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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اقرار به گناه کاوه افراسیابی،متهم به
کارگزاری ( البیگری) برای رژیم جمهوری اسالمی

کورش سلیمانی (زم) صفحه ۲

سیلی سخت عرفان اسالمی
بر سیمای زن ایرانی
داریوش فاخری ( بخش )3
 ۲/۴میلیونکالیفرنیاییودریافت
چکهایدرشتتربازپرداختمالیاتی

کاهش کار هفتگی از
 40ساعت به  32ساعت
افزایش مصرف مواد مخدر مرگزای
در میان نوجوانان
بیش از  ۲2میلیون دلار خسارت
توافقی برای ارائه آزمایش قلابی کرونا
مطالعه دانشگاه  UCLAبرکیفیت زندگی
در لوس انجلس کانتی این منطقه را به
رتبه پایینتر میکشاند

الکس محییا کنشگر حزب سبز و
توئیتی که او را گرفتار کرد
بودجه آینده گوین نیوسام
ناپایدار است

ایرانشهر :سابقه :در دادخواستی که روز سهشنبه،
 ۱۹ژانویــه ۲۰۲۱،وزارت دادگســتری آمریکا
روی وبسایت رسمی خود منتشر کرد ،آمده بود
کاوه افراسیابی مقیم ایالت ماساچوست بدون آن
که مطابــق قوانین آمریکا ،فعالیت خود برای یک
دولت خارجی را به دادگســتری اعلام کند ،برای
ایران با هدف ترویج مواضع و رویکرد سیاســی
رژیم ایران کار کرده اســت .از سوی دیگر  ،کاوه
افراسیابی در زمان تفهیم اتهام در دادگاه اعلام بی
گناهی کرد و این اتهام را رد کرد.
اینــک ،در یک تحول تازه و پس از گذشــت ۱۵
ماه از اتهام وارده بــه او و به گزارش الگماینه در
تاریخ  ۱۷اپریل  ،۲۰۲۲کاوه افراســیابی در نامه
ای خطاب به دادگاه نوشــت «… در صورتی که
مذاکراتی که با دادســتانی برای اقرار به گناه دارد

انجام می شود ،با شکست مواجه شود.»..
کاوه افراســیابی دارای کارت اقامت دائم امریکا (
گرین کارت) متهم است ،دست کم از سال ۲۰۰۷
مبلغ  ۲۶۵هزار دلار از دفتر دائمی ایران در سازمان
ملل متحد پول دریافت کرده و از سوی همین دفتر
هم از سال  ۲۰۱۱بیمه درمانی و سلامت او تامین
شده است و این درآمدها را به اطلاع دولت آمریکا
نرسانده است .شایان ذکر است که افراسیابی چند
روز پیش از دســتگیری در یک برنامه تلویزیونی
 ،قاسم سلیمانی تروریستی که مسبب کشته شدن
هــزاران ایرانی ،امریکایی ،ســوریه ای  ،عراقی
و یمنی و دیگر کشورهاســت و توسط نیروهای
امریکایی شکار شد را قهرمان ملی ایران خوانده
بود.

آنا وکیلی ستاره سریال  LOVE Islandفاش کرد
که چگونه در ایران به دلیل پوشیدن
شلوار جین خیلی تنگ دستگیر شد

هنرپیشه برنامه دوستیابی  ITV2به یاد می آورد که
چگونه او را به داخل یک ون پلیس هل دادند ،در
حالی که خانواده اش برای نجات او از بازداشــت
شدن با آنان درگیر شدند.
آنا 31 ،ســاله ،هنگامی کــه در پادکســت  Secure The Insecureجانی
ســیفرت درباره میراث ایرانی خــود گفتگو می کرد ،دربــاره این حادثه
وحشتناک صحبت کرد.
آنا گفت« :من در ایران به دلیل پوشیدن شلوار جین دستگیر شدم».
او در توضیح اینکه چگونه دولت ایران از «دامن و شــلوار جین پوشیدن»
زنان جلوگیری می کند ،افزود که به دلیل آشکار بودن لباسش دستگیر شده
است.
آنا گفت« :این واقع ًا ترســناک بود ،زیرا فقط یادم میآید که تمام این زنان
پلیس مرا گرفته بودند و تلاش می کردند مرا در ون بگذارند.
«به فارســی میگفتند شلوار جین شما خیلی تنگ است و اسلامی نیست و
میخواستند مرا به داخل ماشین هل دهند.
«خاله ام مرا گرفته بو و می کشــید و می گفت« :او انگلیســی است ،او از
انگلستان آمده است ،او قوانین این جا را نمی داند».
وانمود کردم که نمیتوانم فارسی صحبت کنم و به دلیل اینکه اهل انگلیس
هستم و قوانین را به اندازه کافی نمیدانم ،مرا رها کردند».
در جای دیگری از پادکســت ،آنا در مورد چگونگی برخورد با احســاس
غریبگی در نوجوانی به دلیل میراثش صحبت کرد.

این ســتاره توضیح داد که چگونه «پدر
و مادرش هر دو ایرانی هستند» و اینکه
او آخر هفته ها به «مدرســه ایرانی» می
رفت.
این بدان معنی بود که احساس «غریب
بودن» در زمانی که در انگلســتان بزرگ
میشــد ،می کرد زیرا او می خواســت
هویت فرهنگی خود را محکم نگهدارد.
آنا توضیح داد« :من واقع ًا هرگز با دختران
انگلیسی در مدرسه سازگار نبودم  -من با
توجه به این کــه در یک خانواده ایرانی
بزرگ شده بودم با آن ها بسیار متفاوت بودم».
«در عین حال ،هر زمان به ایران ســفر میکردم ،احساس متفاوتی نسبت به
آنها داشتم ،زیرا کامل ًا ایرانی نبودم.
پرسشی که همیشه ذهن مرا مشــغول می داشت این بود که «من کدام یک
هستم؟» اکنون می توانم بگویم که من ایرانی هستم ،اما ایرانی بریتانیایی .من
هر دو هستم .من عاشق ریشه هایم هستم».
او در پایان گفت :متفاوت بودن را دوســت دارم و عاشــق فرهنگ ایرانی
هستم.

چگونه بحران گروگانگیری  ،صنعت پسته آمریکا را دگرگون کرد

ایرانشهر :سامانه « ما توانا هستیم»  We are mightyدر یک گزارش مفصل
شرح داده است که چگونه بحران گروگانگیری  ۵۲آمریکایی سفارت امریکا
در تهران توسط دانشجویان پیرو خط امام  ،سبب شد امریکا با توجه به این
که واردات هر چیزی را از ایران ممنوع اعلام کرده بود خود بزرگترین تولید
کننده پسته جهان شود و عملا از نظر میزان تولید پسته شانه به شانه ایران با
 ۳۳۵هزار تن تولید در برابر  ۳۳۷هــزار تن تولید در ایران برابری کند .در
این گزارش مفصل ،توضیح داده می شود که چگونه امریکاییان که دوستدار
پسته وارداتی از ایران بویژه پسته هایی که مغز آن را قرمز می کردند ،بودند
ترجیح دادند پس از گروگانگیری پسته آزادی و تولیدی خود به جای پسته
وارداتی را مصرف کنند .امروزه روز  ۹۸درصد پسته مصرفی امریکاییان در
خود امریکا تولید می شود.
در یک سفر مطالعاتی که با راهنمایی مرکز اطلاعات  ۰۸و ایرانشهر تنظیم شده
بود تیم فیلمبرداری و تولیدی صدای آمریکا به سرپرستی پریسا فرهادی از

ketab1@ketab.com

وام های کرونا

یاری بالعوض از سوی دولت
هم برای مستاجران و هم صاحبخانه ها
یاری بالعوض از سوی دولت برای کسانی که
تاخیر در پرداخت وام خانه خود داشته اند

424-385 -2981
مشاوره اولیه رایگان
کامیار روحانی

و

شــهر فرزنو
کرمــان در
کا لیفر نیــا
بازدیــد کرد
و بــا یکی از
پســته کاران
بــزرگ ایــن
ناحیــه آقای
عباس علاقه بندیان گفتگو کرد.
دیدگاه ایرانشهر :یک بار دیگر خیانتهای رژیم اسلامی و خمینی به منافع
ملی ایران آشــکار می شود که صدها تولید کننده و هزاران کارگر پسته کار
ایران و در نهایت ملت ایران از این سیاســت های ایران بر باد ده زیان دیده
و می بینند .
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در کانون خبر:

مطالعه دانشگاه  UCLAبرکیفیت زندگی
در لوس انجلس کانتی این منطقه را به رتبه پایینتر میکشاند.
دانشگاه  UCLAبا انتشار آخرین مطالعه بر روی کیفیت زندگی که از سال
 ۲۰۱۶آغاز شــده و هر ساله منتشر میشود نشان میدهد که لوس آنجلس
کانتی سال  ۲۰۲۲را با رتبه  ۵۳از  ۱۰۰آغاز میکند که  ۵رتبه پایینتر از سال
 ۲۰۲۱و  ۲۰۲۰و  ۳رتبه پایینتر از سال  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹است.
آنچه که به طور طبیعی همهگیری بیماریها نمیتواند انجام دهد مانند تورم
و افزایش خشــونت و دزدی از خانهها در مطالعه کنونی نشــان داده شده
است که زیر تأثیر کرونا امکانپذیر بوده است .این مطالعه با در نظر گرفتن
طبقهبندیهایی چــون ،هزینههای زندگی ،حمل و نقل عمومی ،ترافیک،
محیط زیست ،امنیت عمومی ،آموزش ،روابط نژادی ،بهداشت و درمان
و محلههای زندگی انجام شده است.

الکس محییا کنشگر حزب سبز و
توئیتی که او را گرفتار کرد
الکس محییا ( )Mejiaکه امروزه نامزد انتخابات شورای شهر لوس آنجلس
است  ۲سال پیش در دوران انتخابات ریاست جمهوری ،به دنبالهروهای
خود گفته بود که ترامپ و بایدن هر دو شکارچیان جنسی هستند او که یک
کنشــگر حزب سبز و از هواداران خانم جیل اســتاین بوده در یک توئیت
نوشته جو بایدن یک نژادپرست است .و حزب سبز میتواند کره زمین را
( )Skepticاسکپ تیک
از شر کمپانیهای دوستدار تجاوز جنسی مانند ترامپ و بایدن حفظ نماید.
الکی محی یا اکنون با نزدیک شــدن به انتخابات  ۷جــون تلاش دارد که
اگر غلط نکنم «اسکپ تیک» به شخصی میگویند (زن یا مرد توئیتهای گذشــته خود را حذف کند تا رای بیــاورد وزیر ضرب حمله
فرق نمیکنه) که به بعضی موضوعها شک میکنه و یک آقای رقیبهای دموکرات خود نباشد که او را فردی با داوریهای بیارزش در
ایرانی این واژه را به عنوان اســم مســتعار برگزیده و با قیافه سیاست خواندهاند.

