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ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که میدانم
خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را
برای پارسیها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر
گرفتهاسترشکمبر!!!...

رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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در صفحات دیگر:

رویدادهای هفته در لسآنجلس
شرح در صفحه 11
عنوانبرتریندانشمندجوان
آمریکا به دختری 11ساله رسید
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به یاد بود 29اکتبر ( 7آبان) روز جهانی شاهنشاه هخامنشی کوروش بزرگ :

کوروش بزرگ
تنها حریف جمهوری اسالمی

والدین شکنجه گر لب به اعتراف
گشودهاند
تجاوزهایهارویواینستین
همچنان در صدر اخبار
درمناظرهکاندیداهای
فرمانداریکالیفرنیاچهگذشت؟

مايكل هارت دانشمند فیزیکدان
امريكايي در سال  ١٩٧٨كتابي منتشر
كرد با عنوان « ١٠٠شخصيت تاثیرگذار
مزاحمتجنسیبرایکودکان تاريخ» .سهم ما ايرانيان در اين فهرست
براي تمامي درازاي تاريخ  ٣نفر بوده
اینباردرسیلیکونولی
است :زرتشت  ،ماني و كوروش.
دلیل حضور کوروش بزرگ در
آمریکادرانتظارتصمیمترامپ این فهرست ،رهبری و آموزههای
این شاهنشاه هخامنشی در به وجود
برای ریاست فدرال رزرو
آوردن یک امپراتوری سکوالر بوده
است .امپراتوری که ارزشهای آن بر
مبنای شایستگی است.
ستایشسناتورکاتن
بی جهت نیست در درازای تاریخ
هزاران ساله ایرانزمین او پذیرفتهترین
از پرزیدنت ریگان
چهره ایرانی از سوی ایرانیان و جهانیان
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید (دوست و دشمن) بوده است.

رواداری و باور به احترام به عقاید
همه مردم و در هر کنج آن ملک برین
در آن ایام و به روایت تاریخ پهنه
گیتی شناخته شده آن عصر را در بر
میگرفت.
در حقیقت راه کوروش ،تنها راه
ممکن برای شکست و براندازی
جمهوری اسالمی است .چرا که
رژیم استبداد مذهبی حاکم در ایران از
آبشخور تعصبات مذهبی و با قربانی
کردن دگر اندیشان در تمام طول این
چهل سال به حیات منحوس خود
ادامه داده است.
خون ریخته هزاران هزار باورمند به
آیینهای مختلف از جمله یهودیان،
بهاییان ،مسیحیان ،باورمندان به

نحلههای فکری مختلف و حتی
پیروان مکاتب سیاسی در ساختار
این رژیم ایران ستیز ،چرخ آسیای
حاکمان آن را چرخانده است تا از
دار و ندار ایران ،نانی به کام خویش و
مزدورانشان مهیا کنند.
از این روست که درک پیام راستین
کوروش بزرگ که «عدل و برابری در
عین آزادی عقیده و بیان برای همگان
است» یگانه راهیست که شالوده هیمنه
این دژخیم خانگی را از هم میپاشد
و راه رهایی و آزادی را برای ایرانیان
میگشاید.
ما نیز پا به پای جوانان ایران در مقابل
آرامگاه آن پادشاه باستانی و پدر ایران
زمین ادای احترام میکنیم.

پذیرش مجددپناهجویانبامحدودیتهاییبرایایرانیانآغازشد

دولت ایاالت متحده اعالم کردهاست که پذیرش
پناهجویان را پس از پایان فرمان منع پذیرش  ۱۲۰روزه
پرزیدنت دونالد ترامپ ،دوباره از سر گرفته است .اما
در مورد پذیرش پناهجویان از ایران و ده کشور دیگر
محدودیتهایی اعمال خواهد شد.
مهلت فرمان رییس جمهوری در مورد منع پذیرش
پناهجویان در  ۲۴اکتبر پایان پذیرفت و دولت نیز منع
پذیرش را تمدید نکرد .با این همه جای این فرمان را،
فرمان اجرایی تازهای گرفته ک ه میکوشد ضمن رعایت
موارد امنیت مردم آمریکا به سنت پناهجو پذیری
ایاالت متحده وفادار بماند.
جنیفر هیگنز ،مدیر نهاد خدمات شهروندی و
مهاجرتی ایاالت متحده گفته است« :امنیت شهروندان
آمریکا ،مهمترین اولویت ما است».
محدودیتهای بیشتری که در این فرمان برای پذیرش
پناهجویان وجود دارد ،مربوط به شهروندان ایران،
مصر ،عراق ،لیبی ،مالی ،کره شمالی ،سومالی ،سودان
جنوبی ،سودان ،سوریه و یمن میشود.
این محدودیتها از جمله بررسی  ۹۰روزه پیشینه
و وضعیت درخواستکنندگان حق پناهندگی ،توسط
سازمانهای امنیتی و اطالعاتی ایاالت متحده است.

