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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...!!!
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وام های کرونا 
یاری بلاعوض از سوی دولت 

هم برای مستاجران و هم صاحبخانه ها 
یاری بلاعوض از سوی دولت برای کسانی که 

تاخیر در پرداخت وام خانه خود داشته اند

ایرانشــهر: پایگاه خبری دانشگاه یو ســی ال ا - مونا 
جراحی، استاد مهندســی برق و کامپیوتر در دانشکده 
مهندسی UCLA Samueli، جایزه تحقیقات مهندسی 
A F Harvey 2021 را از موسسه مهندسی و فناوری 
دریافت کرد. جراحی نماینده نخستین دانشکده از یک 
دانشــگاه دولتی ایاالت متحده است که ارزشمندترین 
جایزه سازمان جهانی را به مبلغ 465829 دالر دریافت 

می کند.
جراحی که همچنین مدیر آزمایشگاه الکترونیک تراهرتز 
در UCLA اســت، در استفاده از پتانسیل های دست 

نخــورده طیف الکترومغناطیســی در محدوده 
تراهرتز، موج میلی متــری و امواج مایکروویو 
برای طیف گسترده ای از سنجش، تصویربرداری، 
ارتباطات و محاســبات فوق سریع، کمک های 
اساسی کرده است.  پژوهشهای او عملکردهای 
مکمل دستگاه های الکترونیکی و فوتونیکی را 
برای معرفی یــک روش ترکیبی برای طراحی 
سیســتم هایی با فرکانس های عملیاتی فراتر از 

فناوری های ترانزیستوری سنتی بهینه می کند.
این جایزه برای ادامه تحقیقات جراحی در توسعه 
اجزای سازنده اصلی سیستم های اپتوالکترونیکی 
تراهرتز و پژوهش برای نسل بعدی این فناوری 
استفاده خواهد شد، تا بتوان آنها را در یک پلتفرم 
ادغام کرد. در حال حاضر، این اجزای سیســتم 
به روش های مختلف ساخت، تنظیمات پیچیده 
و محفظه حجیم نیاز دارند تا بتوانند به درستی 

متصل شوند و کار کنند.
سر جولیان یانگ، رئیس این موسسه گفت: »این 
تحقیق باید رویکرد ما را به سیستم های یکپارچه 
و با کارایی باال که طیف وسیعی از کاربردهای مهم دارند 

و برای همه ما مفید خواهد بود، تغییر دهد.«
جراحــی تحقیقات خود را در 17 مارچ  2022 ) ســه 
روز پیش از نوروز 1401( در یک سخنرانی به میزبانی 
موسســه و پس از آن یک جلسه پرســش و پاسخ به 

مدیریت یانگ ارائه خواهد کرد.
ایرانشــهر: تقارن ســخنرانی خانم جراحی با نوروز و 
تجلیل ایشان به نوعی یک » عیدی « بسیار افتخار آمیز 

برای ملت ایران است. 

تجلیل از مونا جراحی از سوی
 موسسه بین المللی مهندسی و فناوری 

در لوس انجلس اجاره بها 
افزایش نخواهد یافت

افزایش بودجه مدارس و
 کالج ها در کالیفرنیا

 
لورنا  گونزالس رهبر جدید فدراسیون 

کار در کالیفرنیا شد

توقف دادگاه های فدرال
 در کالیفرنیا به سبب کرونا

راستی آزمایی ادعای حسینعلی 
شهریاری: »وضع سیستم ایمنی مردم 

ما نسبت به اروپایی ها بهتر است.«

علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی و شعار مرگ بر آمریکا 

علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسالمی ایران روز پنجم ژانویه  پیش 
از دیدار دوگانه کشــتی آزاد و فرنگی تیم های ملی آمریکا و ایران که قرار است در 
ماه فوریه ) بهمن ماه ( در تگزاس برگزار شود، در یک گفت وگوی تلویزیونی اعالم 

کرد: »مرگ بر آمریکا«.
»دبیر« که در المپیک ســیدنی در سال 2000 مدال طالی کشتی آزاد را برای ایران به 
ارمغان آورد، گفت: »ما همیشه شعار مرگ بر آمریکا می دهیم، اما مهم این است که 
آن را در عمل نشان می دهیم.« دبیر به دروغ افزود: »حتی ممکن است شخص یک 
پزشک باشــد. با کراوات، اما کارش را به خوبی انجام می دهد، و می گوید مرگ بر 
آمریــکا. بعضی ها زیاد حرف می زنند اما کار زیادی نمی کنند. ما باید در عمل ثابت 

کنیم که مرگ برای آمریکاست«.
دبیر در حالی این حرف ها را می زند که ملت ایران، با همه ی تبلیغات دروغین و زهر 
آگین  که علیه آمریکا و اسرائیل توسط جمهوری اسالمی ایران پخش می کند، حاضر 

نمی شوند که بر پرچم این دو کشور راه بروند و آنها را لگد مال کنند. 
  ایرانشــهر از همه ایرانیان آمریکایی  که در سال های گذشته به این نوع مراودات 
ورزشی یاری می رسانده اند یادآوری می کند که باید خط خود را از خط جمهوری 
اسالمی تبهکار ضد آمریکایی جدا کنند و علیه ملت ایران که هوادار صلح و آشتی 

بویژه با دوستان ایران است، جبهه نگیرند.

صدرالدین الهی:بزرگمردی برای تمام  فصول
نوشته زاون، صفحه 5

عکس : عباس حجت پناه

https://www.heidarilawgroup.com/
www.RHMFirm.com
https://atlantapcc.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112828
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تصویر هفته:                                                    کورش سلیمانی )زم( آتلانتا                            

درگذشت دکتر صدرالدین الهی 

شاید شما نویسنده جوانی را که مثل کاتب های عهد قاجار نشسته 
تا گفته های نادر نادرپور را با مداد و کاغذ بنویسد نشناسید. دست 
بر قضا خیلی ها او را نشــناختند و من هم او را نشــناختم چونکه 

اسماعیل پور والی، ناشر و سردبیر “روزگار نو”
که حدود سی ســال پیش ماهنامه اش در پاریس منتشر می شد، از 
عکس عهد شباب صدرالدین الهی )فکر می کنم عهد شباب یعنی 
دوران جوانی( بــرای گفت گویی با نادر نادرپور زیر عنوان »طفل 
صدســاله ای به نام شعر نو« استفاده کرده بود و من هم بدون اینکه 
روحم از این ماجرا خبری داشــته باشــد از آن برای کشیدن این 
کارتون استفاده کردم و بعد متوجه شدم که دیگر از موهای فرفری 
و ریش پرفسوری روزنامه نگار بلند آوازه خبری نیست و گذشت 
زمان موهای پرچین  و شکن اش را از او گرفته و در مورد ریش هم، 
مصلحت خویش در آن دیده با آن وداع کند و به شــکل و قیافه ای 

درآید که تاز گی ها دیده اید. 
باری، بعد از چاپ ایــن کارتون دکتر صدرالدین الهی عکس های 
جدیدی برایم فرســتاد که او را در هیبت سعدی کشیدم چونکه به 

این شاعر عالقه بسیاری داشت و در باب او بسیار نوشته بود. 
آنچه که در نامه این بزرگوار جلب توجه می کرد ســر خط نامه و 
دفترچه یادداشت های او بود که بصورت ماهرانه ای طراحی و چاپ 
شــده بود و حکایت از ذوق و اســتعداد و البته احترام به خواننده 

می کرد .
دکتر صدرالدین الهی به همراه بسیاری از نویسندگان صاحب نام از 
مریدان پر و پا قرص اسمعیل پوروالی بود و در ماهنامه او مطالب  
شیوایی می نوشــت و منهم افتخار این را داشتم که کارهایم روی 
جلد در چندین شماره آن به چاپ برسد و عالوه بر آن در ماهنامه 
»پر« هم که علی سجادی در ویرجینیا منتشر می کرد. گاهگاهی طنز 

می نوشتم و یکروز )شاید هم یک شب، درست یادم نمی آید!(
زنگ تلفن به صدا درآمد و دکتر الهی بود که بعد از سالم و احوالپرسی 
صمیمانه گفت »در امریکا نشریه فکاهی فارسی وجود ندارد و اگر 
دســتی باال کنی من حاضرم دو سه شماره باهات همکاری کنم تا 

راه بیفتی«
... در پاســخ او گفتم که روزنامه نگاری و انتشــار آن کار هر کسی 
نیست و این امکان برای من وجود ندارد. بهر روی ارتباط ما برقرار 
بود و من هم قرار بود که آن شماره نشریه »پر« را که در مورد کشتی 
گیر مشهور ایرانی غالمعلی حبیبی نوشته بود برایش بفرستم ولی 

افسوس که این کار عملی نشد.
بله، دوران ســالخوردگی، دوران پی بردن به اشــتباه ها و حسرت 
فرصت های از دست رفته است و شاید همکاری با دکتر الهی این 
فرصت را پیش می آورد که از مکتب اش درسهای ارزنده ای بگیرم 

که نشد!

  در کانون خبر:

کورش سلیمانی )زم( آتالنتا
Kourosh454@gmail.com

جشن سالانه سازمان غیرانتفاعی “مادران علیه فقر”  

جشــن ســاالنه SoCal Benefit Gala ســازمان 
غیرانتفاعی مادران علیه فقر در شــهر Seal Beach در 
جنوب کالیفرنیا شبی فراموش نشدنی و هم زمانی با شب 
یلدا بود. این ســازمان در اطالعیه ای از همه کسانی که 
شرکت کردند، داوطلب شدند، اجرا کردند و حامیان مالی 
شگفت انگیزی که در ساختن این شب به همان اندازه که 
بود کمک کردند، سپاسگزاری کرد. در این اطالعیه آمده 
است که »جشن های ما با تمرکز بر امداد ، رفع گرسنگی، 
تامین بهداشت، آموزش و مراقبت از یتیمان، آگاهی و به 
دست آوردن بودجه ضروری را در یک جامعه افزایش می 
دهند.« شهره آغداشلو و هوشنگ توزیع از سلبریتی های 

شرکت کننده در این جشن بودند. 

هنرنمایی اندی در مسابقه دختر شایسته آسیا 
در آخرین روزهای سال 2021 ) 2۳ دسامبر( اندی سوپر استار ایرانی در سی و سومین سال مراسم  گزینش بین المللی دختر شایسته آسیا در لس آنجلس شرکت نمود و 

به هنر نمایی پرداخت .  
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 عباس پهلوان منتشر شد

»جلد دوم«
با یک تماس کتاب خود را سفارش دهید

310-477-7477
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نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

بنیانگذار و مدیر مسئول: بیژن خلیلی
طراحی و نشر: شرکت کتاب
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در لوس انجلس اجاره بها افزایش نخواهد یافت
بر اســاس دســتور ویژه ای که از ســوی اریک گارستی 
شــهردار لوس آنجلس در ســال 2021 صادر شده و به 
سبب مشکالت مالی ساکنان لوس انجلس در دوران کرونا 
بوده، در سال 2022 نیز مالکان اجاره بهای آپارتمان ها و 
خانه های مسکونی را نخواهند توانست افزایش دهند و تا 
سال 202۳، میزان پرداختی اجاره بها در لوس آنجلس به 
همان میزان پیشین خواهد ماند و حتی احتمال می رود که 
پیشــگیری از افزایش اجاره در لوس انجلس به آن سوی 

میانه سال 2022 نیز ادامه یابد. 
در لوس انجلس، اجاره بهای آپارتمان ها به طور میانگین 
در ماه نوامبر، 1947 دالر ارزیابی و برآورد شده است که 

15 درصد باالتر از بهای اجاره در ژانویه 2021 است.

افزایش بودجه مدارس و کالج ها در کالیفرنیا
قانون گــذاران کالیفرنیا در نظر دارند بودجه آموزشــی در کالیفرنیا برای k-12 و 
کالج های محلی را از پیوند با شمار دانش آموزان حاضر در کالس ها خارج نمایند و 
تنها بر اساس شمار دانش آموزانی که ثبت نام کرده اند، به اختصاص بودجه بپردازند. 
این درخواست که از سوی ســناتور دموکرات آنتونی پورتانتینو به مجلس سنای 
کالیفرنیا رسیده است می تواند ساالنه ۳ میلیارد دالر بیشتر بودجه آموزشی به مدارس 

کالیفرنیا اختصاص دهد. 
در روند کنونی، مدارس برای اینکه بودجه بیشتر دریافت نمایند مسئولیت حضور 
دانش آموزان در کالس های را جدی می گرفتند آمار نشــان می دهد که 10 درصد 
شمار دانش آموزان کالیفرنیا در سال تحصیلی 2018 تا 2019 در کالس ها حضور 

نداشته اند. 
در نوامبر سال 2022، 102/6 میلیارد دالر برای بودجه آموزشی سالیانه اختصاص 

خواهد یافت که 6 میلیارد دالر بیشتر از میزانی است که تصویب شده است. 