پیرمــردی که او هم معتقد بود باید به خیلی چیزها شــک کرد
با انواع و اقسام الفاظ مؤدبانه رکیک در رسانههای گروهی به
ترویج عقاید درست و اشتباه خودش پرداخته است.
اســکپ تیک واقعی شخصی بود به نام  James Randlکه دو
سال پیش در سن نود و دو سالگی برای همیشه چشم از جهان
کارشناسان و تحلیلگران مالی از یک سو و تحلیلگران قانونگذاری مستقل
فرو بست.
از سوی دیگر هشدار میدهند که بودجه پیشنهادی گوین نیوسام برای سال

بودجه آینده گوین نیوسام ناپایدار است

شهرت او به این خاطر بود که به دیگران بگوید یا بفهماند که
به همه چیز با دیده شــک و تردید نگاه کنند و همه چیز و همه
حرف و نوشــته را همین جوری الکی الکی بدون تحقیق باور
نکنند ،بهمین جهت مشــت کلاهبردارهایی را که شعبدهبازی
ها و حقهبازیهــای خود را به حســاب چهرههای الهی می
گذاشتند و مردم را به راحتی سر کیسه می کردند باز میکرد و
پته جارکشان را روی آب میریخت.

 ،۲۰۲۲ – ۲۳بر روی آگاهیهای ناپایدار مالی بنا شــده است و بهتر است
گوین نیوسام آن را متوازن و متعادل نماید.
گوین نیوسام که این روزها مشغول روزآمد کردن و اصلاح بودجه پیشنهادی
خود است ،میباید از مشکل بودجه در آینده پرهیز نماید زیرا پایه بسیاری
از برنامهها بر روی ارزش افزوده مالی است و اگر تورم به همین گونه ادامه
یابد ،ایالت کالیفرنیا درآمد خود را از دست خواهد داد و بهتر است از هم
اکنون برنامههایی که در بودجه بــر پایه دریافت مالیات قرار گرفته حذف
شــود ۱۰ .میلیارد دلار را به طور مشخص حذف نمایند و یا از هزینههای
اضافی پیشگیری شود و بر روی ذخیره مالی ارزش افزوده ،حساب نکنند.

کودکی که تنفس او به سبب
نادانی مادر به خطر افتاد

 ...باری اســکپ تیک ایرانی با استفاده از الفاظ بسیار ناجور
رکیک ،ما را در مورد بســیاری از چیزها از جمله خودش به
شــک و تردید انداخته است .اســکپ تیک ایرانی شخصی
دانشــمند و دنیا دیده و ســخنور ورزیدهای به نظر میرسد و
میخواهد مقدس بودن افراد مذهبی و سیاسی را از بین ببرد بانوی چهل سالهای به نام گرترود هاروطونیان از سوی پلیس به سبب به
که نوعی مبارزه یا جمهوری اســلامی است ،از طرفی استفاده
از الفاظ رکیک بخشــی از طرحهای اتاق فکری رژیم است تا
گفت و گو مناظره را در میان ایرانیها از بین ببرد تا واقعیتها،
با بیان عیان نشود.
نیچه ،فیلسوف فرانســوی میگوید که «همه چیزهای خوب،
روزگاری چیزهای بدی بودهاند» .متاســفانه اینجانب (یعنی
خود من) عقلم به فلسفه قد نمیدهد ولی باید از فحاشیهای
بد اسکپتیک ایرانی نتیجه خوب گرفت ،زیرا که او کنجکاوی
ما را تحریک و باب گفت و گو و مناظره را باز میکند و شاید
نکته مثبت این موضوع همین باشد.

خطر انداختن جان کودک  ۱ساله خود دستگیر شد.
بنابــر گــزارش پلیس ،پــس از آن که بــه  ۹۱۱تلفن زده شــده بود و
درخواســت کمک برای تنفس کودک شده بود ،نیروهای امداد پزشکی
و پلیس به منطقه شــتافتند و دریافتند که به کودک ماده مخدری که برای
کســانی که مواد مخدر اســتفاده کردهاند به نام  Naloxoneدادهاند و از
راه بینــی کودک در معرض اســتفاده از ماده مخدر قرار گرفته اســت با
رســاندن کودک به بیمارســتان و نجات او ،پلیس خانم هاروطونیان را
مورد پرسش قرار دادند و پلیس پس از اطمینان از بهبود کودک ،به خانه
آنها رفته تا به تحقیق بیشــتر بپردازند و کودک را تحویل ســازمانهای
مددکاری اجتماعی لوس آنجلس کانتی دادهاند زیرا آن خانه محیط امن
برای نگهداری از کودک نبوده است.

الی ویزل فیلســوف معاصر می گوید :اگر کار اشتباهی انجام
دهــی ،بهتر از انجام ندادن آن اســت ،چونکه خلاقیت دارد.
حالا باید منتظر نشســت و دید نتیجه کار آقای اســکپ تیک
ایرانی چه خواهد بود.
کورش سلیمانی (زم)

gmail.com@Kourosh454
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سیلی سخت عرفان اسالمی بر سیمای زن ایرانی

موالنا در خانه

نویسنده :داریوش فاخری

اما مولانا در خاندان خودش پیوند زناشــویی و پایبندی زن و شــوهر به
یکدیگر را مقدس و نمادی از پایبندی انســان به عشــق ازلی با خداوند
میداند.

رابطه با عروس

در جهت قرابت خویشــی مابین خاندان مولانا و صلاح الدین زرکوب ,
مولانا دختر صلاح الدین زرکوب که فاطمه خاتون نام داشــت را به عقد
بهاءالدین فرزند سر ســپرده خود معروف به سلطان ولد درآورد و از او
خواسته بود که نه حتی یک دم و یک نفس نه قصد و نه سهو حرکتی نکند
و وظیفه مراقبتی را نگرداند که در خاطر این زن یک ذره تشویش بی وفایی
و ملالت در آید .سلطان والد با همه سرسپردگی و اطاعت بی چون و چرا
از پدر به جانشینی او برگزیده نشد .این مقام به صلاح الدین زرکوب پدر
عروس مولانا که جایگزین شمس شده بود رسید.
از دو نامه ای که مولانا به پســرش سلطان ولد و فاطمه خاتون دختر شیخ
صلاح الدین زرکوب نوشــته  ،برمی آید که در پی دعوای این دو  ،تمام
حق را به عروسش داده.
و در نامه ای به پســر خود مینویســد  :تو باید به خاطر سپیدرویی من و
خودت ،او و همه قبیله اش را عزیز داری

رابطه موالنا با همسر خود

همســر دوم او یعنی کراخاتون قونوی زنی بسیار زیبا و به شهادت افلاکی
در پاکدامنی و عفاف مریم ثانی بوده و به خاطر تعالی روح و پاکی ضمیر
ازاو کرامتها سر می زده و خانم مولوی از ریگ کفش مولانا توتیای چشم
ساخته بود.چنانکه از سخنان افلاکی برمی آید ،مادرزن مولانا ،یعنی مادر
همین کراخاتون هم صاحب ولایت و کرامت بود.
حرم ( همسر) مولانا ،کراخاتون  ،یکبار روایت کرده بود که روزی مولانا در
قلب زمستان با حضرت شمس تبریزی ،در خلوتی نشسته بودند ،و مولانا
بر زانوی شمس الدین تکیه کرده ،و من از شکاف در خلوت ،گوش هوش
فاسوی ایشان نهاده بودم تا چه اسرار گویند ،و در میانه چه حال می رود!
...
باز نقل است که روزی در قلب زمستان از عالم غیب !! دسته گلی به خلوت
شــمس و مولانا آوردند .مولانا آن دســته گل را (شاید به خاطر غیبتهای
طولانی و مردانه اش با شــمس) به کراخاتون داد و گفت :مستوران حرم
کرم آن را جهت تو ارمغان آورده اند تا دماغ جانت را قوت دهد و چشــم
جسمت را شفا بخشد .آن دسته گل تا آخر عمر پیش کراخاتون تازه و سبز
بود!!
طبق روایات نقل شده ,زنش کراخاتون که زنی صاحب کرامت و متشخص
بود بشدت از او میترسید  .سکوت و بی اختیار بودن او در برابر وقایعی که
در اطرافش اتفاق میفتند گواه این واقعیت است.
میبینیم که این ملکه دربار مولوی  ،درباره خلوت کردنهای شوهرش با مردا
ن و بالاخص شمس که گاه ماهها طول میکشیده ساکت است .وقتی مولانا
دختر عفیفه و زیبای  ۱۲ســاله اش را به راسپوتین  ۶۰ساله دربار میدهد,
خاموش است و زمانی که تنها دخترش در اثر خشونت شمس که پیر مردی
هرزه و بد اخلاق بود میمیرد ،صدایش در نمی آید .کرا خاتون حتی زمانی
که شمس از مولانا زن می خواهد  ،او را عرضه می کند ،خاموش می ماند
و وقتی که شوهرش شبهای جمعه را با زنان دیگر و بر خلاف عرف اسلامی
و صوفی به رقص و سماع مشغول بود یا به خانه فاحشه ها میرفت و نماز
میگذارد! بی صداست.
بــا این همه میبینیم روزی که کرا خاتون بینوا به اصرار زنان دیگر به دیدن
معرکه شعبده بازان رفته بود ،شب هنگام چون مولانا ( که اگر صورت زنان
دیگران را نمیدید دچار تشویش می شد !!  ،تا نیمه های شب را با زنان و
فواحش وقت میگذراند یا ماهها با شمس در خانه خودش خلوت می کرد)
از ماجرا آگاه شــد ،چنان نگاه تندی از سر غیرت به او کرد و گفت «زهی
سرد!» که لرزه بر اندام کراخاتون افتاد و بیهوش شد.
نمونه این غیرت مردانه به همسر و عواقب دردناک و ناجوانمردانه آن در
میان عارفان و صوفیان کمیاب نیست.
به گفته شــرح حال نویسان شــمس ,این حالت در مورد شمس  ۶۰ساله
و عروس  ۱۲ســاله اش  ،کیمیا خاتون که بدون اجازه شــمس با مادرش
(کراخاتون ،همسر مولانا) بیرون رفته بود هم اتفاق افتاد .کیمیا خاتون ۱۲
ســاله در اثر کتک خوردن وحشیانه توســط شمس پس از چند روز جان
سپرد .
نقل است که شیخ احمد جام (ژنده پیل) هم که زنش با خویشی به باغ رفته
بود و وقتی به خانه آمد و زنش را ندید  -زنش را نفرین کرد و پنج سال قادر
به حرکت نبود و فقط اینقدر قدرت داشت که در خانه خدمات شیخ کند!.

