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 این امپراتوری را برای پارسی ها بنا کردم تو به این
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رایگان
FREE

311311

424-385 -2981
  مشاوره اولیه رایگان

کامیار روحانی

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

در صفحات دیگر:
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دریافت  جایزه بین المللی

 عکاسی در لندن

پاسخ به کورش سلیمانی : 
نویسنده: پیر خراسانی

مّدتی این مثنوی تاخیر شد!

ادامه مطلب در صفحه 2

سیلی سخت عرفان اسالمی
 بر سیمای زن ایرانی

داریوش فاخری

نامه سرگشاده شهرام الیاس زاده، فعال فرهنگی و بازرگانی
 به فعل و انفعاالت اخیر در مجتمع فرهنگی نصح 

متاســفانه در این شــهر که یک مشــت افراد که 
شایسته آن نبوده اند که  به مقامی برسند و لیاقت 
مدیریت نداشــته اند اینک با زور ، وقاحت و پر 
رویی میخواهند مقام خود را در بین جماعتی که 
تمامی بر علیه ایشــان رای داده و هیچ مهری به  
ماندگاریشــان ندارند، نگاه دارند  …. این گروه 
بســیار بی خرد و از خود متشکر ، نه تنها به تمام 
جمعیت یهودیان مقیم لوس  آنجلس  بی احترامی 
کرده اند بلکه با گســتاخی بــه  اعضای جدید و 
برگزیده که روز یک شنبه ۱۳ مارچ  توسط مجمع 
عمومی مجتمع فرهنگی نصح انتخاب شــده اند 

اهانت کرده اند …در این شــهر متاسفانه غافله 
انسانیت و معرفت ٫عشق و محبت برگشته است 
و مشــتی  نا انسان که همیشه در آخر صف غافله 
عنوانی به جز سیاهی لشکر زیبنده آنها نبوده است 
، حالا غافله ســالار شده اند و  دست به اعمال نا 

شایست می زنند ….
تنی چند از این خــود فریفتگان خود مغرور…
کودنهای عالم معرفت که از انســانیت ، محبت و 
عشق بی بهره اند… تمامی خدمتگزاران مجتمع 
نصح را از پــول بیت المال تحت تعقیب قانونی 
قــرار داده اند  که مرا بســیار  آزرده خاطر کرد و 

احساساتم اینگونه گواهی میدهد: 
شوفط زادگان فاضل نجیب دانشمند

سالها به هدایت  مردم شهر رفتند
مشتی جاهلان بی خرد ناقص عقل

شبانه به جنگ مردم شهر رفتند

التماس تفکر
دوستدار مقام رهبری روحانی عالی مقام جناب 

راو داوید شوفط
شهرام الیاس زاده

گزارش تحقیقی: تهیه و تدوین: بیژن خلیلی

یداهلل شهبازی معاون امیر عباس هویدا کیست؟

هفته گذشــته) هشــتم اپریــل ۲۰۲۲(  ، خبری 
کوتاه با عکســی زینت بخش بسیاری از سایت 
ها و خبرگزاری های فارســی زیان شد. یدالله 
شــهبازی معاون امیرعباس هویدا ) ۱۳ ســال 
نخســت وزیر ایران در دوران پهلوی دوم( در 
۹۷ ســالگی به افتخار شــهروندی امریکا نائل 
شــد. تقریبا هیچ مطلب اضافه ای در این زمینه 
انتشــار نیافت و این ســوال باقی ماند که او که 
برای مدت مدیدی معاون نخســت وزیر ایران 
بوده اســت چرا این قدر حضورش در اینترنت 
کم رنگ است و زندگی نامه ای حداقل سیاسی 
از او در دست نیست. پس از گذشت یک هفته،  
پژوهشهای ایرانشهر را با استفاده از مرکز عظیم 
کتاب های  شــرکت کتاب تنظیم کرده ام که در 

زیر ملاحظه می کنید.
ابتــدا به کتاب »معمــای هویدا « 
نوشته دکتر عباس میلانی مراجعه 

کردم. 
» …یداللــه شــهبازی و پرویــز 
راجی نیز به صف کارمندان دفتر 
هویدا پیوســتند. هــر دو مردانی 
خوش بــر و رو بودند و مدیرانی 
فایل هر دو بالمآل دوستی هویدا 
را تبدیل به احسن کردند. راجی 
با اشــرف پهلوی سر و سری پیدا 
کرد و با کمک او به ســمت سفیر 
منصوب شد.  انگلستان  در  ایران 
با  اش  دوســتی  نیز  ….شهبازی 
هویدا را به طلا بدل کرد. یکی از 
نخستین مغازه های زنجیره ای در 

ایران را پی ریخت و ســرانجام هم یک شرکت 
کشتیرانی پر درآمد تاسیس کرد. در مورد چند 
و جون فعالیتهای تجارت او شــایعات زیادی 
بود، شایعاتی که در ضمن به قول شهبازی همه 
بی اســاس بود و از حســادت و کینه ورزی بر 
می خاســت و به همین خاطر دوستی اش برای 
هویدا از لحاظ سیاســی گران تمام شد. برخی 
از مشــاوران هویدا او را به دوری از شــهبازی 
تشــویق و ترغیب می کردند. اما هویدا، هرگز 
زیر بار نرفت. در دوستی سخت پایدار و وفادار 
بود.« در جایی دیگر از کتاب معمای هویدا باز 
هم جای پای شــهبازی را می بینیــم که هویدا 
زمانی که مدیر عامل شــرکت ملــی نفت ایران 
بوده به توصیه احسان نراقی، اردوگاههایی در 
شمال کشور برای فرزندان کارگران و کارمندان 
شرکت نفت تاســیس می کند و در ادامه چنین 
می نویسد»… برای مدیریت این مراکز ، هویدا 
نامتعارف پیــش گرفت، منوچهر  دوباره راهی 
پیروز را مامور ایــن کار کرد. او از کارمندان با 
سابقه ی شرکت بود. پس از کودتای ۲۸ مرداد، 
پــس از جانبداری  از حزب توده، مدتی از کار 

برکنار شــد. وقتی دوباره به صــف کارمندان 
شــرکت پیوست، عملا نوعی ) عنصر نامطلوب 
( بــود و کار چندانــی به او واگذار نمی شــد. 
هویدا به کمک انتظــام و علیرغم مخالفت های 
اولیه ســاواک ، کار ایجاد و اداره ی کمپ ها را 
به پیروز واگذاشت. شهبازی هم در کار تشکیل 
این اردوها نقش اساســی داشت .« این هر دو 
فراز را میلانی از کتاب Shah & I که برداشــتی 
است از یادداشتهای اسدالله علم نقل قول کرده 

است.
با توجه بــه این که میلانی مــی گوید که پرویز 
راجی و یدالله شهبازی با یکدیگر دوست بوده 
اند به سراغ کتاب » خاطرات آخرین سفیر شاه 
در لندن « نســخه اصل که در سال ۱۹۸۳ ) ۱۳۶۲ 
خورشــیدی( در لندن منتشر شده رفتم. در این 
کتاب ۳۴۶ صفحه ای فقط یک پاراگراف در مورد 
شــهبازی هســت که عینا نقل می کنم. » جمعه 
ســوم آذر ۱۳۵۷ … یدالله شــهبازی، دوست 
قدیمی از دوران خدمت در نخســت وزیری، 
ســری به سفارت زد. گفت به توصیه هویدا، از 

خارج  تهران 
است.  شــده 

کاهش ثبت نام در مدارس دولتی 
کالیفرنیا برای پنجمین سال پی در پی 

۲/۴ میلیون کالیفرنیایی و دریافت 
چک های درشت تر بازپرداخت مالیاتی 

کاهش کار هفتگی از
 ۴0 ساعت به 32 ساعت

افزایش مصرف مواد مخدر مرگ زای 
در میان نوجوانان

گروهی از هیات مدیره مجتمع فرهنگی نصح به نام های  خانم ها: شیده ضرابیان و ادنا بروخیم و آقایان فرهاد زمردی، مهدی سرودی و آشر اسحق پور که 
در دوره های پیشین عضو هیات مدیره بوده اند مبادرت به شکایت از هیات مدیره ای که توسط مجمع عمومی مجتمع فرهنگی نصح در روز 13 مارچ 2022  
انتخاب شــده اند، نموده اند. آقای شــهرام الیاس زاده نامه سرگشاده ای را منتشر کرده اند که برای ایرانشهر نیز ارسال شده است.  متن کامل نامه  را در زیر 

ملاحظه می فرمایید. ایرانشهر از نامبردگان دعوت می کند اگر پاسخی دارند برای ایرانشهر ارسال دارند که در ایرانشهر درج شود. 

  موعد پسخ
 ) جشن آزادی( 

مبارک 
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نخســت وزیران، وزرای سابق، کارمندان ارشــد دولت، سفرا و سایر 
رجال سیاســی اینک برای خروج از کشور احتیاج به اجازه مخصوص 
دارند. گفت در فرودگاه مانع خروج آموزگار شــده بودند و تنها تلفنش 
به دربار و اوامــر صریح اعلیحضرت باعث رهایی و خروجش شــد. 
افزود احمقانه اســت که کسی  در شــرایط فعلی به ایران بازگرد. چون 
آدم را می اندازند کنج زندانی و دو سه سالی طول خواهد کشید تا یکی 
پیدا شــود و بگویــد ابولی خرت به چند منه. « جالب اســت که یدالله 
شــهبازی به توصیه هویدا از ایران خارج می شــود ولی خود هویدا از 
ایران خارج نمی شــود. و از فضای روزگار  روزی که یدالله شــهبازی 
به شهروندی امریکا نائل شد دقیقا چهل و سومین سالگرد قتل هویدا به 
دست انقلابیون و با حکم خلخالی قاضی منصوب خمینی ، مقارن شد.

با توجه به این که اوج گرفتن نشــریه توفیق در دوران نخســت وزیری 
هویــدا و توقیف و تعطیلــی آن نیز  در دوران هویدا اتفــاق افتاده بود 
بــه کتاب » چرا توفیق را توقیف کردند« نوشــته دکتــر عباس توفیق از 
انتشــارات هرمس چاپ دوم ۱۳۹۶ ) ۲۰۱۷( مراجعه کردم و به مطالبی 
بسیار خواندنی در مورد یدالله شــهبازی برخوردم که عینا این جا نقل 

می کنم. 
صفحــه ۶۷۶ کتاب در زیر عنوان تهدید برای پس گرفتن شــکایت می 

نویسد:
» یدالله شهبازی و حسن توفیق از زمان تحصیل در دبیرستان دارایی با 
هم همشاگردی و دوســت بودند. در نوجوانی، خانه های ما هم تقریبا 
نزدیک هم بود. او در خوانگاه نزدیــک چهار راه گلوبندک زندگی می 
کــرد و ما در پاچنــار. در زمان دولت دکتر مصدق او بعضی شــب ها 
بــه دفتر قدیمی روزنامه ی توفیق در باغ سپهســالار می آمد. ما از بچه 
های ملــی بودیم و او جزو بچه های چپ. آخرشــب ها که با هم پیاده 
به خانه بر می گشــتیم، ســر چهار راه گلوبندک کــه باید از هم جدا می 
شدیم می ایســتاد و ما را تبلیغ می کرد. طی سال های متمادی روابط ما 
هم چنان ادامه یافت. هنگامی که چهار ســال و نیم پس از کودتای ۲۸ 
مرداد داشتیم روزنامه ی فکاهی مان را در می آوردیم خوشحال می آمد 
پیش ما ولی نگران بود که جلوی آن را بگیرند. چند ســال بعد در زمان 
قدرت گرفتن هویدا در شــرکت نفت و در دوران وزارت دارایی اش ، 
شــهبازی آن قدر به او نزدیک شد که وقتی هویدا فرمان نخست وزیری 
را گرفت او را معاون خودش کرد و شهبازی عصای دستش شد، نزدیک 
تر و کارسازتر از عصای  آبنوس دســت هویدا. شهبازی خوش تیپ، 
خوش هیکل و شــیک پوش بود. به او گریگوری پک ایران می گفتند. 
بســیار مردم دار بود. پست و مقام او را مغرور و پر باد دماغ نمی کرد و 
تا آنجا که زیاد دردسر نداشت ، چراغ از بهر تاریکی نگه می داشت. در 
شــروع نخست وزیری هویدا، شهبازی گاهی حسن توفیق را به شام در 
خانه اش دعوت می کرد. حسن وقتی می رفت می دید، یدی) به یدالله 
شــهبازی رفقایش یدی می گفتند( هویدا را هم دعوت کرده - احتمالا به 
اشــاره هویدا. در سال های اول نخســت وزیری هویدا، او خیلی سعی 
کــرد که به این نحو، حســن توفیق و هویدا را به هــم نزدیک کند. یک 
بار حســن به خنده به من گفت: یدی به من گفت هویدا ازش پرسیده ، 
توفیق ها کدومشــون مهمترند و یدی برای این که بگه اون که رفیق منه 

گفته حسن.
در آذر ماه ۱۳۵۲ ، یک روز یدالله شــهبازی معاون نخست وزیر تلفن 
زد و مرا به دفترش در کاخ نخســت وزیری دعوت کرد، پس از سلام و 
احوالپرســی معمول اولیه ، یک مرتبه رو کرد به من و گفت: - متاسفانه 
خبر بدی برات دارم. هویدا گفته اســنادی به دســتش رسیده که تو در 
زمان تحصیل در پاریس، در مبارزات دانشــجویی خارج از کشــور و 
تاسیس کنفدراسیون دانشــجویان ایرانی و مقالاتی که در روزنامه های 
فرانســوی  علیه رژیم نوشته شده و میشه دســت داری… اگر شکایت 
تونو از دادگســتری پس نگیرین میدونی چه سرنوشتی در انتظارته؟من 
از طرفی خیلی از این وقاحت در دروغگویی و این نوع پرونده ســازی 
عصبانی شدم و از طرف دیگر دیدم می خواهند مرا بترسانند و اگر فکر 
کنند ترسیده ام تصور می کنند موفق شده اند و بدتر می کنند، داد زدم: 
- همه این هــا دروغه و هیچ مدرکی علیه من وجــود ندارد. برو بهش 
بگو مرد حسابی ، شــما خلاف قانون، توفیق رو توقیف کرده اید. شما 

مرتکب جرم شده اید، اونوقت شــما منو تهدید می کنید؟ … همه این 
ها دروغــه و هیچ مدرکی علیه من وجود نــداره. بهش بگو هیچ کاری 
نمی تونی بکنــی. یدالله گفت:- عباس، خودتو گول نزن . خیلی کارها 
می تونه بکنه. گفتم:  یدی، بهش بگــو توفیق اونقدر محبوبه و توقیف 
توفیق آنقدر ننگین که شــما الان بیشتر از دو ساله که تمام تلاش ات اینه 
که بگی توفیق ها خودشــون توفیق را در نیاوردند و من توقیفش نکرده 
ام ! بهش بگــو توقیف توفیق آنقدر ننگین که حتی وقت )ی( شــهبانو 
ازت پرسیده چرا توفیق منتشر نمیشه؟ به دروغ به او گفته ای - چاپخانه 
شون آتیش گرفته!!.. و وقتی شهبانو ازت پرسیده پس چرا توفیق ماهانه 
منتشــر میشه ؟ گفته ای اون طرف چاپخونه شون که توفیق هفتگی چاپ 
میشــه آنیش گرفته!! بهش بگو شــمایی که جرات نداری بگی روزنامه 
توفیــق رو توقیف کرده ای میری کاری می کنی کــه بگن هویدا نه تنها 
روزنامــه ی توفیــق را توقیف کرد بلکه یکی از بــرادران توفیق رو هم 
گرفت یا اعدام کرد؟ به او بگو ما با شــکایت به دادگستری این حربه رو 
از دســت شــما گرفتیم و الان دیگه همه ی تلاش شما باید این باشه که 
حتی زیر توقیف توفیق بزنین … بهش بگو شما میدونی من هم میدونم 
که این دروغه که اون مقالات رو من می نویسم. دروغگویی هم از ترسه 

و )هم( از ضعف. هیشکی هم از آدم ضعیف نمی ترسه. 
یدالله گفت:- حالا چرا ســر من داد می زنی ؟ من که چیزی نگفتم. من 

دارم از طرف هویدا برات خبر می آرم. 
گفتم: یــدی ، کدوم ابلهی باور می کنه که تو داری یواشــکی از هویدا 
برای من خبر میاری؟ تو داری به دســتور هویدا و از طرف او منو تهدید 
می کنی . برو بهش بگو ما دل این رو داریم که به زندان بیفتیم ولی شما 

دل این رو نداری که ما را زندانی کنی.« 
در صفحه ۲۷۳ کتاب ، عباس توفیــق زیر عنوان » از آن طرف ، هویدا 
به دنبال توفیق« اطلاعاتی را در مورد یدالله شــهبازی بازگو می کند که 
یدالله شــهبازی پس از تحصیل در دبیرستان دارایی به دانشکده حقوق 
دانشــگاه تهران می رود و  پس از اخذ لیسانس حقوق به عنوان مشاور 

