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در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

 ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی، زیرا که
 می دانم خواهی آمد. من کوروش پسر کمبوجیه که
 این امپراتوری را برای پارسی ها بنا کردم تو به این
!!!...پاره خاک که پیکر مرا در بر گرفته است رشک مبر

رایگان
FREE

313313

424-385 -2981
  مشاوره اولیه رایگان

کامیار روحانی

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

در صفحات دیگر:

... در میان عطر و سکوت
با یاد پرویز قاضی سعید ... به روایت زاِون

ایرج قادری
کورش سلیمانی )زم( صفحه ۲

سیلی سخت عرفان اسالمی
 بر سیمای زن ایرانی

داریوش فاخری ) بخش پایانی(

استاد دانشگاه مسلم علیگره AMU به اتهام آزار و اذیت دانشجوی 
ایرانی )پژوهشگر( به یک سال حبس محکوم شد

دکتر بلال مصطفی، استاد دانشکده MBA دانشگاه 
مســلم علیگره، که در گفت و گوهای خود با این 
دانشجو از دیالوگ هایی دوگانه که شامل اذیت و 
آزار جنســی نیز می شد وبه عبارتی یکی به میخ 
می زد و یکی به نعل، توسط دادگاه محکوم شد. 
دادگاه ADJ-III Rajesh Bhardwaj، در حیــن 
رسیدگی به درخواست تجدید نظر ارائه شده علیه 
تبرئه دکتر بلال از دادگاه بدوی، او را به یک سال 
زندان محکوم کرد. پس از این تصمیم دادگاه، این 
پرونده هشت ساله بار دیگر در کانون توجه قرار 

گرفته است.
به گفته وکیل دادســتان ADGC کریشنا موراری 

جوهــری، پرونده ای در ســال 2014 توســط 
 AMU بازرگانی  مدیریــت  ایرانی  دانشــجوی 
 MBA تشکیل شــد که در آن اســتاد دانشکده
دانشــگاه AMU، دکتر بلال مصطفی، ســاکن 
»کلونی دوســتان ســاکینا منزل« ، به عنوان متهم 
معرفی شــد. در این دادخواســت ادعا شده بود 
که قربانی، دانشجوی دکترای پروفسور بلال بوده 
است. او در مارس 2013 ثبت نام کرد، اما در اکتبر 
2013 به برنامه Ph.D  زیر نظر اســتاد مصطفی 
پیوســت. از آن زمان، استاد شروع به ارسال پیام 
های دوگانه برای دختر دانشجو در واتس اپ کرد 

و شروع به آزار و اذیت او به طرق مختلف کرد.

  دادگاه بدوی در 17 ســپتامبر 2018، شکایت را 
مردود و استاد را تبرئه کرد. شکایت کیفری علیه 
تصمیم دادگاه بدوی در دادگاه فرجام مطرح شد 
که با نقض تصمیم دادگاه بدوی، اســتاد متهم را 
مجرم شناخته و به یک سال حبس و ده هزار روپیه 
جزای نقدی محکوم کرد. دادگاه دستور پرداخت 
5 هزار روپیه از محل جریمه به دختر قربانی داده 
است. به گفته قاضی دادگاه، »دانشجویان خارجی 
به دلیل وجهه ملی هندوســتان  برای تحصیل در 
این دانشگاه ثبت نام می کنند و جرم متهم تاثیری 
نامطلوب بر وجهه هنددر ســطح بین المللی نیز  

داشته است.  

بزرگراه های کالیفرنیا در میان بزرگراه 
های پرخطر آمریکا

کامالا هریس معاون رئیس جمهور 
آمریکا برای دومین بار کرونا گرفته است

برنامه Care برای حل مشکل بی خانمان 
ها مورد بررسی در سنای کالیفرنیا

کالیفرنیا و افزایش 218 درصدی 
مبتلایان کرونا

8/3 میلیون دلار جریمه برای آگاه 
نکردن کارکنان موقت از حقوق 

دوران بیماری

افزایش میزان پرداخت خسارت به 
قربانیان آسیب های پزشکی نادرست

بیمه عمر

برنامه ریزی برای درآمد مادام العمر

برنامه ریزی بازنشستگی

(capital gains) راهکارهای مالیات افزایش سود برسرمایه

پیش برنامه ریزی مالیاتی
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Angelo Talebi 
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Think about Income for Life
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پرویــز قاضی ســعید از پاورقی نویســان دوران پهلــوی دوم نیز پس از 
صدرالدین الهی و ایرج پزشک زاد روی در نقاب خاک کشید. ایرانشهر از 
زاون یار همیشگی خود و همه نویسندگان درخواست کرد که بخش مربوط 
به قاضی ســعید از کتابی که در دســت تهیه دارد را با تغییراتی که در خور 
انتشــار در ایرانشهر باشد برای این شــماره آماده کند که کرد و درصفحه 5 

ملاحظه می فرمایید. روان قاضی سعید قرین رحمت باد.

در نشســتی مجازی که تعدادی از ناشران ایرانی 
اروپا ، کانادا و آمریکا شــرکت داشــتند قرار شد 
این نمایشگاه امسال از یازدهم ماه می تا ۱۱ جون 
در خارج از ایران برگزار شــود. نمایشگاه کتاب 
تهران بدون  سانسور هر ساله هم زمان با نمایشگاه 
کتاب تهران همراه با سانســور برگزار می شــود. 
در این نشســت از اروپا، خانم آزاده از انتشارات 

نوگام، لندن - حمید مهدی پور از انتشارات فروغ، 
کلن آلمان ، عباس شکری، از نشر آفتاب . تینوش 
از نشر ناکجا پاریس نعمت علی مرادی نشر ارزان 
سوئد سعید چوبک از انتشارات سرای بامداد در 
تورنتو وبیژن خلیلی انتشــارات شرکت کتاب در 

لس آنجلس- شرکت داشتند

نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور 

https://www.heidarilawgroup.com/
https://us06web.zoom.us/j/81642914723?pwd=TzROTEZQYk42a1NabzBEYlBxcVpndz09
https://www.yadidi.com/farsi.html
https://shop.ketab.com/
https://www.bhfpinvest.com/
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تصویر هفته:                                                     کورش سلیمانی )زم(                     در کانون خبر:

کورش سلیمانی )زم(

gmail.com@Kourosh454Iranian InformationCenter
08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

پاسخی دندان نشکن!
 به پیر خراسانی – شهره آغداشلو – اصغر فرهادی

 
دوســت نادیده و ناشنیده جناب پیرخراسانی، در ادامه گفت گو با 
شما باید بنویســیم که در مورد خانم شیرین عبادی، بقول معروف 
چمچــه به ته دیگ خورده و حرفی برای گفتن ندارم ولی در مورد 
انتقادی که از خانم شهره آغداشلو کرده بودید، باید بنویسم که یکی 
از ویژگی های جالب ما ایرانی های محترم این اســت که از دیگران 
انتظار داریم درســت همان گونه با شند، که خودمان هستیم،وگرنه 

بیا و ببین
….و حالا هم میهن گرامی ، شــما و دیگران، روزی روزگاری اگر 
نامزد جایزه اسکار شــدید، می توانید در مدت سی ثانیه  ای که به 
شما فرصت داده شده، هر چه دل تنگتان می خواهد بگویید، ولی 
ایــن حق را به دیگران هم بدهید که نظر دیگری داشــته باشــند و 

بلافاصله آنهارا با انگ و تهمت و افترا بی اعتبار نکنیم
در مورد اصغر فرهادی هم باید بنویســم از جریان اتهام هایی که به 
ایشــان زده آگاهی درستی ندارم ولی امکان دارد همه آنها درست 
باشد، گر چه اتهام ناروا و ترور شخصیت امری رایج در جمهوری 

اسلامی است. 
ولی بهر حال منکر اســتعداد و خلاقیت اصغر فرهادی برای ربودن 
)نه دزدیدن( جایزه اســکار نمی توان شــد و تلاش برای بی اعتبار 
کردن و بی اهمیت جلوه دادن جایزه اسکار، شاید تلاشی مذبوحانه 

از طرف هم میهنان حسود و مغرض باشد و بس.

مالیات بیشتر برای درآمدهای باالی 5 میلیون دالربه رای گذاشته می شود
 با گــردآوری بیش از یک میلیون امضــا و ۱۹ میلیون دلار بودجه برای 
تبلیغات، در ماه نوامبر لایحه تــازه ای به مردم برای رای عرضه خواهد 
شد که در صورت تصویب ثروتمندانی که در سال بیش از 5 میلیون دلار 
درامد داشته اند ۰/۷5درصد مالیات بردرآمد اضافی بپردازند تا در مدت 
۱۰ سال آینده، بین 5۰۰ میلیون تا ۱/5 میلیارد دلار درآمد به دست بیاید 
و آن را در راستای هزینه های بیماری های فراگیر مانند کرونا، این لایحه 
 California Pandemic Early Detection & Prevention مردمی که
Act نــام دارد کمتر از ۱ درصد به مالیات افراد دارای درآمد بالای 5۰۰ 

میلیون دلار می افزاید. 
یک لایحه دو حزبی به شــمار می آید و از آن جایی به فکر کنشــگران 
رسیده است که در دوران کرونا شاهد بوده اند چگونه ثروتمندان بخش 
تکنولوژی، توانسته اند درآمدهای بالای چند میلیون دلار را در دوره ای 

که مردم درامد و شغل نداشته اند به دست بیاورند. 

بزرگراه های کالیفرنیا در میان بزرگراه های پرخطر آمریکا

شــماری از بزرگراه های چند ایالتی پرخطر آمریــکا از ایالت کالیفرنیا نیز 
می گذرد. این بزرگراه های چند ایالتی که با حرف I شناسایی می شوند ، گاه 

از شرق به غرب و برخی از شمال تا جنوب آمریکا را می پیمایند. 
بنابر گزارش تحلیلی اداره ملی نظارت بر ایمنی جاده ها و ترافیک، در سال 
۲۰۲۰ رانندگان در این جاده ها بیــش از ۷۰۹ میلیارد مایل را پیموده اند و 
۳5۷۶۶ تصادف داشــته اند در این تصادف ها ۳۸۸۲4 نفر جان خود را از 

دست داده اند. 
بزرگراه I-95 که در کرانه های شرقی آمریکا کشیده شده است خطرناکترین 

جاده با میزان ۳۷۹ مرگ و میر در هر ۱۰۰ مایل داشته است. 
دومین جاده خطرناک I-10 اســت که از غرب تا شرق را در می نوردد و از 
سول آنجلس کالیفرنیا تا جکسون ویل فلوریدا کشیده شده و از ایالت های 
آریزونا، تگزاس و نئواورلیان می گذرد. این بزرگراه در هر ۱۰۰ مایل ۳۲5 

مرگ و میر در تصادف ها به همراه داشته است. 
سومین جاده خطرناک I-40 است که پس از گذر از چند ایالت در کالیفرنیا 

به I-15 می پیوندد و با ۲۷۰ مرگ و میر در هر ۱۰۰ مایل است. 

پنجمین جاده خطرناک I-80 با ۲۲۰ مرگ و میر از شرق تا سن فرانسیسکو 
می رسد. 

هفتمین جاده پرخطر I-5 است که از کرانه های غربی آمریکا مانند سن دیه 
گو، لوس آنجلس، و از شــهرهای ساکرامنتو پس از پایان دادن به کالیفرنیا 
وارد پورتلند ارگن و سپس سیاتل می شود این بزرگراه از مکزیکو تا کانادا 
به جاده های آن کشورها نیز می پیوندد و شمار مرگ و میر آن ۱۹۳ نفر در هر 

۱۰۰ مایل است. 
نهمین جاده پرخطر I-70 است که از قلب آمریکا می گذرد و پس از گذر از 
چندین ایالت به I-15 و I-10 می پیوندد و راهی کالیفرنیا می شود و ۱۳4 نفر 

مرگ و میر در هر ۱۰۰ مایل دارد. 
دهمین جاده پرخطر I-15 اســت که از ســن دیه گو آغاز می شود و یکی 
از راه هــای رفتن به لاس وگاس نوادا از لوس آنجلس اســت این جاده که 
کالیفرنیا را به نوادا، یوتا، مونتانا پیوند می دهد در مرکز کشــور کانادا پایان 

می یابد و شمار مرگ و میر  آن ۱۳۳ نفر در هر مایل است. 

