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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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  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
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تجلیل قاتالن مسلمانان از یکدیگر 
در سفر اخیر ولادیمیر پوتین به ایران ، خامنه 
ای رهبر خود خوانده مسلمانان ایران و جهان 
از او بســیار تجلیل به عمل آورد و حمله به 
اوکراین و کشتن اوکراینی ها را به او شادباش 
گفت. خامنه ای فراموش کرد کشتار چچنی 
های مســلمان و سوری های مسلمان را به او 
شادباش گوید چرا که خود خامنه ای مسئول 
قتل بسیاری از مسلمانان ایران  وجهان است. 
لطفا به کارنامه این دو رهبر در قتل مسلمانان  

مستقیم و غیر مستقیم دقت کنید 
پوتین: قتل ۲۵ نا ۱۰۰ هزار چچنی مسلمان و  

قتل بیش از ۳۰۰ هزار  سوری 
 قتل ســینما روندگان در ایران بویژه ســینما 

رکس ، قتل هزاران ایرانی مســلمان 
آزادیخواه از ســال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ 
و کشته شــدن صدها هزار ایرانی و 
عراقی عمدتا مسلمان با ادامه جنگ 
ایران و عــراق  و قتل هزاران زندانی 
در دوران خمینی گجســته که خامنه 
ای به عنوان عضو شورای انقلاب و 

وزیر  کابینــه و رییس جمهور متصدی امور 
بــود  و در  دوران رهبری به صورت خلاصه 
قتلهای زنجیره ای نویســندگان و مخالفان، 
کشتار دانشجویان در سال ۱۳۷۸ ، کشتار از 
مردم در تظاهرات جنبش سبز ، کشتار دی ماه 
۱۳۹۶، کشتار آبان ۱۳۹۸ و دهها کشتار ریز 

و درشت دیگر و کشتار تظاهرات اخیر برای 
متروپل آبادان، و دخالت مســتقیم و آشکار 
در کشتار مسلمانان سوری ، یمنی ،  عراقی، 

لبنانی 
نتیجه : کارنامه خامنه ای مســلمان در کشتن 
مسلمانان از پوتین نامسلمان  به مراتب سیاهتر 

است. 

پرویز فیروزکار، گوینده ، برنامه ساز 
و دوبلور در لس  آنجلس درگذشت

پرویز فیروزکار متولد 20 اردیبهشت 
132۵) 10 ماه می 194۶(،  گوینده، 
برنامه ســاز ، دوبلور و هنرپیشه در 
سن 7۶ ســالگی به تاریخ 28 تیرماه 
1401 ) 19 جــولای 2022( بــر اثر 
ابتلا به بیماری ALS در لس آنجلس 
چشــم از جهان فروبســت. پرویز 
فیــروزکار از خــود کارنامه ای بس 
درخشان در زمینه تلاشهای فرهنگی 
و هنری به جای گذاشت. او از سال 
134۵ خورشیدی) 19۶۶ میلادی( به 
دوبلاژ روی آورد و بسیاری از فیلم ها 
و کارتون های خاطره انگیز ، صدای 
او را بــه یادگار دارد. او با اســتقرار 
حکومت جمهوری اسلامی در ایران 
همانند بسیاری از هنرمندان دیگر از 
ایران خارج و در لس آنجلس مستقر 
شــد. در لس آنجلس با شادروانان 
ایرج گرگین و نورالدین ثابت ایمانی 
در رادیو امیــد، رادیو ایران و رادیو 
ایران مستمرا« همکاری نمود.  امید 
پرویــز فیروزکار در ســالی 13۶8) 
1989 میــلادی(  در فیلــم مهمانان 
هتل آســتوریا بــه کارگردانی رضا 
علامه زاده و بازی شهره آغداشلو ، 
محســن مرزبان ، هوشنگ توزیع با 
آهنگسازی اسفندیار منفردزاده بازی 

پاتریک اودانل نماینده النگ بیچ در مجلس ایالتی کالیفرنیا 
از سانی ضیا برای انتخاب مجدد حمایت می کند

ایرانشهر: لانگ بیچ، کالیفرنیا پس از اعلام تایید 
سانی ضیا از سوی آنتونی رندون، رئیس مجلس 
در هفته گذشــته، تاییدیه دیگری از سوی عضو 
مجلس، پاتریک اودانل، که نماینده لانگ بیچ در 

مجلس ایالتی است، اعلام شد.
بیانیه زیر از ســوی پاتریک اودانل پس از تایید 

سانی ضیا، صادر شد. 
 »به عنوان یک معلم عمومی و مربی شــغلی، من 
مفتخرم که ســانی ضیا را برای انتخاب مجدد در 
هیئت مدیره کالج جامعه لانگ بیچ تایید کنم. او 
یک رهبر به معنای واقعی کلمه است. او اقدامات 
مفیدی را برای حمایــت از دانش آموزانی که با 
ناامنی غذایی و مسکن مواجه هستند انجام داد . 
او برای راه انــدازی خط لوله ای که بتواند آینده 
شــغلی و تحصیلی دانشــجویان را تامین کند از 
مشارکت های دولتی و خصوصی  به نحو احسن 
اســتفاده کرد.امیدوارم در حمایــت  و انتخاب 
مجدد ســانی ضیا، که رهبری خود را ثابت کرده 

، به من بپیوندید.«

 فهرست کســانی که از انتخاب مجدد سانی ضیا  
پشتیبانی کرده اند.

Speaker Anthony Rendon
Senator Lena Gonzalez
Senator Steve Bradford
Senator Tom Umberg
Senator Josh Newman
Assemblyman Patrick O’Donnell
Assemblyman Tom Daly
Assemblyman Jesse Gabriel
Assemblyman Mike Gipson
Assemblywoman Cottie Petrie-Norris
 سانی ضیا عضو هیئت مدیره ناحیه کالج جامعه 
لانگ بیچ برای منطقه امن 3 است. او برای اولین 
بار در ســال 2014 توسط رای دهندگان انتخاب 
شــد و اینک خود را برای ســومین دوره  نامزد 

احراز این مقام نموده است.

ادامه مطلب در صفحه 2  

کرمل لوی در لس آنجلس درگذشت
»کرمل لوی« کارآفرین و ایرانی میهن دوســت، شخصیتی مهربان و 
دوست داشتنی در روز چهارشنبه 20 جولای 2022 بر اثر سکته در 

لس آنجلس درگذشت .
»کرمل لوی« به اتفاق دکتر » ابنر لوی« کرسی بنیاد حبیب لوی را در 

دانشگاه یو سی ال ای پایه گزاری کردند. 
 شادروان حبیب لوی پدر کرمل مورخ و صاحب تألیفات متعددی 
من جمله »تاریخ یهود ایران« بود و با یاری کرمل لوی و برادرش و 
هم چنین خانم دکتر ناهیدییرنظر اکثریت قریب به اتفاق تالیفات او 
منتشــر شدند. شرکت کتاب در انتشار برخی از این آثار سهم داشته 
است. بیژن خلیلی مدیر مسئول ایرانشهر مصاحبه ای شنیداری پیش 
از شــیوع کرونا با او داشته است که هفته آینده ایرانشهر آن را منتشر 

می کند.

کاهش مالیاتی ۱۰۰۰ دلاری برای 
نوجوانان ایالت کالیفرنیا

مقررات ویژه برای پیشگیری از 
مزاحمت جنسی، حمله جنسی و حتی 

Uber و Lyft تجاوز در

نخستین ساکنان خانه های ویژه 
بی خانمان ها در شهر مانته بلو  وارد 

خانه های خود شدند

YouTube نیزوارد بازار 
فروش کالا شده است

اعتصاب کارکنان هیلتون
 در سن دیه گو

یک ایرانی کاندید شهرداری النگ بیچ

https://www.heidarilawgroup.com/
https://www.yadidi.com/farsi.html
https://www.bhfpinvest.com/


۲IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 324  JULY  ,22 , 2022 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  324  - آدینه   22  جولای  2022

تصویر هفته:                                                     کورش سلیمانی )زم(                   

کورش سلیمانی )زم(
Kourosh454@gmail.com

Iranian InformationCenter
08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

 ادامه مطلب پرویز فیروزکار :

میرزا آقا عسگری )مانی(

یکی از خلق و خوهای عجیب و غریب ونحس ونکوهیده ما ایرانیان 
محترم اینســت که قدر و منزلت آنهایی که یک سرو گردن از ما بالاتر 
هستند را در  زمان زندگی آن ها  نمی دانیم و گاهی هم بر آن ها می تازیم 
و دمار از روزگارشــان درمی آوریم و بعد که خبر درگذشــت آنان را 
می شنویم ، بنای تعریف و تمجید را می گذاریم و در معرفی وقدردانی 

آن ها ، چه چیزها که نمی گوییم و چه چیزها که نمی نویسیم
بله، یکی از آنهایی که ازشخصیت و هنرش از طرف هم میهنان نادیده 
گرفته شــده و اســتعداد و خدمت  های ارزنده اش  به جامعه ، آنطور 
که باید و شــاید شناخته نشــده و در حق او ظلم و ناسپاسی بسیاری 
صورت گرفته )بطوری که خود من را بارها به گریه انداخته اســت(، 
شاعر و نویسنده، سخنور، طنزپرداز و برنامه ساز نیمه معروف  ! میرزا 
آقا عسگری مانی است که در ســال ۱۳۳۰ در اسدآباد همدان به دنیا 

آمده و به دلیل هایی که کسی نمی داند سر از آلمان درآورده است.
 آشــنایی من با نامبرده )یعنی همون میرزا آقا عسگری( با همکاری با 
زنده یاد دکتر مرتضا میرآفتابی ناشر ماهنامه یا فصل نامه »سیمرغ« چاپ 
لس آنجلس شروع شد، بله ناشر سیمرغ )یعنی همون دکتر میرآفتابی( 
میرزا آقا عسگری را خوب می شناخت و در سفری که »مانی«به لس 

آنجلس کرد واز فرصت بدست آمده حداقل استفاده کرده و
در معرفی اش  سنگ تمام گذاشت و عکس او را هم در کنار شاعران 
بلندآوازه ای چون احمد شاملو و نادر نادرپور گذاشته بود و نقل قولی 
هم از شــاملو در مورد استعداد فوق العاده »مانی« در زمینه شعر کرده 

بود که او را در ردیف بزرگان شعر و ادب ایران قرار داده بود.
از قضای روزگار، طرح ها و کاریکاتورها و شــعرهای فکاهی من در 
»سیمرغ« به چاپ می رســید که گویا نظر »مانی« را جلب کرده بود و 
شاید وجه مشــترک ما این بود که از بی مهری و کم لطفی نویسندگان 
و شاعران و کنشگران سیاسی نسبت به قتل فجیع فریدون فرخزاد گله 
کرده بودیم و از اینکه بســیاری از آنها )منظور نویسندگان و شاعران 
و کنشــگران سیاسی(، حتا خبر قتل او را منتشر نکرده بودند، گفتیم و 
نوشتیم و سرودیم. و جالب اینجاست که بعد از دو دهه )یعنی بیست 
سال( اندیشمندان و برنامه سازان و رادیو تلویزیون های ایرانی ناگهان 
از خواب بیدار شدند والبته بعد از انتشار دو کتاب که به همت »مانی« 
در باره فرخزاد انجام گرفت، به تعریف و تمجید از هنر و روشنگری 

این هنرمند بلند آوازه )یعنی همون فرخزاد( پرداختند.
البته رابطه مانی و من بدون دست انداز نبود، من زمانی  فکر می کردم 
که شــاعرم و »معر«هایم کم کم به شعر تبدیل می شود تصمیم گرفتم 
برای خود نام مستعاری انتخاب کنم و چه بهترکه اسم فامیلم را دو شقه 
کنم و شقه دوم را زینت بخش اشــعار و نوشته هایم سازم، ولی بعد 
متوجه شدم که شــاعری در آلمان پیش دستی کرده و بدون مشورت 
و اجازه من »مانی« را به اســم خودش ثبت کرده و حاضر به بخشیدن 
این اسم مستعار به من، که بیشتر استحقاق آنرا داشتم نیست و خواهش 
وتمنا و تهدید و ترغیب های من بجایی نرســید و این بزرگوار از خر 
شیطان پایین نیامد و من هم برای پیدا کردن نام مستعارمناسب دیگری 
عقلم بجایی قد نداد  ودل آزرده به کنجی نشستم وگریان تصمیم گرفتم 
از اسم و فامیل خودم هم به عنوان اسم مستعار یا تخلص استفاده کنم 
و از آن پس در پای آثارم مینویسم  کورش سلیمانی متخلص به همان 

کورش سلیمانی

ایرانشهر: لانگ بیچ – سوزی آرامش پرایس، عضو شورای شهر لانگ بیچ 
اخیراً کمپین خود را برای جانشــینی شهردار مستعفی »رابرت گارسیا »راه 
اندازی کرده است. پرایس، که دوران تصدی خود در شورای شهر را با کار 
در بخش های مختلف برای ایجاد یک شهرداری کارآمد و شایسته با توجه 
به مسائلی مانند بالا بردن کیفیت زندگی برای همه ساکنان لانگ بیچ متمرکز 

