشــر انجام دهد، نباید کار 
سخت و یا ناشدنی باشد. به اعتقاد تمام ادیان ابراهیمی باید قدرت خداوند 
در این کهکشــان ها بینهایت عظیم باشد پس بنابراین اصل ، خداوند قادر 
مطلق هیچگونه احتیاجی به وجود هیچ بشری برای به انجام رساندن آنچه 

کــه می خواهد، ندارد. در ادیان ابراهیمی آمده اســت که  خداوندجهان را 
ســاخته است و سپس بشر را خلق کرده است . اگر خداوند ادیان ابراهیمی 
کار آفرینش بزرگ همه کهکشانها را خودش به تنهایی انجام داده  است  پس 
بنابراین برای خداوند قادر مطلق که از عهده چنین کار عظیمی بر آمده است 
،  نباید احتیاج به کمک بشــری وجود داشته باشد که  خود خداوند باعث 
خلق او شــده است، زیرا اگر غیر از این باشد، قدرت مطلق خداوند بر اثر 
احتیاج او به بشر دیگر قدرت مطلق نخواهد بود. قدرت مطلق یعنی قدرتی 
که احتیاج به هیچ کمکی خارج از خود نداشــته باشــد. قدرت مطلق برای 
به ثبوت رســاندن حقانیت خود و یا هر دین و  آیینی ، “احتیاج “ به متوسل 
شدن به یک بشر و کمک گرفتن از او را ندارد . هر انسانی که کوشش کرده 
اســت که خدا وند را از عرش به فرش بیاورد و بگوید که من از طرف خدا 
آمده ام و من پیامبر او هســتم از کافر ترین کافر هاست زیرا خداوند خیلی 
بزرگ تر از آن وصف شــده اســت که احتیاجی به هر گونه کمکی از طرف 
بشری داشــته باشد، تا او را و یا هر دین و آیینی را به مردم بشناساند، زیرا 
کــه طبق تعریف قدرت مطلق،  خداوند می تو اند در عرض یک میلیونیم 
ثانیه طرز اندیشیدن و یا ایمان  افراد خالق خود را به هر گونه ای که بخواهد 
تغییر بدهد بدون آنکه احتیاج به واســطه ای بنام پیامبر باشــد. افراد معتقد 
به خداوند با قدرت مطلق بدون آنکه که خود آگاه باشــند ، باید بر اســاس 
تعریف خودشــان از قدرت بی انتهای خداوند، از بزرگ ترین کافران خدا 
ناشناس باشند چون خداوند با وجود احتیاج پیدا کردن به یک پیامبر برای 
ایجاد تغییر هر گونه اندیشه یا ایمان در افکار افراد مخلوق خودش از حوزه “ 
قدرت مطلق “ خود خارج و به یک خداوند نیازمند تبدیل می شود. این در 
حالی است که خداوند وصف شده هیچگونه احتیاجی به هیچ کس و هیچ 
چیز ندارد.  محمد که به او عنوان پیامبر یا »پیغام بر« داده شــده است دچار 
صرع های متوالی می شــد. همانطور که می دانیم صرع تغییراتی را در مغز 
بیمار ایجاد می کند. محمد بر اســاس  “تقیه” و وهم ها و یا خواب و خیال 
هایی که داشت ، جریان عالم خواب و رویای خود را بنام  “ رابطه با خداوند 
“ با مردم اطراف خود در میان گذاشــت. وقتی که مردم به سخنان او وقعی 
نگذاشتند، با تهدید کردن آنها به مرگ و یا  کشتن افراد بوسیله شمشیر و  نیزه 
و یا با گرفتن خراج های هنگفت از آنانی که به او “ایمان” نمی آوردند،  دینی 
بر پایه “تقیه” و “خدعه” و به زور شمشیر را به مردم تحمیل کرد.  آنهایی که 
خود را نایب خدا بر روی زمین می دانســتند یا شیادانی بودند  که از جهل 
مردم ســو استفاده می کردند  و یا بیماران روانی  و یا عصبی بودند که دچار 
اوهام می شــدند و یا فکر می کردنــد که با “تقیه” که همان دروغ مصلحتی 
اســت می توانند رهبری و هدایت مردم را بر روی زمین به عهده بگیرند. 
ســوال دهم- آیا شــما به قدرت مطلق یک خداوند بی نیاز به کمک انسان 
اعتقاد دارید؟ ســوال ۱۱- آیا شما اعتقاد دارید که دین ها مایه نجات بشری 

از تمام مصیبت های بشری شده اند؟  سوال ۱۲-چرا دین ها به جای صلح 
مایه جنگ های مذهبی و نفرت   خشــونت شده اند؟ سوال ۱۳- اگر شما به 
یک قادر مطلق و بی نیاز  و مهربان اعتقاد دارید، چرا این قادر مطلق بی نیاز 
و  مهربان با یک معجزه در عرض یک میلیونیم ثانیه تمام بشریت را تبدیل 
به بهترین دانایان،  دوستان و مهربانان، به دور از شقاوت و پستی و دزدی و 
دروغ نمی کند؟ این معجزه که معجزه ای بزرگ تر و مشکل تر از پدید آوردن 
همه کهکشانها که نخواهد بود؟ سوال ۱۴- شما اعتقاد دارید که خدا مهربان 
است . ولی اگر می گویید که این خواست خدا هست که بشر اینگونه در رنج 
و عذاب جنگ ها و نفرتها باشد، آیا این تضادی با اعتقاد شما که خدا مهربان 
است دارد یا ندارد؟ سوال ۱۵- آیا هرگز این به مغز شما خطور کرده است که 
آنچه باعث نجات بشریت شده است هیچگونه ربطی به دین و تعلیمات آن 
نداشته است؟ سوال ۱۶- آیا متوجه شده اید که کشف تمام علوم توسط الهام 
 و  وحی نبوده است و دانشمندان طی سالیان دراز و با تجربه ها و آزمونهای 

مکرر به آن دست پیدا کرده اند؟ 
سوال ۱۷ - آیا متوجه شده اید که آنچه باعث نجات بشر از چنگال بیماری 
ها و نادانی ها و جهل و خرافات در طی قرون متمادی شــده است، تکامل 
مغز انســان و پیشــرفت قدرت تفکر او برای حل مسایل اطراف خود بوده 
اســت و  ربطی به هیچگونه دســتور دینی نداشته است؟ ســوال ۱۸- آیا به 
نظر شما یکی از بزرگ ترین معجزه ها توسط مغز دانشمندانی که  توانستند 
واکسن ضد کرونا را با تالش های شبانه روزی و با استفاده از دانش و علوم 

طبیعی کشف کنند، اتفاق نیفتاد؟ 
سوال ۱۹- چرا تمام دعاهای انجام شده در مساجد، کلیساها و کنیساها قادر 
نشــد که جلوی مرگ میلیونها انسان را بگیرد ولی هر کس که به او واکسن 
ضد کرونا تزریق شد، بدون احتیاج به دعای کسی از خطر مرگ کرونا نجات 

