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

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

رایگان
FREE

314314

424-385 -2981
  مشاوره اولیه رایگان

کامیار روحانی

وام های کرونا 
یاری بالعوض از سوی دولت 

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

تاخیر در پرداخت وام خانه خود داشته اند

در صفحات دیگر:

شباهتهای حکایات و روایات
حالجک رعنا بر صلیب پسر مریم

صفحه 4

اسفندیار منفرزاده – قاسم 
سلیمانی – پرویز پرستویی

کورش سلیمانی )زم( 
صفحه ۲
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ده ها لایحه برای آسان سازی سقط جنین 
در دو مجلس کالیفرنیا در انتظار بررسی 

و تصویب است

دستگیری فردی که با اسلحه قلابی بر 
روی صحنه پرید

رفتار نادرست درآکادمی پلیس
 با تازه واردها

۱۸ ایالت به رهبری کالیفرنیا، 
پناهگاهی  برای تراجنسیتی ها و 

خانواده های آنها

افزایش آدمکشی در لوس انجلس

افزودن آزادی سقط جنین
 به قانون اساسی کالیفرنیا 

اعتراض استادان دانشگاه
 Cal state Los Angeles  به 

بیرونراندن ملینا عبداله 

هفتم ماه جون 2022 ، مرحله مقدماتی برای رای 
گیری برای انتخاب مقامات کرسی های مختلف 
در سطح شهر، کانتی، ایالتی و فدرال برای رای 

دهندگان در ایالت کالیفرنیا است. 
برخی از کاندیداهای غیر ایرانی نیز که به اهمیت 
رای ایرانیان واقف شــده اند بی وقفه تلاش می 
کنند بــا جامعه ایرانی از طــرق مختلف تماس 
بگیرند و نظر آنها را به ســوی خود جلب کنند. 
 Mike Feuer از جملــه این افراد مایک فیوئــر
اســت که کاندیدای مقام بســیار حساس و  پر 
اهمیت شهرداری لس آنجلس است. مایک فیوئر 
کسی است که برای نخستین بار به عنوان رییس 
انجمن شهر منطقه 5 که وست وود بلوارد در آن 
واقع است ) بســیاری از ایرانیان در آن کسب و 
کار دارنــد و یا در اطــراف آن زندگی می کنند ( 
به درخواست شرکت کتاب در سال 2003 برای 
برگزاری نوروز در نخستین یکشنبه ماه فروردین 
ســال 2004 موافقت کرد. و ایــن دید و بازدید 
نوروزی از آن ســال به بعد انجام شد و آخرین 
بار نیز در 27 مارچ 2022، این مراســم با شکوه 

بسیار برگزار شد. 

در صفحه 6 این شــماره ایرانشهر، عکس هایی 
از نشست انتخاباتی که در منزل خانم دکتر نیکی 
رض زاده و آقــای دکتــر رودی رض زاده در 
یکشــنبه اول ماه می 2022 برقرار شده ست را 

ملاحظه کنید.
ایرانشهر با توجه به قابلیت های مایک فیوئر و هم 
چنین شناخت او از جامعه ایرانی و خواسته های 
آنان او را بهترین کاندید ممکن می شناسد و از او 
پشتیبانی می کند و از کلیه جامعه ایرانی مقیم لس 

آنجلس می خواهد که به او رای دهند.
www.mikefeuerformayor.com
- سام یبری موسس ســازمان سی سال بعد و 
یکــی از فعالان اجتماعی ایرانــی آمریکایی که 
وکیل رســمی ایالت کالیفرنیا نیز می باشد برای 
ریاست انجمن شهر ناحیه 5 که وست وود بلوارد 
در آن واقع است، کاندید شده است. ایرانشهر با 
توجه به شناختی که از سام یبری دارد او را برای 
این شغل مناسبترین می داند و از او پشتیبانی می 
کند و از کلیه جامعــه ایرانی مقیم این ناحیه می 

خواهد که به او رای دهند.
www.samforla.com
- جان الیست، که از خانواده ی مهاجر ایرانی ) 
فرزند دکتر جمشید الیست پزشک حاذق و یکی 
از نخســتین اعضای 08 و یلوپیج ایرانیان( است 
و خود در لس آنجلس به دنیا آمده اســت، برای 
ســناتوری در کنگره آمریکا از حزب جمهوری 
خواه خود را از ایالت کالیفرنیا کاندید کرده است. 
او با پیشــینه و تجربه کار با دولت و هم جنین به 
عنوان یک کارآفرین موفق و داشــتن یک برنامه 
مشــخص که چگونه مردم کالیفرنیا را نمایندگی 
خواهد کرد،  در نشست انتخاباتی که روز دوشنبه 
25 اپریل آن در بورلی هیلز برقرار شد ، مواضع 

خود را بیان داشــت  ،. یکی از رئوس گفته های 
او در این نشست، محکوم کردن سیاستهای ضد 
حقوق بشر و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی ایران 
بود که نور امیدی برای ایرانیان مهاجر و تبعیدی 
در آمریکا و جهان می باشــد که بالاخره ایرانیان 

صاحب یک صدا در سنای آمریکا خواهند بود
شــعار:  صدای ما در سنای ما ،  که توسط  جان 
الیست انتخاب شده است فقط یک شعار نیست 

و بی تردید او صدای همه ی ما خواهد بود .
www.ElistForSenate.com
ایرانشهر با توجه به پیشینه خانوادگی، تحصیلی، 
کاری و اجتماعــی این شــخصیت   بی بدیل و 
احاطه او بــر موضوع های مختلف در ســطح 
سیاســت های داخلــی و ملی و جهانــی از او 
پشتیبانی می کند و از همه رای دهندگان در ایالت 

کالیفرنیا می خواهد به او رای دهند.

تشدید فعالیت های انتخاباتی
 در کالیفرنیا و نقش ایرانیان آمریکایی 

ادامه مطلب در صفحه 5

Sam Yebri

 Mike Feuer

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

)کورش سلیمانی )زم

Kourosh454@gmail.comIranian InformationCenter
08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

اسفندیار منفرزاده – قاسم سلیمانی – پرویز پرستویی

اگر تا به حال ماجرای حضور و جنجال پرویز پرستویی را در 
لس آنجلس نشــنیده اید باید در کمال احترام عرض کنم که از 

اوضاع و احوال ایران و دنیا خیلی بی خبرید؟
در مــورد داوری های متفاوت در مورد ایــن موضوع )یعنی 
حضور پرویز پرســتویی( باید اشــاره ای به دو بزرگوار کنم، 
بزرگوار اولی »پرنس چارلز« ولیعهد مو سپید انگلستان است 

که فکر می کنم خدمت ایشان ارادت داشته باشید. 
پرنس چارلز در ســخنرانی معروف خود که زمانی در مجمع 
مسجدهای انگلستان بیان کرده بود ضمن اشاره به جنگ های 
صلیبی می گوید که از دیدگاه مســیحیان کشورهای اروپایی، 
مســلمانان افرادی می بودند که با لشکرکشی به زادگاه عیسای 
مســیح و تصرف آن، مســیحیان را از عبادت در مقدس ترین 

اماکن مذهبی محروم کرده بودند. 
از دیدگاه مسلمانان، مســیحیان مهاجمینی بودند که از اروپا 
به خاورمیانه تاخته بودند و سرزمین های مقدس مسلمانان را 

تصرف کرده بودند. 
در مورد قاســم ســلیمانی باید از آقای میرســلیمی یکی از 
میهمانان تلویزیون »میهن تی وی« کمک بگیرم. نامبرده )یعنی 
همان آقای میرســلیمی( در مورد قاسم سلیمانی می گوید که 
باید از ســه دیدگاه به او نگاه کرد و داوری نمود. بسیاری او 
را یک سرباز شجاع و یک سردار خود ساخته می دانند که در 
جنگ ایران و عراق، ســهم بسزایی در پیروزی هم رزم هایش 
را ایفا کرده اســت و عده ای هم جلوگیری از ورود داعش به 
ایران و نفوذ و قدرت ایران در کشــورهای همسایه را مدیون 

او می دانند.
بله، بســیاری هــم او را در کشــتاری که از مخالفــان رژیم 
صورت گرفته، سهیم می دانند و او را در رده ی جنایتکاران و 

خیانت کاران به میهن قرار داده اند. 
و همچننین اعتقاد سفت و محکم قاسم سلیمانی به دین اسلام، 
باعث شد که در میان مسلمانان متدین و مذهبی ایران، شهرت 

و محبوبت فراوانی کسب کند. 
این ها را به این خاطر نوشتم که ارادت پرویز پرستویی به قاسم 
سلیمانی شــاید یکی از دلیل هایی باشد که با رعایت ادب در 

اینجا ذکر کردم. 
و اما در مورد کم لطفی هایی که در مورد اســفندیار منفرزاده 
شــده باید بگویم که ای هم میهنان مبارز گرامی، سالها مبارزه 
اسفندیار منفرزاده را با اســتبداد جمهوری اسلامی فراموش 
نکنید و آهنگ بیاد ماندنی که با صدای گلشــیفته فراهانی تهیه 
کرده بود از یــاد نبرید. خلاصه اینکه حضور ایشــان )یعنی 
اســفندیار منفرزاده( در برنامه پرویز پرســتویی شاید بخاطر 
علاقه و کنجکاوی ایشان به سینما او فیلم های ساخته شده در 
ایران باشــد و آنرا به حســاب این موضوع که مهر جمهوری 

اسلامی به دل ایشان افتاده، نمی توان گذاشت. 

۱۸ ایالت به رهبری کالیفرنیا، پناهگاهی
 برای تراجنسیتی ها و خانواده های آنها

در یک کوشش رهبری شده از سوی انستیتوی LBGTQ و دیگر کنشگران 
حقوق دگرباشــان در پاســخ به تصمیم گرگ آبت فرمانــدار تگزاس که 
می خواهــد کودکان و نوجوانان تراجنســیتی را از خانواده جدا نماید و به 
خانواده های دیگر برای نگهداری بسپارد، نخست قاضی دادگاه اجرای این 
تصمیم را متوقف نمود و پس از آن قانون گذاران دموکرات در ایالت هایی 
که دموکرات ها اکثریت دارند، همانند قانونی را که با پیشنهاد سناتور اسکات 
واینر تصویب شده اســت، ایالت خود را پناهگاه نوجوانان تراجنسیتی و 
خانواده آنها اعلام خواهند نمود تا این نوجوانان بتوانند امکان بهداشت و 

درمان در راستای خواست خود برخوردار شوند. 
این پشتیبانی قانونی می تواند دیوار محکم رنگین کمانی را در برابر هجوم 

غیرانسانی محافظه کاران تندرو فراهم نماید.