کرده بود.
پرایس در گفتگویی اظهار کرده است : »بیش از سی سال است که من مفتخر 
بوده ام که لانگ بیچ را خانه خود بنامم.« »به عنوان یک زن عضو شــورای 
شهر، من همیشه بر ارائه سخنرانی برای ساکنان لانگ بیچ تمرکز کرده ام، نه 
ســخنرانی هایی در ابعاد بزرگتر و خارج از دسترس مردم مقیم لانگ بیچ.  
همه ما بر این باوریم که لانگ بیچ واقعًا می تواند یک شهر در سطح  عالی 
باشــد، اما اگر می خواهیم به وعده خود برسیم، باید یک اداره شهرداری 

داشته باشیم که بتواند درست عمل  کند.
 به عنوان یک مادر، ســلامت مدارس، پارک ها، محیط زیست و محله ها 
برای من یک امر مســلم اســت. به عنوان یک صاحب کسب وکار کوچک 
محلــی، چالش های لازم برای باز نگه داشــتن درهای یک بیزینس و نیاز 
به حفظ یک اقتصاد قوی را درک می کنم. به عنوان دادســتان، من می دانم 
کــه اصلاحات در قوانین عدالت کیفری چقدر موثر اســت و چگونه همه 
افراد بدون توجه به محله ای که در آن زندگی می کنند، ســزاوار خیابان ها، 
پارک ها، پیاده روها و اتوبوس های امن هستند. من بیش از هر کس، ناتوانی 

در رسیدگی به وضعیت بی خانمان ها را درک می کنم. 
 این مســیر خدمت در امور شهر و شــهرداری   برای من از زمانی شروع 
شد که والدین نگران امنیت فرزندانشان مثل من می خواستند یک خط عابر 
پیاده راه بیندازند و ما نتوانستیم شهرداری را مجبور کنیم به آن گوش دهد. 
بنابراین برای شــورای شهر کاندید شــدم ، انتخاب شدم و آن گاه این کار 
را  عملی کردم. من اگر به عنوان شــهردار انتخاب شــوم ، بزرگ نمایی و 
وعده های پوچ را به سیاستمداران واگذار خواهم کرد. مادران  برای انجام 
وظایفشان به صحبت های بی مورد نیاز ندارند  و لانگ بیچ برای کسی که 
مقام  شهرداری  را کسب و از آن به عنوان یک پلکان ترقی  سیاسی استفاده 
کند، وقت ندارد. تمرکز من بر تعمیر و هدایت ســازمان های شهری  برای 
بهبود زیرساخت ها، ساخت مسکن بیشتر، تقویت اقتصاد و مقابله با جرم 
و جنایت و امنیت عمومی خواهد بود. من مشتاقانه منتظرم که به هر منطقه، 
هر محله و هر بخشی  از جامعه ای بروم و صدای آنها و خواسته هایشان را 

با خودم به دفتر شهردار بیاورم.«
 سوزی آرامش پرایس، مادر، مشاور، یکی از صاحبان مشاغل کوچک و 
دادستان توسط یک مادر مجرد بزرگ شد. سوزی که در کارولینای شمالی 
متولد شــد، در کودکی به همراه والدینش به ایران نقل مکان کرد و لی در 

7 ســالگی با مادرش از ایران گریخت. او و مادرش مانند بسیاری دیگر به 
دنبــال آزادی و فرصت بودند. او پــس از اتمام تحصیلات ابتدایی، نحوه 
صحبت کردن به زبان انگلیسی را یاد گرفت و برای اخذ مدرک کارشناسی 
و کارشناسی ارشــد در سیاســت عمومی و مدیریت از CSULB افارغ 
التحصیل شــد . او JD ) دکترای حقوق( خود را از دانشکده حقوق سانتا 
کلارا در ســال 1999 به دســت آورد. مادرش به مدت 40 سال به عنوان 
پرســتار در مدارس دولتی کار کرد. سوزی و همسرش مارک، کهنه سرباز 
نظامی، به مدت 20 ســال در لانگ بیچ زندگی می کنند و در آنجا دو پسر 

خود را بزرگ کرده و صاحب یک  بیزینس کوچک هستند.
  پرایس هم در ســال 2014 و مجدداً در سال 2018 به عنوان عضو شورای 
شهر انتخاب شد، او اولین دموکراتی بود که در درازای 42 سال به عضویت 
منطقه 3 شــورای شهر انتخاب شــد. در منطقه ای که دموکرات ها تنها 48 
درصد از جمعیت رای دهنده را تشــکیل می دهند، خانم  پرایس توانسته 
اســت با کار کردن مداوم در شورای شهر  به نتایج درخور در شهرداری ، 
دست یابد. در نتیجه، سوزی موفق شد نخستین انتخابات شورای شهر را 
با ۵۵ درصد آرا و دومین انتخابات را با کسب 78 درصد آرا را برنده شود.

 
در شورای شهر، سوزی بر روی تمام موارد  پر اهمیتی مانند بی خانمانی، 
امنیت عمومی، تعمیر خیابان ها، ســرمایه گذاری درزیرساخت ها، بهبود 
و گســترش فضاهای سبز کار کرده اســت. تمرکز او بر این است که افراد 
اطمینان حاصل کنند که لانگ بیچ مکانی است که می توانند از پس مخارج 

آن برآیند، خانه بخرند و کسب و کاری در خور را شروع کنند.
 

سوزی به عنوان یک صاحب کسب وکار کوچک و یک مادر و به عنوان یک 
مدافع قوی برای سیاست هایی که مشارکت کامل زنان در اقتصاد لانگ بیچ را 
تقویت می کند، شهرتی جدی به دست آورده است. او همیشه  در دسترس 
بوده و همیشــه قابل دسترســی بوده اســت.  او بر برنامه ریزی خانواده، 
مراقبت از کودکان ، سیاست های مراقبت از سالمندان، تا اطمینان از محیط 
های کاری بدون اذیت و  آزار مشــارکت تام داشته است.  لانگ بیچ برای 
یک شهردار زن آماده است که شرایط برای ائتلاف های درست  را تقویت 
کند و با رهبری یک شهرداری  شایسته و کارآمد بتواند به چالش های واقعی 
ســاکنان لانگ بیچ  بدون در نظر گرفتن سیاستهای حزبی که با آن ها روبرو 

هستند، پاسخ دهد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ، خانم  سوزی پرایس به تارنمای ایشان 

مراجعه کنید.
https://suzieprice4mayor.com/

یک ایرانی تبار کاندید شهرداری شهر النگ بیچ

کرد. با آغاز کار رادیو ایران KIRN ۶70 به عنوان برنامه 
ساز به این رادیو پیوست. بیش از 20 سال با خانم طناز 
فتحی به عنوان یک زوج هنری در ساعت های مختلف 
در این ایســتگاه رادیویــی برنامه اجــرا کردند.  ابتدا 
صبحگاهان از ساعت ۶ تا 10 بامداد شامل بخش های 
خبری ، اطلاعات و مطالــب روز و آموزنده و در عین 
به همراه ملغمــه ای از طنز بود، برنامه ایی که در مدتی 
کوتــاه جای خود را در دل شــنوندگان رادیو ایران باز 
کرد ، بعد از حضور در برنامه صبحگاهی و پس از یک 
ســال و اندی این برنامه به پرایم بعداز ظهر و ساعت ۵ 
تا ۷ منتقل شد با نام رنگین کمان، برنامه ایی که بمدت 
۱۶ سال در این ســاعت هر روز از دوشنبه تا جمعه به 
شنوندگان رادیو ایران تقدیم شد و پس از آن به ساعت 
۱۰ تا ۱۲ بامداد منتقل شــد ، برنامه ایی که با عشــق و 

انرژی مثبت هر روز صبح 
توسط پرویز فیروزکار و طناز فتحی بنا به نامش رنگین 
کمان با تنوع بســیار از انتخاب خبر و رویدادهای روز 
گرفتــه تا خبرهای تکنولوژی ، علمی و هنری به همراه 
حضور میهمانان گوناگون بر حســب سوژه و اتفاقات 
روز ، نمایــش هفتگی و حضــور هنرمندان معروف و 
محبوب به اجرا در آمد و مورد استقبال شنوندگان رادیو 

ایران قرار گرفت.

https://shop.ketab.com/
https://suzieprice4mayor.com/
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 (قم - تبریز - اصفهان - نایین - کاشان) ترکی ٫ پاکستانی ٫ افغانی ٫ هندی
با بیش از 5000 گلیم و 15000 فرش ابریشم و آنتیک و مدرن ما دیدن فرمایید

با بهترین قیمت و سرویس

 با بهترین کیفیت و قیمت پذیرای شستشو و تعمیرات فرش شما هستیم

از شما دعوت می کنیم که از بزرگترین و نفیس ترین مجموعه فرشهای دستبافت ایرانی

 فرش - ط�� -  عتیقه جات شما را تعویض و یا نقدی خریداریم

با  بازدید  از گالری  فرش ا بی سی یک عدد ( کوسن دستبافت گلیم ”18 ) هدیه بگیرید

RUGS
K I L I M S

کاهش مالیاتی ۱۰۰۰ دالری برای نوجوانان ایالت کالیفرنیا
کاهش مالیاتی ۱۰۰۰ دلاری برای نوجوانان ایالت کالیفرنیا نخستین ایالت 
در آمریکاســت که این ۱۰۰۰ دلار بخشودگی مالیاتی را برای نوجوانانی 
که در خانواده های جایگزین بزرگ شده اند، تصویب و به اجرا می گذارد. 
خانواده های جایگزین یا همــان Foster Family، به خانواده هایی گفته 
می شود که زیر نظر ایالت کالیفرنیا نگهداری از کودکان و نوجوانان زیر ۲۱ 

سال را که در خانواده خود، آزار دیده اند را به عهده می گیرند. 
اکنون ایالت کالیفرنیا با اختصاص این بخشودگی مالیاتی تلاش دارد تا به 

خانواده هایی که درآمد کم دارند کمک کند.
مشکل این است که اگر نوجوانی هنوز زیر ۲۱ سال است و در خانواده های 
یاد شده زندگی می کند، این ۱۰۰۰ دلار به آن خانواده می رسد و اگر نوجوان 
با گذر از ۲۱ سالگی، خود مستقل شده است اگر درآمد کافی نداشته باشد، 

مالیاتی نمی پردازد تا بتواند از بخشودگی استفاده کند.

مقررات ویژه برای پیشگیری از 
مزاحمت جنسی، حمله جنسی و 

Uber و Lyft حتی تجاوز در
کمیســیون خدمات عمومــی کالیفرنیا، پس از گذشــت ۹ ســال از کار 
شرکت هایی چون Lyft و Uber و گزارش شدن هزاران مزاحمت جنسی، 
حمله جنســی و حتی تجاوز در این اتوموبیل ها، سرانجام مقرراتی را به 
اجرا می گذارد که شرکت های یاد شــده، از این گونه رویدادها پیشگیری 
نمایند و به رانندگان خود آموزش دهند تا از این گونه رویدادها دوری کنند 

و در غیر این صورت در انتظار مجازات باشند. 
کمیســیون خدمات عمومی کالیفرنیا از مقررات جدید به عنوان یک نقطه 
عطف ضروری برای برقراری امنیت مســافران یاد می کند و امیدوار است 
که مسافران بدانند که قانون در کنار آنهاست و اگر رویدادی هست، آن را 

گزارش کنند.

نخستین ساکنان خانه های ویژه 
بی خانمان ها در شهر مانته بلو  وارد 

خانه های خود شدند
این خانه های بسیار کوچک که در نزدیکی ایستگاه قطار در مانته بلو ساخته 
شــده است ۶4 فوت مربع مســاحت دارد و در آن یک تختخواب، قفسه 
کتاب و لباس، امکانات خنک کننده و گرمازا دارد و تنها به صورت موقت 

و تا ۹۰ روز می توان در آنجا به سر برد. 
این خانه های کوچک که از ســوی داوطلبان با پــروژه زندگی در امنیت 
ساخته شده این فرصت را می دهد که افراد از خوراک روزانه ای برخوردار 
شــوند، برای شــغل مورد نیاز کارآموزی ببینند و از خدمات بهداشت و 
درمان نیز بهره مند شوند و در این ۹۰ روز بتوانند در محلی استخدام شوند 

و برای خود خانه و یا آپارتمانی اجاره کنند. 

