ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که
میدانم خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که
این امپراتوری را برای پارسیها بنا کردم تو به این
پاره خاک که پیکر مرا در بر گرفتهاست رشک مبر!!!...
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رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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انتشار کتاب انگلیسی «قاتل مخوفُ ،مالی بی رحم»
در روز تنفیذ رئیسی

پیش درآمدی بر دادنامه محمدعلی
طاهری بنیادگذار عرفان کیهانی حلقه
نویسنده :آنیتا قناعی -صفحه ۸

برکناریگویننیوسامیارفراندوم
جمهوریخواهاندربرابردموکراتها

وام های کرونا

آیامقرراتوقوانینکالیفرنیاعلیه
اسلحهمرگباروخودکارلغوخواهدشد؟
ملواننیرویدریاییونابودیناو
جنگیUSS-Bonhomme
شرکت PG&Eرامسئولمرگ ۴نفر،
نابودشدنبیشاز ۲۰۰ساختمانو

سوختن۵۶۰۰۰اکرازمناطقجنگلی

نیازگوین نیوسام به جناح
چپ برای ماندگاری
پاکسازی ونیس بیچ
از چادرنشینی بی خانمان ها

 EDDو  PPPو SBA

مراســم تنفیذ ابراهیم رئیســی در روز  ۱۲مرداد
 ۱۴۰۰در تهران برگزار شد .در لس آنجلس کتاب
جدیدی با عنوان [The Gruesome Killer, the
 ]ruthless mullahاز انتشارات شرکت کتاب در
ن قرار گرفت.
وبسایت شرکت آمازو 
این کتاب مجموعه نوشــته هــا و مقاالت عرفان
قانعی فــرد  ،فارغ التحصیل مطالعــات امنیت و
پژوهشگر تاریخ خاورمیانه ،به زبان انگلیسی است
که به موضوع هایی مانند رژیم ُمالها ،تروریســم
اسالمی ،سپاه قدس ،وزارت اطالعات ،خالفت

اســامی والیت فقیه ،اختاپوس مذهبی و ابراهیم
رئیسی پرداخته است.
قابل ذکر اســت که برخی از این نوشته ها در یک
ســال اخیر در بعضی اندیشــکده ها مانند بگین،
سادات اســرائیل  ،تایمز اسرائیل و  ...منتشر شد
اند.
این کتاب در ماه جاری و قبل از ســفر رئیسی به
نیویورک برای شرکت در سازمان ملل ،در سراسر
آمریکا ،کانادا و اروپا توزیع می شود.

پاچه خواران جهانی در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی

یکی از عوامل یورش به
ساختمان کنگره ،دستگیر شد

قرار اســت روز  ۵شــنبه  ۱۴مرداد  ۱۴۰۰برابر با
 ۵آگســت  ۲۰۲۱مجموعهای از فرســتادگان و
مقامات حکومتهایی که با ملت ایران دشــمنی
و با جنایتکاران جمهوری اسالمی دوستی دارند
هلل قتل عام به عنوان ریاست
در مراسم تحلیف آیت ا
جمهور ،شرکت کنند.
آفتاب نیوز مســتقر در ایران اعالم کرده است« از
بین این مقامات  ۱۰رئیس کشــور در تراز سران
کشــورها ۲۰ ،رئیس مجلس ۱۱ ،وزیر خارجه،
 ۱۰نفــر از وزرای دیگــر کشــورها و همچنین
فرســتاده ویژه و نواب رؤسای مجالس ،رؤسای
کمیسیونها و هیئتهای پارلمانی هستند.
رؤســای مقامــات  ۱۱ســازمان بینالمللــی و
منطقهای ،نماینده دبیرکل ســازمان ملل ،رئیس
اوپک و مقاماتی از  ،IPUاتحادیه اروپا ،اوراسیا،
اتحادیــه بینالمجالس کشــورهای اســامی و
آسیایی ،ســازمان اکو ،ســیکا و  ۸ Dنیز در این
مراسم حضور خواهند داشت .همچنین نمایندگان
و شخصیتهای برجسته ادیان و مذاهب مختلف
جهان نیز برای حضور در مراســم تحلیف ابراز
آمادگی کردند».
در این میان شــاهزاده رضا پهلــوی در مصاحبه
ای ضمن این کــه اعالمکرد حکومت جمهوری
اسالمی ایران در آستانه فروپاشی است از حضور
نماینده اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف رئیسی به

شدت انتقاد کرد
از سوی دیگر  ،نخست وزیر اسرائیل نفتالی بنت
اعالم کرد که اروپای مدعی حقوق بشــر چگونه
نماینده ای به شرفیابی قاتل زندانیان سیاسی ایران
می فرستد؟
فهرست پاچه خواران شــرکت کننده که تاکنون
ایرانشهر ،توانسته اســت از منابع مختلف جمع
آوری کند.
رئیس جمهور عراق  -برهم صالح  ،اشرف غنی -
رئیس جمهور افغانستان  ،نیچروانبارزانی -رئیس
آقایم کردستان ،نماینده اتحادیه اروپا: ،
رئیس مجلس صربستان  ،توسکا داسی فرستاده
«آلکســاندر ووچیچ» رئیس جمهور صربستان،
وزیر خارجه هندوســتان نخست وزیر سوریه،
رئیس جمهور عراق ،وزیــر خارجه قطر ،وزیر
خارجه عمان .رئیس پارلمان نیجر  ،ویچســاو
والودین  -رئیس دومای روسیه،
پارکیندو دیپلومات نیجریه ای -دبیرکل ســازمان
اوپک،
 «انریکه مورا» دیپلومات اسپانیایی و معاون کنونیرئیس سیاســت خارجی «اتحادیه اروپا ،برونو
شــول «رئیس میز اقدام ایران در اتحادیه اروپا»،
نماینده ویژه پاپ ،فرستاده ویژه رئیسجمهوریکــره جنوبی ،وزیــر خارجه بنگالدش ،قاســم
قلی گلمراد ویــچ بابایف معاون شــورای ملی
مصلحت «ترکمنستان» ،رئیس مجلس «نامیبیا»،
رئیس مجلس «ســنگال» ،ایگور زورچیچ رئیس
مجلس «اسلوونی» ،موســی فکی محمد رئیس

کمیســیون «اتحادیه آفریقا» ،زوبــر علی مولید
رئیس مجلس نماینــدگان «زنگبار» ،فضل هادی
مسلمیار رئیس مجلس سنای «افغانستان»- ،رئیس
مجلس «نامیبیــا» ،جاب یوســتینو دوگیا رئیس
مجلــس «تانزانیا» ،رئیس مجلس «ســیرالئون»،
رئیس مجلس «کنیا» ،دبیــرکل «اتحادیه مجالس
کشورهای اســامی» ، ،ســپریانو کاساما رئیس
مجلس ملی «گینه بیسائو» ،لوئیس ویا ونو رئیس
مجلس «بنین» ،تاالنــت مامیتوف رئیس مجلس
شورای عالی «قرقیزستان» ،آسکار شاکیرو معاون
رئیس مجلس ســنای «قزاقستان» ،تندی مودیس
رئیــس پارلمــان «آفریقای جنوبــی» ،والدیمر
آندریچنکــو رئیس مجلس «بــاروس» ،ونتورا
پاچیکو رئیــس «اتحادیــه بینالمجالس .»IPU
صاحبه غفارابا رئیــس مجلس ملی «آذربایجان،
مصطفی شنئوپ رئیس مجلس ملی کبیر «ترکیه»،
حمود صباغ رئیس مجلس «سوریه» ،سینی اومارو
رئیس مجلس ملی «نیجریه» به عنوان نماینده ویژه
رئیسجمهور،محمدتویزوکیرزادارئیسمجلس
نمایندگان مجلس عالی «تاجیکستان» ،روما رئیس
گروه دوستی «برزیل» ،مرجان آسمی محمد فائی
نماینده پارلمان «سریالنکا» به عنوان فرستاده ویژه
رئیسجمهور ،محمد راشــدبن حسنون معاون
رئیس مجلس «مالزی» ،محمد صادقی سنجرانی
رئیس مجلس سنای «پاکســتان» ،نورالدین جان
اســماعیلاف رئیس مجلس «ازبکستان» ،سوماه
فوده نایــب رئیس مجلس «گینه کوناکری» ،وزیر
امورخارجه «بوسنی»

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
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در کانون خبر:

کارمندان کانتی لوس انجلس باید برگه گواهی واکسیناسیون ارائه نمایند

با باال رفتن شــمار مبتالیان ،هیلدا ســولیس ،رئیس هیئت مدیره ناظران

کانتی لوس آنجلس ،با صدور دستور ویژهای ،خواستار ارائه برگه گواهی

واکسیناســیون برای  ۱۱۰۰۰۰کارمند کانتی شــد .کارمندانی که واکسینه
نشدهاند تا روز  ۱اکتبر وقت دارند که هر دو واکسن را زده باشند.

آتش سوزی  Dixieبخش بزرگی از شهرگرین ویل را نابود کرد

آتش ســوزی  Dixieبخش بزرگی از گرین ویــل را نابود کرد و صحنهای
همانند ویرانههای دوران جنگ آفرید .خشکی درختان و بادهای قدرتمند
در همراهی با گرمای هوا دســت به دســت دادند و در آتشسوزی Dixie
بخش عظیمی از شهر گرین ویل را بلعیده شد و مرکز شهر به کلی خاکستر
شده و یادآور ویرانههای جنگ است.
ایالت کالیفرنیا شرایط ویژه هشدار با پرچم سرخ را برای این منطقه صادر

تمرکزمناظره نامزدهای جمهوریخواهان
برای برکناری گوین نیوسام

تمرکزمناظره نامزدهای جمهوریخواهان برای برکناری گوین نیوسام
در مناظره  ۴نامزد اصلی جمهوریخواهان برای جایگزینی گوین نیوســام،
نامزدها ،تالش کردند که به اشــتباههای گوین نیوســام را به عنوان مشکل
اصلی در برنامههای ایالتی ،اشــاره کنند و بر آنها تمرکز نمایند و موضوع
اجباری بودن ماسک را به موضوع اصلی تبدیل کردند.
در مناظره چهارشنبه شب گذشته که در کتابخانه نیکسون در شهر یوربالیندا
در ارنج کانتی برگزار شد ،هر  ۴نفر سیاستهای لیبرالها را به رهبری گوین
نیوســام دموکرات ،عامل اصلی افزایش جرم و خشونت ،فرار مشاغل به
ایالتهای دیگر و افزایش بیخانمانها در پیادهروهای شــهرهای بزرگ
تصویرنمایند.
این  ۴نامزد جمهوریخواه که از میان  ۲۰نامزد جمهوریخواه توانسته بودند
به مناظره راه یابند عبارت هستند از:
جان کاکس میلیونر و بازرگان که کوین کایلی نماینده شهر راکلین در مجلس
نمایندگان کالیفرنیا  /کوین فالکنر شــهردار پیشین سن دیه گو  /داگ اوسه
نماینده پیشین کالیفرنیا در کنگره.