پیدا کرد؟ 
ســوال ۲۰- آیا شما شامل آن دسته از کسانی هستید که با انکار حقیقت ها، 
به طور غیر مستقیم به جهل بشر دامن می زنید؟ آیا فکر می کنید که منافع و 
روابط عقیدتی ، شغلی ، شخصی ، اجتماعی و خانوادگی شما در رابطه با 

دانستن حقایق به خطر خواهد افتاد؟ 
اگر جواب شما مثبت است، تمام روابط سالم شما از نظر اخالقی، انسانی، 
اجتماعی، خانوادگی، آموزشی و تربیتی و شغلی نه تنها برای شما بلکه برای 
نســل های آینده در خطر خواهد بود. برتولت برشت می گوید: آنکس که 
حقیقت را نمی داند، یک ابله است، اما آنکس که حقیقت را می داند و نمی 

گوید یک  تبهکار است.
از: آزاده

سوال های بی جواب
نویسنده: آزاده

https://atlantapcc.com/
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مقاله:

آیا وابستگی باعث فلج شدن در رشدهای 
عاطفی، شخصیتی، اجتماعی و شغلی و 

سیستم حکومتی می شود؟  
در قالــب یک جملــه وابســتگی بدین 
معناســت که: ”مــا در ارتباط با کســی یا 
چیــزی آنچنان مجــذوب شــده ایم که 
احساس می کنیم با نبودن آن، ما نیز نابود 
می شــویم“ در این حالت، ما به شدت به 
اتصال عاطفی، انرژیکی و غیره آن عادت 

کرده ایم.
بــرای تجربٔه این وضعیــت می توانیم به 
کاری فکــر کنیم که مــا را اذیت می کند، 
امــا نمی توانیم آن را رها کنیم، یا ارتباطی 
را تصور کنیم که مــا را اذیت می کند، اما 
نمی توانیم آن را قطع کنیم و یا مواردی را 
در نظر بگیریم که وقتی به جائی از آن فکر 

می کنیم، عذاب می کشیم.
چرا وابسته می شویم؟

شکســت های ما یکــی از مهم ترین علل 
وابستگی هســتند. همه ما در ناخودآگاه 
مان از این که به تنهایی کافی و کامل نیستیم 
در عذابیم. گاهی فرد در دوران کودکی به 
این نتیجه می رســد که به تنهایی قادر به 
انجام کاری نیســت و همواره به دیگران 
نیازمند است. چنین فردی در بزرگسالی 
نیز به این باور می رسد که برای بقا و ادامه 
زندگی وابسته به دیگران است و همواره به 
کمک دیگران نیازمند است. چنین باوری 
معموال در نتیجه حمایت های بیش از حد 
والدین در دوران کودکی ایجاد می شود و 
سرچشمه شکل گیری شخصیت وابسته 

است.

این افراد خود را بسیار آسیب پذیر می دانند 
که مانند یک کودک همواره محتاج کمک 
و توجه دیگران هســتند و به همین دلیل 

بسیار حساس و زودرنج اند.
وابستگی چند نوع است؟

وابستگی سالم
در وابســتگی سالم، فرد در زمان مناسب 
و در صورت نیاز، مســتقیما درخواست 
کمــک می کنــد. در روابــط بــا دیگران 
احساس امنیت، اعتماد و عالقه به میزان 

کافی وجود دارد.
روابط ســالم و در حد اعتدال بوده و هر 
یــک از طرفیــن در رابطه بــرای دیگری 
ارزش و اهمیت قائل هستند. طرفین در 
عین حال که به نیاز های خود توجه دارند، 
حس محبــت و همدلی را نیــز از طرف 
مقابــل خود دریغ نمی کنند و خویشــتن 

حقیقی خود را فراموش نمی کنند.
وابستگی ناسالم

در وابستگی ناسالم فرد سعی دارد طرف 
مقابــل را تحت کنترل و نفــوذ خود قرار 
دهد و به دلیل ترس از طرد شــدن مانند 
یک قربانی هرگونه تحقیری را تحمل کند.

پیوستگی چیست؟
پیوســتگی از نظر ما یعنــی اینکه با آنچه 
در ارتبــاط قرار گرفته ایم و به آن عشــق 
می ورزیــم یا دوســتش داریم احســاس 
وحــدت و یگانگی کنیم بــا وجود لذت 
شادمانی، سعادت و خوشی در آن، ما نیز 

خشنود می شویم.
در این حالت، بودن یــا نبودن او در کنار 
ما، احساس بســیار خوب یا بسیار بد به 
ما نمی دهد، بلکــه وجود او باعث حس 
رضایت در درون ما می شــود. به عبارتی 
دیگر، با نبودن او باز هم احساس رضایت 
در مــا باقــی مانــده و حال خوبمــان را 

می توانیم حفظ کنیم.
روش هایی برای تغییر وابستگی و رسیدن 

به پیوستگی
متوجه مشکل باشید

انسان زمانی که دشــمنش را نمی شناسد 
به میدان جنگ نمی رود! آگاهی نســبت 
به وجــود وابســتگی، خود قــدم بزرگی 
است که در این راه برمی دارید و با وجود 

همه مشکالتی که دارید، همه ترس ها و 
نگرانی هایتان، شــما همواره روی پا های 
خودتان می ایســتید. شــما قوی هستید 
و هم اکنــون با اســتفاده از ایــن قدرت 
ترس هایتــان را پشــت ســر می گذارید. 
همین قدرت اســت که به مدد آن دنیایی 
شــخصی بنا می نهید؛ دنیایی کــه در آن 
خودتان را دوست دارید و با خودتان در 

آرامش به سر خواهید برد.
 احساسات و نیاز های خود را ابراز کنید

زمانی که مشــکلی برایتــان پیش می آید 
در مورد آن بــا یکی از افراد نزدیک خود 
صحبت کنید. این امر به شما کمک می کند 
تا احســاس خیلی بهتری داشــته باشید. 
فردی کــه می توانید بــه او اعتماد کنید و 
نخســتین کمک و همراه شــما به شــمار 
می رود. همچنین می توانید احساساتتان 
را روی یک کاغذ بیاورید؛ تشــویش ها، 

ترس ها و نگرانی ها.
بــه راحتی تمــام چیز هایی کــه موجب 
عصبانیت، آزردگی و خشم شما می شوند 
را روی کاغــذ بیاوریــد؛ این عمل باعث 
می شود تا چیز هایی که باعث ناراحتی شما 
می شوند، فشار کمتری روی شما بیاورند. 
همچنین با این کار ذهنتان را رها می کنید 
و روشی اســت تا از طریق آن زباله های 
فکری تان را تخلیــه کنید. این عمل مانع 
شــکنجه های ذهنی شما می شــود. این 
تمرین را به فردا موکول نکنید، هم اکنون 

آن را انجام دهید و اثر آن را ببینید.
 سطح عزت نفستان را افزایش دهید

وابســتگی عاطفی همواره با عدم عزت 
نفــس ارتباط دارد. غیر ممکن اســت که 
در عین وابستگی های شدید احساسی، از 
عزت نفس باالیی برخوردار باشید. اولین 
راه حل برای غلبه بر وابستگی عاطفی، آن 
است که بدون شکنجه و عذاب و تخریب 
فکری، با مهربانی، عمیقا به خودتان عشق 
بورزید. برای آن که دوباره به عزت نفس 
دســت یابید نکات زیــر می توانند مفید 

باشند:
هر روز ســاعتی را برای خوشحال کردن 

خودتان اختصاص دهید.
روی نکات مثبت و موفقیت هایتان تمرکز 

کنید.
 »نه« گفتن را یاد بگیرید.