لورنا  گونزالس رهبر جدید 
فدراسیون کار در کالیفرنیا شد

فدراســیون کار در کالیفرنیا، لورنا گونزالس نماینده مجلس کالیفرنیا از سن دیه 
گو را به عنوان رهبر خود برگزید. لورنا گنزالس که جایگزین آرت پوالســکی 

خواهد شد که از سمت خود کناره گیری نموده است. 
لورنا گونزالس در این چند ســال گذشته، شــماری از قوانین در راستای منافع 
برای کارگران و کارکنان را به مجلس داده که از تصویب گذشــته اما در جامعه 
 AB5 با هزینه کردن پول، سرمایه داران ان را لغو کرده اند. یکی از این الیحه ها
 Lyft و Uber اســت که بعدها با هزینه کردن 90 میلیون دالر، شــرکت های
آن را به رای مردم گذاشته و از اجرایی شدن الیجه AB5، پیشگیری نمودند. 

نخستین مورد ابتلا به ویروس Flurona در لوس آنجلس
نخســتین مورد ابتال به ویروس flurona در لــوس آنجلس کانتی یک 
نوجوان که همراه با خانواده از تعطیالت در مکزیک بازگشته بود، در لوس 
آنجلس کانتی در محل آزمایش کرونا در برنت وود در کناره موزه گتی که 
چند روز پیش آزمایش داده بود، مبتال به ترکیبی از دو ویروس کرونا و فلو 

است که flurona نامیده می شود.
این موضوع از سوی استیو فرزام، رئیس بخش عملیاتی آزمایش های کرونا 

در لوس انجلس کانتی اعالم شده است. 
بنابــر نظر CDC )مرکز پیشــگیری و کنترل بیماری هــا( هر دو بیماری 
Corona و Flu بیماری های واگیردار و عفونی دســتگاه تنفسی هستند 
و باید مبتالیان مورد آزمایش قرار گیرند تا مشــخص شود که به ویروس 
دیگری مبتال نیستند و درمان الزم صورت گیرد. تا کنون اعالم نشده که این 

گونه تازه ای از کروناست

مردی به جرم دزدی از 
فروشگاه ها به 21 سال زندان 

محکوم شد

مرد ۴۴ ســاله ای که از 2۸ آگوست تا ۴ دسامبر 2020، شماری از فروشگاه های 
Trader Joe’s در لوس انجلس کانتی و ارنج کانتی دزدی کرده بود به 2۱ ســال 

زندان محکوم شد. 
این مرد که گریگوری جانســون نام دارد از ساکنان هانتینگتون پارک در لوس 
انجلس کانتی می باشــد. از 2۱ فروشگاه دزدی کرده بود که قاضی برای دزدی از  

فروشگاه یکسال زندان تعیین کرده است. 
ناگفته نماند که شماری از این فروشگاه ها را 2 بار مورد دزدی قرار داده است. او 
در کل ۵۵000 دالر از کانتی های لوس آنجلس، ارنج، ریورســاید، سن برناردینو و 

ونچورا کانتی دزدی کرده است.

http://mazganilaw.com/
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مقاله: 

نویسنده: یلوفر غالمی، همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه باز

راستی آزمایی ادعای حسینعلی شهریاری:
 »وضع سیستم ایمنی مردم ما نسبت به اروپایی ها بهتر است.«

حسینعلی شــهریاری،  نماینده زاهدان، 
عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا و رییس 
بهداشــت مجلس گفت:  کمیســیون 
»امتیازی که وضعیت فعلی واکسیناسیون 
در کشور ما نسبت به خیلی از کشور های 
اروپایــی دارد این اســت که، چون در 
کشــور ما نوبت دوم واکسیناسیون در 
ماه های اخیر و به تازگی انجام شــده، 
سیســتم ایمنی مردم مــا در وضعیت 

بهتری نسبت به اروپایی ها قرار دارد«.
آیا این ادعای درستی است؟

برای راســتی آزمایی ادعای شهریاری، 
ابتــدا باید این نکتــه را در نظر گرفت 
کــه واکسیناســیون کرونــا در ایران 
بــا واکســن های »ســینوفارم« چینی، 
»اسپوتنیک وی« روسی و »آسترازنکای 
اهدایی کشورهای دیگر« صورت گرفته 
 Our World in است. آمارهای پایگاه
Data نشــان می دهد که تا روز پنجم 
دی ماه ســال جاری 60 درصد از مردم 
ایران دو دوز واکســن کرونا را از میان 
واکسن های موجود در کشور، دریافت 

کرده اند.
این در حالی اســت که واکسیناسیون 
کرونــا در اروپــا بــا اثربخش تریــن 
واکسن های تایید شده جهانی از جمله 
»فایزر- بیون تک«، »مدرنا«، »آسترازنکا« 
و »جانسون اند جانســون« انجام شده 
است. بررســی آمار تزریق واکسن در 

کشورهای اروپایی نیز نشان می دهد که در ایتالیا 74 درصد، در فرانسه 7۳ درصد، 
در ســوئد 7۳ درصد، در آلمان 70 درصد و در انگلستان 69 درصد شهروندان به 
صورت کامل واکســینه شده اند و این روند برای دریافت دز سوم و چهارم ادامه 

دارد.
به گزارش »کمیســیون اروپا« که یکی از پنج نهاد اصلی »اتحادیه اروپا« به شمار 
می آید، تا اواسط دسامبر سال جاری 78٫4 درصد از جمعیت بزرگسال اتحادیه اروپا 
به طور کامل واکسینه شده اند. همچنین این کمیسیون قراردادهایی با تولیدکنندگان 
واکسن منعقد کرده تا بیش از 4٫2 میلیارد دوز واکسن را برای شهروندان اروپایی 
و سایر کشورهای جهان که در آن ها واکسن کمتر در دسترس هستند، تضمین کند.
کمیســیون و کشورهای اتحادیه اروپا متعهد شده اند تا بیش از ۳ میلیارد یورو به 
»کواکس COVAX«، که یک ابتکار جهانی با هدف تضمین دسترسی عادالنه به 

واکسن های کووید-19 است، اهدا کنند.

ایران نیز تاکنون از طریق همین ساز و کار و با همکاری صندوق کودکان سازمان 
ملل )یونیسف(، چند محموله واکسن آســترازنکای تولید ایتالیا و کره جنوبی را 

دریافت کرده است.
یک پژوهش درباره اثر بخشــی هفت واکسن کرونا به عنوان دز یادآور که توسط 
پژوهشگران بریتانیایی انجام شده نشــان می دهد واکسن های مبتنی بر فن آوری 
»MRNA«، از جمله »فایزر« و »مدرنا« بیشترین ایمنی را در افراد ایجاد کرده اند. 
در این پژوهش نامی از واکســن هایی که در ایران تزریق می شــوند، برده نشده 
است. بنابراین ادعای حسینعلی شهریاری مبنی بر بهتر بودن سیستم ایمنی مردم 
واکسینه شــده در ایران نسبت به شهروندان اروپایی ادعایی اشتباه برانگیز است. 
قیاس وضعیت واکســینه شــده ها در ایران و اروپا از اساس نادرست است چرا 
که شــهروندان اروپایی و حتی بســیاری از کشورهای همســایه و خاورمیانه به 
واکسن هایی با تکنولوژی باالتر، معتبرتر و اثر بخش تر از واکسن های موجود در 

ایران دسترسی دارند.

https://akattorneyatlaw.com/
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مقاله:

به روایت زاون

برگرفته از قسمت های سیزدهم تا پانزدهم مجموعه برنامه های هفتگی، »پاورقی و 
پاورقی نویس های ایران«، که از تاریخ 16 اکتبر 2019 در رادیو همراه لس آنجلس با 

مدیریت دکتر فرهنگ هالکویی تهیه و تدوین شده است.

از روزنامه کیهان تا کیهان ورزشی 

... در ســال های پیش و پس از دهه ی بیســت، روزنامه های اطالعات یا به عبارت 
درســت تر امپراتوری موسسه ی اطالعات با مدیریت عباس مسعودی، مهمترین و 
بانفوذترین واحد مطبوعاتی ایران به شــمار می رفت... با آغاز جنگ جهانی دوم و 
کناره گیری رضا شاه از سلطنت، دوران تکتازی روزنامه ی اطالعات به سرآمد... در 
این سال ها، به شکرانه ی آزادی های نسبی حاصله از این تغییر و تحوالت سیاسی، 
ده ها نشریه تازه از دکه های مطبوعاتی سر درآوردند و آقای مسعودی در همین سال 
اول دهه ی بیست، شاهد تولد روزنامه ی دیگری بود به اسم کیهان، که طولی نکشید 

ُدور را از دست اطالعات درآورد و گوی سبقت را از آن ربود...
... نخســتین شماره ی روزنامه ی کیهان در سوم خردادماه سال 1۳21 در بحبوحه ی 
جنگ جهانی منتشر شد به عنوان جانشین روزنامه ی »آینده ی ایران« ... صاحب امتیاز 
کیهان در آغاز تاسیس، عبدالرحمن فرامرزی بود و سردبیرش مصطفی مصباح زاده... 
از بیستم دی ماه همین سال ، با تجدید مجوز ، جای این دو با یکدیگر عوض شد 

بی  آنکه در شکل و محتوای روزنامه تغییری صورت بگیرد ....

عبدالرحمن فرامرزی از روز اول ســردبیری – برای آن که خودش فرصت قلمزنی 
داشــته باشد – آقا مشفق همدانی را به کفالت ســردبیری گماشت... سرمقاله های 
فرامرزی، ستون اصلی کیهان بود... او به تفسیر خبر بیشتر بها می داد تا خود خبر، که 
در نوع خود در آن زمان نوبر بود... مبتکر ســتون نویسی در نشریات این دوره هم 

خود آقای فرامرزی بوده است...
... »کیهــان« در اصل با همین دو نام مصباح زاده و فرامرزی گره خورده ... تا دهه ی 
سی و ظهور یک »روزنامه نگار جوان فضول همه کاره و هیچ کاره » به قلمرو کیهان: 

آقای صدرالدین الهی...
... ورود صدرالدیــن الهــی به عرصه ی مطبوعات، هم تصادفــی بود و هم از خدا 
خواســته... کالس هشتم دبیرستان بود که معلم جغرافیا گیر داد بهش و سر امتحان 
نهایی تجدیدش کرد... حاال ایشــان چه غرض و مرضی از این کار داشــت معلوم 
نیست اما هر چه، عدو شد سبب خیر... صدرالدین – از آن جا که پی برده بود معلم 
جغرافیا ضمناً خبرنگار پارلمانی روزنامه ی کیهان هم هست – چاره را در این می بیند 

که شکایت به مدیر کیهان یعنی آقای مصباح زاده ببرد و از او شفاعت بطلبد...

