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

310
رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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در صفحات دیگر:

حقه مهر بدان مهر و نشان
است که بود!

کورش سلیمانی (زم) صفحه ۲

سیلی سخت عرفان اسالمی بر
سیمای زن ایرانی
داریوش فاخری
کاندیدای هوادار دانالد ترامپ،
به دور دوم انتخابات منطقه
 ۲۲کالیفرنیا راه یافت
نمادهای دوران بردهداری آمریکا
یادمانهای نژاد پرستی هستند

گوین نیوسام بار دیگر از
کالیفرنیاییها درخواست
صرفهجویی در مصرف آب را نمود
آیا الکس ویانوئهوا رئیس شریف
دپارتمان دروغ گفته است؟
تلاش دانشگاه ایالتی آریزونا
برای جذب دانشجویان پذیرفته نشده
در کالیفرنیا
پس فردای حمله روسیه به اوکراین:
ایران دمکرات
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شهبانو فرح پهلوی در بیمارستانی در واشینگتن
دی سی بستری و سپس مرخص شدند
روز هشتم آپریل اطلاعیه
ای از ســوی دفتر شهبانو
فرح پهلوی منتشــر شــد
که در آن از بســتری شدن
شــهبانو در بیمارســتانی
در واشــینگتن دی ســی
حکایت داشــت .در این
اطلاعیه که به امضای آقای
کامبیز آتابای رســیده بود
تصریح شده بود که ایشان
به دلیل عــوارض جانبی
دارویی بــرای مراقبت و
درمان بســتری شده اند.
این خبر موجی از نگرانی
در میــان ایرانیــان بویژه
ایرانیان خارج از کشور و
مقیم آمریــکا ایجاد کرد و
مرکز اطلاعات  08ایرانیان
تعــداد بیشــماری تلفن
کــه جویای حال ایشــان
بودند ،دریافــت کرد که
حاکی از محبوبیت شهبانو
فرح پهلوی در میان اقشار
گوناگون ایرانیان دارد .خوشــبختانه در آخرین ســاعاتی که نشــریه ایرانشهر برای صفحه
بندی حاضر می شــد پیام صوتی شــهبانو که تاکید کرده بودند که حالشــان خوب است و
از بیمارســتان مرخص شده اند را دریافت کردیم .شــهبانو فرح پهلوی متولد سال 1317
خورشــیدی برابر با  1938میلادی است که در ســال  1338خورشیدی (  1959میلادی ) با
محمد رضا شــاه پهلوی ازدواج کردند  ،که ثمره آن  4فرزند بود و شــاهزاده رضا پهلوی
ولیعهد ایران فرزند ارشد ایشان هستند.

جایزه علوم زیستی اسرائیل به پروفسور ایرانی تبار
برگرفته :از سامانه فدراسیون یهودیان ایرانی  -ترجمه :ویولت و سعید ساسونی

اســتاد بازنشسته پروفسور موســی یودعیم به
دریافت جایزه  2022اسرائیل در علوم زیستی
نائل گردیده است.
اســتاد بازنشســته پرفسور موســی یودعیم از
دانشــکده پزشــکی رپپورت تخنیون ،انستیتو
تکنولــوژی اســرائیل ،دریافت کننــده جایزه
 2022اسرائیل در علوم زیستی میباشند.
کمیته اهدای جوایز متذکر میشــود این جایزه
بخاطردســتاوردهای پیشــگامانه علمــی در
رشــته دارو شناســی اعصاب به ایشان تقدیم
شده اســت .ایشان نســل هائی از دانشجویان
و فارغ التحصیلان را در دانشــگاهها و صنعت
بیوتکنولوژی قرار داده اند که بســیاری از آنها
اکنون مقامات کلیدی دارند.
اتشارات ایشان مورد تحسین وسیع بین المللی
قرار گرفته و به کسب جوایز بسیاری نائل شده
اند.
پروفسور یوری سیوان ،رئیس تخنیون گفتند:
«مفتحرم به پرفســور موســی یودعیــم برای
دریافت جایزه اســرائیل در علوم زیستی و به
رسمیت شناخته شــدن خدمات متحول کننده
ایشــان به علوم و پزشــکی ،تبریک بگویم.
عملی بودن و گســتردگی دستاوردهای ایشان،
پروفســور یودعیــم را در زمره دانشــمندان
نخبه ای قرار میدهد که موفق میشــوند شــاهد
استفاده از تحقیقاتشــان به نفع بشریت باشند.
کار درخشان پروفسور یودعیم تغییرات بسیار
عظیمی را در درک بیماریهای انحطاط عصبی
و کیفیــت زندگی بیماران مبتلا به پارکینســون
در سراســر دنیا بهمراه داشته است ».ریاست
تخنیــون اضافــه کردند« ،این ســومین جایزه

ایست که امســال به محققان تخنیون اهدا شده
اســت ،که برای ما یک رکورد تازه است .ما از
اینکه تخنیون بخاطر خدمات مهمش به اسرائیل
و دنیا برســمیت شناخته میشود احساس غرور
میکنیم».
پروفسور یودعیم در تهران  -ایران در خانواده
ای بــا پنج فرزند به دنیا امدند .کنیســای محله
یهودیان تهران به خانواده ایشان تعلق داشت و
آنها تمام خدمات اجتماعی مربوط به مذهب را
اداره میکردند .خانواده یودعیم تحصیل کرده
بودنــد و راهنمایی و انتقــال دانش به اعضای
جامعــه را به عهده داشــتند .نــام خانوادگی
یودعیــم به همین دلیل انتخاب شــده اســت
(یودعیم در عبری به معنای دانش است) .
در دوازده ســالگی ایشــان را بــه انگلســتان
فرســتادند که دیکر به ایران بازنگشــتند .در
انگلستان ،در یک مدرسه شبانه روزی یهودی
در برایتون به تحصیل پرداختند .در سال 1959
برای آموزش پزشــکی در دانشــکده پزشکی
دانشــگاه مک گیل در کانادا پذیرفته شــدند و
در آنجــا با بیوشــیمی مغز (شــیمی اعصاب)
آشنا شدند .در نتیحه تصمیم گرفتند که بدنبال
دکترای بیو شیمی و روانپزشکی بروند .پرفسور
یودعیم از کانادا به انگلســتان باز گشــتند و در
دانشگاه های لندن ،کمبریج و آکسفورد مشغول
به کار شدند.
در ســال  1972ایشــان بــرای اولین بــار نام
 Selegilineرا شنیدند ،داروئیکه توسط ژوزف
نــال Joseph Knoll ،بازمانده مجارســتانی
هالوکاست ساخته شده بود .مدتی بعد ایشان
در بوداپســت برای گرفتن نمونه ای از دارو

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

به ملاقاتش رفتند .دکتر یودعیم در سال 1975
به اسرائیل رفتند .در آنجا از دوستشان پرفسور
رافائل مشــولام شــنیدند که دانشکده پزشکی
رپپورت تخنیون به دنبال متخصص دارو سازی
هستند که یک بخش دارو شناسی (فارماکولژی)
را تاسیس و ریاســت نماید .پرفسور یودعیم
نمیدانستند که در دانشــگاه تخنیون دانشکده
پزشکی وجود دارد .ولی ایشان به درخواست
پروفســور دیوید ارلیک  ،ریاســت دانشکده،
پاســخ مثبت
دادنــد و این ادامه مطلب در صفحه 2
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تصویر هفته:

کورش سلیمانی (زم)
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ادامه مطلب :جایزه علوم زیستی اسرائیل به پروفسور ایرانی تبار

مقام را پذیرفتند .ایشان در سال  1977با تصمیم به ادامه تحقیقاتشان در
مورد  Selegilineدر اسرائیل ،به آنجا مهاجرت کردند.
در دانشــکده پزشــکی ،پروفســور یودعیم و همکارش پروفسورجان
فینبرگ شــروع به ساخت داروی پارکینسون کردند .درسال  1981آنها
میدانســتند که داروئی موثر برای درمان پارکینســون دارند ولی تا سال
 2006طول کشــید که داروی ازیلکــت( Rasagiline) Azilectبرای
درمــان بیماران مبتلا به پارکینســون مــورد تائید DA Fقــرار گیرد.
پارکینســون یک بیماری مزمن و مداوما ناتوان کننده ،با پائین آمدن سن
متوسط شروع بیماری ،جمعیت جوانتر را هم مبتلا میکند .اکنون میدانیم
که «ازیلکت» در درمان مراحل مختلف بیماری پارکینســون به تنهائی یا
همراه با داروی  L-Dopaموثر میباشــد« .ازیلکت» ازطرف انستیتوی
ملی ســلامتی امریکا ( )NIHبه عنوان یک موضوع اساســی تحقیق در
مطالعه بیماریهای مخرب اعصاب انتخاب شد و اولین داروئیست که نه
تنها عوارض بیماری را تسکین میدهد بلکه پیشرفت بیماری را هم کند
میکند بخصوص زمانی که در مراحل اولیه بیماری تجویز بشود.
پروفسور یودعیم ده ها سال مرکز Eve Topfرا برای مطالعه بیماریهای

مخرب اعصاب در دانشکده پزشــکی رپپورت و همچنین مراکز عالی
بنیاد پارکینســون را برای تحقیق بیماریهای مخرب اعصاب در امریکا
اداره میکردند .ایشان هشتصد مقاله در مورد موضوعات مختلف مربوط
بیماریهای مغزی و سیســتم عصبی منتشــر کرده اند .پروفسور یودعیم
بخاطر اعتبار کارشان دو بار جایزه هرشل ریچ  Hershel Richو جایزه
هنری تاب  Henry Taubرا دریافت نموده اند.ایشان همچنین موفق
به دریافــت جایزه «امت» Emetبرای علوم مغــزی و نزدیک به پنجاه
جایزه مهم بین المللی دیگر شده اند و اکنون جایزه «اسرائیل» إ
به علاوه پروفسور یودعیم ،امسال دو پروفسور دیگر تخنیون هم جایزه
«اسرائیل» را دریافت خواهند کرد:
پروفسور بازنشســته جاشــوعا زک  Joshua Zacاز دانشکده فیزیک
جایزه  2022اســرائیل را در رشــته تحقیق فیزیک و شیمی و پروفسور
بازنشسته یورام پلتی Yoram Paltiاز دانشکده پزشکی روت و بروس
رپپورت جایزه اسرائیل را در رشــته کار آفرینی و ابداعات تکنولوژی
دریافت خواهند کرد.