افزایش آدمکشی در لوس انجلس
آدمکشی در لوس آنجلس به بالاترین میزان خود در ۱5 سال  گذشته رسیده 
است. بنابر آمار اداره پلیس لوس آنجلس، میزان آدمکشی در لوس آنجلس 

به بالاترین میزان خود در ۱5 سال گذشته رسیده است. 
گزارش منتشر شده نشان می دهد که روند بالا رونده آدمکشی و خشونت از 
ســال ۲۰۲۰ و سال ۲۰۲۱ به طور فزاینده ای هر سال از سال گذشته بیشتر 

شده است. 
مایــکل مور، رئیــس اداره پلیس لوس آنجلس می گوید بســیاری از این 
آدمکشــی ها و خشــونت ها در ارتباط با گنگ ها و اسلحه کمری است که 
ســرانجام به مرگ انسان ها ختم می شــود. او می افزاید: در سال جاری تا 
پایان آپریل، ۱۲۲ فقره آدمکشی داشته ایم که 6 مورد بیش از سال ۲۰۲۱ در 

همین زمان است. 
ســال گذشته شمار آدمکشی به ۳۹۷ نفر رسید که بالاترین میزان در 6 سال 

گذشته بوده است. 

افزودن آزادی سقط جنین به 
قانون اساسی کالیفرنیا 

پس از  رسانه ای شدن این خبر که دیوان عالی قضایی آمریکا، پیش نویس 
لغو قانون سقط جنین که Roe vs wade خوانده می شود را تهیه نموده است 
و به زودی آن را اجرایی خواهد نمود، فرماندار کالیفرنیا، گوین نیوســام و 
قانون گذاران ۲ مجلس ایالتی در بیانیه ای که با عنوان »ما خواهیم جنگید« 
منتشر شــده اســت، اعلام نمودند که در ماه نوامبر در اتخابات، لایحه ای 
را به رای خواهند گذاشــت که خواســتار افزودن متممی به قانون اساسی 
کالیفرنیا است و برای همیشه حق زنان را برای سقط جنین محافظت خواهد 
نمود. این بیانیه مشــترک را فرماندار و روسای دو مجلس امضا کرده اند. 
ناگفته نماند که قانون گذاران دموکرات در هر دو مجلس ایالتی از اکثریتی 
برخوردار هستند که بدون نیاز به جلب موافقت جمهوریخواهان، می توانند 

آن را برای تصویب رای دهندگان کالیفرنیا در برگه های رای ارائه نمایند.

 Cal state Los Angeles اعتراض استادان دانشگاه
به بیرون راندن ملینا عبداله 

استادان دانشگاه Cal state Los Angeles به بیرون راندن ملینا عبداله 
اســتاد این دانشــگاه و رهبر جنبش »جان ســیاهان مهم است« از تالار 

مناظره نامزدهای شهرداری اعتراض کردند. 
ملینا عبداله که افزون بر رهبری جنبش، یکی از استادان پرپیشینه دانشگاه 
Val state LA و به عنوان یک استاد با کرسی آموزشی به شمار می آید 
و رئیس پیشــین هیئت مدیره مطالعات آفریقایی تباران است، از سوی 
4 پلیس در شب مناظره به بیرون آورده شده است تا مناظره ادامه یابد. 

ناگفتــه نماند که پس از این رفتار و بیرون راندن ملینا عبداله، آرامش به 
تالار بازگشت و گفتگو بر روی مسائل اصلی مانند حل مشکل بی خانمان 

ها ادامه یافت.

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

که بواســطه کدورت شان از عملکرد نظام اسلامی بجز بغض و کینه هیچ روایت 
دیگری از انقلاب ندارند. از جمله نکاتی که از جانب هر دو طرف مورد تحریف 
قرار گرفته عملکرد محمدرضا شاه پهلوی در ۳۷ سال سلطنتش بالاخص رفتار 
وی در دوران انقلاب می باشد. ج.ا او را دیکتاتوری وابسته به غرب و مزدوری 
بیش نمی داند که نه تنها هیچ گامی در جهت پیشرفت و ترقی کشورش برنداشت 
بلکه وقتی هم که با اعتراضات مردمش روبرو شد تا آنجا که می توانست به دستور 
اربابانش یعنی غربی ها در برابر مردم ایســتاد و کشتار نمود. و زمانی هم که دید 
سرکوب دیگر فایده ایی ندارد از کشور گریخت. مخالفین انقلاب برعکس او را 
رهبری وطن پرست، مستقل و ترقی خواه می دانند که تا می توانست به کشورش 
خدمــت کرد. و وقتی هم که با مخالفت آنان )از روی ناآگاهی و توطئه غربی ها( 
روبرو شد، حاضر به کشتار مردمش نشده و از قدرت کناره گیری می نماید. کتاب 
سعی کرده در ورای حب و بعض ها و تئوری های توطئه رایج میان ایرانی ها، نگاه 
واقع بینانه تری به محمدرضا شاه پهلوی انداخته و نشان دهد او نه اهریمنی بود که 

ج.ا از وی ساخته، و نه فرشته و بتی که مخالفین انقلاب از وی ترسیم کرده اند.

  در کانون خبر:

بتی یی، مسئول کنترل هزینه ها 
در کالیفرنیا، در مورد هزینه ۶۰۰ 
میلیون دالری خرید ماسک زیر 

ذره بین قرار گرفت
در ۲ سال نخســت اوجگیری کرونا ۳ شــرکت آمریکایی بدون شرکت 
در رونــد قراردادهای ایالتی ۱/6 میلیارد دلار ماســک به ایالت کالیفرنیا 
فروخته اند که اکنون گفته می شود این قراردادها به همتایان حزبی واگذار 
شده است. و بتی یی که مسئول کنترل بوده است این روند قانونی پیشنهاد 
کمتر برای قرارداد بهتر را رعایت نکرده اســت یکی از این قراردادها که 
6۰۰ میلیون دلار است به شــرکت پزشکی Blue Flame داده شده است 
که 45۷ میلیون دلار به عنوان پیش پرداخت به آنها پرداخت شده که ۱۳4 
میلیون دلار ســود برده اند و با افزایــش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت آن را به 

ایالت فروخته اند. 

ده ها الیحه برای آسان سازی سقط 
جنین در دو مجلس کالیفرنیا در 

انتظار بررسی و تصویب است

با اعلام این که دیوان عالی قضایی آمریکا در روند لغو قانونی اســت که 
در ســال ۱۹۷۳ با نام Roe.vs.wade تصویب شــده است، فرماندار و 
قانون گذاران ۲ مجلس ایالتی آماده می شــوند که به تصویب لایحه هایی 
بپردازند که ســقط جنین را برای کســانی که از ایالت های دیگر می آیند، 

آسان تر نمایند. 
این روند میزان سقط جنین را تا ۳۰۰۰ درصد افزایش خواهد داد و نیاز به 

کلینیک های سقط جنین و کادر پزشکی بیشتر خواهد شد. 
از روز گذشــته قانون گذاران دموکرات و عضو ائتلاف زنان، با تشــکیل 

نشست ویژه ای، زوایای گوناگون این مشکل را بررسی نمودند. 
از سوی دیگر در انتخابات کالیفرنیا ماده ای به رای گذاشته خواهد شد تا در 

صورت تصویب، با متمم قانون اساسی کالیفرنیا، این روند قانونی شود. 

دستگیری فردی که با اسلحه 
قالبی بر روی صحنه پرید

پلیس لوس آنجلس، فردی را که شب گذشته با رفتن روی صحنه با کارد و 
اسلحه قلابی به Dave Chappelle کمدین آمریکا حمله کرد. 

این فرد که Isaiah Lee نام دارد به سبب حمله با اسلحه مرگبار با ۳۰۰۰۰ 
دلار وثیقه بازداشت شد و تحقیق در مورد او آغاز شد. 

ویدئوها نشــان می دهد که فردی که به روی صحنه پریده است، بر روی 
بازویش، آسیب دیده می شــود و برای مداوا، به پشت صحنه برده شد و 

امدادگران پزشکی به او کمک کرده اند. 
گویا پس از حمله ویل اســمیت در مراسم اســکار به کریس راک به نظر 
می رسد که حمله بر روی صحنه عادی شده است. دیو چپل در حال تهیه 
برنامه ای برای Netflix اســت که Caneel Culture نام دارد و در راستای 

آزادی بیان است.

رفتار نادرست درآکادمی پلیس با تازه واردها

با شکایت افســر آموزشی پیشین آکادمی پلیس در هانتیگتون بیچ، ایالت 
کالیفرنیا دستور تحقیق صادر نمود. این افسر که شدی اسکیت نام دارد در 
شکایت خود عنوان کرده است که افسران آموزشی، با افراد تازه استخدام 

شده، رفتاری نامناسب، پرسش برانگیز، ظالمانه و تنبیهی داشته اند. 
در این شــکایت به رویدادی که در ۲4 آپریل روی داده اشاره شده است، 
رفتاری تحقیرآمیز که در آن افســران تازه را وادار می کردند که بسته های 

خوراک ناهار را به مدت ۳۰ دقیقه وارسی نمایند و هر یک از مواد خوراکی 
و میزان شکر آن را به دست بیاورند. 

این رفتار که در دانشکده های افســری مرسوم است و در آن دانشجویان 
سال های بالا، دانشجویان تازه وارد را به کارهای تنبیهی و اجباری مسخره 

وادار می نمایند در اصطلاح Hazing خوانده می شود. 