و این هم باقی حکایت به نقل از خود الهی:

... آقای دکتر مصباح زاده پســر خاله ی مادرم بود... رفت و آمد خانوادگی داشتیم و 
ایشان ما را مثل بچه های خودش دوست داشت... رفتم پیش او و گفتم آقای پیرزاده 
معلم جغرافیا به من نمره نداده و تجدید شدم... دکتر فکری کرد و گفت: این را حاال 
یک کاریش می کنیم... بعد پرسید: تابستان چه کاره ای؟ گفتم هیچ کاره ... گفت پس 
بیا کیهان کار کن... این اولین بار بود که به من پیشنهاد کار شد و به این ترتیب، من 
در سال 1۳۳1، کارم را در کیهان شروع کردم آن هم به عنوان خبرنگار انجمن شهر... 
یعنی پایین ترین درجه ی کار روزنامه نگاری ، وعجبا  که در همان ماه اول، 150 تومان 
از دکتر مصباح زاده حقوق گرفتم، و این در حالی بود که آن موقع، جیب خرجی من 

از پدرم، ماهی 15 تومان بود...
... و بــاری، صدرالدین الهی زیر پر و بال و تحت توجهات مصباح زاده، از ســال 
1۳۳1 به استخدام رسمی کیهان درآمد با عنوان گزارشگر شهری یا به قولی، خبرنگار 
خیابانی و طولی نکشــید که ارتقای درجه گرفت و شد مسئول صفحات یدکی و 

الیی روزنامه:
.... من بعد از مرداد ماه سال سی و دو، مسئول صفحات داخلی یا الیی روزنامه کیهان 
بودم ... این بخش، شــامل اخبار کوتاه هنری و ادبی و علمی و از این قبیل بود که 
من خبرهای ورزشــی را هم به آن اضافه کردم. همین کار، باعث آشنایی ام با کاظم 
گیالنپور شد که در آن زمان، مسئول تربیت بدنی بود... از کوهنوردهای برجسته و 

مسلط به زبان فرانسه...
و این دیدار و آشــنایی، همزمان بود با فتح قله ی اورست توسط تنزینگ و هیالری 
... گیالنپور به همین مناسبت گزارش مفصلی ترجمه و تنظیم کرده بود از این حادثه  
ورزشی ... با خواهش من، او این مطلب را در اختیارم گذاشت و من آن را با شاخ و 

برگ بیشتر، در کیهان چاپ کردم...
... پس از تشــکیل تیم الهی و گیالنپور و آغاز همکاری این دو، خبرنگار ورزشی 
روزنامــه ی کیهان – محمــود منصفی – هم که بعضی از خبرهــای او را الهی در 
صفحه اش چاپ می کرد، به این دو پیوســت ... کلید ایده ی انتشــار یک مجله ی 
ورزشی، در همین زمان زده شد و به قول الهی، هر کدام با یک انگیزه: گیالنپور در 
فکر پیشبرد ورزش کشور، منصفی در فکر پیدا کردن جایگاهی در این عرصه برای 
خود و من، که 28 مرداد را پشــت سر گذاشته و نسل خودم را می دیدم که چگونه 
ســرش به سنگ خورده و پناه برده به میخانه ها و شیره کش خانه ها، و فکر و ذکری 
نداشتم جز مبارزه با جمود و خمود ذهنی این نسل واخورده و به هم ریخته ی الکلی 

و هروئینی ...
... در فاز بعدی، آقایان الهی، گیالنپور و منصفی طرحشان را با مدیر کیهان در میان 
می گذارند. ایشــان هم پس از مدتی – و مقداری – سبک سنگین کردن این قضیه، 

باالخره موافقتش را اعالم می کند و به این ترتیب، در شرایطی که روزنامه های رقیب 
یعنی اطالعات در آن زمان چند ضمیمــه از جمله »اطالعات هفتگی«، »اطالعات 
ماهانه« و روزنامه ی فرانســوی زبان »ژورنال دو تهران« را در اختیار داشــت، اولین 
ضمیمه ی روزنامه ی کیهان در هجدهم آذرماه ســال 1۳۳4 متولد شد با نام »کیهان 

ورزشی« ...
... شرح جزئیات این حادثه ی تاریخی از زبان خود آقای الهی هم شنیدنی است:

... کل ســازمان ورزشی کشور مثل خیلی از ســازمان های موجود دیگر، از جمله 
تربیت بدنی، طبق معمول، ریاستش با محمدرضا شاه بود و زیر نظر مستقیم او اداره 
می شد... و این بود که ما هم محض محکم کاری، یکی از دوستان نزدیک شاه یعنی 
آقای منوچهر قره گزلو  را که از قضا از رفقای خوب من و گیالنپور هم بود، آوردیم 
گذاشــتیمش به عنوان مدیر کیهان ورزشی و به این ترتیب، شناسنامه ی مجله کامل 
شــد: صاحب امتیاز: مصطفی مصباح زاده، مدیر: منوچهر قره گزلو، کاظم گیالنپور، 
مدیر داخلی، محمود منصفی ســردبیر و صدرالدیــن الهی هم فضول همه کاره و 

هیچکاره!
... صدرالدین الهی تا پیش و پس از فعالیت در حوزه ی مطبوعات، سوداهای دیگری 
هم در ســر داشــته: اول از همه، بعد از گرفتن دیپلم، تصمیم می گیرد وارد نیروی 
دریایی بشود و آن هم به عشق یونیفورم سفید و شیک افسری ... به عنوان داوطلب، 
وارد هم شد اما در همان آزمایشات اولیه معلوم شد بدون عینک هیچی نمی بیند و 
این اســت که محترمانه راهنمایی اش می کنند به طرف در خروجی ... بعداً به فکر 
می افتد موســیقیدان بشود باز هم به عشــق هیبت رهبر ارکستر سمفونیک، که باز 
نمیشود، چون در همان تست اول صدا، معلوم شد که او بویی از آواز نبرده است... 

خود ایشان گفته:
... در نیروی دریایی به من گفتند آقا شــما تقریباً کوری، و در انجمن موسیقی هم 
گفتند  آقا شما تقریباً کری و مرخصم کردند و این دوتا جوابی ست که من برای شروع 
کارهای اولیه ام گرفته ام، و تازه بعد از این بود که رفتم روزنامه نگار شدم. یعنی یک 

کور و کر وقتی روزنامه نگار بشه، چیز بانمکی میشه... نه؟!
... تا این موقع، آقای الهی در تنها جایی که خارج از محدوده ی مطبوعات، موفقیت 

نسبی به دست آورده همانا شرکت در کالس های هنرپیشگی بوده:
... ســال ۳4 رفتم به هنرستان هنرپیشــگی ... با کمک جعفر والی چند نمایش در 
دانشکده به صحنه بردیم... در آن وقت، دختر خانمی هم در جمع ما بود که آکاردئون 
می زد... دختر خوشگلی بود و همه هم به دنبالش بودند از جمله خود بنده ... و همین 

جور نگاه  بود و نگاه، تا آن که یک روز پیغامی براش فرستادم با شعر ابتهاج...
تنها دستاورد مفید و به درد بخور الهی از این دوره، دزدیدن قاپ همین دختر خانم 
اســت به اســم عترت... آن هم با ترفند فن میمیک و از طریق نگاه، با پشتیبانی و 

ضمانت شعر هوشنگ ابتهاج مشهور به »سایه«:
نشود فاش کسی آن چه میان من و توست

تا اشارات نظر نامه رسان من و توست
گوش کن با لب خاموش سخن می گویم

پاسخم گو...

به نگاهی که زبان من و توست!

... و بعد، در پی این پیغام های شاعرانه، دوشیزه عترت هم از همان طریق و با همان 
نامه رسان، پاسخ مساعد و موافق خود را به نظر آقای الهی می رساند که منجر می شود 

به عقد و ازدواج و زندگی مشترک عاشقانه ... تا هنوز ... الهی تعریف کرده که:
... ســال ها بعد که آقای ابتهاج در سفر آمریکا بود، در یک نشست ادبی به مناسبت 
حضور ایشان، من این شعر را خواندم و گفتم: بنده، این عترت خانوم را از این شعر 
شــما دارم! و او رو کرد به عترت خانوم و گفت: خانوم... من از شــما خیلی عذر 

می خوام که یک همچین آدمی، شما را با شعر بنده تور زده!
 ... و هــر چــه اما، عترت خانم برای الهی »آمد« داشــت... همزمان با آغاز زندگی 
مشــترک این دو در ســال ۳4، کیهان ورزشی منتشر شــد و همزمان با تولد اولین 
فرزندشان در سال ۳5، اولین پاورقی الهی در همین مجله به چاپ رسید... هر دو با 

یک اسم: بُرزو...
... پاورقی نویسی من از همان کیهان ورزشی شروع شد... یعنی من شروع کرده بودم 
به نوشــتن داستان های دنباله دار از قصه های پهلوانی و اسمش را گذاشته بودم بًرزو 
که چون همزمان شد با تولد پسرم، اسم او را هم گذاشتم برزو... این داستان ها خیلی 
گرفت و به عنوان اولین پاورقی ورزشی شهرت پیدا کرد... اما هنوز کسی نمی دانست 

نویسنده اش کیست چون من آن را با اسم مستعار »کارون«  چاپ کردم....
... بعد از شروع داســتان برزو در کیهان ورزشی، اتفاق کم نظیری در مطبوعات آن 
وقت رخ داد... در همان روزها به صدرالدین الهی خبر دادند چه نشســتی که آقای 

امیرانی، برزو را در مجله ی خواندنی ها چاپ کرده ... آن هم به شکل پاورقی...
... مجلــه ی خواندنی ها با مدیریت علی اصغر امیرانی از نشــریات مطرح و معتبر 
وقت بود و هر چه را که در ســایر جراید پایتخت خواندنی تشــخیص می داد، در 
»خواندنی ها« تجدید چاپ می کرد اعم از مقاله یا مطلب و حتی داستان کوتاه، اما این 

اولین بار بود که آقای امیرانی اقدام به چاپ پاورقی می کرد... الهی گفته:
... در آن زمان برای داستان نویسان و روزنامه نگاران جوان، انتخاب نوشته ی آن ها در 
»خواندنیها«، مدرک اعتبار به حساب می آمد... خود من از یاد نمی برم که وقتی اولین 
پاورقی ام را در سال ۳5 در کیهان ورزشی با نام »برزو« منتشر ساختم و امیرانی آن را 

تماماً در خواندنی ها نقل کرد، چه شادمانی ها که نکردم...
... و به این ترتیب، »کیهان ورزشــی« شد ســکوی پرش صدرالدین الهی در مقام 

پاورقی نویس...
نثر روان و خودمانی او، قلم طنازش، و احاطه اش به تاریخ و مهارتش در قصه گویی، 
لذت خواندن گزارش ها و داستان های ورزشی او را دوچندان می ساخت... تا آن جا 
که در یک برهه یی، کیهان ورزشی به لحاظ تیراژ، گوی سبقت را از روزنامه ی کیهان 

ربود... الهی در خاطراتش گفته:
... یادم هســت یــک روز صبح دکتر مصباح زاده مرا بــه اتاقش صدا زد و با لحنی 
شماتت آمیز گفت: این چه روزنامه ایه که شما درمیارید؟ از آن جا که آن موقع ما دایمًا 

با دستگاه سانسور گرفتاری داشتیم با نگرانی پرسیدم: چی شده دوباره؟
دکتر گفت: چی می خواست بشه... به من گزارش داده اند روزنامه ی کیهان در آبادان 
200 نسخه فروخته اما کیهان ورزشی چهار هزار نسخه... و لبخندی زد و من خیالم 
راحت شد و با شکسته نفسی گفتم: آقای دکتر این که از معجزات خود شماست ... 

ما هم جزوش!
در گرماگــرم چاپ پاورقی »برزو« در کیهان ورزشــی و تجدید چاپ در مجله ی 
خواندنیها، اتفــاق غیرمنتظره دیگری رخ داد که زندگــی مطبوعاتی و خصوصی 

صدرالدین الهی را زیر و رو کرد...
اوضاع کلی او در این زمان از این قرار بوده:

... در آن روزگار، من حقوق بگیر معمولی روزنامه ی کیهان بودم و 250 تومان ماهانه 
از دکتر مصباح زاده حقوق می گرفتم ... یک حقوق ماهانه ی 150 تومان هم داشــتم 
که به عنوان کمک هزینه از دانشسرای عالی می گرفتم چون ظاهراً شاگرد آنجا بودم 
و قرار بود بعداً معلم بشم که نشدم البته... من حاال زن داشتم و زندگی به هر حال 

خرج داشت...
... و بعــد، در این اوضاع و احوال، یــک روز، یکی از همکاران الهی در روزنامه ی 
کیهان به اسم عباس واقفی به سراغ او می رود و از او می پرسد: این داستان برزو را 
کی می نویسه؟ الهی چون نمی خواسته خودش را لو بدهد می گوید: واهلل خودم هم 

نمی دانم... مثل این که یه پیرمرده ... می نویسه و می فرسته...
آقای واقفی – حاال بو برده یا نه معلوم نیســت – اما گفته: یه کاری کن این پیرمرد 
برای مجله ی ســپید و سیاه هم داستان بنویسه... و صدرالدین الهی گفته: باشه! بش 

می گم!