در کانون خبر:

شهرداری لوس آنجلس پس از  ۲سال بسته بودن ،گشایش می یابد

عکس فوری
به دوست قدیم :اسمعیل پوروالی
شبانگاهان تاریک زمستانی
در آن میخانهی کوچک
کنار سرزمین باختر ،بر ساحل دریا:صدای دوردست گریهی باران
و بانگ خندهی گیتار در غوغای میخانه
و دودی تلخ و عطرآگین
و مغز چلچراغ سقف در سرسام مستانه
و سرمای فلز پیشخوان در دست میخواران
و رقص باد در آغوش گرم پردهی مخمل
و ناز خوابناک پرده در چشمان بیداران
و جادوی حضور دختری تنها
میان جمع مستان پریشانگو
و لبهای تر او در تب و تاب سخن گفتن
و من در اشتیاق گفتگو با او
و او ،نزدیک با آن جمع بیگانه
ولی دور از نگاه مهربان من
و در پایان :گریز ناگهان او از آن مجلس
و نام نازنین او« :جوانی» بر زبان من!
لوس آنجلس – بهمن ماه  = ۱۳۷۲فوریه ۱۹۹۴
نادر نادرپور
حقه مهر بدان مهر و نشان است که بود!

نادر نادرپور و دکتر صدرالدین الهی از یاران و همکاران اسمعیل پوروالی
روزنام ه نگار بلندآوازه بودند و زمانی به بررســی «شعر نو» در ایران زیر
سر خط «طفل صد سالهای به نام شعر نو» پرداختند که به مدت  ۱۷ماه در
ماهنامه «روزگار نو» چاپ پاریس منتشر شد.
 ...بهر روی بعد از مدتی نادر نادرپور مطلب تند و تیزی در مورد یکی از
صاحب نظران نوشته بود و اسمعیلپور والی هم بدون اینکه متوجه شود
شخص متهم دکتر صدرالدین الهی است آنرا به چاپ رساند و وقتی گوشی
دستش آمد آب از سر گذشته بود.
بازتاب این موضوع از طرف ناشــر «روزگار نو» میانه اسماعیل پور والی
و نادر نادرپور را شــکراب کرد تا اینکه بیست و دو سال پیش بزرگداشت
اسمعیل پوروالی از طرف دوستداران و همکاران او در امریکا برگزار شد و
فرصتی برای دیدار و تجدید روابط بین این دو دوست قدیمی پیش آمد.
اسماعیل پوروالی کســی بود که از همان ابتدای کار متوجه استعداد نادر
نادرپور شده بود و با چاپ شــعرهای او ،از شاعری گمنام ،شاعری بلند
آوازه ســاخت و نادر نادرپور هیچگاه چنیــن خدمت بزرگی را فراموش
نکرد.
شعری که خوانده اید در یکی از شماره ماهنامه روزگار نو در اردیبهشت
 ۱۳۷۳به چاپ رسیده است.
کورش سلیمانی (زم)

gmail.com@Kourosh454

شهرداری لوس آنجلس پس از  ۲سال بسته بودن ،از  ۴ماه می برای مراجعان
گشایش مییابد.
ســاختمان شــهرداری لوس آنجلس از ماه مــارچ  ۲۰۲۰تاکنون به روی
مراجعه کنندگان بسته بود و بسیاری از کارهای به صورت تلفنی ،نامهنگاری
و دیدارها روی  Zoomانجام میشــد و اعلام شــده است که از  ۴ماه می
بازگشایی میشود و کسانی که کارت واکسینه بودن و یا آزمایش کرونا در
 ۷۲ساعت گذشته با پاسخ منفی را داشته باشند ،میتوانند وارد ساختمان

شهرداری شوند و پوشیدن ماســک نیز اجباری خواهد بود .نشستهای
شــورای شهر نیز که در این دو سال به صورت  Zoomو از راه دور برگزار
میشد ،بار دیگر حضوری خواهد بود اریک گارستی شهردار لوس آنجلس
گفت در نهایت این ما هستیم که در مورد ایمنی شهروندان در لوس آنجلس
تصمیم میگیریم .ناگفته نماند که سالن شهرداری برای بازدید کنندگان بسته
خواهد ماند.

آزادسازی زودهنگام زندانیان را
متوقف نمایید
گروهی از قانون گذاران جمهوریخواه و گروههای هواداران قربانیان جرم،
از گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا درخواست کردند تا آزادسازی زودهنگام
زندانیــان را متوقف نماید و به موضوع امتیازدهی بــه زندانیان در دوران
محکومیت برای آزاد شدن پیش از پایان دوره محکومیت پایان دهد.
زیرا مســئولیت و وظیفه فرمانداران ،فراهم سازی امنیت برای شهروندان
است و این آزادسازیها میتواند به ایجاد وحشت ناشی از آغاز خشونت
بیانجامد.
این برنامه در دوران کرونا به اجرا گذاشته شده بود تا بر اساس رفتار مناسب،
زندانیان از دوران محکومیت آنان کاسته شود و زودتر آزاد شوند .اکنون که
دوران اوج کرونا به پایان رسیده ،نیازی به اجرای این برنامه به بهانه کرونا
وجود ندارد.
این درخواســت در نامهای از ســوی قانون گذاران به دفتر گوین نیوسام
فرماندار کالیفرنیا نوشته شده است.
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کاندیدای هوادار دانالد ترامپ،
به دور دوم انتخابات منطقه  ۲۲کالیفرنیا راه یافت

پــس از کنارهگیری دوین نونز نماینده جمهوریخواه از نمایندگی منطقه
 ۲۲کالیفرنیا در کنگره آمریکا و پیوســتن او به تیم شبکه مجازی دانالد
ترامپ ،ایالت کالیفرنیا انتخابات ویژه برای جایگزینی او را روز گذشته
در فرزنو و تولار کالیفرنیا برگزار کرد و چون هیچ یک از نامزدها به ۵۱
درصد آرا نرسید ۲ ،کاندیدای با رای بیشتر به دور دوم در انتخابات ۷
جون راه مییابند.
کانــی کان وی که یکی از هواداران دانالد ترامپ اســت و پیش از این
از رهبران جمهوریخواه در مجلس ایالتــی کالیفرنیا و یکی از اعضای

هیئت ناظران کانتی فرزنو بوده  ،توانســته است  ۳۴درصد رایها را به
خود جلب کند.
نفر دوم از میان دموکراتهاســت که هنوز شمارش رایها ،نشان نداده
که کدام یک رای بیشتر دارند.
ناگفته نماند که منطقه  ،۲۲یک منطقه جمهوریخواه اســت و دوین نونز
اگر استعفا نداده بود با تغییرات جمعیتی و نقشه منطقهبندیها ،او خود
به خود در نوامبر حذف میشد.

نمادهای دوران بردهداری آمریکا
یادمانهای نژاد پرستی هستند

کتاب شاه کشتار نکرد
انتشارات کانال یک ،چاپ شرکت کتاب
دکتر صادق زیبا کالم

گرچه پارکهای  Kingsو  Sequiaدر مــاه جون  ،۲۰۲۱اعلام کردند که
تمامــی نمادهای مربوط به ژنرال رابرت لی از مواد چاپی و آنلاین حذف
خواهد شــد و نامگذاری جدیدی جایگزین نام ژنرال براکســتون براگ
خواهد شــد هنوز شماری از آنها باقی مانده اســت .این ژنرال در دوران
جنگهــای داخلی آمریکا ۱۰۰ ،برده در خدمت خود داشــته و هنوز نام
شــهری که او در جنگ علیه مکزیکیها شرکت داشته را پایگاه نظامی به
یدک میکشد.
گفته شده است که در  ۲ســال گذشته ،سفیدپوستان برتری طلب نژادی،
از این نمادها برای یورش به سیاهپوســتان استفاده کردهاند و گرچه ایالت
کالیفرنیا نسبت به دیگر ایالتها ،نشانههای کمتری را دارد ،اما باید هر چه
زودتر ،نشــانههایی را که یادآور دوران بردگی سیاهپوستان است ،حذف
نماید .ناگفته نماند که ایالتهای ویرجینیا ،جورجیا ،تگزاس ،کارولینای
جنوبی و کارولینای شمالی به ترتیب هنوز بالاترین نماد دوران بردهداری
را دست نخورده نگه داشتهاند.

گوین نیوسام بار دیگر از کالیفرنیاییها
درخواست صرفهجویی در مصرف آب را نمود

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.

310-477-7477

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

با توجه به خشکسالی پی در پی  ۳سال گذشته در کالیفرنیا ،فرماندار کالیفرنیا
در ماههای گذشته درخواست کاهش مصرف و صرفهجویی داوطلبانه ۱۵
درصدی در مصرف آب را نموده بود ،با انتشار گزارش مصرف آب در ماه
فوریه که نسبت به فوریه سال گذشته ،نیم درصد کاهش مصرف را نشان
میدهد ،بار دیگر بر آن تاکید نمود.
اشاره شده است که اگر کالیفرنیاییها به طور داوطلبانه به کاهش مصرف آب

نپردازند ،مرحله سوم برنامه آبرسانی به اجرا درخواهد آمد تا پاسخگوی
نیاز به آب باشد.
بار دیگر تاکید شــده اســت که ذخیره آب در دریاچه شستا که بزرگترین
ذخیره آب در کالیفرنیا به شمار میآید ،زیر میانگین همیشگی خود است و
توده های برف در کوههای سییرا نوادا ،هم اکنون  ۳۱درصد کمتر از میزان
همیشگی است و آب کمتری از برفها ،روانه ذخیرههای آب خواهد شد.