بودجه  12میلیارد دالری پروژه Home
 keyبرای حل مشکل بیخانمانها
این پروژه که از ماه جون ســال  ۲۰۲۰آغاز شــده است ،به تبدیل ۶۰۰۰

اتاق از هتلها در ایالت کالیفرنیا پرداخته تا آن را مســکن مناســب برای

بیخانمانهابنماید.

در مرحله نخست ایالت کالیفرنیا ۸۰۰ ،میلیون دالر کمک دریافتی از دولت

فدرال بــرای دوران کرونا را هزینه کرد و  ۸۲۰۰را به ســرپناههای موقت

فرســتاد و قرار است با هزینه کردن  ۵/۸میلیارد دالر بودجه ایالتی و کمک
فدرال را در مدت  ۲سال در راستای ساخت  ۴۲۰۰واحد مسکونی هزینه

کند .ناگفته نماند که ایالت کالیفرنیا نزدیک به  ۱۶۱۰۰۰بیخانمان دارد که

کورش سلیمانی (زم)
Kourosh454@gmail.com

یک چهارم بیخانمانهای کل آمریکاست که  ۵۸۰۰۰۰نفر میباشد.

کرده اســت ،شرایط هوا به گونهای است که نیاز به دستگاههای تصفیه هوا
ضروری است و تاکنون تنها  ۳۵درصد آتشسوزی مهار شده است.
این آتشسوزی که در کانتیهای  Butteو  Plumasدر شمال کالیفرنیا زبانه
میکشد ،تنها در شب گذشته  ۵۰۰۰۰اکر دیگر را به زیر آتش کشیده است
و آتشسوزی که  PG&Eگفته است دستگاههای فرسوده این شرکت یکی
از عوامل آتشسوزی است.
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در کانون خبر:

برکناری گوین نیوسام یا رفراندوم
جمهوریخواهان در برابر دموکراتها

برای تبلیغات سیاسی علیه او گردآوری نمود ولی
هنوز به یک توافق در کاســتن از شمار نامزدهای
جمهوریخواهدربرابرگویننیوسامفرماندارکالیفرنیا
و تنها نامزد اصلی دموکراتها نرســیده اســت.
در میــان  ۴۶نامــزد انتخابات بــرای فرمانداری
کالیفرنیــا ۲۴ ،نفر جمهوریخواه هســتند ۱۰ ،نفر
مســتقل و بدون حزب هســتند ۹ ،نفر دموکرات
هستند که تایید حزب دموکرات را ندارند و  ۲نفر
از حزب سبز و یک نفر از حزب لیبرتیین هستند.
 ۶چهــره معــروف جمهوریخواهــان در ارنــج
کانتــی در کتابخانــه نیکســون گــرد خواهنــد
آمــد تــا دســت بــه همبســتگی و یــا کنــار
آیــا  ۱۴ســپتامبر روز برکنــاری گوین نیوســام را
رقــم خواهــد زد یــا رفرانــدوم جمهوریخواهان رفتــن به ســود یکدیگــر را بــه بحــث بگذارند.
در برابــر دموکراتهــا خواهــد بــود؟ ایالت کالیفرذنیا در  ۱۶آگوســت ،بر اساس قانون،
تاکنون کارزار برکناری گوین نیوسام  ۳۷میلیون دالر برگههای رای پســتی را به خانهها خواهد فرســتاد.
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اطالعیه

آخرین مجموعه اشعار « منوچهرکوهن » با عنوان « سرزمین من  ...بانوی
من » در  240صفحه و شــامل  6بخش 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
براشعا ِر 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.

آیا مقررات و قوانین کالیفرنیا علیه
اسلحه مرگبار و خودکار لغو خواهد شد؟
پس از ان که قاضی دادگاه فدرال اعالم کرد که قانون
و مقــررات کالیفرنیا علیه اســلحه مرگبار و خودکار،
مخالف قانون اساســی اســت ،بیدرنگ راب بونتا،
دادســتان کل کالیفرنیا ،شکایتی را به دادگاه استیناف
منطقه  ۹تســلیم کرد و هیئت  ۳نفره قضات ،دستور
متوقف کردن نظر قاضی فدرال را تا بررســی نهایی
اعالم نمود.
تــاش ( NRAاتحادیه ملی اســلحه آمریــکا) در
پشتیبانی از آزادی این اسلحهها و هراس قانونگذاران
دموکرات در کالیفرنیا از سوی دیگر همه بستگی به نظر
نهایی دادگاه استیناف دارد.
دی سی به تصویب رسیده است و نظرسنجی دانشگاه
قانون ممنوعیت اســلحه خودکار و مرگبار در ســال برکلی نشــان میدهد که تنها  ۵۶درصد همسو با این
 ۱۹۸۹در کالیفرنیا و  ۱۲ایالت دیگر همراه با واشنگتن قانون هستند.

ملوان نیروی دریایی و
نابودی ناو جنگی USS-Bonhomme

نیــروی دریایــی امریــکا ،یکــی از ملوانــان را به
عنــوان عامــل اصلی آتشســوزی در نــاو جنگی
 USS-Bonhommeکــه در ســن دیــه گــو ،لنگر
انداختــه بود ،متهــم نموده و محاکمــه خوهد کرد.
این آتشسوزی که بزرگترین آتشسوزی ناو جنگی
نیروی دریایی آمریکا ،بیرون از منطقه جنگی به شمار
میآیــد ،در  ۱۲جــوالی  ۲۰۲۰روی داده و میزان
خســارت به آن در حدود  ۲۵۰میلیون دالر هزینه و

 ۲ســال ترمیم و تعمیر را رقم زد که در نهایت نیروی
دریایی تصمیم بــه نابودی به جــای تعمیر گرفت.
این ناو جنگی نیروی دریایی که پیش از آتشسوزی
برای اندکی ترمیم و بهینه ســازی در سن دیه گو لنگر
انداخته بود ۱۶۰ ،ملوان و افسر در آن زندگی میکردند
و دارای  ۸۴۰فوت درازا بود .آتشســوزی از طبقه
زیرین کشتی با آتش گرفتن جعبههای مقوایی در انبار
آغاز شــده و نام متهم پرونده اعالم نگردیده است..

شرکت  PG&Eرا مسئول مرگ  ۴نفر ،نابود شدن بیش از
 ۲۰۰ساختمان و سوختن  ۵۶۰۰۰اکر از مناطق جنگلی

خانمی برای مراقبت شبانه روزی از یک خانم
سالمند با حقوق مکفی استخدام می شود.

دادستانی کل شستا کانتی کالیفرنیا ،شرکت PG&E
را مســئول کشته شــدن  ۴نفر ،نابود شــدن بیش از
 ۲۰۰ســاختمان و ســوختن  ۵۶۰۰۰اکر از مناطق
جنگلــی و بوتهزارهــا اعــام کرد که در ســپتامبر
ســال  ۲۰۲۰در منطقــه  Zoggروی داده اســت.
گرچه استفانی برجیت دادستان کل شستا کانتی ،نقش

 PG&Eرا در مســئولیت این آتشسوزی مجرمانه
خوانده اســت ،لیکن از درجه جــرم و میزان آن و
نقش  PG&Eیاد نکرده اســت لیکــن آن را جدا از
دادخواست خسارت از سوی مردم در دادگاه مدنی
میداند ،زیرا ســخنگوی  PG&Eگفته است که در
پرداخت خســارت به توافق در دادگاه رســیدهاند.

اتاق خصوصی در اختیار ایشان قرار می گیرد.
818-620-8187
275-272
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مقاله:

داستان امام زمان
امام یازدهم حســن عسکری مدت شش سال امامت کرد و در بیست و نه
سالگی بیمار شد .هنگامی که خلیفه از بیماری امام آگاه شد بیدرنگ قاضی
القضات را همراه چند پزشک و تعدادی خدمتکار به منزل امام فرستاد تا
از او مراقبت کنند .انگیزه فرســتادن چنین گروهی به منزل امام آن بود که
شیعیان پس از مرگ هر امامی بمنظور بد نام کردن خلیفه ،شایع میکردند که
خلیفه ،امام را مسموم کرده و خلیفه سعی کرد از چنین شایعاتی جلوگیری
کند.
بیماری امام روز به روز شدیدتر شد و سرانجام در  ۱۲دی ماه ۲۵۲هجری
شمسی درگذشت.
چون امام هیج فرزندی نداشت پس از فوت ایشان بین مادر امام (حدیث)
و برادر امام (جعفر) اختالف و نزاعی بر سر میراث امام در می گیرد و برای
حل این اختالف دست به دامن خلیفه می شوند.
اهل بیت محترمی که برای ارث به جان هم می افتند و از قاضی القضات
سنی مذهب دادرسی می طلبند!!
خلیفه هیئتی را برای تحقیق اعزام میکند.
وظیفه این هیئت تحقیق در مورد فرزند داشــتن امام و معاینه تمام زنان و
کنیزان امام از نظر بارداری بود.
این تحقیق دو سال طول میکشد.
پس از دو ســال و پس از اینکه ثابت شــد که امام فرزنــد ندارد ،قاضی
القضات به نفع مادر امام حکم صادر میکند.
این دو سال که به «ســالهای حیرت» معروف است از اسفناکترین دوران
تاریخ شیعه است.
_ گروهی شیعه گری را رها کردند.
_ گروهی برادر امام (جعفر) را به امامت پذیرفتند.
_ گروهی پذیرفتند که امام حســن عسکری به غیبت رفته و دوباره ظهور
می کند.
_ گروهی پذیرفتند که امامت شیعه گری با امام یازدهم پایان یافته است.
ناگهان شخص شیادی به نام «عثمان بن عمری» تصمیم میگیرد که از این
آب گل آلود ماهی بگیرد.
این شخص ادعا میکند که امام حسن عســکری فرزندی دارد که  ۴سال
پیش از مرگ پدر بدنیا آمده بود و در چاهی در سامره قایم شده است.
با چنین ادعایی این فرد با یک تیر دو نشان میزند.
 :۱نایب امام می شــود و با سهم امام که از شیعیان می گیرد برای خودش
زندگی خیلی راحتی درست می کند.
 :۲مذهب شیعه را از مرگ تدریجی نجات میدهد .
به نظر میرسد کسانی که ادعای این شخص را پذیرفتند آنقدر فاقد شعور
بودند که سؤال نکردند که چگونه ممکن است که مادر و برادر امام از این