راسپوتین  ۶۰ساله دربار « تزار مولوی»
چون مأوای معینی نداشــته  ،زیاد ســفر می کرده و جابجا می شده او را
شمس پرنده می خوانند.
از خلال شرح حالها ،و تذکرات برمی آید که شمس شخصی از لحاظ مالی
فقیر و لباس ژنده می پوشیده  ،بی چاک دهن ،عصبی و تند مزاج بوده و از
بکار بردن کلمات رکیک در برابر کودکان حیا نمی کرده است.
هرزه گویی
میگوید « :اصلی است که هر که را دل تنگ بود  ،ک..ش فراخ بود و هر که
را دل فراخ بود ک..ش تنگ بود « ...
در به کار بردن کلمات مستهجن از مولانا عقب نمی ماند .شمس می گوید
 »:گفتا دی از شکم مادر بیرون آمده است  ،می گوید « من خدایم «.
« بیزارم از آن خدایی که از فلانه ی مادر بیرون آید  -خدا خداست» .
فلانی از سفر دور  ،به آوازه ی فلان شیخ بیامد .چون پرسید  ،گفتش « چه
آمدی « گفت « به طلب خدا « گفت  »:خدا . .ری در هوا کرد  ،در.سی کرد
همین بود باز گرد ».
گفتم «ســرد گفت و کُفر گفت و آن گه ،ک ِ
ُفر ســرد ».و دشنام آغاز کردم و
َجم ِکبرا را ،نه خوارزم را ،نه ری را.
درانیدم .رها نکردم  -نه ن ِ
آن شیخ میگفت که فلان شیخ بو لطیف از خدا به «بو»یی زیادت بود :یعنی
خدای را «لطیف» میگویند و او را»بولطیف»« .از خدا به بویی زیادت».
.س زنت و به ِ
گفتم «این بوی به ِ
.ون ق َّوادهاش! زهی خر! از خری گفت».
از نفحات الانس جامی در شرح احوال مولوی :
روزی شــمس الدین ،از مولانا شاهدی زیباروی(دخترزیبا) التماس کرد.
مولانا حرم خود را در دســت گرفته در میــان آورد و فرمود که :او خواهر
جانی من است .شــمس گفت :نازنین پسری(پسرخوشگل) می خواهم.
مولوی فی الحال فرزند خود ســلطان ولد را پیش آورد و فرمود که :وی
فرزند من است .شمس گفت :حالیا اگر قدری شراب دست می داد ذوقی
می کردم .مولانا بیرون آمد و سبویی از محله جهودان پر کرده بر گردن خود
بیاورد.
دکتر عبدالحسین زرین کوب در توجیه خواسته ِ
تن شمس ادعا میکند
وقتی شمس خواب میبیند که خداوند به او میفرماید ان لنفسک علیک

حق [نفس تو هم بر تو حقی دارد] ،حق او بده!”
«دروازه ای هست که در آن شــهر معروف است به خوبرویان .در این
گذرم ،در این اندیشــه ،یک خوبروی چشمه ای قفچاق ،در من آویخت،
و مرا به حجره ای درآورد و چند درم بدیشان دادم ،و شب پیش ایشان
بودم ،به اشارت خدا و لابه گری او ،و من از این باب فارغ و دور».
باور شمس به زن
میگوید « :ای زنک تو چه دانی که همت چه باشد؟ برو وضو کن ،نماز کن
و توبه کن! بگو در کفر بودم ،ایمان آوردم ،از کفر بگشتم ،پنبه بخر و دوکه،
ِ
مردان مرد را آرزو آید که دو سبوی
بنشین و می ریس! تو که باشی؟ خود،
آب بر درم نهند»
هم چنان از حضرت ســلطان ولد منقول اســت که روزی حضرت مولانا
شمس الدین صفت زنان نیک و عفت ایشان می کرد ،فرمود که با این همه
اگر زنی را بالای عرش جا دهند و او را از ناگاه نظری به دنیا افتد و در روی
زمین قصیبی «آلت مردی « را برخاسته بیند  ،دیوانه وار خود را پرتاب کند
و بر سر قصیب افتد...
شمس چشم بر کرامات کراخاتون (همسر مولوی) میبندد و با نمک نشناسی
از دست پخت صاحب خانه مهمان نواز خود ایراد میگیرد.
«مرا از آن کبابهای زهرا آرزوست .خوش کباب میسازد تر و لطیف و
آبدار .آن ” کرا ” چرا کباب چنان میکند خُ شــک خُ شک؟ زهرا هم کباب،
هم طعام ،هم جامهشستن…… یادم میآید در حلب میگفتم کاشکی این
جا بودی ،طرفه شهریست آن حلب و خانهها و راه( ”.مقالات شمس)

زندگی تراژیک رومئو و ژولیت دربار مولوی
وقتی هوس تصاحب شاهدخت دربار یعنی کیمیا خاتون( دختر خوانده
اش ) به ســر شــمس افتاد  ،علیرغم دلدادگی علاءالدین ،پسر کوچکتر
خودش و کیمیا خاتون به یکدیگر و مخالفت کراخاتون( همسرش) دختر
را به عقد این پیرمرد  ۶۰ساله درآورد .نه دختر ،نه فرزند ،و نه کس دیگری
در برابر مولانای خودکامه جرات دخالت نداشتند .نصیحت نامه او به این
دختر در این مورد نوشته ای تراژیک است.
پس از زورگویی و عمل غیر انســانی پدرخوانده مســتبد خود ،که برای
استفاده از اطلاعات عرفانی شمس برای اشعارش بشدت به شمس وابسته
بود ،کیمیای نگون بخت و بی پناه زندگی کوتاه و تراژیکی را گذراند.
بنابر روایات در مورد شمس ,او از مشکل جنسی رنج می برد و فقط بر سر
کیمیای بچه سال دست میمالید .شمس غیرتی میگوید « :با او حکم کردم
که روی تو هیچ کس نبیند ،الا مولانا».
از “مقالات شــمس” نقل شــده که شمس در شــهر ارزروم پیر و در برابر
تقاضای پســرکی که شاگردش بوده و از شــمس تقاضای سکس کرده ،
میگوید …“ :شهوت در من چنان مرده بود که آن عضو خشک شده بود و
شهوت تمام بازگشته از آلت ،همچنین برچسفیده».
ســرکوفتگی جنســی  ،آگاهی از عدم علاقه کیمیا خاتون به خود و خوی
مردســالاری جریحه دار شده باعث شــد روزی که کیمیا بدون اجازه از
شــمس با مادرش از خانه بیرون میرود ،به گفته افلاکی نویســنده مناقب
العارفین :
ِ
ِ
چوب
چون کیمیا خاتون بخانه آمد فی الحــال درد گردن گرفته همچون
«مرد»
خشک بی حرکت شد ،فریاد کنان بعد از سه روز ُ
تاســف بار است که شمس در ســوگواری نوعروس مرده اش میگوید:
« آن کیمیــا بر من دختر آمد و به وقت آن چندان شــیوه و صنعت از کجا
بودش؟خداش بیامرزد! چندان خوشی ها به ما داد! روزان همه بدخویی
کردی و شب چو در جامه خواب در آمدی ،عجب بودی .گفتی :ذکرم می
باید !خنده ام گرفتی»( .مقالات شمس)
ی در مناقبالعارفین ،چند روز پس از مرگ کیمیا خاتون
بر اساس گزارش 
 ،علاالدین با همدستی هفت نفر شمس را میکشند و جسدش را در چاهی
میاندازند .سلطان ولد ،پسر بزرگتر مولانا از موضوع آگاه میشود؛ جسد
شمس را به یاری «یاران محرم» از چاه درمیآورند و دفن میکنند .با آنکه
سعی میکنند این مورد را از مولانا مخفی نگه دارند و او نیز آگاهی خود را
به روی آنان نمی آورد ولی پیامدهای بعدی حاکی از آنست که او از قضیه
با خبر بوده و در انتقام از قاتلین شمس دخالت داشته است .
با توجه به روایات تاریخ و شرح حال نویسان مکتب مولانا  ,قاتلین شمس
الدين نیز که
نیز هر یک به طریقی به هلاکت رسیدند(!!!).پسر مولانا  ،علاء ّ
در کشته شدن شمس دخالت داشته ،پس از مدتی کوتاه به بیماری درمان
ناپذیر (!!!) دچار شد و وفات یافت .آیا این وقایع در رابطه با مرگ شمس
دلیل آن است که مولانا از فرط عصبانیت و ناخشنودی از پسرش بر جنازه
وی حضور نیافت؟
همچنین گفته شده که مولانا برای کشته شدن شمس چهل روز به تعزیت
نشست و تا پایان عمر دستار دخانی و فرجی سیاه پوشید.
سوال اینجاست که آیا شایسته است مزار چنین شخصی در ترکیه امروزی
زیارتگاه عاشقان جهان باشد؟
در شماره آینده ,خوارداشت و تثبيت فرودستی زن توسط صوفیان معروف
دیگر مانند امام غزالی که زنان را به حیوانات گوناگون تشبیه کرده ,عطار ,
سنایی و دیگرانی از این دست را بررسی میکنیم.