  از سپید و سیاه تا تهران مصور

 ... نقطه ی عطف فعالیت مطبوعاتی صدرالدین الهی، انتشار هفته نامه ی کیهان ورزشی 
در ســال 1۳۳4، و اولین تجربه ی اوست در نوشتن داستان های دنباله دار در همین 
مجله با نام »برزو« ... ورود حرفه ای الهی به حوزه ی اســتحفاظی پاورقی نویسی اما 
از ســال 1۳۳5 شروع شــده در مجله ی سپید و سیاه، و از طریق پیغامی که همکار 
مطبوعاتی او – عباس واقفی – از طرف دکترعلی بهزادی، مدیر مجله، به او رسانده... 
صدرالدین الهی پاورقی برزو را با اسم مستعار »کارون« چاپ کرده بود و لذا اولین 
پاورقی اش برای مجله ی سپید و سیاه را هم با همین امضا نوشت با عنوان »رانده«...

... پاورقی »رانده« از همان قسمت های اول، خوانندگانش را به قول معروف گرفت، 
آن هم محض قهرمان یا ضدقهرمان داستان: آخوندی معروف به شیخ علی ... که حاال 
کالهی شده ... مرد یا نامردی خوشگذران، هوسباز و حیله گر... صدرالدین الهی در 

شرح این شخصیت گفته است:
... این آخوند ُمکالی داستان »رانده«، از کل خواص آخوندی، فقط فسق و فجورش 
را در حد کمال حفظ کرده بود... عیاشــی می کــرد، خانوم باز بود،عرق خور بود، 
شیطنت می کرد... خوانندگان حرفه ای پاورقی، این شیخ علی را بالفاصله چسباندند 
بــه ادیب و نویســنده ی معروف وقت یعنی آقای علی دشــتی ... و جالب این که 
خود آقای دشتی هم این شباهت را به ریش گرفته و گفته این ها دارند مرا مسخره 

می کنند...!
در مجله ی »ســپید و ســیاه« اما صحبت از این بود که این پیرمرد – یعنی کارون – 
عجب داستان خوبی نوشته! خالصه پاورقی »رانده«  جنجالی شد اما مهمتر از اینها، 

پول خوبی بود که بنده بابت نوشتنش گرفتم...
... صدرالدین الهی دو ســه ســالی با اسامی مستعار، برای ســپید و سیاه پاورقی 

می نوشت...
این ســال ها را باید گذاشت به حساب دوره ی »اســتاژ« او در پاورقی نویسی ... با 
دستمزد باال ... و روزگار بر وفق مراد بود تا آن که یک اتفاق نه چندان ساده، مسیر 
قلمزنی او را تغییر داد... و ماجرا از این قرار بود که در همین حیص و بیص حسینقلی 
مستعان بعد از چهارده سال همکاری با مجله ی تهران مصور، - گویا بر سر مسائل 
مالی – با مدیر مجله یعنی آقای عبداهلل واال حرفش شده  و قهر کرده و رفته است...
به این ترتیب، طوالنی ترین و طالیی ترین دوره ی پاورقی نویســی او – که از سال 
1۳24 شروع شده  – در سال 1۳۳8 به پایان می رسد... از قضای روزگار، در همین 
ســال ها، صدرالدین الهی هم – به قول خودش – میانه اش با دکتر بهزادی – مدیر 
سپید و سیاه – شکراب شده... اتفاق جالبی که در این میان افتاده جابه جایی این دو  
یعنی مستعان و الهی  بوده مستعان رفت به سپید و سیاه، الهی رفت به تهران مصور!

دکتر بهزادی در »شبه خاطرات« خود از این دوران یاد کرده:
اوج کار حسینقلی مستعان در مجله ی تهران مصور بود... در سومین دوره ی شهرت 
و محبوبیتش .... مستعان در آن سال ها باالترین رقم دستمزد را در میان نویسندگان 
مطبوعات دریافت می کرد و چشم بیشتر مدیران مجالت به او بود تا روزی با تهران 

مصور اختالف پیدا کرده و با آن ها کار کند ... و این اتفاق افتاد...
مســتعان بعد از سال ها همکاری با تهران مصور، به طور ناگهانی رابطه ش را با آن 
مجله قطع کرد... او بی میل نبود با سپید و سیاه همکاری داشته باشد که در آن زمان، 

از نظر تیراژ، رقیب تهران مصور بود...
... در فاصله ی قطع رابطه با تهران مصور و پیوستن به سپید و سیاه، مستعان با چند 
مجله ی دیگر همکاری داشــت: امید ایران، فردوســی، اعتماد ملل و مجله ی رادیو 
تهــران... از آن طرف، تهران مصور جای خالی مســتعان را با دعوت از صدرالدین 

الهی – همکار من در سپید و سیاه – پر کرد...
... الهی تخیلی قوی و قلمی شــیرین داشــت، اهل مطالعه بود و همواره در جریان 
آخرین تحوالت ادبی جهان قرار داشت... و اتفاقاً همزمان با پیوستن مستعان به سپید 

و سیاه، الهی رفت به تهران مصور .
... فرهنگ فرهی، روزنامه نگار سرشناس همدوره و و همقطار صدرالدین الهی، در 
سلسله مقاالتش در مجله ی جوانان – چاپ لس آنجلس – در باب پاورقی نویسی 

او نوشته:
... از الهی قضیه ی رفتنش از سپید و سیاه به تهران مصور را پرسیدم... گفت در تهران 
مصور ازم پرســیدند آیا کاری از دستم بر میاد یا نه؟ من گفتم حاضرم سه پاورقی 

عشقی، تاریخی و اجتماعی را در آن واحد شروع کنم...
... حیرت انگیز اســت نه؟ جوان 24 ســاله ای در مصاف با سلطان بی رقیب تاریخ 
پاورقی نویسی یعنی حسینقلی خان مستعان ... آن هم با سه پاورقی به طور همزمان 

و هر کدام با زبان خاص خود...
... تیراژ تهران مصور در زمان مســتعان صد و ده هزار نســخه بود که در غیبت او 
به 50 هزار نســخه تنزل کرده بود... با شــروع چاپ پاورقی های الهی، تیراژ تهران 
مصور رســید به 90 هزار نســخه در هفته، و به این ترتیب، صدرالدین الهی شــد 
جانشین مستعان ... کار سختی بود و جسارت می خواست علی الخصوص که اکابر 
گردنکشان تهران مصور، از کریم روشنیان تا نصراهلل شیفته، و از شجاع الدین شفا تا 
شجاع الدین مالیری، هیچ کدام این پسره را – که حتی مثل مستعان به دفتر مجله هم 
نمی آمد – تحویل نمی گرفتند ... اما مجبور بودند به کاری که می کرد و نجات بخش 
بود، احترام بگذارند.. حسینقلی مستعان که یک بار هم با وساطت خود الهی با تهران 
مصوری ها آشتی کرد و برگشت اما باز هم دوام نیاورد و رفت به امید ایران، الهی اما 

با همان سه پاورقی که قولش را داده بود در تهران مصور ماندگار شد...

صدرالدین الهی: بزرگمردی برای تمام  فصول
زاون، سالهاست که از ایرانشهر دور است ولی من و او ارتباطمان را قطع نکرده بودیم و نکرده ایم. کارنامه ادبی و فرهنگی زاون بس درخشان است و همیشه به هر جایی که رفته وسرک کشیده جز آن که چیزی را اضافه کند که 
قبال نبوده کاری انجام نداده به همین دلیل،  همه از او به نیکی یاد می کنند. این بار زاون با نیم قرن تجربه مطبوعاتی چندین کتاب را فراهم کرده است برای انتشار و یکی دو ماه پیش با بهرام دانشور که او نیز زمانی از هموندان 
شرکت کتاب بوده است به دفتر شرکت آمدند که در باب انتشار آن ها گفبگو کنیم. مجموعه نخست،  داستان پاورقی نویسی و پاورقی نویسان فارسی بود و یکی دو هزار صفحه کار، گفت می خواهم کتاب را به دکتر صدرالدین 
الهی تقدیم کنم که گفتم بسیار پسندیده است و کاری است در خور. قرار شد همه مطالب را حاضر و آماده کند و پس از شروع سال نو )2022( آنها را به دست ما بدهد که شروع کنیم که درست در آستانه سال نو این واقعه 

تاسف بار یعنی درگذشت دکتر الهی پیش آمد. مطلبی که در پی می آید بخشی است از کار بزرگ زاون. تقدیم به روان پاک دکتر الهی و جاودانگی خاطره او.
بیژن خلیلی

عکس :عباس حجت پناه

عکس : عباس حجت پناه
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... ســه پاورقی اول صدرالدین الهی در تهران مصور در سه ژانر تاریخی، اجتماعی 
و عشقی به ترتیب عبارت بودند از: شیرها و شمشیرها، یک مرد و سه چهره و مو 

طالیی شهر ما... و هر کدام با یک امضای متفاوت: ارغنون، کارون و سپیده...
الهی بابت این ســه پاورقی، چهار هزار و پانصد تومان حق التحریر گرفت، درست 
همان اندازه که مســتعان می گرفت به عنوان گران ترین نویسنده ی وقت مطبوعات 

ایران...
... این هم یک گزارش از وضعیت حقوق پاورقی نویســی در مجالت تهران طبق 

حساب و کتاب خود آقای الهی:
... دستمزد پاورقی نویسی ها بر اساس مبلغی بود که مدیران مجالت، به اعتبار تیراژ 
و فروش و درآمد خود به نویسندگان می پرداختند و معیار پرداخت، صفحه ی مجله 
بود... این مقدار، از صفحه ای 250 ریال از ســال 1۳۳4 شــروع میشود تا سال های 
1۳۳6 به بعد که دستمزد نویسندگان طراز اول پاورقی، می رسد به صفحه ای 1000 تا 
2500 ریال ... گاهی هم مدیران و پاورقی نویسان با هم کنار می آمدند و برای فرضًا 

سه پاورقی، یعنی شش صفحه در هفته، حقوق ثابت ماهانه تعیین می شد...
... نکته ی مهم این بود که پاورقی نویســان، اولین کسانی بودند که حتی در شرایط 
بد مالی مجله، دستمزدشــان را می گرفتند... و به این جهت، معموالً نه تنها اعضای 
کادر تحریریه، بلکه حتی صندوقدار و حسابدار هم از این طایفه که در خانه ی خود 
می نشســتند و حتی به دفتر مجله هم نمی آمدند، و در جمع حاضر نمی شدند، دل 
خوشــی نداشتند... حسینقلی مستعان و این بنده، در سال های 1۳۳9 و 40 باالترین 

رقم را دریافت می کردیم... به عبارتی 45000 ریال برای سه پاورقی...
... صرفنظر از پاورقی ورزشــی »برزو« و داســتان های کوتاه یا دنباله دار، مهم ترین 

پاورقی های صدرالدین الهی طبق طبقه بندی خود او عبارتند از:
در ژانر تاریخی: شیرها و شمشیرها... داستان این پاورقی در دوره ی حمله ی مغول 
به ایران می گذرد و بعدها در مجالت دیگر با اسامی »دردانه« و »طوفان خون« ادامه 

پیدا کرده ...
... در ژانر عشقی: جوانه های افسوس، بوسه یی بر باد و یک مرد و سه چهره،

... در ژانر سیاسی: جاسوس ، در ژانر جنایی – پلیسی: پنجه های پوسیده ،
... در ژانر وحشت: پشت دیوار دیوانگی، خاکستر هوس و خانه ی استخوان خشک ها،

در ژانر -همذات پنداری و این همانی:
رانده، موطالیی شهر ما و زنی به نام هوس،

و داستان های دیگر مانند ماسه ها و صدف ها، بهانه و شازده الک دولک میرزا ... گفتنی 
است که آقای الهی هیچ کدام از این آثار را با امضای خودش چاپ نکرده...