حقوقی استخدام شرکت نفت می شود. 
برای تکمیل آن چه که در مورد شــهبازی نوشته شده است به کتاب امیر 
عباس هویدا به روایت اسناد ساواک از سایه کتابهای رجال عصر پهلوی 
جلد دوم از انتشارات مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات در 

سال ۱۳۸۴ ) ۲۰۰۵( مراجعه کردم.
صفحه ۱۸۵ نوشته شده است »… مردم سوال می کنند ، شهبازی معاون 
نخســت وزیر و رئیس تعاونی ها که به هنگام وزارت شما در دارایی به 
صورت دلال از ارباب رجوع صد تومان می گرفت تا پرونده مالیاتی او 
را ماست مالی کند و اکنون صاحب میلیونها ثروت شده مقامات عالیه به 

شما تحمیل فرموده اند؟ « در صفحه ۱۸۹ همین کتاب آمده است  
» یدالله شــهبازی فرزند اکبر ســال ۱۳۰۴ در تهران متولد شــد ، سال 
۱۳۲۶ در وزارت دارایی استخدام و بدوا” به سمت کارمند اداره مالیات 
منصوب و ســپس ممیز دایــره تحقیق اداره آمــار و اطلاعان مالیاتهای 
مستقیم شــد. در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۳۰ بدون دادن استعفا از  خدمت 
دارایی ، در شرکت ملی نفت ) آغا جاری( به سمت کارآموزی  استخدام 
و در نتیجــه از خدمت در وزارت دارایی معاف گردید و تا ۱۹ اســفند 
۱۳۴۲ در شرکت ملی نفت به مشاغل مختلف مشغول گشت. در ۲۸ تیر 
۱۳۳۵ با پوران صنیعی ازدواج کرد. پس از انتصاب هویدا به نخســت 
وزیری، مشــارالیه از تاریخ دهم تیر ماه ۱۳۴۴ به نخست وزیری مامور 
و در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۴۵ به ســمت معاون نخســت وزیر منصوب 
گردید. به علت سو اســتفاده هایی از معاونت نخست وزیری برکنار و 
به کارهای حقوقی آنجا مشــغول گشــت) زمان برکناری نامعلوم است، 
البته با توجه به خاطرات دکتر عباس توفیق می دانیم که تا ســال ۱۳۵۲ 
- ۱۹۷۳ هم چنان معاون نخســت وزیر بوده است(. « در ادامه بیوگرافی 
یدالله شــهبازی در همان صفحه ۱۸۹ نوشته شده است که » با پیروزی 
انقلاب اسلامی از ایران گریخت « که البته در خاطرات پرویز راجی نشان 
دادیم که شهبازی سوم آذرماه در لندن بوده یعنی دو ماه و ۲۰ روز پیش 
از پیروزی انقلاب اسلامی و در ادامه در صفحه ۱۸۹ نوشته شده است » 
در لندن علیه جمهوری اسلامی با همکاران دست به توطئه و خرابکاری 

زد. در مراکش با شاه مخلوع ملاقات و همکاری نمود. «

مینی مقاله
خوب یادمه یکی دو سال قبل از انقلاب یکی از پسرهای رکن الدین 
احتشــام از امریکا به ایران آمده بود و از همون اول معلوم بود که 
کله اش بوی قرمه ســبزی یا از این قبیل چیزها می ده، هی مرتب از 
آمریکا بد می گفت و سنگ کشورهای دیگه رو به سینه می زد و من 
اونوقت روم نشد ازش بپرســم که چرا از این همه کشورهای دنیا 
آمریکا را برای تحصیل انتخاب کردی؟ ولی خب روم نشد بپرسم 

)آخه من خیلی آدم کم رو و با حجب و حیایی هستم، باور کنید( 
بهر حال وقتی به امریکا اومدم حقایق بهتر دســتگیرم شد و متوجه 
شدم بیژن )پســر رکن الدین احتشام( هیچوقت خوبی های آمریکا 
را نگفته بــود و هیچوقت نگفت که در امریکا همه در مقابل قانون 
مساوی هســتند )لااقل توی قانون اساسی اش( هیچوقت نگفت که 
مردم آمریکا چه مهربون هســتند و تعصب ضد خارجی ندارند و 
اگر هم کمــی دارند اصلًا قابلیت گفتن رو نداره، بهم نگفت که چه 
جوری مــردم از همه جای دنیا میان و از امکانات اینجا اســتفاده 
می کنن، میرن و یــا اینجا می مونن و خلاصه واقعیت ها را نگفت و 
فقط چیزهای منفی که بیشــترش هم درست بود ورد زبونش بود و 
بس. راســتش یواش یواش بگم ما کم کم داریم نمک گیر این آب 
و خاک می شــیم. ایرونی ها قربونشون برم توی این سرزمین خیلی 
خوب بالا اومدن و از نظر تحصیلات و موفقیت های تجاری بزنم به 
تخته وضعشون خیلی توپه و من تا حالا جایی نخوندم و یا نشنیدم 
که یه سر سوزنی شــکرگزار باشند )البته ایرانی ها روز شکرگزاری 
امریکایی ها هیچوقت یادشــون نمیره و اونهم بخاطر بوقلمونشه و 
بس( و در عوض همیشــه ناله کردن و نالیــدن و ناراضی بودن در 
غربت را نشــانی از وطن پرستی می دونن و خودمونیم در اینجا هم 
زیاد بهشون بد نمی گذره و البته کسانی هم هستند که می ترسن اگه 
از چیزهــای مثبت آمریکا حرف بزنن بلافاصله از طرف دیگران به 

غرب زدگی یا وطن فروشی متهم بشن. 
خلاصــه مطلب اینکــه اگر ما در ایــران از اقلیت هــای قومی که 
سرزمینشــون توســط حکمرانان ایــران ضمیمه ایران شــده و یا 
اقلیت های مذهبی که به ایران رانده شده بودند مثل کردها، بلوچها، 
اعراب، ارامنه و یهودیان و دیگران انتظار داریم که ایران را به اندازه 
خود ما دوست داشته باشند باید این حق را هم ما یواش یواش به 
آمریکایی ها بدیم که لااقل این انتظار را داشته باشن که ماها ضمن 
انتقادهامون از امکاناتی که در این کشور برامون هست بخصوص 
به قانون اساســی آمریکا که حافظ حقوق اقلیت مقلیت هاس لااقل 
بذل توجه و عنایتی بکنیم و اگه ما به ســرزمینی که خودمون توش 
بدنیا اومدیم عشــق می ورزیم و به آن افتخار می کنیم، به بچه ها و 
نوه های ما که توی این ســرزمین بدنیــا اومدن و دارن توش بزرگ 
می شن این حق رو بدیم که ضمن نگهداری آداب و رسوم و زبان 
و فرهنگ ماها، نســبت به زادگاه خودشون همون عشق و علاقه و 
احترام و افتخاری رو داشته باشــند که من و شما )ببخشید شما و 
من( نسبت به سرزمینی داریم که توش یه روزی )یا یه شبی( دیده 

به جهان گشودیم...!! باور بفرمایید.
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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.

کاهش ثبت نام در مدارس دولتی کالیفرنیا برای پنجمین سال پی در پی 

ثبت نام دانش آموزان K-12 در سال جاری در کالیفرنیا با کاهش ۱۱۰۰۰۰ 
نفر همراه بوده است. 

در گزارشــی که امروز منتشر شده است شمار دانش آموزان ثبت نام شده 
۵۸۹۲۲۴۰ نفر است که کاهش یاد شده ۱/۸ درصد به حساب می آید. 

کاهش شمار دانش آموزان نظام دولتی کالیفرنیا از سال ۲۰۱۵-۲۰۱۴ آغاز 

شده است و در مارچ ســال ۲۰۲۰ به سبب کرونا برای نزدیک به یکسال 
مدارس بسته بوده و پس از آن نیز به صورت آنلاین ادامه یافته بود و کاهش 

۱۶۰۰۰۰ دانش آموز در ۲۰ سال گذشته بی سابقه بوده است. 
 اداره آموزش کالیفرنیا تلاش دارد با ارتباط برقرار کردن بتواند خانواده ها را 

برای فرستادن کودکان به کودکستان و آمادگی تشویق نماید. 

۲/۴ میلیون کالیفرنیایی و دریافت 
چک های درشت تر بازپرداخت مالیاتی 
بازپرداخت مالیات برای اجاره، که ۴۳ سال است ثابت مانده بود و از سال 
۱۹۷۹ تاکنون هیچگونه تغییری نکرده بود، با پیشــنهاد تازه قانون گذاران 

تغییر یابد و پول بیشتری به مالکان ساختمان اجاره ای بازپرداخت شود. 
تاکنون کسانی که دارای درآمد ســالیانه زیر ۴۳۵۳۳ دلار بودند، ۶۰ دلار 
به عنوان بخشــودگی مالیاتی و اگر ازدواج کرده اند و به عنوان زوج برگه 
مالیاتی ارائه می نموده اند با درآمد زیر ۸۷۰۶۶ دلار، ۱۲۰ دلار بخشودگی 

شامل حال آنها می شد. 
بر اســاس پیشنهاد سناتور دموکرات استیو گلیزر )Glazer( برای مجردها 
۵۰۰ دلار و برای آنهایی که به صورت زوج برگه های مالیاتی خود را ارائه 

می نمایند ۱۰۰۰ دلار در نظر گرفته شده است. 

کاهش کار هفتگی از ۴0 ساعت به 3۲ ساعت
بر اساس لایحه جدید پیشنهادی AB2932 در صورت تصویب، میزان کار 
هفتگی از ۴۰ ساعت به ۳۲ ساعت کاهش می یابد و کسانی که ۴۰ ساعت 
کار می کنند برای آن ۸ ســاعت اضافه، باید ۱/۵ برابر یعنی ۱۲ ســاعت 

دریافت نمایند. 
این لایحه اگر قانونی شــود تنها شرکت هایی که شمار کارکنان ان بالاتر از 

۵۰۰ نفر است را در برمی گیرد. 
نکته دیگری که به طور حاشــیه ای در این زمینه مفهوم جدی پیدا می کند، 
نداشتن مزایای کار برای کسانی است که کمتر از ۳۰ ساعت کار می کردند 
و برای کار بیشتر، ساعت کار بیشتری را به کار مشغول می شدند که از ۳۰ 
ساعت بالاتر می رفت، اما کارفرمایان بر اساس قرارداد آنها را پاره وقت و 
یا نیمه وقت به حساب می آوردند و هیچگونه مزایایی پرداخت نمی کردند. 
کارشناسان می گویند تغییر میزان ساعت کار باز می گردد به موضوعی که 

۱۰۰ سال پیش جنبش کار و کارگر را به راه انداخت.

افزایش مصرف مواد مخدر 
مرگ زای در میان نوجوانان

آخرین گزارش تحقیقی در مورد اعتیاد و مرگ و میر ناشــی از آن 
که در دانشــگاه UCLA انجام شده و در نشریه تخصصی انجمن 
پزشکی آمریکا منتشــر شده است، نشان می دهد که گرچه میزان و 
شــمار اعتیاد به مواد مخدر در میان نوجوانان در سال های گذشته 
کاهــش یافته، اما مصرف بیــش از انــدازه )Overdose( در میان 

نوجوانان، مرگ و میر بیشتری به همراه داشته است. 
در این گزارش آمده است که شماری از نوجوانان با تصور این که 
قرص های OxyContin و یا Xanax مصرف می کنند نمی دانند که 
قرص هایی که برای اعتیاد مصرف می کنند داروی شیمیایی و مرگ 

آور فنتالین است. 
نوجوانان با فــرض این که این قرص های مــواد افیونی تنها قوی 
هستند، بی رویه و بی محدودیت آن را استفاده می کنند و می میرند. 
ایــن قرص های تقلبی و ســاختگی در کالیفرنیــا و آریزونا رواج 

بیشتری یافته اند.

زمین لرزه ای که  
جزیره کاتالینا را لرزاند

بنابر گزارش مرکز لرزه نگاری آمریکا در ساعت ۹:۴۸ آدینه ۱۵ اپریل 
۲۰۲۲، زمین لرزه ای در ۱۶ مایلی Avalon در کالیفرنیا جزیره کاتالینا 

را لرزاند. 
ایــن زمین لرزه که در ۴۲ مایلی لوس انجلس و ۴۲ مایلی لانگ بیچ و 
۴۲ مایل رنچووالاس وردس و ۴۳ مایلی هانتینگتون بیچ روی داده، ۴ 

ریشتر قدرت داشته و عمق آن در ۵ مایلی زمین بوده است. 
ناگفته نماند که در ۱۰ روز گذشته هیچگونه زمین لرزه ای با قدرت ۳ 

ریشتر و بالاتر در منطقه و پیرامون آن روی نداده است. 
در ســال ۲۵ زمین لرزه با میانگین قدرت ۴ تا ۵ ریشتر در کالیفرنیا و 
نوادا روی می دهد. این زمین لرزه با اپلیکشین Quakebot نیز ثبت و 

ردیابی شده بود. 

http://mazganilaw.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113032
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سیلی سخت عرفان اسالمی بر سیمای زن ایرانی

موالنا
چــون متضاد حــرف میزند و انســجام فکری 
شخصی پخته ای ندارد ، نوشته های او به دقت 
لازم برای عبور از زمینی مین گذاری شده نیازمند 

است. 
مولانا در مورد زن هم افکاری دو پهلو و ناپخته 

ای دارد. 
جایی میگوید : 

مرد و زن چون یك شود آن یك تویی
چون که یك ها محو شد آنك تویی

گاه ، زن را پرتو حق میداند : 
پرتو حق است این معشوق نیست

خالق است آن گوییا مخلوق نیست

 اما در مقام فلسفی و حکمت عرفانی خود ، عقل 
انسان را مرد می داند و زن از دیدگاه او نماد نفس 
در معنای منفی آن و نمادپردازی های او در این 
زمینه بی رحمانه و ناعادلانه است. زن از دیدگاه 
مولانا  نشان تعلقات مادی و دنیوی ، ریاکاری و 

مکاری، و راهزن دل و دین است . 
زن مظهر تاریکی زندگی و مرد نشانه عقل و بنیاد 

و سرچشمه روشنایی است. 
از نظرگاه نو افلاطونــی او ، ضعیف بودن زنانه 
نفِس زشت نهاد و قویتر بودن مردانه عقل از نظر 

او خوب است. 
زن را بی عقل می خواند و برای اثبات نظر خود 

به حدیثی از نبی اسلام استناد میکند. 