به خواسته هایتان توجه کنید.
برای آنکه مورد پسند دیگران قرار بگیرید، 

سعی نکنید خودتان را تغییر دهید.
به نظر خودتان اهمیت دهید.

در ذهنتــان تصویر مثبتی از خود داشــته 
باشید.

با افراد مثبت نشست و برخاست کنید.
از خودتان مواظبت کنید.
از تنها ماندن لذت ببرید.

درست اســت که دوست دارید دوستتان 
پیش شما باشــد و زمانی که او پیش شما 
نیست احساس غم و تنهایی و همچنین 
احســاس فقدان عشق و محبت می کنید؛ 
اما به این مســئله فکر کنید که تنهایی نیز 

می تواند شادی آفرین باشد!
می توانید از این فرصت اســتفاده کنید و 
کار های مورد عالقه تــان را انجام دهید: 
کتاب خواندن، گــوش دادن به یک فایل 
صوتی، ورزش کردن، یادگیری چیز های 
جدید و یا کمک بــه افراد نیازمند و غیره 
اگر تنها هســتید، لحظات کوچکی که در 
تنهایی با خودتــان می گذرانید، می توانند 

لحظات ناب شادی بخشی باشند.
بحران وحشت را به طور مؤثر اداره کنید

بــرای آن که به طرز چشــمگیری ترس و 
وحشت خود را کاهش دهید، چشم هایتان 
را ببندید و نفس های عمیقی بکشید. در 
واقع، زمانی که تنفس تان عمیق و طوالنی 
باشد، فعالیت ذهنی تان کاهش می یابد و 

بدن آرام می شود.
غیرممکن اســت زمانی کــه آرام و عمیق 

نفس می کشید، عصبانی شوید. با انجام 
این عمل متوجه خواهید شــد که بعد از 
چند دقیقــه، آرامش به شــما بازخواهد 
گشــت. »خشــم و اضطراب دارای نیرو 
هســتند، اما نیروی آرامش از آن ها بیشتر 

است.«
بر ترس مورد پسند واقع نشدن غلبه کنید

برای این منظور، جمالت مثبت زیر را با 
خود تکرار کنید:

»حــق دارم بــدون آنکه عشــق و توجه 
دیگران را از دســت دهم، به دیگران »نه« 

بگویم.
»هر روز که می گذرد برایم آسان تر می شود 
که افــکارم را بیان کنم و مــردم من را به 

راحتی درک می کنند.«
»نمی توانم مورد پســند همــه مردم قرار 
بگیرم و همه را از خود راضی نگه دارم و 

این امری طبیعی است.«
»حق دارم که تصمیم گیری کنم.«

»می دانم چه می خواهم و آن را به وضوح 
بیان می کنم.«

 خود را از احساس گناه رها کنید
خانمی را در نظر بگیرید که وقتی صبح ها 
از خواب بیدار می شــود احساس می کند 
شــوهرش از دنده چپ بلند شده است. 
از خودش می پرســد  به طورناخــودآگاه 
»چه کار کرده ام؟« زمانی که پیش دوستانش 
مــی رود و آن هــا روی خــوش نشــان 
نمی دهند، احســاس می کنــد که تقصیر 
اوست که دوستانش در چنین حالتی قرار 
دارند و حضــور او موجب رنجش آن ها 
شده است. باید بدانید که چنین احساسی 
اغلب موجب می شود فرد سکوت کند و 

احساساتش را ابراز نکند.
همچنین احساس گناه همانند دور باطل 
عمل می کنــد و اثر گلوله بــرف را دارد؛ 
از خود می پرســیم که چــرا چنین چیزی 
برایمــان پیش آمــده اســت و در نهایت 
متقاعــد می شــویم که مطمئنــا کار بدی 
انجام داده ایم و بعد در وجودمان به دنبال 
نقص ها و خطا های خیالی می گردیم و باز 
هم احساس گناه بیشتری می کنیم و غیره.

احســاس گناه به کلسترول خون شباهت 
دارد؛ کلســترول خوب و کلســترول بد. 
احساس گناه بد به طور پیوسته از شما یک 
گناهکار می سازد و بدون آنکه بتوانید این 
احســاس را به یک خطای مشخص ربط 
دهید، دچار احساس مبهم گناه می شوید. 

از این نوع احساس گناه باید دوری کنید!
در عــوض، احســاس گناه خــوب، به 
احساس مسئولیت ربط دارد. این احساس 
به امور مشخص و واقعی مربوط می شود 
که وجدانتان به شــما ندا می دهد؛ دروغ، 

غیبت، نیش زبان و غیره.
ویژگی احســاس گناه خوب آن است که 
می توانیــد به آن خاتمه دهیــد. ازاین رو 
باید بین احســاس گناه خــوب و بد مرز 

مشخصی بگذارید.
 از افراد موفق و قوی الگو بگیرید

چنانچه مشــکل تان را با افــرادی که مثل 
شما دچار وابستگی شدید عاطفی هستند 
در میان بگذارید، هیچ دردی از شــما دوا 
نمی شود. احتماال افرادی را در دور و برتان 
می شناسید که دچار این مشکل بوده اند، 
اما موفق شــده اند از پس آن برآیند. آن ها 
را از نزدیــک زیر نظر بگیریــد و از آن ها 
به عنوان یک راهنما استفاده کنید. به آن ها 
نزدیک شــوید و از آنان بپرسید معیارها، 
دستورالعمل ها و انگیزه، رفتار و رمز و راز 
موفقیت آن ها چیســت. این ارزش ها را 
وارد ذهنتان کنید و آن ها را به کار گیرید؛ و 
حاال در اوج آرامش و قدرت، آسیب های 
مربوط به وابســتگی های قبلــی خود را 

ترمیم کنیم. 

وابستگی چیست؟
برگرفته از افکار نیوز - به انتخاب آزاده 
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نویسنده: حسامی

 
سرآغازی بر فلسفی اندیشیدن

نگرشی بر اندیشه فلسفی کانت 

کانت را می توان یکی از پیشــگامان فلســفه مدرن نامید که هدف اصلی او 
آزادی انسان از جبر زمان ، مکان ، سنت ، 

نیروهای ناشناخته ، وراثت و آنچه هر 
 انسان را از رهائی خویشتن و خود برانگیختگی باز می دارد .