اسامی مستعار او از این قرارند: کارون، ارغنون، سپیده، تاج، تاک و محمد علی عابر...
... شــاکله و شــاخصه ی اصلی پاورقی های صدرالدین الهــی گل کردن قهرمانان 
داســتان های اوست به سبب همسانی و همخوانی شان با چهره ها و شخصیت های 
واقعی ... به عبارت دیگر، ایجاد نوعی همذات پنداری یا به قول الهی – این همانی 

– در ذهن عامه ی خوانندگان، 
ونمونه اش پاورقی  »رانده« در ســپید و ســیاه - همذات پنداری علی دشتی با شیخ 
علی – و پاورقی موطالیی شــهر ما در تهران مصور، که گرفتار سانسور شد بنا به 

مالحظات سیاسی ... الهی نوشته است:
»... پاورقی موطالیی شــهر ما از همان لحظه ی انتشار، حساسیت دستگاه سانسور 
را که در آن زمان در اختیار مقامات امنیتی نظامی بود، برانگیخت... داســتان از نوع 
پاورقی های اجتماعی بود که در آن »این همانی« مهمی وجود داشت: پروین غفاری 
قهرمان داســتان بود... زنی که به علت رنگ کــردن موهاش به رنگ طالیی تند و 
شایعه ی داشتن روابطی با شاه، در شهر سرشناس بود... در خالل نوشتن و انتشار این 
داستان، که سرگذشت یک پری مو طالیی و یک خان مقتدر را نشان می داد – بارها 
و بارها صفحه ی مجله ی تهران مصور از نظر ماموران ارتشــی سانسور – ابتدا در 
فرمانداری نظامی و بعدها ساواک – می گذشت و جرح و تعدیالتی در آن صورت 
می گرفت ... یــک بار حتی در آخرین لحظه ی چاپ، ماموران به چاپخانه آمدند و 
دستور دادند که یکی دو قسمت از داستان را که چاپ شده بود حذف کنیم و چون 
این کار ممکن نبود، به ناچار صفحات چاپ شده را مجدداً زیر چاپ بردیم و روی 

قسمت های مورد نظر آن ها را سیاه کردیم...
پاورقی دیگری از صدرالدین الهی که به قول معروف چوب دو سر طال شد داستان 
زنی است به نام حوریه و رابطه  جنسی تحمیلی او با پیرمردی از بازماندگان دودمان 

قاجار ... این هم شرح ماجرا به نقل از آقای الهی:
... در تهران مصور داستانی می نوشتم به اسم زنی به نام هوس... داستان جوری بود که 
همه فکر می کردند منظور، واالحضرت اشرفه... از بد حادثه، آقای محسن دولو هم 
سرلوحه یی برای این پاورقی درست کرده بود با تصویری از یک زن که  تا نگاهش 

می کردی می گفتی این اشرفه!
... یک روز ما را احضار کردند و این ســرلوحه را نشانمان دادند و گفتند این چیه؟ 
گفتیم چیه مگه؟ گفتند یعنی می فرمایید شکل واالحضرت نیست... گفتیم چی بگیم 
واهلل ... منظوری نداشتیم... چشم .... عوضش می کنیم و بعد همان مجله را برداشتم 

رفتم پیش دولو...
الهی نوشته است:

... در آن سال ها، هر کدام از پاورقی ها معموالً یک سر لوحه یا سرکلیشه داشتند با 
یک تصویر مناســب موضوع داستان، که در باالی دو صفحه ی مخصوص پاورقی 
مجله چاپ می شــد و دنباله ی داستان می رفت به صفحات آخر مجله تا آگهی های 
بازرگانی در کنــار پاورقی قرار بگیرد و توجه خواننــده ی پاورقی را جلب کند... 
مشهورترین و پرکارترین و شوخ ترین طراح و کاریکاتوریست و نقاش و کلیشه و 

سرکلیشه ساز وقت در مطبوعات این سال ها، آقای محسن دولو بود...

و نیز در »شبه خاطرات« دکتر علی بهزادی، مدیر مجله ی سپید و سیاه آمده است:
... با ادامه ی آزادی مطبوعات که از شــهریور 1۳20 شــروع شده بود و اوج آن در 
دوره ی زمامداری دکتر محمد مصدق بود، کار محســن دولو چنان رونق گرفت که 
محل کار او به صورت یکی از مراکز مهم  تجمع روزنامه نویسان درآمد... مدیران و 
نویسندگان مجالت پشت سر هم می آمدند و سفارش کار خود را می دادند و دولو 
همان جا به سرعت طرح یا کاریکاتور یا کلیشه های درخواستی را می کشید و تحویل 
می داد و می گرفتند و می رفتند و همین طور از صبح تا شب در این دفتر، برو و بیا 

بود...
... دفتر یا آتلیه ی دولو در محوطه ی گراند هتل الله زار بود ... بر سر در گراند هتل، در 
میان تابلوهای بزرگ تئاتر روز، مجله ی تهران مصور، چاپخانه ی تهران مصور، یک 
محضر و خیاطی معروف الگا، تابلوهای فلش دار متعددی از حلبی با زمینه های سیاه 
که رویشان با خط سفید نوشته شده بود آتلیه ی دولو، مراجعه کنندگان را به طبقه ی 

دوم گراند هتل راهنمایی می کرد...
... و باری، صدرالدین الهی، مجله در دســت می رود به آتلیه ی دولو، سرکلیشــه ی 

پاورقی زنی به نام هوس را نشانش می دهد و می گوید: این چیه کشیدی؟ دولو میگه: 
مگه چشه؟

الهی میگه: همه میگن این زن، شکل واالحضرت اشرفه... دولو اما گرگ باران دیده 
بود... نه گذاشــت نه برداشــت و همان جور که در حال کشیدن تابلوی سفارشی 

دیگری بود، با قلم مو یک نقطه ی سیاه باالی لب زن گذاشت و گفت:
-بفرما! مگه اشرف خال داره؟

-تمام شد رفت!

سانسور به روایت صدرالدین الهی

... صدرالدین الهی در سلسله مقاالت »درآمدی بر مقوله ی پاورقی نویسی در ایران« 
، فصلی هم اختصاص داده به قضیه ی سانسور ... البته تا آن جا که خود با آن درگیر 
بوده از پاره پاره شدن اولین روزنامه ی دیواری اش در دبیرستان توسط ناظم، تا آش و 

الش شدن داستان و شخصیت و حتی اسم پاورقی هاش در سال های بعد...
سابقه ی برخورد الهی با سانسور و سانسورچی ها بر می گردد به چاپ همان اولین 
پاورقی هاش در مجالت سپید و سیاه و تهران مصور از جمله دو پاورقی موطالیی 
شهر ما و زنی به نام هوس... که به ترتیب، محض همذات پنداری با پروین غفاری 

و واالحضرت اشرف پهلوی سر و ته شان قیچی شد...
... آقــای الهی در یادداشــت های خود، روایت دیگری هــم دارد باز هم مربوط به 
سانسور پاورقی زنی به نام هوس، این بار اما نه بنابر مالحظات دربار پهلوی، بلکه با 
شکایت درباریان قاجار که آن را می شود سانسور از نوع سوم دانست: الهی در این 

باب نوشته است:
... داستان زنی به نام هوس یکی از پرسروصداترین پاورقی های تهران مصور بود..

این داستان، تصویری از زندگی پیرمردی از بازماندگان دوران قاجار بود که دختری 
جوان به اسم حوریه را به حجله برده و رسوایی برانگیخته بود...

یک روز، آقای رحمت اتابکی، وزیر کشور، مهندس واال – مدیر تهران مصور – و 
بنده را به دفتر خود خواست و ضمن شرح کشافی در باره ی ضرورت حفظ اخالق 
در نوشــته های نویسندگان، به ما اعالم داشــت خانواده ی عضدی – که از اعقاب 
عبدالمجید میرزا عین الدوله هســتند – به این اعتبار که آن پیرمرد داســتان ما نام 
عبدالمجید میرزا را دارد، به اعلیحضرت شــکایت برده اند که آبروی خانوادگی شان 
خدشه دار شده ... و دستور رسیدگی از طرف شاه صادر شده، و لذا او چاره یی ندارد 

جز ان که دو سه هفته ای داستان را توقیف کند...
این دستور آقای وزیر، در حکم خالی کردن تیر خالص به مغز مجله بود...

... چک و چانه زنی های مهندس واال و صدرالدین الهی با وزیر کشور بر سر زنی به 
نام هوس، باالخره به آن جا ختم شد که اوالً چاپ دنباله ی داستان به بهانه یی – مثاًل 
بیماری نویسنده – تا اطالع ثانوی قطع ، و ثانیاً در صورت ادامه یافتن، با اسم جدید 

چاپ بشود...
... و به این ترتیب، طبق دستور وزیر در انتشار دنباله ی پاورقی سه ماه وقفه افتاد و بعد 
از آن هم، ضمن توضیحات و توجیهات ضد و نقیض، برای آن که دیگر جای هیچ 

گونه شک و شبهه برای کسی باقی نماند، پاورقی ادامه یافت با اسم جدید حوریه!
... و ایــن هم روایتی دیگر از الهی از یک ماجرای دیگر: سانســور بنابر مالحظات 

امنیتی:
... روزی اســماعیل رائین که خبرنگاری چیره دست بود به سراغ من آمد و اظهار 
داشت به یک پرونده ی پنهانی و محرمانه دست پیدا کرده که نشان دهنده ی دخالت 
ســازمان سیا در مسئله ی آذربایجان است و این که سازمان سیا در همان زمان برای 
مقابله با نفوذ کمونیزم، چگونه به عشایر زنجان کمک رسانده و چگونه یک سروان 
ارتشی، واسطه ی این کمک به خوانین بوده ... موضوع و مدارک به قدری جالب بود 
که من به رائین پیشنهاد کردم این کار را به طور مشترک انجام دهیم و در نتیجه، طرح 

داستانی را ریختم با عنوان جاسوس...
... داستان جاسوسی به سرعت گل کرد و در محافل سیاسی سروصدا به راه انداخته 
و مخصوصاً عملیات آن سروان ارتش که با ماموران آمریکایی در تماس بود سخت 
مورد توجه قرار گرفته بود تا آن که ناگهان به ما اطالع دادند داســتان توقیف است 
و باید به کلی قطع شود... در این ماجرا بنده به جایی احضار نشدم ولی آقای رائین 

بازپرسی های بسیار پس داد...
بعدها دانستم که سروان آن روز داستان ما، کسی نبوده جز سپهبد تیمور بختیار که در 
این زمان، مغضوب و منفور دربار شده، و این حضور دوباره ی او در حوادث تاریخی 

آذربایجان، دستگاه را خوش نیامده بود...
... صدرالدین الهی عالوه بر مقاله نویســی و ورزشی نویســی و گزارش نویســی و 
پاورقی نویسی، یک مهارت منحصر به فرد دیگری هم داشت: مصاحبه نویسی... به 
عبارت بهتر: به حرف کشــاندن مشاهیر روزگار از طریق مصاحبه و بلکه خوش و 

بش با آنها...
مشــاهیری  که الهی در این سالها پای حرفشان نشسته عموماً از ادیبان و سخنوران 
سرشــناس بودند مانند، محمد معین و پرویز ناتل خانلــری و علی اکبر دهخدا ... 
و مبحث اصلی در این گفت و شــنودها هم قاعدتاً شــعر و ادب بود ... اما در این 
فهرست از کارنامه ی ژورنالیستی الهی یک نمونه ی شاخص هم هست که طی آن، 
صحبت از تاریخ و سیاســت و این حرف هاست... یک مصاحبه ی جانانه و جذاب 
با سید ضیاءالدین طباطبایی: طراح و مغز متفکر کودتای سوم اسفند سال 1299 ... 

سال برآمدن رضاخان...
 ... و این هم شــان نزول این مصاحبه ی تاریخی الهی با ســید ضیا به روایت خود 

ایشان:
... آن سال ها دوران رقابت مجالت بود و تهران مصور و سپید و سیاه و خواندنی ها 
هرکدام باالی صد هزار نســخه در هفته می فروختند... در چنین روزهایی، مجله ی 
سپید و سیاه دکتر بهزادی، مصاحبه ی پرویز لوشانی با مهدی فرخ – سناتور انتصابی 
مجلس پنجم سینا – را به صورت پاورقی چاپ می کرد با عنوان خاطرات سیاسی 

فرخ ... که سر و صدای بسیار به راه انداخته بود...
... خاطرات فرخ حاوی شرح اتفاقات سیاسی دوران پهلوی اول، و صحبت از رجال 
سیاســی آن عصر بود... در رقابت با سپید و سیاه، در مجله ی تهران مصور هم بین 
عبداهلل واال و کریم روشنیان مبحثی درگرفته بود که چه باید کرد؟ این بود که تصمیم 
گرفتند خودشان هم یک مصاحبه ی جنجالی ترتیب بدهند ، آن هم با سید ضیاالدین، 

رهبر کودتای سال 1299....
... نمی دانم چه کســی این 
فکر را به ســر مهندس واال 
انداخت که فــالن کس – 
یعنی بنــده – اگر به نحوی 
به این کار – یعنی مصاحبه 
با ســید ضیا – بپردازد، بد 
نخواهد بود... و به هر جهت، 
آمدند سراغ من و گفتند بیا 
برو با سیدضیا مصاحبه کن... 
من هم از خدا خواسته گفتم 
باشه، و ســوار ماشین شدم 

رفتم پیش سیدضیا...
... اولین دیــدار صدرالدین 
الهی با سید ضیا طباطبایی در 
بهمن ماه سال 1۳42 منجر 
شــد به یک گــپ و گفت 
مفصل در چند نوبت و همه 
در منزل خود سید واقع در 

سعادت آباد تهران...
...  اولین قسمت این مصاحبه 
در شــماره ی 14 اسفند ماه 
سال 1۳4۳ به چاپ رسید... 
در واقع باید گفت قرار بود 
به چاپ برسد... چرا؟ معلوم 
است! به علت پیدا شدن سر 
آقایان سانسورچی  و کله ی 

برای بازبینی مطلب ...