کتاب شاه کشتار نکرد
انتشارات کانال یک ،چاپ شرکت کتاب
دکتر صادق زیبا کالم
کمتر رویداد مهم سیاسی را
میتــوان در تاریخ معاصر
ایران ســراغ گرفــت که به
اندازه انقلاب اسلامی مورد
تحریف قرار گرفته باشــد.
چه از سوی موافقین و چه از
سوی مخالفین آن .موافقین،
لبــاس ایدئولوژیکی که بعد
از انقلاب حاکــم گردید را
بر تــن آن کردهاند و به جای
واقعیتهــای انقلاب صرف ًا
باورهای ایدئولوژیکشان را
تبلیغ میکنند .در نقطه مقابل،
مخالفین انقلاب قرار دارند.
صف گســتردهای از ایرانیان
که بواســطه کدورتشان از عملکرد نظام اسلامی بجز بغض و کینه هیچ روایت
دیگری از انقلاب ندارند .از جمله نکاتی که از جانب هر دو طرف مورد تحریف
قرار گرفته عملکرد محمدرضا شاه پهلوی در  ۳۷سال سلطنتش بالاخص رفتار
وی در دوران انقلاب میباشد .ج.ا او را دیکتاتوری وابسته به غرب و مزدوری
بیش نمیداند که نه تنها هیچ گامی در جهت پیشرفت و ترقی کشورش برنداشت
بلکه وقتی هم که با اعتراضات مردمش روبرو شد تا آنجا که میتوانست به دستور
اربابانش یعنی غربیها در برابر مردم ایســتاد و کشتار نمود .و زمانی هم که دید
سرکوب دیگر فایدهایی ندارد از کشور گریخت .مخالفین انقلاب برعکس او را
رهبری وطنپرست ،مستقل و ترقیخواه میدانند که تا میتوانست به کشورش
خدمــت کرد .و وقتی هم که با مخالفت آنان (از روی ناآگاهی و توطئه غربیها)
روبرو شد ،حاضر به کشتار مردمش نشده و از قدرت کنارهگیری مینماید .کتاب
سعی کرده در ورای حب و بعضها و تئوریهای توطئه رایج میان ایرانیها ،نگاه
واقعبینانهتری به محمدرضا شاه پهلوی انداخته و نشان دهد او نه اهریمنی بود که
ج.ا از وی ساخته ،و نه فرشته و بتی که مخالفین انقلاب از وی ترسیم کردهاند.
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تو شعر مینویسی و من امضا میکنم

213-573-9635

مرا ِ
ِ
تغییر تو نیست
توان
ِ
تفسیر تو
یا
ِ
باور مکن که توان تغییر زنی ،در مردی باشد
ِ
مردان متوهم باطل است
و ادعای تمام
که زن از دندهی آنها برآمده
زن هرگز از دندهی مرد زاده نمیشود
اوست که از ِ
بطن زن بیرون میآید
چون ماهی که از حوض
اوست که از زن جاری میشود
بهسان رودهایی که از سرچشمه
اوست که دو ِر خورشید چشمانش میگردد
و گمان میکند که پابرجای است…
۲
ِ
مرا توان آموختن چیزی به تو نیست
پستانهایت دایره المعارفند
تاریخ شراب
و لبانت خلاصهی
ِ
راستی که زن خودبسند ه است
ن تو از توست
روغ 
گند ِم تو از تو
ِ
آتش تو از توست
و تابستان و زمستانت
و رعدت و برقت
بارانت و برفت
و موج و کفت… همه از توست…
تو را چه بیاموزم ای زن؟
کیست که سنجابی را قانع کند به مدرسه رفتن؟
کیست که گربهای را به آموختن پیانو وادارد؟
کیست که کوسهای را راضی کند به راهبهشدن؟
۳
ِ
مرا توان رام کردن تو نیست
و اهلی کردنت
ِ
پیرایش غرایز نخستینت
یا
این ماموریتی غیرممکن است
هوشم را با تو میسنجم
و حماقتم را نیز
تو را سودی نیست از راهنمایی یا فریب
نخستین بمان چنان که هستی
بی قرار بمان چنان که هستی
مهاجم بمان چنان که هستی

چه میماند از آفریقا
اگر ببرهایش را بگیری و چاشنیهایش را
از جزیرهالعرب چه میماند
ِ
جلال نفتش را بگیری و
اگر
شکوه شیههاش را
۴
ِ
شکستن عادتهای تو نیست
مرا توان
که سیسال چنین بودهای
سیصدسال چنین بودهای
سههزار سال چنین بودهای
ِ
طوفان محبوس در بطری
جسمی که ِ
عطر مرد را بالفطره احساس میکند
بالفطره بر او هجوم میبرد
بالفطره بر او چیره میشود
باور مکن آن چه را که مرد از خودش میگوید
که او آفرینندهی شعر است
و سازندهی کودکان
زن است که شعر را مینویسد
و مرد امضایش میکند
زن است که بچه را میزاید
و مرد در ِ
راه زایشگاه
پدر میشود!
۵
مرا توان تغییر طبیعتت نیست
کتابهایم برای تو بیفایده است
و عقایدم بیفایده
و پندهای پدرانهام بیسود
تو شهبانوی آشوبی ،و دیوانگی ،و تعلقناپذیری
بمان چنان که هستی…
تو درخت زنانگی هستی که در تاریکی میروید
و نیازش به آفتاب و آب نیست
تو شهزادهی دریایی که تمام مردان دوستت دارند
و تو هیچیک را نه
با تمام مردان خوابیدهای… و هیچیک با تو نخوابیده
تو آن نخستینی که با تمام قبیلهها رفت
و باکره بازگشت
بمان چنان که هستی…
آرش افشار
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اریک گارستی آخرین بودجه خود را تنظیم کرد
اریک گارستی شــهردار لوس آنجلس بودجه ۱۱/۸
میلیارد دلاری خود را برای سال مالی  ۲۰۲۲-۲۳اعلام
نمود بودجهای که از اول جولای  ۲۰۲۲آغاز میشود.
بودجه سال جاری  ۱۱/۲میلیارد دلاری بوده و بودجه
پیشــنهادی با اندکی افزایــش در  ۱۱/۸میلیارد دلار
است.
در بودجه پیشــنهادی  ۱۴۹میلیون دلار افزایش برای
بودجه پلیس لوس انجلس در نظر گرفته شده که با ۸/۵
درصد افزایش به  ۱/۹میلیارد دلار خواهد رسید.
از ســوی دیگر بودجه پلیس شــمار افسران سوگند
خــورده را از  ۹۴۷۰نفر به  ۹۷۳۵نفر افزایش خواهد
داد.
در بودجه پیشــنهادی  ۳۰درصد افزایش برای ایمنی
شــهروندان در بودجه پیش بینی شــده است که ۲/۵
میلیون دلار به برنامه مقابله با گنگها و کاهش گرایش
نوجوانان اختصاص داده شده است.
افزایش  ۲/۴میلیون دلار به بودجه شبهای تابستان که
ان را به  ۶/۴میلیون دلار میرســاند و خوراک رایگان
و ایجــاد کار را به همراه دارد .بودجــه مرکز  ۹۱۱با
افزایش از  ۳میلیون دلار به  ۸میلیون دلار میرسد.

قانون گذاران کالیفرنیا ،قوانین ســختتری را برای
سازندگان اسلحه و توزیع کنندگان قطعههای اسلحه
بــدون نام و نشــان معروف بــه  Ghost Gunرا به
مجلس ایالتی کالیفرنیا عرضه مینمایند.
گرچه قوانین فدرال دســتیابی برای تهیه اسلحه را
آسان میکند ،اما قوانین ایالتی در برخی موارد حق
دارند برای ایمنی جان شــهروندان از مقرراتی بهره
بگیرند که به طور کلــی در قانون فدرال پیش بینی
نشده است.
بنابر لایحهای که از سوی فیل تینگ عضو دموکرات
مجلس نمایندگان از ســن فرانسیســکو ارائه شده
است ،دامنه مسئولیت و پوشش قانونی برای دریافت
خسارت از تولید کنندگان اسلحه و توزیع کنندگان
اسلحه ،دربرگیرنده موارد فروش قطعههای اسلحه
برای مونتاژ اسلحه بینام و نشان ( )Ghost Gunنیز
فراهم شود .و قربانیان و خانوادههای آنها بتوانند از
این فروشندگان اســلحه نیز شکایت و درخواست
غرامت نمایند.

دستگیری خواننده
معروف رپ  ASAP Rockyدر فرودگاه
خواننده رپ معروف به  ASAP Rockyهنگام ورود به
فرودگان  LAXدستگیر شد.
در هنگام دســتگیری ،خواننده معــروف  Rihannaکه
دوست دختر  ASAPاست و باردار هم میباشد همراه
او بوده است.
 ASAPکــه نام واقعی او  Rakim Mayersاســت ،در
ارتباط با درگیری  ۶نوامبر  ۲۰۲۱در هالیوود که با اسلحه
مرگبار سبب آسیب یک نفر شده ،است دستگیر گردیده
است.
در رویداد یاد شــده که  ۲نفر دیگر نیــز همراه ASAP
بودهاند همگی از محل درگیری گریخته بودند و قربانی
درگیری برای مداوا به بیمارستان منتقل شده بود.
 Fashion Killaخواننده رپ دیگر نیز در رابطه با همین
پرونده در هنگام ورود به  LAXبا هواپیمای شــخصی،
دستگیر شده است.
ناگفته نماند که  ASAPدر ســال  ۲۰۱۹نیز در استکهلم
سوئد در جشنواره تابســتانی به سبب درگیری  ۲نفر از
دستیارانش دستگیر و آزاد شده است.