YouTube نیزوارد بازار فروش 
کاال شده است

شرکت گوگل که YouTube یکی از زیر مجموعه های آن است، و مرکز 
آن در کالیفرنیــا قرار دارد، اعلام نمود که YouTube وارد بازار فروش 
کالا شده است و همانند شرکت های ســنتی فروش در تلویزیون مانند 
QVC و یــا HSN به اجرای برنامه های زنده فروش، آن هم از ســوی 
Influencer” “ها یا همان تاثیر گذاران در بخش Shopify خواهد بود. 
گرچه در آمریکا، IRS از این تاثیرگذاران خواســته است در ویدئوی 
خود اشاره کنند که چقدر کمیسیون از تولید کننده و یا توزیع کنند، کالا 
دریافت کرده اند، اما تاکنون کسی این عبارت را از این ها نشنیده است. 
در این هفته، شــرکت آمازون از فیســبوک شــکایت کرد که کاربران 
فیســبوک در بخش فروش، اقدام به گذاشتن نظر منفی بر روی کالاهای 

آمازون نموده اند. 

مراسم یادبود و خاکسپاری پرویز فیروزکار
 

دوشنبه اول اگست ۲۰۲۲ از ساعت ۱۲ ظهر الی 3 بعدازظهر  
پوشش  زنده  بصورت  مراسم  گورستان،  فیسبوک  از طریق 

داده خواهد شد. 

حضور عموم در این مراسم آزاد است 

Parviz Firoozkar Memorial & Funeral 
Pierce Brothers Valley Oaks-
Griffin Mortuary
5600 Lindero Canyon Rd, 
Westlake Village, CA 91362
Aug first 12pm to 3pm

http://www.manzarkia.com/
https://pandorarugs.com/
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  مقاله:

تطور تاریخی مفهوم سکوالریسم و سکوالر کردن

هنگامی که دانشمندان شروع به توضیح چگونگی کارکرد جهان، جامعه و 
انسان کرده بودند، راه را برای علم و سکولاریسم هموار کردند.

هر چند از جمهوری اســلامی تــا طالبان، از محافظــه کاران تا لیبرال های 
امریکایی به سکولاریســم حمله می کنند و آنــرا جنگی با مذهب توده ها و 
نوعی زوال اخلاقیات در دوران معاصر می شــمارند اما بیشتر تاریخنگاران 
هم نظر هستند که سکولاریســم و که سکولاریزاسیون در دوره ای به وجود 
آمد که به عنوان »دوران جدید آغازین«1  شناخته می شود - دورانی بین سال 
های ۱۵۰۰ و ۱۷۵۰، زمانی که علم، ســرمایهداری، بحران مذهبی و رشد 

دولت های متمرکز برای تغییر شکل آگاهی غربی با هم متحد شدند.
مفاهیم سکولاریســم اغلب آگاهانه و موذیانه به اشــتباه تعبیر می شــوند. 
سکولاریسم و سکولاریزاسیون، هرگز به معنای بی خدایی نبود و نیست. در 
بیشتر موارد، اروپاییان »دوران جدید آغازین« که برای سکولاریسم مبارزه 
می کردند، عمیقًا مسیحی بودند. ولی برای آنها مرز بین امور دینی و دنیوی 
بیشتر از پیش مشخص شد. سپهر پوشش دین کوچک تر شد، به طوری که 
بســیاری از بیم ها و امیدهایی که پیش از این به زبان دینی بیان می شــد، به 
صورت دنیوی بیان شــد. سکولاریسم مبتنی بر درک این شناخت فروتنانه 
استوار است که حقایق ابدی برای عقل انسانی غیرقابل دسترس هستند. تنها 
بینش محدودی که تجربه ما در این دنیا به دست می دهد، به امور دنیوی بشر 

مربوط است.
با سکولاریزاســیون در جامعه غربی، تغییرات چشمگیری در زندگی مادی 
مردم بوجود آمد. در همه جا بازار ایجاد شــد. دنیای سکولار تازه در حال 
ظهور، دنیایی بود پر از چیزهای جدید: ادویه ها، تنباکو و شکلات از دنیای 

جدید. ابریشم و فیروزه از ترکیه عثمانی، چینی و گلدوزی از خاور دور.
علاوه بر مجموعه سرســام آور اشــیاء طبیعی و مصنوعی عجیب و غریب 
وارداتی، اروپایی ها خود اختراعات، نوآوری و مدهای جدید بی شــماری 
ابداع کردند، از آن میان ساختن داروها از تجربه و با تقطیر کیمیاگری، بافتن 
پارچه های پنبه ای که به رنگ قرمز درخشان با قرمزدانه مکزیکی2  رنگ شده 
بودند، جواهرات و تزئین های لباس که با سنگ های قیمتی گرانبها  و نفیس از 
کلمبیا، به اروپا حمل می شد. همه ی این چیزهای عجیب و غریب داستانی 
شگفت داشت و دانســتن اینکه کدام داستان ها واقعی هستند، کار ساده ای 
نبود. درک جهان اطراف و دنیای مادیات برای مردم بی نهایت مهم شده بود.
نیاز به دانستن و کنجکاوی درباره اینکه پدیده ها و ابزارها چگونه کار می کنند 
بــا انبوهی از کتاب های »چگونه-می توان«  3برای خوانندگان با اســتفاده از 
چاپخانه های جدید، برآورده می شــد. کتاب های مربــوط به مهارت های 
مکانیکی توسط توپچی ها، معماران، صنعتگران و مهندسان در قرن پانزدهم 
در نسخه های خطی نوشته شدند. آن رساله های نخستین، که بسیاری از آن ها 
به شکلی مجلل مصور شده  بودند، توسط متخصصان هر رشته برای سایر 
متخصصان و عموم نوشته و تا آن زمان به طور گسترده توزیع نشده  بودند. 
اما، نویسندگان با تشریح فرآیندهای مکانیکی و بیان چگونگی کارکرد ابزارها 
و پدیده ها - برخلاف اسرار صنفی و گاه خانوادگی بودن آنها - شروع به تبدیل 
مهارت های مکانیکی از دانش شخصی و خانوادگی به دانش علمی و عمومی 
کردند. وقتی لئوناردو داوینچی شروع به فکر کردن در باره ی ماشین ها کرد، 

این فرآیند انتشار عمومی دانش به خوبی در جریان بود.
انقلاب کتابخوانی در قرن شانزدهم در اروپا با انبوهی از کتابچه های راهنما 
همراه بود که اسرار هنر و فنون را به تفصیل بیان می کردند، مخاطبان مشتاقی 
از خواننــدگان در عموم مردم پیــدا کردند. این کتابچه های ســاده و کاملًا 
کاربردی، عادات پنهانکاری پیشــه وری را رد می کردند و سکولاریســم را 
تقویت می نمودند و مردم بیشتری به حقایق زمینی دسترسی می یافتند و به 
آنها علاقمد می شدند. در عصر ظهور کتاب های »چگونه-می توان«، ساختن 

کلید دانستن بود.
در ســال ۱۵۳۵، یک چاپخانه فرانکفورتی به نام کریستین اگنولف4  کتابچه 
Kunstbüchlein )کتابچه مهارت ها( را منتشــر کرد. این جزوه که با قیمت 
ارزان روی کاغذ ضخیم چاپ شــده بود برای عرضه در نمایشــگاه کتاب 
فرانکفورت آن سال، کسی فکر نمی کرد کاندیدای احتمالی ایجاد یک تحول 
بنیادی به نظر آید. اما از بسیاری جهات، دقیقًا همین کار را انجام داد: نه یک 
انقلاب علمی – که بعداً رخ داد – بلکه انقلابی در نحوه نگرش مردم به علمی 

که مدت ها )به دلایل موجه( با سوء ظن و بی اعتمادی به آن نگاه می کردند.
امروزه، وقتی به کیمیاگری فکر می کنیم، معمولًا این واژه را با جست وجوی 
شبه عرفانی اما توهم آمیز برای سنگ فلاســفه۵ ، یا با طرح هایی مبهم برای 
ایجاد طلا از فلزات پایه ۶ مرتبط می کنیم. این کلیشــه های منفی تا حدودی 

1.دوران جدید نخســتین )Early modern period( بخشی از تاریخ نوین، و در دوره ی 
زمانی اواخر ســده ی میانه و تاریخ پساکلاسیک واقع است. گرچه بازه ی زمانی این عصر 
به طور کامل مشخص نیست، اما دوران آن در فواصل عصر پسا کلاسیک )۱۵۰۰ میلادی(، 
سقوط قسطنطنیه )۱4۵۳ میلادی(، رنسانس، عصر کاوش )به خصوص سفرهای کریستف 
کلمب در ابتدای ۱4۹۲(، و کشف مسیر دریایی به شرق )۱4۹۸( قرار داشته و در نهایت به 
عصر انقلابها )۱۸۰۰ میلادی( و به خصوص انقلاب فرانسه )۱۷۸۹( ختم می شود. مهمترین 
ویژگی این دوره نوعی جهانی شــدن بازرگانی اســت که همراه با اکتشــاف و استعمار 

سرزمین های جدید توسط اروپاییان می باشد.
2. قرمزدانه مکزیکی )Cochineal( حشره ای است که از بدن آن ماده ای رنگزایی به همین 
نام استخراج می شود. این حشــره که از شیره گیاهان به ویژه برخی انواع کاکتوس تغذیه 

می کند بومی مناطق گرمسیری آمریکای جنوبی و مرکزی است.
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۵.    سنگ جادو یا سنگ فلاسفه )Philosopher’s Stone( جسمی بوده است که به وسیله 
آن اجسام کم ارزش را به اجسام پرارزش تبدیل می کردند. این جسم لزومًا سنگ نیست. 
سنگ فلاسفه چیزیست که به سختی سنگ و انعطاف پذیری موم باشد و ابزاری افسانه ای 
در کیمیاگری اســت که تصور می شــده می تواند فلزات را به طلا تبدیل کند. گاه به آب 
حیات نیز گفته می شد، که برای بازجوانی و احتمالًا دست یابی به انوشگی )نامیرایی( بکار 
می رفت. سنگ جادو  برای مدتی طولانی ُجستنی ترین هدف در کیمیای غرب بوده است. 
۶.   فلز پایه به فلزاتی می گویند که به آســانی اکسیده می شوند. برای نمونه ، آهن، نیکل، 
سرب و روی و مس. هدف دراز مدت کیمیاگران، تبدیل فلزات پایه به فلزات گران بها بود.

توجیــه پذیــر هســتند. کلاهبرداری 
کیمیاگران در اروپا بیداد می کرد. جای 
تعجب نیســت که پاپ جان بیست و 
دوم7  در سال ۱۳۱۷ میلادی با صدور 
بیانیه ای این مهارت را محکوم کرد و 
مهارت خود  کیمیاگران مجبور شدند 
را مخفیانه تمرین کنند. در کیمیاگری، 
متخصصان بیش از آنچه می توانستند 
وعده می دادند، به عنوان نمونه در سال 
۱۵۹۶ میلادی گئورگ هونائر8  تضمین 
کرد که خزانه دوِک وورتمبرگ9  را که 
پول نقد نداشت، با تبدیل آهن به طلا 
پر کند. نیازی به گفتن نیست که طرح 
جنون آمیز او با وجود حمایت پرهزینه 
دوک شکســت خورد. هوناور که به 
اتهام کلاهبرداری محکوم شد، از چوبه 
دار متری ساخته شده از آهنی که دوک 
برای آزمایش های کیمیاگر تهیه کرده 

بود به دار آویخته شد.
اما کیمیاگری به اهداف پیش پا افتاده و 
عملی تری نیز خدمت می کرد. زنان با 
تهیه آب مقطر برای مصرف دارویی و 
آرایشی، در آشپزخانه کیمیاگری می کردند. متالورژیست ها زمانی که فولاد 
را گرم می کردند و کیفیت های جدید و بهبود یافته ای به آن می بخشــیدند، 
کیمیاگــری می کردند. هنگامی که زنان عرق آکوویــت10 ، را در ظرف های 
آشــپزی تقطیر می نمودند، کیمیاگری می کردند. انقلابی که بی ســر و صدا 
توســط کتابچه مهارت های اگنولف اعلام شــد، این بود که نقشی جدید و 
عملی برای کیمیاگری تعریف کرد و اهداف کیمیاگری را به دور از طرح های 

بلندپروازانه و فریبنده و به سوی دغدغه های روزمره تغییر داد.
کتابچــه ی اگنولف گنجینــه ای از اطلاعات عملی بود. این کتابچه شــامل 
دســتورالعمل هایی درباره رنگدانه ها برای هنرمنــدان، تکنیک هایی برای 
سخت کردن فولاد و آهن، دستورالعمل هایی برای حکاکی و آبکاری فلزات، 
و دســتورالعمل هایی برای رنگرزی پارچه ها و از بین بردن لکه ها از لباس 
بود. به طور خلاصه، این کتابچه راهنمای همه منظوره جامع فناوری خانگی 