کانت :
» من زمانی که ایمان به چیزی داشــته باشــم باید از دانش خود صرف نظر 

کنم .«
او باور داشت انسان باید :

به بردگی دوران جوانی و نا بالغی خویش نظر افکند و شهامت داشته باشد 
کــه فکر خود را بکار گیرد ، و در بدترین شــرایط نیــز بتواند بر چگونگی 
زیست خود تاثیر مهمی گذارد .« او این تحول را متافیزیک مینامد که مؤمنین 

آن را به نیروهای خارج از جهان هستی تعبیر و تفسیر کردند .
به بیانی دیگر او در جواب روشنگری چیست گوید : 

خروجِ انســان از نابالغی ، به خود انگیختگی اســت ، و شرح می دهد این 
نابالغی از نبود فهم و درک ما ناشی نمی شود ، بلکه از نبود شوِق اندیشیدِن 

مستقل سر چشمه می گیرد و شجاعتِ  خردمند بودن نقش عمده دارد .«
کانت برای شادکامی انسان در زمین بسان

دیگر فالسفه قبل از خود برای دستیابی به آزادی ، سعادتمندی و بهزیستی 
انســان دست به واکاوی  ســه عامل عمده آن زده اســت،  یعنی :  اتیک ، 

پولیتیک ، معرفت علمی ، 
Ethics,  GOVERNANCE,  Epistemology. او ایــن موضوعات را 
وارد مرحله تازه ای نمود . او فیلســوفی کثرت گرا و انســان مدار است  و 

انسانی چنین  آرزو داشته :
» جســارت آزاد بودن داشــته باش و آزادی و گوناگونی دیگران را محترم 

شمار .«
چرا که منزلت انســانی در آزادی و خود آیینی اســت ، انسان تنها از طریق 
معرفت و آگاهی و خود شناسی است که می تواند خود را به لحاظ روحی 
از بردگی ناشی از خرافات ، پیش داوری ها و بت ها رها سازد و بر پای خود 

بایستد .«
چکیده آنچه کانت را تبدیل به فیلســوفی دوران ســاز نموده را ، می توان 

چنین بر آورد کرد :
  چهار پرسش اساسی  : 

- انسان چه میتواند بداند ؟ 
- چگونه بایست زیست ؟

- چه امیدی می توان داشت ؟
- انسان چیست و چگونه بایستی به جهان هستی بنگرد ؟ 

 روش شناخت کانت از چه راهی سر بر آورد ؟
دوران او شناخت از دید عقل گرایی و تجربه گرائی بین فیلسوفان در نوسان 
بود ، افرادی چون دکارت ، اسپینوزا،  الیبنیتس و ولف عقل گرا و تعدادی 

چون هیوم ، بیکن ، الک ، بارکلی تجربه گرا بودند .
او نظریه شناخت هیوم را که بشر قادر به شناخت کامل همه چیز نیست را 

بسط داد
و آن را بر اساس نظریه علت و معلول چنین شکل داد :

باید بین جهان در خود و جهان در دید فرق گذاشت . او باور داشت انسان 
هر گز قادر نیست به ماهیت درونی بسیاری از مسائل و اشیا پی ببرد ، اما می 
تواند آنها را از دید و درک خود باز شناسد و تبیین و تحلیل کند . او در اثر 

خود سنجش خرد ناب می نویسد :
شک نیست که هر گونه شناسائی با تجربه آغاز می شود . زیرا چگونه ممکن 
است توانائی شناسائی بکار آید ، مگر آنکه به تاثیر موضوعاتی که حس های 
ما را متاثر می کنند برانگیخته نگردد . از این  رو هیچ شناسائی پیش از آزمون  

نیست ،بلکه   آزمون آغاز هر گونه شناسائی است .
ولی این بدان معنی نیســت که همه شناسائی از تجربه بدست می آید بلکه 
ترکیبی است از تجربه و آنچه توانایی شناسایي از خود به آن می افزاید یعنی 

عقل .
» اگــر ما توجه و تمرین کافی نکرده ، در این باره مهارتی بدســت نیاورده 
باشــیم ، )از راه عقل( از تشخیص آنچه خود ، به تاثرهای حسی نخستین 

افزوده ایم ، ناتوان خواهیم بود . »
او می افزاید :

سرنوشــت  خرد آدمی چنین است که نخست با شتاب ، بنای اندیشه خود 
را بر پا می کند و پس از پایان بردن کار ، تازه درصدد بررســی استواری آن 

بر می آید. »
او در ادامه » نقد خرد ناب » به موضوع دانشــی که آزاد از تجربه و محدود 
بودن استعدادهای بشری را بررسی می کند که حدوِد آنچه نمی تواند بفهمد 
و آنچه  یگانه کردن تصویرها را ، نیازمند دانستنی ها می داند . نیروی داوری 

انسان همان نزدیک کردن موضوعات،  زیر مفهوم ها ، و اسلوبها است . 
» اگر فهم را بطور کلی ، توانائی تشخیص اسلوبها یا نورم ها تعریف کنیم ، 
میتوان گفت نیروی قضاوت همانا توانائی گرد آوردن اسلوبها یعنی تشخیص 

این است که آیا یک چیز  تابع قانون معین است  یا نیست »
او با این روش به بررسی و شناخت  وجوِد روح و خدا می پردازد و برهان 
های خرد نظری برای اثبات هســتی خدا را نا کافی می داند و پرداختن به 

الهیات عقالنی را کاری بیهوده و وقت کشی می پندارد .
»مــن باور دارم که هرگونه کوشــش برای برپا  کــردن یک الهیات به کمک 
اندیشه تنها ، بیهوده است و اصول خرد نمی توانند کاربردی در باره طبیعت 

و دستیابی به حقیقتی در الهیات برسانند ».
از این رو االهیاِت عقالنی نمی تواند وجود داشته باشد مگر اینکه بر بنیادهای 

اخالق استوار باشد .«
نگاه او به انســان ، موجودی اســت آزاد که خواســت و اراده او موضوعی 

مستقل از خداست .
» انسان موجودی هم طبیعی ،  هم بیولوژیک و هم اجتماعی است و وارث 
طبیعت که به آن تعلق دارد و اخالق او از پیش تعیین نشده است ، از این رو 

او  جوابگوی رفتار و انتخاب خود است .