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
www.iranshahrnewsagency.com
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نویسنده :داریوش فاخری

سیلی سخت عرفان اسالمی بر سیمای زن ایرانی

که به اسم تو رسیدم قلمم به گریه افتاد
اردلان سرفراز
ادبیات صوفیانه بنحو بسیار ناعادلانه ای مذکر و
آغشته به خشم مرد و غم زن ایرانیست.
در دنیایی که عارفانه نبود به تصویر ناخدا گونه
زن ایرانی بر میخوریم که نه اندیشــه نگار است
و نه اندیشــه ورز و آگاهانه زیر بار خشونتهای ،
جنسی ،کلامی و احساسی و اقتصادی له میشود
و توانمندیهایش در جایگاه یک عنصر مستقل
خاک میشود.

213-573-9635

سامان بخشید ،پادشاهان زن ایرانی پوراندخت،
آزرمیدخت ،هلاله و ملکه های انساندوســت و
عدل پرور هرگز در آسمان ایران ندرخشیدند.
ننوشتند
در دوره ی ساســانی و آییــن زرتشــتی زن در
کانــون خانواده از خود اختیاراتی داشــت .زن
می توانســت به فعالیتهای اقتصادی بپردازد ،از
خانواده ارث دریافت می داشت و می توانست
سرپرســتی خانواده را در صورت فوت شوهر
بر عهده بگیرد .فردوســی در مورد ارث گرفتن
شیرین از همسرش خســروپرویز پس از بیرون
آوردن اموالش از ضبط شیرویه مینویسد:

عطار ،مولانا ،غزالی ،شــمس ،جامی  ،سنایی
و دیگرانی از این دســت با ایجاد «کلوپ عرفان
خودمانــی» « ،متافیزیکی دلبخــواه « ،میل ها
و آرزوهــای مالیخولیایی خود ،فرودســتی و
خوارسازی زن را در فرهنگ ایران نهادینه کردند.
(در پایین میخوانید).
به خـانـه شــد و بنــده آزاد کرد
چشم بر میراث فرهنگی گذشــتگان پوشیدند.
بـدان خـواسته بنـده را شـاد کـرد
زنان قابل ســتایش ایرانی را نادیده گرفتند و از دگر هرچه بودش بـه درویش داد
فرصتهای طلایی که تاریخ برای یک رنســانس
بدان کس کجا خویش بُد بیش داد
فکری و اجتماعی که شایســتگی آن را داشتیم  ،ببخشیـــد چیـزی بـه آتشکـــده
در برابرشان گذاشت ،بهره نبردند.
چو بـر جشن نوروز و مهر و سده
دگـر بـر کنامی کـه ویـران بــدی
ُربـاطی کــه آرام شیــــران بــدی
نقش تاریخی زن ایرانی

و همچنین موثرترین فیلسوف بر افکار متفکران
اســلامی ،زنان را تابع مردان ،اما بالاتر از بردگان
و فاقد اقتدار می دانســت .او و افلاطون زنان را
حقیر ،از نظر ظرفیت عقلانی و شــغلی با مردان
برابر ولی از نظر قدرت و فضیلت با مردان برابر
نمی دانستند.
افلاطون در تیمائــوس (محاورات) ادعا می کند
که مردانی که در طول زندگی خود ترسو و تنبل
بودند باید دوباره به عنوان زن متولد شوند ،و در
کتاب قوانین  ،استعداد طبیعی زن برای فضیلت را
کمتر از مرد و خطر بزرگتری میداند.
افلاطون (بر خلاف صوفیان مسلمان) قاطعانه به
تناسخ اعتقاد داشت و این برای تمایزی که او بین
ماهیت زن و مرد قائل شد بسیار مهم بود .افلاطون
بیان می کند که مردان روحی برتر از زنان دارند:
«انسان ها دارای طبیعتی دوگانه هستند ،نوع برتر
باید به گونه ای باشد که از آن به بعد «مرد» نامیده
شود .او میگوید که مردانی که زندگی بد داشتند.
مانند زنان دوباره متولد خواهند شد.
افلاطون همچنین از اصطلاح «زنانه» یا «زن مانند»
به عنوان یک اصطلاح تحقیرآمیز استفاده می کند
که دلالت بر حقارت و بی ثباتی عاطفی دارد.

با آنکه در اندیشــه کهن ایران باســتان ،اســپنتا هنگام ازدواج نظر دختر را جویا می شوند و حق نقش تاریخی زن در ادبیات صوفیه

آرمئیتی ایزدبانو نگهبان زمین ،نشانی از باروری
و زایش و در گاتها روح عشــق و محبت است ،
بسیاری از این بزرگان صوفی چشم بر تاریخ پر
افتخار خود بستند و حامی زنان ظلم دیده و ستم
کشیده جامعه خود نشدند.
ارتشــبد پانته آ ،فرمانده آرتونیس ،دریاســالار
آرتمیس  ،فرمانده ناوگان ایران  ،یوتاب سردار
زن ایرانــی و خواهــر آریو برزن کــه در نبرد با
اســکندر با برادرش در راه وطن کشــته شــد،
زربانو سردار جنگی و دختر رستم  ،دلاوری که
آزادکننده زال ،آذربرین و تخوار از زندان بود را
بیاد نیاوردند.
همانگونه که گردیه دلاور  ،خواهر بهرام جوبینه
که فردوسی او را همسر خسروپرویز و هم رزم
شاهنشــاه یاد کرده ،گردآفریدی که برای دفاع
از ایران ،لباس رزم پوشــید و به جنگ سهراب
رفت ،بانو گشنسب که در کشتی پشت پهلوانان
را به خاک می مالید  ،بانو  ،همســر شجاع بابک
خرمدین که در کنار او و در میدان جنگ بر علیه
خلفای عباسی بپا خاست و سورا شیر زن اشکانی
که برای عزت نام پدر در برابر اردشــیر جنگید ،
آگاهانه از قلم شان افتاد.
زنان اندیشه ورز ،ادیب و خردمندی چون آتوسا
مادر خشایارشاه  ،مافراین  ،بانو ورتا  -از اولین
نظریه پردازان دموکراسی و از بنیانگذاران فکری
ایجاد مجلــس مهســتان در دوران مهرداد یکم
پادشاه اشــکانی ،سیندخت -مادربزرگ رستم و
یکی از خردمندترین چهره های شاهنامه  ،پرین-
دختر کیقباد که هزاران برگ از نسخه های اوستا
را به زبان پهلوی برای آیندگان از گوشــه و کنار
ممالک آریایی گردآوری نمود و یک بار کامل آن
را نوشت را بدست باد فراموشی سپردند.
انگاری که فرخ رو  ،بانوی وزیری که از طبقه عام
کشــور به مقام وزیری امپراتوری ایران رسید .و
آرتادخت -وزیر خزانه داری زمان اردوان چهارم
اشــکانی که به اقتصاد امپراتوری پارتیان سر و

نداشتند او را به زور شــوهر دهند .پوروچیستا
ششمین و کوچکترین فرزند زرتشت و سومین
دختــر اوســت .زرتشــت درباره همســری با
جاماسب حکیم ،وزیر شاه گشتاسب و منجم و
ستاره شناس معروف می فرماید:
پوروچیستا ،جاماسب خواهان همسری با توست
و تو را از من خواستگاری کرده است ،من او را
برای همسری تو مناسب می دانم ولی تو با خرد
مقدســت مشــورت کن ببین آیا او را شایســته
همسری خود می دانی یا نه؟
زن حق طلاق داشــت .تقاضای طلاق از هر یک
از زوجیــن در محکمه پذیرفته می شــد ،ولی
محکمه هیچ مردی را بدون رضایت شــاهزن او
و هیچ شاهزنی را بدون رضایت شوهرش ،نمی
توانست طلاق بدهد.
اگر شوهر به بهانه ای ناروا می خواست همسرش
را طلاق دهد ،زن می توانست نزد داور شکایت
کند و اگر بر داور ثابت میشــد که مرد در اشتباه
است ،او را تنبیه می نمود و به زندان می فرستاد.
نقش فلسفه یونانی در متون صوفیانه
از زمان تولد کیهان خدایان زن به اندازه خدایان
مرد مهم بودند .بنابراین ،حفظ تعادل بین خدایان
و مردم و بین این دو ضروری بود.
خدایان زن در فرهنگ و اندیشه های کهن چین،
سلتیکها  ،یونان ،مصر ،بودایی و هندو و سومری
پرستشمیشدند.
امــا صوفیان اســلامی افکار فلاســفه یونانی و
افلاطون و قوانین حاکم بر جوامع آنان را با درک
اســلامی خود پیوند زده و زن را به دو صورت
نمایــان کردند .یکی برخــورداری از قابلیتهای
روحی برای دریافتهای معنوی ،ولی بیشتر ،مظهر
نفس و خواهشهای نفسانی  ،که باید از او دوری
جست.
ارســطو  -مرجع نقل متفکران دوران اخیر غرب