L o s  A n g e l e s ,  C A ,  U S A
Te l :  8 1 8  9  0 8  0 8  0 8

f a x : 8 1 8  9 0 8  1 4 5 7
w w w. 0 8 G l o b a l . n e t

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

شباهتهای حکایات و روایات

حالجک رعنا بر صلیب پسر مریم
باور عموم بر آنســت کــه حلاج ابن منصور و عیســی ابن مریم ، 
»اناالحق« گویان پای و بر ســر دار رفتند ، به خاطر آنکه »جرمشان 

آن بود که اسرار هویدا میکردند » .

از 
تذکرة الأولیاء عطار

پس گوش و بیني ببریدند و سنگ روانه کردند. عجوزه یي پاره یي 
رگو )کوزه( در دســت مي آمد. چون حسین را دید گفت: »محکم 

زنید این حلاجک رعنا را. تا او را با سخن اسرار چه کار؟«

بزرگي گفت: 

آن شب تا روز زیر آن دار نماز مي کردم. چون روز شد، هاتفي آواز 
داد که: جزاء کسي که سر ملوک فاش کند، این است. 

نقل است که شبلی گفت: 

قیامت را به خواب دیدم و خطاب از حق شنیدم که: این از آن با وی 
کردم که ِسر ما با غیر ما در میان نهاد. 

***

بــر من اما ، چنیــن بر میاید که قتل حلاج و عیســی به خاطر جرم 
اسرارهویدا کردن نبود. 

بر این باورم که صوفیان ایرانی و کسانی که قریحه شعر و یا عرفانی 
داشتند ، پس از مرگ حلاج بر اســاس شنیده ها و روایات تارکان 
دنیا و راهبان دیر نشین و ریاضت کشان مسیحی ، از تصوراتی که 
از عیسی ابن مریم در اذهان آنان شکل گرفته بود، دست به ساختن 

شخصیتی خیالی از حلاج ابن منصور زدند.

تاریخ نگاران این دوران ، ساختن رهبری سمبلیک، اسطوره ای و 
رنگ آگین از باورهای دیگر ادیان را در جامه ای عربی و اســلامی 
پوشــاندن و در مدار باورهای عوام گنجانــدن را بعید نمی دانند. 
برخی حلاج را مانوی دانســته و شــاهزاده ابراهیم ادهم بلخی را 
اسطوره ای بر الگوی شــاهزاده بودا و  بایزید بسطامی را کسوت 

زرتشت پوشانده اند. 

هدف این گروه از پرداختن به این قهرمان خیالی که عطار او را شــیر بیشٔه 
تحقیق و شجاع صفدر صدیق میخواند، نوعی رویارویی با قشر یونی بود 
که صوفیان برای بدست آوردن مسند آنان و قلوب مردم با آنها میجنگیدند. 

در این راه حلاج شناســان و مستشــرقین تاریخ معاصر نیز بــه ادامه این 
تصورات بی برهان ادامه دادند. 

لویی ماسینیون در کتاب مصائب حلاج، تا آنجا پیش میرود که مدعی میشود 
که روز مرگ حلاج دقیقًا بر اساس تقویم قدیمی میلادی با عید مسیحی برابر 
اســت. او بیست و چهارم ذی القعده سال سیصده و نه را  با روز سه شنبه 

بیست و شش مارس نهصدو بیست و دو تقویم ژولین، مصادف میداند. 

شباهتهای حکایات و روایات

سفر در جستجوی دانایی و خردگرایی
عیسی 

پژوهشگران دوران اخیر ، ۱۸ سالهای گمشده بین سالهای ۱۲-۳۰ سالگی 
عیسی را زمانی می دانند که نه در اطراف جلیله بلکه در هند و ایران و آفریقا 
گذرانده شــده و او طی این دوران با فلســفه میترائیسم و مانوی آشنا شده 
اســت.  به عنوان نمونه اثر نفوذ میترائیســم را میتوان در حجاریهای طاق 

کنستانتین در رم مشاهده کرد. 

حلاج
طبق روایات، سفرهای حلاج نیز بیش از پانزده سال طول کشید.این گشتها 
او را به سراســر ایران و تا سرزمینهای شــمال آفریقا برد. روح تشنه او در 
جســتجوی پیروان مانی و بودا سر از هندوستان و کشــمیر در آورد. ، با 

کاروانیان همراه شد و تا تورقان چین )یکی از مراکز مانویت( پیش رفت. 

ریاضت و تربیت نفس
عیسی 

ریاضت مورد غریبی در تعالیم عیسی نیست. او ریاضت نفس این جهانی 
را کلیدی برای ورود به بهشت آن دنیایی میداند. 

یحیی تعمید دهنده ، عیسی ، ۱۲ حواریون ، و پولس رسول نیز به این روش 
زندگی که فرقه اسن ها  از قرن دوم پیش از میلاد مسیح برای  تعالی روح و 

مبارزه با نفس استفاده میکردند، دست یازیده بودند. 

حلاج

حلاج نیز معتقد بــود که در اثر ریاضت و تربیت نفس ، انســان به جایی 
می رسد که تبدیل به سازنده جهان می شود و  فقط خدا را می بیند. 

و می گفت: »هر که در طاعت خدای تهذیب نفس کند و بر لذات و شهوات 
صبر نماید، به مقام مقربان بلندی گیرد و پیوســته پاک تر و بلندتر گردد تا 
اینکه از بشریت پاک شود و چون از آن در وی بهره ای نماند، روح خدایی 
که در عیسی بن مریم حلول کرد، به وی درآید. در این هنگام، هرچه را که 
بخواهد، می شــود و همه ی کارهای او کار خدا می گردد. گویند که حلاج 

برای خویش دعوی این پایگاه می کرد

چله نشینی
عیسی 

حکایت وسوسه مسیح از چله نشینی او در بیابان و تجربه چله نشینی موسی 
روایت دارد. 

حلاج
 

نقل است که سهل تستری به حلاج، اربعین کلیم الله )چله نشستن بر طریق 
موسی پیامبر( را آموخته است. 

اشکال زمینی خداوند
مسیحیان بر این باورند که عیسی مسیح خداوند است به صورت آدمی

حلاج نیز خود را یکی از اشکال زمینی خداوند میدانست. 
ابوریحان بیرونی در مورد حلاج : »ادعایش این شد که روح القدس در او 
حلول کرده و خود را خدا دانست و باصحاب و پیروان خویش نامه هایی که 
معنون بدین عنوان بود بنگاشت«  و پیروان او در نامه هایی که باو می نوشتند 

او را »ای داننده غیبها« خطاب میکردند. 

پروفســور ادوارد براون درباره حلاج می نویسد عمومًا او را از قدیسین و 
شهداء به شمار آورده اند.   

معجزات و کرامات
عیسی 

 
عوام، راه رفتن روی آب ) و آرامش دریا و برگشتن به ساحل( ، تبدیل آب 
به می ناب در مجلس عروسی ) اولین معجزه در انظار عموم ( و زنده کردن 
مردگان )داســتان لازاروس( حضرت عیسی ، را بی توجه به معانی عمیق 

آنها، معجزه می نامند.
ناقلان داستان حلاج نیز او را  هم بی نصیب از این کرامات نمی گذارند . 

داستان معجزه پنج پاره نان و ۲ ماهی ای که عیسی از پسرکی گرفت، 5۰۰۰ 
نفر را سیر کرد )انجیل یوحنا(.

حلاج
بنا به گفته رشــید ســمرقندی ، حلاج با چهارصد نفر صوفی به صحرای 
عربســتان پا نهاد، و زمانی که چیزی برای خوردن نداشتند، به او گفتند ما 
گرسنه ایم و غذا می خواهیم. حلاج دست را به پشت می برد و مرغی بریان 

کرده با دو قرص نان به هر نفر می داد . 
همین چهارصد نفر گفتند ما خرما می خواهیم، منصور حلاج مستقیم ایستاد 
و گفت اگر شــما مرا تکان بدهید خرما خواهد بارید، مســافران منصور را 

تکان می دادند و خرما می بارید. 
در راه مسافران از حلاج انجیر خواستند منصور دست در هوا کرد و طبقی 

از انجیر تازه به مسافران داد. 
عیسی 

داستان شفای بیماران در انجیل لوقا 4:4
حلاج

در شــهر  بغداد طوطی مرده زنده کرد و می گویند وقتــی زنی در یکی از 
کوچه های بغداد طفل بیمارش را روی دست می برد و گریه و زاری می کرد.
چرا که همه طبیبان  و حتی طبیب مخصوص خلیفه گفته »برو وسایل کفن 
و دفن بچه ات را فراهم کن« ،  حلاج بچه را از زن گرفت و در چشــم نیمه 
بسته او نگاهی کرد و با صدای اطمینان بخشی در حضور عده ای که دور آنها 
جمع شــده بودند گفت او را شفا دادیم. پس از آن حال بچه رو به بهبودی 

رفت 

رویارویی با شیطان

همانگونه که در مورد عیســی تعریف میکنند که در طی چله نشینی او در 
بیابان شیطان در اغوای او کوشید ، در مورد حلاج هم  نقل است که چون او 

را بردار کردند، ابلیس آمد و با او سخن گفت . 

همسر اختیار کردن
عیسی 

 
نصب خونی عیســی به دختری زاییــده از او و مریم مجدلیه برمیگردد که 
توسط شوالیه های معبد فرار داده شده و از او حفاظت میشد. روایت است 

از حضور مریم مجدلیه در محل اعدام او  

حلاج
 در مورد حلاج هم نقل اســت که با زنی از بردگان زنگی در بصره ازدواج 
کرد. و همچنین روایت است از حضور همسر و پسرش در محل اعدام او.  

مخالفت با قشر یون

عیسی 
درون  معبد : و مکتوب است :  خانه من ، خانه نیایش خوانده خواهد 

شد، اما شما آن را تبدیل به لانه دزدان کرده اید. 
حلاج

با صوفیان قشــری و ظاهری به مخالفت برخاست و خرقه صوفیانه را 
از سر کشید و به خاک انداخت و گفت که این رسوم همه نشان تعلق و 

عادت و تقلید است

معبد مقدس و کعبه 

 مسیح :

»این قدس را خراب کنید که در سه روز آن را بر پا خواهم نمود

حلاج در نامه ای به شاکر بن احمد نوشت :
»اهدم الکعبه »)کعبه را منهدم کن(

با خائنی در میان

عیسی مسیح:

»زمانی که تکیه بر میز داده و ســرگرم خوردن غذا بودند ، او گفت: »به 
حقیقت به شما میگویم که یکی از شــما به من خیانت خواهد نمود - 

کسی که با من غذا میخورد«.
  