نانسی پلوسی حمله به سناتور دایان فاین استاین
را مسخره و بيوجدانی خواند
نانسی پلوسی رئیس خانه نمایندگان آمریکا در پاسخ
به کسانی که سناتور دایان فاین استاین و تعادل روانی
او را مورد پرســش قــرار داده بودنــد ،این حمله را
مسخره و بيوجدانی خواند.
این حمله که از ســوی یکی از کارکنان پیشــین دفتر
سناتو فاین اســتاین در یک برنامه تلویزیونی انجام
شده بود .سناتور فاین استاین را واداشت تا با اشاره به
دوره یکساله و مرگ همسرش در رویارویی با سرطان
اشاره کند و بگوید کارنامه کاری او قابل بررسی است.
خانم نانســی پلوســی نیز در بیانیه خود اشاره کرده
است که ســناتور دایان فاین استاین از سلامت روان
برخوردار اســت و روزهای سختی را برای از دست

بانک مواد خوراکی در کالیفرنیا برای نخستین بار شاهد
هجوم افراد برای دریافت مواد غذایی میشود.
گرچه کاهش شــمار مبتلایان به کرونا سبب شده است
که بســیاری از بیکاران به ســر کار خــود باز گردند و
درآمد به دست بیاورند ،اما تورم که در  ۴۱سال گذشته
بیسابقه بوده اســت ،گرانی را به بازار مواد خوراکی
و افزایــش بهای آنها را برای مصــرف کننده به وجود
آورده است که این بار بانک مواد خوراکی در کالیفرنیا
با درخواستهای بیشتری برای مواد خوراکی رایگان
روبرو شده است.
از ســوی دیگر گرانی سبب شده اســت که بانک مواد
خوراکی نیــز کالاهای مــورد نیاز خود را بــه  ۳تا ۴
برابر بهای همیشــگی خریــداری نماید و از این روی
درخواست بودجه و کمک مالی از گوین نیوسام برای
تهیه مواد خوراکی اهدایی به خانوادههای کم درآمد،
به  ۲تا  ۳برابر خود رسیده است.
ناگفته نماند که دوران شــرایط اضطــراری که در ۱۶
اپریل به پایان میرســید ،از ســوی دولت بایدن۹۰ ،
روز دیگر تمدید شده است.

قانون جدید و سخت کالیفرنیا
علیه سازندگان اسلحه

دادن شریک  ۴۰ساله زندگیاش میگذراند.
او همواره در سفر به واشنگتن و سن فرانسیسکو بوده و
در تصویب لایحه مبارزه برای خشونت علیه زنان و یا
روند بررسی صلاحیت قاضی کتانجی براون جکسون
نقش اساسی داشته اســت و از رهبران دموکرات در
کنگره علیه خشونتهای ناشی از اسلحه است.
رو کانا نماینده رادیکال دموکرات در خانه نمایندگان
از کالیفرنیا نیز در پشــتیبانی از ســناتور فاین استاین
ایــن گونه حملههــا را در شــرایطی که فــردی در
سوگ همسرش است غیرانســانی و شایعه پراکنی و
بیاحترامی خواند.
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بیش از  ۲2میلیون دالر خسارت توافقی
برای ارائه آزمایش قالبی کرونا
دفتر مایک فیوئر دادســتان کل لوس آنجلس اعلام نمود که پس
از شکایت از آزمایشــگاه  Same Day Technologiesو مدیر
عامل آن فلیکسهانتباخ به سبب فرستادن صدها نتیجه آزمایش
قلابی کرونا ،به یک توافق  ۲۲/۵میلیون دلاری خســارت دست
یافتهاند .این شرکت که با همکاری دفتر مایک فیوئر دادستان کل
لوس آنجلس و دفتر جورج گسکون دادستان کل لوس آنجلس
کانتی مورد تعقیب قانونی قرار گرفت ،با پرداخت توافق ،جرم
خود را پذیرفته است.
این شرکت در سپتامبر  ۲۰۲۰بنیاد شده و در ظاهر هدفش انجام
آزمایش کرونا و ارائه نتیجه در همان روز بوده اســت اما هرگز
نمونههای آزمایش را بررسی و انجام نداده و برای افراد فرستاده
است و رای همه آنها نتیجه منفی کرونا را در برگهها نوشته است
و از آنها  ۱۹۵دلار دریافت شده است.
از مبلغ  ۲۲/۵میلیون دلار توافقی ۹/۶ ،میلیون دلار به افرادی که
هزینه آزمایش پرداخت کردهاند باز گردانده میشود و در حدود
 ۱۳میلیون دلار نیز به شهر و کانتی لوس آنجلس میرسد.

آیا اعتصاب کارکنان بخش پزشکی
کانتی لوس انجلس پیش روست؟
 55هــزار نفر از کارکنان کانتی لوس آنجلس که بیشترشــان در
بخش بهداشت و درمان هستند و عضو اتحادیه کارکنان SEIU
 721هســتند پس از رای گیری که از روز گذشته آغاز شده و تا
میانه ماه می ادامه خواهد یافت برای آغاز اعتصاب سراسری در
لوس آنجلس کانتی آماده میشوند.
این رای گیری که به صــورت فردی و حضور در مرکز درمانی
 USCو یا مرکز درمانی  LACانجام میپذیرد ،به سبب به نتیجه
نرسیدن گفتگوی کارکنان برای افزایش حقوق در مسیر اعتصاب
شکل گرفته است.
قرارداد بسیاری از این کارکنان در پایان ماه آپریل ،تمام میشود
و میگویند هزینه زندگی پس از کرونا و آغاز تورم ،بســیار بالا
رفته و درآمدشان کافی و پاسخگو نیست.

تمدید مقررات پرداخت حقوق
به مبتالیان به کرونا در محیط کار ،تا پایان سال ۲۰۲۲
این مقررات کــه در میانه ماه می به پایان میرســید و قانون
گذاران تا پایان ماه سپتامبر تمدید آن را تصویب کرده بودند،
اکنون اعضای  ۷نفره کمیته استاندارد ایمنی و بهداشت محیط
کار با تغییر در بخشــی از مقررات ،تاریخ پایان آن را تا پایان
سال  ۲۰۲۲تمدید خواهند نمود و کارفرمایان برای مرخصی
درمان ،حقــوق کارکنان را خواهند پرداخت بر اســاس این
مقررات ،کســانی که مبتــلا به بیماری کرونا میشــدند باید
بــرای دوران درمان و قرنطینه با پرداخــت دوران بیماری و
نگهداشتن شغل ،به گونهای از امنیت شغلی و مالی و ایمنی و
بهداشت در محیط کار و زندگی دست مییابند.
در شرایطی که گونه  2.BAکرونا به گونه چیره و رو به افزایش
تبدیل شده ،این مقررات لازم و ضروری خواهد بود.
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سبک شناسی در شعر فارسی  ،نگاهی کوتاه ( ...به قلم سعید شیرازی  - ) ۲۰۲۲بخش سوم

سبک شناسی شعر پارسی

سبک عراقی ( سده ی  ۱۲تا  ۱۶میالدی)

این سبک شعری در عراق عجم (نام تاریخی برای ناحیه ی مرکزی ایران)
در حدود سده ی  ۱۱تا  ۱۲میلادی پایه ریزی شد که تا سده ی  ۱۶میلادی
رایج بود .قابل توجه اســت که این ناحیه مرکزی شامل اصفهان  ،اراک ،
قزوین و ری می شــده و ایرانیان باستان آن را ایراکستان می خواندند که به
معنی ایران کوچک بوده و با گذشت زمان بعضی به آن در شکل مخفف و
ساده تر اراک هم می گفته اند .جغرافی دانان مسلمان آین واژه ی اراک را
معرب کرده ( معرب حرف ک آخر ق است و معرب الف اول ع می باشد)
و ان را عراق می خواندند .به این ترتیب  ،ایشان ناحیه ی مرکزی اراکستان
را عراق عجم و منطقه ی غربی اراکستان را عراق عرب نامیدند .بنابراین،
سبک عراقی در عراق عجم شکل گرفته و در واقع سبک ایران مرکزی ( در
ناحیه ی اراک) می باشد.
بنیانگذاران این سبک را حسن غزنوی و جمال الدین اصفهانی می دانیم.
شاعرانی مانند عراقی ،سعدی و حافظ سبک عراقی را به والاترین مرتبه ی
ادبی بردند .دوران ســلجوقیان در خراسان و دوران اتابکان در اراکستان و
آذربایجان چنین سبکی را پذیرا شده و حمایت کردند… می دانیم که حمله
ی قوم مغول به خراســان در ســده ی  ۱۳میلادی باعث مهاجرت بسیاری
از مردم آن خطه به اراکســتان یا ایران کوچک شــده بود و به همین دلیل
دانشمندان و ادیبان این دوره در همین منطقه ی مرکزی بکار خود مشغول
شدند و بخاطر نزدیکی به عراق عرب  ،بیش از پیش زیر نفوذ حکومت و
تمــدن بغداد قرار گرفتند و بهمین خاطر بود که بهره گیری از واژگان عربی
بیشــتر از آنچه در منطقه ی خراسان یافت می شــد ،در این بخش و این
دوره رایج شــد .بعد از گذشــت یک قرن در پایان سده ی  ۱۳میلادی  ،با
از بین رفتن دولت و خلافت بغدادی  ،مردم این منطقه در ایران از زیر نفوذ
اعراب و تاکید ایشان بر عرب نویسی شانه خالی کرند و سبک عراقی (عراق
عجمی) به این ترتیب در حد خود به رشــد و انتشار زبان پارسی در داخل
کمک فراوانی کرده بود .می بینیم که شاعرانی مانند انوری و نظامی گنجوی
داستان سرایی را به اوج رســاندند و این پیشرفتی که تا اواخر سده ی ۱۵
میلادی در شعر پارسی می بینیم در واقع بر پایه ی سبک خراسانی بوجود
آمده بود.
در دوران سبک عراقی در شعر پارســی ما هم شاهد ازدیاد واژگان عربی
هســتیم و هم شــاهد ایجاد تعبیرات و تصویر پردازی ها و اشارات عمیق
فلســفی و عرفانی… زبان پارسی پر از تشبیهات پیچیده تر و کنایاتی شد
که پیش از آن در خراســان دیده نمی شد .سنایی  ،عطار  ،مولوی و حافظ
تحت چنین نفوذی به خلاقیت کم نظیر هنری خود پرداختند .هجو و مداحی
جانی تازه گرفت و خاقانی و انوری و سوزنی سمرقندی در این کار دست
به نوآوری زدند .قالب مثنوی و غزل به اوج شهرت رسید و پنج گنج نظامی
گنجوی یکی از بهترین آثار در همین زمینه یعنی قصیده سرایی شد.
دوران ســخت کشــتار ،فقر و بیماری به علاوه ی بی حاصل ماندن بخش
مهمی از مزارع کشور ،باعث شد تا شعر محلی و بازتاب لهجه های مناطق
دوردست در ادبیات ایرانی تا حدی در اواسط این دوران متوقف بماند.
باید توجه داشــت که ســبک عراقی حدود چهارصد سال در حال تکامل

خوانندگان محترم ایرانشهر:

و تغییر فرم بــوده و این خط تکامل هرگز در
همه ی قسمت های ســرزمین پارس به یک
شک ثابت پیش نیامد و در این میان انشعاب
و خط ســیر متعددی رخ داد  ،اما همه را در
درون همین سبک عراقی می باید یافت و این
تفاوت های زبانی و نگاه های ادیبانه را نباید
زیر سبک دیگری معرفی کرد ؛ چون همه در
باطن متعلق به سبک عراقی بوده و هستند…
برای مثال؛ به دلیل بهره گیری از چند واژگان
آذری در اشــعار ایــن دوره (در نیمه ی آخر
ســده ی  ۱۲م ) برخی از پژوهشــگران ادب
پارسی سعی داشته اند تا سبک جدیدی با نام
مکتب آذربایجانی را در نامگذاری خود وارد سازند ،اما هیچ شاعری از این
میان در حدی که خارج از محل زندگی خودشان به شهرت رسیده باشند در
میان نبوده است و نباید این روش نگاه شاعر را که دورانی کم تر از چند دهه
می داشت سبکی مجزا شمرد .این روش در بیان موضوعات دینی همراه با
تعصب های مذهبی بود که شاعر را مغرور به علم و ریاضت خویش معرفی
می کرد و گاهی هم از واژگان عربی و ترکی در آن دیده می شد که درک آنرا
مشکل می کرد .فلکی شــروانی و ابوالعلای گنجوی که معلم او بود از آن
دسته شاعران هستند.
چون طفل اشک عاقبت آن شوخ بی وفا از چشم من برآمد و در روی من
دوید (ابوالعلای گنجوی)
گر خصم تو را فلک غروری بدهد ز آن پس که تو را ملک سروری بدهد
هنگام زوال ملک او باشــد از آنک چون مرد خواهد چراغ  ،نوری بدهد
(فلکی شروانی)
بعضی دیگر از پژوهشــگران ادبی معتقد اند که دورانــی جدیدتر  ،ولی
زودگذر در حدود ســده ی  ۱۵میلادی نیز در دوران ســبک عراقی وجود
داشت که زبان بعضی شــاعران را رونقی خودمانی بخشید .یعنی ایشان
با استفاده از سادگی در انتخاب واژگان و اصطلاحات عامیانه کوشیدند به
سبکی ویژه ی خود در این حاشیه برسند  .همین پژوهشگران به غلط این
بدایع زبانی/اندیشمندی را زیر یک دسته بندی مجزا زیر نام مکتب وقوع
برده اند که کاری بیهوده اســت  ،زیرا این مکتب هم تکاملی جدا از سبک
عراقی نبوده و نیســت .این مســایل را بهتر است در سبک شخصی مورد
بررسی قرار داد .می بینیم از آنجا که تعدادی از شاعران سبک عراقی مانند:
وحشی بافقی و اهلی شــیرازی از بدایع اغراق آمیز در غزل دوری کردند
و زبانی گله آمیز و رنجیده از معشــوق را رواج دادند ،ایشان را از اساتید
یک مکتب جداگانه می شمارند .شاعرانی مانند لسانی شیرازی  ،محتشم
کاشانی ،میرزا قزوینی و وحشی بافقی از همین دسته اند.
بعد هزار انتظار این فلک بی وفا شــهد وصالم چشاند ،زهر فراق از قفا
(محتشمکاشانی)
اندر ره انتظار چشــمی که مراســت بی نور شــد و وصال تو ناپیداست
(وحشی بافقی)
اشکال مهمی که در جداسازی سبک ها بخاطر تکامل در دید و زبان ادیبان
وجود دارد همین است که بعضی پژوهشگران خود را موظف به نامگذاری
جدید و حاشــیه ای دانسته اند که بنظر من کاری گزاف است و فقط اشاره
و بررســی این تکامل در همان سبک عراقی می تواند به خوبی بیانگر این
فرایند در جا افتادن تدریجی ســبک عراقی در دوران مختلف خود باشد

شرابخانه فاضلی جایزه ويژهای برای خوانندگان ایرانشهر در نظر گرفته که
در یک کوپُن در اختیار ایرانشهر قرار داده شده است .
خواهشمند است اگر می خواهید از این جایزه که فقط تا اول ماه می 2022
برای دریافت آن فرصت دارید استفاده کنید فقط کافیست به شراب خانه
فاضلی تلفن کنید ،ثبت نام کنید تا در قرعه کشی شرکت داده شوید.

و نیاز به انشــقاق و ایجاد مکتب های بیشتر نیســت… برای اثبات بیشتر
نظرم به تکامل و تغییر شــکلی در همین دوران اشاره می کنم که به مکتب
واسوخت معروفش کردند .این مکتب را که شاخه ای از همان مکتب وقوع
خوانده اند بخاطر دوری شاعر از کرشمه و ناز کردن معشوق و تهدید وی
به دوری و خاتمه ی رابطه با معشوق جفاکار ایجاد شد… این زبان گله آمیز
از یار رواجی در حد یک نگاه تازه داشت و قابل تعمق و بررسی در سبک
شــخص شاعر می باشد؛ ولی سبکی جداگانه از سبک عراقی نبوده  ،بلکه
تبدیل و تبادلی باطنی از ســوی خود شاعر در همان سبک است … برای
مثال سعدی شیرازی نمونه ای از ایجاز (کوتاه و پر معنی کردن کلام) را در
شعر زمان خود به مرتبه ای والا کشاند و طرز بیان او قابل تقدیر ادیبان بوده
است .این گونه ابراز از وقایع با منطق شخص شاعر که بی پروایانه بیان می
شده و قابل توجه ی ادیبان ما قرار گرفت  ،از دید بعضی ها به عنوان شاخه
ای جدید از سبک عراقی معرفی شده … می بینیم که حتی بعضی کارهای
ســعدی شیرازی و حشی بافقی را در این زمینه در سبک واسوخت/وقوع
قابل بررسی دانســته اند .درحالیکه سبک عراقی در واقع در مسیر تکامل
زبانی خود از طریق این شاعرین چیره دست بود که به اوج خود می رسید.
همانطور که گفته شــد  ،ســبک عراقی پایه ی عمیقی در گسترش عرفان ،
نگاه به درون و تعریف عشــق بعنوان تنها راه تکامل و نجات بشر از دست
خودش محسوب می شود .به همین خاطر غزل که دارای وسعت مصراع
متناســبی برای بیان نظر شــاعر بوده ( ۴تا  ۲۲بیت) در همین دوران بسیار
شکوفا شد.
بیا تا قدر یکدیگر بدانیم

که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم

کریمانجانفدایدوستکردندسگیبگذارکاخرمردمانیم(مولونارومی/مولوی)
صــلاح کار کجا و من خراب کجا ببین تفاوت ره کز کجاســت تا به کجا
(حافظ شیرازی)
کشیدم رنج بسیاری دریغا به کام من نشد کاری دریغا
به عالم در که دیدم باز کردم ندیدم روی دلداری دریغا (فخرالدین عراقی )
دلمرابودازآنپیمانگسلامیدیاریها بهنومیدیکشیدآخرهمهامیدواریها
رقیبان را ز وصل خویش تا کی معتبر ســازی مکن جانا که هســت این
موجب بی اعتباری ها… (وحشی بافقی سده ی  ۱۶م)
به دربان دی نگه می کرد و می دید از غضب ســویم مرادش این که این
دیوانه را بیرون کن از کویم … ( محتشم کاشانی اوایل سده ی  ۱۶م)
چندان که تو اسرار حقیقت خواهی ز آنجا سخنی نیست به از کوتاهی
آگاه ز سر اوست  ،ز مه تا ماهی کس را سر مویی نرسد آگاهی( شیخ عطار)
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طنز و خبر:

بنگاه خبری ایرانشهروند

سرمقاله ایرانشهروند :پت و مت (قسمت اول)
این هفته گزارشی داریم از مناظره حساس و نفس
گیر رییــس جمهور پت و پرزیدنت مت که چند
شب پیش از شــبکه تلویزیونی ایرانشهروند تی
وی ،برنامه نایت لیت شو «خر شو» ،بطور زنده
پخش شد!
رییس جمهور پت :سلام علیکم آقایون پرزیدنتا!
پرزیدنت مت از چرت شیرین میپره :کیه؟ چیه؟
من کجام؟ تو کی ای؟ من کی ام؟
پت :بنده خادم ملت ،پورپکان ولایت ،لوکوموتیر
نظام و مگاباواتای آقام پوتینم!
مت :آهــان یادم اومد ،همــون آقاهه ای که می
خواد برجام با ما امضا کنه!
پت :احسنت بر شما ،میبینم هنوز کاملا عقلتو از
دست ندادی و ما رو شناختی!
مت :مگه میشه شما آخوندای مهربونو فراموش
کنم؟ دهه هفتاد میلادی ،اون موقع که بچه بودم،
نفهم بــودم ،جیم بودم ز مکتــب ( ...در حالی
که پرزیدنت مت از جاش بلند شــده و پشت به
دوربین داره قر میده و با یه شخص خیالی دست
میده و ازش احوالپرسی میکنه!!!)  ...مت دوباره
اتوماتیک ریســت میشــه و بر میگرده سرجاش
میشینه  ...کجا بودم؟
پت :می فرمودین وقتی دهه هفتاد ...
مت :آهان یادم اومد  ...آره اون موقع که جوون
بودم رفتم عضو کمیسیون روابط  ...روابط ...
روابطه ...