چنین بر میایــد که که زن ســتیزی و خوار نگه
داشتن زن نتیجه مستقیم قلم در دست غدار بودن
است و حاصل و یا ترکیبی از عوامل زیر ،ضمیر
ناخودآگاه  ،بافتهای کهن اجتماع  ،دست چینی
از متون کتابها و احادیث مزورانه مردســالارانه
اسلامی همراه با سرقت ادبی از دیگر فرهنگها و
سنتها به قصد شهرت طلبی ،تجربیات ناخوشایند
شخصی ،شرایط خانوادگی ،برخورد با زنان در
زندگی فردی ،و روان پریشی
باعث این طرز تلقی نابجا و خانمانسوز شده که
در اشعار و گفتمان های این صوفیان متجلی می
گردد.
طبری(نویسنده تاریخ طبری ) در «جامع البیان فی
تفسیر قرآن» صریحا میگوید :مردان باید بر زنان
مسلط باشند .زیرا که خداوند بعضی از انسانها را
بر بعضی دیگر برتری بخشیده است.
او حتی توصیه میکند که که زن نافرمان را به تخت
ببندید زیرا او بدرستی معتقد است که [ترک بستر
زن ناشزه (سرکش) به سفارش سوره نساء قرآن]
تنبیه او محسوب نمیشود بلکه برعکس باعث
خوشحالی او میشود.
عطــار زنــی را کــه در راه خدا گام نهــاده زن
نمی¬دانند یا مــردی میداند که به صورت زنی
ظاهر شده است
غزالی حقوق شرعی یک زن در ازدواج را در حد
یک برده توصیف میکند .او در کیمیای سعادت
به نقل از روایتی از پیامبر اسلام  ،مینویسد،
«امــا حق مرد بــر زن عظیمتر اســت که وی در
حقیقت بنده مرد اســت و در خبر اســت که اگر
سجده کردن جز خدا را روا بودی ،زنان را امر به
سجود کردندی در پیش مردان»
هفته آینده دیدگاه های مولانا که شاعری بزرگ ،
عارف نمایی متبحر ولی هرگز مصلحی اجتماعی
نبود را بررسی میکنیم.
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مقاله:

پس فردای حمله روسیه به اوکراین :ایران دمکرات
فرهاد یزدی – ششم ماه آوریل 2022

جنگ در اوکراین این نکته را روشــن کرد که روســیه قابلیت جنگ سنتی حتا در مرزهای خودرا دیگر ندارد .ازهمپاشی فرماندهی و
لجستیکی روسیه ،سبب تلفات بسیار بزرگ برای آن کشور گردیده است .نه تنها کشته های روسیه در همان دو هفته نخست جنگ از
تلفات بیست ساله آمریکا در افغانستان ،ده ها هزار کیلومتر دورتر از مرزهای خود ،پیشی گرفت ،از تعداد کشته های شوروی در اشغال
افغانستان نیز افزون تر شد .هنوز کسی نمی داند که در صورت وخیم شدن موقعیت روسیه در این جنگ ،آیا از جنگ افزارهای کشتار
جمعی استفاده خواهد کرد؟ آیا جنگ سوم جهانی پیش رو است و یا این جنگ در محدوده سنتی آن همچنان باقی خواهد ماند؟ نکات
زیر بر این فرض قرار گرفته که جهان وارد جنگ سوم که به نابودی تمدن بشری ختم خواهد شد ،نگردد.
اثرات حمله روسیه به اوکراین ،به احتمال بسیار زیاد ،بالاترین دگرگونی استراتژیک در سطح جهان پس از فروپاشی شوروی می باشد.
جابجایی میان ابر قدرت ها رخ خواهد داد .بسی از اتحادها در هم شکسته شده و به جای آن اتحادهای نوین شکل خواهند گرفت .با
احتمال خارج شــدن روسیه از عامل تهدید دایم بر اروپا ،موج جدید دمکراسی در جهان و توانمند شدن ناتو در اروپا شکل خواهند
گرفت .چین که برای بهره برداری از منابع زیرزمینی و انرژی فسیلی ،از سست شدن روسیه بهره برداری خواهد کرد ،همزمان قدرتی که
در اغلب موارد می توانست در دیپلماسی جهانی و ایجاد سد در برابر غرب و آمریکا ،همراه باشد را از دست خواهد داد .از سوی دیگر
چین در سرزمین های کم جمعیت و ثروتمند خاور روسیه دست بازتر خواهد داشت .ایجاد شهرک های چینی نشین در این مناطق که
می تواند به تجزیه روسیه منجر گردد ،در آینده دیده می شود .رقابت در سطح جهان ،پس از برقراری ثبات در اروپا ،تا مقدار زیاد به
خاور دور منتقل خواهد گشت .آمریکا برای مقابله با چین در این منطقه ،تلاش خواهد کرد که از اتحادیه اروپا و ناتو افزون بر متحدان
محلی سود برد .ژاپن و استرالیا ارزش بیش تر برای غرب کسب خواهند نمود.
با شدت گیری رقابت آمریکا و چین ،دو کشور هندوستان و پاکستان از موقعیت ویژه برخوردار خواهند شد .براثر بحران سیاسی اخیر
در پاکستان که حکومت آن سرزمین آمریکا را مسئول می داند ،همراهی تنگاتنگ با طالبان ،به نظر نمی رسد که روابط پاکستان و آمریکا
در آینده نزدیک رو به بهبودی گذارد و پاکستان مجبور خواهد شد که برای رفع نیازهای مالی خود به اعراب بیش تر متکی گردد .چین
امیدوار است که پاکستان بتواند از تلاش طالبان برای افزایش نفوذ در میان مسلمانان چین جلوگیری نماید که بنظر برداشتی بیش از اندازه
خوش بینانه می باشد .جنگ اوکراین برای هندوستان ،کم ارزشی جنگ افزارهای روسیه را ثابت کرد .از این رو انتظار می رود که در
آینده نه چندان دور ،هندوستان یکی از بزرگ ترین هزینه کنندگان جنگ افزار در جهان ،با تغییر موضع از روسیه روی به آمریکا آورد.
هندوستان به عنوان بزرگ ترین و آمریکا به عنوان موثرترین دمکراسی ها در جهان اختلاف شدید ایدئولوژیک ندارند .در هرحال ،چین
برای افزایش نفوذ در پاکستان و آمریکا در هند ،موقعیت این دو قدرت هسته ای را حساس کرده است.
در خاورمیانه و در محدوده نفوذ ایران ،دگرگونی های قابل ملاحظه از هم اکنون رخ داده است .نوعی سردی در روابط آمریکا با اسرائیل
و اعراب خلیج فارس مشاهده می شود .نوعی خط دفاعی در برابر ایران ،بدون در نظر گرفتن نوع حکومت آن کشور ،در حال شکل
گیری اســت .چنین به نظر می رسد که اعراب خلیج فارس و اسرائیل به این عزم دست یافته باشند که واکنش خود را در برابر ایران با
استقلال از آمریکا تعیین کنند .دلیل این امر ،قانع شدن این سرزمین هاست که مصالحه با نظام اسلامی میان غرب و آمریکا بزودی برقرار
خواهد شد .می توان تصور کرد که غرب از چنین تحولی که امنیت این بخش از جهان را به کشورهای منطقه منتقل خواهد کرد ،استقبال
نماید .به احتمال پاره ای از تضمین های امنیتی و اقدامات فرامرزی که رژیم به غرب خواهد داد نه کتبی بلکه شــفاهی خواهند بود و
به احتمال برای امنیت اسرائیل و اعراب کافی نخواهد بود .اتحاد اعراب خلیج فارس و اسرائیل ،در شاخه خاوری خود از وابستگی
پاکستان به عربستان و در شاخه باختری از حمایت مصر ،اردن و بالاتر از همه ترکیه نیز برخوردار می شود .البته این اتحاد برای جذب
دیگر اعراب نیز تلاش خواهد کرد.
در این راستای ،نخستین هدف سوریه است که در غیبت روسیه و نظام اسلامی ،برای هزینه های خود و کسب متحد چاره ای ندارد که
به ثروتمندهای خلیج فارس متوسل گردد .بشار اسد با سفر به امارات نخستین اشاره را کرد .بدون تردید مذاکرات میان این کشورها و
ترکیه در مورد یافتن نوعی مصالحه سیاسی (البته بدون شرکت نظام اسلامی) در آن سرزمین از هم اکنون در جریان است .در مورد عراق
نیز عربستان می تواند خوش بین باشد .با بالارفتن شدید قیمت نفت ،درآمد یک ماهه عراق از این منبع ،بالاترین در تاریخ خود بوده
است .دستکم تا چند ماهی این وضعیت ادامه خواهد داشت و عراق از نظر مالی توانمند خواهد بود .هرچه عراق به عنوان یک کشور
قوی تر گردد ،گروه های هوادار رژیم در آن سرزمین ،در برابر اتحاد شیعی های مخالف ایران و سنی ها ،رو به ضعف خواهند گذارد.
تعداد بالای جمعیت سنی در سوریه و عراق ،همیشه به عنوان نیرویی بر علیه ایران (بدون توجه به حکومت آن) بکار خواهد رفت .اگر
عربستان و اسرائیل موفق گردند که دستکم سوریه و عراق را مجبور به از دست برداشتن حمایت از ایران نموده و نقش آنان را خنثی
نمایند ،جبهه اعراب – اسرائیل با همکاری نزدیک پاکستان و توافق ترکیه ،در سرتاسر مرزهای ایران هم در خاور ،جنوب و هم در باختر
ایران بسیار قوی خواهد شد .البته این نکات بدین معنا نیست که اعراب و اسرائیل آماده کنار گذاردن آمریکا در این لحظه می باشند .اما
حکایت از این دارد که در صورت نزدیک شدن آمریکا با نظام اسلامی بدون تضمین های لازم مورد قبول اعراب و اسرائیل در محدود
کردن فعالیت های فرا مرزی رژیم ،به انجام برسد ،آنان آزادی واکنش خود را حفظ خواهند کرد .با این وجود دو نکته باید در نظر گرفته
شود که عبارتند ( 1)1تضمین های غرب از نظام خارج از موضوع هسته ای تا مقدار زیادی مخفی و یا حتا شفاهی باشد ،زیرا رژیم نمی
تواند به طور آشکار این تضمین ها رابدهد )2(2 .اتحاد اسرائیل و اعراب باید بیش تر به صورت یک اتحاد سیاسی و اطلاعاتی در نظر
گرفته شود تا یک اتحاد نظامی .ایران کشوری مستقل با تاریخ بسیار کهن ،همبستگی استوار ملی و با جمعیتی بالای  80میلیون ،هرچند
دارای حکومتی ضدملی و ناقابل ،را نمی توان به سادگی مورد حمله قرار داد .اگر ایران مورد تجاوز قرار گیرد ،تخم کینه ی درازمدت
در منطقه در ابعادی بسیار بزرگ تر از فلسطین کاشته خواهد شد که تا سال ها اثرات شوم آن دامن گیر همه خواهد گردید.
ما اکنون باید اثر جنگ اوکراین بر ایران را بررسی نمائیم .نزدیک ترین حامی نظام اسلامی ،یعنی روسیه تا مقدار زیاد برندگی اثر گذاری
خود در سطح جهان را از دست داد .روسیه ،سپس شوروی و باردیگر روسیه ،همیشه تهدیدی جدی بر علیه یک پارچگی سرزمینی
ایران بوده است و حمایت روسیه از یک رژیم آخوندی ،تنها برپایه ی منافع روسیه شکل گرفته بود .پس از انقلاب سال  57بدون هیچ
منطقی ،ستون اصلی سیاست خارجی نظام را آمریکا ستیزی و پس از آن صدور انقلاب تشکیل می داد .سیاستی که زیان های اساسی به
رشد و تحول اقتصادی و علمی در ایران وارد کرد .روسیه در راستای رقابت با ابر قدرت آمریکا با استفاده از فرصت ،به حامی اصلی
نظام بدل شد .برخلاف انتظار رژیم ،این روسیه بود که از همراهی با ایران بدون هزینه ،سودمند شد .با نفوذ در دستگاه های امنیتی رژیم،
باقی ماندن «رهبر» در قدرت را تضمین کرد.
با گذشت بیش از یک ماه از حمله ی روسیه به اوکراین و آشکار شدن سستی نظامی ،سیاسی و اقتصادی روسیه ،دیگر حامی توانمندی
برای نظام باقی نمانده است .از این رو ما شاهدیم که رژیم در حالی که به شعارهای معمول خود دال بر شکست حریف ادامه می دهد،
در نهان به خواسته های غرب تن داده اند .آتش بس دوماهه در جنگ یمن که بدون تردید رژیم در اجرای آن بسیار موثر بوده است ،در
بحبوبه بحران اوکراین و کمبود سوخت ،به ویژه مورد پسند غرب قرارا گرفته است و نکته مثبتی در روابط را به ثبت رسانده 3.با وجود
فشــار روسیه برای جلوگیری از رسیدن به توافق با آمریکا ،فشار مالی از یکسو و انزوای سیاسی از سوی دیگر ،در تسلیم شدن رژیم
موثر بوده است .جنگ به هرگونه که در اوکراین پایان یابد ،سرآمدی روسیه در سیاست جهان تا مقدار زیادی فروغ خود را از دست
خواهد داد .از هم اکنون در رسانه های ایران ،زمزمه های پایان دوره فرمانفرمایی آن ابر قدرت بلند شده است .هشدار برای یافتن متحد
جانشین ،حتا از میان حامیان اصول گرا به گوش می رسد.
در هر حال ،ایران به عنوان یک کشور پرسابقه باید به زودی تصمیم گیرد که به چه سوی می خواهد و باید حرکت نماید .آینده ایران،
دمکرات در جامعه جهانی بوده و نه با پیوند با روســیه .به ویژه که براثر تحولات پس از حمله روســیه با اوکراین ،زمان مناسب برای
گسترش دمکراسی در جهان فراهم گشته است 4.ایران دمکرات ،بدون تردید متحد ارزشمند غرب و گرانیگاه ثبات و آرامش در منطقه
خواهد بود .با وجود ایران دمکرات در صحنه ،به بسیاری از پایگاه های غرب در خلیج فارس نیاز باقی نخواهد ماند و آزادی کشتیرانی
و صدور نفت برای همه ،از جانب همه دولت های ســاحلی با بیش ترین سهم گذاری وسیله ایران ،تامین خواهد شد .متحدین ایران
دمکرات ،تمامی غرب و دیگر دمکراســی های جهانی خواهند بود .بدین وسیله ایران می تواند از فشار حکومت های غیر دمکرات
منطقه بر خود بکاهد .اتحاد نزدیک با هندوستان ،برای کاستن از فشار پاکستان به مرزهای خاوری ایران بسیار مورد نیاز است.