و صنعتی در اواخر سده ی میانه بود.
 Rechter Gebrauch« در راستای این کارکرد کتابچه، عنوان یک بخش آن
d›Alchimei« )استفاده درست از کیمیاگری( بود. اگنولف توضیح داد که این 
کتابچه »بسیاری از مهارت ها و هنرهای پنهان، مفید و دلپذیر را که قبلًا پنهان 
شده بود، نه فقط برای خوشحال کردن کیمیاگران، بلکه برای بهرهمند شدن 
همه کارگران ماهر« آشــکار می کند. اگنولف با چشم پوشی از دیدگاه های 
شبه جادویی کیمیاگری در مورد ماده و مواد، دستورالعمل های ساده ای را 
منتشر کرد، عمدتًا دستور العمل هایی که هر کسی می توانست از آن پیروی 
کند. برای نشان دادن تضاد بین »استفاده درست از کیمیاگری« و سوء استفاده 

از آن، کتابچه با یک شعر اخطاردهنده پایان می یافت:
هشت چیز پیامد کیمیاگری است:

دود، خاکستر، بدگوئی فراوان و خیانت،
آههای عمیق و کار طاقت فرسا،

فقر و تنگدستی بیجا
اگر می خواهی از همه اینها آزاد باشی،

از کیمیاگری دوری کن.11 
کتابچــه کوچک اگنولف در فرهنگ عامه راه یافت. دســتورالعمل های آن 
که پیوســته تجدید چاپ و ترجمه می شد، اســرار حرفه ای بی شمار قرن 
شانزدهمی را در سراسر اروپا منتشر می کرد. این کتابچه همچنین الهامبخش 
انواع دیگر کتاب های »چگونه-می توان« شد. صنعتگران مشتاق مهارت های 
جدید آموختند، همزمان خوانندگان عادی اسرار تجاری را که قبلًا پنهان بود، 
یاد گرفتند. کتابچه مهارت های اگنولف با تبدیل اسرار مهارت های صنایع 
دســتی به قوانین و روش های ســاده، جایگزین کردن مهارت های مخفی 
پیشــه وران را با تولید انبوه مبتنی بر دانش فنی مبتنی بر »چگونه-می توان« 

برای صنعتگران تسریع کرد.
صدها هزار »کتاب اسرار« گوناگون در قرن ۱۶ و ۱۷ در سراسر اروپا چاپ 
و توزیع شــد. تقریبًا برای هــر هنر و فعالیت قابل تصــور - هر نوع دانش 
ســکولار - از جمله رابطه جنســی، کتاب هایی وجود داشت. راهنماهایی 
وجود داشــت که نحوه انتخاب همســر خوب را آموزش می داد، کتابچه 
راهنمای ماماها که فن هــای صحیح زایمان را آموزش می داد، کتابچه هایی 
که ترفندهای تولید و تجارت را آشــکار می کردند، و دســتورالعمل هایی 
که به والدین آموزش می دادند چگونه فرزندان را به درســتی تربیت کنند. 
کتابچه های راهنمای خودیاری پزشکی بخش بزرگی را تشکیل می دادند. به 
عنوان مثال، کتاب هایی وجود داشت که نحوه راه اندازی یک کارگاه  تقطیر و 
ساخت اکسیرها و شربت های پزشکی، عطرها و مایع های آرایشی از گیاهان 
را آموزش می داد که شــاخه دیگری از »کاربرد درست کیمیاگری« به شمار 

می رفت.
با انتشار گســترده ی کتاب های چاپ شده، اســرار تجاری رمز و راز خود 
را از دست دادند. کتاب های اســرار بیش از پیش روشن می کردند که یک 
دستورالعمل می تواند به طور مؤثر جایگزین راز یک پیشه ور شود، و آنچه 
قبلًا به عنوان معما و راز تلقی می شــد، اکنون می توانســت صرفًا به عنوان 
یک مهارت تلقی شود. کتاب های اسرار که از چاپخانه ها پخش می شدند، 
فرهنگ جدید کنجکاوانه به وجود آوردند که بر زندگی روزمره در اروپای 

مدرن نخستین تاثیر داشت.
 یکی دیگر از کتاب های »چگونه-می توان«  بسیار مشهور دوران نوزائی که 
مسیر تاریخ را تغییر داد، کتاب شــهریار  )۱۵۳۲( اثر نیکولو ماکیاولی بود 
- متنی عمیقًا عمل گرایانه درباره چگونگی کســب قدرت و حفظ آن. این 
تصویر ســنتی شاهان نبود و ویژگی های حاکم مطلوب و آرمانی را توضیح 
می داد. این یک کتاب راهنمای به غایت واقع گرایانه خط ســیر سیاستهای 

مزورانه، سالوسانه و خائنانه دوره ی نوزائی با دقت ترسیم می کرد.
همانگونه که کتابچه مهارت های اگنولف از کیمیاگری ابهام زدایی می کرد، 
کتاب شهریار12 ماکیاولی اسرار حکومت داری را آشکار می کرد و برای مثال 
توضیح می داد که آیا برای شاه بهتر است رعایا از او بترسند یا دوستش داشته 
باشند )پاسخ او، همانطور که شاید خیلی ها اکنون می دانند، این است که اگر 

Pope John XXII.۷
Georg Honauer.۸

Duke of Württemberg.۹
وورتمبرگ نام سرزمینی تاریخی در کشور آلمان اســت که همراه با بادن و هوهنتسولرن، دو سرزمین تاریخی 

دیگر، امروزه ایالت فدرال بادن-وورتمبرگ را تشکیل می دهند.

10.آکوویت ) Akvavit، aquavit، akevitt، aquavit( یک نوع عرق اســت که عمدتا 
در اسکاندیناوی و شمال آلمان از قرن ۱۵ میلادی از غلات یا سیب زمینی تقطیر و با انواع 
گیاهان معطر می شــود. واژه aquavit از کلمه لاتین aqua vitae به معنای »آب زندگی« 

گرفته شده است.
11.آکوویت ) Akvavit، aquavit، akevitt، aquavit( یک نوع عرق اســت که عمدتا 
در اسکاندیناوی و شمال آلمان از قرن ۱۵ میلادی از غلات یا سیب زمینی تقطیر و با انواع 
گیاهان معطر می شــود. واژه aquavit از کلمه لاتین aqua vitae به معنای »آب زندگی« 

گرفته شده است.
Niccolò Machiavelli, The Prince.۱۲

چه پادشــاه دوست دارد هر دو را داشته باشد، اما اگر نمی تواند، بهتر است 
از او بترسند(. پس از ماکیاولی، نظم سیاسی دیگر به عنوان یک سایه زمینی 
از نظم آســمانی یا الهی تلقی نمی شد، بلکه ساختاری انسانی بود که برای 
خدمــت به منافع و علایق کنونی، این جهانی و عملی عده ای حاکم طراحی 

شده بود.
ماکــس وبر، جامعه شــناس آلمانی، در کتاب دورا ن ســاز خــود، اخلاق 
پروتســتانی و روح سرمایه داری  )۱۹۰۵(، درباره »افسون زدایی  از جهان« 
که در اوایل دوره مدرن رخ داد، نوشــت، یک تغییر فرهنگی بنیادی بود که 
او آن را نشــانه ی ویژه ی مدرنیته می دانست. وبر گفت که این تغییر مستلزم 
این اعتقاد اســت که »هیچ نیروی غیرقابل محاسبه  و اسرارآمیز« در طبیعت 
وجود ندارد. جهان طبیعی - حداقل در مبادی و اصول - قابل شناخت، قابل 
پیش بینی و دستکاری است. در دنیای افسون زدائی شده، همه چیز قابل درک 
و رام شــدنی است، حتی اگر هنوز درک و رام نشده باشند. وبر به جای »باغ 
بزرگ افسون شده« در اواخر سده میانه - یک دولت عدنی که با الهام الهی از 
سوی کشیشان هدایت می شود - جهان مدرن اولیه را انسان محور و کهکشان 

را مرده، فاقد شخصیت و بی فاعل می دید.
با انتشار گســترده ی کتاب های چاپ شده، اســرار تجاری رمز و راز خود 
را از دست دادند. کتاب های اســرار بیش از پیش روشن می کردند که یک 
دستورالعمل می تواند به طور مؤثر جایگزین راز یک پیشه ور شود، و آنچه 
قبلًا به عنوان معما و راز تلقی می شــد، اکنون می توانســت صرفًا به عنوان 
یک مهارت تلقی شود. کتاب های اسرار که از چاپخانه ها پخش می شدند، 
فرهنگ جدید کنجکاوانه به وجود آوردند که بر زندگی روزمره در اروپای 

مدرن نخستین تاثیر داشت.
 یکی دیگر از کتاب های »چگونه-می توان«  بسیار مشهور دوران نوزائی که 
مسیر تاریخ را تغییر داد، کتاب شــهریار  )۱۵۳۲( اثر نیکولو ماکیاولی بود 
- متنی عمیقًا عمل گرایانه درباره چگونگی کســب قدرت و حفظ آن. این 
تصویر ســنتی شاهان نبود و ویژگی های حاکم مطلوب و آرمانی را توضیح 
می داد. این یک کتاب راهنمای به غایت واقع گرایانه خط ســیر سیاستهای 

مزورانه، سالوسانه و خائنانه دوره ی نوزائی با دقت ترسیم می کرد.
همانگونه که کتابچه مهارت های اگنولف از کیمیاگری ابهام زدایی می کرد، 
کتاب شهریار ماکیاولی اسرار حکومت داری را آشکار می کرد و برای مثال 
توضیح می داد که آیا برای شاه بهتر است رعایا از او بترسند یا دوستش داشته 
باشند )پاسخ او، همانطور که شاید خیلی ها اکنون می دانند، این است که اگر 
چه پادشــاه دوست دارد هر دو را داشته باشد، اما اگر نمی تواند، بهتر است 
از او بترسند(. پس از ماکیاولی، نظم سیاسی دیگر به عنوان یک سایه زمینی 
از نظم آســمانی یا الهی تلقی نمی شد، بلکه ساختاری انسانی بود که برای 
خدمــت به منافع و علایق کنونی، این جهانی و عملی عده ای حاکم طراحی 

شده بود.
ماکــس وبر، جامعه شــناس آلمانی، در کتاب دورا ن ســاز خــود، اخلاق 
پروتســتانی و روح سرمایه داری  )۱۹۰۵(، درباره »افسون زدایی  از جهان« 
که در اوایل دوره مدرن رخ داد، نوشــت، یک تغییر فرهنگی بنیادی بود که 
او آن را نشــانه ی ویژه ی مدرنیته می دانست. وبر گفت که این تغییر مستلزم 
این اعتقاد اســت که »هیچ نیروی غیرقابل محاسبه  و اسرارآمیز« در طبیعت 
وجود ندارد. جهان طبیعی - حداقل در مبادی و اصول - قابل شناخت، قابل 
پیش بینی و دستکاری است. در دنیای افسون زدائی شده، همه چیز قابل درک 
و رام شــدنی است، حتی اگر هنوز درک و رام نشده باشند. وبر به جای »باغ 
بزرگ افسون شده« در اواخر سده میانه - یک دولت عدنی که با الهام الهی از 
سوی کشیشان هدایت می شود - جهان مدرن اولیه را انسان محور و کهکشان 

را مرده، فاقد شخصیت و بی فاعل می دید.
با انتشار گســترده ی کتاب های چاپ شده، اســرار تجاری رمز و راز خود 
را از دست دادند. کتاب های اســرار بیش از پیش روشن می کردند که یک 
دستورالعمل می تواند به طور مؤثر جایگزین راز یک پیشه ور شود، و آنچه 
قبلًا به عنوان معما و راز تلقی می شــد، اکنون می توانســت صرفًا به عنوان 
یک مهارت تلقی شود. کتاب های اسرار که از چاپخانه ها پخش می شدند، 
فرهنگ جدید کنجکاوانه به وجود آوردند که بر زندگی روزمره در اروپای 

مدرن نخستین تاثیر داشت.
 یکی دیگر از کتاب های »چگونه-می توان«  بسیار مشهور دوران نوزائی که 
مسیر تاریخ را تغییر داد، کتاب شــهریار  )۱۵۳۲( اثر نیکولو ماکیاولی بود 
- متنی عمیقًا عمل گرایانه درباره چگونگی کســب قدرت و حفظ آن. این 
تصویر ســنتی شاهان نبود و ویژگی های حاکم مطلوب و آرمانی را توضیح 
می داد. این یک کتاب راهنمای به غایت واقع گرایانه خط ســیر سیاستهای 

مزورانه، سالوسانه و خائنانه دوره ی نوزائی با دقت ترسیم می کرد.
همانگونه که کتابچه مهارت های اگنولف از کیمیاگری ابهام زدایی می کرد، 
کتاب شهریار ماکیاولی اسرار حکومت داری را آشکار می کرد و برای مثال 
توضیح می داد که آیا برای شاه بهتر است رعایا از او بترسند یا دوستش داشته 
باشند )پاسخ او، همانطور که شاید خیلی ها اکنون می دانند، این است که اگر 
چه پادشــاه دوست دارد هر دو را داشته باشد، اما اگر نمی تواند، بهتر است 
از او بترسند(. پس از ماکیاولی، نظم سیاسی دیگر به عنوان یک سایه زمینی 
از نظم آســمانی یا الهی تلقی نمی شد، بلکه ساختاری انسانی بود که برای 
خدمــت به منافع و علایق کنونی، این جهانی و عملی عده ای حاکم طراحی 