کشورهایی که محدودیتهای تازه و بیشتری شامل
آنها شده ،عموما از بی ثباتی سیاسی رنج میبرند و
یا در ساختار حاکمیت آنها دشمنی با ایاالت متحده به
عنوان سیاست رژیم حاکم شناخته میشود.
بر پایه آمار و گزارشها ،بخش بزرگی از شهروندان
درخواستکننده حق پناهندگی در ایاالت متحده ،از
این کشورها میآیند.
در سال مالی گذشته در آمریکا که  ۳۰سپتامبر به پایان

رسید ،از میان بیش از  ۵۳هزار پناهجوی پذیرفتهشده
به خاک آمریکا ،بیش از  ۲۲هزار نفر شهروندان سوریه،
عراق ،ایران و سومالی بودند.همزمان با این خبر گزارش
شدهاست که دیوان عالی ایاالت متحده ،پروندهای که
مشروعیت قانونی فرمان منع پذیرش پناهجو از طرف
ترامپ را به چالش کشیده بود ،بهدلیل پایانیافتن مهلت
اجرای آن ،رد و مختومه اعالم کرد و به این ترتیب راه
را برای اعمال قوانین جدید باز گذاشت.

اخبار بیشتر از فعالیتها و رویدادهای ایرانیان در آمریکا و دیگر کشورهای جهان را در خبرگزاری ایرانشهر به صورت آن الین دنبال کنید:

www.iranshahrnewsagency.com
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تصویر هفته		 :
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در کانون خبر:

یادمان گرامیداشت روز جهانی کوروش 2013

در  29اکتبر  2013لسآنجلس میزبان برپایی یکی
از باشکوهترین جشنهای گرامیداشت روز جهانی
کوروش بود.
در این مراسم باشکوه که با همت و مساعی
خستگی ناپذیر فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی
لسآنجلس در سالن سابانتیاتر برگزار شد ،حضور

پرشکوه هزارن شهروند ایرانیامریکایی به تجلی اراده
پادشاه شکوهمند هخامنشی انجامید که رویای برابری
و رواداری بین انسانها را در فرمان ماندگار تاریخی
خود که به منشور کوروش بزرگ شهرت دارد به ثبت
رساند.
مراسم گرامیداشت روز جهانی کوروش بزرگ یکی

شهال زرگر جاودان پرزیدنت وقت و منوچهر نظریان رییس هیئت امنای فدراسیون

از استثناییترین جشنهایی بود که شهر فرشتگان در
آن هویت شکوهمند ایرانی را گرامیداشت و تنها
چند هفته پس از برگزاری این جشن مهم ،منشور
کوروش بزرگ نیز که در موزه بریتانیا نگهداری
میشود با همکاری موزه گتی و بنیاد فرهنگ برای
مدتی کوتاه به لسآنجلس انتقال داده شد.

نمایش نمادها و سمبلهای ایران باستان در کنار آوای موسیقی و منشور کوروش

بهمناسبتفرارسیدنجشنهالوویندرآمریکا:

پرزیدنت دونالد ترامپ

یکی از افتخارات دمکراسی در ایاالت متحده آمریکا ،آزادی مطبوعات در
انتقاد و حتی شوخی با عالیترین مقامات سیاسی این کشور است.