پیغمبرگفت گر کودك در آید یا زني
کو ندارد رأي و عقل روشني

گفت با او مشورت کن و آنچه گفت
تو خلاف آن کن و در راه اُفت

نفس خود را زن شناس از زن بتر
زانکه زن جزوي است نفست کل شر

مشورت با نفس خود گر مي کني
هــر چه گوید، کن خــلاف آن َدني )= پســت و 

فرومایه(

مولانا در حکایت دیگری می گوید زنی از کافران 
به قصد امتحان پیامبر نزد او آمد. کودک دو ماهه 
او در آغوشــش گویا گشــت وبه سخن آمد وبر 
پیامبری محمد شهادت داد. مادر در خشم شد. 
پیامبر با طفل سخن گفت و سرانجام از عالم غیب 
بویــی آمد و دماغ طفل و مادر آن بو را کشــیده 

ایمان آوردند
مولوی در مثنوی ، گریــه را دام زنان مي داند و 
حتي خواب دیدن زن را ناقص تـــر از خـواب 

دیـدن مردان مي شناسد : 
خواب زن کمتر ز خواب مرد دان
از پي نقصان عقل و ضعف جان

تشبیه جاهلان و معاندان به چهارپایان در مثنوی 
فراوان است و او در قصه ای زن را به خر تشبیه 

میکند: 
گر ندانی ره، هر آنچه خر بخواست

عکس آن کن، خود بود آن، راه راست
به دلایلی چند نمی توان تبرئه خواهی آندسته از 
مولوی پرستان و مولوی شناسان را که می گویند 

سخنان او معانی عمیق تری دارند را پذیرفت. 
 ۱- از رفتــارش با اهل بیت خــود ) که در پایین 

میخوانید( و از آنجایی که می گوید : 
فاطمه مدح است در حق زنان

مرد را گویي بود زخم سنان
۲- برای شــاعر ، عارف ، و فیلسوفی در حد او 
چرا از میان میلیونها آیه های موجود در هســتی 

نماد جویی نکرد تا از تحقیر زن بپرهیزد؟ 
آیا ناشیانه به و درک عامیانه از بخش آدم و حوا در 
داستان  آفرینش تورات استنادکرده وتنها پوست 

داستان را برداشته و مغز آن را دور انداخته؟ 
چرا که در عرفان یهودی زن نماد درک و در عین 
حال یکی از صفات لایتجزای خداوندیست که 
آن را »بینا«)دروازه پنجاهم و پایان ســفر شک و 
تردید( و گاهی نمود تعالی یافته و حضور روح 
زنانه خداوند در این دنیــا میخوانند که در زبان 
عبرانی »شخینا« و در زبان عربی »سکینه« نامیده 

میشود. 
یا ایده خود را از دست چینی از نهج البلاغه گرفته 
کــه در خطبه ۸۰ آن زنان را ناقص العقل معرفی 
کرده و  نامه ۳۱ که مشــورت با زنــان را نهی و 
حکمت ۶۶۱ که زنان عقرب نامیده شده اند؟ که 

می سراید: 
عقل را شو دان و زن را حرص و طمع

یا
زر و زن را به جان مپرست زیرا

بر این دو دوخت یزدان کافری را
نیز زن  ناشایسته غزا، نمیتواند در راه کشتن نفس 

گام نهد : 
چـون غزا ندهد زنان را هیچ دست

کی دهد آنکه جهاد اکبر است
شاعری بزرگ ؟، عارف نمایی متبحر؟ آری 

مصلح اجتماعی؟ هرگز.    
رگه های زن ســتیزی ، باورهای تبعیض آمیز و 
تحقیــر آلود را میتوان در اندیشــه و تمثیل های 
مولانا مشاهده کرد.؛ به عنوان نمونه داستان رابطه 

زن صوفی با کفشدوز در دفتر چهارم مثنوی  

در فیه ما فیه اصلاح زن در مورد بوالهوســی از 
طریق امــر و نهی کردن به او بی اثر میداند،  چرا 
که سرشتش هر آنچه که باشد به آن عمل خواهد 
کرد . پس »فارغ بـــاش و تشویش مخور؛ و اگر 
برعکس این باشــد، باز همچنان بر طریق خود 
خواهد رفتن . منع جز رغبـت را افزون نمي کند 

علي الحقیقه ». 
با توجه بــه تجربیــات دوران کودکــی خود، 
نظرخوبی  به مادر هم ندارد. می گوید: سیلی بابا 
به از حلوای )مهربانی های بی مورد( مادر است. 
  آیا کمبود نماد داشته که چنین  قاطع و بی رحمانه 

نقش منفی به مادر نثار میکند ؟ 
هست مادر نفس و بابا عقل راد

اولش تنگی و آخر صد گشاد
بر اساس نماد پردازی مولویانه ، در حیطه وجود 
انســان،  مادر نماد جانب نفس حیوانی؛ و پدر 

نماد عقل و شرف است.  
تو را چو عقل پدر بوده است و تن مادر

جمال روی پدر درنگر اگر پسری

موالنا در میان زنان دیگران 
برای دیگران می سراید : 

هست فتنه غمزه ء غمازه زن
لیک آن صد تو شود ز آواز زن

هیچکس را با زنان محرم مدار
که مثال این دو پنبه ست و شرار

آتشي باید بشسته ز آب حق
همچو یوسف معتصم اندر َرَهق)گناه( 

کز زلیخای لطیف سروقد
همچو شیران خویشتن را واکشد
اما خودش هــرگاه خانمی با حجاب می دیده با 
اصرار وی را مجبور می کرده است که حجابش 

را کنار بگذارد تا روی او را ببیند.  
در کتاب فیه ما فیه: 

» که چون تو پوشــیده بگــذرى و تو را نبینم مرا 
تشویش خواهد بودن که این کی بود و چه کس 
بود؟ من آن نیســتم که اگر روى تو را ببینیم  بر تو 
فتنه شوم و بســته تو شوم. مرا خدا دیریست که 
از شما پاک و فارغ کرده است. از آن ایمنم که اگر 
شما را ببینم مرا تشویش و فتنه شوید. الّا اگر نبینم 

در تشویش باشم که چه کسی بود« 
امام محمد غزالى که مولوی او را عالم عالمیان 
میخواند مجالست زنان و مردان با هم در مجالس 
و میهمانی ها منشاء و عامل فساد و به پنج سبب 

سماع را حرام میداند.اینک دو مورد اول، 
۱- از زنى شنود یا از کودکان که در محل شهوت 

قرار دارند. 
۲- با سرود رباب و چنگ و بربط باشد.

به نقل از کتــاب مناقب العارفین حضرت مولانا 
کــه میفرماید : »زن برای فرزند اســت و قضای 

شهوت« 
شبهای آدینه مجموع همسران بزرگان قونیه پیش 
همسر یکی از حکام آن شــهر گرد می آمدند و 
مولانا بعد از نماز عشا پیش ایشان می رفت و تا 
نیمه های شب برایشان سخن میراند )بنظر اشعار 
پورنو میاید که در زیر میخوانید(. آنگاه قوالان و 
نای زنان زن به خواندن و نواختن می پرداختند 
و مولانا و زنان حاضر در مجلس به سماع بر می 
خاستند و به حالتی دچار می شوند که سر از پا و 

کله از سر نمی دانستند، تا نماز صبح.
این زنان محترم، برگــرد مولوي حلقه مي زدند 
و وجود او را غــرق در گل و گلاب مي کردند و 
مولوي تا نیمه هاي شب ، به بیان مسائل معنوی 
و اســـرار!!!. در پایان، کنیزان آوازه خوان ،دف 
زنان و نـاي زنـان به نواختن مشغول مي شدند و 
حضرت مولانا آغاز سماع مي کرد و آن جماعـت 
بـه حـالی در مـي آمدند که همه جواهر و زرینه 

ای که داشتند بر پای  او مي ریختند .
آیا این تصویر یک عارف پاکباز است یا فیلمی 
سینمایی دربار امپراتوران خوشگذران و ویدیوی 

بتهای موزیک َرپ امروزی هالیوودی ؟

در مثنوی نیاز خود را چنین تفســیر و توجیه می 
کند : 

جلب سمع است ار کسی را خوش لبی است
گرمی و جّد معلم از صبی است

چنگیی را کاو نوازد بیست و چار
چون نیابد گوش، گردد چنگ، بار

نه حراره یادش آید نه غزل،
نه ده انگشتش بجنبد در عمل

گر نبودی گوش های غیب گیر،
وحی نآوردی ز گردون یک بشیر

شــوهران این خواتین )بی غیرت یا ترســان از 
اوباشــان مولویه( بنابگفتــه افلاکی ،در خدمت 
نایب بیرون سرا جمع آمده صحبت داشتندی و 
محافظت کردندی تا مردم اغیار برین اسرار مطلع 

نشوندی!!! 

شمس الدین احمد افلاکی از شاگردان  و مریدان 
 شیخ  جلال  الدین عارف  ، نواده  مولوی  و در کتاب 
مناقب العارفین خود به شرح حال مولانا پرداخته 
اســت. در جاي دیگر مي نویسد که بسیاري از 

زنان بزرگان روزگار مولوی، شــیفته او بودند تا 
جایي که از نقاشان و صورتگران مي خواسـتند 
تا تصویر مولانا را براي آنان ترسیم کنند و همواره 

این تصویر را با خود همراه مـی داشتند.
حضرت مولانا بر سر پا ایســتاده تا عین الدوله 
نقاش قلم بر دســت گرفته و تصویر او را برای تا 
ملکه گرجی خاتون دختر غیاث الدین کیخسرو 

دوم بکشد تا همیشه با خودش داشته باشد. !!! 
مولانا، آفتاب است و آفتاب را نشاید که بر یکي 
بتابد و بر دیگري نتابــد از مریم تا مطرب، و از 

رابعه تا فاحشه. 
طاووس نام خاتون چنگ و فخرالنساء خاتون که 
با او همواره دیدار ها داشــت و گاهی چنین می 
افتاد که صحبت شان از پاسی از شب می گذشت 
شب را در خانهء مولانا ســپری می نمود. زنان 
دیگر مثل نظام خاتــون و ملکه گوماج خاتون، 
خانم ســلطان رکن الدین، کرامــا خاتون زنی 

دیگری که مولانا در باغ او سماع می کرد. 
مولانا به خانه طاووس می رفت و از اول روز تا 
نماز شــام در آنجا به نماز و نیاز می پرداخت. و 
فاحشه زنی بود بغایت جمیله بنام خاتون جمیله 

در خان صاحب اصفهانی
  

اینهــم از تمثیــلات دنیــای فاقد »پِِلــی بُوی » 
مخصوص مجالس سماع زنانه :  

جبرئیل است مگر باد و درختان مریم
دست بازی نگر آن سان که کند شوهر و زن

*****
باد روح قدس افتاد و درختان مریم

دست بازی نگر آن سان که کند شوهر و زن

*****
یک کنیزک بود در مبرز چو ماه

سخت زیبا و ز قرناقان شاه
عمرها بوده عزب مشتاق و مست

بر کنیزک در زمان در زد دو دست
بس تپید آن دختر و نعره فراشت

بر نیامد با وی و سودی نداشت
زن به دست مرد در وقت لقا

چون خمیر آمد به دست نانبا
بسرشد گاهیش نرم و گه درشت

زو بر آرد چاق چاقی زیر مشت
گاه پهنش وا کشد بر تخته ای

درهمش آرد گهی یک لخته ای
این چنین پیچند مطلوب و طلوب

اندرین لعبند مغلوب و غلوب
این لعب تنها نه شو را با زنست

هر عشیق و عاشقی را این فنست
لیک لعب هر یکی رنگی دگر

پیچش هر یک ز فرهنگی دگر
حاصل این جا این فقیه از بی خودی

نه عفیفی ماندش و نه زاهدی
آن فقیه افتاد بر آن حورزاد

آتش او اندر آن پنبه فتاد
جان به جان پیوست و قالب ها چخید

چون دو مرغ سربریده می طپید
چه سقایه چه ملک چه ارسلان

چه حیا چه دین چه بیم و خوف جان
چشمشان افتاده اندر عین و غین

نه حسن پیداست این جا نه حسین
هزل نویسی و بد دهنی مولانا

دیوان شمس - غزلیات  
آن کون خر کز حاسدی عیسی بود تشویش او

صد ... خر در کون او صد تیز سگ در ریش او
و  

قصٔه هلال کی بندٔه در بخش ۳۲ دفتر ششم مثنوی 
معنوی

اعمال او در جامعه سنتی آن روزگار هنجارشکنی 
محسوب می شد و مورد اعتراض فقهای دین و 
برخی صوفیان و همسران زنان شرکت کننده در 

مجالس جامعه قرار میگرفت.  
اما مولوی پر نخــوت در برابر منتقدین برخورد 
های تند و ستیز آمیزی داشت و آنها را سگ و خر 

و خود را خداوند راه طی کرده خطاب میکرد. 
خر بطی نا گاه از خر خانه ای

سر برون آورد از طّعانه ای
کاین سخن پست است یعنی مثنوی

ای سگ طاعن تو عوعو میکنی
طعن قرآن را برون شو می کنی

آن خداوندان که ره طی کرده اند
گوش فا بانگ سگان کی کرده اند

سوال اینجاست ، از آنجا که زن و مادرزن مولانا 
صاحب کرامــات و معرفت بودنــد ، چرا آنان 
کلاسهای درس برای زنان  تشکیل نمی دادند؟ و 
از آنجا که صورت زنان دیدن از تشویش او می 
کاست ، می توان به قریب به یقین حدس زد که از 

پشت پرده هم صحبت نمی کرده است.
در شماره آینده  روابط خانوادگی مولانا - رومئو 
و ژولیت و راســپوتین دربار )شمس( را پی می 

گیریم . 

نویسنده: داریوش فاخری

https://akattorneyatlaw.com/
https://vgbailbonds.com/
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 مقاله:

راستی آزمایی ادعای هدیه تهرانی:
 پتروشیمی میانکاله محیط زیست منطقه را از بین می برد

نویسنده: نیلوفر غالمی 

ایرانشهر: بهتر دیدیم موقعیت جغرافیایی میانکاله را نخست این جا 
در گزارش خانــم نیلوفر غلامی اضافه کنیم تا خوانندگان بهتر بتوانند 

موضوع را دریابند.

زمزمه هایی که از ســال ۹۶ مبنی بر ســاخت یک مجتمع پتروشیمی 
در مازندران به گوش می رســید، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ و با  
کلنگ زنی وزیر کشور با عنوان »پروژه پتروشیمی میانکاله« در مرتع 
حسین آباد واقع در پنج کیلومتری »منطقه حفاظت شده میانکاله« عملی 
شد. رخدادی که موجب اعتراض مردم منطقه، فعالان محیط زیست 
و تعدادی از شــخصیت های مشــهور و راه اندازی کارزار #نه_به_

پتروشیمی_میانکاله شد. پتیشن اینترنتی مخالفت با این طرح تاکنون 
به بیش از ۳۸ هزار امضا رسیده است.

در روزهای اخیر، هدیه تهرانی بازیگر سرشناس سینمای ایران نیز با 
حضور در منطقه میانکاله به این کارزار پیوسته است. به گفته او احداث 
این مجتمع پتروشیمی محیط زیست منطقه را از بین خواهد برد. او با 
انتشار تصاویری در همین زمینه در صفحه اینستاگرامش نوشت: »آیا 
این مردم، آیا ایــن پرندگان، آیا این طبیعت، آیا این حیوانات باز هم 
آینده ای روشــن و سر سبز خواهند دید و باز هم زندگی در این منطقه 

جاری خواهد بود؟«
در این یادداشت ضمن راستی آزمایی ادعای هدیه تهرانی، در گفتگو 
با دکتر ناصر کرمی اقلیم شناس و پژوهشگر محیط زیست به این پرسش 
خواهیم پرداخت که آیا احداث پتروشیمی میانکاله موجب آسیب به 

محیط زیست این پناهگاه حیات وحش خواهد شد؟
به گفته کمیسیون ملی یونســکو، ذخیره گاه میانکاله از دو محیط آبی 
با وسعت ۴۵۰۰۰ هکتار شــامل خلیج و تالاب میانکاله و خشکی با 
وسعت ۲۳۸۰۰ هکتار شامل شــبه جزیره میانکاله، ساحلی و جزایر 
کوچک اســت که ۲/۸ درصد مساحت کل استان مازندران را به خود 
اختصاص داده است. بخش خشکی با سیمای دشتی به صورت نوار 
باریکی از شمال به سواحل جنوب شرقی دریای خزر و از جنوب به 

آبهای خلیج و تالاب میانکاله محدوده می شود.
منطقه میانکاله در ســال ۱۳۴۸ توسط »شــورای عالی شکاربانی و 
نظارت بر صید« به عنوان منطقه حفاظت شده مشخص شد و در سال 
۱۳۵۳ به »پناهگاه حیات وحش میانکاله« ارتقا یافت. این منطقه بکر و 
زیبا محل مهاجرت صدها هزار پرنده است و به طور کلی بیش از ۶۰ 
درصد از پرندگان منطقه خاور میانه در مسیر مهاجرت، زمستان را در 

تالاب میانکاله می گذرانند.
آن طور که در وب سایت کمیســیون ملی یونسکو- ایران آمده، »این 
پناهگاه حیات وحــش، یکی از ۱۳ منطقه در ایران اســت که عنوان 
ذخیره گاه بین المللی زیســت کره یونســکو را دارد«. ذخیره گاه های 

بین المللی یونســکو، مناطق حفاظت شده طبیعی زیستی بین المللی 
هستند.