 -1گرچه هر روزه اخباری از اسرائیل دال بر افزایش نیروی نظامی برای حمله به ایران ،به خارج از کشور ارسال می گردد.

 - 2به سخنان محمود نبویان نماینده مجلس توجه فرمائید :نبویان :خطوط قرمز در توافق احیای برجام رعایت نشده  /سخنرانی بایدن را به عنوان تضمین قبول کرده اند  /قبل

از رفع تحریم نفتی و بانکی ،ایران موظف شده اقداماتش در حوزه هستهای را انجام دهد  /فروش نفت ایران به کشورهایی مجاز است که از جانب آمریکا تعیین شده باشد /

راستیآزمایی به عهده خود آمریکا و اروپا گذاشته شده؛ ایران دخالتی ندارد  /انتقال پولهای مسدودشده ایران ،مشروط به تامین نظر آمریکا شده .تارنمای انتخاب – آدینه

دوازدهم فرورودین 1401

 - 3هرگونه افزایش در تولید نفت و گاز در این زمان به سود غرب می باشد .به ویژه آلمان که پس از واقعه فوکوشیما در ژاپن ،برنامه های تولید برق هسته ای را لغو کرد ،به

شدت به انرژی از روسیه وابسته است .این واقعیت نقطه ضعف شدید در امنیت اروپا ایجاد کرده است.
 - 4به مقاله  29مارس  2022این قلم رجوع شود.
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سبک شناسی در شعر فارسی  ،نگاهی کوتاه ( ...به قلم سعید شیرازی ) ۲۰۲۲

سبک شناسی شعر پارسی

برای روشــن شدن این موضوع که چرا بررسی سبک شعری را می باید از
سده ی  ۹میلادی در ایران شروع کنیم  ،شرح کوتاهی را لازم می دانم :
در تاریخ  ۳۳۰پیش از میلاد  ،قدیمی ترین نســخه های شــعر و موسیقی
پارسی در آتش سوزی کتابخانه های سلطنتی ماد و هخامنش  ،از میان رفته
بود .این کار دهشتناک بدســت آتنی ها و رومیان انجام گرفت که روندی
از جنگ در آن دوره محســوب می شد و در واقع در تلافی از کار خشایار
شاه هخامنش بود .یعنی این پادشاه ایرانی که به بدخویی و ترس از رقیبان
مشهور می بود  ۱۵۰سال پیش از آن چنین آتش سوزی را حدود  ۴۸۰سال
پیش از میلاد  ،در آتن (مرکز یونان) به انجام رسانده بود…
با این حال  ،علاقه ی شهروندان ایران به موسیقی و شعر هنوز پابرجا مانده
بود و مضامین پایه ای از آن ســینه به ســینه به نسل های بعدی منتقل می
شد… در حالی که این آخرین حمله به فرهنگ ایرانزمین نبود .می بینیم که
آتش سوزی بزرگ تری در سده ی ششم و هفتم میلادی رخ داد که حمله ی
وســیع تری به زبان و فرهنگ ایران را باعث شد .این آتش سوزی های پی
در پی که با نژادپرستی عرب در هم آمیخت  ،پارسی گویی را جرمی قابل
تنبیه معرفی می کرد .به تدریج  ،شاعران ایرانی بعد از سده های  ۹میلادی
چنین دیدگاه باستانی را به هر شکل ممکن بازسازی کرده و به اوج رساندند
 ،گرچه خط و گویش پارسی دچار دگرگونی شد…
متاسفانه  ،پس از آن نیز یک بار دیگر با حمله وحشیانه ی مغول در قرن ۱۳
میلادی آنچه از پیش می توانست جمع آوری شده باشد  ،دوباره به نابودی
کشــیده شــد و این تاوان بزرگ فرهنگی همراه با کشتار بیش از دو میلیون
ایرانی (یک پنجم از تمام جمعیت آن زمان) همراه بود و می توان حمله ی
مغول را آخرین ضربه عوامل خارجی به تمدن پارسی محسوب نمود… (
رجوع کنید به تاریخ رشیدالدین وطواط ایرانی همزمان با خوارزمشاهیان
در قرن  ۱۳م ).
می دانید که در دوران فرامدرن کلونیزم (چیرگی سیاسی /اقتصادی بیگانه)
را نیز یکی دیگر از عوامل خرابی فرهنگ و تمدن ایرانزمین می شناســیم
 ،به همین خاطر دست نشــاندگان داخلی را در طی سده های متوالی می
توان برای چنین شکستی زیر ســئوال کشید ( رجوع کنید به کتاب تاریخ
 A Concise History of Iranاثر ســعید شــیرازی و به کتاب ما چگونه
ما شــدیم اثر صادق زیبا کلام ) .از آنجا که تقریبا تمامی شعر پارسی پیش
از سده ی  ۹میلادی را برای همیشــه از دست داده ایم  ،از چگونگی هجا
گذاری و گونه های تشبیهات آن آگاهی وسیعی نداریم.
از طرف دیگر  ،باید بدانید که به شکرانه ی مدارک تاریخی/دینی  ،هنوز می

توانیم نخستین گونه از شعر پارسی را در گات ها یا گاهان زرتشت (سروده سبک شناسی چیست؟