گروهی از بهترین نوازندگان و خوانندگان موسیقی سنتی

استقبال بی نظیر ایرانیان لسآنجلس از گرامیداشت روز جهانی کوروش

دکتر تورج دریایی و  دکتر رحیم شایگان ،تاریخدان و باستانشناس ،سخنرانان اصلی

اجرای گروه رقص شادروان «آنا جانبازیان» در زمان حیات آن ستاره بی فروغ
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در کانون خبر:

شاهنشاه هخامنشی که ما ایرانیان قدرش را ندانستهایم

دکتر مهدی آقازمانی -جامعه شناس:

بیش از  2500سال از زمامداری کوروش هخامنشی
گذشته است .مردی که برای بسیاری از اهالی غیر فارسی
زبان جهان ،بهتر از فارسی زبانان شناخته شده است.
او که بود و چه کرد که جهان در مقابلش حاال بعد از
هزاران سال ،کاله احترام از سر بر میدارد ،سوالی که
تاریخ شناسان در پاسخ به آن مجدانه کوشیدهاند.
اما نکته اینجاست که ایرانیان به گواه تاریخ تا همین یک
قرن پیش نه تنها او را نمیشناختند ،بلکه از پادشاهی که
امپراتوری ایران را پایه گذاری کرد را در قالب افسانههای
کهن یادآوری کرده و حتی از حدود و صغور زندگی او
کمترین اطالعی نداشتند.
در حالی که منابع تاریخ نگاری ایرانی و فرهنگ
مردم سرزمین پارس از کوروش غافل مانده بود ،تاریخ
نگاری یونانی و نیز بخشهای متعددی از تورات (کتاب
مقدس یهودیان) و حتی در بخشی از قرآن(کتاب مقدس
مسلمانان) به زندگی کوروش اشاره شده و در ستایش او
سخنها به میان آمده است.
شاید تاثیر کوروش در کتاب مقدس تورات را باید یکی
از مهمترین دالیلی دانست که این فرمانرواری پارسی در
پیچ و خم تاریخ گم نشد و یادمان او ماندگار ماند .به این
نمونه از متن کتاب مقدس توجه کنید:
ی بخشیده
ش را برگزیده و ب ه او توانای 
«خداوند کورو 
ح کند و پادشاهان
تا پادشاه شود و سرزمینها را فت 
ل را به
ی باب 
ت دهد .خداوند دروازهها 
مقتدر را شکس 
ش بسته
ی کورو 
ی او باز میکند .دیگر آنها به رو 
رو 
ی کوروش ،من
نخواهند ماند .خداوند میفرماید :ا 
ف میکنم،
ت میکنم ،کوهها را صا 
ش تو حرک 
پیشاپی 
ی را میشکنم.
ی آهن 
ی و پشتبندها 
ی مفرغ 
دروازهها 
ی نهفت ه را
ی و ثروتها 
ی پنها ن شده در تاریک 
گنجها 
ن خداوند،
ی فهمید ک ه م 
ب ه تو میدهم .آن گاه خواه 
ن تو
ل هست م و تو را ب ه نا م خواندهام .م 
ی اسرائی 
خدا 
ن و قوم
ل ک ه خدمتگزار م 
را برگزیدها م تا ب ه اسرائی 
ی ک ه تو هنوز
ی نمایی .هنگام 
ت یار 
ن اس 
برگزیده م 
ن خداوند
ن تو را ب ه نا م خواندم .م 
مرا نمیشناختی ،م 
ی نیست... .اکنو ن نیز کوروش
ن خدای 
هست م و غیر از م 
ن جام ه عمل
ف عادالن ه م 
را برانگیختها م تا ب ه هد 
ت خواه م ساخت.
ش را راس 
ن تما م راههای 
بپوشاند .م 
ن اورشلیم
ش داشت ه باشد ،شهر م 
او بیآنک ه انتظار پادا 
ی خواهد کرد و قو م اسیر مرا آزاد خواهد
را بازساز 
ساخت - ».از کتاب« :اشعیا ،باب »45
از دیگر پیامبران یاد شده در عصر اسارت یهودیان،
عزرای نبی بود که به همراه بسیاری از یهودیان پس از
سقوط یهودا در سال  586قبل از میالد به بابل تبعید
شد و در سال  539ق.م با آزادی اسیران یهودی توسط
کوروش به سرزمین خود بازگشت .او در باب اول کتاب
خود میگوید:
ت کوروش ،پادشـاه پارس،
«در سـا ل او ل سلطن 
ی فرموده بود ،به
ی نب 
ط ارمیا 
خداوند آن چ ه را ک ه توس 