در مجموع نزدیک به ۲۵۰ گونه پرنده خشکی زی و آبزی به صورت 
بومی و مهاجر در پناهگاه، زیست می کنند و ۱۸۰ گونه گیاهی در این 
ذخیره گاه شناسایی شده است که آن را به یکی از منحصر به فردترین 

مناطق ایران بدل کرده است.
پروژه »پتروشیمی میانکاله«، اســفندماه ۱۴۰۰ و بعد از سفر ابراهیم 
رئیســی به مازندران دوباره به جریان افتاد. اقدامی که به گفته فعالان 
محیط زیست اجرای آن »به شدت خطرناک« است و اکوسیستم را به 

»فروپاشی« می کشاند.
هرچند گفته می شــود که این پروژه قرار اســت با سرمایه گذاری ۸۰ 
هزار میلیارد تومانی »بخش خصوصی« اجرا شود. از آنجا که در ایران 
چیزی به نام بخش خصوصی واقعی وجود خارجی نداشته و هرچه 
هست بخش »شبه دولتی« همچون »سپاه پاسداران« است، نمی توان 

ادعای »سرمایه گذاری بخشی خصوصی« را باورپذیر دانست.
از سوی دیگر در حالی وزیر کشور با پشتیبانی برخی از اعضای مجلس 
شورای اســلامی کلنگ احداث این پروژه را به زمین زده است که به 
گفته رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست،  این پروژه فاقد »مجوز 

محیط زیستی« است.
دکتر ناصر کرمی اقلیم شــناس و پژوهشــگر محیط زیست در گفتگو 
با »موسســه ترویج جامعه باز« در این خصــوص گفت: »این پروژه 
پر از »راز مگو« اســت و مشخص نیست چه نوع پتروشیمی است و 
چه »ظرفیت و فناوری« دارد«. او همچنین افزود: »ادعا می شــود این 
پروژه ارزیابی محیط زیستی دارد اما نمی گویند چطور به این ارزیابی 
رســیده اند که احداث آن منطبق با معیارهای محیط زیست است. یا 
اینکه ســرمایه گذار و مالک این پروژه کیست؟ این را هم نمی گویند و 

همین نگران کننده است.«
این استاد دانشگاه ضمن اشاره به رفتارهای »متناقض« سازمان محیط 
زیست و وزارت کشور می گوید، »علیرغم ادعاهایی مبنی بر توقف 
پروژه، اما پیمانکار به ادامه کار مشــغول است و حتی سرعت کار را 
هم کاهش نداده اســت«. به گفته او این پــروژه از جنس »پروژه های 
فراقانونی و فرامتنی« است که خود را ملزم به رعایت قانون نمی داند و 

حتمًا »پدیده ای خطرناک« است و باید نگران آن بود.
ناصر کرمی می گویــد، »حتی با فرض اینکه ایــن پروژه صددرصد 
ملاحظات محیط زیســتی را هم رعایت کند، جایــش در آن منطقه 

نیست«.
او در پاسخ به این پرسش که احداث پتروشیمی میانکاله چه خطراتی 
دارد، تأکید می کند که قطعًا پســابی که قرار است از این پتروشیمی به 
آب و خشکی وارد شود »آثار اکولوژیک« به جای خواهد گذاشت و 

»آلودگی آب و هوا و تغییر اکوسیستم« را به همراه خواهد داشت.
از ســوی دیگر به گفته او احداث چنین پروژه ای در آن منطقه ســبب 
شکل گیری »فعالیت جمعی انسانی« خواهد شد و به ضرر مزیت اصلی 
جغرافیایی آن منطقه یعنی »گردشگری، اکوتوریسم و طبیعت گردی« 
آنجاست. به باور او در نهایت این پتروشیمی همچون »غده سرطانی« 
خواهد بــود که تمام آن منطقــه را در بر خواهد و گرفــت و مانع از 
فعالیت های پاک، پایدار و منطبق با هنجارهای محیط زیستی خواهد 

شد.
بــا در نظر گرفتن حقایق موجود می توان نتیجه گرفت که ادعای هدیه 
تهرانی و ســایر مخالفان احداث پروژه پتروشیمی در منطقه حفاظت 
شده میانکاله مبنی بر آسیب به محیط زیست و نابودی اکوسیستم در 

این منطقه ارزشمند جغرافیایی، ادعای درستی است.

https://shop.ketab.com/
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  سبک شناسی در شعر فارسی ، نگاهی کوتاه... ) به قلم سعید شیرازی ۲۰۲۲ ( - بخش دوم

سبک شناسی شعر پارسی
سبک خراسانی ) سده ی ۹ تا ۱۲ میالدی(

این ســبک شعری که در بخش خراسان ســده ی ۹ میلادی رایج می بود ، 
در واقع از دوران ایران باســتان بما رســیده که خود بر اســاس نموداری 
قدیمی تر از ســاختار ) واژگان - رونمایی ( شــعر کهن پارسی قرار داشته 
است. بنابر تاریخی که در بالا به آن اشاره کردم ، سبک خراسانی را می توان 
نخســتین سبک معین و شناخته شده از شعر نوشتاری به زبان پارسی سده 
های ۹  تا  ۱۲ میلادی دانســت. این دوره از ادب پارسی متعلق به شاعران 
و فیلســوفانی برجسته مانند:  رودکی ، سنایی ، فردوسی ، دقیقی توسی ، 
عنصری . عسجدی ، فرخی سیستانی ، امیر معزی نیشابوری ، ناصر خسرو 
، مســعود سعد سلمان لاهوری و اسعدی گرگانی می باشد. ایشان در سده 
های دهم به بعد ، بر اســاس آگاهی از نمونه های تاریخی زبان و شــعر و 
آمیزش آن با نوآوری های زمان خود ، به شعر سرایی پرداختند. بنابراین ، 
سبک خراسانی را که در خراسان و با پشتیبانی امیران سامانی سده ی ۱۲-۹ 
میلادی ایجاد شده بود ، می توان قدیمی ترین سبک شعر پارسی خواند که 
بر پایه ی کهن ترین ســبک بازمانده از گات ها سروده و نگاشته شده و به 
شکلی سالم بما رسیده است )رجوع کنید به کتاب سبک شناسی زبان و شعر 

فارسی اثر ملک الشعرای بهار(.
از ویژگی های برجســته ی دیگری که در سبک خراسانی می توان یافت ، 
بیان ساده و بهره گیری گسترده ای از واژگان پارسی ست… گویش پندگونه 
و نگاه درونی شــاعر متوجه ی اهمیت علم و معنویت بود.  حتی فلســفه 
ی معروف کردار ، گفتار و پندار نیک را که متعلق به ۲۰۰۰ ســال پیش از 
میلاد می بود ، می توان در ســبک خراسانی به روشنی ردیابی کرد. جالب 
اســت بدانید که شــاعران این دوران نکات دینی/معنوی و حتی اشارات  
پزشکی ، فلســفی و نجوم را نیز در شعر پارسی خود بشکل رایجی بکار 
می گرفته اند و این گواهی بر وســعت در فراگیری همه ی علوم زمان برای 
همه ی سوادآموزان جدی بوده است. می توان گفت که سبک خراسانی به 
زیباشناسی و زیبا گویی اهمیت بسیار می داد و اعجاز کلام شاعر را در رجوع 
به علوم مختلف زمانه یکی از وســایل کار او محسوب می کرد.  تشبیهات 
ســاده ولی پر معنی در قالبی کوتاه و بدون گزافه گویی را می توان در این 
سبک به روشنی مشاهده نمود.  می دانیم که در این سبک ، شاعران به رابطه 
ی میان عالم و سرشت بشری اشاراتی عمیق دراند. باید توجه داشت که در 
این میان هنوز رد پایی از تعالیم اسلامی بویژه قوانین تندرو بر علیه زن در 
جامعه ) زیر پوشــش دفاع از عفت عمومی ( دیده نمی شود.  زنان ایرانی 
در این دوران یعنی ســده های ۹  میلادی در ناحیه شمالی و مرکزی ایران 
)اراکستان( هنوز از آزادی اجتماعی/ سیاسی نسبی برخوردار بودند و حتی 
در انتخاب همسر و معشوق خود آزادی بیان و اختیار می داشتند. در اوایل 
این دوره حجاب بشکل استکباری یعنی پوشاندن کامل موی سر و چهره و 
اندام زن در همه ی ایران رایج نبوده اســت… معیار ارزشمندی آدمها )زن 
یا مرد( خردمندی ایشان بوده که با گذشت زمان چنین تدابیری شکلی ملی 
و بازتابی اجتماعی یافته بود و شــعر و ادب پارسی نمودار غیر قابل انکار 
ان اســت . طبق شــواهد تاریخی، زنان ایرانی پیش از اسلام از فرصت و 
امتیاز همکاری دوشادوش با مردان خویش برخوردار بوده اند و اشعاری 
که اشــاره به داستان های اســاطیری از آن دوران دارند به این موارد تاکید 
دارد… البته به تدریج  چنین احترام به زن در اجتماع ایرانی  رنگ پریده شد 
، تا جایی که خرافات و زن ستیزی دامنگیر اجتماع بعد از قرن ۱۳ میلادی 

شد… اما ، اخلاق نیکو همواره از راه شعر بر مرد و زن ایرانزمین یادآور می 
شده است. به چند نمونه از اشعار دوره سبک خراسانی توجه کنید:

کســی کو خرد را ندارد به پیــش     دلش گردد از کــرده ی خویش ریش     
)حکیم فردوسی(

تیر در پیش چهره ی زهره   از خجالت می شکست اقلام
تیغ مریخ در دم عقرب        تخت خورشید بر سر ضرغام …     

)انوری(

به رنج اندر آری تنت را رواست     که خود رنج بردن به دانش سزاست 
) حکیم فردوسی(  

درخت تو گر بار دانش بگیرد      به زیر آوری چرخ نیلوفری را     
)ناصر خسرو( 

گه گویم کار تو را گیرم سست            خوش خوش مگر از تو دست بتوانم شست
چون عزم رهی شــود درین کار درست     از جان باید گرفتن آغاز نخست     

) ازرقی هروی(

زلفش بکشی شب دراز اندازد      ور بگشایی چنگل باز اندازد
ور پیچ و خمش دگر بگشایند      دامن دامن مشک طراز اندازد 

) رودکی(

ای گشته خجل آب حیات از دهنت    سرو از قد و ماه از رخ و سیم از ذقنت
صاحب نظری کجاست تا درنگرد     صد یوسف مصر در ته پیرهنت

) عسجدی (

هرچند که بر زمانه فرمان من است          فرمان تو بر تن و دل و جان من است
سلطان منم و عشق تو سلطان من است     من زاِن تو ام همه جهان زاِن من است   

) امیر معزی(

عشقست مرا بهینه تر کیش بتا       نوشست مرا ز عشق تو نیش بتا
من می باشم ز عشق تو ریش بتا    نه پای تو گیرم نه سر خویش بتا  )سنایی(

شده کیوان ز هفتم چرخ یارش      به کام نیکخواهان کرده کامش
ز هشتم چرخ هرمزد خجسته       وزیرش بود و دل در مهر بسته    

) اسعدی گرگانی(

ای می لعل راحت جان باش    طبع آزاده را به فرمان باش
روزگای بخست، مرهم شو      دردمندم ز چرخ درمان باش  

) مسعود سعد سلمان لاهوری(

هم از وی رو هم از من شرم بادت   که از ما سوی رامین گشت یادت
مرا شــوخی و بی شرمی میاموز     که بی شرمی زنان را بد کند روز  ) ایراد 
ویس از ندیمه ی مخصوص خود که چرا از او بی اجازه نزد رامین ســخن 

رانده است …ویس و رامین - اسعدی گرگانی(

چون می گذرد کار چه آسان و چه سخت  
وین یکدِم عاریت چه ادبار و چه بخت

چون جای دگر نهاد می باید رخت          
نزدیک خردمند چه تابوتی و چه تخت   

)عنصری (

از فراوان گل که بر شاخ درختان بشکفد
راست پنداری درختان گوهر آوردند بار

باندادان بوی فردوس بنرین آید همی 
از در باغ و در راغ و ز کوه و جویبار

)فرخی سیستانی(

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.

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

ایرانشهر: کتاب رباعیات عمر خیام که شهرتی جهانی دارد همیشه در بساط کتابفروشی شرکت کتاب حضوری مستمر داشته است. شرکت کتاب تنها موسسه انتشاراتی ایرانی در خارج از ایران است که به افتخار خیام روی یکی 
از جلدهای تقویم دیواری خود را به این نابغه بزرگ اختصاص داد. یکایک  اندیشمندان ایران را بزرگ بداریم و با دستاربندان فقاهتی جمهوری ننگین دامن اسلامی که با دانش در مخالفت تام و تمام هستند آشکارا مبارزه کنیم. 

خیام و سبک زندگی بوشهری در گفت وگو با حمید موذنی؛
رابطه بوشهری ها با خیام طعم خاصی دارد؛ طعم قلیه ماهی!

حمید موذنی با اشاره به پیوندی که ســبک زندگی بوشهری با جهان بینی 
خیامی دارد، به یک نوع موســیقِی رایج در این دیار، موسوم به »خیامی« 
اشــاره کرد و گفت: خیام  خوانی )خیامی( از منظر کم هزینه و درعین حال 
لذتبخش بودن، برای بوشهری ها مثل خوردن »قلیه ماهی« است که مهم ترین 
وجه آن، تند بودن غذاست و کیفیت بهتر آن در نشستن عرق ناشی از این 

تندی بر صورت فرد است

گزارشگر: الهام بهروزی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا( در بوشهر، »خیام خوانی« 
یکی از آیین های جذاب و منحصربه فرد است که از سال های خیلی دور در 
بوشــهر اجرا می شود و از محبوبیت فراوانی نزد اهالی این منطقه برخودار 
است. آیینی که از هم آمیزی موسیقی، ادبیات و هنر شکل گرفته است و بر 
محوریت اشعار خیامی و بداهه گویی می گردد. به عبارتی، مردم این دیار، 
نسل اندر نسل با رباعیات خیام زیسته اند و خیام خوانی بیش از اینکه برای 
آن ها یک آیین موسیقایی باشد، فلسفه ای برای زیستن در لحظه حال و سهل 

گرفتن زندگی است.
بدیهی اســت خیام از شاعران صاحب اندیشه و فیلســوف، ریاضیدان و 
ستاره شــناس نامی ایرانی است که با سرودن رباعیات فلسفی دست روی 
نقاط اصلی زندگی مردم گذاشته و با آمیزش خیال و اندیشه دنیای ملموس 
و مبتنی بر »بی ثباتی و گذار بودن زندگی« را برای بشــر ترسیم کرده است. 
البته بنا به گفته ادیبان، بسیاری از این رباعیات، سروده وی نیست ولی چون 

بر مشرب فلسفی خیام خلق شده اند، به این شاعر نسبت داده شده اند.

در این میان اهالی بوشــهر در ســنتی دیرینه، اشعار خیام را در محفل های 
خصوصی و گاه کاملا مردانه می خوانند. شــیوه اجــرای این آیین، به این 
صورت اســت که ابتدا بزرگ محفل، تک خوانی را با اشعاری از حافظ یا 
دیگر شعرای نامدار به عنوان مقدمه آغاز می کند. سپس میهمانان کم کم به 
حلقه آواز پیوسته و رباعی های خیام را به صورت دسته جمعی و همراه با 
دف و نی و متاثر از ردیف موسیقی ایرانی می خوانند. دست  زدن ریتمیک 
و هماهنگ، همراه با بداهه سرایی نیز بخشی از »خیام خوانی« یا »خیامی« 
است که از برجسته ترین و شــادترین آیین موسیقایی این ناحیه از کشور 

به شمار می رود.

برای آشنایی بیشتر و بهتر با این آیین و گرایش مردم بوشهر به اشعار خیامی 
و شــکل گیری آیین خیام خوانی در این دیار، با »حمید موذنی«، نویسنده، 
روزنامه نگار و جامعه پژوه بوشــهری به  گفت وگو نشستیم. موذنی، مولف 
آثاری مانند »بازنگری انتقادی«، »تاریخ ســینمای بوشــهر«، »ســینما در 
بوشهر«، »تاریخ عکاسی در بوشهر«، »فوتبال و سینما«، »پاشنه اسفندیار 
و چشم آشیل مدرن« و خالق مجموعه عکس »لنگرگاه همیشگی ام بوشهر« 

است. این مصاحبه در ادامه از نظر مخاطبان می گذرد.

آقای موذنی از دید شما، چرا رباعیات خیامی در بوشهر از دیگر سروده های 
شــاعران بزرگ پیشی گرفت و مردم این منطقه با آن  بیشتر همذات پنداری 

می کنند؟

پیــش از این، مبتنی بــر برخی آرا و نظریات جامعه شناســان، جغرافیا بر 
خصایص و ویژگی های رفتاری و فرهنگی جوامع تاثیرگذار بوده اســت. 
گرچــه این نوع نظریات، بعدها مورد تردید قــرار گرفت و از منظر برخی 
جامعه شناســان، حتی مردود شمرده شد؛ اما به نظر می رسد هنوز می توان 
با تاســی از این نظرات، تا حدودی به تاویل برخی مناسبات و رفتارهای 
اجتماعی پرداخت. از جمله کســانی که به تاثیر اقلیم و جغرافیا بر منش و 
رفتارهای جوامع، باور داشته است، می توان به »ابن خلدون« و »مونتسکیو« 

اشاره کرد.