دکتر مسعود انصاری

فرزند بی خبر باشند ولی او با خبر!.
عالوه بر این کســی سؤال نکرد که چه کسی از این پسر خردسال در چاه
مراقبتمیکند.
عثمان بن عمری به مدت  ۴۵ســال کالهبرداری کرد و پسرش «محمد بن
عثمان» را برای جانشینی خودش تربیت کرد.
نایب دوم هم به مدت  ۲۱ســال کالهبرداری کرد و دوستش «حسین بن
روح نوبختی» را برای جانشینی خودش تربیت کرد.
نایب سوم هم به مدت  ۳سال کالهبرداری کرد و دوستش «علی بن محمد
سیمری» را برای جانشینی خودش تربیت کرد .نایب چهارم پس از  ۳سال
سخت بیمار شد.
شیعیان که برای دیدن امام جانشان به لبشان رسیده بود از آخرین نایب که
در حال مرگ بود خواســتند که وجود امام را ثابت کند .آخرین فرد چاره
ای ندید جز اینکه به شــیعیان بگوید که امام به غیبت کبری رفته و تا روز
قیامت به درازا می کشد.
با گذشــت حدود  ۱۱۰۰ســال از مرگ آخرین نایب هنوز شیعیان اعتقاد
دارند امام زمان در چاهی قایم شده ،زنده است و روز تولدش را با شکوه
تمام جشن می گیرند.
فاجعه در آن جاســت که تعدادی از ایــن افراد مدارک تحصیلی عالی از
دانشگاههای معتبر جهان دارند و به چند زبان هم صحبت میکنند!
البته باید بپذیریم که در میان فقهای شــیعه افرادی هستند که اعتقاد دارند
که امام زمان یک افسانه است و چنین شخصی به دنیا نیامده و وجود هم
ندارد.
تعــدادی از این فقها معتقدند که مردم عادی ظرفیت درک این حقیقت را
ندارند و نباید صریحا در این مورد سخن گفت ولی تعدادی هم معتقدند
که در ایــن دوران فهم مردم خیلی باالتر از فهم انســانهای هزار و اندی
ســال پیش است و ظرفیت درک این حقیقت را دارند .برخی هم از ترس
جانشان جرأت سخن گفتن در این مورد را ندارند.
هلل عالمه ســید ابوالفضل برقعی* ،کسی بود که اعتقاد داشت که در
* آیت ا
باره این حقیقت باید صریحا سخن گفت و چنین هم کرد و جان خود را در
این راه از دست داد .این عالمه بخاطر عقایدش در سال  ۱۳۶۶بازداشت
و به  ۱۶ماه زندان محکوم و سپس تبعید شد.
پس از بازگشت از تبعید مخالفانش چندین بار سعی کردند که او را ترور
کنند و باالخره توانستند او را در سال  ۱۳۷۰به قتل برسانند و هیچکس به
جرم قتل ایشان دستگیر نشد.
*برگرفته از کتاب شیعه گری و امام زمان نوشته دکتر مسعود انصاری*

در کانون خبر:

اجبار کارفرمایان برای واکسینه شدن
ازشمار مبتالیان کالیفرنیا خواهد کاست
گر چه ایالت کالیفرنیا در خط افزایش مبتالیان در  ۷روز گذشــته با
 ۹۷۶۴نفر روبرو بوده و شــمار افزایش مبتالیان در  ۱۴روز گذشته
 ۱۲۱/۷درصد و شمار افزایش مرگ و میر  ۷۶/۴درصد بوده ،اما فشار
کارفرمایان به کارکنان برای واکسینه شدن ،میزان واکسینه شدگان را
اندکی افزایش داده و به  ۶۱/۷درصد رســانده است و میتواند در
کاهش مبتالیان موثر باشد.
آمار مقایســهای  ۷روز گذشــته برای هر یکصد هزار نفر جمعیت،
امپریال کانتی را با  ۱۲۴۳نفر در باالی جدول ،ســن دیه گو کانتی با
 ۲۰۵نفر در رده  ،۱۵لوس انجلس کانتی با  ۱۹۷نفر در رده  ،۱۶ســن
فرانسیسکو کانتی با  ۱۹۰نفر در رده  ،۱۷ریورساید کانتی با  ۱۸۵نفر
در رده  ،۱۸سن برناردینو کانتی با  ۱۶۲نفر در رده  ۲۳و ارنج کانتی با
 ۱۴۳نفر در رده  ۳۳قرار دارد.

آتشسوزی بزرگ  ،Dixieمناطق جنگلی و
حاشیه های آن را به کام خود کشیده است
خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
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بازگشــت گرمای هوا و سرعت  ۴۰مایل در ســاعت باد ،آتشسوزی به
علفزارها و بیشههای جنگلی گسترش مییابد و روزهای دشواری را پیش
روی بیش از هزار مامور آتشنشانی قرار میدهد.
آتشسوزی بزرگ  ،Dixieمیزان بیشتری از مناطق جنگلی و حاشیه های
آن را به کام خود کشیده است و آتشسوزی تا  ۳۹۵مایل مربع را در گستره

خود دارد.
برای خاموش کردن این آتشسوزی و یا کنترل آن و پیشگیری از گسترش
 ۲۳۰۰۰۰گالن آب از زمین و هوا بر روی منطقه ریخته شــده است .در
آتشسوزی  ۶۷خانه مسکونی و ســاختمان از  ۱۴جوالی تاکنون مورد
تهدید و نابودی قرار گرفتهاند.
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در کانون خبر:

نیازگوین نیوسام به جناح چپ برای ماندگاری

آیا جناح چپ دموکراتها که مخالف سیاســتهای
میانه روانه گوین نیوســام هستند ،خواهند توانست با
رای خود ،او را از شکســت در برابر جمهوریخواهان
دست راستی نجات دهند؟
گوین نیوســام برای پیروزی و ماندگاری نیاز دارد که
ســناتورهای رادیکال مانند سناتور برنی ساندرز از او
پشتیبانی نمایند در حالی که او در نظرسنجیها در ۵۱
درصــد قرار دارد ،لیکن این میزان کافی نیســت زیرا
برگههای رای به گونهای تنظیم شــده که این تردید را
در میان دموکراتهای چپ ایجاد مینماید که چه باید
بکنند.
پرسش نخست این است آیا میخواهید گوین نیوسام
برکنار شود؟ اگر پاسخ شــما آری است ،چه کسی را
جایگزین او میخواهید؟

دیسنی لند و فروش بلیت های ارزان !
تفریحگاه ویســنی که بیش از ده مــاه در دوران کرونا
بسته بود و در ژانویه بلیتهای یکساله خود را باطلی
نموده است ،اعالم نمود که به جای بلیتهای سالیانه
پــروژه جدیدی با نام کلید جادویی ( )Magic Keyرا
به دارندگان بلیتهای یکساله پیشین ارائه و جایگزین
مینماید.
پس از بازگشــایی کالیفرنیا ناگهان بلیتهای ورودی
یکســاله بین  ۴۱۹دالر تا  ۱۴۴۹دالر برای اســتفاده
عرضه شده بود که مورد استقبال واقع نشده است.
هم اکنون ویسنی لند ،بلیتهای ورودی روزانه خود را
بین  ۱۰۴دالر تا  ۱۵۴دالر عرضه مینماید که با افزودن
 ۵۵دالر  ،میتوان از هر دو پارک در یک روز بهره برد.
اما ســاکنان کالیفرنیا میتوانند از امکان  ۷۲دالر بلیت
یکروزه بهره بگیرند.
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پاکسازی ونیس بیچ از چادرنشینی بی خانمان ها
پاکســازی کرانههــای ونیــس در لــوس آنجلــس از
چادرنشینهای بیخانمان سرانجام با آغاز فصل گرما و
نیاز مردم به بهره گرفتن از کرانههای ساحلی ،با تصویب
شورای شــهر لوس انجلس برای پاکسازی و گردآوری
چادرهای بیخانمانها ،فرســتادن آنها به هتل در پروژه
 Room Keyکه از سوی گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا
ارائه شده بود ،به طور موقت مشکل این منطقه را حل کرده
است تا در دوران بازگشایی کالیفرنیا و نیاز گردشگران به
این ساحل ،امکان بیشتری برای فروشگاهها فراهم خود و
بیخانمانها نیز دست کم برای  ۶هفته در هتل جایگزین
شوند.
هنگام گردآوری بیخانمانها از کرانه ســاحلی ونیس،
ماموران دریافتند که شماری از مردم نیز از فرصت استفاده میخواهند از امکان اتاق رایگان در هتل برخوردار شوند.
کرده و در همان ســاحل ،شــب را به روز رساندهاند و