فلسفه اخالقی او مبتنی بر همین نظریه مسئولیت اخالقی 
انسان است .«

کانت چون هیوم شخصیت را :
 آزادی از مکانیسم طبیعت » تعریف می کند و منکر هر گونه 

اخالِق طبیعی ، 
ســنتی ، الهی ، ..... است ، بلکه آن را وضع شده توسط 

انسان با اصول و روش خود می داند .
کانت در کتاب »نقد عقل عملی« تاکید می کند :

اخالق نظریه ای نیست که ، چگونه به سعادت برسیم بلکه 
نظریه اســت درباره اینکه چگونه خود را شایسته سعادت 

سازیم »
او دیدگاه روســو را در مورد انسان در حالت هایی را نمی 
پسندد و باور دارد انســان تنها در صورت فاصله گیری از 
انگیزه های احساسی و هیجانات لحظه ای می تواند عمل 

کند . در غیر این صورت 
انســان بطور طبیعی میتواند اســیر انواع غرایز جســمی و 

روحی گردد .
فلسفه سیاسی 

او درسی که از انقالب فرانسه گرفت
 چنین بود که : 

» میتوان بنام آزادی و برابری.  نفرت انگیزترین اقدامات را 
مرتکب شد .«

و در ادامه نوشت : 
ایماِن تعصب آمیز ، همواره امری زشت و ناسازگار با آرمان 
یک نظام کثرت گراست و وظیفه ماست که با تعصب در هر 

شــکل آن به مقابله برخیزیم ، حتی زمانی که اهداف آن از نظر اخالقی بی 
عیب و نقص باشد .«

او قانون اساسی بصورت عادالنه با محتویاتی که از سوی همگان تصویب 
شده باشد را مبنای قرارداِد اجتماعی و حقوق شهروندی می داند .

در مورد اصول چنین قانونی ، اصلی که از همه جنبه محوری داشته باشد را 
» بی طرفی و » غیر جانبدار بودن » آن می داند . او استدالل می کند که قانوِن 
حق مداخله در زندگی مردم و یا کوشش در هدایت مردم به خوشبختی و یا 

تعیین خیر و شر در زندگی افراد را ندارد .
او می نویسد :

انسانها دارای عقاید گوناگون اند . بنابراین نمی توان آنها را تحت اصل یک 
خواست مشترک گرد آورد .« 

تاکید اساسی کانت بر این است که : 
فرصت برابر برای همه راههای رقابت با یکدیگر فراهم گردد .«

او باور دارد چنین رسالتی فقط از عهده نظام جمهوری بر آمده که آنرا جوهر  
دموکراسی و حاکمیت اکثریت می داند .

کانت و صلح ابدی 
کانت برای برقراری صلح جهانی سه شرط اصلی را الزم میداند :

اول ، قانون اساسی بورژوازی با نظام جمهوری
دوم ، حقوق بین الملل که  بر پایه فدرالیســِم کشــورهای آزاد استوار باشد 
. )این اصل در اروپا تحقق یافته و بین کشــور های اتحادیه اروپایی جنگی 

دیگر مطرح نیست بلکه یک سیستم حقوقی موجب صلح دائمی  شده (.
سوم ، حقوق شهروند جهانی باید بر اساس مدارای عمومی به اجرا درآید .

او آرزو داشــت روزی شهروندان جهان به همه جا بدون مانع سفر کنند و 
دوستانی داشته باشند و از آنها چون مهمان پذیرا

باشند .
در این زمینه او شش اصل را نیز آورده :

اصل اول، هیچ قرارداد صلحی نباید امضا شــود اگر هدف آن ادامه و تکرار 
جنگی دیگر در آینده باشد .

اصل دو ، پایان دادن به سیاست های دولتی است که به خرید سرزمین های 
دیگر اقدام می کنند .

اصل ســه ، ارتش کشور ها به مرور زمان باید منحل شوند . روند گسترش 
سالح های نظامی به جنگ منجر می شود .

اصل چهار،  سرعت تولیدات سالح های نظامی باید برای قرارداد یک صلح 
ثمر بخش هزینه شود .

اصل پنج ، هیچ کشــوری اجازه ندارد با زور و خشــونت در امور کشــور 
دیگری و به خصوص که مربوط به قانون اساســی کشــور دیگر می باشد 

دخالت کند مگر آن کشور در حال انحالل قرار گیرد .
اصل شــش ، در شــرایط جنگ طرفهای درگیر با دشــمنان خود به روش 
انســانی و بشردوستانه رفتار کنند و هیچ کشوری حق ندارد در کشور های 
دیگر شرایطی بوجود آورد که اعتماد دولتها را به تحقق یک صلح در آینده 

غیر ممکن سازد . 
کانت در این زمینه به انســان هایی هشدار می داد که آنها را« قاتالن موذی« 
و شر رادیکال می نامید و باور داشت طفولیت انسان هنوز هم هست و شر 

بخشی از سرشت انسانها است .
به نظر او صلح فقط توسط بصیرت و فهم انسانها با یک سیستِم حقوقی می 
تواند بر قرار شــود . او در جستجوی راهی که خدا بتواند انسانها را نجات 

دهد، نبود
بلکه در پی راه حل های دنیوی و غیر مذهبی بود .

وی می نویسد :
حقوق بین الملل فقط در زمانی امکان پذیر می شــود که »شرایط حقوقی« 

درسطح بین المللی استوار و پایدار شوند .«
این دو گفته را باهم مقایسه کنیم :

هگل : اگر طالب صلح هستید ، همیشه
خود را برای جنگ آماده کنید .«

کانت : اگر طالب صلح هستید ، باید خود را از جنگ عبور دهید .«
حقوق بشر و آزادی

کانت آزادی انسان را حقی فطری و همزاد او می شناسد و تنها حق اولیه ای 
است که به دلیل انسان بودنش به او تعلق دارد .

کانت زیر بنای دیگر موارد حقوق بشر چون برابری و استقالل انسان را اصل 
بنیادین آزادی میداند . شرط آزادی در اجتماع از دید او :

چنان رفتار کن که بشریت را چه در شخص خود و چه با دیگران ،  همیشه 
به عنوان هدف نهائی به حساب آوری نه به عنوان وسیله .«

» چنان رفتار کن که کاربرِد آزاِد اختیاِر تو ، بتواند با آزادی هر کس دیگری 
، بر پایه یک قانون عمومی که به واسطه ی بصیرت انسانی ،از طرف جمع 

مورد پذیرش قرار گرفته باشد ، استوار باشد .«
» دولت چنان که بخواهد دولت قانونی و مشــروع باشد اجازه ندارد اصل 
حقوق بشــر را خدشه دار سازد ، از نظر کانت : مشروعیت دولت ، آزادی 
و حفظ حقوق همه شهروندان است که تنها پایه ی حقانیِت هر گونه دولت 

قانونی را می سازد. «
سخنانی پراکنده از کانت : 

مغز انسان قدرت تمیز و تشخیص موضوع غیر فیزیکی و محسوس را ندارد 
هر موضوعی فبل از شناسائی باید مورد نقد و پرسش قرار گیرد. 

فقط در جامعه مدنی است که حدود خوب و بِد اخالق مشخص می گردد 
نه در جامعه طبقاتی  . 

فرهنگ مدرن سه خصیصه دارد :
خرد و تفکر کامل ، دنیوی بودن ، کثرت گرائی  . او ســه مرحله را در ســه 

کتاب شرح داده : 
- فلسفه شناخت ، در سنجش خرد ناب : 

انسان چه چیزی را می تواند بشناسد ؟
 - فلسفه خواستن ،  در سنجش خرد عملی : بعد از شناخت تجربه آزاد که 

از قبل تعیین نشده یا قانون گذار مستقل .
 - فلســفه احســاس کردن ، در سنجش نیروی داوری ، تشخیص خوبی و 

بدی ،
زیبائی و نا زیبایی .