از این رو، به نظرم شــاید بتوان بــا میانجیگری نظرات »ابــن خلدون« و 
»مونتســکیو« به گرایش مردم بوشــهر بــه »خیام خوانی« و ایجاد ســبک 
موسیقیایی »خیامی« در این بندر نظر افکند. از این منظر، به نظر می رسد که 
لذت جویی مردمان آب و هوای گرم به همراه سختی زندگی و مشقت کار 
در این جغرافیا - که منجر به تنبلی و کاهلی فردی و جمعی شده است - در 
گرایش به شعر خیام  دخیل بوده است. درواقع، تنبلی و شادزیستی، بخشی 
از ویژگی مردمان ساکن در مناطق آب و هوای گرم است. »ابن خلدون« پدر 
جامعه شناسی در کتاب »الِعبَر« هم بیان کرده است: »در میان مردمان مناطق 
با آب و هوای گرم، عاطفه نقش مهم و بسزایی دارد و مردمان این مناطق از 

نظر موسیقیایی نیازمند ریتم های تندتری هستند.«

»نعمت الله فاضلی«، جامعه شناس ایرانی نیز در مقدمه کتاب »نقش عواطف 
بر جوامع انســانی« متاثر از آرای ابن خلدون می گوید: موســیقی مشهور 
بنــدری در نواحی جنوبی متاثر از شــرایط آب و هوایی و جغرافیای این 
مناطق است. »بارون دو مونتسکیو«، فیلسوف مطرح فرانسوی هم در کتاب 
»روح القوانین« به این موضوع پرداخته و نوشــته اســت: »در کشورهای 
معتدل احساس خوشــحالی مردم بیشتر از کشورهای سردسیر است و در 
کشورهای گرمسیر این حس خیلی شدید است.« او به نکته ای اشاره می کند 
که امروزه خیلی ها تمایل به تائید آن دارند: »من به تماشای اپرای مشابهی 
در انگلســتان و ایتالیا رفتم که حتی بازیگران آن هم یکسان بودند و دیدم 
موسیقی مشابه، تاثیر متفاوتی بر دو ملت داشت. یکی واکنش سرد و بلغمی 
و دیگری به وجد می آید و هیجانی می شــود، چیزی که تصور آن دشوار 

است.«

»جفری ســاکس« هم در همین زمینه پژوهش هایی برای موضوع تاثیر آب 
و هوا داشــته که در واقع مدرن کردن نظرات مونتسکیو است: به عقیده ی 
ســاکس: »آب و هوای گرم جنوب نه تنها با تنبل کــردن مردم و لذت جو 
کردن آن ها که با کاســتن از توان بدنی شان در اثر بروز بیماری ها و به دنبال 
آن کاهش توان شــان برای کار کردن و بروز استعدادها مستقیما بر عملکرد 

اقتصادی تاثیر می گذارد.« این یکی از دلایلی است که می توان با تاسی از 
آن جغرافیا و اقلیم را در گرایش به خیامی مورد تامل قرار داد.

چطور شــد که اشعار خیامی از نیشابور به بوشهر سفر کرد و بُعد زمانی را 
پشت سر گذاشــت تا در جایی غیر از خاستگاه خودش در جان موسیقی 
آرام بگیرد و دمساز مردمانی شود که در حال زندگی می کنند؟؛ مردمانی که 

با وجود همه رنج ها، شادی را گم نمی کنند.

پذیرا بودن، رواداری، زندگی را ســاده گرفتن، شک و تردید به پدیده ها، 
تنبلی، شادزیستی، گرما و شرجی، دریا و علاقه مند بودن به فرهنگ و هنر، 
مردم بوشهر را به رباعیات خیام علاقه مند کرده است. این علاقه، چنان بوده 
که به صورت انتزاعی مردم بوشــهر از خیام دعوت کرده اند که از نیشابور 
به بوشــهر آمده و ساکن انتزاعی این بندر شــود. از این رو، »خیام« اولین 

شهروند افتخاری فرهنگ بوشهر شده است.

در خیام خوانی، اندیشه، هنر )موسیقی( و ادبیات به طرز شگفت آوری با هم 
عجین شده  و به لطف آن افزوده اند، شما چقدر با این گفته موافق هستید؟

به نظر من سبک موســیقی خیامی خیلی ساده و در عین حال گیراست. در 
واقع »خیامی« به واسطه فرم ساده و فلســفه ای که در اشعار خیام بوده، به 
تلفیق متوازنی رسیده است و توان عهده داری بخشی از گفتمان اجتماعی و 
نوع زیست مردم شهر بوشهر را دارا شده است. »خیامی« چند ویژگی داشته 
که توانســته در شهر بوشهر به یک سبک موسیقی خاص این اقلیم در آید؛ 
یک، مردم بوشهر اکثرا فقیر و قشر کم درآمدی بوده اند. دو، شهر فاقد حوزه 
عمومی برای تفریح بوده و گرما و شــرجی هوا مزید بر علت بوده تا مردم 
به خانه و حوزه خصوصی پناه ببرند. ســه، آلات موسیقی هم در قدیم در 
خانه ها فراگیر نبوده و مردم هم به موسیقی آن چنان فاخر نگاه نمی کرده اند. 
خیامی در واقع با یک نی جفتی و یا فلوت که یک ساز ساده بوده و کف زدن 
دســت های افراد حاضر شــکل می گرفته و نیاز به خرج و مخارج زیادی 
نداشته اســت. تازه بدون ساز هم این موسیقی اجرا می شده است. از این 
ویژگی می توان نتیجه گرفت که خیامی در عمارات ُتّجار، شــکل نگرفته، 

بلکه در خانه های محقر مردم معمولی نُزج و رشد پیدا کرده است.

از ســوی دیگر، رباعیات خیام کوتاه بوده و برای حفــظ کردن آن نیاز به 
حافظه قوی نبوده اســت. کوتاهی رباعیات خیام بیشــتر با ذهن و روحیه 
بوشهری ها، جور بوده تا شاهنامه خوانی که هم حافظه قوی می خواسته و 
هم بحث و گفت وگو و شــرح درباره آن. به همین دلیل خیام خوانی خیلی 
سریع در اکثر خانه های بوشهری ها جا گرفت. شما برای مثال در عروسی ها، 
کنسرت ها و آلبوم های منتشــر شده و چه در کافه ها، گروه های متعددی از 
خیام خوان ها را می بینید؛ اما نکته  جالب این اســت که از قدیم تا حالا فقط 
تعداد انگشت شــماری از رباعیات خوانده و همین طور تکرار شده و تا به 
امروز رسیده است. به ندرت کسی یا گروهی را می بینید که رباعیاتی غیر از 
این کلاسیک های تکراری را بخواند. درواقع، خیامی به خاطر همین سادگی 

در اجرا و حفظ، راحت بوده که اینقدر فراگیر شده است.

در اینجا شــاید از یک تمثیل بد نباشــد اســتفاده کنم. خیامــی از منظر 
کم هزینه بودن ولی کیف دادن و لذت بخشــیدن، شبیه غذای »قلیه ماهی« 
بوشهری هاست. مهم ترین وجه قلیه ماهی، تندی آن است و کیفیت بهتر آن 
در نشستن عرق ناشی از تندی بر صورت کسی است که قلیه را می خورد. 
به همین خاطر در خانه ی تاجر و فقیر هر دو قلیه ماهی را با لذت می خورند 
و در باب طعم تند آن صحبت می کنند. تفاوت اما در نوع ماهی استفاده شده 
در قلیه است که در آشپزخانه ی تاجر، ماهِی »حلوا سفید« طبخ می شود و در 
خانه مردم عادی، »حلوا سیاه«؛ اما مزه تند مشترک، لذت ماهی حلوا سیاه 
)ارزان قیمت( را همچون ماهی حلوا سفید )گران قیمت( می سازد؛ تا آنچه 
مهم در نظر گرفته شــود، لذت و سرخوشی ناشی از طعم تند باشد و قشر 

فرودست به جبران روانی ناداری خود بپردازد.

تندی و فلفل زیاد، طعم فقر است. هندی ها هم بابت تعداد جمعیت زیاد و 
فقر مردم، غذاهایشان اکثرا تند است تا تندی و تیزی طعم غذا کمک کند به 
کالری فکر نکنند؛ بلکه شکم شان سیر شود و زندگی شان در عین فقر، طعم 
داشته باشد. قلیه ماهی و خیامی از این رو شبیه هم هستند، با اینکه زندگی 
سخت است و معاش صعب، اما این دو زندگِی سخت را لذت بخش کرده و 

کمک می کند با همه سختی ها، حس سرخوشی جریان داشته باشد.

به نظر شما این اندیشه و فلســفه اشعار خیامی است که مردم بوشهر را به 
خود جذب کرده یا ساختار و فرم روایی آن؟

به نظرم من، هر دو. ببینید! هم فلســفه و اندیشــه خیــام دخیل بوده و هم 
فرِم رباعی که برای به خاطر ســپردن ساده بوده اســت. هرچند خیامی یا 
خیام خوانی به نظرم در بوشهر بابت یک انتخاب از سر اندیشه نبوده است؛ 
در واقع این رخداد به صورت ناخودآگاه و متاثر از روحیه ِهِلنیســتی و یا 
اپیکوری و معطوف به شادزیستی مردم این منطقه، شکل گرفته و رواج پیدا 
کرده است. با توجه به  اینکه من خودم بوشهری ام و تجربه زیسته ام در این 
اقلیم بوده، به نظرم همان ایده های اِبن خلدون و مونتسکیو پُربیراه نیست؛ 
یعنی اقلیم و جغرافیا و کاراکتــر روحی مردمان منطقه در رویکرد به خیام 
تاثیر داشته است. از ســوی دیگر، تمرکزگرایی و نظام طبقاتی نیز در این 

وضعیت دخیل بوده است.

مردِم پیرامون به ویژه در مناطق آب و هوای گرم، تناقض آرزوهای زندگی 

بهتر در مرکز و برخورد با مسافران خارجی که به این بندر سفر می کرده اند، 
با زندگی ســخت خود مقایســه می کرده اند و این تناقــض را با این نوع 
بازخوردهای آیینی و موسیقیایی جبران می کرده اند. در واقع، بوشهری ها 
در این وضعیت با اقبال به خیام، ناکامی های خود را به این صورت جبران 
می کرده اند. فلسفه این جهانِی خیام که در بوشهر ذیل خوش  بودن در این دِم 
کوتاِه زندگی، معنا پذیر شده، در واقع مکانیسمی برای تحمل زندگی سخت 
در این آب و هوا و شرایط سخت معیشتی بوده است؛ نوعی بهشت سازِی 

ذهنِی این جهانی برای گریز از شرجِی عرق ریِز واقعیِت زندگی.

بر اســاس نظر اپیکور ما زمانی خوشبخت هستیم که احساسات خوشایند 
ما را فرا گیرد و از احساسات ناخوشایند بری هستیم. جِرمی بنتام نیز معتقد 
بود، دو ارباب بر انســان حکومت می کنند؛ ارباب شــادی و ارباب رنج. 
جان اســتوارت میل هم گفته بود که خوشبختی چیزی نیست به جز شادی 
و رهایی از رنج. بوشهری ها هم متاثر از تجربه زیسته خود همین فلسفه ها 
را نخوانده، زندگی کرده اند. برای مثال، از آنجا که ســبک موسیقی َشروه، 
کارکرد غم اَفزایی و ترکاندن بُغض را داشــته و بخشــی از عواطف مردم 
بوشهر را نمایندگی می کرده تا غم این زندگی را گوشزد کند و اشک تلخی 
برای این نوع زیستن را جاری سازد، خیامی نیز برساخِت دیگر مردم بوشهر 
برای رقم زدن خوشی و لذت از زندگی، نماینده بخش دیگر عواطف این 
مردم بوده است. درواقع، رجوع به خیام و آیین دورهمی آن کمک می کرده 
که مردم غم را لحظاتی کنار بگذارند و کمی با سرخوشی و باده و رقص به 

این زندگی بخندند.

آقای موذنی برای ما در خصوص فلسفه خیام خوانی در بوشهر بیشتر بگوئید 
و اشتراکات اندیشه خیام و مردم بوشهر!

خیامی برای بوشــهری ها، مقاومت در برابر سوپر اِگوی مذهبی و اصلاح 
آن به سبک خودشان اســت. در واقع اِگوی بوشهری، نوعی منِش لیبراِل 
مسلمان را داراست. بوشهری ها هم تاسوعا و عاشورا را به خوبی و خاص 
خود تنظیم کرده اند و هم اینکه در کنار ادای فریضه های دینی به خوش باشی 
و رقص و خنده و »اِرنَک بازی« )لج بازی( هم دلمشــغول بوده اند. هم این 
هســتند و هم آن و نه این اند و نه آن. یک وضعیت میانه را دارند. نه تائید 
می کننــد و نه نفی، ولی در هر دو، ضمن همراهی نســبی تردید می کنند. 
خیامی برای بوشهری ها، بابت فلسفه ی اندیشه ورز، این جهانی، سکولار 
و شک برانگیز خیام درواقع هر شهروند بوشهری را به یک »دکارت« تبدیل 

می سازد.

بر همین اساس، از آنجا که اهالی این بندِر مدارا، روحیه ی پذیرایی دارند، 
در برخورد با سنت آن را به ســبک خودشان تغییر می دهند و کاری را که 
دوست دارند، انجام می دهند. از این روی، خیام برای بوشهری ها بیش از 
فردوسی، حافظ و ســعدی، گیرایی داشته است. فلسفه و اندیشه خیام با 

سبک زندگی یا لایف استایل آن ها نزدیک تر بوده است.

بداهه خوانی ها در خیام خوانی چقدر به لطف آن می افزاید؟

بداهه خوانی در خیامی جزئی از این ســبک موســیقی است که به صورت 
مستقیم دیگران را با خواننده و نوازنده ها همراه می سازد. یک ویژگی مهم 
خیامی این است که در جمع خیامی، خواننده بیش از یک نفر است و مانند 
بازی فوتبال می شود توِپ خوانندگی را به نفر دیگری پاس داد. بنابراین هر 
کس که مایل است می تواند در لحظه ای که موسیقی این اجازه را می دهد، 
شروع به خواندن کند. اگر کسی هم در خوانندگی مشارکت ندارد، در کنار 
کسانی که با ریتِم خاص کف می زنند، می تواند همراه شود. در واقع خیامی 
یک سبِک موسیقی پذیر است. شما را تنها تماشاگر نمی خواهد، بلکه شما 
را به بزم و موســیقی دعوت می کند و از شما حضوری فعال برای ساختن 
آن جمع طلب می کند. این وضعیت خیامی شبیه روحیه مداراگر و روادار 
بوشهری هاست که پذیرای دیگری هستند، نه انسان هایی اخمو و سخت گیر 

که کاری با دیگری ندارند.

ثبت ملی خیام خوانی از دید شما چه پیامدهای مثبتی داشته است و آیا این 
آیین در رونق گردشگری فرهنگی این منطقه تاثیری هم خواهد داشت؟

ثبت ملی خیام خوانی کاری خوب و ارزشمند است؛ اما درباره گردشگری، 
صادقانه اگر بگویم در ایراِن امروز صنعت گردشگری جایگاهی ندارد. این 
فقدان تا حد زیادی با ســد و مانع از سوی گفتمان رسمی مواجه است. در 
واقع گرایش بیشتر مردم به خیام خوانی و موسیقی و شادی، نوعی مقاومت 
در زندگی روزمره و تلاش برای حفــظ حوزه عمومی در تقابل با گفتمان 

رسمی است.