پت :روابط سیاسی؟
مت :نه نه
پت :روابط اقتصادی؟
مــت :اه نه بابا ،یه دقیقه خفه شــو مرد!!! (عین
این جمله رو بــه رقیب انتخاباتی اش تو مناظره
اشون گفته بود ،مثه اینکه بددهنی چاله میدونی
عادتشه!)
پت :ناهار خوردین؟ به شما ناهار دادن؟ ناهارش
خوب بود؟ اگه هنوز ناهار نخوردین بعد مناظره
میریم با هم دیزی سنگی میزنیم با پیاز!
مت :آهان آهان کمیســیون روابط جنسی  ...یا
روابط نژادی  ...یا روابط نامشروع  ...یا ...
پت :روابط خارجی؟
مت :آره آره بالاخره تو هم یه خاصیتی داشتی با
اون شیش کلاس سوادت!
پت :خب ...
مت :آره یه ده سالی تو کمیسیون روابط خارجی
سنا بودم و شیش هفت سالی ام رییسش بودم ...
یادش بخیر پرزیدنت جیم جیــم ،رفیقیم با هم
هنوز  ...هم حزبی بودیم و حزبمون هم یه برنامه
داشت که کشــورایی که واسه مون داشتن شاخ
میشــدن رو تو خاورمیانه ،حکومتشونو عوض
کنیم و یه جوری ام جلوی روس های کمونیست
بی پدر و مادر رو بگیریــم  ...اون موقع جیمی
شــد پرزیدنت ما  ...کلی با هم صفا کردیم اون
سال ها ...
پت :زود تند ســریع انقلابی بگــو چه ربطی به

دوست داشتن مراجع و علما و شیخ طوطی داره
این جریان؟
مت :خب بی شعور ،جکومتی که الان توی کودن
رییس جمهورش هستی ،دستپخت ماست دیگه
 ...ما خمینی رو آوردیم  ...ما شــاه رو مجبور
کردیم از کشــور بره  ...ما ارتش کشورتونو به
گاو فنــا دادیم  ...کلا اگه تا حالا دارین جفتک و
چارگوش میزنیــن ،همش بخاطر  ...بخاطر ...
بخاطر  ...ماست!
پت :ماســت؟ دوغم با ناهار میدین؟ من نوشابه
نمی خورما گفته باشما!
مت زیر لبی با خودش میگه :احمق حرومزاده رو
ببین بازم داره از ناهار حرف میزنه!
پت :آقایــون پرزیدنت متا دســتور میدم تا دو
هفته آینده بددهنی مطلق ریشه کن بشه! ما ملت
انقلابی به شما مســتکبران اجازه نمیدیم تا با ما
عین خبرنگار شبکه فاکس نیوز رفتار بکنید و ما را
فحش کش کنید .ما به هیچ احدی اجازه نخواهیم
داد تا وقت ناهار و نماز را از ملت شهیدپرور ما
بگیرد!
مت :ای بابا انقدر ناهار ناهار کردی گشنه ام شد.
بریم ناهار بعدش بر می گردیم ادامه مناظره.
پــت :بزن بریــم آقایــون برنــدن ((Let’s go
!!! Gentlemen Brandon
… ادامه مناظره در هفته آینده ...

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:
یه نفر باباش می میره خیلی براش بی تابی می كرده
.غضنفر می ره دلداریش بده  .می گه ناپلئون رو
می شناسی؟ بعد از این همه جنگ و فتوحات مرد.
انیشــتن رو می شناسی؟ بعد از این همه كشف و
اختراع مرد .بابای تو كه هیچ گهی نبود تو اینقدر
براش بی تابی می كنی!!!
*********
حیف نــان به زنش می گه  3تا حیوان نام ببر که با
خ شروع بشه .زنش می گه :خودت ،خواهرت،
خدابیامرزمادرت!
*********
حیف نان از كيوســك تلفن عمومي مياد بيرون،
ازش ميپرسن :سالمه؟ ميگه :آره ،ولي آفتابه نداره
*********
حیف نان ميره براي عضو شدن تو بسيج مسئول
ثبت نام ازش ميپرســه معني قدس سره الشريف
يعني چه؟ حیف نان يه خورده فكر مي كنه ميگه
همون دمت گرم خودمونه ديگه!
*********
حیف نان نون بربري مي خره از جلو لواشــي رد
مي شه مي بينه نونها دارن تو دستگاه مي چرخن
مي گه :اقا چقدر مي گيري اين بربري منم يه دور
سوار بشه؟
*********
حیف نان ميخواست سواره گاوش بشه گاوه مو مو
ميکرده حیف نان ميگه خفه شو اول مو بعد تو!
*********
حیف نان کیس کامپیوترش رو میبره تعمیرگاه می
گــه آقا اینو برای ما تعمیر کــن .مرده می گه :چه
مشکلی داره؟ میگه :والا نمی دونم چرا چند روزه
جا لیوانیش بیرون نمیاد!
*********
حیف نان میره استادیوم  ،توی موج مکزیکی غرق
می شه!
*********
حیف نان مي خواسته هواپيما دزدي کنه .ميره به
خلبانه ميگه برو لندن يارو ميگه نمي رم .حیف نان
ميگه خب برو دبي .يارو ميگه نميرم .حیف نان می
گه بابا حد اقل بده يه بوق بزنيم.
*********
از حیف نان می پرســن چرا نمــازت رو بدون
وضو خوندي؟ ميگه آخه مي خواســتم خدا رو

غافلگيركنم.
*********
غضنفر میره آزمایشگاه داد میزنه میگه چرا جواب
خون شهدا رو نمیدین؟
*********
غضنفر میره پیک نیک زنش میگه بشینم زیر اون
درخت خوبه .غضنفر میگه نه همین وسط جاده
پتو بنداز امن تره! زنش میگه اینجا ماشــین میزنه
 ...خلاصه بعد از کلی جر و بحث میندازن وسط
جاده .بعد میبینن یه کامیون داره میاد طرفشــون
هر چی بوق میزنه اونا از جاشون تکان نمیخورن
کامیونه هــم فرمونو میپیچونه میــره تو درخت.
غضنفر به زنش میگــه اگه زیر درخت بودیم الان
مرده بودیم!!!
*********
غضنفرازژاپنبرمیگرده.بهشمیگناونجامشکل
زبان نداشتی؟ میگه :من نه ،ولی ژاپنی ها چرا
*********
دورت بگردم چیست؟ دایره ای فرضی ست که تا
اطلاع ثانوی از فرد مورد نظر حمایت می کند!
*********
یه یارو میگن اینجا چی کار میکنی میگه پس کجا
چی کار کنم!
*********
يه غضنفر که پولدار بوده بچشو ميبره مهدكودك
لندن ،خارجى يادش بدن ســال بعد ميره سراغ
بچه اش نرسيده به مهد كودك بچه هاى لندنى داد
زدن:ممتقىبواتاومــــــــــــد!
*********
به غضنفــر ميگند اگه دنيارو بهــت بدند چه کار
ميکني ميگه ميفروشم ميرم خارج !
*********
به غضنفر میگن چرا ســي ديت انقدر خش داره
ميگه :آخه زير قسمتهاي مهمش خط كشيدم !
*********
غضنفر نميتوانند با  110تماس بگيرند .چون كليد
 11رو روي تلفن پيدا نميكنند!
*********
تو شــهر حیف نون اینا (!) کراوات مد شده… تا
الان  ۵۰نفر تلفات داشته!
*********
تو شهر حیف نون اینا برای اولین بار چرخ فلک
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نصب می کنن .حیف نون به شهرداری زنگ می
زنه می گه دستتون درد نکنه ،از وقتی پنکه بزرگه
رو نصب کردین هوا خیلی خنک شده!
*********
غضنفر هی نگاه به گوشیش میکرده و میخندیده ،
بهش میگــن اس ام اس اومده ؟ میگه آره  ،میگن
چیــه ؟ میگه یکــی هــی اس ام اس میده Low
!!! Battery
*********
حیف نون مــی ره دکتر ،می گه آقــای دکتر من
چشــمام ضعیفه .دکتر می گه تا چه حد ضعیفه؟
حیف نون می گه شــما اون مگســی رو که روی
دیواره می بینین؟ من نمی بینمش!
*********
حیف نون ســوار مترو می شه ،تفنگ در میاره به
راننده مترو می گه یالا برو دوبی!
*********
حیف نون می افته توی چاه ،می گه خدا رو شکر
تهش سوراخ نبود!
*********
سعید به دوستش محســن  :برادرت که به خارج
رفته  ،از چه راهی امرار معاش می کند؟
محسن  :از راه نویسندگی.
سعید  :چه می نویسد؟
محسن  :هر ماه به پدرم نامه می نویسد تا برایش
پولبفرستد.
*********
پدر یکی از دانش آموزان  :آقای معلم  ،لطفا خوب
به من نگاه کنید  ،من گاوم؟
معلم  :خیر قربان  ،این چه حرفی است می زنید؟
پــدر دانش آموز :پس چرا به بچه ی من گفته اید
گوساله؟؟
*********
دو اسکلت با هم شوخی می کردند ؛ اسکلت اولی
 ،دومی را قلقلک می داد و می گفت :دیگه قلقلکم
نده  ،گوشت بدنم آب می شه!!
*********
یارو همش لباس مشــکی می پوشیده دوستاش
بهش میگن چرا همش مشکی می پوشی؟
میگه  :آخه من ختم روزگارم!!!
*********

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  - 312آدینه  15آپریل 2022

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 312 APRIL ,15 , 2022

روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران

 22آوریل تا  28آوریل (  2اردیبهشت تا  8اردیبهشت )
.استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است
طبق گزارش واشنگتن پست ،باتمانقلیچ در مقطعی یکی از افراد شاخص
آدینه  2اردیبهشت  22آوریل
در حوزه ساخت و ساز در شمال ویرجینیا ،در حومه واشنگتن بود و قصد
داشــت تا یک مجتمع بزرگ  ۳۱۸هکتاری در نزدیکی فرودگاه بین المللی
 1332خورشیدی (1953میلادی)
درگذشــت ســرتیپ ســتاد محمــود دالاس واشنگتن بسازد
افشــارطوس ،ریس کل شــهربانی در
دولت دکتر مصدق که به طرز مشکوکی سه شنبه  6اردیبهشت  26آوریل
به قتل رسید
 1338خورشیدی (1959میلادی)
 1338خورشیدی (1959میلادی)
زادروز فریبا صدیقی ،قصه نویس و شاعر
زادروز قیصر امین پور ،شاعر
1359خورشیدی ( 1980میلادی)
 1366خورشیدی (1987میلادی)
درگذشت محمود محمودی خوانساری درگذشت اسماعیل مهرتاش ،نوازندهی تار و معلم موسیقی
 1372خورشیدی ( 1993میلادی)
 خواننده و موسیقیداندرگذشت حسینعلی هروی ،نویسنده و پژوهشگر ادبیات و موسیقی ایرانی
 1398خورشیدی (2019میلادی)
درگذشت بیژن صفاری ،معمار ،نقاش و  1379خورشیدی ( 2000میلادی)
درگذشت نورالدین رضوی سروســتانی -خواننده و ردیفدان -از آثار وی
استاد سابق دانشکده هنر در پاریس در سن  ۸۶سالگی
دوره ردیف آوازی به روایت نورعلی برومند است.