قوانینی را دوست بدار که اگر برای خودت نیز اجرا شود ، خوب باشد .
آرزوی کانت برآورد شدن چنین گزینه هائی بود :

جهانی شدن آزادی ، جهانی شدن اصول اخالقی  ، 
آزادی و اخالق باید به صورت مکانیزمی در آید تا عملکرد داشته باشد  . 

انساِن نمودی یا Objective به صورت علتی ، تعیین شده است .
انسان عقالنی یا درون ذاتی Subjective که آزادانه عمل می کند .

اولی را فیزیک و دومی را متافیزیک می نامد .
خلوص دموکراسی در جدائی و استقالل دو قوه مقننه و قضائیه،  از دولت 

است .
اراده به تغییر نوعی علّیت اســت که از آِن باشــندگان خردمند است و جبر 

طبیعی ویژگی مشخص کننده همه باشندگان بی خرد است .
حِق طبیعی نمی تواند از طبیعتِ جسمی و روانی انسان بر آید یا مشتق شود 
،که از طبیعت به ارث برده ، بلکه چنین حقی باید حقی بنیانگذار،  تأسیسی 

، وضع شده ، از طرف انسان برای حِق فرد انسانی باشد .
قانون تاسیســی یا موضوعه ، برای جلوگیری از اجرای قوانین مانده از قبل 

چون شریعت ، سنت ، طبیعی و ...است .
فرد وقتی آزاد اســت که قابلیت خود مختار بودن را داشــته باشد و مفهوم 
آزادی در اراده ای مطرح است که از تجربه قبلی بهره نبرده و به خودی خود 

قانون گذار باشد .
نقد خرد ناب از دید کانت در سه گام است : 

گام اول ، گذر از شناسائی عادی اخالقی به شناسائی فلسفی آن .
گام دوم ، گذر از فلسفه معمولی اخالق به متافیزیک اخالق .

گام سوم ، گذار از متافیزیک اخالق به نقد خرد ناب .
خــرد باید کردارها را از قانون طبیعت خارج کند از این رو اراده همان خرد 

عملی است ، که آن متافیزیک اخالق است .
اراده نیروئی خواهد بود که فقط چیزی را بر می گزیند که خرد ، آزاد از قید 

تمایالت آن را بطور عملی الزم ، یعنی نیک می داند .
تکلیف اخالقی وقتی معنی دارد ، چون یک فرمان مطلق بیان شــود ، بنیان 
آن بر خرد باشد نه از ویژگی های فیزیکی طبیعت انسان که شامل انگیزه های 
حسی و تمایالتی است که باید در اخالق همه را پاک کنیم ، » این یک اصل 

خود قانون دهی است .«
قانوِن طبیعِت فیزیکی Objective  است . ولی اراده که وارد می شود ،

متا فیزیک می شود .
شوربختانه پیروان دیدگاه فارابی ، سینوی و صدرایی،  این متافیزیک را به آن 
جهانی تعبیر کردند و او را از جهان یونانی به جهان ایمانی ُمَشَرف نمودند .

 بقول یکی از کانت شناسان معاصر :
رویارویی با چنین متفکری در کشوری مانند ایران که کاریسما پرستی در آن 
قدمت طوالنی دارد ، بسیار مشکل است ،بنابراین بدون اغراق باید اعتراف 

کنم که من واقعا بیشتر با َشَبح کانت 
در حال گفتگو هستم و این تعاطی ) داد و ستد ( اندیشه مانند گفتگوی کرها 

و الل ها با هم است.  

انجمن فلسفی پرسش
 مقاله:
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
2 جوالی تا  8 جوالی ) 11 تیر تا 1۷ تیر (

آدینه 11 تیر     2 جوالی
1302 خورشیدی )1923 میالدی(

زادروز عباس کاتوزیان، نقاش معاصر ایرانی
1319 خورشیدی )19۴0 میالدی(

درگذشت کیخسرو شاهرخ، نماینده جامعه زرتشتیان در مجلس
132۶ خورشیدی )19۴7 میالدی(

زادروز میهن بهرامی، قصه نویس، در تهران
13۶9 خورشیدی)1990 میالدی(

درگذشت محمدعلی زاویه، نقاش و نگارگر ایرانی
محمدعلى اسماعیل زاویه پس از گذراندن تحصیالت ابتدایى در سال 1308 به هنرستان صنایع 
مستظرفه رفت )بعدها این هنرستان، کمال الملك خوانده مى شد( و رشته  مینیاتور و تذهیب را براى 
آموزش برگزید. پس از چندى در سال 1319 در رشته  مینیاتور با درجه ى ممتاز فارغ التحصیل شد. 

وى در همین رشــته در مدت شــصت ســال کار بیش از دو هزار عکس، نقاشى و تذهیب ساخته 
اســت. استاد زاویه چگونگى و ســاخت رنگ هاى طبیعى کارهاى خود را مرهون دو استاد خود 
هادى تجویدى در مینیاتور و على درودى در تذهیب مى داند. وى دربین ســال هاى 1327 -132۶ 
ریاســت موزه  هنرهاى ملى را بر عهده گرفت و در همین دوران به منظور برگزارى نمایشگاه هاى 
متعدد به خارج از کشور سفر کرد و در این فرصت ازاکثر موزه هاى بزرگ جهان دیدار به عمل آورد 
و موفق به اخذ مدال طال در رشــته  مینیاتور از نمایشگاه بین المللى بروکسل و نشان هنر از وزارت 
فرهنگ و هنر و دیپلم »گراندپرى« شــد. وى در سال 1339 بازنشسته گردید و در کارگاه شخصى 
خود به انجام کارهاى هنرى پرداخت. از آثار برجسته ى او مى توان »خسرو و شیرین«، »نمایى از 
قصر ســلیمان«، »هفت گبند بهرام«، »چوگان بازى هنرمندان در دربار شاه عباس« را نام برد. آثار این 

نقاش در موزه ى هنرهاى ملى حفظ مى شود.
 آثار نقاشی محمد علی زاویه به صورت کارت تبریک در شرکت کتاب موجود است

1388 خورشیدی )2009 میالدی(
درگذشت جمشید شیبانی، خواننده معروف و از پیشکسوتان موسیقی جاز در ایران، در بیمارستان 

تارزانا در لوس آنجلس کالیفرنیا. وی متولد 1303 بود.