کاماال هریس معاون رئیس جمهور آمریکا برای دومین بار کرونا گرفته است
کامالا هریس، معاون رئیس جمهــور آمریکا که برای گردآوری مالی برای 
حزب دموکرات پایان هفته را در سن فرانسیسکو و لوس آنجلس گذرانده 
بود پس از بازگشت از لوس آنجلس به واشنگتن در روز گذشته، با این که 
واکسینه کامل شده بود، بدون نشانه های بیماری کرونا، آزمایش فوری کرونا 

و آزمایش PCR را داده است و نتیجه هر دو آزمایش مثبت بوده است. 
او و همسرش یکبار دیگر در ۱5 مارچ در سفر به کالیفرنیا به کرونا مبتلا شده 

بودند. 
در دیدار گردآوری مالی برای حزب دموکرات در کالیفرنیا، او با شــماری 
از نمایندگان کنگره از حزب دموکرات دیدار داشته و امکان ابتلای آنان نیز 

مورد بررسی قرار گرفته است. 
کاخ سفید اعلاتم نموده که او پس از بازگشت از کالیفرنیا، هیچگونه برخورد، 
ارتباط و حضور در جلسه مشترک با دکتر جیل بایدن و پرزیدنت جو بایدن 

نداشته است. 

ایرج قادری یکی از بهترین هنرپیشه های فیلم های فارسی نبود ولی 
از بدشــانس ترین آنها به شمار می آمد، چونکه با سابقه طولانی که 
در سینمای ایران داشت به جایگاهی که آرزویش را داشت نرسید. 
نقش اول فیلم های فارسی را معمولا جنوب شهری ها و روستایی ها 
و مدت زیادی جاهل ها برای خود قبضه کرده بودند و ایرج قادری 
تیپش به هیچکــدام از آنها نمی خورد ولی یکــی از کارهای قابل 
توجه ایرج قــادری این بود که در فیلم هایش کلاه نمدی و جاهلی 
بر سر نگذاشت و آواز هم نخواند و برای اینکه در زمینه ای صاحب 
عنوانی باشد، همت و استعداد خود را در ایفای نقش های سکسی 

گذاشت، که او را به جایی نرساند. 
یکی دیگــر از کارهای این هنرمند ناکام ایــن بود نقش های به یاد 
ماندنی فیلم های فارســی را که هنرپیشــه های مطرح با آنها خوش 
درخشــیده بودند، بازســازی می کرد و اگر بهتر از آنها بازیگری 
می کرد، شاید اشکالی نداشــت ولی اینگونه نبود. بعد از انقلاب، 
بعد از ســال ها اجــازه کارگردانــی گرفت و بعــد از مدتی هم به 

بازیگری پرداخت که با استقبال فراوانی روبرو شد. 

https://www.imperialagent.com/
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کمتر رویداد مهم سیاسی را 
معاصر  تاریخ  در  می تــوان 
ایران ســراغ گرفــت که به 
مورد  اسلامی  انقلاب  اندازه 
تحریف قرار گرفته باشــد. 
چه از سوی موافقین و چه از 
سوی مخالفین آن. موافقین، 
لبــاس ایدئولوژیکی که بعد 
را  گردید  انقلاب حاکــم  از 
بر تــن آن کرده اند و به جای 
واقعیت هــای انقلاب صرفًا 
باورهای ایدئولوژیک شان را 
تبلیغ می کنند. در نقطه مقابل، 
مخالفین انقلاب قرار دارند. 
صف گســترده ای از ایرانیان 

که بواســطه کدورت شان 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 ۳۷ سال سلطنتش بالاخص رفتار 
وی در دوران انقلاب می باشد. ج.ا او را دیکتاتوری وابسته به غرب و مزدوری 
بیش نمی داند که نه تنها هیچ گامی در جهت پیشرفت و ترقی کشورش برنداشت 
بلکه وقتی هم که با اعتراضات مردمش روبرو شد تا آنجا که می توانست به دستور 
اربابانش یعنی غربی ها در برابر مردم ایســتاد و کشتار نمود. و زمانی هم که دید 
سرکوب دیگر فایده ایی ندارد از کشور گریخت. مخالفین انقلاب برعکس او را 
رهبری وطن پرست، مستقل و ترقی خواه می دانند که تا می توانست به کشورش 
خدمــت کرد. و وقتی هم که با مخالفت آنان )از روی ناآگاهی و توطئه غربی ها( 
روبرو شد، حاضر به کشتار مردمش نشده و از قدرت کناره گیری می نماید. کتاب 
سعی کرده در ورای حب و بعض ها و تئوری های توطئه رایج میان ایرانی ها، نگاه 
واقع بینانه تری 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 کرده اند.

سیلی سخت عرفان اسالمی بر سیمای زن ایرانی
نویسنده: داریوش فاخری

 مقاله بخش 4 )پایانی( : بخش  1 تا 3  در ایرانشهرهای شماره 310 تا 312 منتشر شده است.

غزالی
امام محمد غزالــی زن را ضعیف می نامد که باید 
در برابر او سکوت کرد و خانـــه را برایش زنـدان 

ساخت. 
او کــه پیش تر گفتیــم که حقوق شــرعی یک زن 
در ازدواج را در حــد یک برده و بنده و شایســته 
ستایش کردن مرد می داند، در کتاب احیاء العلوم 
خود، زنان را با حیوانات همانند سازی مـی کنـد : 
بدان که جملگی ]خوی[ زنان بر ده گونه اســت و 
خوی هر یک به صفــت چیزی از حیوانات ماننده 
است. یکی چون خوک، دوم چون کپّی )بوزینه(، 
سه دیگر چون سگ، چهارم چون مار، پنجم چون 
استر، ششــم چون کژدم، هفتم چون موش، هشتم 
چون کبوتر، نهم چون روباه، دهم چون گوسفند« .

و در کتاب »نصیحة الملوک« جزو نصایحی که به 
پادشاهان می دهد می گوید : 

»معلمی دختری را دبیــری می آموخت. حکیمی 
پیــش او در آمد گفت: ای معلــم بدی را بدی می 

آموزی«
»وقتــی دو زن با یکدیگر مشــورت مــی کردند 
حکیمی آنجا بگذشــت و گفــت :بنگرید که مار، 

زهر، با وام )به وام( از مار می ستاند«
»زنی بخرد را پرسیدند که هنر زنان چیست؟ گفت: 
آهوی )عیب( مردان چیســت؟ گفتند: بخیلی و بد 

دلی. گفت: این هر دو هنر زنان است«
ابن عربی 

زن را ســیمای خالقیت پروردگار می داند ولی در 
عین حال از نظر ابن عربی،چون مرد تقدم وجودي 
بر زن دارد و زن جزء مرد اســت،زن نسبت به مرد 
، که اصل وجودي زن و کل اســت، ناقص شمرده 

می شود. 

صدرالمتالهین )مال صدرا( 
می نویسد : 

» یک قســم از عنایت الهی تولد حیوانات مختلف 
است که برخی از آنها برای سواری و زینت است 
... و برخــی برای حمل بار هســتند ... و برخی 
برای تجمل و آسایش اند،... و برخی برای نکاح 

»...

حاج مال هادی سبزواری: 
او نیز زن را در ســلک حیوانات به شمار آورده و 
تعالیم میدهد که که زنان به خاطر ضعف عقلشــان 
و ناتوانی شــان در ادراک جزئیات و توجه بیش از 

حد به زیباییهای دنیوی، 
»حقیقتا به حیوانات بی صــدا نزدیکترند . اغلب 
آنها ســیرت و حالتشــان مانند چهارپایان اســت 
ولکن خداوند بر آنان صورت انســان پوشانده تا 
مرد از محبت آنها بــدش نیاید و به ازدواج با آنها 

تمایل داشته باشد« . 

عطار روح بود و سنایی دو چشم 
 ما از پی سنایی و عطار می رویم 
»مولانا«

عطار 
با آنکه نقل اســت که مادر عطار«زنی اهل معنا و 
دارای نفســی موثر بود و مدت بیست سال طریق 
زهــد و خلوت گزینی در پیــش گرفته و وجودش 
مایه دلگرمی عطار بــود« ، عطار و برخی دیگر از 
ادیبان صوفــی زنی را که در راه خدا گام نهاده زن 
ندانسته یا مردی می دانند که به صورت زنی ظاهر 
شده است.) در ضمن ، تنها موردی است که دیده 

ام این صوفیان را به تناسخ ارواح نزدیک میکند( 
 عطار تحت تاثیر جامعه مردســالار و سرچشــمه 
تعلیماتش ، در اشعار و آثارش از دست به تحقیر 
زنان میزند و آنان را مّکار و حیله گر، افشــاگر راز 

و دلبسته به دنیا و زیباپرستی های دنیوی میداند. 
گفت: 

» بــا هر زنی یک دیو اســت و با هــر مردي هژده 
)هجده( دیو است که او را می آرایند در چشمهاي 

مردان » .
عطار در تذکره الاولیا )ُمرادان سرمشــق عوام ( در 
ذکــر مالک دینار در باره خــودداری از ازدواج و 

دوری از زن و دنیا میگوید : 
مــن دنیــا را ســه طــلاق داده ام، و زن از جمله 

دنیاست، مطلقه ثلاثه را نکاح نتوان کرد 
همچنین در ذکر ابراهیم ادهم میگوید 

زن و فرزند تعلقات دنیوی است و انسان را از یاد 
خدا غافل میکند، پس بایــد از زن و فرزند پرهیز 

کرد.
سنایی

به پیروی از امام غزالی ، زنان را با حیوانات همانند 
سازی می کند و همانند بسیاری از صوفیان راه گم 
کرده ، زن را مظهر نفس اماره و امور دنیوی، مایه 
گرفتاری و عذاب ، گناه و خطا  میداند. سنایی زن 

را بی وفا و محبت او را بی اعتبار میشمرد . 
حدیقه سنایی فضایی است سرشار از احساسات 
نفرت و بدبینی نســبت به زن. ســنایی در بیشــتر 
اشــعارش به زن نگاه منفــی دارد و  بدبینی ،ابراز 

تنفر و بیزاری خود را با الفاظ رکیک و زشت بیان 
نموده است. وی در تشــبیهات اشعارش،  زن را 
تحقیــر ، نماد خشــم و شــهوت و آرزو و مرد را 
نماینــده عقل نامیده و نتیجه میگیرد همانســان که 
عقل بر خشــم و شهوت غلبه دارد، مرد نیز باید بر 

زن غلبه داشته باشد.    
ســنایی داشــتن دختر را ننگ می داند زیرا شر به 
بار می آورد و باعث بی آبرویی خانواده میشــود. 
دعـــا میکند که ابداً خواهر و دختر نداشته باشد و 
می گوید که برای خواهر و دختر بهترین داماد گور 

اسـت . 
در هم خوانی با و پیش از مولوی ، با نقل حکایت 
»مهستی و مادرش« نشان میدهد، که مهر و عطوفت 

مادری هم قابل اعتماد نیست.  از نظر او مادر ،   
بی بلا ، نازنین شمرد  او را 

چون بلا دید در سپرد او را
میسراید: 

دل منه با زنان از آن که زنان
مرد را کوزه فقع سازند

تا بود پر زنند بوسه بر آن
چون تهی شد ز دست بندازند

دوک و پنبه و سبحه است راه زنان
خانـــة شـــوی خانگــــاه زنـان  
جامی

چاره نبود اهل شــــهوت را ز زن
صحبت زن است بیخ عمر کن

……
زن چه باشد ناقصی در عقل و دین

هیچ ناقص نیست در عالم چنین
……

در جهان از زن وفاداری که دید
غیر مکاري و غداري که دید؟ 
 در داســتان یوســف و زلیخا، زلیخا را رمز نفس 