ت تا فرمانی
ش را بر آ ن داش 
انجا م رساند .خداوند کورو 
ن پهناورش
صادر کند و آ ن را نوشت ه ب ه سراسر سرزمی 
ش پادشاه
ن آ ن فرمان :من ،کورو 
ت مت 
ن اس 
بفرستد .ای 
ی آسمانها،
پارس ،اعال م میدار م ک ه خداوند ،خدا 
ن امر
ت و ب ه م 
ن بخشیده اس 
ک جها ن را ب ه م 
تما م ممال 
ی او در شهر اورشلی م ک ه در یهودا
ت ک ه برا 
فرموده اس 
ی ک ه در
ی بسازم .بنابراین ،از تما م یهودیان 
ت خانها 
اس 
ی ک ه بخواهند میتوانند به
ن هستند ،کسان 
نم 
سرزمی 
ل را در
ی اسرائی 
آن جا بازگردند و خان ه خداوند ،خدا 
اورشلی م بنا کنند .خدا همراه ایشا ن باشد!»
بی تردید باید اذعان داشت که نمونههایی از این دست
در کتاب مقدس موجب شد تا کوروش در تاریخ
ماندگار شود و رفتار و کردار انسانی او به افسانهای دور
مبدل نگردد
نکته مهم اینجاست که کوروش به همین نام و عنوان
در متن کتاب مذهبی یهودیان مطرح میشود و وقتی
بدانیم که یهودیان بر اساس آموزههای دینی خود موظف
به داشتن سواد و مطالعه کتاب مقدس هستند متوجه
میشویم که کوروش در بطن زندگی ایشان جاری و
سیال بوده است.
در قرآن هم از کوروش یاد شده است .از آنجا که اعتقاد
دارم بسیاری از آموزههای دین اسالم که قریب به یازده
قرن پس از کوروش در صحرای عربستان ظهور کرد،
بسیاری از مبانی فکری خود را با ترجمان ویژهای از
آموزههای آیین یهود به دست آورده است .موضوعیت
حضور کوروش هخامنشی نیز از همین پشتوانه در
بخشی از قرآن قابل جستجوست .در آیات  82تا 95
سوره کهف کوروش به عنوان ذوالقرنین(صاحب دو
شاخ(بال)) معرفی شده و از او بهصورت پادشاهی که
خداوند همهگونه کامیابی بدو داد ،سخن رفتهاست که
از سوی مغرب تا جایی که آفتاب غروب میکند و از
سوی مشرق تا جایی که خورشید سر برمیآورد ،رفت
و سپس از جنوب به شمال رفت و به پای دو کوه رسید
که در کناره آن قومی میزیستند و آنها از او خواستند تا
میان آنها و قبیلههای بیشمار یاجوج و ماجوج سدی
بسازد و وی چنین کرد.

کورش ای شاه شهان ،شاه شهر انشان ،شاه ایران
و جهان:
دیگر آسوده مخواب ،وقت آسودن نیست.
این جهان ،جهل و جنون است همه
کشورت ،غرقه به خون است همه.
کورش ای شاه شهان ،شاه ایران و جهان:
سر ز خوابت بردار،
خاک اعصار به سر پنجه ی تدبیر ب َد ر
و دگرباره بگستر َع َلم داد به بیدادِ زمان.
کورشا ،شا ِه شهان ،شاه ایران و جهان:
چشم ُبگشا و ببین
آن یگانه منشور ،آن یگانه فرمان
که رهانید بشر را ز اسارت َو ز َبند،
و رسانید به حق دار همه حقش را،
و فرو ُک شت همه جور و فساد،
و ب َدرید همه هرچند کمند،
حالیا،
ِ
زینت هر موزه شده است،
و تو گویی که در این پهنه ی گیتی،
شنوایی دگرش ،گوشی نیست.
کورش ای شاه شهان ،شاه ایران و جهان:
خواب گران
تو بپاخیز از این
ِ
و برافراز همانندِ یکی کو ِه بلند
و ببین ،که زمان خونبار است،
و زمین ،ناآرام،
غرقه در آتش و دود،