آقای موذنــی به عنوان ســوال آخر، برای مــا چند تــن از  معروف ترین 
خیام خوان های بوشهر را معرفی کنید

من همه را نمی شناسم اما تا آنجا که حافظه ام یاری می کند، خیام خوان های 
بوشهر این افراد بوده اند: رسول شوشتری، حسین موجی، باقر آرامی، عامو 
خدر، خلیل موذنی، جهانبخش کردی زاده، سعید شنبه زاده، غلامرضا وزان، 
آکا صفوی، باقر آرامی، احمد قربانی، باران مظفری، محمد لاریان. حتما 
کسان دیگری نیز هستند که یا من نشــنیده ام و یا اکنون در خاطرم حضور 

ندارند.
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گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:

سرمقاله ایرانشهروند: مرض دوقطبی حاد!
هر هفته توی این ستون در مورد خبرها و تحلیل 
ها چیز می نویســیم و اونا رو بررســی می کنیم 
اما این هفته ســرمقاله علمی – سیاسی – تخمی 
– تخیلی داریم. مــی خوایم از یه مرضی حرف 
بزنیم که از کرونا واگیرتر و از ســرطان دردناکتره 
و سالهاست که حداقل از جنگ جهانی دوم تا به 
امروز دنیا رو درگیر خــودش کرده ...، بیماری 

اختلال دوقطبی! 
 Bipolar :ویکیپدیا: اختلال دوقطبی )به انگلیسی
disorder(، که پیش تر با نام افسردگی – شیدایی 
)به انگلیســی: manic depression( شــناخته 
می شد؛ نوعی اختلال روانی است که با دوره های 
افســردگی، شیدایی و ُخلق غیرطبیعی مشخص 

می شود. 
ایرانشــهروند: از موقعی کــه پرزیدنت ترامپ 
ســال 201۶ وارد کاخ سفید شــد، یکی از راه 
های مبارزه دموکرات ها با ایشون، دامن زدن به 
دشمنی دیرین دموکرات – جمهوری خواه بود 
و اصرار بر دو قطبی شدن جامعه امریکا بواسطه 
وجود و عملکرد ترامپ اما واقعا جامعه امریکا از 
وسط جر خورده و دو پاره شده؟ آیا واقعا ترامپ 
باعث این جرخوردگی شــده؟ و آیا این مرض 
دوقطبی حاد که الان داریم تو امریکا میبینیم قابل 
علاجه؟ آیا این مرض خطرناک به جاهای دیگه 

دنیام سرایت کرده؟
اول بــاس ببینیم این مرض چجــوری و از کجا 
اومده ... امریکای دوقطبی مال امروز و دیروز و 
این سالها نیست و هیچ ربطی هم نه به ترامپ داره 
و نه به بایدن ... این کینه دو حزبی بین جمهوری 
خواه هــا و دموکرات ها و این فحش خوار مادر 
دادن به هم و بعضی وقتام دعواهای سیاســی از 
زمان جنگ های داخلی امریــکا بوده ... وقتی 
جنوبی ها )اکثریت جمهوری خواه( از شمالی ها 
)اکثریت دموکرات( شکست خوردن و برده داری 
لغو شد و جنگ نظامی تموم شد، جنگ سیاسی 
بین دو حزب شروع شد ... دموکراتا چون باعث 
لغو برده داری شــده بودن، خودشون رو مدافع 
اقلیت ها میدونســتن و به دشــمنای جمهوری 
خواهشــون، نژادپرســت و طرفدار برده داری 
میگفتن ... ریپابلیکن ها هم دموکرات ها رو بی 

دین، ضد امریکایی و وطن فروش میدونستن و 
بعدها هم که برچسب سوسیالیست و کمونیست 

بودن هم بهش اضاف کردن ... 
توی مقاطع تاریخی مختلف این دو حزب خیلی 
به پر و پای همدیگه پیچیدن و بارها همدیگه رو 
به کثافتکاری های متعددی متهم کردن ... خیلی 
وقتا منافع ملت امریکا فدای این جنگ و جدل بی 
پایان بایپارتیزان )دو حزبی( شده اما تا اینجاش 
مهم نیســت، مملکت خودشونه و هر غلطی که 
دلشــون بخواد میکنن و به کسی هم ربطی نداره 
ولی از زمان جنگ جهانــی دوم که امریکا وارد 
جنگ شد و بعدش هم به عنوان بزرگترین فاتح 
این جنگ ابرقدرت جهانی شد دیگه دعواهای 
دموکرات – جمهوری خواه فقط برای امریکایی 
ها مهم نبود بلکه حالا همه دنیا از این دشــمنی 
حزبی تاثیر می گرفتن و خیلی از کشورها و ملت 
ها سرنوشتشــون بازیچه رقابت و بزن بزن های 
این دو حزب شد، نمونه بارزش ما ایرانی ها که با 
گوشت و خونمون سالهاست داریم این دو قطبی 
امریکایی رو تا فیها خالدونمون احســاس می 
کنیم ... مثلا دوســتی شاهنشاه آریامهر با حزب 
جمهوری خواه و ســرنگونی حکومتش توسط 
کارتر و دار و دسته دموکراتش و گماشتن خمینی 
به عنوان فرد تایید شده حزب دموکرات در ایران 
... همین بلاها سر ملت ها و کشورهای زیاد دیگه 
ای هم اومده و داره میاد ... یه ســری از احزاب 
و شخصیت های سیاســی دنیا رفیق جمهوری 
خواهان و یه ســری دیگه دوست دموکرات هان 
بنابراین هر موقع این دو تا حزب توی امریکا به 
جون هم میوفتن، از رفقاشــون توی کشورهای 
دیگه هم استفاده میکنن تا برنامه های خودشونو 
پیش ببرن که همین دقیقا میرینه به سرنوشت مردم 
کشــورهای دیگه و به خاطر منافع این دو حزب 
به گاو فنا میرن ... مثلا اسراییل، آقای نتانیاهو و 
حزب لیکود رفقای پرزیدنت ترامپ و جمهوری 
خواه ها محســوب میشــدن و با اومدن بایدن، 
دوستای خودشو توی اسراییل به قدرت رسوند 
و همینطور بــرو جلو ... یه مثال دیگه اوکراین، 
همه میدونیم که خانواده بایدن سالهاست که توی 
اوکراین سرمایه گذاری و کاسبی میکنن و خوب 
تو این ســالهام از فســاد اقتصادی و سیاسی که 

معمولا تو کشورهای اروپای شرقی بوده و هست 
استفاده و سواســتفاده زیادی کردن و الانم حتما 
میدونین که دادستانی کل امریکا در حال تحقیق 
روی فعالیت های مشکوک اقتصادی هانتر بایدن، 
پسر رییس جمهور امریکاست. دموکرات ها با 
رفاقتی که با دولت وقت اوکراین پیدا کردن حتی 
تونستن ترامپ رو بخاطر مذاکره تلفنی با رییس 
جمهور اوکراین تا استیضاح )اولین استیضاح( هم 
پیش ببرن . الانم که همه میدونیم چه اتفاقی بین 
اوکراین و روسیه افتاده که با تاثیر مستقیم بایدن 
روی رییس جمهور اوکراین به اینجا کشیده و اگر 
می خواستن میتونستن به اینجایی که الان هستیم 
هیچوقت نرسیم ... نمونه دیگه ارتباط امریکا با 
روســیه و چین، دموکرات ها عاشق پیوند زدن 
ترامپ با روســیه و پوتین هستن ولی جمهوری 
خواه ها مدعی هستن که خانواده بایدن با چینی 
ها معامله و زد و بند میکنن ... خلاصه همونطور 
که میبینین این دوتا حزب امریکایی نه تنها دهن 
ملت امریکا رو سرویس کردن بلکه کل دنیا رو به 
فلان فنا دادن و دارن میدن ... بعضی وقتا انقدر 
جنگ و جدل دوقطبی امریکا عمیق و زیاد میشه 
که آدم خوف میکنه نکنه اصن بزنن مملکت رو 
تجزیه کنن، مثلا تگزاس بشه یه کشور جمهوری 
خــواه و کالیفرنیا کشــور دموکــرات )که بعیدم 

نیست!( ...
مــرض دو قطبی حاد امریکایــی داره به آرومی 
دموکراســی امریکا رو مثل خوره از بین میبره و 
فســاد و دیکتاتوری )به شکل حزبی و سیاسی( 
و شــهوت قدرت بایپارتیزان بین دموکرات ها و 
جمهوری خواه ها داره بیــداد میکنه، هر کدوم 
برای برتری جلوی رقیبش حاضره حتی مملکت 

و مردمش رو هم فدا کنه ... 
علاج این مرض دوقطبی فقط یه راه چاره داره: 
اومدن حزب ســوم یا چند حزبی شدن امریکا 
و خارج شــدن انحصار قدرت از دست هر دو 
حزب! و بی طرف شــدن و غیر حزبی شدن قوه 
قضاییه و دادگاه های امریکا! اینجوری همه دنیا 
یه نفســی میکشــن و مردم امریکا هم میتونن به 
آینده شــون امیدوارتر از الان باشن ... والسلام، 

نامه تمام!

یارو می رسه به دوستش می گه: حیف نون چی 
شده؟ خیلی به نظر ناراحتی؟ حیف نون می گه: 
آخه این هفته بدترین هفته برام بود، شنبه طلبکاره 
اومد در خونمون، یکشنبه ماشینم رو دزدیدند، 
دوشنبه خونه مون آتیش گرفت، سه شنبه سکته 
ناقص کردم، چهارشنبه بابام فوت کرد، پنج شنبه 

زنم گم شد و از همه بدتر جمعه... زنم پیدا شد
*********

توی یک مهمانی، یک خانمی رو می کنه به حیف 
نون، می گه: به نظر شما من چند سالمه؟ حیف 
نون می گه: گفتنش یک خورده مشکله، اما یک 
کم که دقیق می شم می بینم اصلا بهتون نمی یاد!

*********
به غضنفر میگن: چرا همش داری دور میدوون 

با ماشینت میچرخی؟می گه: راهنمام گیر کرده!!
*********

ســه نفر توي هواپیما برای هم کلاس میذاشتند 
. اولیــن نفر بــا موبایل دومین نفر بــا لب تاپ 
سومین نفر میبینه داره کم میاره میره یك دستمال 
کاغــذي رو لوله مي کنه میگــذاره توي جیبش 
البته یك گوشه از دســتمال کاغذي را از جیبش 
بیرون میگذاره بعد مي اید پیش دوســتاش یکي 
از دوستاش ازش مي پرســه این چیه از جیبت 
بیرونه ؟ میگه واي خداي من کي براي من فکس 

فرستاده !!!؟؟؟
*********

غضنفر میره طوطي بخره به جاش یه جغد بهش 
می فروشن. چند روز بعد ازش مي پرسن: »این 
طوطیه حرف هم مي زنه؟« غضنفر جواب میده: 

»حرف نمی زنه ولی خیلي توجه مي کنه.«
*********

غضنفر دست میندازه دورگردن دوست دخترش 
بلد نیست چی بگه .میگه گردنتو بشکونم ؟

*********
دیــروز : از پذیرفتــن خانــم هــای بدحجاب 
معذوریم!!! امروز: از پذیرفتن خانم ها، با شلوار 
کوتاه معذوریم!!! . فردا : خواهشا با شلوار وارد 

شوید.........
*********

از حیــف نون می پرســند تا حــالا مربا بالنگ 
خوردی؟ می گه من که همیشه با دست می خورم!

*********
حیف نون پول نداشته دماغش رو عمل کنه، سر 

دماغش رو می گیره بالا، بهش تافت می زنه!
*********

به حیف نون می گن: نفت، طلای ســیاه است. 
حیف نون فرداش یه ۵ لیتری می اندازه گردنش!

*********
حیف نون مست می کنه، شنگول می شه، گرگه 

میاد می خورتش!
*********

از حیف نون می پرسن خواهرت دختر زائیده یا 
پسر؟ می گه به من اطلاع ندادن. هنوز نمی دونم 

دایی شدم یا خاله!
*********

شب اول قبر حیف نون ازش می پرسن من ربک؟ 
می گه می تونم از فرصت مقایسه استفاده کنم؟!

*********
حیف نان راننده اتوبوس بوده بعد یه مدت راننده 
میني بوس مي شه... مي بینند که هیچي پول در 
نمیاره... پیگیر مي شن مي بینن که پولها رو پاره 

مي کنه!!!

*********
حیف نان زنش دو قلو مــی زاد به دکتره میگه: 

دکتر ارزون حساب کن جفتشو ببرم
*********

حیف نان و دوســتش به تاکسی میگن: آقا 3 نفر 
تا تجریش چقدر می گیری؟ راننده میگه: شما که 
2 نفر هستید! حیف نان میگه: مگه خودت نمی 

خوای بیای؟
*********

یك ژایني بعد از 1۵ سال به یك مورچه یاد میده 
که با چوب غذا بخوره بد اون رو میاره تو میدان 
تا به مردم نشان بده مردم هم دور تادور میایستن 
تا نگاه کنند حیف نان داشته از اونجا رد مي شده 
مي بینه همه عقب وایستادن و یك مورچه هم اون 
وسط هســت میره باپا مورچه رو له میکنه میگه 

اخه مورچه هم ترس داره
*********

پلیس به حیف نان: اینجــا ماهي گیري قدغنه!!! 
حیف نان: ولي اینجا تابلو نزدین!!! پلیس: نزدیم 
کــه نزدیم، زود باش از بــالاي اون آکواریوم بیا 

پایین!!!
*********

از حیف نان مي پرسن صورتي چه رنگیه؟ مي گه 
قرمز یواش

*********
غضنفر با دوســتش بــا لگد می زدن تو شــکم 
همدیگه. یکي از اونجا رد مي شــده مي گه شما 
دو تا دردتون نمي گیره ؟ غضنفر مي گه نه پوتین 

پامونه!
*********

هواپیما داشــت سقوط می کرد همه داشتن جیغ 
میــزدن به جز غضنفر! ازش می پرســن چرا تو 
ســاکتی ؟ میگه : مال بابام که نیست بدرک بذار 

سقوط کنه
*********

دلداری غضنفر به عیالش: مهم نیست که قشنگ 
نیستی ! قشنگ اینه که مهم نیستی

*********
پدر غضنفر میمیره. شــب اول قبر ۶۲ تا فرشته 
میان سراغش. ۲تاشون ســوال می کردن... ۶۰ 

تاشون حالیش می کردن!!!
*********

غضنفر داشت آب جوش میریخته توي باغچه! 
بهش میگن: چرا آب جوش میریزی تو باغچه؟؟ 

میگه: آخه چاي کاشتم
*********

غضنفر میخواسته آتش نشــان بشه توي آزمون 
استخدامي ازش میپرسند اگر جنگل آتش بگیره 
و اون اطراف آب نباشه چه کار میکني؟ غضنفر 

میگه: هیچي تیّمم مي کنیم...
*********

وصیتنامه غضنفر رو باز مکنن. نوشته بوده نماز 
قضا ندارم ولي 20 سال برام وضو بگیرید!

*********
به یکی میگن از قفل فرمونت راضی هستی میگه 

آره فقط سر پیچ اذیت می کنه !!!
*********

بــه حاجیه میگن ســفر حج چطور بــود؟ میگه 
خیابوناش تمیز ، برجاش بلند ، ماشیناش آخرین 
مدل. البته یه جای زیارتی هم داشــت که شلوغ 

بود نرفتم!!!
*********

تومراسم ختم بلندگو می گه: مرحوم وصیت کرده 
سیاه نپوشین. حیف نون داد میزنه: مرحوم غلط 

کرده! ما به احترامش می پوشیم!
*********

دفترچــه خاطرات غضنفر : خیلــی فقیر بودیم 
،هیچ پولی نداشــتیم ، مادرم قادر به زاییدن من 

نبود ، خاله ام مرا زایید
*********

یه روز غضنفر تو تاکسی بود جو میگیرتش کرایه 
راننده رو هم حساب میکنه

*********
غضنفــر به تاکســی میگــه آقا چنــد میگیری 
منو برســونی بــه راه آهن؟ راننــده میگه 1000 
تومــن غضنفر میپرســه واســه چمدونام چند 
میگیری؟راننــده میگه هیچی. غضنفر میگه پس 

چمدونام رو ببر من هم اومدم.
*********

از غضنفر می پرســن که برای بستن یه لامپ به 
چند نفر احتیاجه می گه 3 نفر می گن چرا 3 نفر ؟ 
میگه: یه نفر میره بالا نردبون ، لامپ رو میگیره .. 

دو نفر هم از پایین، نردبون رو میچرخوونن
*********
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  در کانون خبر:

آخرین سخنرانی ساالنه اریک گارستی شهردار لوس آنجلس
اریک گارســتی شــهردار لوس آنجلس امروز آخرین 
سخنرانی ســالانه خود را انجام داد. او در برابر پدرش 
گیل گارستی، دادســتان پیشین شهر لوس انجلس، در 
ســخنرانی امروز خود تلاش کرد کــه از لوس آنجلس 
تصویر یک شهر پاکیزه و امن را ارائه نماید و از نگرانی 
خود برای افزایش جرائم و خشونت سخن گفت. اریک 
گارستی در صورت تایید سنا، به سفارت آمریکا در هند 
خواهد رســید. او در این سخنرانی به استخدام صدها 
نفر برای پاکیزه سازی شهر اشــاره نمود که در بودجه 
پیش بینی شده است. این گروه به پاکسازی مناطقی که 
بی خانمان ها در پیاده روها به آلودگی و غیربهداشــتی 
بودن کشانده اند، کار خواهند کرد. او پیشنهاد ۱ میلیارد 
دلار برای خانه و سرپناه بی خانمان ها را داده است. او 
به بودجه اداره پلیس برای استخدام بیشتر اشاره نکرد. 
او که سخنرانی خود را از منطقه ای که پل خیابان ششم 
در دست بازسازی است، انجام داد تا نمادی از کارهای 

در دست اجرا و ایجاد کار باشد. 
در هنگام سخنرانی او، دستشویی های موقت و کارکنان 

با جلیقه های نارنجی دیده می شدند. 
دوره اریک گارستی در دســامبر به پایان می رسد و او 
نمی تواند خود را کاندید نماید. او هنگام سپاسگزاری 
از همسر و دو دخترش بغض کرد. در این مراسم پدرش 

و دو دخترش حضور داشتند. 

تهدید الکس ویانوئه وا : تمام مترو یا هیچ
الکس ویانوئه وا، رئیس شــریف دپارتمان لوس 
آنجلــس کانتی تهدیــد کرد که اگــر کنترل کامل 
ایســتگاه ها مترو را به او ندهنــد، امنیت مترو را 
رها خواهد کرد. هم اکنون کنترل امنیت مترو بین 
شریف دپارتمان لوس انجلس کانتی، پلیس لوس 
آنجلس و پلیس لانگ بیچ تقسیم شده است و هر 
کدام وظیفه ای را به عهده دارند که این بخش بندی 

مسئولیت در تابستان پایان می یابد. 
LAPD بیشترین بخش ترانزیت را به عهده دارد 
و ۳۲۵ مامور شریف دپارتمان مسئولیت یک سوم 
آن را در کنتــرل گرفته و پلیــس لانگ بیچ بخش 
کوچکی را که از این شهر می گذرد در مسئولیت 

خود دارد. 
الکس ویانوئــه وا و همکارانــش تصمیم دارند 
پیشنهاد رسمی به مترو بدهند که در آن ۶۰۰ مامور 
کنترل مترو و گشت زنی را به عهده می گیرند و با 
۳۰ میلیون دلار بودجــه کمتر این وظیفه را انجام 

خواهند داد.
در ۵ سال گذشته مترو لوس آنجلس بزرگ، ۸۰۰ 
میلیــارد دلار هزینه کرده اســت و از اول جولای 

قرارداد تازه باید آغاز شود. 