شده بود.
ماکس وبر13، جامعه شــناس آلمانــی، در کتاب دورا ن ســاز خود، اخلاق 
پروتســتانی و روح سرمایه داری  )۱۹۰۵(، درباره »افسون زدایی  از جهان« 
که در اوایل دوره مدرن رخ داد، نوشــت، یک تغییر فرهنگی بنیادی بود که 
او آن را نشــانه ی ویژه ی مدرنیته می دانست. وبر گفت که این تغییر مستلزم 
این اعتقاد اســت که »هیچ نیروی غیرقابل محاسبه  و اسرارآمیز« در طبیعت 
وجود ندارد. جهان طبیعی - حداقل در مبادی و اصول - قابل شناخت، قابل 
پیش بینی و دستکاری است. در دنیای افسون زدائی شده، همه چیز قابل درک 
و رام شــدنی است، حتی اگر هنوز درک و رام نشده باشند. وبر به جای »باغ 
بزرگ افسون شده«14 در اواخر سده میانه - یک دولت عدنی که با الهام الهی از 
سوی کشیشان هدایت می شود - جهان مدرن اولیه را انسان محور و کهکشان 

را مرده، فاقد شخصیت و بی فاعل می دید.
بــه نظر وبــر، راه به ســوی سکولاریســم از قلمرو مذهبی آغاز شــد. او 
افسون زدائی و رفع توهم را به اصلاحات پروتستانی نسبت داد که، به گفته 
او، ایمان و باورها در مورد شمول قوانین مقدس و شرعی در همه ی عرصه ها 
را خدشــه دار کرد. آثار مقدس کارایی خود را از دســت دادند و آیین های 
مقدس دیگر به طور خودکار مصلحت الهی به شمار نمی آمدند. مذهب که 
از تشریفات جادویی »خرافاتی« رها شده بود، به اعتقاد درونی تبدیل شد. 
اما در این ادعا وبر جای تردید اســت. اصلاحات کمک چندانی به تقویت 
حصار بین امر مقدس و امر دنیوی نکرد. اصلاح طلبان پروتستان هرگز این 
تصور را که شــریعت نمی تواند در امور دنیوی مداخله کند را رد نکردند. 
اصلاح طلبان به شدت از قدرت خداوند در مجازات، تنبیه و پاداش افراد و 
جوامع دفاع کردند. پروتستان ها دخالت شریعت در دنیای سکولار را انکار 

نکردند، فقط به دستور انسان این کار را نمی کردند.
 Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism  .۱۳

)Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus آلمانی(
14.   افسون زدایی )به انگلیسی Disenchantment و به آلمانی Entzauberung( عبارت 
از خردورزی فرهنگی و کاهش ارزش خرافات و باورهای مذهبی در جامعه مدرن است. 
ماکس وبر برای توصیف ویژگی های جامعه مدرنیزه، بوروکراتیک و سکولارشده ی غربی 
این اصطلاح را از فریدریش شــیلر وام گرفته اســت. به گفته وبر، در جامعه غربی، درک 
علمی بیش از باور مذهبی ارزش دارد و فرایندها به ســمت اهداف خردورزانه می رود، 

برخلاف جامعه سنتی که در آن جهان به عنوان یک باغ بزرگ افسون شده تصور می شد.

احمد قربانی دهنادی
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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 .

کلیسای کاتولیک ضد اصلاحات نیز مرزی بین امور مقدس و 
امور دنیوی نمی کشید، بلکه در عوض فریب عجیب و غریب 
مذهبی خود را ترویج می کرد، مانند برگزاری آیین مقدسین. 
به گفته مورخ رابرت اســکریبنر1۵ ، »جهان اخلاقی شــده«، 
جهانی شد پر از فرشتگان و شیاطین، جهانی که در آن تولد 
یک کودک ناقص یا ظهور یک ستاره دنباله دار به عنوان نشانه 

یا هشداری از خشم قریب الوقوع الهی معرفی می شد.
واقعیت این است که دنیای اخلاقی اواخر قرون وسطی رو به 
زوال گذاشت – اما نه به دلیل یوریش مسیحیت اصلاح شده، 
آنطور که وبر می خواست. بلکه، با رشد سواد، علم و فن در 
تمام زمینه های فرهنگی، در نتیجه گسترش سریع چاپخانه. 
در کمتر از یک قرن، اختراع یوهانس گوتنبرگ از قلب اروپا 
به دورترین نقاط آن گسترش یافت. در اوایل قرن شانزدهم، 
شهر سالامانکا در اسپانیا دارای ۵۲ چاپخانه و ۸4 کتابفروشی 

بود.
اولویت صنعت چاپ و کتابچه های »چگونه-می توان« روشن 
می کند که چرا افســون زدائی جهان غرب با احیای به ظاهر 
متناقض جادوی باستانی همزمان شد. واضح است که وقتی 
هرمتیسم1۶  در میان روشنفکران رنسانس بطور گسترده رایج 
شد، علاقه هرمسی باستان به جادوی ماشین ها کنار گذاشته 
شد. ماشین های خودکار، جرثقیل ها و ابزارهای محاصره17  
دیگر به عنوان منبع شــگفت انگیز قدرت هــای پنهان دیده 
نمی شــدند. آنها فقط اختراعات مکانیکی بودند. گسترش 
کتاب های راهنمای فنی و کتاب های افشای اسرار این اندیشه 
را گســتردند که خود ماشــین ها به نحوی جادویی هستند. 
انسان گرایان دوران نوزائی سحر و جادو را ستایش می کردند 
نه به این دلیل که به ماشین ها قدرت جادویی می بخشید، بلکه 
به این دلیل که ظرفیت و اســتقلال انســان هایی را که رؤیای 

جادوگری را در سر می پروراندند را افزایش دادند.
دانش فنی به »افســون زدایی از جهان« که مورد نظر وبر بود 
منجر شــد. این توهم زدائی نتیجهی مستقیم آن کتابچه های 
چگونه-می توان بود که اســرار صنایع دستی پیشه وران را به 
زبان ساده بیان می کردند. خوانندگان کتاب های اسرار ممکن 
بود متوجه نشده باشــند که چرا مواد خاصی آهن را سخت 
می کننــد یا رنگ ها را بادوام می ســازند، اما درک بهتری در 
مورد چگونه می توان این کارها را انجام دهند،  پیدا کردند. 
دنیای صنایع دستی - مانند دنیای سیاست - ِسحرآمیزی خود 

را از دست داد. خود را از یوغ الهی رها کرد.
دلیل خوبی وجود داشــت که چرا کتابچه هــای فنی اغلب 
به عنوان »کتابچه اســرار« نامیده می شدند. زیرا آنها نه تنها 
شیوه های تجاری کاملًا محافظت شده را آشکار کردند، بلکه 
در دنیای آنها دیگر »رازهایی« به معنای نیروهای پنهان مرموز 
و اســرارآمیز در طبیعت وجود نداشــت. بیشتر کتاب های 
چگونه-می توان به شــکل کتاب های دســتورالعمل بودند. 
اعتبار یک دســتورالعمل به طور سرشــتی مبتنی بر دیدگاه 
افســون زادئی شده ی وبری از جهان اســت، زیرا اثربخشی 
دســتورالعمل بر این فرض استوار اســت که طبیعت قابل 

شناخت، قابل پیش بینی و تکرارپذیر است.
از آنجا که سکولاریزاسیون مفهوم نظم کیهانی و متافیزیکی 
را زیــر و رو کرد، ظهــور کتاب هــای چگونه-می توان بذر 
دیدگاهی بازتر و روادارتر از انسانیت را کاشت. تفاوت های 
ریشه ای میان مردم و فرهنگ ها، که از رویارویی اروپایی ها با 
قاره آمریکا به وضوح آشکار گردید، الهام بخش تلاش هایی 
برای درک ویژگی و آداب و رسوم مردم بومی شد. میلیون ها 
غیراروپایی، که وجودشان یک نسل قبل کاملًا ناشناخته بود، 

اروپایی ها ناگهان با آنها آشنا شدند.
زمانی که اروپا، جهان جدید، قاره امریکا راکشف کرد، نیاز 
مبرمی به درک تنوع قومی ایجاد شد. این نیاز قلمرو اعتبار و 
مرجعیت دینی را بیش از پیش کوچکتر کرد و در درازمدت 

علم مردم شناسی تطبیقی18  را به وجود آورد.
با نگاهی به تاریخ افسون زدایی طبیعتًا این سؤال مطرح می شود 
که آیا جهان می تواند بازخرافات زده و بازافسون زده19  شود؟ 
نشــانه های نگران کننده ای وجود دارد که حداقل در عرصه 
سیاســت می تواند. در اینجا نیز وبر بینش مهمی ارائه کرد. 
او خاطرنشان کرد که بوروکراسی ها در اجرای قوانین خوب 
هستند اما لزومًا در تعریف اهدافی که الهام بخش آنها هستند، 
خوب نیســتند. این پدیــده فضایی را بــرای ظهور رهبران 
کاریزماتیــک  باز می کند که این اهــداف را دوباره تعریف 
می کنند و گاهی اوقات در فرآیند، سیستم سیاسی را دگرگون 
می کنند. کاریزما کاملًا افســون کننده و مســحورگر اســت. 
قدرت، افســون کنندگی و جادوی غیرمنطقی خود را دارد، 
به ویژه در بستر جامعه ناآگاه، شــهروندان با دانش علمی و 
اجتماعی اندک، عدم استقلال اندیشه و با رهبران کاریزماتیک 

با امکانات مادی و تبلیغی زیاد.
یک سیســتم سیاســی دموکراتیک باید ســازوکاری برای 
افسون ســازی داشته باشد، سیستمی که از به قدرت رسیدن 
عوام فریب ها، شــیادان و جلادان، از طریق کاریزمای خود، 

جلوگیری کند. 
کاریزما بر پایه احساســات استوار اســت، نه درک دقیق از 
قوانین اجتماعی و اقتصادی و در شــرایط بحرانی به وجود 
می آید. رهبران کاریزماتیک20 با درک بحران و با دســتکاری 

Robert W. Scribner .۱5
1۶.هرمسیه یا هرمتیسم )Hermetism( فلسفه و مذهبی است که بر اساس 
نوشته های هرمس تریسمجیستوس ایجاد شد. این مکتب بر جنبش های 
عرفانی غرب بســیار تأثیر داشته و در دوره رنسانس و روشنگری مورد 
توجه زیادی قرار گرفته اســت. مکتب هرمسیه به زمان های بسیار قدیم 
بازمی گردد و به طور موازی با مسیحیت، گنوسیسزم، فلسفه نوافلاطونی 
وفلسفه های یونانی گسترش یافت. نوشته های هرمسی مجدداً در سال 
۱4۶۰ میلادی به وسیله کشــیش ی لئوناردو دا پاستویانام باری دگر به 
دنیای غرب وارد شــد. او متنهای هرمســی را به اروپا آورد و به لاتین 

ترجمه کرد.
17.ابزارهای محاصره  یا شــهربند ابزارهایــی بودند که زمان محاصره 
نظامی برای درهم شکســتن دیوار شهرها، حصار قلعه ها و دیگر انواع 
باروها بدست ارتش مهاجم به کار می رفت. نخستین ابزارهای محاصره 
شامل برج متحرک و دژکوب ها توسط آشــوریان در سده نهم پیش از 

میلاد استفاده شد.
comparative ethnology .۱۸

re-enchanted .۱۹
20.   َفَرْهَمنــدی یا کاریزما )Charisma بــه یونانی χάρισμα با تلفظ 
»خاریسما«( در لغت به معنی جذابیت غیرعادی و دارا بودن صفت های 
ویژه و ممتاز و منحصربه فردی است که مورد پسند و ستایش تعداد زیادی 
از دیگر انسان هاست. جاذبه ای فردی که کارایی جمعی و اجتماعی دارد. 
به لحاظ ریشه شناسی، »کاریزما« به معنای »جاذبه  ذاتی« است که خود از 
»خاریتاس« به معنای متانت، جذابیت، برکت، و موهبت می آمد. کاربرد 
مدرن کاریزما  با ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی، در اوایل قرن بیستم 
آغاز شــد. وبر با طرح »اقتدار کاریزماتیک« اسباب رواج این اصطلاح 
را فراهم کــرد. وبر در طرح خود برای طبقه بندی و تحلیل شــیوه ها و 
سرچشــمه های »حاکمیت مشــروع«، در کنار »اقتدار سنتی« و »اقتدار 

پراوهــام و متوهم در اطلاعات در رســانه ها خــود را تبلیغ 
می کنند.