شنبه  3اردیبهشت  23آوریل

1353خورشیدی (1974میلادی)
درگذشت بهمن هيربد ،مدير و موسس مجله موزيك ايران
 1358خورشیدی (1979میلادی)
درگذشت محمدولی قرنی ،نخستین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری
اسلامی  1373خورشیدی (1994میلادی)
درگذشت ابوالحسن ورزی  -شاعر
 1385خورشیدی ( 2006میلادی)
درگذشت ایرج رستمی روزنامه نگار و ناشر روزنامه «ایران نیوز» در شهر
گلندلكالیفرنیا
 2007( 1386میلادی)
درگذشت دکتر هلاکو رامبد رجل سیاسی دوران حکومت محمدرضاشاه
پهلوی ،نماینده مجلس شورای ملی و دبیرکل حزب مردم و رئیس دفتر و
مشاور سیاسی شاهزاده رضا پهلوی در تبعید ،در پاریس
 1394خورشیدی ( 2015میلادی)
درگذشت عزیز اصلی ،دروازهبان اسبق تیم ملی ایران و باشگاه پرسپولیس
در شهر دوسلدروف آلمان پس از سالها مبارزه با بیماری .وی متولد 1316
در تبریز بود .او از نخستین بازیکنانی است که به بازیگری روی آورد و در
هشت فیلم بازی کرد.
 1394خورشیدی ( 2015میلادی)
درگذشت حسین قندی ،استاد روزنامهنگاری در ایران به علت ایست قلبی
در سن  64سالگی در بیمارستان غیاثی در تهران .وی در مطبوعات ایران به
عنوان «سلطان تیتر» شهرت داشت.
1398خورشیدی (2019میلادی)
درگذشت بهمن کشاورز ،وکیل دادگستری و رئیس پیشین اتحادیه سراسری
کانونهای وکلای دادگســتری ایران بر اثر ایست قلبی (متولد سال ۱۳۲۳
خورشیدی)

یکشنبه  4اردیبهشت  24آوریل

 1314خورشیدی ( 1935میلادی)
تأسیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
 1319خورشیدی (1940میلادی)
تأسیس فرستند ه رادیو ایران
 1321خورشیدی ( 1942میلادی)
زادروز شهلا لاهیجی ،مترجم ،ناشر ،و فعال حقوق زنان
 1377خورشیدی (1998میلادی)
درگذشت سپهبد نادر باتمانقلیچ  ،رییس ستاد ارتش شاهنشاهی در دوره
محمدرضاشاهپهلوی.
 1386خورشیدی ( 2007میلادی)
درگذشت لیلی متیندفتری هنرمند ،نقاش و مدرس دانشگاه هنرهای زیبا
دانشگاه تهران در پاریس .لیلی دختر دکتر احمد متین دفتری نخستوزیر
پیشین ایران و نوه دکتر محمد مصدق بود.

دوشنبه  5اردیبهشت  25آوریل

 1314خورشیدی (1935میلادی)
شركت فرخنده جورابچی ،نخستین نمایند ه رسمی زنان ایران در كنگرهی
جهانی زن
 1319خورشیدی ( 1940میلادی)
انجام مراسم گشایش دستگاه فرستندهی «رادیو تهران»
 1341خورشیدی ( 1962میلادی)
زادروز عمادالدیــن باقــی ،تاریخدان ،نویســنده ،فعال حقوق بشــر،
روزنامهنگار ،زندانی سیاســی ،رئیس و بنیانگذار کمیتــه دفاع از حقوق
زندانیان و از اعضای ســابق سپاه پاسداران و نویسنده کتاب درسی تاریخ
معاصر دبیرستانهای ایران در اوخر دهه هفتاد خورشیدی است
 1348خورشیدی ( 1969میلادی)
شهبانوی ایران فرح پهلوی به همراهی آندره مالرو در پاریس خانه ایران را
در خیابان شانزه لیزه افتتاح کرد.
1384خورشیدی ( 2005میلادی)
درگذشت رحیم مؤذنزاده اردبیلی ،گوینده اذان ایرانی مشهور و تاریخی
جهان اسلام در آواز بیات ترک و در گوشه روح الارواح
 1388خورشیدی ( 2009میلادی)
درگذشت بیژن ترقی ،شاعر و ترانهسرا بر
اثر نارسایی تنفسی در سن  80سالگی در
تهران .وی در  12اسفند  1308در تهران
متولد شد و از سال  1335همکاری خود
را با رادیو آغاز کرد.
کتاب خاطرات زنــده یاد بیژن ترقی با
عنوان از پشت ديوارهای خاطره و کتاب
سرودههای او با عنوان آتش کاروان در
شرکت کتاب موجود هستند
 1398خورشیدی ( 2019میلادی)
درگذشت بهمن باتمانقلیچ سرمایه دار
ایرانی در حومه واشینگتن دی ســی پایتخت آمریکا درپى يك بيمارى
طولانى،
باتمانقلیچ که پیش از انقلاب چندین پروژه بزرگ در ایران از جمله تلهکابین
توچال را احداث کرده بود ،در مصاحبهای با روزنامه واشــنگتن پست در
ســال  ۱۹۹۶گفته بود که بيشــتر ثروت خود را در ايران از طریق ساخت
پیست اســکی و همچنین کارخانه پتروشــیمی ،کارخانه سیمان و شبکه
مخابرات اندوخته بود ،اما هنگامى كه مجبور به ترك ايران شد بخش بزرگی
از دارايى خود را نيز در ایران رها كرد.

چهارشنبه  7اردیبهشت  27آوریل

 1306خورشیدی ( 1927میلادی)
انتشار نخستین شماره از روزنام ه «تجدد ایران» به مدیریت میرزا سید محمد
طباطبائی در تهران
 1311خورشیدی ( 1932میلادی)
رابندرنــات تاگور ،ادیب و فیلســوف
هندوســتان ،برای یك دیــدار فرهنگی
وارد تهران شد
 1311خورشیدی ( 1932میلادی)
زادروز تورج نگهبان ،شاعر و ترانه سرا
 1330خورشیدی ( 1951میلادی)
انتصــاب دکتــر محمــد مصــدق به
نخستوزیری
 1379خورشیدی ( 2000میلادی)
درگذشت نورالدین رضوی سروستانی،
خواننده و ردیفدان موسیقی ایرانی

مهرداد بحری

نامی آشنا و مورد اعتماد در معاملات ملکی در
جنوبکالیفرنیا
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
CA DRE # 01035809

ZILLOW 5 STAR AGENT

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

پنجشنبه  8اردیبهشت  28آوریل

 1300خورشیدی ( 1921میلادی)
زادروز سیمین دانشور ،داستان نویس
کتابهای شادروان سیمین دانشور در شرکت کتاب موجود است
 1309خورشیدی ( 1930میلادی)
زاد روز جمیله شیخی ،هنرپیشه و بازیگر ایرانی
 1325خورشیدی ( 1946میلادی)
سید جعفر پیشــهوری ،صدر فرقهی دموكرات آذربایجان ،با هیئتی وارد
تهران شد
 1345خورشیدی ( 1966میلادی)
زادروز علیرضا پهلوی(دوم) ،فرزند سوم محمدرضا شاه پهلوی و شهبانو
فرح دیبا
 1345خورشیدی ( 1966میلادی)
زادروز سیدعلیرضا میرعلینقی ،پژوهشگر تاریخ موسیقی ،نوازند ه سنتور و
از تهیه كنندگان سالنامههای موسیقی ایران
 1359خورشیدی ( 1980میلادی)
زادروز بهرام رادان ،هنرپیشه و بازیگر ایرانی
خورشــیدی(1996
1375
میلادی)
درگذشــت جعفر روحبخش،
هنرمند نقاش ایرانی
 1390خورشــیدی (2011
میلادی)
درگذشت منوچهر سخایی (زاده
 ۱۳۱۴خورشیدی در تهران)
خواننــده و بازیگر ســینمای
قبــل از انقلاب ،از قدیمیترین
چهرههای موســیقی پاپ و از
بازماندگان نســلی اســت که با
اجــرای ترانههای عاشــقانه بر
بســتر ملودیهــای ایرانی ،با
ارکستراســیون غربــی و کلام
فارســی ،در اواخر دهه  ۳۰خورشیدی ،محبوبیت خیره کنندهای برای این
سبک موسیقی به ارمغان آوردند.
 1397خورشیدی ( 2018میلادی)
درگذشــت کامل علی پور نوازنده برجسته سنتور در ونکور کانادا به علت
سکته مغزی
1400خورشیدی ( 2021میلادی)
درگذشــت منصور اوجی از پیشروان شــعر کوتاه نیمایی در شیراز بر اثر
بیماری کبدی در  ۸۴سالگی

بیداری

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

858-320-0013
858-320-0013
bidari2@hotmail.com

Bookkeeper/Accountant
years experience needed. 5-3 with

If you know
Payrolls is a plus
Place of work
San Fernando Valley

ketab.com@Ketab1

9

مایک منشوری  -مشاور بیمه

312
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  - 312آدینه  22آپریل 2022
w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 312 APRIL ,22 , 2022

تعطیل دانشگاه برکلی پس از هشدار خطر

بامداد روز پنجشنبه  21آپریل  ،در ساعت  ۹:۳۰پلیس دانشگاه برکلی،
پس از دریافت هشداری دانشگاه را به حالت تعطیل درآورد و از کسانی
که بیرون از دانشگاه بودند درخواست نمود تا وارد دانشگاه نشوند و از
کســانی که در درون دانشگاه بودند درخواست نمود از نزدیک شدن به
پنجرهها و درهای ورودی خودداری نمایند و این شــرایط را با توئیت
به آگاهی همه رساند سپس در ساعت  ۱۰:۲۰پلیس در توئیتی دیگر به

Iranian InformationCenter

08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

آگاهی رساند که هیچ فرد مسلحی در دانشگاه نبوده و ما برای پیشگیری
از آسیبی که یک فرد که در جستجوی او هستیم ،به شما برساند ،دانشگاه
را به حالت تعطیل درآوردیم.
به هر روی دانشگاه تا آگاهی بعدی تا نیمروز بسته ماند.