افزایش فروش اتوموبیل های 
الکترونیکی در کالیفرنیا

ایالــت کالیفرنیــا می خواهــد فــروش اتوموبیل های 
الکترونیکــی در ۴ ســال آینده تــا ۳۵ درصد فروش 
اتوموبیل هــای نو بالا ببرد تا به هدف خود در نیمه دهه 

آینده به فروش اتوموبیل های بنزین سوز پایان دهد. 
پیشــنهاد اداره منابع هوای پاکیــزه در کالیفرنیا گر چه 
با ســرعت کم به پیش خواهد رفت اما گفته می شــود 
که تا ســال ۲۰۳۵ به مرحله ای برســد که ۱۰۰ درصد 

اتوموبیل ها الکترونیکی و یا ترکیبی از آن باشد. 
و اتوموبیل های بنزین ســوز، آرام آرام از بازار بیرون 
برود. هم اکنــون ۱۱ درصد اتوموبیل هــای کالیفرنیا 
الکترونیکی هســتند و این که در ۱۳ ســال آینده، این 

میزان به ۱۰۰ درصد برسد کاری دشوار خواهد بود. 
افزون بر این، نیاز به ساخت ۲۵۰۰۰۰ ایستگاه چارج 
باطری تا سال ۲۰۲۵ در دستور کار قرار دارد. هم اکنون 
در حدود ۸۰۰۰۰ ایســتگاه چارج باطری اتوموبیل در 

کالیفرنیا وجود دارند.

پیشنهاد گوین نیوسام: پرداخت کمک ۴۰۰ 
دالری بنزین به دارندگان یک اتوموبیل

بنزین با میانگیــن بهــای ۵/۷۳ دلار در کالیفرنیا 
بــه باک بنزین اتوموبیل ها روانه می شــود و هنوز 
فرماندار کالیفرنیا و قانون گذاران راهی برای توافق 
بر چگونگی کمک مالــی به دارندگان اتوموبیل ها 

نیافته اند.
گرچــه بهای بنزین رو به کاهش اســت، اما هنوز 
کالیفرنیایی هــا به طور میانگیــن ۱/۷۹ دلار برای 
هر گالن بیش از آنچه در ســال گذشــته پرداخت 
نموده اند، می پردازند و این مبلغ ۱/۶۵ دلار بالاتر 

از میانگین بهای بنزین در آمریکاست. 
پیشنهاد گوین نیوسام پرداخت کمک ۴۰۰ دلاری 
به دارندگان یک اتوموبیل و ۸۰۰ دلار به دارندگان 
۲ اتوموبیل و بیشتر است. و قانون گذاران می گویند 
اشکار این پیشنهاد این است که برای همه فرستاده 
می شــود و ثروتمندانی که نیازی به آن ندارند نیز 
این کارتهــای اعتبــاری ۴۰۰ دلاری را دریافت 

خواهند کرد.

افرادی که به DMV بدهکار هستند،
 کمک مالی بنزین دریافت نخواهند کرد

آخریــن گزارش هــا از اداره مالی ایالــت کالیفرنیا در 
همکاری با اداره راهنمایی و رانندگی کالیفرنیا نشــان 
می دهد که برای دریافت کارت  بانکی کمک های مالی 
بــرای جبران اضافه بهای بنزین کــه در ۶ آپریل انجام 
شــده، افراد بایــد هیچگونه بدهی به DMV نداشــته 
باشــند که شــامل مالیات ســالانه اتوموبیــل، تجدید 
گواهینامه و جریمه های رانندگی است. سیاستمداران و 
قانون گذاران جمهوریخواه، مخالف روند فرستادن هر 
گونه پول هســتند و می گویند بهتر است که بهای بنزین 
را پایین بیاورند که همگانی و اجرای آن ساده تر باشد. 
فرســتادن ایــن پول ها به بانــک ها و ســپس صدور 
کارت های اعتبــاری برای هزینه کــردن، کار زمانبر و 

بیهوده ای است.

دستیابی کارکنان سوپرمارکت های زنجیره ای
 به بزرگترین افزایش حقوق 

۴۷۰۰۰ نفــر کارکنــان فروشــگاه های زنجیره ای 
 Pavilions و   Ralph، Albertsons، Vons
که از سن دیه گو تا ســن لوئیس ادبیسپو در ۵۴۰ 
سوپرمارکت کار می کنند به توافقی دست یافتند که 
حاصل اتحاد عمل آنها و گفتگو کنندگان اتحادیه 
کارکنان با مالکان فروشگاه ها بوده است. گفتگویی 

که ۴ ماه چانه زنی را به همراه داشته است. 
بر اســاس این توافق آنها به یک قرارداد ۳ ســاله 
دســت یافتند که در آن ۱۹ تــا ۳۱ درصد اضافه 
حقوق برای بیشــتر کارکنان در نظر گرفته شــده 

است. 
کارکنان پاره وقت نیز که ۷۰ درصد نیروی کار را 
تشکیل می دهند، از ۲۴ ساعت کار در هفته به ۲۸ 

ساعت کار تضمین شده هفتگی دست یافتند.

هشتمین دوره جشــنواره بین المللی عکاسی لندن دهم آوریل 
۲۰۲۲ برگزار شد و رامین برزگر موفق شد جایزه ویژه عکاسی 

تلفیقی این دوره را به خود اختصاص دهد .
 Fine«این جشــنواره هر ساله با نظارت موسسه مشهور و معتبر
Art Photography Awards«برگزار می شود و عکاسان برتر 
از سراســر جهان در رشــته های مختلف به ارائه آثار خود می 

پردازند . 
مجموعه ای از عکس های رامین برزگر امسال در گروه عکاسی 
تلفیقی به نمایش گذاشــته شد و از سوی هیئت داوران یکی از 
آثار او به نام »چترها را باید بســت ، زیــر باران باید رفت« به 

انتخاب گردید.  این رشته  برتر در  عنوان عکس 
شــایان ذکر اســت نام این اثر در اصل از روی یکی از اشعار 

سهراب ســپهری با همین نام الهام گرفته شده است . 
رامیــن برزگر در این باره می گوید : شــعر و ادبیات فارســی 
سرشــار از مفاهیم و معانی والایی است که میتواند الهام بخش 
برای خلق آثاری ماندگار در سایر رشته های هنری باشد. برای 
آشــنایی بیشــتر با آثار و جوایز بین المللی این هنرمند میتوانید 

به وب سایت او مراجعه کنید.

http://www.raminbarzegar.com/awards

رامین برزگر عکاس ایرانی تبار مقیم آمریکا موفق به دریافت جایزه بین المللی عکاسی در لندن

http://www.raminbarzegar.com/awards
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  در کانون خبر:

دلنوشته مهتاب صفویان در شبکه های اجتماعی
و ریشخند کردن جمهوری تبهکار اسالمی   

دوســتان جان ، میخواهم بدانید ، آن زنی که پای دویدنش را بریدند ،  بال 
پرواز در آورد…

زنی را که ســرکوب کردند، در سخت ترین ســختی های غربت سر فراز 
درآمد.

زنی را که با قضاوت و شــقاوت به محکمــه صلاحیت اخلاقی بردند و از 
تحصیل در دانشــگاه تهران با وجود چهار سال رتبه اول هنری بازداشتند، 

دیپلمه مستر ۲ سوربن پاریس شد.
زنی را که بخاطر به ســر زبان افتادن نامش در دانشــگاه آزاد به استیضاح 
و تحقیر گرفتند و امضای نامش را ممنوع اعلام کردند، ۱۷ ســال است در 
انجمــن فرهنگی خود در پاریس و در شــهرداری ها و کلوب های دولتی 
و خصوصی مدرس هنر نقاشــی  و طراحی شده صدها هنرمند را تحویل 

جامعه متمدن غرب داده .
زنی که تنها جرمش عشق به نقاشــی و هنرش بود را به تبعید گاه هنرهای 
دســتی الزهرا فرستادند تا از اصل علاقه خود»نقاشی« دور شود ، لیک در 
دوســال قبل از مهاجرت در این رشته آشــنایی با فنون هنرهای دستی به 
اندوخته هایش افزود، از منبت و معرق، خطاطی و عکاســی، مینیاتور و 

چاپ پارچه، فرش و گلیم بافی، شعر و ادبیات و ….
زنی که نوجوانی و جوانی او را به خاک جنگ و ســوگ شهادت عزیزان و 

اعدام دلبندان و هم نیمکتی های کلاس دبیرستانش نشاندند ، مبارز سیاسی 
، اجتماعی شد تا مشت کوبنده اعتراض و فریاد حق طلبی و عدالت خواهی 

باشد.
زنــی که در اوج جوانی در کلاس ها و زنگ های تفریح و مهمانی ها برای 
دلخوشی دوستان با وحشت دســتگیری می خواند و خوانندگی جرمش 
شــلاق و زندان و اعدام بود ، در قلب پاریس ، در دانشــگاه ها و مجامع، 
با اشــعار مولانا و حافظ و سعدی و خیام و نیما و اردلان سرفراز …. مورد 

تشویق و تمجید و آوانگار شد !
آمفی تئاتر دانشــگاه مملو از شاگردان و اســاتید فرانسه زبان از خواندن و 
کشیدن هم زمان استقبال کردند و مشوق ثبت این ابداع با حمایت در اجرای 

زنده آن در کنسرت شدند.
آری ، دوستان جان ، گر چه سعی کردند مانع پیشرفت من باشند و مجبور 
به انتخاب راه مهاجرت شدم ولی پربار با بال های پر قدرت پرواز به ایران 

باز خواهم گشت.
جای و جایگاه و آرزو و آمال ما ایران ما و خدمتگزاری به هم میهنان است .
دست در دست یکدیگر همه با هم پیش خواهیم رفت در باز ساخت با مهر 

و درایت  بسوی پیشرفت و آبادانی ایران جان کوشش خواهیم کرد.

فرودگاه LAX یکی از 5 فرودگاه  پررفت و آمد جهان 
پس از پشــت سرگذاشتن ســال ۲۰۲۰ که پروازهای 
کمتری از فرودگاه ها انجام می شد و در سال ۲۰۲۱ بار 
دیگر آرام آرام، پروازهــای داخلی و بین المللی آغاز 
شــده، فرودگاه LAX که در رده ۱۵ بوده به رده ۵ در 
پروازهای داخلی رسیده اســت و در سال ۲۰۲۱، از 
فــرودگاه LAX ۴۸ میلیون نفر پــرواز کرده اند که ۶۷ 
درصد افزایش را نشــان داده ، در حالی که در ســال 

۲۰۱۹، ۴۵/۵ درصد کاهش وجود داشته است. 
بر اســاس همین گزارش فرودگاه آتلانتا شــلوغ ترین 
فــرودگاه جهان بــرای پرواز داخلی بــوده و فرودگاه 
تگزاس دوم، دنور ســوم، شــیکاگو چهــارم، لوس 

آنجلس پنجم است. 
در پروازهای بین المللی فرودگاه دبی اول، اســتانبول 
دوم، آمســتردام ســوم، فرانکفورت چهارم و پاریس 

پنجم هستند. 
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پاسخ به کورش سلیمانی : 

نویسنده: پیر خراسانی

مّدتی این مثنوی تاخیر شد!
هم میهن نازنین مان جناب کورش خان سلیمانی )زم( درود بر شما 

اگر خاطر مبارک باشد در شماره 307 نشریه وزین ایرانشهر مطلبی به قلم این بنده 
حقیر فقیر کمتر از قطمیر، به چاپ رسید تحت عنوان »آچار کشی بیوگرافی شیرین 
خاتون عبادالآخوند!« که نقدی بود جسارتًا و فضولتًا بر مطلبی که حضرتعالی در 
شماره 30۶ همین نشریه درباره خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل نوشته 

بودید.
متعاقبًا شما هم در شماره 308 همین نشریه جوابی به این نقد دوستانه و طنرآلود ما 
داده بودید که آن را هم خواندیم و اشارات ظریف شما را به این دردنامه خودمان 
دیدیم و به حســاب چوب استاد که به ز مهر پدر است، نهاده و لای سبیل مبارک 
مان گذاشتیم چون ما اصولًا اهل تهاتر اّره و تیشه به ویژه با هم میهنی چون شما که 
باور داریم مثل خودمان درد میهن و مردم دارد، نیستیم.چون اگر چنین نبود )زم( 
نازنین چنان که رسم زمانه است به عشق و حال خودش می پرداخت و این چنین 
لخت و عریان و با نام و نشان در ایالات متّحده شمس آباد! )آمریکای سابق( دست 

به قلم نمی برد و خودش را با شاخ گاو درگیر نمی کرد؟!
در آن جوابیه اولًا اشاره نموده بودید به قدمت صفحه اّول شناسنامه ما با این اشاره 
ظریف که نثر ما به نثر زمان شاه شهید می ماند که صد البتّه این تعارف از سر ما هم 
زیاد بود. در ضمن این اشــاره شما داغ دل ما را هم تازه کرد و یاد سرکوفت های 
اختر عیال مان افتادیم که بارها بر سر ما فریاد کشیده است که بدبخت بد مشهدی 
خسیس و کنس! چرا مثل بزرگان چند هزار دلاری از جانت وا نمی َکنی و به یک 
دکتر متخصص زیبائی مراجعه نمی کنی تا صافــکاری و رنگی روی این هیکل 
قناس و قیافه زشت ات انجام دهد و رشد منفی ِسنّی برایت فراهم کند؟! مثل فلان 
هنرمند مشهور که 30 سال قبل 2۵ ساله به نظر می رسید و امروز هم به کمک دلار 
های ســبز و علم پزشکی در همان 2۵ سالگی درجا زده است! اّما با ادامه مطالعه 
مطلب شما آه از نهاد مان بر آمد و مقادیر معتنابهی پلو حیرت با خورشت افسوس 
خوردیم که چگونه شــما هم میهن فاضل ما به این نکته مهم توّجه نفرمودید که 
جواب همه سوالات شما در همان مطلب اّول ما مستتر بود. در آخر مقاله هم به این 
پیر مرد ارفاق کرده و نوشته بودید: در مورد کم لطفی خانم عبادی در محکوم کردن 
و ظلم و جنایاتی که در بعضی کشــور ها صورت گرفته باید بنویسم که نکته شما 
درست به نظر می رسد! ولی علت آن را نمی دانم شاید بهتر است از خود ایشان 

بپرسید!!! برادر مگر دست کوتاه ما به دامن بلند ایشان می رسد؟!
در لابلای مطلب خودتان هم با سیســتم پیشرفته و هنرمندانه »به در بگو تا دیوار 
بشنود!« اتهاماتی از قبیل شایعه پراکنی، ندانستن واقعیت ها، کم اهمیت دادن به 
مقام و منزلت و  اعتبار بزرگان، نخبه ُکشی، بر خود نبالیدن به این افتخارات، ترور 
شخصیت و به ویژه به زیر سوال بردن اعتبار و افتخار این جایزه بزرگ بین المللی 
را بار شانه های نحیف این پیر مرد کرده و در نهایت از ما سند و مدرک و نامه سفید 
امضاء خواسته بودید جان برادر ما غیر از رفتار و گفتار خود این بزرگان هیچ سند 

محضری معتبر تری برای ارائه نداریم!
در جائی از مطلب خودتان هم با تعّجب ســوال کرده اید چطور ممکن است این 
ســازمان های معتبر بین المللی با آن همه ابهت و عظمت، از جمهوری اسلامی 
رشوه قبول کنند؟ شما را ارجاع می دهیم به حرکت شجاعانه پرزیدنت باراک اوباما 
که با آن قد رعنا جلوی اعلیحضرت پادشاه عربستان سعودی نیم متر دولا می شود 
تا ایشان آن گردنبند طلای ســنگین وزن را به گردنش بیندازد یا دختر عالیجناب  
پرزیدنت دانالد ترامپ با آن همه ثروت و مکنت از شاهزاده بن سلمان البتّه به نام 
کمک به موسسات خیریه، کادو های میلیون دلاری می پذیرد چرا سران آن سازمان 