ابن ندیم مینویسد:  
حلاج دو ســال متواری و مخفی بود تا آنکه ابوالحسن علی بن احمد 
راسبی که از قدیمی ترین دشمنان حلاج بود، اتفاقًا مخفیگاه او را کشف 
کرد. حلاج با لبــاس مبدل، در حالی که ســعی در انکار هویت خود 
داشت، دستگیر شد و هویتش با خیانت یکی از پیروان او، به نام حماد 

َدبّاس، فاش گردید.

انکار مراد
عیسی 

مســیح در جواب پطرس که مدعی بود هرگز او را تنها نمی گذارد می 
گویــد:« هر آینه به تو می گویم که امروز در همین شــب، قبل از آنکه 
خروس دو مرتبه بانگ زند، تو ســه مرتبه مرا انــکار خواهی نمود.« 

پطروس در همان شب سه بار مسیح را انکار می کند. 
 با بانگ سوم، پطرس از محل دور شد و گریست. 

حلاج
شــبلی از دوســتان و مریدان حلاج بود که برای حفظ جان، در دادرسی، 

اعتقاد به  » نظریه  وحدت وجود » را رد کرد. 
مي گویند همان روز بر سرنوشت حلاج گریه کرد . 

هنگام شکنجه و قتل حلاج هر کســی به رسم زمان ، سنگی می انداخت، 
شبلی از سر موافقت گلی انداخت. 

حسین منصور آهی کرد، گفتند: از این همه سنگ هیچ آه نکردی از گلی آه 
کردن چه معنی است؟ گفت: از آنکه آنها نمی دانند، معذورند ، از او سختم 

می آید که می داند که نمی باید انداخت. 

 

ترس حکومت از فتنه و آشوب
عیسی 

 
نقل است که عیسی توسط ســربازان مارکوس پونتیوس پیلاتوس ، که از 
طرف تیبریوس ، امپراتور روم به حکمرانی  یهودیه منصوب شــده بود ، 
دستگیر شد و پس از محاکمه توسط این حکمران به جرم خیانت ، و برپایی 
اغتشــاش  بر علیه حکومت روم توســط مردمی که او را پادشاه یهود می 

خواندند ، به صلیب کشیده شد. 

حلاج
نقل است که حســین منصور نیز زمانی در بصره به حدود بیست هزار تن 
از بــردگان زنگی که در نزدیکی بصره مشــغول بــه کار بودند، به رهبری 
آموزگاری ایرانی به نام محمد ابرکوهی که بر ضد خلافت عباسی قیام کرده 
بودند ، پیوسته بود. سربازان خلیفه به ُتهمت شرکت و رهبری قیام مردم، 
در جنبش قرمطیان او را دستگیر کردند. حلاج هشت سال در زندان ماند تا 
آن که وزیر خلیفه به احتکار غله پرداخت و موجب شورشــی بزرگ شد. 
شورشیان زندان را تصرف کردند اما حلاج از آن نگریخت. وزیر از بیم نفوذ 
بسیار حلاج ، او را به محاکمه کشید و چون این خبر به خلیفه رسید؛ گفت: 

فتنه خواهد ساخت، او را بکشید

مراسم اعدام

صحنه پردازی غمناک و تراژدی قتل وحشــیانه حــلاج در تذکره الاولیا و 
آنچه  لویی ماسینیون، شرق شناس و اسلام شناس کاتولیک  مذهب فرانسوی 
نقل می کند ، شباهت بی نظیری با آنچه قرنها در باور مسیحیان و فیلمهای 
هالیوودی در مورد شکنجه ، بی حرمتی و کشتن ناعادلانه حضرت عیسی به 

تصویر کشیده میشوند دارد. 

عیسی
 

در جاده ای که به مکان تصلیب منتهی میشود با حلقه خاری بر سر ، صلیب 
سنگینی بر دوش ، بدنی زخمی از شلاق ، زیر خشونت و تازیانه سربازان ، 

نویسنده :داریوش فاخری
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 مقاله:

در میان افسوس و گریه تماشاگران ناتوان از همدردی و دخالت ، سر بلند و 
با رضایت بسوی قربانگاه میرود. 

حلاج
در راه که مي رفت، مي خرامید، دست اندازان و عیار وار مي رفت با سیزده 

بند گران.

حرف آخر

عیسی :   
پدر، آنها را ببخش. زیرا نمی دانند چه می کنند. 

حلاج : 
 

الهــی بر این رنج که از بهر تو می دارند  محرومشــان مگــردان، و از این 
دولتشــان بی نصیب مکن. اگر سر از تن باز کنند ، در مشاهدهء جلال تو بر 

سر دار می کنند.

کشته نشدن
عیسی 

 طبق انجیل لوقا، راه ظهور امائوس یکی از ظهورهای اولیه عیسی پس از 
مصلوب شدن و کشف قبر خالی اوست 

ناقلان مرگ حلاج
 

نظر ادوارد براون با دیدگاه قرآن )ســوره نســاء-   آیه ۱5۷(  در باب کشته 
نشدن عیسی مسیح  مطابقت دارد. 

او می نویســد که اصحاب وی در خراسان مدعی شدند که شخصی را که 
مثله کرده و به قتل رســاندند حلاج نبوده  بلکه یکی از دشمنان حلاج بوده 

است که تغییر شکل یافته  و سپر بلای او شده است. 

پاداش یا جایزه مرگ

حلاج

سهروردی می گوید منصور حلاج )انا الحق( می گفت؛ گویی دیده و دانسته 
و عمداً خون خویش را بر دیگران حلال کرد.

از حســین بن منصور شنیدم که در بازار بغداد می گفت:. مرگ من بر آئین 
صلیب خواهد بود، نه بطحا را می شناسم نه مدینه را.. زیرا کشته شدن من 

نزد من از واجبات است )اخبار الحلاج( 
نقل اســت که روزي شبلي را گفت: یا بابکر! دست بر نه که ما قصد کاري 
عظیم کردیم و سرگشته کاري شــده ایم )چنان کاري که خود را کشتن در 

پیش داریم(. 

عیسی 

این گفتارها در مورد حلاج کاملا با برداشتی که از انجیل یهودا اسخریوطی 
در مورد کشتن حضرت عیسی که ادعا میکند تنها او پیام  عیسی ابن مریم را 

درست درک کرده مطابقت دارد.

تعبیری که انجیل یهودا اسخریوطی در مورد کشتن حضرت عیسی میدهد 
با دیگر انجیل های مورد تایید کلیســا تفاوت دارد و از نظر کلیسای روم ) 
که رهبری بلامنازع و دین گردانی مسیحیان را داشت( مردود شناخته شده 

است. 
یهودا اســخریوطی در انجیل خودش ، ادعا میکند که او تنها شاگرد و پیرو 
راستینی بود که مفهوم واقعی تولد و درس و مرگ او را یاد گرفت و از این 
راه خود نیز ، بر خلاف دیگر حواریون و به ادعای حضرت عیسی به زندگی 

جاودان راه یافت. 
او از مراد خود یاد گرفته بود که بدن زندانیست که باید از آن فرار   

کرد و به فرم دیگری تحول یافت  
پس او به عیســی خیانــت نکرد ،  بلکه او را بخواســت مرادش ، تحویل 

سربازان رومی داد تا بدنش را قربانی کنند.

من  و گنجشکهای خونه
در جستجوی چه بودیم که به اینجا رسیده ایم؟

در عالم رضا اژدهایي است که آن را یقین خوانند 

مجموعه روایات و باورهای درست و نادرست را  با دید دیگر بنگریم. 
آیا تشبیه روح سرگردان حلاج به سمبل مسیح در جستجوی چه بوده است 

؟ 
آیا نشانه از تشــنگی روحی دارند که برای تبدیل خود به درکی که از ایده 

آلهای آن جهانی دارند ، این جهان را قابل نمی داند ؟ 
آیا مراد رسیدن به حضوری بی انتها و ابدی بود ؟

لِویناس ، فیلسوف برجسته اخلاق و آوانگارد قرن بیستم مینویسد : آرزوی 
فیزیکی فانی و محدود  در برابر آرزوی یک بینهایت از 

کمبود سرچشــمه نمی گیرد. بلکه از نهری پربار و حضوری انباشته شده 
و تلاشیســت بسوی نوعی از دنیای ناشناخته گی ، یک نوع »دیگری » . او 

معتقد بود که نیاز و آرزوی فیزیکی در ماوراء رضا و نارضایی قرار دارد. 
در مکتب ایده آلیســتی آلمانی هم متفکرانی چون کانت ، هگل ، واگنر و 
دیگران نیز بر این اعتقاد بودند که این جهان دارای ظرفیت لازمه برای تبدیل 

خود به ایده آلهای آن جهانی نیست
آیا شــخصیت حلاج افسانه ای در پی حقیقت گمشــده ایست در ادبیات 

صوفیان اسلامی ؟

در کتاب اخبار حلاج اثر لویی ماسینیون، حلاج در جواب احمد بن فاتک 
گوید: نوروز ما روزیست که بر دار روم. و تحفه نوروز را تحفه ای از کشف 

و یقین می نامد. 
عرفان ایرانی به چرخش و ســرگردانی عــارف در دو حال حیرت و یقین 
اشاره میکند. تا آنگونه که عطار می گوید از زاهد دین بودن و سجاده نشینی 

و ارباب یقین سر دفتـر دانـایـی بـودن پران شوند.
بنابر اصول این مکتب ، عارف، پس از طی مراحل لازم ، خود را به بالاترین 
مراتب یقین که خود مرتبٔە نهایی احوال عرفانی است می رساند که فناشدن 

در آستان و بقای در حضرت دوست است، نقطه وحدت حیرت و یقین 
هجویری می نویسد که

» پس مراد این طایفه بدین علم الیقین علم معاملت دنیاست به احکام اوامر 

و از عین الیقین علم به حال نزع و وقت بیرون رفتن از دنیا و حق الیقین علم 
به کشف رؤیت اندر بهشت و کیفیت اهل آن به معاینه« 