اماره و ظلمت قلمرو شیطانی میگوید:
زن از پهلوي چپ شد آفریده

کس از چپ راستی هرگز ندیده
شیخ احمد ژنده پیل

هشتمین زن شیخ احمد ژنده پیل دخترکی ۱4 ساله 
بود که وی در ســن هشتاد سالگی با زور و تهدید 
پدر و مادر ناراضی اش به عقد خود درمی آورد. 
»در شب زفاف ۶۰ بار با او دخول کرد و گفت اگر 
نــه آن بودی که المی به جان وی رســیدی این را 
به صد بردمی تا مادر نگوید که احمد پیر اســت« 

)محمود غزنوی در مقامات ژنده پیل( 
ابراهیم ادهم

نقل است که از درویشی پرسید: “زن داری؟ گفت 
نی. گفت فرزنــد داری؟ گفت نی. گفت نیک نیک 
است. درویش گفت چگونه؟ گفت آن درویش که 
زن کرد در کشــتی نشست و چون فرزند آمد غرق 

شد” . 
او همچنین گوید:  

” تا عیال خود را چون بیوگان نکنی و فرزندان خود 
را چون یتیمان نکنی و در شــب در خاکدان سگان 
نخسبی طمع مدار که در صف مردان راه دهندت” 

که حق است بگوییم در صف نامردان. 
شیخ اشراق، سهروردی 

نیز ضمن بیان فضیلت ازدواج در ســنت، شــاید 
تحت تاثیر راهبان مســیحی، با اشاره به احادیثی 
تجرد را ســفارش و زن خواســتن مرید مستعد را 

باعث آلودگی او میخواند . 

نتیجه
در ایــران زمین و تاریــخ پررنگ و نــگارش که 
زیستگاه فیلســوفان ، عارفان ، صوفیان و شاعران 
فراوانی بوده اســت نمی تــوان تصویری یگانه از 

شخصیت های گاه خیال بافته صوفیان یافت . 
آنِک گوید: جمله حقند، احمقی اســت       و آنِک 

گوید جمله باطل او شقی است
رهنمودها را باید در کلیت دید.خوب و بد وجود 
دارند. بد، خــوب را خنثی نمی کند، همانطور که 

خوب، بد را خنثی نمی کند. 
این سفرنامه تلاشی است در بیدار کردن ، نه اثبات 
عقایدم. هدفم این بوده و است که تلنگری بزنم به 
رخوت فرهنگ ایران و ایرانی ، آنهم از سر عشق. 

زیر نور سه  چراغ این نوشته صورت یافت. 
اول - گفتــه ای از میشــل فوکو که »هــر بار برای 
تحقیق به ســراغ مطالب بایگانی شــده ام میروم 
، حفاری باستان شناســی را در برابرم می بینم« . 
دوم -  گفته ای از مایستر اکهارت ، عارف مسیحی  
:« تنها دســتی که حذف میکند و می زداید قابلیت 

نوشتن حقیقت را دارد«. 
سوم- استادم دکتر ر. بریتوویتز » که چهار خطر را 

برای انسان غیر آزاد برشمرد. 
۱- ادامه حیات جسمانی  

۲- غیرانسانی شدن جوهر معنوی 
۳- عدم وجود حسی از تاریخ - زیرا بخاطر جدایی 
خانواده هــا از هم هیچ گذشــته ای وجود ندارد که 

بتوانید به آن پرداخت و متصل شد  

4 - عــدم امید به اینکه آینده نمــی تواند متفاوت 
باشد. 

باشد که این نوشته چاوشــی گردد برای مسافران 
قافله ایران امروز. 

دلم گرفت ز سالوس و طبِل زیِر گلیم
همانگونه که جرقه سراســر انقلابــات جهان در ، 
تمامــی ســاختارهای جامعه ، بــا راهبری فکری 
و عملــی ایدئالیســتهای جامعه صــورت میگیرد 
و ســپس با قتل و از بین بردن آنــان و با پیروزی 
ســودجویان و فرصت طلبانی که به آنان پیوســته 
بودند  ختم میشود ، با تاسف می بینیم آرمان پاک 
و خالصانه آرمانگرایــان ایرانی ، تبدیل به منازعه 
پیگیر صوفیان و قشــریون مذهبی برای تصاحب 
قلب و فکر عوام و تکیه بر مسند حکمرانی اجتماع 

گردید. 
میگویند دانایی کم و زیاد دارد ، حماقت نه. دون 
کیشــوت های فانتزی نویس صوفی با  ســردرگم 
کــردن خود و دیگران ، زهر فرهنگی اشــغالگران 
وطن را خوراندند و باعث تداوم سیاه بختی ایران 
شدند. در بسیاری از آنها نه نبوغی بود ، نه همتی 
و شجاعتی  تا گردی که بر آینه اجتماعشان نشسته 

بود را پاک کنند.
ادبیات صوفیانه ای که مقبول عام بوده و اســت، 
بــه هیچ وجه الهامات برگرفتــه از هاتفی ملکوتی 
نیست. نقل قولها ییســت ذوقی به دین و ستایش 
نامه هایی خودمانی، که در ترکیبی از متون مذهبی 
اسلامی ، اَســفار مشــکوک )اَپوکریفا-کتاب هایی 
باســتانی با محتوای یهودی و مسیحی که از طرف 
کلیسای روم تایید نشده اند( و اسرائیلیات )منابع و 
داســتانهای یهودیان که در صدر اسلام شنیدنشان 
منع ولی طبق شــواهد گوناگون مورد استفاده  قرار 
گرفته اند.(، قصه ها ، طرز تفکر و ســنن مانویان 
و زرتشــتیان و روش زندگی زاهدان و دیر نشینان 
مسیحی و بودایی غوطه می خورند و  از این رو در 
دنیایی از تناقض کلام و ضد گویی و گاه لاطائلات 

و هذیان گویی موج میزنند.

این صوفیان گم کرده راه میان آیات ســوره نساء و 
ســوره حجرات  ، آیات ۱۰۹ سوره یوسف ، 4۳ 
النحل ، ۷ الانبیاء ، ۷ سوره القصص ، ۳۸ طه ، 4۲ 
آل عمران و ۹۱ الانبیــاء برای جایز بودن و نبودن 
نبوت زنان گیــج ماندند و بســیاری در همنوایی 
بــا بیداد و خیانت بــه ایران  تصــوف را به مذاق 
متشــرعین حاکم و ظالم خوشایند کرده و طریقت 

را با شریعت وفق دادند. 
با آنکه زنان با اســتفاده از ثروت خود به ایجاد و 
تاسیس خانقاه هــا میپرداخته و مخارج خانقاه ها 
را تأمیــن می کرده انــد ،  زن در ادبیات زن گریز 
و فرودســت کننده صوفیان اســلامی تصویری از 
عجوزه دین شده و از او به عنوان نمایی از نقصان 
عقل و عدم توانایی در معرفــت الهی یاد گردیده 

است. 
پس آیا بانوان خدا شــیفته ای چون فاطمه )دختر 
محمد بن منکدر(، مریم بصریه ، سلمونه، ، ایشی 
نیلی، شــعوانه ابلیه ) مطربــه ای که پس از توبه به 
دنیای صوفیان پیوست(،  بی بیک ، شرف خاتون 
)دختر ســلطان ولد( ، رابعه عدویه ) مشهورترین 
زن عــارف و صاحب مقامات بلنــد عرفانی( و یا 
پیرزنی که با یزید از او به عنوان پیر خود یاد میکند 
و پیرزنــی که بقول عطار با مرگــش »پای بر گردن 
ما نهاد » ، یاسمین مرشنایی، فاطمه قرطبی )خود 
را مادر روحانی ابن عربی شــمرده و بنابگفته ابن 
عربی در زندگی عرفانی وی تأثیر فراوان داشــته( 
و  »ام زینب« که مفتی، مدرس، فقیه، عابد، عالم، 

زاهد و صوفی از او نام میبرند، 
پریان و آنیمای فعال )اصطلاحی از یونگ ( ذهنی 

این صوفیان  بوده اند؟ 
یا زن سوفیایی اندیشه های افلاطون ؟ 

یا با وام گیری از  فلسفه ، باورهای دینی و اسطوره 
ای دســت به خلق نوعــی دئنای آیین زرتشــتی 
و شــخینای یهودی )  شــکل محبت و عشق زنانه 

خداوند( اسلامی پسند زده اند ؟ 
افســوس که زن ایرانی در جامعه خشــم و غم و 
مردســالار اسلامی، موجودی وابســته و دریافت 
کننده بوده که در ترســی شــناور و همیشــگی از 
عمل خلاف و خوف نشــوز بســر می برده هرگز 
زیر حکومت آیه ها و ناله ها که  همیشــه عزا بود 
و درد ســیاه ، در قصه های صوفیان نیز زمینه ای 
برای تحول و سازنده گی فرهنگ ، آداب و رسوم، 

اعتقادات و ارزش های جامعه نشد. 
این صوفیان نامدار , گمگشتگان راه  یقین , در قرن 
بیستم نمی زیستند اما در زمان خود , آگاهانه چشم 
بر میراث تاریخی خود بســتند و نتوانستند خود را 
از زیر سلطه فناتیزم و دگماتیزم مذهبی جامعه رها 
و وارد عرصه فراجنســیتی شوند. به یمن حماقت 
و کوته فکری , خودشــیفتگی و یا ترس , راه رشد 
اجتماعی و حتــی معنوی زنان را ســد کردند. و 
پیروان قلم به دستشان تا امروز »همچنان دوره می 

کنند هنوز را.«  

خوارداشت و تثبیت فرودستی زن توسط صوفیان دیگر

http://mazganilaw.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113032
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  در کانون خبر:

بازگشت رژه ارابه های چراغانی شده به برنامه های شبانه دیسنی لند
بازگشت رژه ارابه های چراغانی شده به برنامه های شبانه دیسنی لند از آدینه 

شب آغاز می شود. 
سال گذشته نیز این نمایش که در خیابان اصلی دیسنی لند انجام می شود در 

پایان آپریل پس از یکسال توقف بازگشت. 
بازگشتی که دیر نپایید تا به سبب اوجگیری کرونا پایان یابد. 

این رژه نور و رنگ بر فراز نمادهای چراغانی شده از سال ۱۹55 آغاز شده 
است و امســال در پایان این هفته، در حالی که چشم ها به جنگ و ویرانی 
اوکراین دوخته شــده است و پدر و مادرها تلاش دارند کودکان شاهد این 
خشــونت ها بر صفحه تلویزیون نباشند بازگشت این رژه به دیسنی لند در 
آناهایم کالیفرنیا به شعار دنیای کوچکی است و ما همگی در این شرایط با 
هم هستیم رنگ و بوی تازه ای می بخشد و آنچه را که در دیسنی لند فلوریدا 
علیه دگرباشان جنسی LGBTQ مطرح می شود را به گوشة بی اعتنایی روانه 

می کند. 

دستگیری دانشجوی دانشگاه برکلی برای تهدید به تیراندازی و کشتار
دانشجوی دانشگاه برکلی که با تهدید به تیراندازی و کشتار، موجب بسته 
شــدن دانشگاه را در هفته گذشــته فراهم نموده بود، دستگیر شد و از ۱4 

آپریل، ادامه حضور او در دانشگاه به حالت تعلیق درآمده است. 
او که لامار بورسی نام دارد و ۳۹ ساله است بنابر مدارک ارائه شده به دادگاه 
به ۲ فقره جرم جنایی متهم شده است او در ایمیلی که برای کارکنان دانشگاه 
فرســتاده، اشاره کرده بود که من بین ســاعت ۹ بامداد و 4 پس از نیمروز 
در دانشــگاه خواهم بود و از میان شما کســانی را که به من کم می کرده اند 
و آنهایی که کمک نمی کردند را از هم جدا می کنم و به ۲ نفر که احســاس 

می کنم کمکی به من نمی کنند، تیراندازی خواهم کرد. 
۲ نفر از دریافت کنندگان ایمیل به رئیس خود خبر دادند و دانشگاه بیدرنگ 
بسته شد تا او را بیابند لامار بورسی، در بیمارستانی در شهر اوکلند یافته و 

دستگیر شد. 