خالی از شعر و سرود.
نه ز مستی خبری ،نه ز هستی اثری،
مردمان ،در َبندند ،در عذاب و َرنجند،
نه امان نه شادی ،نه َدمی آزادی.
کورش ای شاه شهان ،شاه ایران و جهان،
در برابر ،چه نبرد سختی است
جنگ اهریمن و انسان است این
رزم ایران و اَنیرانست این
یکطرف :زیستن در ذلت
یکطرف :مرگ ،ولی با ع زت
همه جا سفاکان بر سریرند امروز،
که به شمشیر ،هوا می درند،
وز فلک ،مرگ فرو می بارند.
کورش ای شاه شهان ،شاه ایران و جهان،
مردِ آزاده ی اعصار و قرون،
دیگر آسوده مخواب ،وقت آسودن نیست،
سر ز خوابت بردار،
ِ
و بپاخیز و به فریاد بلند،
رستم و گیو و فریدون،
کاوه و آرش و توس،
همه ،گردان و َیالن ایران
همه را باز بخوان
و ،دگر باره بر افراز درفش کاوه،
و بگستر علم داد به پهنای جهان،
بسرا دیگر بار
و ُ
آن سرود دیرین ،آن کالم شیرین:
نغمه ی آزادی ایران
و ،به فریاد بگو:
همه ،انسان هستیم
همه ،یکسان هستیم
برتری نیست کسی را َبر کس
همگان آزادند ،در پرستش ،در ستایش ،در نیایش،
در کیش،
و به یک اندازه ،بی کم و بیش.
و ،به فرمان تو هر ایرانی
در هر از جای جهان:

مفسرین قرآن میگویند کوروش کسی بوده که به
غرب و شرق لشکر کشید و آنگاه به قفقاز رفت و در
آنجا سدی ساخت تا جلوی قبیلههای آسیایی را بگیرد.
حال اینکه برای دوران متمادی این توصیف قرآن را
بسیاری از مفسرین ایرانی!!! به اسکندر مقدونی منسوب
یدانستند.
م
اما شاید روایت گزنفون را باید نقطه تالقی حقایق
تاریخی و روایتهای شبه افسانهای از زندگی کوروش
بزرگ دانست .گزنفون ،فیلسوف و مورخ یونانی است
که سالیان دراز از زندگی خود را در آسیا گذراند .دوران
زندگی او حدودا ً بین سالهای  ۴۳۰تا  ۳۴۵پیش از میالد
بودهاست .با اینکه از او کتابهایی چون «آناباسیس»،
«میهمانی»« ،یادهای سقراط» و «سیاست آتنیان» برجای
مانده است اما او شهرت خود را از کتاب «کوروشنامه»
(سایروسپدیا) که در هشت کتاب پرداخته شده و آنچنان
که از نامش بر میآید به زندگی و حکمرانی پادشاهان
هخامنشی میپردازد به دست آورده است.
کوروشنامه رمانی سیاسی درباره پرورش و آموزش
فرمانروایی آرمانی است .هر چند روشن است که
گزنفون نمیخواسته تاریخ نگاری کند ،ولی نمیتوان به
درستی گونه ادبی این اثر را تمیز داد .آیا کوروش نامه
تاریخ خاندان هخامنشی را به درستی بازتاب میدهد؟
بسیاری در اینباره تردید دارند .چرا که بسیاری از
رخدادهای آن دوران پس و پیش شدهاند یا با همتای
تاریخی آن یگانگی ندارند .همدوران نبودن گزنفون و
کوروش ( ۵۸۰تا  ۵۳۰پیش از میالد) به خوبی نشان
میدهد چرا برخی رخدادها در کوروش نامه به دورههای
پس از وی اشاره میکند.
در ایاالت متحده آمریکا اما گروه سیاسی بنیانگذار
آن (که به پدران بنیانگذار آمریکا مشهورند) کوروش
نامه را نمونه خوبی برای الهامگیری میدانستند .از همین
رو توماس جفرسون همواره دو نسخه از آن را با خود
داشت و در تدوین قانون اساسی ایاالت متحده آمریکا
و تنظیم سیستم حکومت فدرالی از آن بهره بسیار برد.
درست در همین زمان یعنی آغاز قرن نوزدهم میالدی
سالطین قاجار در ایران حکمرانی میکنند و در سایه
ظلالهی ایشان ،مردم عامی ایران به پاسارگاد که آنرا
مشهد مادر سلیمان میخوانند و یا به ویرانههای تخت
جمشید که آنرا خانه دیوان و اجنه میدانند ،سنگ پرتاب
میکنند.
اگرچه چنین رفتاری در عصر قجری ،امری مرسوم
است که به پشتوانه چندین قرن نادانی و سکوت و
تحریف تاریخ معمول به نظر میرسد.
حال سوال اینجاست که آیا ما پارسیان برای کوروش
اعقابی قدر شناس بودهایم؟ آیا یهودیان بسی بهتر از
ایرانیان او را پاس نداشتهاند؟ و آیا با توجه به اینکه
گزنفون یک یونانی است نمی توان کتاب او را مصداق
این ضرب المثل پارسی دانست که« :دشمن دانا ،به از
نادان دوست؟»