آیــا حلاج پرورده تفکر ادیبان صوفی به دنبال »روح روح« خود  که بیرون 
از ما نیست و در اعماق وجودمان تکان می خورد ,  بوده؟ و آنگونه »حال« 
را میجسته که  مارتین بوبر  فیلسوف شهیر قرن بیستم ، پدیده ای غیر قابل 
اندازه گیری و مقایسه ، پدیده ای که در  تنهایی و بدون دیگران قابل درک 
است توصیف می کند که اگر این »حال« به فرد نرسد و او را ملاقات نکند، 

ناپدید می شود،اما به شکل دیگری برمی گردد؟ 
» رابطه بین تو و آن رابطه ای متقابل است: تو به آن می گویی و خود را به آن 
می دهی، به تو می گوید و خود را به تو می دهد.  از طریق مهربانی آمدنش 
و اندوه جدی از رفتنش ،  تو را به سوی تو می برد که در آن خطوط موازی 
روابط به هم میرسند. این کمکی به حفظ ما در زندگی نمی کند، فقط به ما 

کمک می کند تا ابدیت را نگاه کنیم« . 
آیا از دیدگاه ادبیات عرفانی اسلامی، روح کنجکاو او به دنبال یقینی از آن 
دســت بوده  که استاد دوگن ، بنیان گذار فرقه سوتو )یکی از فرقه های ذن( 
آن را »هیزمی که به خاکستر تبدیل نمی شود« تشریح کرده بود؟ زندگی ای 
نه در زمان حال ، که در حضوری بی انتها که هم زمان شامل گذشته، حال 
و آینده است؟ و عرفای یهودی , اولین نوری میدانند که قرار بود هستی را 
بیافریند و  دنیای ما کشش آن را نداشت و متلاشی شد؟ در این نور , گذشته, 

حال و آینده همزمان شناور است.  
آنجا ، استاد دوگن یاد می دهد ، هیچ تغییری از آتش به خاکستر نمیشود. و  

همانی است که بود ، آتش. 
به جایی برســاند که کارمان تنها این باشــد که در »افسون گل سرخ شناور 

باشیم« ؟
اما چگونه برداشــت آنها مــی تواند یکجا منزل کند؟ که بودا مســلک به 

پروردگار حلاج مومن نیست و حلاج به تناسخ. 

آیا باید  گفتهء شمس الدین محمد تبریزی را باور کرد که 
»حلاج اگر به حق رسیده به حقیقت حق نرسیده. اگر از حقیقت خبر داشتی 

اناالحق نگفتی«
» حق کجا واَنَا کجا ؟ این اَنَا چیست ؟ این حرف چیست ؟ و در عالم روح نیز 
اگر غرق بودی حرف کی گنجیدی ؟ الف کی گنجیدی ؟ نون کی گنجیدی ؟

بر این باورم که عارف اصیل در معشــوق حل نمی شود بلکه در گستره بی 
نهایت حضورعشق و شگفتی از آن دگرگون میشود ،اما »خود« میماند. 

روح و بدن  را حقی بر دیگری نیســت. دو همسایه اند که بایستی یکدگر 
را دوســت بدارند. این چه شیفتگی و ســودای ست که عارفی مردن را بر 
انسان زنده بودن ترجیح میدهد ؟ و تمایلات روحی و الهی خود را در نظریه  
وحدت فلسفه افلاطونی می جوید تا روح خود  را ، بلاواسطه ، با حالات 

و عنایت الهي یکی کند. 
یا زندگانی مرتاضانه ای نظیر راهبان و تارک دنیا انتخاب کند؟ خواســت و 

آرزو های انســانی برای کشتن  نیست. برای مهار کردن و به مسیر درست 
آوردن آنهاست. 

فرزانه ای یاد میداد : هرگز نمیتوان به خدا رسید مگر از طریق مردم. و نمی 
توان به مردم رسید مگر از طریق خدا.

خطر اینجاست که رهروان نامدار صوفی برای درک خدا و هستی از فیلتر 
فکری خود، خدای خود را میبینند و با فکری زمینی و محدود در پی درکی 
لایتناهی میروند.  هشدار که صدای هاتف گاه صدای هوای نفسانی ست. از 

ملائک پر زدن خودشیفتگی ست نه خدا شیفتگی. 
استادی فرزانه ای به شاگردانش یاد می داد که بیشتر از آنکه ما در جستجوی 

خداوندیم ، او در جستجوی ماست. 
ما از ســر اتفاق اینجا نیســتیم. انســان برای پرداختن به این هستی وارد 
میشود. انسان نه با گناه اولیه که با مسئولیت اولیه بدنیا می آید و با پانوشتی 
بر سرنوشــت خود آن را ترک میکند. انسان برای یگانه کردن تضاد ها در 
دنیایی که در برابر تاریکی، نور، در برابر بدی ، خوبی و در برابر بدن ، روح 

وجود دارند, اینجاست.  
ما با رقص میانه میدان زندگی شــخصی مان ، با پندارو  گفتار و کردارمان. 
چه  آرزو میکنیم؟ .چه چیزی به دیگر انسانها ارمغان میدهم. سفر ما ، سفر 
حجمی در خط زمان و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن نیست، 

تقدیم کردن دستانیست که میگویند : »دستهایت را دوست میدارم«. 
هنر در هیچ شدن نیست در بخشیدن هر چه بیشتر است.

 
رفتن به اندازه برگشتن اهمیت ندارد.

آنگونه که جوزف کمبل در کتاب  »قهرمان هزار چهره«، در مورد اساطیر و 
اسطوره شناسی در فرهنگهای مختلف میپردازد، مرحله بازگشت  قهرمان 
از سفر و تقسیم دســتاورد پیروزی اش برای مردم مرحله ی بسزا در سفر 

قهرمان دارد.  
گذشــتن از چهل و نهمین دروازه شک که بر پل لرزانی و بر ارتفاع پرتگاه 

هایی ترسناک و شگرف قرار دارد، 
پشت سر نهادن هفت وادی عشق برای رسیدن به یقین 

و رویارویی با شِب تاریک و بیِم موج و گردابی چنین هایل
را نمی توان به تنهایی رفت. 

کاش ادبیات عرفانی ما دو وحدت وجود را نشــانمان داده بودند. وحدت 
وجودی با همه انسانها که لازمه وحدت وجودی با خداست. 

یاد داده بودند که دنیای بعدی لحظه  دیگریست که در پی دگرگون شدن ما 
ظهور میکند. آینده همین جاست. خدا نه در پایان راه که همسفر ماست. 

که خدا در کوچه و بازار ، در خانه ،در مصاحبت همســر و همســایه ، و 
معصومیت روح کسانی است که از همه به او نزدیکترند، بچه ها . 

 
مارس ۲۰۲۲

لوس آنجلس 
کالیفرنیا
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از چپ ، جان الیست ، بیژن خلیلی از چپ: لیدا حنایی ، ساسان کمالی ، بیژن خلیلی  

خانم پری اباصلتی - سردبیر راه زندگی  نشسته با لباس 
زرددرنشست انتخاباتی جان الیست برای سنای ایاالت 

متحده امریکا ، ۲5 اپریل   ۲۰۲۲

از راست ، دکتر رودی رض زاده - مایک فیوئر- 
دکتر نیکی رض زاده  

از چپ، دکتر جمشید شفایی مهندس ابراهیم 
سیمحایی، بیژن خلیلی  

مایک فیوئر در حال گفتگو با الدن همایون صفت 
مدیر و موسس معبد تندرستی الدن  

جان الیست در حال سخنرانی در نشست انتخاباتی
 دوشنبه ، ۲5 آوریل ۲۰۲۲  در بورلی هیلز 

مایک فیوئر در نشست انتخاباتی اول ماه می ۲۰۲۲- از راست ، 
مهندس ابراهیم سیمحایی، دکتر منوچهر خلیلی. جاوید راد  

از راست ، دکتر منوچهر خلیلی، لیلی شفایی، 

آبراهام داوید اوف، مایک فیوئر  

https://shop.ketab.com/
https://shop.ketab.com/
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213-573-9635

  در کانون خبر:

گوین نیوسام از موضوع سقط جنین
 برای کارزار انتخاباتی خود بهره می گیرد

دو روز پس از آن که گوین نیوســام دومین کارزار انتخاباتی خود را برای 
فرمانداری کالیفرنیا آغاز کرد، رســانه ای شدن پیشنویس و یادداشت لغو 
سقط جنین از سوی دیوان عالی قضایی آمریکا سبب شد که گوین نیوسام، 
ایــن موضوع را به بالای صفحه کارزار انتخاباتی خود روانه کند و بگوید: 
رقیب من از حزب جمهوریخواه، همگام با دانالد ترامپ است و می خواهد 

که حق آزادی سقط جنین لغو شود. 
او با انتشار یک ویدئوی ۳۰ ثانیه ای که اشاره به یادداشت و پیشنویس لغو 
حق آزادی سقط جنین دارد، می گوید امضای 5 قاضی دیوان عالی قضایی 
آمریکا، حق زنان را باطل می کند و ما کالیفرنیایی ها احســاس می کنیم زیر 

ضربه های محافظه کاران هستیم. 