... اول از همــه از تیتــر اول مصاحبه یعنی: »مرد اول کودتا ســخن می گوید« ایراد 
گرفتند و آن را تبدیل کردند به »مرد دوم کودتا« تا در این میان، حق رضاشاه زایل یا 
ضایع نشود و بعد هم به قول الهی افتادند به جان متن تایپ شده  قبل از چاپ و تا 
آن جا که توانستند در آن جرح و تعدیل نمودند و حتی در آخرین لحظات چاپ، 
قسمت هایی را به کلی حذف کردند و باالخره، در حالی که قرار بود این مصاحبه یک 
جور پاورقی در مجله ی تهران مصور، و در رقابت با خاطرات سیاســی مهدی فرخ 

در مجله ی سپید و سیاه باشد، اما دستور از باال آمد که همان یک شماره کافی ست!
... و یک نمونه ی دیگر از سانســور بنابر مالحظــات مذهبی، محض خالی نبودن 

عریضه و البته عبرت آموزی:
... در فاصله ی مدتی که من داستان های بلند یک شماره ای بین 12 تا 16 صفحه در 
هر ماه برای مجله ی ســپید و سیاه می نوشــتم، یک روز دوست و همکار قدیمی ام 
عباس واقفی – که مردی مســلمان و معتقد بود – ازم خواســت تا به مناسبت ماه 
محرم، یک داستان مذهبی بنویسم... این بنده اصال در این باب تخصصی نداشتم اما 
به اصرار واقفی، با مراجعه به چند تاریخ و نگاهی به شیوه ی داستان نویسی جرجی 
زیدان Jorji Zeeydan، داستانی نوشتم به نام »شهد شهادت«، که در آن به نوعی 
ارتباط روحی یک شــاهزاده خانم مسیحی و عشق آسمانی او به امام سوم شیعیان 
اشــاره شده، و جنبه های این دو عشق – یعنی عشق حسین بن علی به شهادت، و 
عشــق  آن دختر به مردی که در خیال او زندگی می کرد – به طور موازی طراحی 

شده و جلو رفته بود...
... ظاهراً هیچ مشــکلی داستان »شهد شهادت« را تهدید نمی کرد، اما پس از آن که 
صفحات مجله در چاپخانه بســته شــد و طبق معمول برای تایید نهایی به وزارت 
اطالعات ارسال گردید، ناگهان آقای فرامرز برزگر – سردبیر وقت مجله ی سپید و 

سیاه – به من تلفن کرد که فوراً خودم را به دفتر مجله برسانم...
...در دفتر مجله، آقای برزگر و دکتر بهزادی با پریشانی و نگرانی به صدرالدین الهی 
خبر می دهند که داســتان »شهد شهادت« مورد بررسی مذهبی قرار گرفته و مناسب 
تشــخیص داده نشــده ... فرامرز برزگر که در اصل مترجم رمان های خارجی بود، 
در این زمان، عالوه بر ســردبیری سپید و سیاه، خودش جزو سانسورچیان وزارت 
فرهنــگ و هنر هم بــود و لذا جهت رفع بال، به الهی پیشــنهاد می کند تا به دیدن 
همکارانش در بخش ممیــزی وزارتخانه بروند و او یک جوری موضوع را فیصله 

دهد تا چاپ مجله معوق نماند. 
و این هم باقی ماجرا به روایت الهی:

... ایــن بنده به اتفاق آقای برزگر با عجلــه به وزارت فرهنگ و هنر رفتیم و در آن 
جا ، وی مرا به اتاق بر رســان مذهبی راهنمایی کرد و خود به دفترش رفت. در آن 
اتاق، من با سید معمم  خوش سیمایی برخورد کردم که با زبان چرب و نرم از بنده 
استقبال کرد. او خود را بهشتی معرفی کرد و همکار عمامه سفیدش را که پشت میز 

دیگری نشسته بود، باهنر!...
آقای بهشتی بعد از مقدمه ای طوالنی در باب تاثیر این گونه داستان ها در عوام، و 
کمی لعنت بر جرجی زیدان مسیحی که دین را با رمان آمیخته از من خواست اوال 
منبعد در داستان نویسی در حیطه دین که در حد روحانیون است پا نگذارم و ثانیا 
چند صحنه ای از داستان خود را - که او دور آن ها خط قرمز کشیده بود - حذف 

یا عوض کنم و در برابر اعتراض من خنده شیرینی کرد و گفت: 
... بنده داستان های شما را خوانده ام و از تسلط سرکار در زیر و رو کردن داستان به 
خوبی مطلعم اما اگر لطف کنید و این اصالحات را انجام دهید، وظیفه ی ما را سبک 
کرده اید، و روی کلمات وظیفه و ســبک به قدری سنگین تاکید و تکیه کرد که من 
تکلیف خود را دانستم.. ایشان آن گاه از جا برخاست، نمونه ی خط خطی شده ی متن 
داستان چاپ شده را به دستم داد و تا در اتاق بدرقه ام کرد و به این ترتیب، داستان 
»شــهد شهادت« از جهت مذهبی، آن طور که دلخواه آقایان بهشتی و باهنر بود، به 

دست خود بنده سانسور شد!
ایــن، اولین و آخرین بار بود که من، دو تن از دولتمردان شــهید بعدی جمهوری 

اسالمی را در این مقام می دیدم ... آن هم در عهد سلطنت محمدرضا شاه پهلوی...
... صدرالدین الهی بعد از کسب دکترای جامعه شناسی سیاسی ورزشی، و فوق دکترای 
روش های سیاســت ستیزی در ورزش از دانشگاه های پاریس، به ایران بازگشت و 
همزمان با فعالیت مطبوعاتی، سرپرســتی رشته ی روزنامه نگاری دانشکده ی علوم 
ارتباطات را بر عهده گرفت... بعد شد مدیر گروه روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون 
در همین دانشکده ... و البته با مقام استادی، که خودش آن را بر نمی تابید و اصوالً دل 
خوشی از لفظ استاد نداشت و چنانچه شاگردی او را استاد خطاب می کرد بالفاصله 

می گفت: خودتی!
... در تکمله ی  بحث سانسور، شنیدن یک خاطره از زبان آقای صدرالدین الهی هم 

خالی از لطف نیست:
... یــک روز بنده در رکاب دکتر مصباح زاده و دوســتان دیگر دانشــکده ی علوم 
ارتباطات، در یکی از کنفرانس های آموزشــی در رامسر با حضور محمدرضا شاه 

شرکت کرده بودیم...
... آن سال، وضع چیدن میزها به ترتیب ارشدیت دانشکده ها بود و میز ما هم افتاده 
بود درست رو به روی میز شاه ... او باالی میز، و ما پایین میز، آن ته بودیم... شاه آمد.. 
به شدت عصبانی ... و آن روز هر چه دلش خواست بار دانشگاه و دانشگاهیان کرد 
که: این ها آدم حسابی درست نمی کنند... ایااین ها  فقط معترض درست می کنند... 
و آخر ســر هم  ناگهان برگشــت گفت: همین آقای مصباح زاده که رو به روی من 
نشسته، نمی داند که در دستگاهش، علیه ما توطئه می شود... همه ی ما رنگمان پرید... 
نمی دانستیم  داستان چیست... شاه رفت، جلسه به هم خورد... دکتر مصباح زاده هم 
حاال به کلی دســتپاچه شده بود... آقای دکتر نهاوندی آمد گفت: ناراحت نشوید... 

اعلیحضرت عصبانی بودند... درست می شود...
بعدا« ما فهمیدیم که منظور شــاه، گرفتاری خسرو گلســرخی بود در کیهان ... که 

صداش بعدا« در آمد.

مقاله:

از راست : منصور پورمند - پرویز قاضی سعید - دکتر صدرالدین الهی - عباس پهلوان - مهندس نجات سرشار 
در پشت: خانم گلاویژ معتمدی همکار شرکت کتاب و زاون  ویراستار وقت  ایرانشهر  در کتاب فروشی شرکت کتاب
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طنز و خبر:

از شبکه های اجتماعی:

مهــم ترین خبر این هفته ایران حتی مهم تر از افزایش اتوبوس خوابی ملت دربدر 
)همون Homeless خودمون( با خرید بلیت، اعتراض و تحصن بازنشسته ها در 
چندین شهر کشور، سالگرد اسقاط شدن قاسم سلیمانی و گوشی آی فون امریکایی 
دخترش زینب، ممنوعیت واردات واکســن خارجی، تصویب الیحه بودجه سال 
1401 توی مجلس، ابالغ مجوز دولت به چین برای افتتاح کنسولگری در بندرعباس، 

از سرگیری مذاکرات هسته ای تو وین، ... این خبر خیلی مهم بود:
به گزارش خبرگزاری حوزه وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه در قم، یکصد 
و ده نفر از طالب حوزه های علمیه سراســر کشور از پانزده بازیگر زن به دلیل بد 
حجابی، جریحــه دار کردن عفت و اخالق عمومی، ترغیب افراد به ارتکاب جرائم 
منافی عفت، توهین به مقدســات و تضعیف بنیان خانواده به دادگاه انقالب تهران 
شــکایت کرده اند. این پرونده با قرار عدم صالحیت به دادسرای عمومی و انقالب 
تهران ارسال شده و به مجتمع قضایی فرهنگ و رسانه ارجاع شده است و در جریان 

تحقیقات قرار دارد. متن  این شکایت به این شرح است:
... از آنجایی که بر اساس ماده 21قانون جرایم رایانه ای، انتشار محتوا علیه عفت و 
اخالق عمومی جرم محسوب شده و همچنین در قانون مجازات بند 10ماده 6 آمده 
اســت که استفاده ابزاری از زن در تصاویر، تبلیغ تشریفات و تجمالت و نامشروع 
و غیر قانونی ممنوع اســت، در حالی که با جستجویی کوچک در صفحات رسمی 
بسیاری از بازیگران زن سینما و تلویزیون که به وفور به تصاویری برخورد می کنیم 
که شــامل مواردی از قبیل: توهین به مقدسات دینی و امر ضروری حجاب، معلوم 
بودن مقداری از ســینه و گردن و اســتفاده از کاله لبه دار و وسایل تزیینی مثل گل 
سر بجای روسری، پوشیدن لباس های تنگ و چسبان و معلوم بودن برجستگی های 
بدن، پوشیدن شلوارک، شلوارهای پاره و ساپورت رنگ بدن، پوشیدن لباس آستین 
کوتاه، پوشیدن مانتوهای شیشه ای، انداختن عکس با افراد مکشوف، انتشار فیلم و 
تصاویر خالف عفت و اخالق عمومی، جریحه دار کردن عفت و اخالق عمومی از 
طریق تجاهر به ارتکاب حرام در اماکن عمومی و تحریک و ترغیب افراد به ارتکاب 
جرم منافی عفت، اهانت به مقدسات اسالم. تمامی شاکیان اظهار داشته اند، متهمان 
با تصاویری که از خود در صفحات شخصی اینستاگرام شان می گذارند و همچنین 
لبــاس هایی که با آنها در معابر و مجالس عمومــی حضور پیدا می کنند، به آنها و 
خانواده و جامعه ای که در آن زندگی می کنند، ضرر معنوی وارد کرده و به استناد به 
مواد 10 و 14 قانون آیین دادرســی کیفری، جبران تمام ضررهای معنوی وارد شده 
به آنان توسط متهمان را به عنوان بزه دیده مطالبه می کنند که از جمله این ضررها 
می توان به مواردی همچــون از بین رفتن عفت عمومی و اجتماعی در درازمدت، 
نقش بستن تصاویر جنســی در اذهان، تاثیر بر رفتار جنسی، انزوا و کاهش روابط 
اجتماعی، تحلیل رفتن توان عقل سقوط شخصیت زن و مرد و تبدیل شدن به وسیله 
ای برای اشباع هوس های سرکش، ترویج پرخاشگری، ایجاد روحیه مقایسه، ترغیب 
دیدن تصاویر و فیلم های مبتذل، سستی ایمان، محروم شدن از شیرینی و لذت انس با 
خدا، مردن دلها و افسردگی، تاثیرات منفی در روابط حسنه زن و شوهر، ضمن آنکه 
نوع پوشش متهمان وضعیت کشف حجاب و نمایان بودن موها و گردن و لباس های 
بدن نمایی که افراد مذکور می پوشند و آرایش غلیظ و زننده آن ها عفت عمومی را 