یکی از عوامل یورش به ساختمان کنگره ،دستگیر شد
یکی از کســانی که از هانتینگتون بیچ به واشنگتن رفته کرده و در یک کلیســای بزرگ نیز کار کرده و در زمینه
و در روز  ۶ژانویه به ســاختمان کنگــره یورش برده انرژی خورشیدی مقاطعهکاری میکند.
بود ،شناسایی و دســتگیر شد .او که گلن الن بروکس
نام دارد و تصویر خود را در یورش به ساختمان کنگره
بر شبکههای مجازی به نمایش گذاشته بود و در آن با
ژاکت قرمز ،کاله پرچم آمریکا و ترامپ دیده میشود
از سوی یکی از همگروهیهایش شناسایی و به آگاهی
 FBIرسیده است.
در روز  ۲۷جوالی ،نخســت از ســوی  FBIشکایتی
علیــه او به جرم ورود غیرقانونــی به محل ممنوعه به
دادگاه تســلیم شــد و پس از دســتگیری در روز ۲۹
جوالی برای تفهیم اتهام در دادگاه حاضر شــد .او که
 ۶۱ساله اســت و در رشته الکترونیک از دانشگاه سن
دیه گو فارغ التحصیل شده است در بروژههای برق کار

شکایت هیئت مدارس اورنج کانتی از گوین نیوسام بر سر قوانین پوشش ماسک
هیئت آموزش اورنج کانتی قصد دارد تا شــکایتی را از
گوین نیوسام بر سر فرمان ایالتی مبنی بر پوشش ماسک از
کودکستان تا پایه  12در درون کالس برای سال تحصیلی
پیش رو ترتیب دهد.
این هیئت سه شنبه شــب رأی به اقدام برای یک چالش
حقوقی در زمینه ادعای کنونی نیوسام مبنی بر اختیارات
قانــون گذاری به صورت فوریتــی را به دلیل همه گیری
کروناویروس به ویژه فرمان پوشیدن ماسک در مدارس
را که ماه گذشته صادر شد را داد.
تعدادی از والدین نیز هفته گذشــته در کانتی سن دیگو
شکایت مشــابهی را در زمینه فرمان پوشش ماسک برای
دانش آموزان را تنظیم کردند.
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طنز و خبر:

حکایات بازار بین الخبرین
علی بابا و چهل دزد خلیج فارس!
هفته ای که گذشت ،هفته جهانی دزدی دریایی بود ...
اول هفته برادران قاچاقچی سپاه با پهپاد زدن به یه نفتکش بین المللی (کشتی
ژاپنی ،پرچم عمان ،پرســنل از کشورهای مختلف و فقط سهامدار اصلی
اســراییلی) توی آب های دریای عمان و دو نفر رو هم به قتل رسوندن ...
خیلی سریع اسراییل با سند و مدرک ثابت کرد که کار ،کار انگلیسیا نیست و
کار ،کار سپاهیاس! اما بعد از اینکه انگلیس و رومانی بعنوان کشورهایی که
اتباعشون در این حمله کشته شدن و امریکا هم بعنوان بزرگتر بقیه گفتن که
تایید میکنن که این «حمله مرگبار» قطعا از سمت جمهوری اسالمی بوده ...
بعدش؟  ...هیچی! می خواستین چی بشه؟  ...واکنش بایدن و شرکا :بوده که
بوده ،کشتن که کشتن ،حمله کردن که کردن ،کلی جنگ افروزی و آدمکشی
کردن که کردن ،حقوق بشر رو پایمال کردن که کردن ،یه جنایتکار رو رییس
جمهور کردن که با ما مذاکره کنه ،کردن که کردن ،ما باهاش مذاکره می کنیم،
تازه مخلصشم هستیم  ...هر غلطی دلشون خواسته کردن که کردن ،ما رو
ســننه؟ (واژه ترکی)  ...به ما چه ربطی داره؟ ما فقط دنبال احیای برجامیم
حاال به هر قیمت یا هر شــکل! ما نمی خوایم جمهوری اسالمی بمب اتم
داشته باشه ولی خود جمهوری اسالمی باشه و هر کثافتکاری دیگه ای هم

خواســت بکنه ،ما که چیزی ندیدم که باعث نگرانی بشه  ...فقط برجام و
بمب اتم برای ما اهمیت داره (تازه اونم که هیچ غلطی برای جلوگیری ازش
نکردیم!!!)  ...اسراییل و بقیه کشورهای منطقه هم هر کاری می خوان بکنن
برن بکنن ،به ما چه؟! ما فقط اوضاع رو رصد می کنیم! ...
درســت مثه موقعی که سال  57کارتر و شــرکا می خواستن خمینی بیاد و
بمونه  ...و چهل ساله که ملت ایران دارن تاوونش رو میدن ...
 ...خالصه  ...و بعد از این واکنش شدید امریکا و متحداش بود که برادران
قاچاقچی چون خیلی ترسیدن ،تصمیم گرفتن یکی دو تا نفتکش و کشتی
رو بدزدن و ببرن ایران تا گروکشی کنن و با یه چیزمیزای دیگه تاق بزنن! اما
بعد از دزدی یه کشتی بالفاصله دیدن هوا پسه و فلنگو بستن .حاال نمیدونیم
چطور شد که این بچه پرروها در رفتن و کشتی دزدی رو ول کردن  ...یکی
از پنتاگون بهشــون زنگ زده  ...دولت های منطقه از آقا خواســتن که بی
خیال بشه  ...بعد از دزدی کشتی فهمیدن کشتی ربطی به اسراییل نداشته و
ولش کردن رفتن یا ...
خالصه برادران دزد و قاچاقچی این ســری زدن به کاهدون و بعد از کلی
عملیات و بدبختی کشیدن خیلی احمقانه جنس (کشتی) دزدی رو ول کردن
و رفتــن  ...تا ببینیم دزدی بعدی علی بابا خامنــه ای و چهل دزد دریایی
خلیج فارس کی و کجا اتفاق میوفته ...

جوک های برگزیده بازار بین الخبرین:
چهارســتون بدنم میلرزه وقتی مادرم یه غذای
جدید تو اینترنت پیدا میکنه! غذاهایی که چهل
ســاله بلدید یکی در میون بدمزه میشه اون وقت
بایــد غذاهای جدید هم آزمایــش کنید و ما هم
بخوریم
*********
میگن تو ژاپن بعد کالس چهارم شغل آینده بچه
معلوم میشه دیگه تو همین زمینه درس میخونه!
معلم کالس چهارم ما هم همش به ما میگفت شما
حمال میشید!!!
*********
االن دانشجوها دو تا حالت بیشتر ندارن:
یا دارن دنبال جزوه میگردن ،یا آویزون درختای
توت تو محوطه دانشگاه!!!
*********
رفتم مصاحبه برای استخدام ،گفت بخوای بری
دستشــویی اول کدوم پا رو باید بزاری تو؟ گفتم
من عاشق این سواالی انحرافی ام ،معلومه اول
باید چراغو روشن کنی!
گفت :خخخخخ نه اول باید ببینی دمپایی خیس
نباشه ،حاال گمشو بیرون!
*********
از بس پیام تور های ســفر به اروپا و کشور های
مختلف واســم اومده و من هم جوابی بهشــون
ندادم!
امروز یکیشون پیام داده میگه شاهچراغ چی ….
شاهچراغ هم نمیای ؟
*********
به دوســت دخترم گفتم بیا بریم بیرون دلم گرفته
...
گفت برو به اونی که دلت براش گرفته بگو باهات
بیاد!
گير كرديم به خدا از دســت این دخترا خب اون
کار داشت به تو گفتم دیگه!
*********

من همیشــه به کارنامهام با این دید نگاه میکردم
که عیب نداره نوزده برادر بیســته ،هیژده خواهر
نوزدهه ،هیوده داداش ناتنی هیژدهه ،شــونزده
آبجــی کوچیکــه هیودهه ،همینجــوری پیش
میرفتم تا اینکه یه بار چاهار و نیم شد نوهعمهی
پسرخالهی پنج!!!
*********
ایران داره به یه کشور پنج فصل تبدیل میشه
بین پاییز و زمســتون یه فصل هست که نه بارون
میاد نه برف ،فقط زلزله بهش میگن زلستون!
*********
طرف اومده میگه من پول دستم میاد ،سکه میخرم
میذارم کنار!
واالمن چندتا مســیرو پیاده میرم که تا آخر ماه با
پولش بسته ی اینترنتم رو تمدید کنم!
*********
دیدی وقتی داری بــا جارو خاک رو میریزی تو
خاک انداز یه خطــی از خاک جلوی خاک انداز
میمونه و مجبوری یه قدم بــری اونورتر دوباره
جارو بزنیش؟ من یبار ســر همین قضیه نزدیک
بود از مرز خارج بشم گرفتنم!
*********
ﺩﻭ ﺗﺎ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﻫﻢ.
ﺍﻭﻟﯽ :ﺩﯾﺸﺐ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪﻡ ﺭﻓﺘﻢ ﻓﺮﺍنشــه ﺍﯾﻨﻘﺪ ﺧﻮﺵ
ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﻮ!
ﺩﻭﻣﯽ :ﻣﻨﻢ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪﻡ ﺍژﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﻡ ﭼﻪ ﺟﺸﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ
ﺗﻮﻭﻭﭖ!!!
ﺍﻭﻟﯽ :ﺟﺪﯼ؟ پش ﭼﺮﺍ ﺩﻋﻮﺗﻢ ﻧﮑﺮﺩﯼ ﻧﺎﻣﺮﺩ؟
ﺩﻭﻣﯽ :ﻭﺍﻻ شرﺍﻏﺘﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮔﻔﺘﻦ ﺭﻓﺘﯽ ﻓﺮﺍنشه!!!!
*********
يک توصيه پزشكی بسیار مهم!
به هیچ وجه شاتوت را خصوصا وقتی که تازه از
درخت چيده شده مصرف نکنید!
و حتما صبر کنید تا منم بیام!!!
*********

از شبکه های اجتماعی:

میگن بعضیا هستن هرچقدرم نگاشون کنی سیر
نمیشی …
راستی یادم رفت خودمو معرفی کنم…
*********
بعضیا رو هستم:
خانمی اومده داروخونه میگه «از همون شربتی
که قبال به پسرم دادین میخوام».
دکتر داروخانه پرسیده «اسمش چیه؟»
جواب داده «امیرحسین»
یعنی داروخونه منفجر شد….
*********
امروز صبح برام پیامک اومده اقامت اروپا انتظار
شما را میکشد …
حاال موندم برم یا بذارم مثل سگ انتظار بکشند!
*********
ميگن تو بهشــت يه فرشــته اى هســت به اسم
بخوابيــل كه وظيفه ش اينه هــر كسى كه به هر
دليلى زودتر از هشت صبح از خواب بيدار شد
رو دوباره به تخت خواب هدايت كنه.
*********
تنها ردی که تو زندگی از خودم جا گذاشتم …
ِ
رد آب زبالــه رو پله ها بود که متاســفانه مدیر
ساختمون استقبال نکرد و همین روزا باید تخلیه
کنم!
*********
حساب کردند حدود:
7549763
تنبل و بی حال در جهــان وجود دارند که حتی
حاضر نیستند این عدد 7رقمی رو بخونن!
نه دیگه فایده نداره نخون ،تو هم به جمعشــون
اضافه شدی!!!
منم قربانی شدم ،بفرست واسه بعدی )) :
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در کانون خبر:

اداره آموزش ارنج کانتی از گوین نیوسام
برای اجباری شدن ماسک شکایت میکند.