های به قول شما معتبر بین المللی نه رشوه، بلکه کادو از آخوند ها قبول نکنند؟ 
در ضمن در قسمت دیگری از نامه جوابیه تان پرداخته بودید به سرزنش هم میهنان 
مان و دفاع از هنرپیشــه زیباروی محروم الاسکار امت همیشه در پیست رقص و 
حسینیه با این جملات که: چرا وقتی خانم شهره آغداشلو نامزد جایزه اسکار می 
شــود، این مهم ترین جایزه سینمائی را که به خاطر آن که نصیب چارلی چاپلین 
نشده بی اعتبار جلوه می دهیم؟ انشاالله خدا ما را به زمین گرم بزند، نمی خواهیم 
دچار »عاق خواننده!« شویم لذا َدِم قلم فرو می بندیم و فقط به شما توصیه می کنیم 
مراجعه کنید به دو مصاحبه ای که این بازیگر ایرانی داشته یکی مصاحبه ایشان با 

خبرنگاری در لندن* و یکی هم مصاحبه ایشان پیش از مراسم اسکار همان سال در 
آمریکا** و پاسخ های  ایشان به آن دو خبرنگار،  ما آن ها را دیدیم و  بسیار شگفت 

زده شدیم ، شما را نمی دانیم؟!
یادتان هســت در جائی از نامه جوابیه خودتان با عتــاب و خطاب به هم میهنان 
مان نوشــته بودید: چرا وقتی اصغر فرهادی دو سال پی در پی برنده بهترین فیلم 
خارجی می شود ما بدون ارائه کوچکترین مدرک و سندی بر اساس یک تحلیل، 
چنین کاری را نشانه زد و بند سران جمهوری اسلامی با دست اندر کاران اسکار می 
دانیم؟ جان برادر سند و مدرک را داخل حّمام پیدا کردیم و مثل مرحوم ارشمیدس 

برهنه توی کوچه دویدیم که یافتم، یافتم!
اّما چرا مدتی این مثنوی تاخیر شد؟ علت بر می گردد به قضیه ای که چند روز قبل 

اتفاق افتاد به این شرح:
به این خبر توجه کنید: دادســرای فرهنگ و رســانه تهران سینماگر ایرانی اصغر 
فرهادی  را به جرم ســرقت ادبی محکوم شناخت! آزاده مسیح زاده از هنرجویان 
سابق اصغر فرهادی وی را متهم کرده که شروع فیلم خود را به نام قهرمان از فیلم 
مســتند وی به نام »دو سر برد دو سر باخت« کپی برداری یا در واقع سرقت کرده 
است. دادگاه با تایید اتهام ایراد شده اصغر فرهادی را مجرم شناخت و مدعی شد 
که سینماگر ایرانی عناصر کلیدی فیلم آزاده مسیح زاده را با نقض حقوق وی کپی 
برداری کرده است.دادسرای فرهنگ و رسانه تهران سپس رای خود را لازم الاجرا 
و غیر قابل تجدید نظر دانسته و گفته است که اکنون قاضی دیگری درباره مجازات 
اصغر فرهادی تصمیم خواهد گرفت. یعنی آقای فیلمساز جنتلمن و با کلاس برنده 
اســکار ما مردم ایران دزد از آب درآمده اســت!عزیز جان آیا کسی که از شاگرد 
خــودش  دزدی می کند با جنایتکاران زد و بند و به مردم و میهن خودش خیانت 

نمی کند؟
اگر دوباره دست به قلم برده و جسارت کردیم به این دلیل بوده که دل مان، هم به 
حال خودمان ســوخت هم به روزگار هم میهنان مان که به قول صمد آقا ما مردم 

چقدر صاف و صادق ایم؟! 

اگر یادتان باشــد زمانی حضرت امام راحل )ج( فرموده بودند آمریکا از شوروی 
بدتر، شــوروی از آمریکا بدتر انگلیس از هر دوی آن ها بدتر و پلید تر!  ما هم به 
تاسی به آن امام بزرگوار می گوییم: ایکس از ایگرگ بدتر،ایگرگ از ایکس بدتر، 

ِزد از هر دوی آن ها بدتر و پلید تر، والسلام علیکم ورحمة الله و برکاة!؟
•  مصاحبه خانم آغداشلو در لندن

مجری : شما حاضرید به ایران بروید؟
پاسخ: بله

مجری:،با چادر و مقنعه چه مى کنید؟
پاسخ: مى گزارم چون به هر حال قانون آن کشور أست. 

••
مصاحبه خانم آغداشلو در آمریکا:

مجرى: در مراسم اسکار از مشکلات مردم مى گویید؟
 پاســخ: نه چون من فقط دو سه دقیقه وقت دارم باید از کارگردان و تهیه کننده و 

امثالهم تشکر کنم!!
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.استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
۱5 آوریل تا  ۲۱ آوریل ) ۲6 فروردین تا ۱ 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

جمعه ۲6 فروردین     ۱5 آوریل

12۴0 خورشیدی )18۶1 میلادی(
زادروز عماُدالُکتّاب اســتاد خوشنویس، شاعر و عضو کمیته مجازات در 

قزوین 
1307 خورشیدی )1928 میلادی(

زادروز نادر جهانبانی خلبان نیروی هوایی شاهنشاهی ایران و پدر آکروجت 
ایران

1309 خورشیدی )1930 میلادی(
بازیگر   زادروز محمدعلی کشــاورز، 

سینما و تئاتر ایران. 
132۴ خورشیدی )19۴۵ میلادی(

به  کودك«  پرورش  تشــکیل »جمعیت 
مدیریت نصرت مشیری

1387 خورشیدی )2008 میلادی(
هنرمند،  بهروز مقصودلو،  درگذشــت 
معمار و مستندســاز ایرانی در سن ۶0 
سالگی بر اثر سکته قلبی در بیمارستان 

کسری در تهران.

شنبه ۲7 فروردین     ۱6 آوریل

133۵خورشیدی )19۵۶میلادی(
به تصمیم کنسرســیوم، میزان اســتخراج نفت ایران، دو و نیم میلیون تن 

افزایش یافت
1337 خورشیدی )19۵8 میلادی(

نخستین کارخانه ی داروسازی )تولید دارو( در ایران آغاز به کار کرد
138۵ خورشیدی )200۶ میلادی(

درگذشت پوپك گلدره بازیگر سینما و تلویزیون در تهران
1387 خورشیدی )2008 میلادی(

درگذشت پروین دولت آبادی شاعر نام آشــنای کودکان ایران در سن 8۴ 
سالگی در ایران.

یکشنبه ۲8 فروردین     ۱7 آوریل

12۴۶ خورشیدی
زادروز  حســن خــان نوری اســفندیاری )محتشــم الســلطنه( دریوش 
مازندران،خوشنویس ونماینده مردم تهران در مجلس شورای ملی- از آثار 

او: اخلاق محتشمی، علل بدبختی و علاج آن. 
133۶ خورشیدی )19۵7میلادی(

زادروز فریده خردمند، قصه نویس
1338 خورشیدی )19۵9میلادی(

زادروز مجید مجیدی، کارگردان، فیلمنامه نویس و بازیگر ایرانی
13۴0 خورشیدی )19۶1 میلادی(

ساختمان بنای رآکتور اتمی دانشگاه تهران آغاز شد
1389 خورشیدی )2010 میلادی(

شجاع الدین شفا نویسنده و پژوهشگر ایرانی شامگاه جمعه 28 فروردین در 
سن ۹۲ سالگی در پاریس درگذشت.

 شجاعالدین شفا در سال ۱۲۹۷ هجری شمسی در خانوادهای فرهیخته در 
شهر قم متولد شــد. در دانشگاه تهران در رشته ادبیات فارسی به تحصیل 
پرداخت و تحصیلات خــود را در بیروت و پاریس تا اخذ درجه دکترا در 

رشته ادبیات تطبیقی ادامه داد.
آقای شــفا در دوران پیش از انقلاب پست های فرهنگی بالایی داشت. او 
مدتی دبیرکل شورای فرهنگی سلطنتی بود و ریاست کتابخانه ملی پهلوی 

را بر عهده داشت.
گفته اند که برخی از متون معروف منسوب به محمدرضا شاه پهلوی مانند 
کتاب »انقلاب ســفید« و بســیاری از نطق های معروف او مانند سخنرانی 
خطاب به کوروش کبیر در مراســم جشنهای ۲۵۰۰ ساله به قلم آقای شفا 

بوده است.
شجاع الدین شــفا پس از انقلاب به ویژه در عرصه فرهنگ و ادب با نظام 
اسلامی به مبارزه پرداخت و در جدال با موازین اعتقادی جمهوری اسلامی 

چند کتاب منتشر کرد.
1389 خورشیدی )2010 میلادی(

هژبر یزدانی از چهره های سرشناس و ثروتمند سال های پیش از انقلاب، در 
سن ۷۶ سالگی در کاستاریکا در گذشت.

1390 خورشیدی )2011 میلادی(
درگذشــت بیژن پاکزاد، طراح و تولیدکننده سرشــناس ایرانی-آمریکایی 
لباس های مردانه و عطر، براثر سکته مغزی در بیمارستانی در لس آنجلس.

139۵ خورشیدی )201۶ میلادی(
درگذشــت جابر عناصری، پژوهشــگر ایرانی تعزیه، هنرهای نمایشی و 
فرهنگ عامه و استاد دانشگاه در سن 71 سالگی. از او بیش از چهل کتاب در 
زمینه فرهنگ عامه و تعزیه به جا مانده است که می توان به »شناخت اساطیر 
ایران بر اساس طومار نقالان«، »فرهنگ و پژوهش«، »نسیم خاطرات« و.... 

اشاره کرد.
1397 خورشیدی )2018 میلادی(

درگذشت  غلامحسین صدری افشــار در تهران )زادٔه ۲۴ اسفند ۱۳۱۳ در 
ارومیه (  فرهنگ نویس، مترجم، نویســنده، و پژوهشگر ایرانی بود. کتاب 
فرهنگ معاصر فارســی، تألیف صدری افشــار و نسرین َحَکمی و نسترن 
َحَکمی، از آثار قابل توجه و معتبر در زمینٔه فرهنگ نویســی زبان فارسی 

است.

دوشنبه ۲۹ فروردین     ۱8 آوریل

1327 خورشیدی ) 19۴8میلادی(
زادروز  سیروس شمیسا، قصه نویس، 

منتقد ادبی و پژوهشگر
13۶0 خورشیدی )1981میلادی(

مهراوه شریفی نیا، بازیگر سینما
137۵ خورشیدی)199۶میلادی(

درگذشت جلال مقدم، بازیگر سینما و 
تئاتر

سه شنبه 30 فروردین     ۱۹ آوریل

1321 خورشیدی )19۴2 میلادی(
ایران اعلم، عنوان نخستین استاد زن در دانشکده پزشکی را به دست آورد.

13۴9 خورشیدی)19۶0 میلادی(
درگذشت محمدجواد تربتی، ادیب و شاعر و مدیر روزنامه پولاد.

13۵۴ خورشیدی )197۵ میلادی(

تیرباران هفت تن از چریك های فدایی خلق و دو تن از اعضای مجاهدین 
خلق در زندان اوین: محمد چوپان زاده، جلیل افشار، عزیز سرمدی، بیژن 
جزنی، حسن ضیاء ظریفی،  مشعوف کلانتری، و عباس سورکی )از فداییان 

خلق(،  کاظم ذوالانوار و مصطفی جوان خوشدل )از مجاهدین خلق(.
138۵ خورشیدی )200۶ میلادی(

درگذشت استاد احمد باربد نوازنده استاد موسیقی اصیل ایرانی و نوازنده 
برجسته تار در تهران.

138۵ خورشیدی )200۶ میلادی(
درگذشــت هادی میرمیران معمار برجســته ایرانی در سن ۶1 سالگی در 
پی عمل جراحی در ســتون فقرات، در آلمان  و در ایران به خاك ســپرده 
شد. از آثار وی: طرح کتابخانه ملی ایران، ساختمان مرکزی بانک توسعه 

صادرات، موزه ملی آب ایران و...
138۵ خورشیدی )200۶ میلادی(

درگذشت دکتر ابوالحسن فرهودی در پاریس، استاد پیشکسوت دانشگاه 
علوم پزشکی تهران و بنیانگذار رشته فوق تخصصی ایمونولوژی در ایران

1389 خورشیدی )2010 میلادی(
حمیــده خیرآبادی، )نــادره( ، بازیگر 
باتجربه سینما و تلویزیون ایران و مادر 
ثریا قاسمی، دیگر هنرپیشنه سرشناس 
تهــران  در  ســالگی  در ۸۶  ایرانــی، 

درگذشت.
حمیده خیرآبادی متولد ۳۰ آذر ۱۳۰۳ 
در رشــت بــود و تحصیلاتــش را با 
نوجوانی  در  ازدواج زودرس  وجــود 
)۱۳ ســالگی( تا دیپلم ادامه داد. او از 
سال ۱۳۲۶با بازی در تئاتر وارد دنیای 
هنرپیشــگی شــد و پس از آن در سال 
۱۳۳۲ با بازی در نقش یک مادر در فیلم »میهن پرست« به سینما وارد شد و 
در سالهای پیش از انقلاب با نام سینمایی »نادره« شهرت و محبوبیت یافت.

چهارشنبه 3۱ فروردین     ۲0 آوریل

13۵۴ خورشیدی )197۵ میلادی(
پخش اعلامیه  مقامات امنیتی، درباره »فرار نه تن از ماجراجویان زندانی از 

زندان اوین و کشته شدن آن ها به ضرب گلوله ی مأموران«
1398 خورشیدی )2019 میلادی(

درگذشت منیره شاهرودی فرمانفرماییان )زاده ۱۳۰۱ خورشیدی - قزوین ( 
هنرمند نقاش در سن ۹۷ سالگی بر اثر کهولت سن در تهران 

منیره فرمانفرماییان بدون شــک هندسه گراترین هنرمند عصر حاضر ایران 
اســت که مجموعه آثارش در بیش از نیم قرن، پیوسته میان اشکال منظم و 

ریتمیک هنرهای سنتی و رویکردهای انتزاعی مدرنیستی سیر کرده است.
هنر او در نگاه اول بر دو اصل نقوش تزئینی و آینه اســتوار است و واضح 
است که او این اصول را از هنرهای سنتی و صنایع مستظرفه ایرانی برگرفته 
و به هنر آینه کاری وام دار اســت؛ ولــی در نگاهی عمیق تر می توان به این 
موضوع پی برد که جوهر درونی هنر منیر هندســه است نه تزئینات و آینه.  
او هنگامی که به عنوان هنرمند از آثارش صحبت می کند بیش از هرچیز به 

پیچیدگی های هندسی در کارش اشاره می کرد.

پنجشنبه ۱ اردیبهشت     ۲۱ آوریل

129۶ خورشیدی )1917میلادی(
درگذشت ادیب الممالك فراهانی 
1321 خورشیدی )19۴2 میلادی(

زادروز  محمد مختاری، شاعر و پژوهشگر و از قربانیان قتل های زنجیره ای 
با آمریت علی خامنه ای و مصباح یزدی 

1330 خورشیدی )19۵1 میلادی(
درگذشت محمدتقی بهار )ملك الشعرا(، شاعر، ادیب و سیاستمدار

133۵ خورشیدی )19۵۶ میلادی(
زادروز  مدیا کاشیگر، شاعر، قصه نویس و مترجم

13۵9  خورشیدی )1980میلادی(
درگذشت سهراب سپهری - شاعر و نقاش صاحب سبک معاصر. از آثار او 

اتاق آبی و هشت کتاب
  آثار  ســهراب ســپهری به صورت کتاب و کتاب گویا در شــرکت کتاب 

موجود می باشند 
1383 خورشیدی )200۴ میلادی(

نصب لوح یادبود در رستوران میکونوس در برلین آلمان به مناسبت ترور 
دکتر صادق شرفکندی،  فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی از 

رهبران حزب دمکرات کردستان، در این محل

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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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

مایک منشوری - مشاور بیمه

311311

Iranian InformationCenter
08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

پرداخت 55 میلیون دالر جریمه توافقی

شرکت برق و گاز PG&E برای پیشگیری از محاکمه به عنوان مجرم در 
اغاز دو آتش سوزی کالیفرنیا، باید ۵۵ میلیون دلار بپردازد. 

در ۲ آتش سوزی که در شــمال کالیفرنیا در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ روی 
داد و نزدیک به ۵۶۰۰۰ اکر در شســتا کانتی و ته هاما کانتی نابود شــد، 
جرقه های دستگاه های فرسوده این شرکت عامل نابود شدن بیش از ۲۰۰ 

ساختمان بوده است. 

بر اساس این تصمیم شرکت PG&E ۵۵ میلیون دلار در ۵ سال به عنوان 
جریمه به ســازمان های غیرانتفاعی در منطقه برای گســترش آموزش 

خواهد پرداخت. 
ناگفته نمانــد که این مبلغ ارتباطی به خســارت و دریافتــی از بیمه و 

شکایت های شخصی ندارد و مانع شکایت ها نخواهد شد. 

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