جریحه دار کرده است ... 
... این شکایت از افراد زیر صورت گرفته است، سرکار خانم ها: نیوشا ضیغمی، شبنم 
مقدمی، بهنوش بختیاری، سحر قریشی، فلور نظری، آزاده صمدی، بهاره رهنما، الناز 
شاکردوست، الهام صالحی، صبا کمالی، الهام حمیدی، ریحانه پارسا، سمانه پاکدل، 

لیندا کیانی ...
 ... و اکنون لشــکر حشریان والیت وارد می شــوند ... 110 یار حشری والیت ... 
راست قامتان تاریخ و سیخ قامتان عالم سکس ... همیشه حشری، همیشه تحریک 

شــده با آلت های متحرک ... صد و ده »روح انی« مبارز شــجاع حشری پیرو خط 
والیت به جنگ زیبا رویان زشت سیرت تحریک کننده با شعار چربال چربال ما داریم 

میایم، می آیند!  
معنی حشری در لغت نامه دهخدا: حشری. ]حَ  شَ [ )ص نسبی( منسوب به حشر، 
یک تن از ســپاه غیر منتظم: آن مردم حشری هزیمت کرد و لشکری چون هزیمت 
آنان بدید تیز براندن گرفت، تا زان حشریان اندر آن هزیمت سه هزار مرد کشته شد. 
)تاریخ سیستان(. یک تن ســخره. یکی به بیگار و شاکارگرفته شده: تا پنجاه هزار 
مرد حشری و بیست هزار مغول آنجا جمع گشت. )جهانگشای جوینی(. و بفرمود 
تا از جانب جند نیز، توشــی مردان حشری مدد فرســتاد و بر راه بخارا روان شد. 
)جهانگشای جوینی(. دشنامی مر زنان را در تداول عوام فارسی زبانان. زن تباه کار. 

زن در دسترس همه کس. مرد یا زن شهوت پرست. سخت مایل به عمل جنسی.
... انقدر این خبر مهم بود که گروه تحریریه طنز خبری ایرانشــهروند ترجیح داد تا 
به طور کامل اونو پوشــش بده تا شما مردم شهیدپرور ایران اسالمی بدانید که چه 
مشــکالت و دغدغه هایی در مملکتون وجود داره و به تخم مبارکتونم نیست. هی 
بیایــن و اعتراض کنین و بگین این نیســت، اون گرونه، نمیتونیم بخریم، نمیتونیم 
بخوریم، نمیتونیم زندگی کنیم و ... اینا همش در برابر دغدغه راست کردن، ببخشید، 
تحریک شــدن برادران )و حتی خواهران( حشــری پیرو خط والیت هیچ چیزی 

نیست. 
چرا شما خواهران بازیگر سینما و سیما متوجه نیستید که طالب حوزه های علمیه 
انقدر زن ندیده اند که با اسم شماها هم راست، ببخشید، تحریک و دچار بزه دیده 
)جنایت بصری( میشن انوقت مجبورن برای اجتناب از به گاو رفتن عفت عمومی 
و اجتماعی در درازمدت به صابون گلنار یا طلبه خوشــگله حجره مجاور در کوتاه 
مدت مراجعه کنن. شما خواهران بازیگر با گذاشتن عکس های بدحجاب یا همراه با 
افراد مکشوف )کشف حجاب کرده( عفت و اخالق عمومی حوزه های علمیه رو به 
خطر میندازین و اونا رو تبدیل به حوزه جلقیه میکنین، بابا نکنین! ای خواهران بازیگر 
بدانید که طالب و روح انیون شما را در شبکه های اجتماعی به شکل کاراکترهای 
شبکه پورن هاب میبینن که باعث شده تا طلبه های کف کرده و زنگ زده با محروم 
شدن از شیرینی و لذت انس با خدا به جاش به شیرینی و لذت انس با عکس های 
بدحجاب شما در زیرزمین ها و توالت های حوزه بپردازن! خواهرم، آیا شما راضی 
میشــی که این همه طلبه ی تو کف به جای تحصیل حدیث و فقه، با افســردگی 
بشــینن پای پیج های تحریک کننده شماها توی اینستاگرام و یک دست به گوشی 
و دست دیگه به معامله برای جلوگیری از ضرر معنوی و مردن دلها، دول ها را فدا 
کنن؟ خانومای بازیگرا!!! )با لهجه ابراهیم رییســی مثه آقایون بانکا( بهانه به دست 
دژمنان اسالم ندید، عکس و ویدیوهای شما باعث میشه بردرای طلبه اتون از جهاد 
فرزندآوری جا بمونن و فرزندای آینده شونو تو چاه خال قتل عام کنن، شما راضی به 
یه همچین نسل کشی میشین؟ آقا مقام معظم رهبری بچه می خواد! خواهر بازیگرم، 
مگر نمی دانی امام خمینی )ره( به خال لب یار و هر چیز لبه دار دیگه ای مثه کاله و 
کاندوم لبه دار آلرژی داشته و پیروان حشری خط والیت هم همون حساسیتو به هر 
نوع لب و لبه ای دارن؟ درضمن خواهرای بازیگر محترم یادتون باشه گل سر هم مثه 
کاله لبه دار از اختراعات صهیونیستاس تا طالب و روح انیون ما رو حشری کنن و 
حواس جهان اسالم رو از جنایاتشون علیه ملت مظلوم فلسطین پرت کنن، به بازیچه 

و آلت دژمن )تو فرق چشم نظام( تبدیل نشید لطفا! 
پیشنهاد برادرانه ایرانشهروند به خواهران بازیگر اینه که پیش از حمله لشکر حشریان 
پیرو خط والیت خودتون مثه بچه آدم حجابتونو رعایت کنین و به فکر یه شغل دیگه 

که تحریک کننده نباشه باشین!

سرمقاله خبرگزاری ایرانشهروند: حشریان پیرو خط ولایت

عاقبت برنج کاران ایرانی با برنج های وارداتی
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213-573-9635

 در کانون خبر:

شکایت قربانیان تیراندازی با اسلحه 
در کالیفرنیا و درخواست غرامت

قربانیان تیراندازی با اسلحه در کالیفرنیا خواهند توانست از کارخانه های تولید اسلحه 
شکایت نموده و خواستار غرامت شوند. 

پس از آن که گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا در ماه گذشته به دیوان عالی قضایی 
نوشت که در مورد قربانیان تیراندازی همان گونه عمل نماید که در مورد سقط جنین 
در تگزاس نگاه کرده است و به راب بونتا، دادستان کل کالیفرنیا دستور داد که راهی 
در این مورد بیابد، فیل تنگ )phil Tang( نماینده سن فرانسیسکو در مجلس ایالتی 
کالیفرنیا، الیحه AB1594 را تسلیم مجلس کرده که به موجب آن قربانیان تیراندازی 
با اسلحه می توانند از کارخانه های تولید اسلحه شکایت نمایند و درخواست غرامت 

کنند. 
این الیحه همانند قانون کنترل اسلحه در نیویورک است که در سال 2021 تصویب 
شده اســت و پاسخی است به درخواســت فرماندار گوین نیوسام که در صورت 

تصویب در مجلس از امضای او خواهد گذشت. 

کمک ایالت کالیفرنیا به مالکان خانه 
برای پرداخت وام بانکی عقب افتاده

ایالت کالیفرنیا برای صاحبــان خانه که در دوران کرونا، وام بانکی آنها عقب افتاده 
است تا 80000 دالر کمک مالی می دهد و اکنون پذیرش درخواست آغاز شده است. 
این کمک های مالی به طور مســتقیم به بانک وام دهنده فرســتاده خواهد شد و در 
حدود 40000 خانوار می توانند این درخواســت را با توجه به شــرایط به صورت 

آنالین به ایالت بفرستند. 
این کمک ایالتی، نیازی به بازگردادن در آینده ندارد و کمکی است که به میزان یک 
میلیارد دالر، ایالت کالیفرنیا از دولت فدرال در 20 دسامبر 2021 دریافت کرده است. 
این کمک دولتی در ایالت کالیفرنیا به مالکانی داده می شــود که در خانه یا آپارتمان 
خودشــان ساکن هستند و درآمد ســالیانه آنها کمتر از 100 درصد حقوق میانگین 
خانواده های متوسط باشد و بین 21 ژانویه 2020 تا 27 ژانویه 2021، دچار مشکل 

مالی شده اند و 2 قسط وام آنها پرداخت نشده است. 

دزدیده شدن چراغ های تاریخی پل گلندل

اداره خدمات عمومی لوس انجلس اعالم کرد که پس از دزدیده شــدن چراغ ها و 
تیرهای برق تاریخی در شهر گلندل، دستور داده است که 18 چراغ و تیر چراغ برق 
تاریخی دیگر را از منطقه پایین آورده و انبار کنند تا به سرنوشت 22 چراغ دزدیده 

شده، دچار نشوند.
این تیرها و چراغ آن باز می گردد به دوران جنگ جهانی اول که 9 تای آن در کناره 

رودخانه لوس آنجلس نصب شــده بود و شماری دیگر در خیابان های دان تاون و 
Silver Lake و Atwater Village شماری که دزدیده شده است در گلندل بین
این چراغ های که از برنز ســاخته شــده و شــب  ها افزون بر روشــنایی، زیبایی 
شــگفت انگیزی به منطقه تاریخی پل گلندل می بخشید، اکنون از پایه اره شده و از 

سوی دزدان به جای نامعلومی منتقل شده اند. 

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

عضو کمیته مرکزی حزب 
جمهوریخواه ارنج کانتی

 به سبب بیماری کرونا  درگذشت
کلی ارنبی، یکی از فعاالن مخالف واکسیناسیون و عضو کمیته مرکزی 
حزب جمهوریخواه ارنج کانتی به ســبب بیماری کرونا در 46 سالگی 

درگذشت. 
او که 2 ســال پیش برای نمایندگی در مجلس ایالتی کالیفرنیا به فعالیت 
پرداخته اســت، 10 سال نیز به عنوان یکی از اعضای دادستانی کل ارنج 

کانتی کار کرده است. 
کلی ارنبی که در هانتینگتون بیچ در ارنج کانتی زندگی می کرده است. 

او در دوران پیــش از همه گیری کرونا در ســال 2019 به عنوان یکی از 
مخالفان واکسیناســیون کودکان و دانش آموزان علیه مقررات کالیفرنیا 

تالش کرده است
او به ســبب تالش هایش در ســال 2020 به عنوان عضو کمیته مرکزی 
حزب جمهوریخواه ارنج کانتی انتخاب شــد و در نظر داشت بار دیگر 

نامزد نمایندگی مجلس از ارنج کانتی شود.

دوین نونز ، نماینده جمهوریخواه  کنگره
 استعفا داد تا برای رسانه ترامپ کار کند 

دویــن نونــز )Devin Nunes( نماینــده کنگره امریــکا از حزب 
جمهوریخــواه که یکی از مناطق مرکز کالیفرنیا را نمایندگی می کرد در 
ساعت 11:59 شنبه، اســتعفای خود را برای نانسی پلوسی سخنگوی 

دموکرات خانه نمایندگان فرستاد. 
او در نامه خود به 11 ســال نمایندگی در خانه نمایندگان اشــاره کرده 

است.
دوین نونز قرار است مدیر عامل گروه تکنولوژی و رسانه ترامپ شود 

 Truth و در هفته های آینده از شبکه مجازی و اجتماعی جدیدی به نام
Social رونمایی نماید. 