در نشست شب گذشته هیئت مدیره اداره آموزش ارنج کانتی ،تصمیم گرفته از ماسک ســامت کودکان را به خطر میاندازد و ما با استخدام یک دفتر
شــد تا از گوین نیوسام به سبب اجباری کردن پوشیدن ماسک برای دانش حقوقی ،شکایت خود را پیش خواهیم برد.
آموزان و آموزگاران  12-kشکایت نمایند.
این تصمیم با رای  ۴-۰به تصویب رسیده و یکی از اعضا پیش از رای گیری
زیرا در  ۱۱جون ،گوین نیوسام به دستور اجباری بودن روند  ۱۵ماه گذشته ،نشست را ترک کرده بود.
در بازگشایی  ۱۵جون پایان داده و نمیتواند از قدرت خود و پول پرداخت
کنندگان مالیات برای اجبار کودکان و پوشیدن ماسک استفاده کند ،استفاده

محکومیت یکی از هواداران حیوانات
به سبب مداوای بدون پروانه پزشکی

مارک چینگ ،از کنشــگران هالیوود و نجات دهنده حیوانات ،به ســبب
مداوای حیوانات بدون داشــتن پروانه دامپزشکی که از سوی مایک فوئر
دادستان کل لوس آنجلس متهم شده بود در دادگاه به پرداخت  ۱۰۰۰دالر
جریمه و  ۱۲ماه زیر نظارت ماموران محکوم شد.
او پذیرفت که برای دفتر خود و داروهای خود تبلیغات و آگاهی رســانی
انحرافی نکنــد .زیرا او میزانــی از خوراک برای حیوانــات را به فروش

میرساند که مورد تایید نیســت و به  ۲مورد تبلیغات نادرست متهم شده
است.
مایک فوئر دادستان کل لوس آنجلس گفته است همان گونه که نمیخواهید
خودتان و خویشان شــما از داروی تجویز شده از سوی فردی که پزشک
نیســت اســتفاده کند ،حق ندارید این روند را در مداوای حیوانات به کار
ببرید.

بیداری

بیداری تنها نشریه ضد خرافات بزبان فارسی در سراسر جهان پخش می شود
تماس برای اشتراک

858 - 335 6183
bidari2@hotmail.com

کتاب خاطرات جنجالی و بدون سانسور
عباسپهلوانمنتشرشد
«جلد دوم»
با یک تماس کتاب خود را سفارش دهید

310-477-7477
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پیش درآمدی بر دادنامه محمدعلی طاهری بنیادگذار عرفان کیهانی حلقه

نویسنده :آنیتا قناعی

با اینکه در یک دهه گذشــته نام عرفان کیهانی حلقــه و بنیانگذار آن محمدعلی
طاهری بیش از پیش بر سر زبان ها افتاده است ،اما سابقه پیدایش این مکتب فکری
که اتکای صرف به ادراک شخصی او(جرقه ذهنی و الهام) دارد به چهل و دو سال
پیش برمیگردد(دهم آبان .)1357
بنیانگذار عرفان حلقه ،به زودی دریافت که یافته ادراکی او که در یک جرقه و در
یک چشم به هم زدن به آن دست یافته می تواند نیاز بشر در دوره حیات پسامدرن
را احیا نموده و با رجعتی متحوالنه روح حیات را به کالبد به شدت ماشینی شده
زندگی انسان معاصر بازگرداند.
با این حال تا ارايه عمومی این خردورزی مبتنی بر معنویت ،نزدیک به ده ســال،
محمد علی طاهری وقت صرف کرد تا جایگاه یافته های خود را بیابد و ارزش این
آموزه ها را که میتوانست عرفان ایران و اشعار عرفا ،کتب مقدس و  ...را نیز کشف
رمز کند؛ مســیری را ارائه نمود که به انسان مدرن دور افتاده از اصل خویش ،راه
رسیدن به کمالی کارآمد که منطبق با میل به علم گرایی به جای خرافه پذیری بود را
نشان داده و عرفانی عملی مبتنی بر مکتبی انسان شمول را عرضه کند.
بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه ،پس از چند دهه برگزاری کالس های خانگی
و انجام کارهای درمانی تحقیقاتی در محفل های خصوصی بویژه در دهه 1370
خورشیدی ،ســرانجام در آغاز دهه 1380خورشیدی مقارن با آغاز قرن بیست و
یکم میالدی وقتی آموزه های محمد علی طاهری برای نخســتین بار به صورت
رسمی و علنی در جامعه ارائه شد با استقبال گسترده اقشار مختلف مواجه شد که
می دیدند بین خــردورزی و آنچه به عنوان معنویت به آنها در خالل قرنها ارايه
شده بود تفاوتی آشکار است .اما نه می توانستند از آنچه پیشه معنوی معنا بخش
زندگی شان بود دست بشــویند و نه به بی هویتی ناشی از زندگی مدرن خالی از
معنویت خو کنند .این مهم نقطه عطفی بود که به فراخور تالش محمدعلی طاهری
در آرايه بی پیرایه ،آســان و قابل قبول آنچه خــردورزی معنوی بود ،موجی از
اشــتیاق را در میان مخاطبان عموما جوان او به راه انداخت و خیلی زود به خیل
مشتاقان وی به اندازهای افزود که بنیانگذار بی تکلف این مسیر را به استادی قابل
تحسین در چشم عموم مبدل کرد تا آنجا که خیلی زود گستره وسیعی از افتخارات
دانشــگاهی و تحســین محافل علمی را در کنار مقبولیت اجتماعی برای استاد و
شاگردانش به ارمغان آورد.
در همین دوره اســت که همه روزه به خیل شاگردان او اضافه می شود و از افراد
عامی گرفته تا اساتید دانشگاه در کالسهای او کسب معرفت و معنویت می کنند و
در چارچوب روند فعالیت این کالس ها هم با نحوه جدیدی از خردورزی معنوی
آشنا می شوند و هم در زندگی خود مسیر تکامل را می پیماند.
در نیمه دهه هشتاد خورشــیدی سیر اشتیاق به عرفان کیهانی در جامعه خردورز
ایران به قدری با اقبال عمومی روبروست که استاد طاهری بر آن می شود تا با ارائه
مجوز به شاگردانی که موفق به تکمیل دوره های مقدماتی عرفان حلقه شده بودند،
فرصت دهد تا خود در مقام آموزگار به دیگر طالبان این راه یاری رسانند.
تصمیمی که اگرچه بر اساس «نظریه بسط اندیشه» در ترم جامعه شناسی هایدگر
قابل توجه اســت اما خود دلیلی برای پیدایش برخی اختالفها نیز میگردد و از
ســوی دیگر تبعاتی در عرصههای فرادست اجتماعی در جامعه بسته ایران نیز به
همراه دارد.
از همین مقطع است که که برخی حمالت به آموزه های طاهری ،انتصاب برخی
اتهامات و زمینه سازی برخی رویدادهای آینده شکل میگیرد که در چند فصل از
تاریخ حیات عرفان حلقه قابل بررسی است.
با این همه و پیش از این بررسی باید یادآور شد که اگر استاد طاهری در سرزمینی
دیگر به جز جغرافیای خاورمیانه که از تعصبات مذهبی ،انســدادات سیاســی و
تغیرات قدرت رنج میبرد در هر کجــای دیگر به ارائه آموزه های خود مبادرت
می کرد ،هرگز با چنین پروسه ای روبرو نمی شد .آنچه که معلمان معنوی دیگری
نیز در جهان امروز از هندوستان و چین گرفته تا آمریکا و اروپا شیوه های فکری،
معنوی و حتی فرقه های نامنطبق با مبانی خرد ارايه میکنند و در نهایت این نگاه
خرد جمعی است که به داوری آنان می نشیند نه ترازوی نامیزان عدلیه حکومت
که بی تردید عموم آگاهان با سابقه عرفان حلقه از ناعدالتی های رفته به این مکتب
فکری ،بنیانگذار آن و شاگردانش در ایران کم و بیش مطلع هستند.
فاز نخست :عرفان حلقه در دوره شکوفایی و تحسین
سالهای میانی دهه هشــتاد دوره رونق و شکوفایی عرفان حلقه است .شاگردان
متعدد به کالس هــای طاهری می پیوندند و این مســیر را پرطرفدار میکنند .به
فراخور ارتباطات همین مشتاقان است که از دانشگاه تهران گرفته تا دانشگاه علوم
پزشکی ایران برای برگزاری دوره های طب مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی از
محمدعلی طاهری دعوت می کنند؛ درخواســتی که بی پاسخ نمی ماند و نشان
میدهد اندیشــه عرفان حلقه دارای مبانی قابل اعتنای علمی است و می تواند در
مسیر بهبود اوضاع بشر امروز مورد توجه بیش از پیش واقع شود.
درست در همین جاست که نخستین بارقه های مخالفت با عرفان حلقه نیز پدید
آمده و نگاه های امنیتی که نسبت به محبوبیت آقای طاهری به عنوان بک فرد غیر
وابســته به نظام و شخصی که در آگاهی بخشــی به جامعه موثر بوده و پایه های
ایدئولوژیک حاکمیت و مرجعیت را تحت الشعاع خود قرار داده است و به اعتقاد
آنان با آنچه که در کیفرخواست آقای طاهری مطرح شده ،باعث سست شدن آن
گردیده است را به عنوان یک سد در مقابل این جریان قرار میگیرد .در وهله بعدی
بدخواهانی نیز در صدد تخریب این اندیشه خردورز معنوی بر می آیند .این عده
به ایجاد تشــکیکات برآمده که ناشی از رقابت ها ،حب و بغضهای شخصی و
بعضا حسادتهایی که همواره در مسیر هر حرکت بزرگی پدیدار شده ،به سنگ
اندازی مبادرت می ورزند.
اما حضور شــخص محمد علی طاهری در میانه میدان ،آن هم در حالی که مورد
تحســین محافل دانشگاهی است فرصت پاسخگویی به این تشکیکات را فراهم
آورده و نه تنها این موانع به چالشــی در مقابل مسیر رو به رشد عرفان حلقه بدل
نمی شود بلکه به فرصتی برای تبیین این مکتب و بسط آن مبدل میگردد.
اگرچه همزمان با توســعه کالسهای عرفان حلقه و برخی دست اندازی های نا
امانتدارانه کســانی که محمدعلی طاهری به آنان اجازه تدریس آموزه های خود
را داده ،نشان میدهد که این مکتب فکری نیز به مانند هر جریان اندیشه ورزی که
در حیطه علوم انسانی قابل بررسی است از تحریف نمی تواند مصون باشد و این
مهم خود به معضلی مبدل میگردد که شایسته بود در همان ابتدای راه توجه بیشتر
بنیانگذار عرفان حلقه و دلسوزان آن را به خود جلب میکرد .اگرچه تندباد حوادث
پیش رو بســیاری از فرصت ها را ســوزاند و تحریفات برخی از همین شاگردان
ناامانتدار را بر گوهر صیقل خورده اندیشه طاهری پیشی داد.
با این همه در خالل نخســتین دهه حیات اجتماعی عرفان حلقه در دهه ،1380
حضور طاهری و تالش او به بسیاری از کاستیهای شاگردان و بعضا سوء استفاده
های کســانی که از این مســیر برای خود به دنبال راهی برای پاسخگویی به امیال
دنیا پرستانه بودند ،برتری دارد و حرکت های منحرف جز بدنامی منحرفان پیامد
دیگری ندارد.
در همین دوره تشکیالت عرفان حلقه هم در حال رشد است و با توجه به استقبال
عمومی از کالس های کوچک اســتاد در روزهای نخستین آغاز به کار ،اکنون به
تجمعات بزرگ ،گســترده و تاثیرگذار بدل شــده است که توجه نهادهای خاص
امنیتی را نیز به خود جلب میکند که در جغرافیای سیاسی ایران آن زمان هم کامال
قابل پیشبینی بود.
در سال  )2009( 1388یک رویداد سیاسی یعنی برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز
ریاست جمهوری به دوپارگی میان مردم و حکومت می انجامد و اعتراضات ادامه