باالترین اجاره بها در سن دیه گو
 برای اجاره آپارتمان یک اتاق خوابه در آمریکا

 اجاره آپارتمان یک اتاق خوابه در ســن دیه گو بالاتر از میانگین اجاره بها 
برای آپارتمان همانند در هر کجای آمریکاست. 

در حالــی که میانگین اجاره یک آپارتمان تــک اتاق خوابه در بخش های 
متوسط شهری در ماه آپریل ۱4۱۰ دلار و دو اتاق خوابه ۱۷4۶ دلار برآورد 
شــده است، در سن دیه گو، آپارتمان یک اتاق خوابه ۲۳۹۰ دلار و ۲ اتاق 

خوابه ۳۰5۰ دلار است. 
در همین مقایسه همانند همین آپارتمان ها در منطقه متوسط شهرهایی چون 

لوس آنجلس، اوکلند و واشنگتن دی سی پایین تر است. 
ناگفته نماند که در دوران کرونا به سبب آغاز دوران کار از خانه، اجاره در 
شهرهایی چون نیویورک، ســن فرانسیسکو و لوس آنجلس بالا نرفت در 
حالی که سن دیه گو در همان شرایط با افزایش اجاره بها روبرو بوده ست 
و تنها دلیل آن بالا بودن بهای املاک و زمین برای خانه سازی در سن دیه گو 

است که ۲۰ درصد در همین یکسال افزایش یافته است. 

https://akattorneyatlaw.com/
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مقاله:

در پِی ظهوِر نسل جدید پلیسی نویسان آمریکایی، یا به عبارت 
دقیق تر انگلیسی زبان، و شکل گیرِی ژانرهای جدید و کارآگاهاِن 
جدید در ادبیاِت پلیسی – جنایی، و پس از موجی که با ترجمه 
و چاپ این گونه ی جدید به راه افتاد، در بازاِر کساد و بلکه راکِد 
مطبوعــاِت تهران هم – در گذار از قاجــار به پهلوی – ُجنب و 
جوشــی جدید پدید آمد و جمعی از پاورقی نویسان وطنی، که 
در این دوراِن فترت به قوِل معروف غاز می چراندند، یک باره به 
خط شده، افتادند به جاِن کتابچه های جدیدالوروِد پلیسی، و تا 
آن جا که توانستند، با »ایرانیزه« کردِن داستاِن نویسندگان خارجی، 

آثاری به اسم خود، به خورِد خوانندگان تشنه لب دادند...
... رواج و رونِق داســتان و پاورقِی پلیســی – جنایی از دهه ی 
اوِل سلطنِت رضاشــاه پهلوی به بعد، ُمنجر شد به ظهور قارچ 
گونه  ی بنگاه های ریز و درشــت انتشاراتی در راسته ی لاله زار و 
خیابان های ناصرخسرو و شاه آباد، که در این سال ها، بی دربان 
و حاِجب و بی حساب و کتاب، مشغول تولید بی وقفه ی انبوهی 
آثار َجعلی به اسم نویســندگان معروف خارجی بودند... و به 
این ترتیب، پاورقی خوانان حرفه ای تهران – که سرشان تا پیش 
از آن با عملیات شــرلوک ُهلمز و ماجراهای آرِســن لوپن گرم 
بــود -، در دوره ی جدید، اوقاِت فراغت خــود را با مطالعه ی 
شــیرینکاری های قهرماناِن جدید – از کاریل ِچسمان تا مایک 

هامر – پُرو سپری کردند...
... سعید ُمروتی در یک گزارش ادبی – سینمایی نوشته است:

... سینمای موسوم به »نوآر« به معنای سیاه، مولوِد ادبیاِت پُلیسی 
است، و در واقع، این سنتی است که از ادبیات به سینما آمد، و 
تقریبًا تمام »فیلم نوآر«های برجسته ی تاریخ سینمای جهان، از 
دِل همین ادبیات درآمده اند از فیلم »شاهین مالتی« َدشیل َهِمت 

آمریکایی تا جیمز باندهای یان فلمینِگ انگلیسی...
... این پیشــینه را اما نمی تــوان در ادبیات یا ســینمای ایران 
سراغ گرفت. بیشــتر آثار پلیســِی نویســندگاِن ایرانی، نهایتًا 
تقلید و ترکیبی ســت از داســتان های خارجی، با فضاسازی و 

شخصیت هایی که هیچ رنگ و بویی از ایران و ایرانی ندارند...
داستاِن پلیسی – جنایی غرب، با نمایندگانی مانند َدشیل َهمت و 
ریموند چندلر معنا گرفت، در ایران اما، پیگیرترین و مشهورترین 
نویسندگان پلیســی / البته به ســبک گرته برداری از نمونه های 
خارجی /، پاورقی نویســانی بوده اند مانند امیر عشیری و پرویز 

قاضی سعید...

... پرویز قاضی ســعید، زاده ی ســال ۱۳۱۸ در تهران ... در 
خردســالی مادرش را از دســت داد و شــد َوبال گردِن پدر که 
درجــه دار ارتش بود و دایمًا در حال ماموریت از این شــهر به 
آن شهرســتان... و این بود که پرویز – از همان خردسالی – به 
»ایران گردی« خو گرفت. در این ســال های کوچ از این غربت 
به غربتی دیگر، تنها راِه رهایی او از تنهایی و دلتنگی، ورق زدِن 
روزنامــه و مجله هایی بود که از ایــن َور آن َور، گیر می آورد و 
با خواندنشــان، به قوِل خودش، می رفت به عالِم خیالپردازی 
و رؤیابافی، تا ورود به دبیرســتان، و حالا اوســت و کتاب های 

کرایه ای و پاورقی های حسین قلی ُمستعان...
... پرویز قاضی سعید از پانزده، شانزده سالگی وارِد عرصه ی 
مطبوعات پایتخت شده اما نه با قلمزنی، بلکه با زینک سابی در 
چاپخانه ی مؤسسه ی اطلاعات، و همان جا بود تا آن که عباس 
مسعودی، مدیر اطلاعات، به منظور استخدام نیروی جواِن مایل 
و وارد به روزنامه نگاری، یک آزمون سراسری یا کنکور ترتیب 
داد، و ایــن فرصتی طلایی بود برای قاضی ســعید تا به رؤیای 
دیرینه اش برسد: خیالبافی و داستان پردازی... و از قضا، بخت 
با او یار بود و با امتیاز کارگری در چاپخانه در این مسابقه شرکت 

کرد و برنده شد...
... و به این ترتیب، پرویز قاضی سعید، از ساِل ۱۳۳5، در هفده 
ســالگی، از چاپخانه ی زیرزمین، منتقل شد به طبقه ی فوقانِی 

ساختماِن اطلاعات، واقع در خیاباِن فردوسی...

... و باری، پرویز قاضی سعید در همین اتاق، همکاری اش را با 
روزنامه ی اطلاعات شروع کرد... کارش چی بود؟ تهیه ی خبر و 
گزارش برای صفحاِت لایِی مخصوص شهرستان ها... مدتی بعد 
هم شد مسئول استان اصفهان و بعد از آن هم، مسئوِل صفحات 
شب روزنامه، تا ورود به مجله ی »اطلاعات هفتگی« در دوره ی 
ســردبیری مجید َدوامی... از این تاریخ به بعد، قاضی سعید به 
جز دو ســالی که در روزنامه ی »صبح ایران« با مصطفی الموتی 
همکاری داشت در باقِی عمر مطبوعاتی اش، در همین اتاق، و 
بعدها در اتاِق تحریریه ی مجلــه ی »اطلاعات هفتگی« قلم زده 
تا آخرین روزهایی که در ایران بــود... در جوار بزرگانی مثل 
جواد فاضل، حمزه َسردادَور، ر. اعتمادی و الگوی او در پلیسی 

نویسی: امیر عشیری...

از دهــه ی چهل تا اواســط دهه ی پنجاه، مؤسســه ی اطلاعات 
صاحب یک تیم چهارنفری یا به عبارت بهتر، یک مربع طلایی 
بود متشــکل از چهار پاورقی نویســی یا به قولی چهار ســواِر 
سرنوشِت پاورقی نویسی در این ســال ها، که در واقع سرقفلی 

این مؤسسه ی بزرِگ مطبوعاتی به حساب می آمدند در مجلاِت 
»اطلاعــات هفتگی«، »اطلاعــات دختران و پســران، و بعدها 
»اطلاعات جوانان« ... در تمام این سال ها اما، دو تن از آنان، در 
همین محدوده ی پاورقی نویسی جا خوش کردند: امیر عشیری، 
و با مختصری فاصله: پرویز قاضی سعید... دو نماینده ی اصلی 

ادبیات پلیسی در تاریخ مطبوعات ایران...
... اولین داســتان های قاضی سعید در همین مجله ی اطلاعات 
هفتگی به چاپ رسیده با امضای »پریزاد« و اولین پاورقی اش هم 
با اســم کامل در همین زمان به قول خودش به زیور طبع آراسته 

شده با عنواِن »من خلبان مارشال رومل بودم«!
... و این طور که از خوِد قاضی ســعید نقل شده، معلوم نیست 
که او چه هیزم تَری به ســردبیر وقــت مجله یعنی مجید دوامی 
فروخته بوده که ایشــان داســتان های او را مناســب تشخیص 
نمی داده و چاپ نمی کرده تــا آن که از بخِت خوش، دوامی از 
طرِف آقای مصطفی مصباح زاده - مدیر و رقیب عباِس مسعودی 
در روزنامه ی اطلاعات – دعوت به همکاری شده با یک پیشنهاد 
وسوســه کننده: سردبیری مجله ی جدید ضمیمه ی کیهان یعنی 
»زن روز«... مجیــد دوامی بدوِن معطلی به دعوِت مصباح زاده 
لبیک گفت و باز به قوِل قاضی سعید: بالاخره زحمت را کم کرد 

و دست از َسر او برداشت!
... در غیبت مجید دوامی، ســردبیری اطلاعات هفتگی را انور 

خامه ای بر عهده گرفت: یکی از پنجاه و سه تن معروف... 
خامه ای در ســال ۱۳۱۶ با حکم رضاشــاه، بــه اتهام تمایلاِت 
کمونیستی دستگیر و به شش سال زندان محکوم شده بود اما با 
یک سال تخفیف، در ســال ۱۳۲۰ از زندان آزاد شد و برگشت 
سرشغِل اصلی اش یعنی روزنامه نگاری و نه »ارگان نگاری«، تا 
اواخر دهه ی سی که موقتًا سردبیری اطلاعات هفتگی را بر عهده 
گرفت... اولین پاورقِی قاضی ســعید در این دوره هم اســم با 

ُمسمایی دارد: یکی از 5۳ نفر...!
... در گرماگــرم بــازار خرید و فروش پاورقــی و کتابچه های 
پلیسی، پرویز قاضی سعید – که حالا بیست و یک ساله بود -، به 
صرافت افتاد تا به سبِک نویسندگان پلیسی در آمریکا و اروپا، - 
که قهرمانان آثارشان از خود آن ها بیشتر شهرت داشتند – قهرمانی 
خلق کند برای داستان های پلیسی ایرانی... پیش و پس از او، دو 
تن دیگر، در همین سبک، طبع خود را آزموده اند: امیر عشیری 
با سروان رامین، و فرزان دلجو با سروان فریدوِن امید... قهرماِن 
جدید قاضی سعید اما اســمی فرنگی داشت: رابرت لاوسون، 