کورش دیگر ،آسوده مخواب
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دو دستگی در میان جمهوریخواهان کالیفرنیا

استیو بنون و شماری از سخنرانان همایش سه روزه حزب جمهوریخواه
کالیفرنیا ،اعضای حزب را دل نگران و ناامید به خانههایشان فرستادند دو دستگی
در درون حزبی که همواره یکپارچه دیده شده است شگفتانگیز بود .هنگامی
که استیون بنون مشاور پیشین دانالد ترامپ رئيسجمهور آمریکا و سردبیر بریت
بارت از دانالد ترامپ بیشترین انتقادها را کرد ،اعضای حزب ،خود را در محیطی
غریبه یافتند .استون بنون در سخنان خود جرج بوش جوان را یکی از مخربترین
روسای جمهوری در تاریخ آمریکا خواند و سناتور مککین را مورد انتقاد قرار
داد و شگفت این که پرزیدنت اوباما را با وجود اختالف دیدگاهها فردی توانا
دانست که با عوام فریبی توانسته است ریاستجمهوری  8ساله خود را با موفقیت
به پایان ببرد.
حزب جمهوریخواه کالیفرنیا 25 ،درصد رای دهندگان را دارد و برای سال
احساس میکنم که در خانه خودم غریبه هستم و رهبری حزب ،کسانی را برای
 ،2018کم قدرتتر از همیشه جلوه میکند.
فرانسیس بارازا یکی از اعضای باال رتبه حزب در سندیهگو ،به خبرنگاران گفت :سخن گفتن آورده که برخالف مسیر حزب گام برمیدارند.

ستایش سناتور کاتن از پرزیدنت ریگان
سناتور تام کاتن که در همایش جمهوریخواهان کالیفرنیا سخن میگفت
تالش کرد تا آیندهای روشن را پیش روی اعضای حزب ترسیم نماید .او به
شرکتکنندگان گفت در آینده نزدیک ،در زمینه مهاجران ،اصالح مالیاتها و دیگر
موضوعها ،زندگی بهتری در انتظار شماست.
او نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان مورد انتقاد قرار
داد و از او به عنوان عذاب و هراس یاد کرد و در برابر آن ضمن تجلیل از
رئيسجمهور سالهای  ،81 – 89رونالد ریگان ،گفت باید او را نمونه رفتارهای
آینده قرار داد و از الگوهای او به نیکی یاد کرد.
سناتور تام کاتن که  40سال دارد و جوانترین سناتور در سنای آمریکاست و
به نظر میرسد گام بعدی او در زندگی ،نامزدی برای ریاست جمهوری آمریکا
از سوی حزب جمهوریخواه آمریکا باشد ،در حالی سخنان امیدوار کنندهاش استیو بنون علیه رییس جمهور آمریکا  ،جرج بوش و سناتور مک کین ،خاطر
برای جمهوریخواهان ،پایان بخش همایش بود که هنوز طعم تلخ و گزنده جمهوریخواهان کالیفرنیا را آزورده کرده بود.