شنبه 12 تیر     3 جوالی
1303 خورشیدی )192۴ میالدی(

میرزاده عشقی، شاعر و روزنامه نگار آزادی خواه، به قتل رسید
میرزاده عشقی نام اصلیش »سید محمدرضا کردستانی« و فرزند »حاج سیدابوالقاسم کردستانی« بود 
و در تاریخ دوازدهم جمادی اآلخر ســال ۱۳۱۲ هجری قمری مطابق ۲۰ آذرماه ۱۲۷۳ خورشیدی 

و سال ۱۸۹۴ میالدی زاده شد.
ســال های کودکی را در مکاتب محلی واز ســن هفت ســالگی به بعد در آموزشــگاه های »الفت« 
و»آلیانس« به تحصیل فارسی و فرانسه اشتغال داشته، پیش از آنکه گواهی نامه از این مدرسه دریافت 

کند در تجارتخانه یک بازرگان فرانسوی به شغل مترجمی پرداخته و به زبان فرانسه مسلط شد.
دوره تحصیلی وی تا سن هفده سالگی بیشتر طول نکشید، در آغاز سن ۱۵ سالگی به اصفهان رفت، 
ســپس برای اتمام تحصیالت به تهران آمد، بیش از سه ماه نگذشت که به همدان بازگشت و چهار 
ماه بعدش به اصرار پدر برای تحصیل عازم پایتخت شد ولی عشقی از تهران به رشت و بندر انزلی 

رهسپار واز آنجا به مرکز باز آمد.
هنگامی که در همدان بسر میبرد اوائل جنگ بین المللی اول ۱۹۱۴-۱۹۱۸ میالدی به عبارت دیگر 
دوره کشمکش سیاست متفقین و دول متحده بود. عشقی به هواخواهی از عثمانیها پرداخت و زمانی 
که چند هزار تن مهاجر ایرانی در عبور از غرب ایران به سوی استانبول میرفتند او هم به آنها پیوست 

وهمراه مهاجرین به آنجا رفت.
عشــقی چند سالی در اســتانبول بود، در شعبه علوم اجتماعی و فلســفه دارالفنون باب عالی جزء 
مستمعین آزاد حضور می یافت، پیش از این سفر هم یک باربه همراهی آلمانی ها به بیجار و کردستان 

رفته بود.
»اپرای رســتاخیز شهریاران ایران« را عشــقی در استانبول نوشــت. این منظومه اثرمشاهدات اواز 

ویرانه های مدائن هنگام عبور از بغداد و موصل به استانبول بوده است.
عشــقی گاه گاهی در روزنامه ها و مجالت اشــعار و مقاالتی منتشر می ساخت که بیشتر جنبه وطنی 
واجتماعی داشــت، چندی هم شخصا روزنامه »قرن بیستم« را با قطع بزرگ در چهار صفحه منتشر 

می کرد که امتیازش به خود او تعلق داشت لیکن بیش از ۱۷ شماره انتشار نیافت.
در آخرین کابینه حســن پیرنیا، مشــیرالدوله از طرف وزارت کشــور به ریاست شهرداری اصفهان 

انتخاب گردید ولی نپذیرفت.
در آغاز زمزمه جمهوریت عشــقی دوباره روزنامه »قرن بیســتم« را با قطع کوچک درهشت صفحه 
منتشر کرد که یک شماره بیشتر انتشار نیافت وبر اثر مخالفت روزنامه اش بازداشت شد و خود شاعر 
نیز به دســت دو نفر در بامداد دوازدهم تیر ماه ۱۳۰۳ خورشیدی درخانه مسکونیش جنب دروازه 

دولت، سه راه سپهساالر کوچه قطب الدوله هدف گلوله قرارگرفت.
شاید شعرهای عشقی به علت عمر کوتاه شاعریش هیچ گاه مجال پخته شدن پیدا نکردند اما صراحت 
لهجه، نکته بینی و تحلیل بســیار فنی او در مورد تحوالت سیاســی و اجتماعی دوره خودش بسیار 
مشــهود است. به عقیده بسیاری از مورخین عشقی از مهم ترین روشنفکران مولود روشنگری پس 

از مشروطه بود.
عشقی، زبانی آتشین و نیشدار داشت. او در روز ۱۲ تیر ماه ۱۳۰۳ شمسی، در تهران هدف گلوله 

افراد ناشناس قرار گرفت و در ۳۱ سالگی، چشم از جهان فرو بست.
وی به خاطر مخالفت با سردار سپه و جمهوری پیشنهادی او به دست عوامل اوکشته شد. مزار او در 

ابن بابویه و در گوشه ای متروک )در نزدیکی مزار نصرت الدوله فیروز( قرار دارد.
از اشعار معروف عشقی می توان از نوروزی نامه، سه تابلو مریم، احتیاج و رستاخیز نام برد.

شعر باید رید، یکی از تندترین و معروفترین اشعار عشقی است.
بعد ازین بر وطن و بوم و برش باید رید!
بچنین مجلس و بر کّر و فرش باید رید!

 کلیات اشعار میرزاده عشقی از انتشارات شرکت کتاب منتشر شده 
است.

1330 خورشیدی )19۵1 میالدی(
زادروز بیژن بیجاری، قصه نویس، در اصفهان

13۶7 خورشیدی )1988 میالدی(
سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو آمریکایی در خلیج 

فارس
1377 خورشیدی )1998میالدی(

درگذشت سهراب شهیدثالث، فیلمساز برجسته

 یکشنبه 13 تیر     4 جوالی
13۵0 خورشیدی )1971 میالدی(

درگذشت استاد دکتر محمد معین، دانشمند، نویسنده، پژوهشگر و رئیس سازمان لغتنامه دهخدا و 
پدید  آورنده فرهنگ معین

  دست آوردهای دکتر محمد معین در شرکت کتاب موجود هستند 
1377 خورشیدی )1998 میالدی(

درگذشت صادق چوبك، نویسنده، در برکلی کالیفرنیا
 شرکت کتاب ناشر کتاب های زنده یاد صادق چوبک است. 

138۵ خورشیدی )200۶ میالدی(
درگذشت جواد تقدسی، کمدین معروف در سن 8۴ سالگی در تهران.

دوشنبه 14 تیر     5 جوالی
129۵ خورشیدی)191۶ میالدی(

زادروز صادق چوبک، نویسنده  در بوشهر.
وی به همراه صادق هدایت از پیشگامان داستان نویسی مدرن ایران 
است. از آثار مشهور وی مجموعه داستان انتری که لوطی اش مرده 

بود و رمان های سنگ صبور و تنگسیرنام برد.
  کلیــه ۶ جلد آثار صــادق چوبک در زمان حیات نویســنده و با 

مجوزایشان توسط شرکت کتاب تجدید چاپ شدند. 
1230 خورشیدی)18۵1(

زادروز میرزا حسن تبریزی معروف به رشدیه در تبریز ازپیشگامان 
نهضت فرهنگی ایران و بنیانگذار مدرسه )دبستان( به سبک نوین 

در ایران )درگذشت 27 آذر 1323 در قم(
1379 خورشید)2000 میالدی(

درگذشت مهرانگیز منوچهریان، بانوی حقوقدان  ایرانی
1391 خورشیدی )2012 میالدی(

درگذشت منوچهر جمالی، نویسنده و متفکر ایرانی در سن 8۴ سالگی در شهر ماالگای اسپانیا
139۵ خورشیدی )201۶ میالدی(