های دینی به زبان اوستایی) ردیابی کرد که تاریخی بیش از هزار سال پیش
از میلاد دارد ؛ یعنی بیش از  ۳۰۰۰ســال پیــش از این… با در نظر گرفتن
شــرایط زمانی از تمدن انسانی  ،این اشــعار را می توان آکنده از گفتاری
والا در باره ی ارزش انســان در کائنات دانســت .این سروده ها در زمینه
ی ارزشــمندی عناصر طبیعی و اهمیت انسان در پاسداری از نظم کیهانی
سخن می رانده… در واقع بینش زرتشتی بود که برای نخستین بار موضوع
پروردگار عالم را در قالب خیر و شر عنوان می کرد و بی عیبی در نظم کیهان
را سرمشقی برای تکامل ذهنی /معنوی خود انسان بعنوان بهترین مخلوقات
اهورا قرار می داد… می دانیم که نمونه های کهن دیگری از شعر پارسی نیز
در کتاب باستانی یادگار زریران و همچنین در کتاب درخت آسوری که به
پهلوی اشکانی نوشته می شد  ،بدست ما رسیده است.
چنین خلاف کاری های ادبی و سیاسی/فرهنگی بر علیه ایران و حتی فشار
کلونیزم را می توان به روشنی مشاهده کرد ،اما امروزه با ایجاد شدن رسانه
های گوناگون و نیروی رایانه  ،اقدام به از میان بردن تاریخ و زبان فارسی به
آسانی سابق میسر نیست .شعر به هر حال راه خود را در اندیشه و فرهنگ
ایرانی حفظ نموده است … اکنون به انواع سبک شعر پارسی می پردازیم:

چنانچه زبان و اندیشه ی چند شاعر را که گویای جهان بینی ایشان است در
دوره ی ویژه ای بررسی نماییم  ،شاهد نکته هایی مشترک میان بسیاری از
ایشــان در همان دوره خواهیم گشت .این شناخت از چگونگی اندیشه و
طرز بیان آن را به دو شکل می توانیم دسته بندی کنیم :
ســبک دوره که متعلق به جهان بینی همه ی شــاعران یک دوره است و یا
سبک شــخصی که طرز بیان/گفتار ویژه ی یک شاعر در هر دوره هست.
با توضیح بالا  ،سبک شناســی ( شناخت سبک دوره و سبک شخصی) را
نگاهی فنی به مزمــون گفتار و نظرپردازی شــاعرانه در طی دورانی قابل
تحقیق می دانیم .باید توجه داشــت که هر دوران ادبی سبک ویژه ی خود
را مستقر می ســاخته که در واقع دارای ماهیتی در حال تکامل می بود …
به همین خاطر انشــعاب در طرز اندیشه ی یک شاعر را لزوما باعث بروز
یک سبک شعری جدید فرض نمی کنیم  ،زیرا تغییرات محدود و کوچک
در شکل گفتار شاعران را جزیی طبیعی از سیر اندیشه و ابتکارات شاعری
ایشان محسوب می نماییم که هم در سبک کلی زمان ایشان مطرح می گردد
و هم در سبک شخص خودشان ( مانند انشعابی به نام سبک آذربایجانی و
سبک وقوع که در راستای دوران سبک عراقی پدیدار شدند).
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در کانون خبر:

 ۱۱کالیفرنیایی به جرم برپایی
ازدواجهای گرین کارتی محاکمه می شوند

 ۱۱کالیفرنیایی به جرم برپایی ازدواجهای تقلبی برای دریافت
(گرین کارت) اقامت در آمریکا ،متهم به زیرپا گذاشــتن قانون
مهاجرت شده و در دادگاه پس از تفهیم اتهام برای محاکمه در
دادگاه فدرال به بوستون فرستاده خواهند شد .زیرا شماری از
قربانیان در بوستون زندگی میکنند و شکایت خود را به دادگاه
بوستون تسلیم کردهاند.
این افراد با دریافت  ۲۰هزار دلار ،برای درخواســت کنندگان
کارت اقامت ،شهروندی را مییافتند تا در برابر دریافت پول،
درخواست اداره مهاجرت را کامل کنند و با فرد معرفی شده،
ازدواج صوری بنمایند.

این افراد به کسانی که شــهروندان و یا درخواست کنندگن را
به عنوان مشتری معرفی نمایند  ۲۰۰۰دلار میپرداختند و پس
از آن که شــرایط مورد پذیرش هر دو طــرف قرار میگرفت،
با برگزاری مراســم عقد در یک کلیســا و یا پارک ،به پر کردن
برگهای درخواست کارت اقامت میپرداختند.
این  ۱۱نفر به دادگاه اعلام کردهاند که کارشان غیرقانونی نبوده
اســت زیرا به کار همسریابی و انجام عقد و در نهایت پر کردن
برگهای اداره مهاجرت پرداختهاند و کارشان واسطهگری بوده
است.

آیا الکس ویانوئهوا رئیس شریف دپارتمان دروغ گفته است؟

مکس هانتســمن ،بازرس کل لوس آنجلس کانتی تحقیق در
مورد احتمال دروغ گفتن از ســوی الکــس ویانوئهوا ،رئیس
شریف دپارتمان لوس آنجلس کانتی در مورد پرونده یکی از
ماموران را آغاز نموده و از الکس ویانوئهوا درخواست کرد تمام
مدارک را به او تسلیم نماید و یا خودش به صورت حضوری
در این مورد شهادت بدهد و تا روز  ۲۲آپریل ویدئویی را که
نشــان میدهد یکی از ماموران چگونه زانوی خود را بر روی

گردن مردی قرار داده که از پشت دستبند شده شده است.
این ویدئــو میتواند همانند ویدئوی مربوط به جورج فلوید،
مردم را به خیابان برای دادخواهی بکشاند.
گفته میشــود الکس ویانوئه وا و شــماری از ســران شریف
دپارتمان ویدئو را دیدهاند و برای پیشــگیری از بحران ،بر آن
سرپوش گذاشتهاند.

خوانندگان محترم ایرانشهر:

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.
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طنز و خبر:

بنگاه خبری ایرانشهروند

سرمقاله ایرانشهروند :آستان قدس ترور!

توی این یکی دو هفته گذشــته دو تا خبر داشــتیم بــه فاصله چند روز از
همدیگه ،اولیش زیاد بهش توجه نشد و دومی اخبار ایران رو ترکوند ...
خبر اول :فرمانده انتظامی شهرستان گنبد کاووس از قتل دو طلبه اهل سنت
در این شــهر خبر داد .محمود علیفر توضیح داد کــه این دو نفر حوالی
ســاعت  ۲۰:۵۰یکشنبه ۱۳ ،فروردین ،با ســلاح گرم به قتل رسیدهاند و
ی بوئینشهر گنبد کاووس رخ داد .بر اساس
افزود :این حادثه در محله چا 
گزارشهای منتشر شده« ،گل محمد آخوند پژمان» و «عبدالرحمان آخوند
خوجه» ،دو طلبه اهل سنت شامگاه  ۱۳فرودین با سلاح گرم کشته شدهاند.
قتل این دو طلبه پیش از برگزاری مراسم «نماز تروایح» که ویژه مسلمانان
اهل سنت است ،صورت گرفت و جنازه این افراد پس از قتل با گلوله ،با تبر
نیز مورد حمله قرار گرفت.
خبر دوم :روابط عمومی آســتان قدس رضوی خبر حمله با چاقو به ســه
طلبه در صحن امام هشــتم شیعیان در مشــهد را تایید کرد و از کشتهشدن
دســتکم دو نفر از آنها خبر داد .آخوندها «محمد اصلانی» و «محســن
پاکدامن» که اولی در صحن جامع و دومی در بیمارســتان کشــته شدند و
«محمدصادق دارایی» که در وضعیت وخیمی بستری است .بر اساس بیانیه
آســتان قدس ،فرد ضارب یک نفر بوده و بازداشت شده است .دادستانی
مشــهد از بازداشت پنج نفر در ارتباط با این حمله خبر داده که به گفته او،
یکی از آنها ضارب و چهار نفر دیگر همکاران وی بودهاند و ضارب یک
تبعه خارجی است.
 ...آخوندکشــون! اولین چیزیه که مردم میگن اما واقعا آخوندکشونه؟ اگه
هست ،چرا الان؟ چرا سنی ها رو با اسلحه میکشن ولی شیعه ها رو با چاقو؟
فرق داره؟ آره عزیزجون فرق داره ،اونی که تفنگ داره با اونی که چاقو داره
فرق میکنه! ترور اولی توی محله مقتول ها اتفاق افتاده و بعدش تروریستا
زدن بــه چاک جاده و پیچیدن به بازی ،البــت قبلش مثه اینکه انقدر وقت
داشتن و خیالشون راحت بوده که با تبر زدن جنازه ها رو ترکوندن و بعدش
در رفتن اما توی ترور دومی روز روشــن وسط صحن امام رضا ،قاتل یا
قاتلا سه تا آخوند جهادی (اینم یه اصطلاح جدید من در اوردی نظام برای
اهمیت دادن به آخوندای بی اهمیته) رو که تصادفا (!) همه با هم بچه محل
و آشنا و همکار بودن رو تو سه جای مختلف صحن حرم خفت کرده و سر