در مناظره کاندیداهای فرمانداری کالیفرنیا چه گذشت؟
4نامزد انتخابات کالیفرنیا برای فرمانداری  ،2018هفته گذشته برای یک مناظره
در برابر یکدیگر قرار گرفتند و به موضوع بیمه تک پرداختی که در گذشته از سوی
برنی ساندرز ارائه و پشتیبانی شده بود پرداختند.
در این گفتگو که جان چیانگ خزانهدار کالیفرنیا ،گوین نیوسام معاون فرماندار
کالیفرنیا ،آنتونیو ویرا راگوسا ،شهردار پیشین لسآنجلس و دیلِین ایستین رئيس
پیشین اداره آموزش کالیفرنیا به عنوان  4نامزد دموکرات برای آینده کالیفرنیا سخن
گفتند ،افزون بر موضوع بیمه تک پرداختی ،موضوع مهاجران نیز به بحث گذاشته
شده بود مسئوالن برگزاری این مناظره غیررسمی به خبرنگاران گفته است که از
نامزدی جمهوریخواهان برای فرمانداری کالیفرنیا نیز درخواست شده بود ولی او
خود حاضر به شرکت نشد.
در این دیدار آنتونیو ویرا راگوسا گفت هزینه بیمه درمانی در کالیفرنیا اکنون  330گوین نیوسام در این رابطه گفت میزان هزینه در کالیفرنیا  367/5میلیارد است و
میلیارد دالر است که به  400میلیارد دالر نیز خواهد رسید.
 70درصد آن بر دوش مالیات دهندگان خواهد بود.

مزاحمت جنسی برای کودکان اینبار در سیلیکون ولی

زین جعفر ،یکی از مدیرا ن عامل در سیلیکون ولی به سبب آزار و مزاحمت
جنسی یک کودک و درگیری با پلیس از کار برکنار شد .بنابر گزارش پلیس
سنفرانسیسکو ،پدر او ،در روز  15اکتبر به پلیس تلفن کرده و از پلیس تقاضای
کمک نموده بود و ماموران شریف دپارتمان سنمتهئو کانتی ،او را به سبب اقدام
به قتل با استفاده از اسلحه ،درگیری با پلیس و کارکنان آمبوالنس اورژانس و اقدام
برای رابطه جنسی دهانی با یک کودک  14ساله دستگیر نموده بودند که پس از آن
اتهام اقدام به قتل از اتهامهای او برداشته شده است.
از این روی به سبب اتهامهای مزبور ،او باید در یکم نوامبر در دادگاه در برابر
قاضی قرار بگیرد .این شرکت تکنولوژی که زین جعفر مدیرعامل آن بوده با
برکناری او و گزینش مدیرعامل جدید ،اعالم کرد اتهامهای او در محیط خانه و به
دور از کمپانی تکنولوژی بوده و ارتباطی به ما ندارد لیکن به سبب سنگین بودن
اتهامات ،او را از کار برکنار مینماییم.

امید مک کارتی به حفظ صندلی خود در انتخابات  2018کنگره

کوین مک کارتی رهبر اکثریت جمهوریخواه در کنگره و نماینده مردم کالیفرنیا،
در همایش جمهوریخواهان به قانونگذار و اعضای حزب ،اطمینان داد که با
کمکهایی که فراهم شده ،کرسی خود را در کنگره به عنوان نمایندگان کالیفرنیا
حفظ خواهند کرد.
او اشاره کرد که مایک پنس معاون رئيسجمهور آمریکا در دیدار خود از کالیفرنیا
توانسته است  5میلیون دالر برای کارزارهای انتخاباتی نمایندگان فراهم نماید تا در
انتخابات  2018به رقابت برای حفظ کرسیهای خود بپردازد.
اشاره کوین مک کارتی به  8نفر از نمایندگانی است که در انتخابات ،2016
هیالری کلینتون رای برنده را در حوزه و منطقه انتخاباتی آنها داشته و به سبب
کوشش دموکراتها ممکن است کرسی خود را از دست بدهند .شگفت این که از خصور داشت و چهرههایی چون دارل آیسا ،استیو نایت ،دینا روه راباکر غایب
میان این  8نماینده ،تنها میم 
ی والترز نماینده ارواین در همایش جمهوریخواهان بودند.