۲ کاندیدای رقابت برای دادستانی کل لوس آنجلس
 اعالم کردند که دیگر جمهوریخواه نیستند

۲ کاندیدای رقابت برای دادســتانی کل لوس آنجلس که در گذشــته 
عضو حــزب جمهوریخواه بوده اند اعلام کردند که دیگر هیچ ارتباطی 
به حزب جمهوریخواه ندارند و در گذشــت زمان، دیدگاه شان تکامل 

یافته  است. 
فیصل گیل، وکیل حقوق مدنی و عضو پیشین وزارت امنیت ملی امریکا 
و کوین جیمز که وکیل اســت و اکنون بــه میزبانی یک برنامه رادیویی 
در لوس انجلس اســت و هر دو نفر در گذشته به عنوان جمهوریخواه 
نامزد رقابت ها بوده اند، اکنون تغییر موضع داده اند و پشــتیبانی زیادی 

را به دست آورده اند. 
در برابر آنها، هایدی فلداستاین سوتو که وکیل امور مالی است در میز 
گــرد انتخاباتی گفت من از ســال ۱۹۷6 دموکرات بوده ام و هرگز هیچ 

چیز دیگری نبوده ام.
در ایــن رقابت ها که بــرای جایگزینی مایک فیوئر انجــام می پذیرد، 
مارینا تورز، کفیل دفتر دادســتان کل لوس آنجلــس و ریچارد کیم و 

شری کول شرکت دارند. 

https://akattorneyatlaw.com/
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  در کانون خبر:

دستگیری و محاکمه مردی
 به جرم قتل ناموسی برای حفظ آبرو

 مرد 6۷ ســاله ای به جرم قتل ناموسی و حفظ آبرو 
در بیکرز فیلد مجرم شناخته شد و دادستان برای او 
تقاضای بالاترین مجازات براق قتل عمد درجه ۱ را 

نمود. 
جاگیت سینگ که از سیک های هندی است، عروس 
۳۷ ســاله خود ســومان دیپ کائور کونر را در ۲6 
آگوست ۲۰۱۹ با اتهام خیانت و برای حفظ آبروی 

خانوادگی با شلیک ۳ گلوله کشته است. 
او به پلیس گفته یا باید خود را می کشته و یا عروس 
را به خاطر آبروریزی می کشــته است زیرا او شنیده 
اســت که عروســش پای تلفن به فــردی می گفته 

می خواهد خانه را ترک کند و مستقل زندگی کند. 
در دعوایی که در ۲6 اگوست روی داده، عروس به 
جاگیت گفته است ریش و مویت را می برم و درگیری 

آغاز شده است. 
ناگفته نماند که ســیک ها موهای بدن خود را هرگز 
اصلاح نمی کنند و برایشــان نگهداشتن موی سر و 

ریش بسیار مهم و مذهبی است.

کالیفرنیا در یکسال ۱۱755۲ نفر
 کاهش جمعیتی داشته است

 این کاهش در فاصلــه اول ژانویه ۲۰۲۱ تا اول 
ژانویه ۲۰۲۲ روی داده  و جمعیت کالیفرنیا را به 

۳۹۱۸56۰5 نفر رقم زده است. 
دپارتمان امور مالی ایالت از کاهش ۰/۳ درصدی 
ایالت گزارش می دهد و آن را با ۰/5۹ درصدی ۹ 
ماه گذشــته مقایسه می نماید در ایالت کالیفرنیا از 
5۸ کانتی، تنها ۲ کانتی Yolo و Benito جمعیت 

از دست نداده اند. 
لوس آنجلــس کانتی ۷۰۱۱4 نفر، ســن دیه گو 
کانتی ۱۱۹۷ نفر و ارنج کانتی ۷۲۹۷ نفر جمعیت 
خود را از دســت داده اند و بیشترین جمعیت را 
شهرهای مهم و گران قیمت از نظر مسکن و شیوه 
زندگی از دست داده اند و اگر به ایالت های دیگر 
مهاجــرت نکرده اند به ســوی کانتی های دور از 

اقیانوس و ارزانتر مهاجرت نمایند.

برنامه برگی از کتاب را در کانال یوتیوب شرکت کتاب تماشا کنید و 
اگر می خواهید که در جریان برنامه های بعدی و انتشار کتابهای 

تازه قرار بگیرید ، مشترک Subscribe شوید. 

https://vgbailbonds.com/
https://shop.ketab.com/
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
https://www.youtube.com/user/Ketabcorp/videos
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طنز و خبر:

بنگاه خبری ایرانشهروند

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:

سرمقاله ایرانشهروند: سیم آخر!
خبر خیلی قبل تر: حذف ارز دولتی 4200 تومنی 
بــرای واردات مواد غذایی و دارو و بهداشــتی 
باعث توفان تورمی قیمت هــای خوراکی ها و 
اقلام ضروری دارویی و بهداشــتی در روزهای 

آینده خواهد شد!
خبر یه کم قبــل تر: ابراهیــم صیامی، مدیرکل 
آینده پژوهی، مدل ســازی و مدیریت اطلاعات 
اقتصادی وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی اظهار 
داشت، برای هر کد ملی یارانه نان ثبت می شود و 
با هر کارت بانکی امکان خرید نان وجود دارد. 
او سهمیه بندی نان بر اساس کد ملی را این گونه 
توجیه کرد: »مزیت این کار این است که افرادی 
که بیش از الگو، مصرف کنند باید الگوی مصرف 

را اصلاح یا به قیمت آزاد خریداری کنند.«  
خبر یه کم جدید: رئیس اتحادیه »نان های حجیم 
و نیمه حجیم« گفت که قیمــت آرد نان فانتزی، 
از کیســه ای 6۷ هزار تومان به 6۳۰ هزار تومان 
)حدود ۱۰ برابر( افزایش یافته است. برای مثال 
قیمــت نان باگت معمولی از 3 هزار تومان به 10 
هزار تومان  افزایــش یافت. چندی پیش قیمت 
آرد برای تولیدکنندگان کیک، کلوچه، ماکارونی، 
نشاســته و رشته پزی به یکباره 5 برابر از هر کیلو 

2500 تومان به 12 هزار تومان افزایش یافت.
خبر خیلی جدید: جــواد ســاداتی نژاد، وزیر 
کشــاورزی دلیل افزایش قیمت هــا را »ارزانی 
کالاها« نسبت به کشورهای همسایه و »قاچاق« 
آنها به خارج دانست و در توجیه آزاد شدن قیمت 
»آرد« گفت: »وقتی یک کیسه آرد 50 کیلویی را 
38 هزار تومــان می فروشــیم، آن طرف مرزها 

قیمت به 500 تا 600 هزار تومان هم می رسد.«
این افزایش سرســام آور باعــث گرانی حدود 
400 درصــدی ماکارونی و افزایش قیمت آن تا 
37 هزار تومان شــد که به شکل گیری صف های 
طولانی برای خرید این محصول انجامید. موج 
گرانی هــای جدید در حالی اســت که مقامات 
جمهوری اسلامی از آغاز دولت رئیسی پیوسته از 
افزایش فروش نفت و دریافت پول آن همچنین 

آزاد شدن منابع بلوکه شده ایران خبر داده اند.
ایرانشــهروند زده به سیم آخر بد رقم! آخه یکی 
نیست به این بی پدر مادرا بگه، بی شرف ها، بی 
ناموسا، دارین با اون مملکت دسته گل ما چیکار 
میکنین؟ والا من یادم میــاد اون موقع توی دهه 
شــصت لعنتی هم که وسط خرتوخری و جنگ 
و بگیر و ببند و بکش بکش و موشــک بارون و 
اعدام دســته جمعی و هزار بدبختی دیگه درگیر 
بودیم و حتی ســیگار با کوپن و دفترچه بســیج 
اقتصادی میدادن، این بلا سر قوت لایموت مردم 
نیومد یعنی حداقل میتونستی یه تیکه نون خالی 
ســق بزنی اما حالا؟ آقایــون دیوثای جمهوری 
اســلامی چی بــرای جلوگیــری از قاچاق مواد 
غذایی و دارویی و ســوخت به خارج از کشور 
چون خیلی ارزونتر از کشورهای همسایه ایران 
هستش )ببین اون بیچاره ها دیگه چقدر بدبخت 
تر از ما هستن!!!( میگن از شیکم مردم خودمون 
میزنیــم تا جلو قاچاق رو بگیریم یا اینکه جلوی 
واردات دسته بیل و پورشــه آخرین مدل رو با 
ارز 4200 تومنــی بگیریم! یعنی ارز دولتی برای 
مایحتــاج مردم دیگه نمیدیم تــا جلوی قاچاق 
ورودی و خروجی رو بگیریم و اگه توی این راه 

ملت از گشنگی مردن به تخم مقام معظم رهبری، 
عوضش کلی صرفه جویی میکنیم برای مردم )!( 
البت برای مردمان دیگه ای از لبنان و فلسطین و 
عراق و یمن و هر خراب شــده دیگه ای غیر از 
ایران! تازه میتونیم آرد و نون رو هم مثه بنزین به 
قیمت بین المللی قاچاق کنیم به کشورای همسایه 
و کلی هزینه های حماس و حشرالشعبی )حیف 
کلمه حشــد!( جور کنیم! اوصولا ما با حکومت 
جمهوری اســلامی خاورمیانه طرفیم که نماینده 
عره و عوره و شمسی کوره توی همه جا هست 

غیر از ملت ایران! 
آقایون زرنگا درســت وســط این گرون کردن 
وحشــتناک نون و مواد غذایی دیگــه، یهویی 
یادشــون افتاده یه سیســمونی گیت هم واســه 
قالیبــاف راه بندازن تا حواس ملت رو از گرونی 
نون و آرد پرت کنن ولی مثه اینکه نمیدونن شیکم 
گرسنه بی نون اوصولا کاری به سیسمونی نداره 
که هیچــی، حتی دیگه خدا و پیغمبر و ولی فقیه 
هم نمیشناسه و اگه سیم آخر ملت یهویی اتصال 
کنه، به ثانیه ای جمهوری اسلامی خاکستر میشه!  
مدیریت ایرانشــهر به ایرانشهروند گفته بی ادبی 
نکنیم ولی خداییش خود شما این وضعیت و این 
حجم از چیزشعر رو ببینین، قاطی نمیکنین؟ والا 
حتی دیگه فحش مناسب آقایون نظام هم دیگه 
ســراغ نداریم ... اینا کارشــون دیگه با فحش 
خوارمادرم راه نمیوفته، واقعا چجوری میشه از 

شر اینا راحت شد؟
فقط یه را داره: بدون دخالت خارجی و فقط با 
همت مردم ایران، زدن به سیم آخر، اونم بد رقم! 