دانالد ترامپ رئیس جمهور پیشــین آمریکا پس از آن که از فعالیت در 
فیســبوک و توئیتر محدود و ممنوع شد، تصمیم گرفت شبکه مجازی 

اجتماعی و رسانه ای خود را بنیاد نماید. 
شرکت سرمایه گذاری ترامپ از این شبکه مجازی به عنوان بزرگترین 

پوشش برای آمریکا یاد می کند. 

توقف دادگاه های فدرال
 در کالیفرنیا به سبب کرونا

دادگاه های فدرال در جنوب کالیفرنیا به سبب گسترش بیماری کرونا 
و رشــد فزاینده سویه اومیکرون سه شــعبه این دادگاه ها را در لوس 

انجلس، سانتاآنا و ریورساید متوقف نمود. 
این توقف تنهــا در روند دادگاه هایی خواهد بود که با حضور هیئت 
منصفه تشکیل می شود و در بیانیه ای که منتشر شده است. اشاره دارد 
که دادگاه های بدون نیاز به هیئت منصفه، که در سال گذشته نیز از راه 

کنفرانس ویدئویی و تلفنی انجام می شده، ادامه خواهد یافت. 
توقف دادگاه های فدرال همراه بــا هیئت منصفه، در صورت نیاز به 
شعبه های سن برناردینو، ونچورا، سانتاباربارا و سن لوئیس اوبیسپو نیز 
گسترش خواهد یافت زیرا همه این دادگاه ها، همراه فدرال در کالیفرنیا 

هستند. 

لایحه ممنوعیت جراحی کودکان
 برای تکمیل جنسیت از دستور خارج شد

سناتور دموکرات اســکات وینر از سن فرانسیسکو، الیحه ممنوعیت 
جراحی برای تغییر و یا تکمیل جنسیت را از سنا پس گرفت. 

بنابر الیحه ای که او ارائه نموده بود، این جراحی باید پس از ســن 12 
سالگی انجام شــود تا خود کودک نیز در این انتخاب جنسیت سهمی 

داشته باشد. 
در کالیفرنیا کودکانی که از نظر اندام های جنسی کامل نیستند و روشن 

نیست که جنسیت آنها کدام است و ممکن است اندام جنسی مرد و زن 
را داشته باشند با تصمیم پدر و مادر و تیم بزشکی انجام می شده است و 

اسکات وینر تالش داشت آن را متوقف نماید. 
با مخالفت خانواده ها، کمیته ویژه ســنای کالیفرنیا و اتحادیه پزشکان 
کالیفرنیا، این الیحه پس گرفته شــده و از دســتور کار مجلس بیرون 

گذاشته شده است.
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
7 ژانویه تا  13 ژانویه ) 17 دی تا 23 دی (

چاپ سوم این مجموعه با تجدید 
نظر و افزوده ها منتشر شد با تلفن 
به  را  آقای شان صداقتی آن  به 
رایگان از ایشــان دریافت کنید 

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

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

پیام بنی کریمی

آدینه 17 دی     7 ژانویه

1۳06 خورشیدی ) 1928 میالدی(
استعفای زین العابدین رهنما - معاون رییس الوزرا

1۳14 خورشیدی ) 19۳6 میالدی(
اعالم رســمی کشف حجاب با برگزاری جشنی در دانشسرای عالی و شرکت رضا 

شاه پهلوی و همسر و دختران وی در این جشن
1۳17 خورشیدی ) 19۳9 میالدی(

تأسیس سازمان پرورش افکار در ایران
1۳22 خورشیدی ) 1944 میالدی(

درگذشت ســلیمان میرزا اسکندری- رهبر سوســیالیس تها، وزیر معارف کابینه 
سردارسپه، رهبر حزب توده ایران بعد از شهریور 1۳20

1۳25 خورشیدی) 1942 میالدی(
زادروز محمدرضا لطفی، آهنگ ساز و نوازنده چیره دست تار.

آثار موســیقی محمدرضا لطفی در »مرکز موسیقی و فیلم ایران » وابسته به شرکت 
کتاب موجود است .

1۳۳۳ خورشیدی ) 1955 میالدی(
انتصاب دکتر منوچهر اقبال به ریاست دانشگاه تهران

1۳46 خورشیدی ) 1968 میالدی(
درگذشــت غالمرضــا تختی - قهرمان کشــتی ایران و جهان )تولد: 5 شــهریور 

1۳09خورشیدی(
1۳56 خورشیدی ) 1978 میالدی(

انتشار مقاله » ارتجاع سرخ و سیاه در ایران » به قلم احمد رشیدی مطلق در روزنامه 
اطالعات

1۳62 خورشیدی ) 1984 میالدی(
درگذشت لطف اهلل مفخم پایان -موسیقیدان و نخستین ناشر آثار موسیقی

1۳82 خورشیدی ) 2004 میالدی(
رانیا، ملکه اردن، برای بازدید از مناطق زلزله زده بم، وارد ایران شد

1۳94 خورشیدی )2016 میالدی(
درگذشــت اشــرف پهلوی خواهر محمدرضا شاه 
پهلوی، در سن 96 ســالگی در مونت کارلو. اشرف 
پهلوی روز چهارم آبان 1298 متولد شد. زمانی که او 
شش سال داشت پدرش به سلطنت رسید. او نخستین 
نماینده زن ایران در ســازمان ملل متحد و کمیسیون 
حقوق بشــر بود. او در اولیــن کنفرانس جهانی زن 

ریاست آن را عهده دار بود.

شنبه 18 دی     8 ژانویه

1285 خورشیدی ) 1907 میالدی(
درگذشت مظفرالدي نشاه، پنجمین پادشاه ایران از دودمان قاجار

1۳14 خورشیدی ) 19۳6 میالدی(
علــی اصغر حکمت به پاس اقدامات خود در مورد روز 17 دی )کشــف حجاب 

زنان(، به مقام وزارت معارف ارتقاء یافت
1۳50 خورشیدی ) 1972 میالدی(

درگذشت رضا بوشهری، بازرگان، سناتور ونماینده مجلس شورای ملی
1۳5۳ خورشیدی ) 1975 میالدی(

ورود محمدرضا شاه و فرح پهلوی به مصر
1۳57 خورشیدی ) 1979 میالدی(

خودداری ارتشبد فریدون جم از قبول وزارت جنگ و خروج وی از ایران
کتابی با عنوان » خاطرات و یادداشت های ارتشبد فریدون جم« تالیف دکتر مرتضي 

مشیر توسط شرکت کتاب منتشر شده است.

یکشنبه 19 دی     9 ژانویه

12۳1 خورشیدی ) 185۳ میالدی(
قتل میرزا تقی خان امیرکبیر در حمام فین کاشان

کتاب » امیرکبیر اخگري در تاریکي » نوشته ناصر انقطاع از انتشارات شرکت کتاب 
1۳21 خورشیدی ) 194۳ میالدی(

شاعر و ادیب - » عبرت « درگذشت محمدعلی مصاحبی
1۳۳2 خورشیدی ) 1954 میالدی(

تشکیل اولین جلسه دادرسی دادگاه تجدید نظر نظامی مأمور رسیدگی به اتهامات 
دکتر محمد مصدق وسرتیپ تقی ریاحی

1۳52 خورشیدی ) 1974 میالدی(
دادگاه نظامی متهمان طیفور بطحایی، خسرو گلسرخی، منوچهر مقدم سلیمی، کرامت 
اهلل دانشیان، عباسعلی سماکار، محمدرضا عالمه زاده و ایرج جمشیدی را  به اعدام 

محکوم و بقیه را به حبس بین ۳ تا 5 سال محکوم کرد
1۳5۳ خورشیدی ) 1975 میالدی(

درگذشت سیدکاظم عصار- استاد ممتاز دانشگاه و فیلسوف عالی مقام شرق
1۳57 خورشیدی ) 1979 میالدی(

شاپور بختیار اعالم کرد محمد رضا شاه به زودی ایران را ترک خواهد کرد
کتاب » آخرین روزها، پایان ســلطنت و در گذشــت شــاه » نوشته دکتر هوشنگ 

نهاوندي از انتشارات شرکت کتاب 
ماموریت ژنرال هویزر در ایران تمدید شد.

1۳72 خورشیدی ) 1994 میالدی(
درگذشــت ادوارد ژوزف - پژوهشــگر، مترجم و ادیب ایرانی/ ارمنی در گلندل- 

کالیفرنیا
1۳88 خورشیدی ) 2009 میالدی(

محمد ایوبی، داســتان نویس ایرانی در سن 67 ســالگی و بر اثر بیماری ریوی در 
بیمارستان ابن ســینای تهران از دنیا رفت. ایوبی متولد سال 1۳21 در شهر اهواز و 
از اعضای قدیمی کانون نویســندگان ایران بود. محمد ایوبی در رشته های تاریخ و 
زبان و ادبیات فارســی تحصیل کرده بود و سال ها در مدارس شهر تهران تدریس 

ادبیات می کرد.

دوشنبه ۲0 دی     10 ژانویه

1262 خورشیدی) 188۳ میالدی(
زادروز استاد حسین کاظم زاده ایرانشهر مدیر مسئول و سردبیر مجله ادبی ایرانشهر

1۳5۳ خورشیدی ) 1975 میالدی(
خلع منوچهر کاللی از دبیرکلی حزب ایران نوین به علت اهمال در انجام وظیفه

1۳56 خورشیدی ) 1978 میالدی(
سفر فرح پهلوی به آمریکا

1۳59 خورشیدی ) 1981 میالدی(
درگذشت عبداهلل دوامی - نوازنده و موسیقیدان

سه شنبه ۲1 دی     11 ژانویه

1۳06 خورشیدی ) 1928 میالدی(
انتصاب میرزایحیی خان دیبا )ناظم الدوله( به معاونت رییس الوزرا

چهارشنبه ۲۲ دی     1۲ ژانویه

1۳20 خورشیدی ) 1942 میالدی(
درگذشت محمدعلی فرزین - وزیر دربار

1۳48 خورشیدی ) 1970 میالدی(
پرنس آقاخان رییس فرقه اسماعیلیه وارد تهران شد

1۳52 خورشیدی )) 1974 میالدی(
درگذشت هاجر تربیت - سناتور

1۳5۳ خورشیدی ) 1975 میالدی(
گزینش امیرعباس هویدا به دبیرکلی حزب ایران نوین

1۳68 خورشیدی ) 1990 میالدی(
درگذشت محمود نامجو - قهرمان وزنه برداری ایران و جهان

پنجشنبه ۲3 دی     13 ژانویه

129۳ خورشیدی ) 1915 میالدی(
تصرف شهر تبریز توسط نیروهای آلمان و ترک

1۳68 خورشیدی ) 1990 میالدی(
درگذشــت فاطمه معصومه دده بــاال  »هایده« -آواز 

خوان، در سانفرانسیسکو - کالیفرنیا 
1۳70 خورشیدی ) 1992 میالدی(

درگذشت استاد موســی نی داوود - موسیقیدان در 
النگ آیلند، آمریکا

1۳99خورشیدی ) 2021 میالدی(
درگذشت محمود کیانوش - نویسنده ) رمان - داستانهای کوتاه( ، شاعر، نمایشنامه 
نویس و منتقد ادبی در انگلستان ) زاده 12 شهریور 1۳1۳ خورشیدی - مشهد ایران (
کتاب زن،و عشق در دنیای صادق هدایت و نقدی تحلیلی و تطبیقی بر بوف کور  از 

انتشارات شرکت کتاب

https://baranrugservices.com/
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تهیه کننده: شرکت آمازون

انتخاب رسمی ایران به عنوان نامزد 
دریافت جایزه در رشته بهترین فیلم 

خارجی در  نودوچهارمین جشنواره اسکار

اصغر فرهادی، برنده ۲ جایزه اسکار، 
اینک با شاهکارجدید سینمایی خود در  »گلدن گلوب«!
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Iranian InformationCenter
08Global.net
(818) 9 - 08 08 08

یک نقطه عطف دیگر 

آئودی بورلی هیلز فروشــنده شماره 1 آئودی برای هفتمین سال متوالی است که 
نزدیکترین رقیب ما را در فاصله 2800 مایلی با بیش از فروش بیشتر ۳۳0 دستگاه 

شکست داده است.

با تشکر فراوان از مدیریت و تیم پشتیبانی شگفت انگیز من که باعث شد این اتفاق 
بیفتد. من افتخار می کنم که بخشی از تیم مدیریت فلچرجونز هستم

Sam Yadegari

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