پادشــاهان و روحانیون با همــه ی حماقت خــود به تاثیر 
پیشرفت های صنعتی، علمی و فنی در رشد مردم و خطری که 
از این راه استبداد شرقی و خرافات اسلامی را تهدید می کرد 
دریافتند و با همه ی توان جلوی رشــد فن و دانش در خاور 
میانه را گرفتند. صنعت چاپ جدید پس از چهارصد ســال 
پس از اختراع آن در ایران رایج شد. مدارس و دانشگاه مبتنی 
با علــوم جدید تا به امروز با دشــمنی حاکمان و روحانیون 

دست و پنجه نرم می کند.
حکومت های دینی چه در مسیحیت و چه در اسلام، کارنامه 
سیاهی دارند. بر بستر این کارنامه سیاه، زمانی ایدئولوژی های 
سکولار مانند ناسیونالیسم، سوسیالیسم، سرمایه داری بازار 
آزاد و ســایرین به طور گسترده در سیاست و ساختن جوامع 

مدرن دست به کار شدند.
بر بستر سیاست های اســتعماری و امپریالیستی و اشتباهات 
دولت های ســکولار در جهان ســوم، بحران ها و مشکلات، 
ایدئولوژی هــای جایگزین  توانســتند  مذهبــی  گروه های 
عوام فریبانــه و آرمانگریانــه ارائه کنند، توده هــای ناآگاه و 
مذهبی را بسیج و سازمان های دینی-سیاسی بزرگ، خشن، 
متعصب، خودحق پندار، جهادی مؤثــری ایجاد کنند و در 
برخی از کشــورهای جهان سوم قدرت را به دست گرفتند و 
در سیاســت، اقتصاد، صلح و امنیت جهانی تاثیرهای منفی 

چشمگیر گذاشتند.
برآمدن اسلامگرائی سکولاریســم در کشورهای سکولار را 
هم در حالت تدافعی قرار داد و سیاستمداران مذهبی در این 
کشورها حمله های خزنده و مذبوحانه خود را شروع کردند. 
اگرچه ایالات متحده با جهان جنوب بســیار متفاوت است، 
شاهد ظهور سیاستهای مذهبی از حدود سال ۱۹۷۰ تا حدی 
واکنشی به اقدامات ســکولار دولتی هستیم. دیوان عالی که 
به پرونده های مطرح شده توسط »اتحادیه آزادی های مدنی 
آمریکا« 21 پاسخ می دهد، تنها در دهه ۱۹۳۰ احکامی را مبنی 
بر جدایی دولت-کلیسا در ایالت ها را آغاز کرده است. پس 
از جنگ جهانی دوم چندین اقدام دولتی ســکولاریزه کننده 
وجود داشت، اما مخالفان ضدسکولار بر دو تصمیم دادگاه 
عالی متمرکز شــده اند، غیرقانونی کردن عبادت در مدارس 
در سال ۱۹۶۲ و قانونی شدن ســقط جنین در سال ۱۹۷۳. 
نگرانی قبلی راســت مذهبی در مورد نظریه تکامل نیز ادامه 
یافته است. همچنین تمرکز بر مخالفت با آموزش مدارس در 
مورد همجنس گرایی یا حتی در مورد ســکس. پس از سال 
۲۰۰۱، دولت ایالات متحده تحت ریاست جمهوری جورج 
دبلیو بوش، کمتر ســکولار شــد، و بودجه فــدرال را برای 
برنامه هایــی »مبتنی بر ایمان« تصویب کرد و با مخالفت های 
مذهبی در مورد پژوهش های ســلول های بنیــادی و تأمین 
بودجه برنامه های بین المللی که شامل نامبردن از سقط جنین 

می شود، موافقت کرد.
بسیاری از تغییراتی که توسط سکولاریزاسیون دولتی ایجاد 
شــد، با روی کار آمــدن احزاب مذهبــی، همانطور که در 
ایران و ترکیه و افغانســتان می بینیم، حفظ شده اند. مخالفان 
سکولاریســم عمدتًا با مشــکلات اجتماعــی، اقتصادی و 
نارضایتی گسترده مردم به ویژه جوانان و زنان روبرو هستند. 
آنها بیشتر بر اموری چون پوشش مذهبی، جدائی زن و مرد، 
جلوگیری از تحصیل زنان و نگهداشتن آنها در خانه، دشمنی 
با ادیان و مذاهب و خداناباوری، جلوگیری از ســقط جنین، 
گسترش جهادگری، جلوگیری دانش های نوین و خرافه ستیز 

متمرکز هستند.
ظهــور مجدد حکومت های شــرعی در ایران، ســومالی و 
افغانســتان و به نوعی ترکیــه، و برآمدن طالبــان، داعش، 
بوکوحرام و ... خاطره ی فراموش شــده ی سده میانه را زنده 

کرده است. 
ایدئولوژی های ضدســکولار منســجم تر، گســتاخانه تر و 
وحشیانه تر از آنچه بودند، ظاهر شدند. آنها سلاح ها جنگی 
پیشرفته و رسانه های تبلیغاتی که در سایه ی پیشرفت علمی 
و صنعتی سکولاریسم تکامل یافت را برای اشاعه خرافات، 
تحمیق توده ها و گســترش جنگ و جهاد بکار می گیرند، اما 
با کارنامه ی تاریخی و معاصر آنها مقاومت جدی در سراسر 
کشــورهای اســلامی برای راندن مذهب از سپهر عمومی به 
سپهر خصوصی به سرعت در حال رشد است. حکومت های 

شرعی با مقاومت بی نظیر جوانان و زنان روبرو هستند.
سیاســت مذهبی در ژاپن و چین و در بیشــتر اروپا اهمیتی 
ندارد. به نظر می رســد سکولاریســم در کشورهایی که در 
حال رشد و در رفاه و در کشورهایی که منابع قابل توجهی به 
شبکه های ایمنی اجتماعی اختصاص داده اند، مانند اروپای 
غربی و کانادا، قوی تر اســت. با این حال، حضور جمعیت 
مسلمان در اروپای غربی، با عدم شناخت اروپائیان از عمق 
عقب ماندگی و درجه خشــونت و درنده خوئی اسلامگرایان 
و جهادگران اســلامی و عدم شناخت غرب از دروغگوئی و 
غیرقابل اعتمادبودن رهبران مسلمان، سوء استفاده مسلمانان 
از رواداری، دموکراسی، امکانات امنیت شخصی، اقتصادی و 
اجتماعی جامعه ی رفاه غربی، مشکلاتی را برای سکولاریسم 
اروپایی ایجاد کرده اســت و می کنند. اما در در خاور میانه، 
مردم با تجربه روزانه ی حکومت های شرعی مجهز با امکانات 
تکنولوژیک و فنی مدرن، عزم خــود را برای راندن دین به 
سپهر خصوصی، جایگزین کردن حکومت دینی با حکومت 

سکولار و قوانین شرعی به قوانین وضعی جزم کرده اند.

عقلانی - قانونی«، به نوع سومی از حاکمیت قائل شد که مشروعیت خود 
را از کاریزمای متجلی در وجود یک رهبر برجســته می گرفت، رهبری 
که به شیوه ای سکولار و دنیوی بر خصلت های استثنایی و شبه الاهی اش 
اتکا داشت و با »اقتدار کاریزماتیک«اش بر انبوه مردم حکومت می کرد. 
 وبر در دو کتاب »اخلاق پروتســتانی و روح ســرمایه داری« و »اقتصاد 
و جامعه«، بر این باور اســت کــه اقتدار کاریزماتیــک از »وفاداری و 
سرسپردگی« انبوه مردم به »قداست، قهرمانی، یا خصایص بی بدیل یک 

شخص و الگوها و نظامی که بنیان نهاده« نشات می گیرد.
رهبران کاریزماتیکی همچون هیتلر، موســولینی، استالین و خمینی به 
ورطه  بدنامی و بی اعتباری افتاده اند و رهبرانی چون گاندی، نهرو و ماندلا 

با علاقه و احترام یاد می شوند و الهامبخش رواداری و آزادی هستند.
 American Civil Liberties( 21.اتحادیه آزادی های مدنی آمریــکا
Union, ACLU( شامل دو سازمان غیرانتفاعی می باشد یکی از آن ها بر 
روی امور قضایی و ارتباطات این اتحادیه تمرکز دارد و سازمان دیگر بر 
روی موضوع لابی گری در قوه مقننه. این اتحادیه مأموریت خود را دفاع 
و حفاظت از حقوق فردی و آزادی های تضمین شده در قانون اساسی 
آمریکا اعلام کرده اســت. برخی از مواضع اتحادیه به شرح زیر است: 
آزادی مذهبــی، حمایت از لغو قوانین جزایــی علیه هروئین، کوکائین 
وماری جوآنا، جدایی دین از سیاســت، حمایت از آزادی بیان و خبر، 
حمایت از لغو مجازات اعــدام، حمایت از حقوق تولید مثل همچون 
پیشگیری از بارداری و سقط جنین، حمایت از حقوق کامل شهروندی 

برای گروه های ال جی بی تی.

https://akattorneyatlaw.com/
https://www.youtube.com/user/Ketabcorp/videos


6IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 324  JULY  ,22 , 2022 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  324  - آدینه   22  جولای  2022

طنز و خبر:

بنگاه خبری ایرانشهروند

سرمقاله ایرانشهروند: بدو بدو آتیش زدن به مالشون!
در هفته گذشــته ولادیمیر پوتین رییس جمهور روســیه و اردوغان رییس 

جمهور ترکیه به ایران سفر کردند و با رییسی و خامنه ای دیدار کردند ...
بدو بدو آتیش زدیم به جونتون تا بفروشیم مالمون ... این شعاریه که همه 
فروشنده ها و سازنده های سلاح میدن ... اینی که پوتین و اردوغان به تهران 
میان و با جمهوری اسلامی چیا دیدار میکنن به اندازه کافی توی همه رسانه 
ها بهش می پردازن و تحلیل های جورواجور میکنن ... اما به نظر شهروند 

ایرانشهر همش کشکه، همش سیاهبازی و پدرسوخته بازیه ... چرا؟ 
خب خیلی ســاده اس ... الان یه مدتیه پهپادبازی های جمهوری اسلامی 
باعث شده بازار خرید و فروش پهپاد داغ بشه تا اونجا که خبر اومده روسیه 
می خواد از ایران پهپاد بگیره و جمهوری اسلامی هم ناوچه و زیر دریایی 
پهپاد اندازای جدیدش رو نمایش میده. ترکیه هم فروشنده پهپاده و اسراییل 
هم همینطور ... خب الان بازار کشــورهای عربی و اروپایی رو پهپادهای 
ترکیه و اســراییل تغذیه میکنن و پهپادهای ایرانی هم داره خوب میفروشه 
)مگه باس بیان جلوی من و شــما بفروشــن!( و روسیه هم می خواد توی 

این بازی باشه و پول در آره ... فقط یه نکته ای رو به خاطر بسپریم که این 
مجموعه قدرت های ریز و درشت نظامی شرقی و غربی، از روسیه و چین 
گرفته تا امریکا و اتحادیه اروپا ظاهرا با هم درگیرن ولی پشت پرده در حال 
داد و ستد و کاسبی هستن ... فقط یه مثال ساده همین سفر پوتین و اردوغان 
به تهران هستش ... جمهوری اسلامی ظاهرا دشمن امریکا و رفیق روسیه 
است ... ترکیه بزرگترین عضو ناتو هستش و رفیق امریکا و دوست روسیه 
... روسیه به اوکراین حمله کرده و تحت تحریم امریکا و کشورهای عضو 
ناتو هستش ... چین با هر سه کشــور ترکیه و ایران و روسیه رابطه خوبی 
داره  ... جمهوری اسلامی دشمن اسراییله ولی روسیه و ترکیه با اسراییل 
رابطه ویــژه ای دارن و ... یعنی در این دنیای خــر تو خر همه قدرت ها 
منافعشــون در هم برهم شده و علیرغم دشمنی های ظاهری و حتی فحش 
های خوارمادری که به هم میدن، آخر سر میشینن و با امتیاز دادن و گرفتن با 
هم معامله میکنن و مردم دنیا با از دست دادن جونشون هزینه اشو میدن ... 

خیلی تلخه ولی همینی که هست ...     