کارآگاه مشهور بین المللی... 
... در سلسله مقالاِت »جنایی خوانی« به قلم علیرضا محمودی 

آمده است:
... پرویز قاضی ســعید که در گونه های مختلف مثل رؤمانِس 
عاشــقانه و تریلر جاسوسی و حتی داســتان های وسترِن غرب 
وحشــی ذوق آزمایی کرده بــود، در ســال های دهه ی چهل، 
مجموعه یی از داستان های تلفیقِی جنایی – پلیسی – جاسوسی 
– حادثه ای و ُمعمایی خود را نوشــت که محل وقوع آن ها نه در 
ایران، بلکه کشورهای اروپایی و آمریکایی و آسیایی بود... پِی 
رنِگ اصلِی این آثار، در واقع بازنویسی و بازسازِی داستان ها و 
سناریوهای نویسندگاِن معروفی بود مثل یان فلمینگ با قهرماِن 
معروفــش جیمز بانــد، و پیتر چینی بــا کارآگاه معروفش لِمی 

کوِشن... 
... قهرماناِن داســتان های قاضی ســعید اما ســه مأمور امنیتی 
بین المللی بودند به اســامِی لاوسون، سامســون و ریچارد، که 
عملیــات هیجان انگیــز و پُرماجرایی برای مقابلــه با باندهای 
بین المللــِی و مافیایــی انجام می دادند و جالــب این که هر بار 
یکی از این قهرمانان طی عملیاتی کشــته می شد، نویسنده در 
داســتان بعدی، او را دوباره زنده می کرد و با مأموریت تازه یی 

می فرستادش به کشوری دیگر!
 ... در میان سه قهرماِن آثار پلیسی – جنایی قاضی سعید یعنی 
لاوسون، سامسون و ریچارد، حساب رابرت لاوسون مختصری 
جداســت... در زیر هر کدام از کتابچه هــای مربوط به او مثل 
»لاوسون در جزیره ی بهشت« یا »لاوســون در آشیانه ی مرگ« 
و غیره، این عبارت قید می شــد: داســتانی پُر حادثه و مهیج از 
عملیات کارآگاه مشهور بین المللی، لاوسون... و همچنین برای 

نمونه، در خلاصه ی داستاِن »تابوت سرخ« آمده است:
... لاوسون، کارآگاه زبده ی آمریکایی، این بار در نقش محافِظ 
ناشناِس دانشمنِد آلمانی به نام شلینگر وارد میدان شده زیرا تنها 
امیِد دولت و به ویژه شخص رییس جمهور آمریکا در اکتشافات 
فضایی و سفر به مریخ، همین دانشمند است... در همین حال، 
دولِت انگلســتان با این ادعا که »شلینگر« یک جنایتکار جنگی 
اســت، قصد دارد زمینه ی محاکمه ی او را در دادگاه نورنبرگ را 

فراهم آَوَرد...

... یک شگرد دیگر نویسندگان یا ِشبه مترجماِن ایرانی در بازار 
مکاره ی ادبیات پلیســِی این دوره، خلق ماجراهایی ست که در 
خارج از جغرافیــای ایران اتفاق می افتنــد از طریِق اعزام یک 
مأمور ایرانی به خارجــه... نوع دیگرش برعکس بود: احضار 
یک کارآگاه یا بازرس فرنگی به ایران... در هر دو مورد، هدف 

اصلی، کشف جنایت و دستگیرِی جنایتکار است... 
... مبتکر این ســبک جدید هم کسی نیست مگر پاورقی نویس 
مشــهور و محبوب مجله های هفتگی وابســته به موسســه ی 
اطلاعات: پرویز قاضی سعید، که از دهه ی چهل به بعد، بالغ بر 
چهل پاورقی در این ژانِر بََدلی توسط انتشارات »آسیا« به چاپ 

رسانده است...
... از اواســط دهه ی چهل به بعد، با عنایت به اقبال عمومی از 
داستان های عوام پسند پلیسی، ناشراِن ریز و درشتی از هر قماش 
وارِد این آشــفته بازار شــدند از جمله انتشاراِت »شهریار«، که 
ابتکارات و بلکه ارتکابات آن به جایی رســید که نویســندگان 
این سبک، خود، فارغ از آثار اصلی، دست به خلق آثار جعلی 
زدند... صرف نظر از گیورگیس آغاسی و ترجمه های اصیل او 
در مقاِم کاشِف کارآگاه مایک هامر ...، پرچمداِر این َسبِک من 
درآوردی اما، فرزان دلجو و امیر مجاهد هستند که در رقابت با 
میکی اسپیلین، مایک هامر او را به مأموریت های جدید در اقصی 
نقاط جهان می فرستند از جمله در کتاب »در جست و جوی قاتل 
مایک هامر«، که طی آن، یک افسر شهربانی ایران به اسم سروان 
فریدون امید، عازم آمریکا می شود تا قاتِل مایک هامر را دستگیر 

نموده، تحویل قانون دهد!
... در حاشیه گفتنی ســت که میکی اسپیلین با قهرمانش مایک 
هامر، ســیزده رمان بیشتر ندارد اما انتشــاراتی شهریار در این 
سال ها، بیشتر از سی عنوان داستان فارسی به اسم این نویسنده ی 
آمریکایی در کارنامه اش به ثبت رسانده از جمله دو کتاِب همین 
دو برادر – فرزان دلجو و امیر مجاهد – با عناوین: »مایک هامر 

در بالاتر از خطر«، و »مایک هامر در برلین اعدام می شود«...

... در ســبک جدیــد یعنــی وروِد قهرمانان ایرانــی به قلمرو 
داستان های پلیسی، علاوه بر ستوان فریدون امیر، به دو نمونه ی 
شاخِص دیگر هم باید اشاره کرد: سروان »رامیِن« امیر عشیری، 
که برای همکاری با پلیس بین المللی در پیدا کردن یک جاسوس 
دوجانبه ی شــوروی و آلمان – در کتاب »قطار نیمه شب« – به 
آلمان اعزام شــده، و دیگر ســروان »قهرمان«، که پرویز قاضی 
سعید در کتاب »در جست و جوی قاتل بروس لی«، او را راهِی 

هنگ کنگ کرده تا از راِز مشکوِک بروس لی پرده بردارد...
... در یک نقد ادبی آمده است:

... داســتان های امیر عشیری و قاضی ســعید، آمیزه یی بود از 
ُرمان های پلیسی، فیلم های جیمز باندی، سریال های کارآگاهی و 
ُمعمایی، و گاه با تخیلی ژول ِورنی، که در نوع خود، معجونی بود 
جالب و جذاب، که اتفاقًا مخاطبان و خوانندگان فراوان داشتند 
و آثارشان به لحاِظ تضمین تیراژ مجلات و فروش کتابچه ها، با 
پیشکسوتان خود مانند حسین قلی مستعان و ذبیح الله منصوری 
پهلــو می زدند... این دو، در یک بُرهه، ســرقفلِی مؤسســه ی 

اطلاعات بودند...

... داســتان های پلیسی – جاسوســِی پرویز قاضی سعید یکی 
دو تا نیســت... او در این ســبک، ده ها پاورقی نوشته اغلب با 
اسامِی برگرفته از فیلم های جنایی و جیمز باندی: ببوس و بُکش، 
برای زنده ماندن بُکش، خون در دخمه های مرگ، ترس بزرگ، 
وحشت در ساحل نیل، عنکبوت سیاه و قاتلی با ابروی لنگه به 

لنگه...
... اغلب پاورقی های قاضی ســعید، بعد از چاپ در مجلاِت 
اطلاعات هفتگی، اطلاعاِت دختران و پسران، و بعدها اطلاعات 
بانوان، توسط انتشارات آسیا و بعدها کانوِن معرفت به صورت 
کتاب جیبی هم به بازار آمدند... بنگاه انتشــاراتی »آسیا«، در 
خیابان شاه آباد، در این سال ها ناشر انبوهی کتابچه و جزوه برای 
انواع و اقسام سلیقه ها بود اما پرفروش ترین مجموعه ی »آسیا«، 
ِسری کتاب های پلیسی پرویز قاضی سعید بود، که در چند نوبت 

تجدید چاپ شد...

... و این هم نمونه یی از داســتان پردازی قاضی سعید به نقل از 
پاورقِی »قلاب ماهی«، از انتشارات آسیا:

... رابرت لاوسون کارآگاه بین المللی که تازه سه روز بود وارد 
هنگ کنگ شده بود، در حالی که یقه ی بارانی اش را بالا کشیده 
و با نگاه های کنجکاو خود اطراف را می پایید، با چند قدم بلند، 
خود را به آن طرف خیابان رساند و وارد هتل شانگهای شد... 
نگهبانی که جلو ســالِن ورودِی هتل ایستاده بود تعظیم کرد اما 
لاوســون بدون آن که به او نگاه کند، به سوی پلکانی پیچید که 
سالن را به طبقه ی دوم متصل می کرد.... لاوسن دست هایش را 
از جیب درآورد، کلاهش را به دســت گرفت و همان طور که از 

پله ها بالا می رفت، آهنگی را با سوت می نواخت...
... در آخرین ســال های اقامِت پرویز قاضی ســعید در ایران، 
تعدادی از پاورقی ها و داســتان های عاشقانه – و بلکه اروتیِک 
– او، چه در نشــریات وقت و چه به صــورت کتاب جیبی به 
بازار آمدند با اسامی وسوسه انگیزی مانند: یک شاخه ُگل برای 
غمم، فردا به آغوشــت باز خواهم گشت، در کوچه های خالی 
عشــق، و بالاخره آخرین داستانش: بار دیگر با تو در میان عطر 

و سکوت...

... در میان عطر و سکوت
با یاد پرویز قاضی سعید ... به روایت زاِون

برگرفته از قسمت های بیست و پنجم تا بیست و هشتم مجموعه برنامه های هفتگی »پاورقی و پاورقی نویسی در ایران«، که از تاریخ مارچ تا آپریل سال ۲۰۲۰، همراه با ُرزیتا بقایی، در 
»رادیو همراه« )لس آنجلس( با مدیریت دکتر فرهنگ هلاکویی تهیه و پخش شده است.
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  در کانون خبر:

برنامه Care برای حل مشکل بی خانمان ها مورد 
بررسی در سنای کالیفرنیا

برنامه Care که از ســوی گوین نیوسام برای 
حل مشکل بین ۷۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ بی خانمان 
در زمینه بیماری های روانی و تندرستی ارائه 
شــده و از سوی کنشگران حقوق مدنی برای 
ناتوان های جســمانی و روانی مــورد انتقاد 
و اعتراض قــرار گرفته و اکنــون پیش روی 
کمیسیون قضایی سنای کالیفرنیا برای رسیدگی 
است، دموکرات های قانون گذار در سا و خانه 

نمایندگان را به دو دستگی کشانده است. 
 SB1338 را که همانند لایحه AS2830 لایحه
اســت از طرح در خانه نمایندگان، داوطلبانه 
ریچارد بلوم، نماینده دموکرات سانتامونیکا 
بیرون آورد و نخواســت که مــورد اعتراض 
کنشــگران قرار بگیرد و منتظر تصمیم سنای 

کالیفرنیا با لایحه SB1338 می ماند.

8/3 میلیون دالر جریمه برای آگاه نکردن کارکنان 
موقت از حقوق دوران بیماری

فاستر فارمز )Foster Farms( و سه آژآنسی که برایشان 
کارکنان موقتی فراهــم می نمودند بــرای آگاه نکردن 
کارکنــان موقت که در صورت مبتلا شــدن به بیماری 
کرونا، می توانند از مرخصــی دوران بیماری همراه با 
دســتمزد برخوردار شــوند، ۳/۸ میلیون دلار جریمه 

شدند. 
شرکت تولیدی گوشت مرغ فاســتر فارمز در کالیفرنیا 
و ۳ شــرکت Human Bees و Viking Staffing و 
Marcos Renteria، ۳5۰۰ نفر کارکنان موقت را آگاه 
نکرده بودند که در صورت ابتلا به کرونا، می توانند شغل 
خــود را ترک کنند و حقوق دریافت کننــد و اگر افراد 
خانواده آنها نیز دچار کرونا شــود، می توانند مرخصی 
بگیرند و در هر صورت حقــوق دریافت نمایند. این 
قانــون در آپریــل ۲۰۲۰ به اجرا درآمــد و هر یک از 
کارکنان در کالیفرنیا می توانستند از دریافت ۸۰ ساعت 

حقوق برخوردار شوند. 