درگذشت عباس کیارستمی، فیلمنامه نویس، تهیه کننده،کارگردان، تدوین گر، نقاش، شاعر و عکاس 
بین المللی در سن 7۶ سالگی به دلیل لخته شذن خون و سکته در پاریس. وی متولد 1 تیر ماه 1319 

در تهران بود

سه شنبه 15 تیر     6 جوالی
1287 خورشیدی )1908 میالدی(

درگذشت میرزاملکم خان ناظم الدوله- وزیر مختار ایران در ایتالیا و مدیر روزنامه  قانون
1313 خورشیدی )193۴ میالدی(

زادروز صادق همایونی، محقق، شاعر، قصه نویس
13۴2 خورشیدی )19۶3میالدی( 

دســتگیری طیب حاج رضایی- رییس میدان های میوه و تره بار تهران به اتهام مشارکت در وقایع 1۵ 
خرداد

13۶9 خورشیدی )1990 میالدی(
درگذشت مجید محسنی، کارگردان, نویسنده و بازیگر ایرانی.

چهارشنبه 16 تیر     7 جوالی
130۵ خورشیدی)192۶میالدی(

درگذشت ادوارد براون ایران شناس و استاد دانشگاه کمبریج، نویسنده  کتاب »تاریخ ادبیات ایران«
1321 خورشیدی )19۴2 میالدی(

زادروز گلی امامی، مترجم
  آثار ترجمه گلی امامی مانند به کسی مربوط نیست، پروست چگونه می تواند زندگی شما را دگرگون 
کند، زندگی کوتاه اســت )نامه ای به قدیس آگوستین(، گردابي چنین هایل در شرکت کتاب موجود 

است 
137۶ خورشیدی)1997 میالدی(

درگذشت دکتر محمدعلی مجتهدی ریاضیدان و بنیانگذار دانشگاه صنعتی آریامهر )شریف(.
  کتاب »دبیرســتان البرز و شــبانه روزی آن«  از انتشــارات بیســتون و کتاب »خاطرات محمد علی 

مجتهدی«  از انتشارات ایران بوکز در شرکت کتاب موجود است.

پنجشنبه 17 تیر     8 جوالی
132۶ خورشیدی )19۴7 میالدی(

بازداشت حســن صدر )مدیر قیام ایران(، سیدمهدی میراشرافی )مدیر آتش(، عباس خلیلی )مدیر 
اقدام( و توقیف روزنامه هایشان

133۵ خورشیدی )19۵۶ میالدی(
زادروز فرشته   ساری، شاعر، قصه نویس، و مترجم

13۴7 خورشیدی )19۶8 میالدی(
زادروز اردوان کامکار، آهنگساز و نوازنده ی سنتور

13۵7 خورشیدی )1978 میالدی(
تشکیل جناح سوم به رهبری دکتر هوشنگ نهاوندی در حزب رستاخیز.

13۶1 خورشیدی)1982 میالدی( 
درگذشــت احمد نجفی زنجانی معروف به معصومی، هنرمند و خوشنویس معاصر. خطاطی کتیبه 

دانشگاه تهران یکی ا ز آثار اوست.
138۴ خورشیدی )200۵ میالدی(

درگذشت فریدون ناصری، مدیر هنری ارکستر سمفونیک تهران )تولد 1۴ آبان 1309خورشیدی(

چاپ سوم این مجموعه با تجدید 
نظر و افزوده ها منتشر شد با تلفن 
به  را  آقای شان صداقتی آن  به 
رایگان از ایشــان دریافت کنید 

در کانون خبر:

راب بونتا ، دادستان کل کالیفرنیا  سفرهای اداری یه ایالت های آرکانزاس، 
فلوریدا، مونتانا، کارولینای شــمالی و ویرجینیای غربی را به خاطر قوانین 

ضد دگرباشان )LGBTQ( در این ایالت ها را ممنوع کرد. 
او در کنفرانس خبری گفت: ما هزینه  کردن بودجه کالیفرنیا را  با باورهای 
بنیادین حقوق مدنی هم آهنگ می کنیم و ارزش پول را در برابر ارزش های 

اخالقی به چالش می کشیم.  
هم اکنون 17 ایالت از ۵0 ایالت آمریکا در فهرست ممنوعیت و محدودیت 

کالیفرنیا قرار دارند که تگزاس، تنسی و  کارولینای جنوبی نیز در میان آنها 
هستند. 

در قانونی که در سال 201۶ در مجلس ایالتی کالیفرنیا تصویب شده است به 
حکومت ایالت کالیفرنیا دستور می دهد که از هزینه کردن در ایالت هایی که 
قوانین تبعیض آمیز در زمینه جنسی و جنسیتی دارند، هزینه نکند و قرارداد 

اقتصادی نبندد.

سفرهای اداری یه ایالت های آرکانزاس، فلوریدا، مونتانا، کارولینای 
شمالی و ویرجینیای غربی ممنوع شد

خشــکی هوا و نبود رطوبت در چند روز گذشته در شمال کالیفرنیا دو آتش 
ســوزی بزرگ را هم چنان شعله ور نگه داشته و بوته رازهای خشک  را به 

آتش کشیده است و ۱۳۰۰ مامور آتش نشانی را به چالش کشیده است. 
در آتش ســوزی  LAVA که در کوهپایه های شســتا ادامه دارد ۷/۳۰ مایل 
مربع را در برگرفته و تنها -۹ درصد آن مهار شــده اس. هنوز ساکنان شهر» 

وید«  در بیرون از خانه های خود به سر می برند. 
در آتش سوزی دیگری که از روز  در شمال شرقی کالیفرنیا در جنگل های 
کلمات ادامه دارد و ۷/۱۲ مایل مربع را پوشــانده اســت تنها ۶ درصد مهار 
شده و سبب تخلیه خانه ها شده است. این آتش سوزی نا مرز ایالت ارگان 

ادامه یافته است. 

خشکی و گرمای هوا چالشی بزرگ برای آتش نشانها در کالیفرنیا
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منشه امیر در لس آنجلس

منشــه امیر روزنامه نگار و برنامه ساز رادیویی و 

مدیر ســابق رادیو دولتی صدای اسرائیل و مدیر 

کنونی سایت خبری پیام اسرائیل روز 12 جوالی 

2021 به دعوت برخی از عالقمندانش وارد لس 

آنجلس خواهد شــد. یکــی از برنامه های آقای 

منشه امیر که قطعی شده است سخنرانی  با عنوان 

توافق صلح بین ایران و اســرائیل به واقعیت می 

پیوندد، این سخنرانی در سیزدهم جوالی در محل 

فدراسیون یهودیان ایرانی در ساعت ۷ بعدازظهر 

و با همراهی خانم زهره میزراحی برگزار خواهد 

شــد. برنامه رایگان است ولی نامنویسی و رزرو 

کردن اجباری است.  

http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38835&Status=2
www.cbsautobody.com
https://benjipersonalinjury.com/
http://08global.net/