صبر و بدون سر و صدا و مقاومت سه تاشونو سولاخ سولاخ کرده منتها نه
با مسلســل بلکه با چاقو  ...بعد از ترور ،یارو رو میگیرن و تا الانم هزارتا
داستان برای ملت گفتن  ...از اینکه این سه تا آخوند تو کار صیغه بودن و
قتل ناموسی بوده تا قاتل داعشی بوده یا با طالبان افغانستان پسرخاله بوده
گرفته تا کار کار امریکاست و اسراییل و عربستان گفتن به تروریسته که برو
وسط امپراتوری آستان قدس رضوی و ملک پدری علم الهدی (امام جمعه
و خادم و صاحب آستان قدس و خایه مال رهبری) بزن سه تا آخوند ریقو
هیچ کاره رو بترکون تا آقایون دشمنان انقلاب جشن بگیرن ...
 ...کل ماجرا هر چی بوده ،دو سه نکته مهم رو باس بگیم :اولا قتل و ترور
از طرف هر کی و با هر نیتی باشه و بر علیه هر شخص یا گروهی باشه و در
هر کجای دنیا که باشه محکومه و مصداق جنایته! دویما ،همه میدونیم که
متاسفانه هوادارای افراطی هر دو اعتقاد شیعه و سنی به شدت تروریستن و
هر کجا که بتونن سعی میکنن اون یکی رو بکشن تا برن به بهشت .حالا این
چه مدل بهشتیه که شهیدای هر دو طرف رو قبول میکنه و هر دو فکر میکنن
که اون یکی کافر و تکفیریه ولی جفتشون یه خدا و یه پیغمبر و یه کتاب و
یــه دین دارن رو دیگه باید از آقایون علما و فقهای هر دو طرف پرســید.
بالاخره ما نفهمیدیم کدومتون مسلمونین یا شایدم هیچکدوم یا شایدم هر
دو! عاقلان دانند! سیوما ،وقتی نظام راست قضیه رو به مردم نمیگه ،بازار
شایعات داغ میشه و هر کی هر چیزشعری دلش می خواد میبافه و متاسفانه
اصل داستان وسط این هیاهوی خبری گم میشه و این همون چیزیه که طراح
اصلی این ماجراها می خواد ،گم شدن حقیقت وسط شایعات و فیک نیوز
و دروغ ...
 ...شاید اصل ماجرا این باشه که به راحتی ناجوانمردی و خشونتی که علیه
دخترها و زنان مشهدی در آســتانه بازی تیم ملی فوتبال با لبنان در بیرون
ورزشگاه اتفاق افتاد رو خیلی ساده ماسمالی کردن و کلا فراموش شد ...
درضمن آخوندکشــی اگر راه بیوفته که بعید نیست ،فقط باعث آنارشی و
هرج و مرج میشــه و بهانه خوبی هم دســت نظام و ولی فقیه میده تا برای
جلوگیری از آخوندکشی ،هر صدای معترض و مخالفی رو به اسم محارب
با خدا (خودشونو وکیل و وصی خدا روی زمین میدونن) در فیهاخالدون
خفه کنن!  ...بهانه دست آقایون جمهوری اسلامی ندیم ،ترور رو محکوم
کنیم و خواستار حقیقت و شفافیت باشیم!

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:
نام گاز سرد کننده یخچال های قدیمی ؟
الف) فرعون
ب) نمرود
ک) ابرهه
ش) خسرو پرویز
*********
نام دیگر اسید فرمیک ؟
الف) جوهر مورچه
ب) جوهر مورچه خوار
ک) جوهر پلنگ صورتی
ش) جوهر سرندی پیتی
*********
حيف نون میره حموم با خودش خودکار میبره.
میگن چرا خودکار میبری.میگه میخوام هرجارو
که شستم علامت بزنم
*********
ســوال امتحان رياضي حيف نون اينا :عباس 3
كيلوخيار خريد،عباس چندسال دارد؟
*********
دیروز داشتم یه روزنامه میخوندم انتهاش نوشته
بود مطلب ادامه دارد ...بی اختیار دستمو بردم
رو ادامه مطلب تا کلیک کنم !
*********
به نیوتن گفتند :چرااز افتادن سیب تعجب کردی؟
گفت :آخه من زیردرخت گلابی نشسته بودم!
*********
از دختر غضنفر می پرســن اســمت چیه میگه
فانوس اما تو خونه شعله صدام می کنن
*********
غضنفر میره خواســتگاری بابای عروس بهش
میگــه اون گلی که زدی بــه یقت خارش اذیتت
نمیکنه میگه خارش که نــه ولی گلدونش که تو
لباسمه بیچارم کرده!
*********
به غضنفر ميگن با اداره جمله بساز ،ميگه :ا؛ داره
بارون مياد!!
*********
دكتر به غضنفرميگه چرا اين همه قاشق تو معدته؟
غضنفر ميگه :خود گفتي روز دو قاشق بخور
*********
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حیــف نون رفته بوده تئاتر ،دوســتش ازش می
پرسه :چطور بود؟ حیف نون میگه :خوب بود،
ولی آخرش رو نفهمیدم چی شــد .قســت اول
که تموم شــد یک پلاکارد نشون دادن که نوشته
بود« :پرده دوم ،دو سال بعد» من دیگه حوصله
نداشتم دو سال صبر کنم اومدم بیرون!
*********
بــه حیف نون گفتن واســه زلزله بم چه كمكى
كردى؟ گفت :متاســفانه من دســتم خالی بود،
ایشالا زلزله بعدی!
*********
غضنفــر رو براي اولين بار مــي برند توي هلي
کوپتر  ،توي آسمان از سمت چپي اش مي پرسه
 :شما گرمتونه ؟ طرف مي گه  :نه از سمت راستي
اش مي پرسه شما گرمتونه ؟ اون يکي هم مي گه
نه بعد غضنفر بلند مي گه  :آقاي خلبان هيچ کس
گرمش نيست .اون پنکه سقفي رو خاموشش کن
!
*********
غضنفــر دو تا بلوك ســيمانی رو گذاشــته بوده
رو دوشــش  ،داشــته میبرده بالای ساختمون ،
ب كارش بهش ميگه :تو كه فرقون داری،
صاح 
چرا اينا رو ميگذاری رو كولت ؟! غضنفر ميگه:
اون دفعه با فرقون بردم ،چرخش پشتم رو اذيت
می كرد
*********
غضنفر تو جاده داشــته رانندگی می كرده  ،یهو
میبینه یه كامیون داره از روبروش میاد ،میزنه رو
ترمز میبینه ترمزش نمی گیره  .رفیقشو صدا می
كنه می گه  :اصغر اصغر پاشو تصادفو ببین .
*********
غضنفر می ره مســابقه قرآن  ،نوبت اون که می
شه براش سوره بنی اسرائیل می افته اونم بدلیل
مصدومیت از مسابقه انصراف می ده !!!
*********
پســر غضنفر رتبه اول کنکور رو میاره بهش می
گن  :چه کار کردی ؟ می گه  :روزی  25ســاعت
درس می خوندم ! می گن  :مگه می شه ؟ می گه
 :آره  ،صبح یک ساعت زود تر بیدار می شدم !!!
*********

یه روز مدیر مهد كودك به یكی از بچه ها می گه :
تو مامان داری ؟ می گه نه ! می گه بابا داری ؟ می
گه نه ! مرده می گه پس چی داری ؟ می گه جیش
دارم !!!!
*********
یک نفر خودشــو دار می زنه  ،میان می بینن بر
اثر ضربه مغزی فوت کرده  ،بررسی می کنن می
فهمن خودشو با کش دار زده بوده !
*********
خسیســه دمه مرگ وقت وصیــت میگه احمد
کوجاست؟  --اینجام بابا
ممد کوجاست؟  --اینجام بابا
مامانیت کو ؟  --اینجام آقا !
آ پدر ســگا همتون که اینجایــن پس چرا چراغ
توالت روشن ست ؟
*********
دو تا دروغگو داشتن از کنار یک کوه رد می شدن
یکی به دیگری گفت :اون مورچه را می بینی که
بالای اون کوهه؟ اون یکی هم گفت :کدوم یکی
را می گی؟ اون یکی را گه چشــمش بازه یا اون
یکی که چشاش بسته است؟
*********
مي دوني چيني ها به دوقلو چي ميگن؟ اين چون
اون ،اون چون اين!
*********
اگه گفتی  Love is Your Faceیعنی چی؟ یعنی
جمالتوعشقه!
*********
مي دوني نصف النهار چيه؟ شــامي است كه از
نهار باقي مانده.
به غضنفر ميگن شنيديم آدم شدي! غضنفر ميگه:
نامردا شايعه كردن!
*********
حیف نــون مــی ره کتابخونه ،داد مــی زنه یه
ساندویچ بدین با سس اضافه
آقاهه بهش می گه :آقا! اینجا کتابخونه هست
حیف نون می گه :ببخشید…
بعد یواش در گوش آقاهه می گه :یه ســاندویچ
بدین با سس اضافه!
*********
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران

 8آوریل تا  14آوریل (  19فروردین تا  25فروردین )
.استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است
آدینه  19فروردین  8آوریل
 1312خورشیدی ( 1933میلادی)
زادروز جمال میرصادقی

 1330خورشیدی (1951میلادی)

خودکشی و درگذشــت صادق هدایت
 -نویسنده و پژوهشگر صاحب سبک و

راهگشای معاصر

درگذشت حسین شهیدنورایی (از یاران
نزدیك صادق هدایت)

 1381خورشیدی( 2002میلادی)

درگذشت جمشید اسماعیلخانی ،بازیگر

سینما ،تئاتر و تلویزیون

 1385خورشیدی ( 2006میلادی)

درگذشت علیرضا عروضی معاون پیشین وزارت بازرگانی و وزارت كشور

در دوران پهلوی در  64سالگی در لندن .وی فرزند دكتر آذر ابتهاج بود.
کتاب خاطرات ابوالحسن ابتهاج در  2جلد از انتشارات شرکت کتاب

شنبه  20فروردین  9آوریل
 1316خورشیدی ( 1937میلادی)

زادروز مهشید امیرشاهی نویسنده و مترجم و فعال سیاسی در شهر کرمانشاه
کتابهای در حضر و در ســفر از انتشــارات شرکت کتاب و کتابهای

مادران و دختران  4جلدی از انتشــارات نشر فردوسی در سوئد در شرکت
کتاب موجودند

 1318خورشیدی ( 1939میلادی)

زادروز دکتر فریدون جنیدی ،اســطوره

شناس ایرانی

کتابهای شاهنامه در  6جلد و کتابهای

دیگر ایشان در باب فرهنگ باستان ایران
در شرکت کتاب موجود است.