کالیفرنیا و افزایش ۲18 درصدی مبتالیان کرونا
افزایش ۲۱۸ درصدی مبتلایان در کالیفرنیا و افزایش 
۶۷ درصدی مرگ و میر بنابــر اخرین گزارش اداره 
بهداشت عمومی کالیفرنیا، در ۱4 روز گذشته ۲۱۸/۲ 
درصد افزایش مبتلایان ثبت شده و در ۷ روز گذشته 

میانگین روزانه مبتلایان 5۳۳۸ نفر بوده است. 
هنوز آمار واکسینه شدگان یک نوبتی در ۷۹/5 درصد 
است و شمار بستری شدگان با ۹/۸ درصد کاهش در 

۹5۰ نفر قرار دارد. 
آمار مقایســه ای ۷ روز گذشته برای هر یکصد هزار 
نفر جمعیت، ســن مته ئو کانتی را در بالای جدول، 
سن فرانسیسکو کانتی دوم، لوس آنجلس کانتی ۱5، 
ســن دیه گو کانتی ۱۸، ارنج کانتی ۲۹ و ریورساید 

کانتی در رده ۳۱ قرار گرفته است. 
در گزارشــی در مورد بی خانمان ها آمده اســت که 
میزان مــرگ و میر در میــان بی خانمان ها در لوس 
آنجلس در دوره آپریل ۲۰۲۰ تا پایان مارچ ۲۰۲۱، 
با 5۶ درصد افزایش به ۱۹۸۸ نفر رسیده است. که 
بیشتر به سبب کرونا و سپس مصرف بیش از اندازه 

مواد مخدر بوده است. 

افزایش میزان پرداخت خسارت به قربانیان 
آسیب های پزشکی نادرست

قانون پرداخت خسارت به قربانیان آسیب های پزشکی 
نادرســت، که در ســال ۱۹۷5 به تصویب رسیده است 
برای پیشــگیری از ارائــه لایحه ای بــرای افزایش در 
انتخابات نوامبر، از سوی قانون گذاران افزایش خواهد 
یافت و برای اجرایی شــدن به امضای گوین نیوســام 

فرماندار کالیفرنیا خواهد رسید. 
ایــن مقــررات کــه MICRA خوانده می شــود یک 
محدودیت ۲5۰ هزار دلاری برای آســیب های ناشی از 
عمل جراحی نادرســت دارد که از اول ژآنویه به ۳5۰ 
هزار دلار افزایش خواهد یافت و در یک دوره ۱۰ ساله 

به ۷5۰ هزار دلار خواهد رسید. 
در صورتی که فرد آســیب دیده جان خود را از دســت 
بدهد، میزان پرداختی به بازماندگان او به 5۰۰ هزار دلار 
خواهد رسید و تا یک میلیون دلار نیز در دوره ۱۰ ساله 
خواهد رســید و با افزایش هزینه های زندگی سالیانه ۲ 

درصد نیز افزایش خواهد یافت. 
این لایحه در سنای کالیفرنیا برای اصلاح و ترمیم طرح 
شده اســت و باید پیش از ۲۸ جون از امضای فرماندار 

بگذرد. 

بررسی الیحه محدودسازی استخراج نفت در 
کرانه های کالیفرنیا 

لایحه محدودســازی اســتخراج نفــت در کرانه های 
کالیفرنیا که SB953 خوانده می شــود، مرحله نخست 
طرح در کمیسیون را در سنای کالیفرنیا گذرانده و اکنون 

به مرحله بالاتر یعنی رای عمومی فرستاده می شود. 
پس از نشــت نفت در اکتبر ۲۰۲۱ در پایانه های لانگ 
بیچ و هانتینگتــون بیچ که در آب های اقیانوس آرام در 
ارنج کانتی به پیش رفت و گسترده شد و برای پاکسازی 
آن از خزانــه مالیات دهندگان بهره گرفته شــد، نیاز به 
این محدودســازی را در میان قانون گذاران دموکرات 

برانگیخت. 
مخالفــان این لایح، شــرکت های نفتی هســتند و اگر 
تصویب شــود تنهــا ۳ پایانــه نفتی را کــه در قلمرو 
آب های ایالت اســت، در بر خواهد گرفت و ۲۳ پایانه 
نفتی فدرال را در آب های قلمرو دولت فدرال شــامل 

نخواهد شد. 

https://vgbailbonds.com/
https://shop.ketab.com/
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  در کانون خبر:

آرمان گبای سرمایه گذار در امور ساخت
 و سازبه پرداخت رشوه اقرار کرد

آرمان گبای ســرمایه گذار در امور ســاخت و ساز و گسترش 
شــهری با اقرار به جرم خود برای رشوه دادن به کارمند کانتی 

لوس آنجلس، ممکن است ۱۰ سال به زندان فدرال برود. 
آرمان گبای ۶۱ ساله که ساکن بورلی هیلز است از سال ۲۰۱۱ تا 

۲۰۱۷ ماهیانه ۱۰۰۰ دلار رشوه می پرداخته است. 
این کارمند که توماس شــپوس نــام دارد پذیرفته بود در برابر 
این رشوة ماهیانه، اطلاعات محرمانه ای را به آرمان گبای برای 

استفاده در قراردادها بدهد. 
FBI با جلب همکاری توماس شپوس به ضبط صدای گفتگوی 
توماس شپوس با آرمان گبای دست می یابد که در ان آرمان گبای 

۶۰۰۰ دلار پول نقد به توماس شپوس می دهد. 
در یک نمونه مبادله اطلاعات و همکاری، آرمان گبای که مالک 
Hawthorn Mall بوده، این مجموعه را به ســاختمان اداری 
تغییر می دهد و آن را در برابر 45 میلیون دلار در یک قرارداد ۱۰ 

ساله به اداره خدمات اجتماعی اجاره می دهد. 

برخورد آسیایی تبارها در رقابت برای نمایندگی کنگره

در بخش بندی جدید بــرای انتخابات کنگره آمریکا، منطقه ای 
وجود دارد که بزرگترین ترکیب آسیایی تبارها را در خود دارد. 

این منطقه در جنوب کالیفرنیا در انتخابات ماه جون، رقابت بین 
ویتنامی ها، چینی ها، کره ای ها را بیشتر می کند تا صدای رساتری 

در کنگره آمریکا داشته باشند. 
نماینده کره تبار و جمهوریخواه در کنگره آمریکا خانم میشــل 
اســتیل، رقیب خود ری چن را که یک دموکرات تایوانی تبار 
است را متهم کرده است که او با تقلید لهجه میشل استیل به تحقیر 

و مسخره کردن این نماینده کنگره دست زده است. 

ری چن که از داوطلبان ذخیره در نیروی دریایی آمریکاست را 
به تمایل به چین کمونیست نیز متهم می کند. 

ری چن نیز ضمن رد تقلید لهجه میشل استیل به تحقیر و مسخره 
کردن این نماینده کنگره دست زده است. 

ری چن که از داوطلبان ذخیره در نیروی دریایی آمریکاست را 
به تمایل به چین کمونیست نیز متهم می کند. 

ری چن نیز ضمن رد تقلید لهجه میشل استیل، او را متهم می کند 
که می خواهد از کمونیست هراسی در میان رای دهندگان به نفع 

خود بهره مند شود. 
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  در کانون خبر:

خوانندگان محترم ایرانشهر:
شرابخانه فاضلی جایزه ویژه ای 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.

نیروگاه هسته ای Diablo برچیده نمی شود
رویارویی با کمبود نیروی برق در کالیفرنیا، گوین 
نیوســام به بازاندیشــی در باره برچیــدن نیروگاه 

هسته ای در کالیفرنیا می پردازد. 
گرچه همواره در ســال های گذشته گوین نیوسام 
اعلام نمــوده بود که نیروگاه هســته ای برای تولید 
انــرژی در Diablo Canyon را خواهد بســت، 
اکنون با شــرایط جدید پیش آمده از دولت فدرال 
درخواست ۶ میلیارد دلار بودجه برای ترمیم و باز 

نگه داشتن این نیروگاه را نموده است. 
در حالی گوین نیوســام به این تصمیم می رســد 
که شــرکت برق و گاز PG&E از ســال گذشــته 

برنامه ریزی و آماده سازی می نماید. 
گوین نیوسام پیش از پایان مهلت درخواست بودجه 
از دولت بایدن که ۱۹ ماه می می باشد، درخواست 
خود را به دولت فدرال تســلیم کرده است ناگفته 
نماند که این نیروگاه ۶ درصد از نیروی برق کالیفرنیا 

را تامین می نماید.

توافق پنهانی برای پرداخت خسارت 
USC به شاکیان دانشگاه

دانشــگاه USC با ۸۰ نفر از مردانی که از پزشک عمومی 
دانشگاه به خاطر دست درازی جنسی شکایت داشتند به 

یک توافق پنهانی برای پرداخت خسارت رسید. 
از این ۸۰ نفــر، ۷۶ نفر خود را دگرباش جنســی معرفی 
می نمایند. در این دادخواست که در سال ۲۰۱۹ به دادگاه 
رسیده است شــاکیان گفته اند که دکتر دنیس کلی پزشک 
عمومی دانشــگاه، آنان را در هنگام معاینه پزشکی مورد 
رفتار ناشایست و مزاحمت جنسی قرارداده و با برخی از 

آنان رابطه جنسی نیز داشته است. 
گفته شــده اســت که این پزشک از دانشــجویان شاکی 
می پرســیده است که آیا به پورنوگرافی علاقه مند هستند و 
شریک جنســی خود را چگونه بر آنلاین پیدا می کنند و با 
این موضوع ها وارد گفتگوهایی می شــده که به یک رابطه 

جنسی می رسیده است. 
ناگفته نماند که در مورد پزشک زنان، دکتر تیندال، دانشگاه 

USC بیش از ۱/۱ میلیارد دلار خسارت پرداخت. 

پرداخت ۲00 دالر کمک هزینه بنزین به هر نفر

دموکرات ها پیشنهاد دادند که به هر مالیات دهنده ای 
در کالیفرنیا که ســالانه کمتر از ۱۲5۰۰۰ دلار درامد 

دارد، یک چک ۲۰۰ دلاری فرستاده شود. 
این پیشنهاد در تضاد با پیشنهاد گوین نیوسام برای 
فرستادن چک 4۰۰ دلاری برای هر نفر و ۸۰۰ دلار 

برای یک خانواده است. 
زیرا اگر یــک خانواده 5 نفــری را در نظر بگیریم، 
برای هر خانواده بر اســاس پیشــنهاد قانون گذاران 

دموکرات، ۱۰۰۰ دلار خواهد رسید. 
از ســوی دیگر در پیشــنهاد گوین نیوســام معیار 
پایه ای محاسبه داشتن اتوموبیل است و در پیشنهاد 
قانون گذاران دموکرات، پایه شمار کسانی است که 

در برگه های مالیاتی اعلام می شود. 
ایالت کالیفرنیا در هر حال با پیشنهاد گوین نیوسام، 
باید ۹ میلیارد دلار بــرای کمک ایالتی بنزین هزینه 

نماید.