دار مردم در صیانت از رای ســلبی خود به حکومت ،موجب می شود تا سیاست
برخورد با هر گونه تشــکیالت و سازمان های تاثیرگذار در جامعه در دستور کار
نهادهای امنیتی قرار گیرد.
به همین روســت که بســیاری از تشــکل های مردم نهاد اعم از محیط زیستی،
بهزیســتی و یاری رسان و نیز تشــکیالت بزرگی مانند عرفان حلقه که به ادعای
برخی هواداران این مکتب فکری در این دوره صدها هزار عضو دارد با ممانعت
های جدی حکومتی روبرو می شــوند .آنچه بیش از زمینه فعالیت این نهادها به
ترس حکومت از ایجاد انسجام و سازماندهی در بدنه اجتماعی مردم مرتبط است.
در این دوره اتاق های فکر امنیتی در صدد آن هســتند که با دســتاویز قرار دادن
کوچکترین اشــتباهات هر حرکتی را در نطفه خفه کنند و عرفان حلقه هم از این
قاعده مستثنی نیست.
این مســیر به بازداشــت محمد علی طاهری در  1389 /1/29منجر می گردد که
بر اســاس اتهامات واهی و غیر قابل اســتناد صورت گرفت .در حالیکه کوشش
نهادهای امنیتی صرفا تسلط بر ساختار اجتماعی گرد آمده پیرامون مکتب معنوی
و معرفت پژوه عرفان کیهانی حلقه با بنیانگذاری محمد علی طاهری بوده است.
اما دیری نمی پاید که نهادهای امنیتی مجبور میشــوند وی را که با اتهامی جدی
روبرو نیست ،پس از  66روز حبس در سلول انفرادی آزاد سازند .اما این آزادی
اگرچه برای هواداران طاهری به تبری استادشان از هر اتهامی معنا می شود اما در
نگاه دستگاه های امنیتی به منزله فرصتی برای ساختن پاپوش های حساب شده
دیگری است برای کسی که دستشان در گرفتار کردن او خالی بود.
از همین زمان اقداماتی کلید می خورد که صورت بازی را تغییر داده و مســیری
دیگر را طرح ریزی میکند که ســرانجام به بازداشــت استاد محمدعلی طاهری
در چهاردهم اردیبهشــت  1390خورشیدی انجامیده و باعث حدود هشت سال
بازداشــت موقت!!! غیر قانونی وی آن هم زیر حکم اعدام می شود .در حالیکه
بخش عمده این مدت از حبس در بازداشــتگاه و در ســلول انفرادی سپری شده
است(تا تاریخ.)1398/2/2

دوره دوم :دوران حبس ،دفاعیه نویسی و جهانی شدن عرفان حلقه
به پیامد بازداشت موقت طاهری در سال  ،1389برخی نهادهای امنیتی با بودجه
های دولتی بر آن شدند تا به دامنه گسترده ای از فعالیت ها و اقدامات علیه بنیانگذار،
شاگردان و حتی اصل اندیشه معرفت پژوهی عرفان حلقه مبادرت جویند.
از همین روســت که در چند مســیر از جمله روند قضایــی ،روند امنیتی ،روند
فرهنگی! و نیز اقدام به پرونده سازی در راستای مهار عرفان حلقه اقدام میکنند.
از سوی دیگر موفقیت این مکتب فکری در بین جوانان که راه تازه ای از معنویت
خواهی را در این مسیر تجربه می کردند و به کسادی دکانداران دین و آخرت دامن
میزدند نیز این نگرانی را در الیه های متعصب مذهبی حکومت پدید می آورد که
اگر چنین اندیشه هایی در بین جامعه ،خواهان فراوان داشته باشد در نهایت از اعتبار
و تاثیرگذاری طبقه برآمده از حوزه های فقهی خواهد کاست و مرجعیت معنوی
جامعه را از حوزه های علمیه حکومتی به کانون های اندیشه معرفت پژوهی عملی
منتقل خواهد کرد که بی تردید به بی اعتباری مذهب حکومتی و عدم مشروعیت
دولتهای بر آمده از آن می انجامید(بر اساس مستندات کیفرخواست).
این همه در کنار یکی از مهمترین ســخنرانی های تند رهبر جمهوری اسالمی در
بیست و هفتم مهرماه  1389که با عباراتی چون «عرفانهای کاذب» و «ارايه جنس
بدلی از معنویت» حکم جنگ علیه دگراندیشــان را صادر کرد ،آن هم در شهر قم
که پایتخت مشروعیت نظریه فقهی والیت فقیه محسوب می شود .به دامنه گسترده
ای از برخوردهای امنیتی در ســالهای بعد انجامید که تنها یک هدف را دنبال می
کرد انحصار ارائه معنویت در دستان حاکمیت و وابستگان آن که طبیعی بود کسی
مانند طاهری و شاگردانش به رغم پرهیز از سیاست ،در این گردونه انحصاری هیچ
جایی نداشتند.
پیدایش موسساتی چون نجات از حلقه ،بهداشت معنوی و ...با بودجههای کالن
دولتی و در همکاری نزدیک نهادهای امنیتی و حوزههای علمیه بخش مهمی از این
عملکرد حکومتی علیه عرفان حلقه و پیروان آن است .که در طول عمر نامیمون
خود با تحریف حقایق ،اخذ اعترافات اجباری ،تطمیع برخی افراد سست عنصر
و ادعاهای واهی کوشیدند تا یک جریان فکری خردورز را با اتهامات مضحکی
چون جن گیری ،ارتباط با شیاطین و دیگر باورهای خرافی عصر قجری ،فرقه ای
منحرف و باطل معرفی کنند.
آنها در این مسیر دها جلد کتاب ،صدها مقاله و مجموعه برنامه هایی تلویزیونی
ساختند و آنچنان در ایجاد فضای ذهنی خود به دروغ توسل جستند که حتی خود
با این گمانه روبرو شــده بودند که اگر طاهری آن چیزی است که آنان ادعا میکنند
چاره ای جز اعدام او به جرم افساد فی االرض باقی نمی ماند .فتوای شریرانه ای
که این استاد خردورز را تا پای چوبه دار برد.
از ســوی دیگر با افزایش فشــارها بر پیروان عرفان حلقه که عموما از قشر جوان
ایران بودند ،موجی از مهاجــرت به خارج از ایران در بین هواداران عرفان حلقه
کلید خود که خیلی زود موجب شــد تا بخشی از شاگردان طاهری در کشورهای
گوناگون جهان از جمله آمریکا ،کانادا ،انگلستان ،فرانسه ،استرالیا و  ...درخواست
پناهندگی کرده و موفق به اخذ پناهندگی به دلیل فشار حکومت ایران بر جامعه دگر
اندیش معنوی عرفان حلقه شوند.
همزمان با این رویدادها موجی از تالش ها برای افزایش فشــار نهادهای حقوق
بشری برای توقف حکم ناعادالنه اعدام محمدعلی طاهری در سطح بین المللی
آغاز گردید که چهره تابناک این تالشها مادر و خواهر این زندانی عقیدتی بودند،
عزت الملوک طاهری و آذردخت طاهری که در کشــور کانادا سکونت داشتند،
که برای نجات جان عزیز دربند خود به بســیاری از مهمترین مراکز حقوق بشری
جهان از ســازمان ملل گرفته تا اتحادیه اروپا سفر کردند .بارها موفق به دیدار با
دیده بان حقوق بشــر ،عفو بین الملل ،نمایندگان پارلمان کانادا و آمریکا شدند.
گزارش آخرین اخبار اســتاد در زندان و همچنین تجمعات هفتگی شان به همراه
گروهی از شاگردان در تورنتو که به مدت  3سال متمادی ادامه داشت را برای افراد