 1351خورشیدی ()1972

درگذشت حاج محمد نمازی ،بنیانگذار
شبکه آب لوله کشی در شیراز

بیمارستان نمازی شــیرازی و بنیانگذار

1359خورشیدی ( 1980میلادی)
قطع رابط ه ایران و آمریكا

 1385خورشیدی ( 2006میلادی)

درگذشت محمدرحیم متقی ایروانی بنیانگذار كارخانه كفش ملی در ایران

 1395خورشیدی ( 2016میلادی)

درگذشت ثریا حکمت ،بازیگر سینما و تلویزیون ایران در سن  63سالگی

ناصر مقدم ،چهارمین رئیس ساواک به دستور روح الله خمینی و شورای
انقلاب و آگاهی دولت موقت به رهبری مهندس مهدی بازرگان
کتــاب در «دامگه حادثه -بررســی علــل و عوامل فروپاشــی حکومت
شاهنشاهی « گفتگوی عرفان قانعی فرد با پرویز ثابتی فائم مقام ساواک
کتاب «داوری -سخنی در کارنامه ساواک» نوشته تیمسار منوچهر هاشمی
کتاب «دسیســه» نوشته دکتر اسد آرام در مورد بعضی از مقامات حکومت
شاهنشاهی که در همان دوران بازداشت شدند و با بر سر کار آمدن حکومت
خمینی بعضی از آنها بمانند مهندس منصور روحانی به جوخه اعدام سپرده
شدند  ،توضیح و تشریح کرده است
هر سه کتاب از انتشارات شرکت کتاب
 1389خورشیدی ( 2010میلادی)
جهان قشقایی خواننده موسیقی پاپ ایرانی در سن  ۵۵سالگی بر اثر حمله
قلبی در آمریکا درگذشت.
جهان که در سال  ۱۳۳۴شمسی به دنیا آمد ،در طول بیش از  ۴۰سال فعالیت
هنری خود ترانه های زیادی را با آن صدای محزون خود خواند .او به نام
نگاه کن برگرفته از شعری از فروغ فرخزاد است.
از این هنرمند آلبومهای شــهر عشــق ،به یاد بزرگان ،لحظه های عاشقی،
طلوع فردا ،خبر تازه ،از دست عشق ،سرگذشت ،پرنده و پرواز به یادگار
مانده است.

سه شنبه  23فروردین  12آوریل

در تهران .وی چهار روز قبل از فوت دچار تشــنج شده و به کما رفته بود.
همچنین در سریاهای مرد اول آپارتمان و خاطرهها بازی کرده بود.وی که

 1279خورشیدی ( 1900میلادی)
زاد روز محمد حجازی ،نویسنده ،رماننویس ،نمایشنامهنویس ،مترجم،
سیاستمدار و روزنامهنگار ایرانی
مجموعه کتابهای محمد حجازی (از انتشارات شرکت کتاب) در شرکت
کتاب موجود میباشند
 1281خورشیدی ( 1902میلادی)
زادروز ابوالحســن صبا  -موسیقیدان و نخستین تدوینگر نت در موسیقی
ایرانی
کتابهای نت استاد در شرکت کتاب موجود اند
 1291خورشیدی ( 1912میلادی)
ســرور مهكامه ،شــاعر ایرانی در لاهیجان به دنیا آمد (او در شمار هیئت
رییسهی نخستین كنگره نویسندگان ایران در سال  1325بود)
 1352خورشیدی ( 1973میلادی)
درگذشت مهدی محیالدین قشــمهای  -استاد فلسفه در دانشگاه و مفسر
قرآن كریم
1357خورشیدی (1978میلادی)
درگذشت امیراسدالله علم – نخست وزیر و وزیر دربار پهلوی
کتابهای اوریژینال یادداشتهای اسدالله علم به کوشش دکتر عالیخانی و
از انتشارات آیبکس در شرکت کتاب موجود میباشند.
 1368خورشیدی ( 1989میلادی)
درگذشت اکبر داناپرست استاد و دانشمند علوم ریاضی
کتاب آثار الباقیه ابوریحان بیرونی به کوشش شادروان داناپرست در شرکت
کتاب موجود است

نام اصلیاش آذر قلیخانی بود در ســال  1332در شهر خوی متولد شده
بود.

 1395خورشیدی ( 2016میلادی)

درگذشــت منوچهر ســتوده ،ایران شناس و استاد دانشــگاه در سن 103

ســالگی .از او بیش از  50کتاب و  280مقاله به جا مانده اســت .از آنها

میتوان به «فرهنگ گیلکی»« ،تاریخ بدخشان»« ،جغرافیای اصفهان» و....
میتوان نام برد.

یکشنبه  21فروردین  10آوریل
 1314خورشیدی ( 1935میلادی)
زادروز نورالدین رضوی سروســتانی  -خواننده و ردیفدان -از آثار وی
دوره ردیف آوازی به روایت نورعلی برومند است.
 1321خورشیدی ( 1942میلادی)
زادروز احمد میرعلایی ،مترجم
 1344خورشیدی (1965میلادی)
ســوءقصد به جان محمدرضاشاه پهلوی توسط سرباز وظیفه رضا شمس
آبادی
 1384خورشیدی ( 2005میلادی)
درگذشت اسماعیل نواب صفا ،شاعر و موسیقیدان
خاطرات هنری ایشان با عنوان «قصه شمع» در شرکت کتاب موجود است
 1389خورشیدی ( 2010میلادی)
درگذشت کیومرث ملک مطیعی  -هنرپیشه ســینما وتلویزیون .او کار در
سينما را از سال  1350با «يك چمدان سكس» به كارگرداني محمد متوسلاني
شروع كرد.

دوشنبه  22فروردین  11آوریل

 1333خورشیدی ( 1954میلادی)
اعلام رسمی تشكیل «كنسرسیوم بین المللی» برای فروش نفت ایران
 1358خورشیدی ( 1979میلادی)
اعدام غلامرضا نیک پی ،شــهردار تهران – سرلشکر علی نشاط ،فرمانده
گارد جاویدان – سرلشــکر حسینعلی بیات نماینده مجلس شورای ملی –
سپهبد علی حجت کاشانی ،رئیس تربیت بدنی  -عباسعلی خلعتبری ،وزیر
امور خارجه کابینه هویدا و آموزگار – مهندس منصور روحانی ،وزیر برق
و وزیر کشــاورزی کابینه هویدا – سپهبد محمد تقی مجیدی ،رئیس اسبق
دادگاه نظامی – سرلشــکر حســن پاکروان ،دومین رئیس ساواک – سپهبد

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

 1301خورشیدی ( 1922میلادی)
زادروز پرویز داریوش ،مترجم
 1306خورشیدی ( 1927میلادی)
دریافت امتیاز مجل ه «پیك سعادت نسوان» ،توسط روشنك نوع دوست
 1382خورشیدی ( 2003میلادی)
درگذشت فریدون كار در لندن
 1384خورشیدی ( 2005میلادی)
درگذشت شاهرخ مسكوب ،نویسنده،
پژوهشگر و مترجم ایرانی در پاریس -بر
اثر ابتلا به بیماری سرطان خون.
كتابهای مقدمهای بر رستم و اسفندیار
و سوگ ســیاوش از آثار مهم او در این
زمینه است.
 1385خورشیدی ( 2006میلادی)
درگذشت استاد دكتر عزت الله همایونفر
شاعر و نویسنده مبارز ایرانی.
 1387خورشیدی ( 2008میلادی)
درگذشت عباس کاتوزیان نقاش ایرانی،
بر اثر کهولت سن در سن  85سالگی در تهران .وی از شاگردان کمالالملک
نقاش بود.
 1387خورشیدی ( 2008میلادی)
درگذشــت صمد ســردارینیا ،محقــق و مورخ تاریخ معاصر کشــور و
آذربایجان .وی متولد اردیبهشــت 1326بود .از آثار او میتوان از مشاهیر
آذربایجان ،قرهباغ در گذرگاه تاریخ ،تبریز شهر اولینها ،تبریز در نهضت
تنباکو ،آذربایجان پیشگام جامعه مدنی و باقرخان سالار ملی نام برد.
 1391خورشیدی ( 2012میلادی)
درگذشت فريدون پوررضا ،خواننده و موسيقیدان گيلک و صاحبنظر در
زمينه موسيقی فولکلوريک گيلکی وی از پژوهشگران نامی ایران در زمینه
شاهنامه فردوسی بود.
1399خورشیدی (2020میلادی)
درگذشت حســن انوشــه (متولد  ۱۹اســفند  ۱۳۲۳در بابل ) در تهران،
نویســنده ،پژوهشــگر تاریخ ،زبان و ادبیات فارســی و سرپرست گروه
نویسندگان دانشنام ٔه ادب فارسی

پنجشنبه  25فروردین  14آوریل

وی در فیلمهایی مانند شب شکن ،ای ایران ،خواستگاری و تصویر آخر و

مهرداد بحری

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
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مایک منشوری  -مشاور بیمه

310
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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تالش دانشگاه ایالتی آریزونا
برای جذب دانشجویان پذیرفته نشده در کالیفرنیا

دانشــگاههای  UCو  ، CSUهزاران نامه رد پذیــرش به خانههای
دانشــجویان فرستاده اند و دانشــگاه ایالتی آریزونا تلاش دارد همه
آنها را جذب نماید.
بســیاری از کســانی که دوره  ۲ســاله کالجهای عمومی را به پایان
بردهاند و برای ادامه تحصیل  ،درخواســت انتقال به دانشــگاههای
سیستم  UCو یا دانشــگاههای  Cal stateفرستاده بودند ،نتوانستند
به این دانشگاههای کالیفرنیا شانس راهیابی داشته باشند.

Iranian InformationCenter

08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

پس از فرستاده شدن نامههای ناامید کننده و رد پذیرش به خانههای
دانشجویان ،دانشگاههای دولتی آریزونا که  ASUخوانده میشوند
و همواره علاقهمندی به جذب دانشجویان کالیفرنیایی را داشته ،هم
اکنون امکان جذب را بیشتر میبیند.
ناگفته نماند که از  ۱۲۹۰۰۰دانشجویی که در پاییز سال  ۲۰۲۰وارد
دانشگاه آریزونا شدهاند ۱۴ ،درصد از کالیفرنیا بودهاند که نسبت به
 ۱۲درصد سال پیش از آن روند افزایشی را نشان میدهد.