گزیده های بنگاه خبری ایرانشــهروند از شبکه 
های اجتماعی:

مادر پسره براش میره خواستگاری، پدر دختره 
میپرسه خوب پسرتون چه کاره هست؟

مادره میگه: پسرم دیپلماته پدر دختره میگه: اوه 
چه عالی! یعنی چی؟ مادره میگه: یعنی از وقتی 

پسرم دیپلمش گرفته همینطوری ماته!
*********

قاضی به دزده میگه: تو این همه دزدی رو تنهایی 
انجام میدی؟؟

دزده میگه: ای آقا، مگــه توی این دور و زمونه 
میشه به کسی اعتماد کرد؟

*********
یکی از این همشــهری های شمالی ما رو زمان 
جنگ با صدام حســین ملعون گرفتــه بودند به 
اســارت در عراق! بعد یه روز بهشــون می گن 
اجازه داری با اقواممت در ایران یه گفت و گوی 
تلفنی داشته باشــی، اما حواست باشه یه چیزی 
ضد ما نگی ها. این همشهری ما هم می گه باشه. 
حواسم هست. بعد به فکر می افته یه کلک رشتی 
ســوار کنه و بهشون می گه من چیزی نمی خوام 
بگم فقط دوســت دارم یه آهنگ شــاد براشون 
بخونم که بفهمن اینجا چقدر داره به ما خوش می 
گذره. وقتی گوشــی رو بهش می دن شروع می 
کنه به بشــکن زدن و با لهجه ی دل انگیز شمالی 
خودش و با ریتم یه تصنیف معروف شروع می 
کنه به خوندن »دیشب منو کتک زدن صبح هم یه 

فصل شکنجه، ... دام داری ریم، دیریم ریم«
*********

یارو پســرش رو میفرسته ژیمناســتیك، بعد از 
یه مدتی میبینه پســرش روز به روز جای اینکه 
پیشــرفت کنه هی داره پسرفت می کنه. یك روز 
میره سر جلسه تمرینشون ببینه چه خبره، میبینه از 

بچش به عنوان خرك استفاده می کنند!
*********

یک روز عزرائیل ســوار یک بنــز الگانس بوده 
ازش میپرســن پولش را از کجا آوردی. میگه از 

اضافه کاری در عراق !

*********
تو جاده پلیس جلو یه ماشین رو مي گیره و میگه 
چون از صبح اولین کسي هستي که کمربند ایمني 
بستي برنده 100هزار تومن پول شدي. حالا مي 
خواي باهاش چیکار کنــي؟ مرد مي گه: مي رم 
گواهینامه مي گیرم . زنش ســریع مي گه: جناب 
سروان این وقتي اکس مي زنه پرت و پلا مي گه . 
بچشون از اون پشت مي گه: بابا نگفتم با ماشین 
دزدي قاچاق نکنیم؟ یه صدا از صندوق عقب مي 

یاد : از مرز رد شدیم یا نه؟
*********

روش دفع انگل: 3 روز فقط چایی و بیسکویت 
میخــوری،  روز 4 فقط چایــی میخوری در این 
موقع کرم میاد بیرون و میپرسه پس بیسکویت کو؟ 

میگیریش!!!
*********

به آدامس می گن آرزوت چیه؟ میگه زیر دندون 
اصفهانی جماعت نیفتم

*********
حیف نون می خواسته نماز بخونه، میگه:

الحمدللــه رب العالمین… خدایا! ســرتو درد 
نمیارم… ولاالضالین

*********
و اذا تولدي واحدة لحیف نونًا هناکة الخندة النیم 
ســاعة; همانا ما اولین حیف نون را که آفریدیم 

خودمان نیم ساعت خندیدیم !
*********

به پدر حسین فهمیده میگن نظرت درباره پسرت 
چیه؟ میگه برو بابا هنوز دارم قسط تانك رو میدم!

*********
یکي میره پیش دکتر میگه دکترمن شب ها خواب 
مي بینم باخرها فوتبال بــازي مي کنم.دکترمي 
گه ایــن داروهارو بخور. مرده مي گه نمي شــه 

فردابخورم چون امشب فیناله.
*********

متلک جدید : خوشه تو بخورم
متلک روز: خوشگله خوشه چندی؟

فحش روز: مرتیکه بی خوشه

*********
آقــا غلام زنگ میزنه 110 میگــه: آقا صدي ده؟ 
طرف میگه بله بفرمائید غلامه میگه بي انصاف تو 

بازار صدي پنج نزول میدن!!!
*********

خشــایار و بهروز خالي بند را میبرن جهنم ، اما 
وسط راه میگن به شما یه آوانس میدیم ،، میگن 
چیه ،میگن اینجا 2 نوع جهنم داریم یکي جهنم 
ایرانــي ها یکــي جهنم خارجي ها ، میپرســن 
فرقش چیه ، میگن تو جهنم خارجي ها هفته اي 
یک بار قیـــر داغ میریزن تو دهنتون اما تو جهنم 
ایراني ها هر روز ...، خلاصه خشایار میگه من 
میرم تو جهنم خارجیا و بهروز هم میاد تو جهنم 
ایرانیا ..... یه چند ماهه بعد خشایار میبینه خیلي 
ناجوره اینجا میگه بیچاره بهــروز خالي بند که 
هر روز قیر میخــوره ، خلاص میره میبینه بهروز 
با رفیقاش نشســتن دارن حال میکنن و چاخان 
خبري هم از قیر داغ نیست ،خشایاره میگه جریان 
چیه ، مگن بابا اینجا آخه جهنم ایراني هاست یک 
روز قیرش نیست ، یک روز قیرش هست قیفش 
نیست ، یه روز دو تاش هست یارو نمي یاد سر 

کار!!!
*********

یه بچه ایي تازه بدنیا اومده بوده ، شــیر مامانشو 
نمي خورده ، هر زن دیگه اي هم آوردن ، فایده 
نداشته بچه شیر اونا رو هم نمي خورده تا اینکه یه 
زن سیاه میارن بچه شیرشو مي خوره بابائه مي گه 
: آهان ، پدر سوخته ، تو شیرکاکائو مي خواستي 

ما نمي دونستیم!
*********

آقا ماشاا... را میبرن بهشت ، زیر پای مادران له 
میشه ) آخه بهشت زیر پای مادران است (

*********
یه عربه میمیره ، شــب اول قبر 6۲ تا فرشته میان 
ســراغش.۲ تاشــون ســوال می کردن .... 6۰ 

تاشون حالیش می کردن
*********
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(818) 9 - 08 08 08

در  را  مطبوعات  میز  تحلیلی  برنامه 
کانال یوتیوب شرکت کتاب تماشا کنید 
و اگر می خواهید که در جریان برنامه 
های بعدی قرار بگیرید ، مشــترک 

Subscribe شوید .

ادم شیف نماینده لوس آنجلس در کنگره آمریکا جنگ 
اوکراین و روسیه را جدال دموکراسی با خودکامگی خواند

نانسی پلوسی نماینده سن فرانسیسکو و سخنگوی کنگره آمریکا 
به عنوان بالاترین مقام رسمی آمریکا که از اوکراین دیدار کرده 
به شــمار می آید، در این سفر خانم نانسی پلوسی را شماری از 
نمایندگان مجلس همراهی کردند تا همراه با آشــنایی از شرایط 
بتوانند مسیر پرداخت کمک مالی ۳۳ میلیارد دلاری پیشنهادی 

جو بایدن را فراهم نمایند. 
در این سفر ادم شــیف نماینده لوس آنجلس در کنگره امریکا 
و رئیس کمیته اطلاعات کنگره، ضمن ستایش ازمقاومت مردم 

اوکراین از تلاش آنها به عنوان جدال برای دموکراســی در برابر 
خودکامگی یاد کرد. 

در این ســفر جیسون کروو نماینده کلرادو درمجلس نمایندگان 
که خود از کهنه ســربازان جنگ های آمریکاست و اکنون عضو 
کمیته اطلاعات مجلس می باشد، در دیدار از اوکراین گفت باید 
بر روی ۳ موضوع در این کمک ها تمرکز کنیم اسلحه، اسلحه و 

اسلحه.

مناظره 9۰ دقیقه ای 5 نامزد انتخابات شهرداری
 Cal State در دانشگاه 

این پنج نفر کارن بس نماینده کنگــره امریکا از لوس آنجلس، 
جو بوسکاینو عضو شورای شهر لوس آنجلس، ریک کاروسو 
میلیاردر و سرمایه گذار در توسعه شهری، مایک فیوئر دادستان 
کل شهر و کوین دلئون عضو شورای شهر لوس انجلس بودند و 
هر کدام به این باور بودند که شــهر لوس آنجلس در یک بحران 
بزرگ است و ریک کاروسو، 4 نفر دیگر را متهم به مشارکت در 

این بحران می دانست. 
در این مناظره که جمعه  شب گذشته از کانال ABC به طور زنده 

پخش شد،
ملینا عبدالله، رهبر جنبش »جان ســیاهان مهم است« که استاد 
همان دانشگاه نیز هست با بیان شعارهای اعتراضی نظم نشست 
انتخاباتی را به هم زد و از سوی پلیس به بیرون از تالار، برده شد.

کمتر رانندگی کنید تا بنزین را گران نخرید

در حالی که گووین نیوســام فرماندار کالیفرنیا و قانون گذاران 
در دو مســیر متضاد برای پرداخت چک هــای کمکی بنزین 
گام برمی دارند، بهتر اســت کالیفرنیایی ها از رانندگی بیشــتر 

خودداری نمایند. 
ســناتورهای دموکرات در سنای کالیفرنیا پیشنهاد افزایش ۳۰ 
میلیارد دلاری برای هزینه کردن در زیرساخت ها، آب مصرفی 
کالیفرنیا، پیشگیری از آتش سوزی ها و خانه سازی ارزان قیمت 

و به ویژه آموزش را در نظر گرفته اند. 
در همین شــرایط رهبران دموکــرات دو مجلس نمایندگان و 
سنای کالیفرنیا مخالفت خود را با پرداخت چک کمکی برای 

هزینه بنزین و یا لغو مالیات بنزین اعلام داشته اند. 
شــماری از قانون گذاران نیز پرداخت ۲۰۰ دلار برای هر یک 
از افــراد خانواده را در برابــر پرداخت چک های 4۰۰ دلاری 

فرماندار را هر اتوموبیل مالیات دهندگان پیشنهاد کرده اند. 

http://www.08global.net/
https://www.youtube.com/user/Ketabcorp/videos
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.استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
۲9 آوریل تا  5 می ) 9 اردیبهشت تا ۱5 اردیبهشت (

مهرداد بحری 
نامی آشنا و مورد اعتماد در معاملات ملکی در 

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

تا پایان ، پشتیبانی  می کند 

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

310-259-0506

CA DRE # 01035809
ZILLOW 5 STAR AGENT

آدینه ۱۶ اردیبهشت     ۶ می

1290 خورشیدی )1911 میلادی(
زادروز  ذبیح الله صفا، مورخ و ادیب،مؤلف کتاب تاریخ ادبیات ایران

1300 خورشیدی )1921میلادی(
انتشار روزنامه  »قرن بیستم« به مدیریت میرزاده عشقی

1349 خورشیدی )1970میلادی(
درگذشت بدیع الزمان فروزانفر -نویسنده و پژوهشگر

محمدحســین بشــرویه ای معروف به بدیع الزمان فروزانفر از اساتید 
برجسته زبان و ادبیات فارسی و مولوی شناس نامدار بود.