با نفوذ ارســال می کردند .بارها در زمان تشــکیل مجمع عمومی سازمان ملل به
نیویورک سفر کردند و در مقابل ساختمان سازمان ملل به دادخواهی پرداختند و با
جمع آوری امضا سعی بر جلب توجه به این ناعدالتی روا داشته شدند .فعالیت در
فضای مجازی و اطالع رسانی در مورد استاد و بیشمار اقداماتی دیگر ،تا نگذارند
یک انســان بی گناه تنها به جرم اندیشیدن در دام ســیاهکاران به چوبه دار اعدام
سپرده شود.
این همه در شرایطی است که مدت های مدید زندان انفرادی و تحمیل محدودیت
های گسترده بر محمدعلی طاهری در زندان هرگونه ارتباط وی با خارج از زندان
را تحت تاثیر میگذارد و آن را محدود می کند تا آنجا که بسیاری از پیروانش حتی
آگاه نیســتند که محمد علی طاهری در دفاع از خود و در حالی که با محدودیت
دسترسی به کاغذ و قلم هم روبروست ،با اقدام به  17بار اعتصاب غذا ،موفق به
دریافت کاغذ و قلم و نگارش چند عنوان کتاب(کتاب های حلقه افسون و افسانه
نیست ،حلقه در اســارت دژخیمان ،بی خدایی دشمنان عرفان حلقه و دفاعیات
من) ارایه آن به دادگاه شد که پس از آن هم به بیرون درز پیدا نموده و منتشر شدند.
این کتابها در دفاع از عرفان حلقه و پاسخ به ابهاماتی ارائه می شوند که بازجویان
به عنوان اتهامات وی آنها را مطرح و چندین عنوان کتاب علیه عرفان حلقه منتشر
کرده و به دادگاه ارائه کرده بودند.
این رساله های ارزشــمند امروزه به عنوان دفاعیات استاد محمدعلی طاهری از
حقانیت عرفان حلقه شهرت دارد.
شٰهای حقوق بشری خارج از کشــور به جلوداری مرحوم عزت
بعالوه کوشــ 
الملوک طاهــری به همراهی دوش به دوش آذردخت طاهری خواهر اســتاد که
در کانادا سکونت داشتند به نتایج مثبتی می رسد .اگرچه منجر به دیدار این مادر
مضطرب با فرزند برومند خود در هوای آزادی در زمان حیات ایشــان منجر نمی
گردد و او با چشــم های نگران دیده در نقاب خاک میکشــد و نمی تواند شاهد
صدور حکم آزادی پسرش در تاریخ  1398/2/2باشد.
از فراز و نشــیب هایی که مجموعه عرفان حلقه سپری می کند مربوط به یکی از
شــاگردان وی می باشد که به دنبال بازداشــت کوتاهی که در سال  1389داشته و
پس از آن ایران را ترک کرده بود .ســپس با دریافت پناهندگی از آمریکا به واسطه
عرفان حلقه ،مبادرت به ایجاد شــکاف و انشــقاق ،تحریف ها و ادعاهای واهی
متعدد و گوناگون ،مجموعه را دچار دو دستگی نموده و تالش میکند تا رشته امور
مجموعه را بدست بگیرد .یکی از شوک برانگیزترین این ادعاها تالش برای مرده
نشان دادن محمدعلی طاهری از سوی او بود که با هدف جلوگیری از پرونده آقای
طاهری توسط محافل حقوق بشری و عفو بین الملل و ...با انتشار چنین دروغی
به رغم بارها تکذیب ،همســر و دیگر اعضای خانواده طاهری دنبال میکند ،که
باعث میشود تا موجی از دو دستگی در مجموعه عرفان حلقه به راه بیفتد .در نتیجه
تا اثبات زنده بودن آقای طاهری ،خانواده ایشان دچار مشکالت بسیاری میشوند.
دوره سوم :عرفان حلقه در فضای آزادی
آزادی محمدعلی طاهری مصادف میشود با اعمال موج جدیدی از ایجاد رعب و
وحشت در پیرامون او مبنی بر اقدام به ترور توسط افرادی که بی محابا به بهانه دفاع
از اسالم ،وی را تهدید به ترور نموده و در اطراف محل زندگی ایشان گشت زنی
می کردند و به نوعی غیر قانونی اما در پناه قانون ،آقای طاهری را مجبور به حصر
خانگی کرده بودند؛ بدون آنکه در این مورد حکمی صادر شده باشد .زیرا ایشان
بطور کامل از نظر قانونی آزاد شده بود و حتی به صورت قانونی می توانستند اقدام
به گرفتن پاسپورت و خروج قانونی از کشور کنند .اما در عمل از صدور پاسپورت
برای او خودداری نموده و او را نیز تهدید به ترور نموده بودند که او نتواند از منزل
خارج شــود و در صورت خروج مورد ترور قرار گرفته و اینگونه وانمود شــود
که توســط عده ای افراطی مذهبی این کار به عنوان اعدام انقالبی صورت گرفته
است .این شرایط اسف انگیز باعث شد تا سرانجام آقای طاهری اقدام به گریختن
از ایران نموده و به صورت غیرقانونی از کشــور خارج شود .سرانجام با اجبار به
قبول چنین ریسکی مبنی بر فرار از ایران و طی کردن فراز و نشیب های بسیار زیاد،
اقامت ایشــان در کانادا با مساعدت و همراهی دولت کانادا با خواهر محمدعلی
طاهری میسر میگردد.
این حضور سرآغاز دوره ای تازه از تالش های محمد علی طاهری است .او اکنون
با مجموعه ای از طرفداران اندیشــه خود روبروست که در چندین کشور جهان
زندگی میکنند و حتی با انتشــار عرفان حلقه شــاگردانی از دیگر ملیت ها را نیز
جذب این اندیشه خردورز کرده اند .از سوی دیگر در غیاب استاد که نقش مشعل
راهنما برای این مجموعه بزرگ را داشــته است ،برخی سودجویان ،افراد نفوذی
و برخی ساده لوحان با ادعاهایی چون جانشینی طاهری ،ارتباط با شعور کیهانی
و دریافت آگاهی های من درآوردی سعی در انحراف اندیشه های استاد طاهری
داشته اند.
نخســتین گام طاهری مبارزه با این انحرافات در یک ســوی میدان و تالش برای
انتشــار پاسخ هایی بود که در قبال اتهاماتی که نهادهای امنیتی در ایران به جریان
عرفان حلقه وارد ساخته بود در سوی دیگر این میدان مبارزه نابرابر را وظیفه خود
میدید.
راهی که در دو سال گذشته بی وقفه بر آن ابرام ورزیده است .او با تاسیس آکادمی
طاهری کوشیده است تا ضمن صیانت از اندیشهای که حدود چند دهه پیش آن را
بنیان نهاده ،در عرصهای علمی و نظریه پردازی دنبال کند.
آکادمی طاهری می کوشد تا شریان معرفت پژوهی و جریان معنوی و نیاز انسان
مدرن به رجوع به اصالت انسانی خود که در هماهنگی کامل با کائنات به آرامش
می رسد را در عرصه های علمی و آکادمیک به بوته نقد بگذارد ،پاسخ ابهامات را
ارائه کند .کج فهمی ها را اصالح نماید و از همه مهمتر اندیشه خالق و پیشرویی
را رهبری کند به جای ایستایی و درجا زدگی که مشخصه بسیاری از مکاتب انسانی
در طول هزاره های گذشته تا به کنون بوده و هست ،مکانیسمی تکاملی ،آفریننده
و پیشگام داشته باشد .اندیشهای که از نقد نمی هراسد و برای سواالتی که در ذهن
من و شماست پاسخ هایی مستدل ،مبتنی بر منطق و خرد دارد .در آکادمی طاهری
مبانی انسان شناسی و هستی شناسی در شاخه های متعددی چون
• عرفان نظری و عملی انسان شمول حلقه
• طب های مکمل
*فرادرمانی( در مورد درمانی بیماری جسمی)
* سایمنتولوژی(در مورد درمانهای بیماری ذهنی و روانی)
 اینتریونیورسالیزم(در مورد گسترش صلح جهانی ،حفظ محیط زیست  ،حقوقبشر ،شناخت جایگاه انسان در هستی و)...
 کیهان شناسی شعوری(در خصوص شناخت ابتدا و انتهای کیهان) شناخت و فلسفه وجودی موجودات غیر ارگانیک ساینسفکت(در مورد شناخت و اثبات اینکه شعور عنصر اصلی کیهان است کهنه ماده است و نه انرژی)
…عرضه می شــود که برای آشــنایی بیشــتر می توانید با مراجعه به وب ســایت
 taheriacademy.comدر جریان تمامی جزییات قرار گرفته و بیشــتر با آموزه
های این استاد گرانقدر آشنا شوید.
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 30جوالی تا  5آگست (  8مرداد تا  14مرداد )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
روزشمار جمعه  15مرداد  6آگِ ست

مهرداد بحری

 1378خورشیدی ( 1999میالدی)
درگذشت رعدی آذرخشی ،شاعر

 1333خورشیدی ( 1954میالدی)
زادروز عطاءاهلل مهاجرانی ،منتقد و محقق ،وزیر ارشــاد در دوران محمد
خاتمی ،از سال  1388و ســرکوب جنبش سبز به خارج از کشور گریخته
است.
 1334خورشیدی ( 1955میالدی)
زادروز بیژن الهی ،شاعر
 1371خورشیدی ( 1992میالدی)
ترور و قتل فریدون فرخزاد ،شاعر ،بازیگر ،و خواننده
خنیاگر در خون  -در شــناخت و بزرگداشت فريدون فرخزاد از انتشارت
شرکت کتاب به نگارش میرزا عسگری مانی منتشر شده است.
 1383خورشیدی ( 2004میالدی)
درگذشت حسین پناهی شاعر و بازیگر تئاتر
و سینما و تلویزیون ،در تهران
 1397خورشیدی ( 2018میالدی)
درگذشت مجید مددی پژوهشگر و مترجم
آثار فلسفی و ادبی در تهران (متولد ۱۳۱۴
قزوین) .
آثار :ترجمه« :فلسفه هنر از دیدگاه مارکس:
با جســتارهایی دربارهٔ تأثیــر ایدئولوژی
بــر هنر» نوشــته میخائیل لیف شــیتز« ،از
خودبیگانگی انسان مدرن» نوشته فریتس پاپنهایم و «مارکسیسم و اخالق»
نوشته یوجین کامنکا .