Iranian InformationCenter
08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx%3Fitem%3D100%26title%3Dcomprehensive%2520history%2520of%2520the%2520jews%2520of%2520iran%26author%3Dlevy%2C%2520habib
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=106415
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=118
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=4457
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112105
http://www.08global.net/
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طنز و خبر:

بنگاه خبری ایرانشهروند

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:

این هفته: ادامه گزارش مناظره حســاس 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!
... در قسمت قبل نوبت صبح مناظره پت و مت 
رو تا وقت ناهار دنبال کردیم. حالا بعد از ناهار:

 رییس جمهور پت: سلام علیکم آقایون پرزیدنتا! 
ناهار خوردیــن؟ بهتون ناهــار دادن؟ ناهارش 
خوب بود الحمدالله؟ اینجا ناهارش بهتره یا کاخ 

رنگ پریدتون؟
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: فکر نمی کنی اینارو قبلا هم گفتیم؟

مت: من اسم معاون و وزیر و وکیلم هم یادم نمیاد 
اونوقت می خوای یادم بیاد دو ســاعت پیش به 
تو چی گفتم؟ اصــن الان وقت ندارم، می خوام 
برم ببینم اوکراین چه خبره ... یه چهارتا فحش 
خوارمادر بدم به پوتین و ببینم زلنســکی چیکار 
داره میکنه ... نقششــو خوب بازی میکنه و به 

چیزمیزیم احتیاج داره واسش جور کنم یا نه؟
پت: زود تند ســریع انقلابی بیخیال شــو مت! 
خطرناکه مت! داستان راســپوتین رو خوندی؟ 
این سیخپوتینشــونه! من به عنوان خادم ملت و 
آفتابه آب کن ولایت بهت اخطار میدم دست از 
ســر اوکراین ورداری و بری دنبال مهار تورم تو 

کشورت!

مت: خفه شــو مرد! کلی زحمت کشــیدیم این 
جنگو تحریــک کردیــم و راه انداختیم تا دهن 
پوتینو ســرویس کنیم و افکار عمومی رو هم از 
کثافتــکاری های دولتمون منحــرف کنیم. بچه 
هامون توی رســانه های جریان اصلی و شبکه 
های اجتماعی هم کلی زحمت میکشن تا دروغ 
و دغل های مارو به عنوان اطلاعات درست بکنن 
تو فلان خلق الله و هرچیزیم باهاش حال نکنیم 
و علیه ما باشه کمپین اطلاعات نادرست روسیه 
است. تا ملتم بیان بفهمن راست یا دروغه خر ما 

از پل گذشته ...
پت: احسنت بر شــما. ما هم مثل شما که برای 
حفظ ارزش های دموکراســی و آزادی خواهی 
دیگرانی که هیچ ربطی به شما ندارن میرین اون 
ســر دنیا وارد جنگ میشــین یا جنگ و کودتا و 
انقلاب راه میندازین، بنا به وصیت امام راحله )!( 
و توصیه مقام عظمای ولایت، ما هم برای حفظ و 
نگهداری از ارزش های اسلامی و انقلابی میریم 
تو کشورای مختلف خاورمیانه که هیچ ربطی هم 

به ما ندارن جنگ نیابتی یا تروریستی می کنیم. 
مــت: مردم کشــور ما برای حفــظ ارزش های 
دموکراسی و مبارزه با تغییرات اقلیمی حاضرن 
هــر هزینه ای بدن و الانم با ایــن تورم و اوضاع 

تخمی اقتصادی دارن فداکاری میکنن!
پت: امــت مملکت ما برای حفــظ ارزش های 
اســلامی و مبارزه با اشــغالگران قدس حاضرن 
هر هزینــه ای بدن و الانم با این تحریم و اوضاع 

تخمی اقتصادی دارن ایثار میکنن!
مت: اوصولا هر چی الان بدبختی همه مون داریم 
تقصیر ترامپ و پوتینه. حتــی تورم هم تقصیر 

پوتینه!

پت: نه، خوشــمان آمد، شــما هم مثــه اینکه 
آخوندزاده یــی، خیلی خوب بلدی مغلطه کنی 
و همه چیــو بندازی گردن این و اون. فقط اینکه 
اگه اینا همش تقصیر ترامپ و پوتینه، غلط کردی 
قبول کردی پرزیدنت بشی وقتی نمیتونی گند قبل 
خودتو جمع کنــی، البت که همه میدونن مقصر 

خودتیو اون حسین آقا رییس پشت پرده ات!
مت: آقایون رییس جمهورا شام خوردین؟ شام 

بهتون میدن؟ شام چی دارین؟ شامش خوبه؟
پت: ما خودمون ختم روزگاریم حاجی، جواب 

ما رو بده!
مت: مثه اینکه تو هم داری نژادپرست میشیا! بدم 
بچه های بی ال ام پاره ت کنن؟ البت به صورت 
مسالمت آمیز و صلح جویانه یه کم بهت تجاوز 

میکنن!
پت: منو تهدید نکنا! میدم بچه های سپاه قدس 

بخورنتا، جای شام امشب!
مت: تحریمتون می کنم!

پت: فعلا برو روسیه رو تحریم کن تا ببینیم چی 
میشه. اگه تحریماتون قرار بود کار کنه، این چهل 

و سه سال کار می کرد.
مت از پشت میز بلند میشه و در حالی که موهای 
سفید کم پشت روی سرشــو داره میکنه و جیغ 
میزنه: جین ســاکی کجایی؟ بیا منو از دست این 

دیوونه زنجیری نجات بده!
پــت: ســلام علیکم جین خانم ســاکی، شــام 
خوردین؟ بریم یه شام در خدمتتون باشیم؟ شما 

مجردی؟ صیغه هم میشین؟ ...
مناظره در حالیکه جین ساکی و پرزیدنت مت در 
حال فرارن و رییس جمهور پت هم مثه لوکوموتیر 

سیخ کرده دنبالشونه به پایان میرسه ...

سرمقاله ایرانشهروند: پت و مت )قسمت دوم(

از یه کچل می پرسن اسم شامپوت چیه ؟
میگه : من از شیشه پاک کن استفاده می کنم.

*********
یه بابایی پسرشو می  بره آزمایش کنه، ببینه دیوونه 
است یا نه! دکتر به پسره میگه: برو با این آبکش 

آب بیار.
پدرش میگه: این خســته  است، بذار خودم برم 

بیارم!
*********

سه نفر رو میخواستن اعدام کنند. به اولی میگن: 
چه جــور میخوای اعدامت کنیم؟ میگه: با چوبه 
دار. میان اعدامش کنن یــه دفعه طناب دار پاره 
میشه. قانون اعدام هم این بوده که اگه طناب پاره 
شه دیگه یارو بخشیده میشده. خلاصه ولش می 
کنند بره پی کارش. بعد میرســن به دومیه. بهش 
میگن تو رو با چی اعدام کنیم؟ میگه با گیوتین. 
اینم تا میان اعدام کنن یه دفعه وسط راه گیوتین 
گیــر میکنه و پاییــن نمیاد. خلاصــه دومیه هم 
بخشیده میشه. نوبت سومی میشه،  بهش میگن: 
تو دوســت داری چطوری اعدام شــی؟ میگه: 
والله طناب دارتون که پاره میشه، گیتینتون هم که 

خرابه،  مارو تیربارون کنین!
*********

طرف دیسك کمر داشته، بچش با کیفیت به دنیا 
میاد!

*********
یه کشــیش میره تو یه قبیله آفریقایی برای ارشاد 
اونا ، کشــیش به اونام میگه : ای سیاهان لو.ا.ط 

نکنید ، خیانت نکنید ...
بعد 20 ســال تو قبیله یه بچه سفید پوست بدنیا 
اومد. رئیس قبیله رفت پیش کشــیش و گفت : 
مرتیکه تو 20 سال تو گوش ما میخونی که خیانت 

نکنیم. حالا خودت بچه کاشتی!!!
کشــیش میگه : این مسئله در جهان کاملا طبیعیه 
. مثلا اون گله گوســفند رو ببین از بین هر 20 تا 

گوسفند سفید یکیشون سیاه شده!!!
رئیس قبیله یه کم فکر میکنه و میگه : تو صدای 
گوسفندها رو در نیار من هم قضیه بچه سفیدرو به 

کسی نمیگم....
*********

دو نفر تنبل بانک میزنند اولی به اون یکی میگه: 
خب بیا بشمریم.

دومی میگه: حوصله داری فردا رادیو میگه.
*********

مي دوني اگه پرشــیا با 20۶ ازدوج کنه بچشون 
چي میشــه ؟ میشه فولکس .آخه ازدواج فامیلي 

بوده بچه عقب مونده شده.
*********

غضنفر صبح یه لیوان خاکشیر میخوره، تا شب 
پشتک میزنه که ته نشین نشه!

*********

غضنفر 13 آبان میره راهپیمایی هی شــعار علیه 
امریــکا میدن، جو میگیرش میــره میکروفن رو 
میگیره میگه: خواهــرا بی زحمت هفته ی دیگه 
نیایــن؛ میخوایم هر چی از دهنمــون در میاد به 

آمریکا بگیم!
*********

از بچه می پرســن: اون کدوم حیوونه که صبح ها 
واسه نماز بیدارت می کنه؟ بچه میگه: بابام

*********
بــه غضنفر می گــن: بابات به رحمــت ایزدی 
پیوست. میگه رحمت ایزدی دیگه کیه؟ می گن 
نه منظورمون اینه که به دیار باقی شتافت. میگه 
دیار باقی دیگه کجاست؟ می گن یعنی دار فانی 
را وداع گفت. میگه دار فانی دیگه چجور داریه؟ 
مــی گن یعنی رخت از این دنیا بر بســت. میگه 
منظورتــون رو نمی فهمم. می گــن الاغ! بابای 

خرت مرد میگه: خر من که بابا نداشت!
آب مایه ی حیات اســت پــس در مصرف برق 

صرفه جویی کنید, شرکت ملی گاز اردبیل
*********

یکی میپرســد اندوه تو از چیســت ؟سبب ساز 
سکوت مبهمت کیست ؟

برایش صادقانه مینوسیم برای آنکه باید باشد و 
نیست ....

*********
یه معتاد 2 تا ســیگار تو دهنش گرفته بود داشت 
میکشید ازش میپرســن چرا 2 تا سیگار میکشي 
میگه یکي واسه خودم یکي هم از طرف دوستم 
که زندونه بعد از یه مدتي میبینن همون معتاد یه 
دونه سیگار میکشه بهش میگن حتمادوستت از 

زندان ازاد شده میگه نه خودم ترك کردم
*********

دو شــکارچي با هم صحبت مــي کردند. اولي 
پرســید:» اگر خرســي به تو حمله کند، چه مي 

کني؟«
دومي: »با تفنگ شکارش مي کنم.«

اولي: » اگر تفنگ نداشته باشي، چه؟«
دومي:» مي روم بالاي درخت.«

اولي:» اگر آنجا درخت نباشد، چي؟«
دومي: »خب، پشت یك صخره پنهان مي شوم.«

اولي: »اگر صخره نبود، چه؟«
دومي:» توي گودالي دراز مي کشم.«

اولي: »اگر گودال هم نبود؟«
در این موقع، شــکارچي دوم عصباني میشه و 
میگــه : »داداش! بگو ببینم، تــو طرفدار مني یا 

خرسه؟
*********

پدر: »پسرم! هر وقت مرا عصباني مي کني، یکي 
از موهایم سفید مي شود.«

پســر:» حالا فهمیــدم که چرا پــدر بزرگ همه 
موهایش سفید است.«

*********
اگه دیــدي بچه اي کنار یك روزنامه نشســته و 
روزنامه زرد شــده ، بدون کار بچه نیست تبلیغ 

ایرانسله !
*********

جدیدترین متلک سال : بچه برو با هم خوشه ای 
هات بازی کن

*********
معلم همچون شمعي میسوزد و هوا را الوده میکند 

بیایید معلم ها را گاز سوز کنیم
*********

قل مراد میره خواستگاری دختر رو می بینه ازش 
خوشش نمیاد میگه: ما می ریم یه دوری می زنیم 

بر می گردیم
*********

یه موز و یه پســته با هم دعواشون می شه، موز 
به پســته میگه: که چرا همیشه نیشت بازه؟ پسته 
میگــه: از تو که بهترم، بخاطر 200 تومن جلوی 

همه شلوارت رو می کشی پایین!
*********

بسیجیه می ره عروسک فروشی به صاحب مغازه 
می گه آقا یه دونه از اون خواهرا بده!