پاورقی: نمایشنامه دروغ های بزرگ! )قسمت ششم(
این نمایشنامه مواضع رســمی خبرگزاری ایرانشهر را منعکس نمی کند 
و فقط نظرات شــخصی نویســنده است. هرگونه تشــابه اسمی در این 
نمایشنامه اصلا تصادفی نیست و شباهت به افراد حقیقی و حقوقی کاملا 

عمدی می باشد! 
خلاصه قسمت های گذشــته: جعفر، مامور آقای رییس جون به ایشون 
زنگ زد و گفت براش یه هنرپیشه حرفه ای توی یه کشوری پیدا کرده و 
شرکت بازرگانی آقاشکارچی، پسر رییس جون، هم اونجا هواشو داره 
و ... یــه ماموریت دیگه و جعفر با گروه مذاکره کننده کشــورهای پنج 
و ســه صدم منهای دو و ســه دهم. اعضای این گروه: دکتر پورپکان به 
عنوان رییس گروه خاورمیانه ای مذاکره کننده، رییس گروه جناح شرق 
دور آقای ژوژو ، رییس گروه جناح غربی مذاکره کننده دکتر واتسون و 
رییس کشور فدراتیو یخ زده عالیجناب دمپایی! بین آقایون مذاکره چیا 
و جعفــر بحث در گرفت و رییس جون جعفر هم با زوم کال به جلســه 
پیوســت و شروع کرد به کل کل با عالیجناب دمپایی ... ژوژو و دمپایی 
می خواستن تحریم سپاه رو لغو کنن و به کار و کاسبی شون توی خاور 
میانه رو سر و سامون بدن ... عالیجناب دمپایی و رییس جون شروع به 
کل کل میکنن و دمپایی یه تلفن میزنه و بلافاصله به جعفر خبر میرسه که 
ارتش دمپایی اومده تا دم مرزای ولایت ولاد اینا ... کل کل رییس جون 
و دمپایی باعث شد تا دوباره دمپایی یه زنگ دیگه بزنه به بچه ها و ... 

ادامه داستان:
دوباره دمپایی با موبایش حرف زد و ...

تلفن جعفر باز زنگ خورد: الو ســلام ... چی شده؟ ... بازم به گاو فنا؟ 
... اوکی بای!

جعفر: آقایون رهبرا، پروژه مبارزه با تعمیرات اقلیمی به گاو فنا رفت!
پرده پنجم: ... چند ماه پیشتر ... یه شهری، یه جایی توی سازمان امت 

های غیرمتحد ... کنفرانس تعمیرات اقلیمی ...
جعفر: دوستان عزیز، رییس جون وارد می شود ...

رییس جون: های گایز، ور ایز آی ام؟!
ج: رییس جون باز یادت رفته کجایی؟ کنفرانس تعمیرات اقلیمی ...   

رییس جون: مرســی جعفر ... بعدش رو به حاضــران توی میکروفن 
گفت: بلــه چی میگفتم؟ آهان، ما باس اقلیــم رو تعمیر کنیم ... هیچی 
دیگه نمونده ... یخ ها آب میشــن ... دریاها بالا میان ... ساحلا میرن 
زیر آب ... توفان میشه، ســیل میاد ... بیابونا گل میدن . جنگلا بیابون 
میشــن و ... خلاصه رییس جون هی گفت و گفت و گفت تا اینکه رسید 
به اونجایی که: بله دوســتان، ما باس جلــوی گاز کربنیک رو بگیریم و 
نذاریم که اقلیم ها عوض بشــن! باید بریم ســمت انرژی های ســبز و 
آبی و رنگوارنگ ... تولید نفت و زغال ســنگ رو کم یا متوقف کنیم. 
دیگه از ماشینای بنزینی استفاده نکنیم و ماشین برقی سوار شیم و تولید 
گوشت گاو و گوسفند رو متوقف کنیم چون این جیوونات بی شعور هی 
علف میخورن و گاز کربنیک میگوزن و باعث تغییرات اقلیمی میشــن، 
گوشــت قرمز نخورید و وجترین بشین! البته فقط بخاطر اینه که این گاو 
و گوسفندا گناه دارن و نباس خورده بشــن! راهکار دیگه اینه که انقدر 
کشــاورزی نکنیم و هی گندم و جو نکاریم چون تولید گاز کربنیک بالا 

میره و اقلیم هی تغییر میکنه ...
بعد از سخنرانی رییس جون ... کنفرانس مطبوعاتی:

خبرنــگار دروغگو پرس: آقــای رییس جــون لطفا بفرماییــد برنامه 
کشورشما برای تعمیرات اقلیمی چیه؟

رییس جون: ما به عنوان رهبر جهان از خودمون شــروع میکنیم که بقیه 
هم از ما یاد بگیرن!

خبرنگار: یعنی چی؟ 
ر: یعنــی اینکه تولید همه چیزو کم می کنیم تا امت ها مجبور شــن برن 

دنبال چیزایی که ما میگیم مثلا ماشین برقی ...
خ: ممنونم آقای پرزیدنت!

خبرنگار خبرگــزاری حقیقت یاب: آقای رییس جــون، اینایی که الان 
گفتین که باعث گرونی و تورم میشه ... اگه یه بدبختی پول نداشته باشه 

که این کارا رو بکنه تکلیف چیه؟
ر: اون دیگه مشکل خودشونه، ما تعمیرات اقلیمی خودمونو دنبال می 

کنیم ...
خ: خب مگه تعمیرات اقلیمی رو واســه مردم نمی کنین؟ اینجوری که 

نمیشه، همه بدبخت میشن ...
ر: داری کل کل میکنیا ... میدم از اینجا بندازنت بیرونا ... خبرگزاریتم 
بایکوت می کنیم ... شــماها اطلاعات نادرســت به امت ها میدین ... 
شماها نژادپرستین، شماها دشمن امت هستین ... اصن شما حرومزاده 
ها نمیذارین مــا کارمونو بکنیم ... جعفر!!! بنداز بیرون این دروغگوی 

متقلب رو ...
خبرنگاره هاج و واج به مامورایی که زیر بغلشــو گرفته بودن و داشــتن 
پرتــش می کردن بیرون نگاه می کرد و ملتســمانه می گفت بابا مگه من 

چیکار کردم؟ یه سوال پرسیدم ...
مامــورا: گه خــوردی روی حرف پروپاگاندای رییــس جون و حزبش 
حرف میزنی ... همه باس در خدمت پروپاگاندای ما باشن، اگه نباشی، 
تو تروریست داخلی نژادپرســت هستی ... از همه چیز بدتر این که یه 

مرد سفیدپوست کثافتی هستی ... درست مثه اجداد برده دارت ... 
خبرنگار در حالیکه مامورا پرتش کردن بیرون و نشسته رو زمین و فریاد 
میکشه: مگه آزادی بیان نیست؟ مگه نمیشه علیه پروپاگانداهای شماها 
حرف زد ... آقا این سیاســت های شــماها باعث گرونی و تورم و ... 

میشه ... والا بلا به گاو فنا میریما!!!
جعفر رســید بالا سر خبرنگاره و دستش رو گرفت و بلندش کرد و بهش 
گفت: داداش از دســت رییس جون ناراحت نشو، چون از خبرگزاری 
حزب رقیب اومدی اینجوری یهو قاط زد وگرنه مرد بدی نیست فقط یه 
کم عقلش پاره ســنگ ور میداره ... برو از رسانه های دسته خر اصلی 
یاد بگیر ... ببین چقدر خوبن، هر اتفاقی هم بیوفته خودشونو میزنن به 

کوچه علی چپ ...
خبرنگار به جعفر: آقا از ما که گذشــت ولی بدون که با این وضعیتی که 

داریم پیش میریم به فلان عظما میریم همه مون ...
جعفر: میدونم ولی چاره ای نیســت، بیگ تک )تکنولوژی های بزرگ( 
و شرکت های بزرگ انرژی های ســبز می خوان دهن شرکتای نفتی رو 
ســرویس کنن و با پروپاگاندای تغییرات اقلیمی، پــول های زیادی به 
جیب بزنن و رقیبای نفتی و فسیلی شونو از میدون به در کنن وگرنه همه 
دانشــمندا میدونن که تغییرات اقلیمی در طوا تاریخ زمین شناسی اتفاق 
افتاده و هر از چند هزار ســال و چندین هزار ســال اقلیم همه دنیا تغییر 
میکنه و دمای مناطق مختلف زمین همیشه در حال بالا و پایین رفتنه ... 

خیلی طبیعیه ولی سیاست بازا غیرطبیعیش کردن ...
خبرنــگار: اینی که همه تون این چیــزا رو میدونین و به مردم نمیگین و 

نمیذارین دیگران هم بگن که معنیش میشه کلاهبرداری و دروغ!
جعفر: نه حاجی، این اسمش سیاسته!

خبرنــگار دیگه به این بحث بی فایده ادامه نداد و در حالی که داشــت 
میرفت تا تو افق محو شــه با خودش می گفت: آخه چرا کشــور ما باید 
انقــدر هزینه تعمیرات اقلیمــی رو بده، در حالی که کشــورهای دیگه 
دوست و دشمن بیشتر از ما محیط زیســت رو آلوده میکنن ... این که 

میشه کار کردن خر و خوردن یابو!     
****پایان قسمت ششم****

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند 
از شبکه های اجتماعی:
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 برگرفته از تارنمای ایران امروز :

 مقاله:

مجله ماهانه جدول منتشر شد 

 چاپ آمریکا

برای محمد رسول اف
دیدیم

در این شلوغِی شّر
جیغ می کشد جنوِن خون مرده شان

در وهم ُو
راه می رود خیالت، رها

در نور،  
صدا،

حرکت،
که سرخ می کند افق را

از رگبار دست هایت
تا پرده   خوانِی خاک ُو

سوگ آسمان،  
که می شکند،

می لرزد، می ریزد، گرم، ُو
پاک می شود

شبیخوِن شطحی
که تیر می کشد

در خالِی فرش های بلند ُو
نام های کوتاه.  

گفتیم: 
غیابت

تمام شکل های حضور است ُو  
دلت،

 -تماِم دلت- 
تاِب َسروی  

که صدایت را در گلوی پرده می نشاند، بلند ُو
پَر می کشد  

پاره های این روایت  
از تخت ُو تهمتن

تا پرندگان سفیدی
که ماییم. 

ماندانا زندیان
 ۲۸ تیر ۱۴۰۱ خورشیدی )ژوئیه ۲۰۲۲م( 

چند ماه اخیر در تاریخ آمریکا به عنوان یک زمان بسیار 
آشــفته اقتصادی به ثبت خواهد رسید. بالا رفتن یکباره 
بهره ها تاثیر خود را در مستغلات و املاك   »چه تجاری 
و چه مسکونی« گذاشته و این روند ادامه خواهد داشت، 
مخصوصــًا در جنــوب کالیفرنیا، زیرا که بســیاری از 
خریداران بالقوه را حذف کرده اســت و مي تواند بازار 
را بــه بازار خریــداران Buyer Market تبدیل کند. در 
قسمت تورم و تاثیر آن در زندگی کافیست به اتومبیل خود 
و افزایش قیمت در پمپ بنزین را مشاهده کنید. مالیات 
هم با لایحه جدیدی که در راه است ، مالیات بر درآمد را 
برای بسیاری از اشخاص افزایش خواهد داد  و اگر شما 
در طول سالها ثروت و اندوخته اي براي خود و خانواده 
بدست اورده اید، آنگاه مالیات بر ارث بسیار مهم خواهد 

بود. چون وقتي که Exemption, یا معافیت اندازه اي از 
ثروت شما که شامل مالیات بر ارث نمي شود کاهش پیدا 
کند، بنابراین مالیات بر ارث که فرزندانتان باید بپردازند 

به مراتب بیشتر خواهد شد. 
خوشحالم که به اطلاعتان برسانم که در دفتر ما شما می 
توانید بــا روش های مختلف در امــور مالی، مالیاتی، 
بازنشستگی و نوع ســرمایه گذاری که بر اساس زندگی 
شما طراحی و آماده خواهد شد آشنا شوید. شما حتی با 
یک تلفن به شماره 9000-20۵-310 زنگ بزنید و بگویید 
ایرانشهر و ۲۰ دقیقه بدون هزینه سوالات خود را مطرح 
کنید و راه حلی که بر اســاس زندگی شــما به طور ویژه 

Exclusive بیان می شود را دریافت کنید.