 1294خورشیدی ( 1915میالدی)
قوای نظامی انگلیس وارد بوشــهر شد و ژاندارمهای ایرانی را خلع سالح
كرد
 1313خورشید ( 1934میالدی)
مؤسسه خبری «آژانس پارس» افتتاح شد
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
درگذشت بهجت صدر نقاش معاصر ایرانی در  85سالگی براثر سکته قلبی
در جنوب فرانسه.
بهجت صدر در ســال  1303درشــهر
اراک زاده شد .وی نخستین زن ایرانی
است که نقاشی آبستره،کوالژ ،و چینه
چینی را برگزید و سبکهای مختلفی را
در نقاشی تجربه کرد.
1397خورشیدی ( 2018میالدی)
درگذشــت مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ
و هنــر دوران محمدرضا شــاه پهلوی
(از ســال  ۱۹۶۵تا سال  )۱۹۷۹در لس
آنجلس (تولد  ۲۵اسفند  ۱۲۹۵برابر با
 16مارچ )۱۹۱۷

یکشنبه  17مرداد  8آگِ ست

چهارشنبه  20مرداد  11آگِ ست

 1320خورشیدی ( 1941میالدی)
زادروز اسداهلل ملك ،آهنگساز و نوازند ه ویلون

 1297خورشیدی ( 1918میالدی)
ِ
آزادی انگلیسها
امضای موافقتنامه بین میرزاكوچكخان و انگلیسها و
در عبور از گیالن برای رسیدن به قفقاز

دوشنبه  18مرداد  9آگِ ست

پنجشنبه  21مرداد  12آگِ ست

 1362خورشیدی( 1983میالدی)
درگذشت امیناهلل آندره حسین آهنگساز ایرانی ،ساکن فرانسه

 1313خورشیدی ( 1934میالدی)
نام شهر «ترشیز» به «كاشمر» تبدیل شد

 1367خورشیدی ( 1988میالدی)
زادروز الناز حبیبی ،بازیگر

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

سه شنبه  19مرداد  10آگِ ست
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مقاله:

آیا تعصبات انسانی مایه بدبختی بشرند؟

کند که از حداکثر علم موجود با کمک هوش و خرد و تفکر خود بهره گیرد
تا بتواند واقعیت ها را با در نظر گرفتن تمام احتماالت تجزیه و تحلیل کرده
و به حقیقت برسد .انسانی که بپذیرد علم جوابگوی مشکالت بشری است
نویسنده :آزاده و خود علم در طول زمان و پیوسته در حال تحول و پیشرفت است هرگز در
مورد حقایق موجود تعصب نمی ورزد و می داند که همیشه باید با آغوش
تعصبات انسانی بر اثر تبلیغات مذهبی و سیاسی از سنین کودکی در ناحیه باز به استقبال کشفیات جدید علمی رفت و همیشه در آنچه که در اطراف
مغز پیشــانی شــکل می گیرد .وظیفه این ناحیه از مغز انسان این است که اوست با دید نقادانه و خالقانه نگاه می کند.
عکس العمل های فوری و بدون اراده و تفکر را در مقابل هر خطری انجام
می دهد که به آن سیستم عکس العملی حیوانی و بدوی گفته می شود .این
سیستم عکس العمل اتوماتیک وار و حیوانی به مرور زمان و در طی قرنها
در انسان پدید آمد تا انســان را قادر سازد که در لحظه ای کوتاه حمله ای
انجام بدهد و خود را در برابر خطرات طبیعی و از جمله از حمله حیوانات
وحشــی محافظت کند .این حمله و دفاع ســریع اتوماتیک وار و واکنش
لحظه ای به هیچ وجه با عقل و تفکر ســر و کاری ندارد و فقط بر اســاس
احســاس خطر انجام می گیرد  .در بسیاری از مذاهب  ،هر گونه شکی که
ایجاد پرســش کند گناهی نا بخشودنی و کفر محسوب می شود و کسی که
در شک بماند کافر و دشمن خدا محســوب می شود و به عذابهای وعده
داده شده در دوزخ دچار خواهد شد  .تعصبات به علت ترس و وحشت
از گناه و کافر شدن و به دوزخ رفتن به صورت ایمان و باور شکل می گیرند
و مانند سنگی می شوند که در مقابل منطق ،سر سخت و غیر قابل انعطاف
می شــوند و راه تفکر ،اندیشه ورزی و انتقاد های سازنده را سد می کنند.
کاربــرد منطق در مقابل این تعصبات به مانند تاثیــر قطرات باران بر روی
سنگ است .شــخص متعصب از انواع و اقسام مغالطات استفاده می کند
که باورهای خود را همچنان حفظ کند چون در نظر یک شخص متعصب
تمام باورها و اعتقادات او «هویت » او را تشــکیل می دهند و هر کس که
هویت او را زیر سوال ببرد“ ،موجودیت” او را به خطر می اندازد بنابراین
شخص متعصب ناخوداگاه با حمله و پرخاش و خشم و عصبانیت و با به
کار بردن خشــونت لفظی و یا با حمله های فیزیکی به دفاع از باورهایش
که «هویت و موجودیت» او را تشکیل می دهند ،می پردازد .هر چه شدت
تعصبات در اثر تبلیغات و تلقین ها بیشتر بوده باشد این تعصبات شدید تر
بوده و شخص خطر بیشــتری را حس می کند که در معرض نابودی قرار
گرفته اســت و حاضر می شــود برای نجات موجودیت خویش که همان
«هویت پذیرفته شده در زمان کودکی» است حتی دست به کشتن هر کس
که «هویت » او را تهدید می کند ،بزندبه همین دلیل آموزش دادن اعتقادات
مذهبی و سیاسی به یک کودک بسیار نادرست و خطرناک هستند و والدین
و مدرســه و کانون هایی که بر پایه اعتقادات مذهبی و یا سیاســی بنا شده
اند نباید کودک را با اعتقادات سیاســیو مذهبی شستشوی مغزی بدهند
زیرا کودک توانایی تجزیه و تحلیل و قدرت تشخیص را تا نرسیدن به سن
بلوغ ندارد .همچنین نقش رسانه های دولتی و مذهبی و سیاسی در شکل
گرفتن اینگونه تعصبات در کودکان انکار ناپذیر است ، .اینگونه تعصبات
که از کودکی در مغز کودک شــکل می پذیرند ،راه اندیشه ورزی را بر مغز
کودک را در بزرگسالی می بندند  ،مگر اینکه کودک در سنین بعد از هجده
ســالگی زمان های بســیار طوالنی را در تحقیق و بررسی اعتقادات خود
بگذراند و مانند آقای فارسانی و یا اسپینوزا به این نتیجه برسد که آنچه که از
زمان کودکی و در مدارس به او آموزش داده شده بوده است بر پایه عقاید
آموزگارانی بوده است که خود دارای عقاید متعصبانه بوده اند  . .بهترین راه
برای جلوگیری از تعصبات  ،آموزشی است که بر پایه سوال و جواب بنا می
شــود تا خود شخص بر اثر تحقیقات آزادانه و همه سویه می تواند با تمام
نظریات و عقاید متفاوت آشنا شــود و به هیچ نظر و عقیده ای به صورت
یک سویه و یک بعدی نگاه نکند .این روش آموزش موجب رشد تحمل
افکار وعقاید متفاوت در جامعه می شود و راه تعصبات مذهبی و سیاسی
را مسدود می کند .به امید روزی که روش سقراط در آموزش های آینده به
کار گرفته شــود که روشی بر پایه سوال و جواب است و فرد را تشویق می

چاپ سوم این مجموعه با تجدید

نظر و افزوده ها منتشر شد با تلفن
به آقای شان صداقتی آن را به
رایگان از ایشــان دریافت کنید
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گوین نیوسام اجازه دارد نامزدهای مخالف خود را
جمهوریخواهان و هواداران دانالد ترامپ بخواند
قاضی امروز اجازه داد که گوین نیوسام نامزدهای مخالف
خود را در روند بازخوانی برای برکناری ،جمهوریخواهان
و هواداران دانالد ترامپ بخواند.
 ۴نامزد اصلی جمهوریخواهان امروز در کتابخانه نیکسون
در ارنج کانتی با یکدیگر مناظره خواهند کرد.
در حالــی گوین نیوســام ،کارزار انتخاباتی خود را پیش
میبرد که  ۵۱میلیون دالر بیش از مخالفان خود به گردآوری
کمک مالی برای تبلیغات سیاسی پرداخته است که  ۲برابر
پول گردآوری شده جمهوریخواهان برای برکناری اوست.
جان کاکس ،ثروتمند و بازرگان جمهوریخواه ۸/۸ ،میلیون
دالر گردآوری مالی نمــوده و  ۷/۶میلیون دالر از ثروت
خود به صندوق کارزار افزوده است.
جمهوریخواهان میگویند میزان کمــک مالی گردآوری
شده ،گوین نیوسام را پیروز نخواهد کرد زیرا مشکل اصلی
او حل مساله بیخانمانها و مهار آتشسوزیهاست.
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