وی از چهرههــای بــزرگ پژوهش ادبیات فارســی و اســتاد گروهی 
از بــزرگان ادبیــات معاصر بوده اســت از جمله: دکتر عبدالحســین 
زرینکوب، دکتر محمدرضا شــفیعیکدکنی، دکتر ذبیح الله صفا، دکتر 
ســیدمحمد دبیرســیاقی، دکتر محمدجعفر محجوب، دکتر ســیمین 
دانشور، دکتر جلیل تجلیل، دکتر محمدامین ریاحی، دکتر محمدعلی 

اسلامی ندوشن، دکتر حسینعلی هروی و دکتر سیدجعفر شهیدی.
او خود شاگرد دهخدا بود. علامه دهخدا درسال ۱۳۱4 مدرک دکترای 

وی را امضا و او را به سمت استادی دانشگاه تهران منصوب کرد.
فروزانفر بنیانگذار نهضت تحقیق در متون کلاســیک ادبیات فارسی و 
تصحیح آنها بود. تصحیح کلیات شــمس تبریزی از کارهای برجسته 

فروزانفر به شمار میآید.
آثار اســتاد فروزانفر در شرکت کتاب موجود هســتند و یکی از آثار 
ایشان »دیوان شمس کبیر« توسط انتشارات شرکت کتاب مجددا منتشر 

شده است 
1356 خورشیدی )1977میلادی(

درگذشت محمدعلی امیرجاهد – نویسنده و موسیقیدان و تصنیف سرا
1383 خورشیدی )2004 میلادی(

درگذشت حسین منزوی، شاعر غزل سرا  در 58 سالگی در تهران - از 
آثار او: »با سیاوش از آتش«، »عشــق در حوالی فاجعه«، »از ترمه و 

تغزل«، »ترجمه ی حیدربابای شهریار« و...

شنبه ۱7 اردیبهشت     7 می

1329 خورشیدی )1950میلادی(
انتقال جســد رضاشــاه به تهران و دفن در 

مقبره  شهر ری
1370 خورشیدی)1991 میلادی( 

درگذشت مهرداد اوستا شاعر و ادیب معاصر
1385 خورشیدی )2006 میلادی(

درگذشت حسن شهباز پژوهشگر، نویسنده، 
مترجم و ناشر فصلنامه ره آورد بر اثر سکته 

قلبی در بیمارستانی در لوس آنجلس.
  آثار حسن شهباز در شرکت کتاب در این لینک موجود است 

1389 خورشیدی )2010 میلادی(
درگذشــت باربد طاهری فیلمساز و نویســنده ایرانی، در بیمارستانی 
واقــع در ســن حوزه بر اثر بیمــاری. وی کارش را در ســینما با فیلم 
»رگبار« بهرام بیضایی به عنوان فیلمبردار و تهیه کننده آغاز کرد و فیلم 
خداحافظ رفیق امیر نادری، زیر پوست شب، سمک عیار و را... تهیه 
و فیلمبــرداری کرد. وی از اعتراضات مــردم در انقلاب با دوربین 35 

میلیمتری مجموعه مستندی ساخت بنام سقوط 57.
1391 خورشیدی )2012 میلادی(

درگذشت سمانه مرادیانی، شاعر و مترجم بر اثر خودکشی در سن 24 
سالگی. وی اولین مترجم ایرانی اســت که کتابی از ژرژباتای، متفکر 
فرانســوی را از طریق یک انتشارات رسمی به زبان فارسی برگردانده 

است.
1391 خورشیدی )2012 میلادی(

درگذشت ایرج قادری )زاده ۱۳۱4 تهران(، 
کارگردان، فیلمنامه نویس و بازیگر سرشناس 
و قدیمی سینمای ایران بود. ایرج قادری در 
4۱ فیلم کارگردان، 4 فیلم نویسنده، ۷۲ فیلم 
بازیگــر، ۹ فیلم تهیه کننده و ۱ فیلم تدوینگر 

بود. آخرین فیلم او شبکه )۱۳۸۹( بود.

یکشنبه ۱۸ اردیبهشت     ۸ می

1330 خورشیدی )1951میلادی(
درگذشت غلامرضا رشید یاسمی- ادیب و شاعر و استاد دانشگاه

1359 خورشیدی )1980میلادی(
اعــدام فرخ رو پارســا وزیر آمــوزش و پرورش کابینه دوم و ســوم 
امیرعباس هویدا، به عنوان مفســد فــی الارض در بیدادگاه جمهوری 

اسلامی با حکم صادق خلخالی
 کتاب خانم وزیر از انتشــارات مهر ایران در مــورد این زن فرهیخته 

منتشر شده ودر شرکت کتاب برای خرید در این لینک موجود است

دوشنبه ۱9 اردیبهشت     9 می

1306 خورشیدی )1927(
الغای کاپیتولاسیون در ایران

1312 خورشیدی )1933 میلادی(
زادروز  جمال میرصادقی، قصه نویس

1378 خورشیدی)1999 میلادی( 
درگذشت ذبیح الله صفا در شــهر لوبک آلمان. وی از استادان ایرانی 
ادبیات فارسی بود. از تألیفات مشهور او  می توان به تاریخ ادبیات در 

ایران اشاره کرد.

سه شنبه ۲۰ اردیبهشت     ۱۰ می

1309 خورشیدی )1930 میلادی(
تأسیس مدرسه  هنرپیشگِی سینما، توسط اوانس اوگانیانس

1389 خورشیدی )2010 میلادی(
فرزاد کمانگر فعال حقوق بشــر، فعال محیط زیســت، روزنامه نگار و 
فعــال صنفی، و معلم کرد ایرانی بود کــه به جرم عضویت و همکاری 

با پژاک در بیدادگاه های جمهوری اســلامی به اعدام محکوم شد و در 
زندان اوین به دار آویخته شد

1400خورشیدی )2021میلادی(
درگذشت عبدالوهاب شهیدی، خواننده و نوازندٔه سرشناس ایرانی که 
چهار روز پس از تزریق واکســن کرونا در 
۹۹ ســالگی دچار عارضه قلبی شده بود، 
یک روز پس از بستری شدن در بیمارستان) 

زاده ۱۳۰۱ خورشیدی( 

چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت     ۱۱ می

1331 خورشیدی )1952 میلادی(
 زادروز  شهره آغداشلو )وزیری تبار( هنرپیشه تئاتر و سینما 

برنده جایزه اسکار برای بهترین هنرپیشه نقش مکمل زن در سال ۲۰۰۳ 
میلادی، برای بازی در فیلم خانه ای 
از شــن و مه و  همچنین در سال 
۲۰۰۹ میلادی، برای بازی در نقش 
مکمل زن در مجموعه تلویزیونی 
خاندان صــدام، موفق به دریافت 

جایزه معتبر اِمی شد. 
1375 خورشیدی )1996 میلادی(

علیــزاده،  غزالــه  خودکشــِی 
نویسنده ی »خانه  ادریسی ها«

  کتاب هــای غزالــه علیــزاده در 
شرکت کتاب را اینجا خرید کنید

1381 خورشیدی )2002 میلادی(
شــاهانی،  خســرو  درگذشــت 

نویسنده  و طنز پرداز
1383 خورشیدی )2004 میلادی(

مراسم خاکسپاری گلندام طاهرخانی )سوسن( با حضور تعداد کثیری از 
ایرانیان در گورستان »پیرس برادرز« در نورت هالیوود )جنوب کالیفرنیا( 

برگزار شد.

پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت     ۱۲ می

1342 خورشیدی )1963میلادی(
درگذشــت دکتر موسی عمید - استاد و رییس دانشکده  حقوق و نایب 

رییس مجلس شورای ملی
1397خورشیدی )2018میلادی(

درگذشت حسین ُمهری - نویســنده، روزنامه نگار، مترجم، گزارشگر 
و برنامه ســاز رادیو و تلویزیون در سن ۸۲ ســالگی در لس آنجلس، 

کالیفرنیا درگذشت

بیداری
بیداری تنها نشریه ضد خرافات  بزبان فارسی

 در سراسر جهان پخش می شود
تماس برای اشتراک

858-320-0013
858-320-0013

 bidari2@hotmail.com

 Bookkeeper/Accountant
 years experience needed. 5-3 with

If you know
Payrolls is a plus

Place of work
San Fernando Valley

ketab.com@Ketab1
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۲۶ نفر در ارتباط با پورنوگرافی کودکان دستگیر شدند

۲6 نفــر در ارتباط با پورنوگرافی کودکان و ثبت نام نکردن در لیســت 
متجاوزان جنسی در ریورساید کانتی دستگیر شدند. 

نیروهای پلیس و کارآگاه های ریورساید کانتی زیر عملیات ویژه دادستان 
کل ریورســاید کانتی، پرونده 5۲ متجاوز جنســی را بررســی نمودند 
و شــماری از آنان را که نامشــان را در محل ثبت نکرده بودند، دستگیر 

نمودند. 

در همین عملیات ویژه که چندین ماه با همکاری تیم های ریورساید کانتی 
و ســن دیه گو کانتی انجام شده است افرادی را که آنلاین تلاش برای به 
دست آوردن پورنوگرافی کودکان می نمودند به تله انداخته و 6 نفر را در 

شهرهای ریورساید کانتی دستگیر کردند. 
در این عملیات، ماموران FBI و ماموران وزارت امنیت داخلی در بخش 
قاچاق انسان برای به کار گرفتن در بخش روسپیگری نیز همکاری داشتند. 

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