تورم، مالیات، باال رفتن بهره ها و راه حل این مسائل
آنجلو طالبی 

SOLAR ENERGY
نصب سوالر - مسکونی و تجاری 
تایید شده از سوی ایالت کالیفرنیا 

۲6 در صد کردیت مالیاتی 
بدون پیش پرداخت  - مشاوره و برآورد رایگان 

بازرسی رایگان از پشت بام و 
مقاومت آن برای سالهای آینده در برابر باران 

424 - 385 - 2981

https://vgbailbonds.com/
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
۲۲ جوالی تا  ۲8 جوالی ) 3۱ تیر تا 6 مرداد (

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 3۱ تیر   |  ۲۲ جوالی

1312 خورشیدى ) 1933 میلادى(
درگذشــت ملك المورخین- مورخ و مؤلف قسمتى از ناسخ التواریخ و نو ه محمدتقی 

خان لسان الملك، ناشر روزنامه هاى آینه غیبت نما، وطن و آزاد در دوران مشروطیت.
1334 خورشیدى ) 19۵۵ میلادى(

درگذشــت احمدقوام )قوام السلطنه( - سیاستمدار )قوام الســلطنه در دوران مشروطیت 
مجموعًا ۵ بار نخست وزیر بود(

13۶9 خورشیدى ) 1990 میلادى(
درگذشت زین العابدین رهنما –نویسنده و مترجم

آثار این نویسنده در شرکت کتاب موجودند
1371 خورشیدى) 1992 میلادى(

درگذشت نظام فاطمى، ادیب، ترانه سرا و فیلمساز )تولد 10 آذر 1302 خورشیدى(
1387 خورشیدى ) 2008 میلادى(

درگذشــت ابوطالب طالبى، کشتى گیر ایرانى و دارنده  مدال برنز رقابتهاى کشتى 
آزاد بازیهاى المپیك تابستانى 19۶8 مکزیکوسیتى

شنبه ۱ مرداد  |   ۲3 جوالی

1310 خورشیدى ) 1931 میلادى(
چاپ نشریه »دختران ایران« توسط زندخت شیرازی

13۶9 خورشیدى ) 1980 میلادى(
درگذشت ملکه صبا، )ملك ه حکمت شعار-برومند(، از خوانندگان انجمن موسیقى ملى  

)تولد 129۶ خورشیدى(
1383 خورشیدى ) 2004 میلادى(

درگذشت اســتاد محمد پورثانى طنزنویس و فکاهى نویس نشریات توفیق، فکاهیون، 
کاریکاتور، ترقى، اطلاعات هفتگى و... در تهران

یکشنبه ۲ مرداد   |  ۲4 جوالی

1288 خورشیدى ) 1909 میلادى(
انتشار نخستین شماره روزنامه » ایران نو » ارگان حزب دموکرات

1333 خورشیدى ) 19۵4 میلادى(
زادروز منیرو روان ىپور، نویسنده

کتابهاى منیرو روانى پور در شرکت کتاب موجود هستند
13۵1 خورشیدى ) 1972 میلادى(

زادروز شقایق فراهانى، بازیگر و هنرپیشه
13۶3 خورشیدى ) 1984 میلادى(

زادروز پگاه آهنگرانى، بازیگر و هنرپیشه
13۶9 خورشیدى ) 1990 میلادى(

درگذشــت مرتضى ن ىداوود، آهنگســاز، نوازند ه تار، و کاشــف هنرمندانى چون 
قمرالملوك وزیرى، ملوك ضرابى و غلامحسین بنان

1379 خورشیدى ) 2000 میلادى(
درگذشت احمد شاملو، شاعر معاصر ایران، در فردیس کرج احمد شاملو )زاده 21 آذر، 
1304 در تهران؛ 12 دســامبر192۵ ، در خانه شــماره 134 خیابان صفی علیشاه( شاعر، 
نویسنده، فرهنگ نویس، ادیب و مترجم ایرانى است. آرامگاه او در امامزاده طاهر کرج 
واقع است. تخلص او در شعر الف. بامداد بود. شهرت اصلى شاملو به خاطر شعرهاى 
اوست که شامل اشعار نو و برخى قالبهاى کهن نظیر قصیده و نیز ترانه هاى عامیانه است. 
شــاملو تحت تأثیر نیما یوشیج، به شعر نو )که بعدها شــعرنیمايى هم نامیده شد( روى 
آورد، اما براى اولین بار درشــعر  »تا شکوفه ســرخ یک پیراهن » که درسال 1329 با نام 
»شــعر سفید غفران« منتشر شد . وزن را رها کرد و به صورت پیشرو سبك جدیدى را در 
شعر معاصر فارسى گسترش داد. از این سبك به شعرسپید یا شعرمنثور یا شعر شاملويى 

یاد کرده اند.
شرکت کتاب ویژه نامه ایرانشهر در رثاى احمد شاملو در سال 2001 منتشر کرده است و

هم چنین آثار او در شرکت کتاب موجود هستند.

دوشنبه 3 مرداد   |  ۲5 جوالی
1300 خورشیدى ) 1921 میلادى(

کلنل محمد تقى پسیان کلیه  امور خراسان را زیر سلطه گرفت.
13۶1 خورشیدى ) 1982 میلادى(

درگذشت دکتر حمید عنایت، مترجم و استاد علوم سیاسى و حقوق بین الملل دانشگاه تهران.
1300 خورشیدى ) 1921 میلادى(

کلنل محمد تقى پسیان کلیه  امور خراسان را زیر سلطه گرفت.
13۶1 خورشیدى ) 1982 میلادى(

درگذشت دکتر حمید عنایت، مترجم و استاد علوم سیاسى و حقوق بین الملل دانشگاه تهران.
1400 خورشیدی ) 2021 میلادی(

درگذشت حبیب لاجوردی، مدیر پروژه تاریخ شفاهی ایران در مرکز مطالعات خاورمیانه 
دانشگاه هاروارد در سن ۸۶ سالگی در شهر واشینگتن دی سی.

سه شنبه 4 مرداد   |  ۲6 جوالی
1288 خورشیدى ) 1909 میلادى(

احمد شاه قاجار در اندرون دربار به تخت سلطنت نشست
131۵ خورشیدى ) 193۶ میلادى(

زادروز منوچهر نیستانى، شاعر در کرمان
1323 خورشیدى ) 1944 میلادى(

درگذشت رضاشاه پهلوى در ژوهانسبورگ )افریقاى جنوبى(. رضا شاه در سال 12۵۶ 
خورشیدى در آلاشت مازندران زاده شد.

رضا که کودكى یتیم بود دوران خردسالى را در فقر گذراند. از نوجوانى به نظام پیوست 

و مدارج ترقى را طى نمود. در روز ســوم اسفند سال 1299 ، کودتايى را ترتیب داد. 
در نتیجه این کودتا، نیروهاى قزاق به فرماندهى رضا خان تهران را اشــغال نمودند. رضا 
خان ابتدا در مقام وزیر جنگ، بسیارى از ناآرامی ها وراهزنی ها را از بین برد. در سوم آبان 
1302 رضاخان با فرمان احمدشاه قاجار به نخست وزیرى منصوب شد وابتدا تلاشى در 

جهت جمهورى خواهى نمود. ولى در سال 1304 به پادشاهى رسید.
شرکت کتاب ســفرنامه رضا شاه پهلوى به خوزســتان و مازندران با ویراستارى هارون 

وهومن را در سال 2007 میلادى منتشر کرده است
1347 خورشیدى ) 19۶8 میلادى(

زادروز یاســمین اعتماد امینى همسر شاهزاده رضا پهلوى، داراى مدرك لیسانس علوم 
سیاسى و دکتراى وکالت از دانشگاه جرج واشینگتن در آمریکا و داراى 3 دختر به نا مهاى 
نــور، ایمان و فرح و همچنین بنیانگذار و اداره کننده بنیاد خیریه اى به نام »فرزندان ایران«  

است که به کودکان بیمار ایرانى کمك و یارى می رساند. 
1383 خورشیدى) 2004 میلادى(

درگذشت حسین پناهى شاعر

چهارشنبه 5 مرداد   |  ۲7 جوالی
۱۳۶۷ـ  عملیات مرصاد در جنگ ایران و عراق

۱۳۵۸  برپایی نخستین نمازجمعه ایران به اقامت آیت الله طالقانی
روز ملی »کرمانشاه گهواره تمدن«

128۶ خورشیدى ) 1907 میلادى(
شیخ فض لالله نورى و سید احمد طباطبايى علیه مشروطه به تمام علماى روحانى در همه 

شهرها تلگراف کردند و خواستار برهم زدن مجلس شوراى ملى شدند.
13۵۶ خورشیدى ) 1977 میلادى(

زادروز مهدى مهدوی کیا بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس و تیم ملى ایران بوده است، او در 
سال 2003 از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان بازیکن برتر فوتبال آسیا شناخته شد.

13۵9 خورشیدى ) 1980 میلادى(
درگذشت محمدرضاشاه پهلوى محمدرضا شــاه در چهارم آبان ماه 1298 خورشیدى در 

تهران به دنیا آمد و در قاهره پایتخت مصر به علت ابتلا به بیمارى سرطان درگذشت.
وى تحصیلات مقدماتى را در تهران و تحصیلات متوسطه را در سوئیس به اتمام رساند و 

دربازگشت به ایران با درجه ستوان دوم از دانشکده افسرى
فارغ التحصیل شد. محمد رضا شاه در شهریور 1320 پس از کناره گیرى رضاشاه از سلطنت 

و خروج او از ایران به سلطنت رسید.
حــوادث مهم دوران ســلطنت او: آذربایجان به آغوش میهن بازگشــت ) 132۵ (، دو بار 
مورد ســوء قصد قرار گرفت ) 1327 و 1344(،  کودتاى 28 مرداد ) 1332 (، انقلاب سفید 
)بهمن 1341 (، برگزارى جش نهاى 2۵00 ساله شاهنشاهى ) 13۵0 (، تغییر تقویم هجرى 

خورشیدى به  تقویم شاهنشاهى )2۵3۵=13۵۵(
کتا بهاى ماموریت براى وطنم، انقلاب سفید، بسوى تمدن بزرگ و پاسخ به تاریخ، محمدرضا 

شاه پهلوى در شرکت کتاب موجود هستند

پنجشنبه 6 مرداد   |  ۲8 جوالی
۱۳۲۲ - ریچارد رایت، نوازنده، خواننده و آهنگساز گروه پینک فلوید

۱۳۲۹ - شــهیار قنبری، شاعر، ترانه سرا، آهنگساز، نمایش نامه نویس، مجری تلویزیونی و 
رادیویی، فیلم ساز، آوازخوان، روزنامه نگار، برنامه ساز رادیو و تلویزیون و آوازخوان ایرانی

۱۳۳۸ - سانجی دات، بازیگر هندی
۱۳۴۵ - امید سلطانی، خواننده ی اهل ایران

۱۳۵۰ - منصور جعفری، خواننده، آهنگساز و بازیگر اهل ایران
۱۳۵۱ - امین زندگانی، بازیگر ایرانی سینما و تلویزیون

1329 خورشیدى ) 19۵0 میلادى(
آهنگســاز،  ترانه ســرا،  شــاعر،  قنبــرى،  شــهیار  زادروز 
نمایشــنامه نویس، مجرى تلویزیونى و رادیويى، فیلمساز، 

آوازخوان، روزنامه نگار، برنامه ساز رادیو و تلویزیون
آثار شهیار قنبرى در شرکت کتاب موجود هستند

1340 خورشیدى ) 19۶1 میلادى(
درگذشــت صدیقه دولت آبــادى، روزنامه نگار، نویســنده و 

فمینیست
1374 خورشیدى ) 199۵ میلادى(

درگذشت اکبر محسنى، نوازنده تار، عود و ویولون، آهنگساز و 
سازنده » الهه ناز«

1389 خورشیدى ) 2010 میلادى(
درگذشت بهمن محصص پیشکسوت نقاشى و مجسمه سازى ایران در رم ایتالیا ودر سن 
79 سالگى. بهمن محصص،هنرمند پیشکسوت هنرهاى تجسمى، از نخبگان هنرى معاصر 

ایران بود. بهمن محصص متولد 9 اسفند 1310 در شهر رشت بود.
وى از هنرمندانى است که در جریان ملى شدن صنعت نفت ایران در کشور زندگى می کرد. 
محصص در 1333 به اروپا ســفر کرده و در ایتالیا ساکن شد و در آکادمى  هنر »رم«  مدتي 
نزد » فروچپو فراتزی » به آموختن هنر مشغول شد. حاصل این دوره  از زندگى محصص 
چندین نمایشــگاه گروهى و انفرادى در داخل و خارج ایتالیا و شرکت در نمایشگاه هايى 

چون بینال )دوسالانه ( ونیز، سائو پائولو و پاریس بود
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اعتصاب کارکنان هیلتون در سن دیه گو

کارکنان هتل هیلتون در کرانه ساحلی سن دیه گو، از بامداد ، چهارشنبه 
دست از کار کشیدند و وارد اعتصاب شدند. 

ایــن کارکنان که از ماه نوامبر ۲۰۲۱، قرارداد کار نداشــته اند و گفتگوی 
اتحادیه کارکنان برای دستیابی به توافق پس از ۱۳ ساعت بی نتیجه مانده 
است، در حالی دست به اعتصاب می زنند که در محل برگزاری همایش ها 
کــه در کنار هتل قرار دارد، گردهم آیی Comic-Con را برگزار می کند و 

قرار اســت ۱۳۵ هزار نفر بازدید کننده داشــته باشد. شهردار و ۲ نفر از 
اعضای شورای شهر سن دیه گو به راهپیمایی اعتراضی کارکنان پیوستند 

و سخنرانی کردند. 
این کارکنان تقاضای افزایش 4 دلار در ساعت را برای ۲ سال نموده اند و 

هتل افزایش ۲/۵ دلار را پیشنهاد کرده است. 

نه به یهودستیزی
از کانال یک

6 بعدازظهر
روزهای دوشنبه

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