*********
غضنفر داشته میمرده به پسرش میگه بعد از مرگ 
من به همه بگو بابام ایدز داشت ،پسرش میگه : 

واسه چی ؟
میگه : هم مریضیه باکلاســیه هم کســی سراغ 

مادرت نمیاد..
*********

آدمها به جهنم و حیوانات به بهشت بروند. غضنفر 
راه افتاد طرف بهشت ، گفتند : تو که آدمی کجا 
میری؟ میگه : تو دنیا که خر بودیم قیامت که شد 

آدم شدیم!
*********

از غضنفــر می پرســن این علامــت جمجمه و 
اســتخوان که دزدای دریایــی دارن یعنی چی؟ 
غضنفر یه کم فکر می کنه میگه یعنی خوردن کله 

پاچه در کشتی ممنوع.
*********

الــو آقای پلیس لطفا کمک کنیــد یه غریبه وارد 
خونه ی ما شده.

پلیس : شما مطمئن هستید؟
صاحبخانــه : مــی خواهید گوشــی را بدهم با 

خودش حرف بزنید؟
*********

یارو شلوارشو بر عکس میپوشه ننش میگه!
الهي من قربون بچم برم که هر وقت داري میري 

انگار داري میاي!
*********
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روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
۲9 آوریل تا  5 می ) 9 اردیبهشت تا 15 اردیبهشت (

مهرداد بحری 
نامی آشنا و مورد اعتماد در معاملات ملکی در 

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

تا پایان ، پشتیبانی  می کند 

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

310-259-0506

CA DRE # 01035809
ZILLOW 5 STAR AGENT

آدینه 9 اردیبهشت  /   ۲9 آوریل

1297 خورشیدی
زادروز  استاد دکتر محمد معین، دانشمند، نویسنده، پژوهشگر و رئیس 

سازمان لغتنامه دهخدا و پدید آورندهی فرهنگ معین
  فرهنگ های دهخدا و معین در کتابفروشی شرکت کتاب موجود است 

 1349 خورشیدی )1970 میلادی(
درگذشت اسماعیل آشتیانی، نقاش

13۶8 خورشیدی )1989 خورشیدی(
درگذشت احسان طبری، نویسنده، شاعر، پژوهشگر و از اعضای کمیته 

مرکزی حزب توده 
1370 خورشیدی )1991 میلادی(

درگذشت علی اصغر زند وکیلی، خواننده
1370 خورشیدی )1991 میلادی(

درگذشت دکتر غلامحسین صدیقی، جامعه شــناس و از اعضای جبهه 
ملی و وزیر کشور در کابینه دکتر محمد مصدق 

1380 خورشیدی )2001 میلادی(
درگذشت کورش کوشان، از نخستین بازیگران کودک در سینمای ایران

1390 خورشیدی )2011 میلادی(
مرگ خودخواســته سیامک پورزند، روزنامه نگار کهنه کار مقیم  ایران، 
که خود را از بالکن منزل مســکونی اش در تهران به پایین پرتاب کرد و 

به زندگی خود پایان داد.

شنبه 10 اردیبهشت     30 آوریل

1150 خورشیدی )1871 میلادی(
درگذشــت درویش عبدالمجید طالقانی، استاد خوشنویسی و شاعر. او 

ابداع کننده سبک شکسته نستعلیق در خوشنویسی بود.
1288 خورشیدی )1909 میلادی(

زادروز  محمد حســن )بیوک( معیری -رهی، شاعر و ترانه سرا- از آثار 
وی شب جدایی، آزادهام و مجموعه شعرهای آزاده و سایه ی عمر.

  کتاب هــای رهی معیری در لینک برای خرید ازشــرکت کتاب موجود 
هستند

1323 خورشیدی )1944 میلادی(
انتشار مجله  »بیداری ما« توسط زهرا اسکندری

1334 خورشیدی )1955  میلادی(
 پوراندخت شجیعی به دریافت درجه  دکترا نائل شد. او نخستین استاد 

زن در دانشکده ی ادبیات اصفهان بوده است.
1349 خورشیدی ) 1970 میلادی(

درگذشت اسماعیل آشتیانی، نقاش، وی از شاگردان کمالالملک بود
137۶ خورشیدی )1997 میلادی(

درگذشت روح انگیز سامی نژاد، اولین بازیگر زن سینمای ایران، بازیگر 
نقش »دختر لر« در فیلمی به همین نام و فیلم لیلی و مجنون

یکشنبه 11 اردیبهشت     1 می

1275 خورشیدی)189۶ میلادی(
ترور ناصرالدینشاه قاجار به دست میرزا رضا کرمانی در حرم حضرت 

عبدالعظیم در شهر ری.
1331خورشیدی )1952 میلادی(

افتتاح آرامگاه ســعدی در شیراز توســط محمدرضاشاه پهلوی و ملکه 
ثریا

1358خورشیدی )1979 میلادی(
درگذشــت مرتضی مطهری، نویسنده و مجتهد و رییس شورای انقلاب 

اسلامی و تئوریسین جمهوری اسلامی  به دست افراد گروه فرقان شد.
1383 خورشیدی )2004 میلادی(

درگذشت کیومرث صابری فومنی، نویسنده، طنزپرداز و مدیر مسئول و 
سردبیر نشریهی گل آقا

1388 خورشیدی )2009 میلادی(
درگذشت رضا سیدحسینی مترجم سرشناس در ایران

آثار نویســندگان بزرگی چون آندره مالرو، مارگریت دوراس، یاشــار 
کمال، ژان پل ســارتر، آندره ژیــد، آلبر کامو و بالزاک و.... توســط 

سیدحسینی به فارسی برگردانده شده.
1388 خورشیدی )2009 میلادی(

اعدام دلارا دارابی، نوجوانی نقاش که در سن ۱۷ سالگی مرتکب قتل شده 
بود توسط قوه قضاییه نظام جمهوری اسلامی ایران در رشت.

دوشنبه 1۲ اردیبهشت     ۲ می

1302 خورشیدی)1923 میلادی(
زادروز  رضــا ارحام صــدر، هنرمند 

سینما و تئاتر  در  اصفهان
1325 خورشیدی)194۶(

معاون  رهنما،  غلامحســین  درگذشت 
دانشگاه تهران و استاد ریاضیات

1341 خورشیدی)19۶2(
نقاش  مجابــی،  حســین  درگذشــت 

مدرنیست
1393 خورشیدی)2014(

درگذشــت محمدرضا لطفی، نوازنده و موسیقی دان در تهران به دلیل 
ابتلا به بیماری سرطان خون

سه شنبه 13 اردیبهشت     3 می

131۶ خورشیدی )1937 میلادی(
زادروز  محمد حقوقی، شاعر، منتقد و تحلیلگر ادبی

1340 خورشیدی)19۶1(

درگذشت جهانگیرمراد حسام السلطنه، نوازنده ویولن و آهنگساز
1383 خورشیدی )2004 میلادی(

درگذشــت احمد میرفندرســکی آخرین وزیر امور خارجه ی ایران در 
پاریس

1383 خورشیدی )2004 میلادی( 
درگذشت گل اندام طاهرخانی)سوسن( خواننده - در لوس آنجلس

1385 خورشیدی )200۶ میلادی(
درگذشت سید هادی میرمیران معمار و آرشیتکت نام آور ایرانی

چهارشنبه 14 اردیبهشت     4 می

901 خورشیدی)1522 میلادی(
انتصاب کمال الدین بهزاد نگارگر نامدار به ریاست کتابخانه شاه اسماعیل 

صفوی
1295 خورشیدی)191۶ میلادی(

دستگیری و تبعید محمدتقی بهار )ملکالشعرا( 
1302 خورشیدی )1923میلادی(

ارسال نامه ای تشکرآمیز به همراه یك سکه  تاریخی برای میرزاده  عشقی، 
جهت ســرودن شعری به نام »کفن سیاه«، از سوی مهرتاج رخشان، طراح 

»روپوش« به جای »چادر«.
  کلیات مصور میرزاده عشقی در شرکت کتاب موجود است

1304 خورشیدی )1925میلادی(
نخستین بانك ایرانی )بانك سپه( گشایش یافت

1370 خورشیدی)1991 میلادی(
درگذشت احمد طاهری، ادیب و پژوهشگر

1387 خورشیدی )2008 میلادی(
درگذشت اسماعیل داورفر، بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون

1397 خورشیدی )2018 میلادی(
ناصر چشــم آذر، آهنگ ســاز و موســیقی دان ایرانی، در ۶۷ سالگی در 

بیمارستان باهنر تهران بر اثر سکته قلبی در گذشت
1397 خورشیدی )2018 میلادی(

درگذشت هوشنگ آزادی ور، شاعر، مترجم و مستندساز،  به علت مشکلات 
قلبی و ریوی در یکی از بیمارستان های تهران 

ً.او نماینده  شاخصی از هنر و ادبیات ایران در دهه پنجاه خورشیدی بود او با 
این حال در سال های آخر عمر، زندگی خود را چنین خلاصه کرد: »زندگی 

من عارفانه بود و من در حقیقت، درویش بی ریش بودم.«

پنجشنبه 15 اردیبهشت     5 می

1290 خورشیدی
زادروز  غلامحســین بنــان خواننــده 
ایرانی که از سالهای ۱۳۲۱ تا دهه 5۰ 
در زمینه موســیقی ملی ایران فعالیت 
او عضو شــورای موسیقی  داشــت. 
رادیو، اســتاد آواز هنرستان موسیقی 
تهــران و بنیانگذار انجمن موســیقی 

ایران بوده است.
  آثار شــادروان بنان در مرکز موسیقی 
و فیلم ایران وابســته به شرکت کتاب 

موجود است 
1328 خورشیدی )1949 میلادی(

انتشار روزنامه ی »بانوان« به سردبیری شهناز آزاد )دختِر  حسن رشدیه، 
بنیادگذار نخستین مدرسه مدرن در ایران(

1329 خورشیدی )1950 میلادی(
زادروز  گوگوش، هنرپیشه سینما  و آوازه خوان

درگذشت نجف دریابندری، نویسنده و مترجم ) زاده یکم شهریور ۱۳۰۸( 
فهرست و اطلاعات آثار او در شرکت کتاب

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

https://baranrugservices.com/
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در جنوب کالیفرنیا

مایک منشوری - مشاور بیمه

313313

Iranian InformationCenter
08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

با دستگیری یک نفر مشکوک به قاچاق انسان،
 4 دختر جوان نجات یافتند

پس از گزارش نیروهای مبارزه با قاچاق انســان در سن دیه گو مبنی بر 
ناپدید شدن یک دختر ۱۷ ساله، نیروهای مبارزه با قاچاق انسان در شهر 
کولتون ســن برناردینو کانتی 4 دختر ۱۷ تا ۲۲ ساله را در منطقه یافتند 
که از سوی فردی به نام دیوان Devon استوارت به روسپیگری گماشته 
شده بودند. او در هنگام دستگیری یک اسلحه ۹ میلی متری و میزانی از 
قرص های توهم زا به همراه داشت. او که فردی ۳۳ ساله و از ساکنان شهر 

لیک وود است پس از بازداشــت به زندان مرکزی فرستاده شد تا برای 
همراه داشتن اسلحه غیرقانونی و مواد مخدر و قاچاق زندان روانه دادگاه 

شود. 
نیروهای مبارزه با قاچاق انسان، از ماموران شریف دپارتمان، پلیس راه و 

نیروهای وزارت امنیت داخلی تشکیل شده اند. 

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