برای پیدا کردن

آمریکا در انتظار تصمیم ترامپ برای ریاست فدرال رزرو

صاحبان مشاغل

و نیاز به داشتن اطالعات از
مهمترین اتفاقات روز

در جامعه ایرانیان کالیفرنیا کافیست
با مرکز اطالعات ایرانیان تماس
بگیرید:
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خبرگزاری رویترز با اشاره به پایان یافتن دوره ریاست خانم جنت یلن رئیس
بانک مرکزی آمریکا در فوریه نوشت :رئیس جمهوری آمریکا بزودی تصمیم خود
را برای ریاست فدرال رزرو اعالم میکند و در حال بررسی دستکم سه گزینه
برای تصدی این کرسی است.
جنت لوئی ز یلن اقتصاد دان آمریکایی ،پروفسوربازنشسته دانشکده بازرگانی هاس
دانشگاه برکلی کالیفرنیا است که ریاست فدرال رزرو را از اول فوریه  2014بر
عهده دارد .او اولین زن در تاریخ  100ساله تأسیس بانک مرکزی آمریکا است که
عهدهدار سمت ریاست بانک مرکزی این کشور شد که از سال  2010نایب رئیس
هیئت مدیره فدرال رزرو بود.
این گزارش گزینه های مد نظر ترامپ برای ریاست فدرال رزرو را «جروم پاول»
عضو کنونی هیات رئیسه فدرال رزرو« ،جان تیلور» اقتصاد دان دانشگاه استنفورد

و «جنت یلن» رئیس کنونی فدرال رزرو معرفی کرد.
طبق این گزارش ،رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته گفته بود که وی ،جروم
پاول یا جان تیلور را برای تصدی این کرسی معرفی خواهد کرد .آقای ترامپ
ممکن است در نهایت یکی از این دو نامزد را به عنوان رئیس ودیگری را به عنوان
معاونش انتخاب کند.
در همین حال نامزدهایی که سی ان ان بی سی از آنها نام برده است به غیر از
پاول ،تیلور و یلن که در گزارش رویترز به آن اشاره شده است ،عبارتند از «گری
کوهن» مدیر شورای اقتصاد ملی و «کوین وارش» عضو پیشین هیات رئیسه فدرال
رزرو.
سی ان بی سی نوشت :انتظار میرود ترامپ تصمیم خود را برای ریاست فدرال
رزو سوم نوامبر اعالم کند.
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افزایش بی سابقه دمای هوا و احتمال آتش سوزی

با افزایش دمای هوا طی روزهای اخیر همراه با کاهش رطوبت و وزش بادهای
سانتا آنا ،پرچم قرمز هشدار آتشسوزی همچنان در مناطق جنوب کالیفرنیا افراشته
است.
این در حالی است که آخرین هفته ماه اکتبر چندین آتش سوزی کوچک در
برخی مناطق نیز گزارش شده است .مطابق این گزارش ها آتش سوزی کوچکی از
ساعت  11صبح روز دوشنبه در دامنه های رنچو پاالس وردس به وقوع پیوست.
همزمان آتش سوزی دیگر هم در سن حواکین تو روی داد که حدود  50ایکیرز
گسترش یافت .این آتش سوزی در تقاطع گلمور اسپرینک و اتوبان  79گزارش
شده است و هنوز معلوم نیست آیا ساختمان یا خانهای را تهدید میکند یا خیر.

پلیس به دنبال  4سارق نقابدار
پلیس لسآنجلس در جست جوی  4سارق نقابدار است که یکشنبه شب گذشته
به خانهای در ال هابرا هجوم بردند.
بر اساس این گزارش این حادثه در ساعت  9شب در خانههای در خیابان
کانوال روی داد که طی آن مهاجمان با ورود به خانه از طریق شکستن شیشههای
دربهای ورودی  2نفر از ساکنان خانه را طناب پیچ کرده و پس از سرقت میزان
نامعلوم یاز وسایل منزل از محل گریختهاند.
به گفته ساکنان خانه یکی از مهاجمان به چاقو مسلح بوده اما آسیبی به آنان
نرسانده است.
گفتنی است مکانی که این سارقان به آنجا دستبرد زدهاند یکی از مناطقی است
که ارزش خانههای آن باالی  2میلیون دالر برآورد میشود.

آخرین گزارش از میزان خسارات ناشی از آتشسوزی
آخرین گزارشها از میزان خسارات ناشی از آتش سوزی اخیر در شمال کالیفرنیا
افزایش چشمگیری را در آمار ساختمانها و خانههای تخریب شده نشان میدهد.
بر اساس این گزارش ،دست کم  8400واحد مسکونی در این آتش سوزی
تخریب شده اند و این جدای از ساختمان نهادها و واحدهای اداری ،تجاری،
صنفی و غیر مسکونی است .همچنین شمار قربانیان این حادثه در گزارش اخیر
 42کشته اعالم شده است .پیش از این شمار ساختمانهای تخریب شده در این
حادثه  7700واحد عنوان شده بود .
گفتنی است هم چنان و پس از بیش از دو هفته از آغاز آن ،حدود  5هزار آتش
نشان در حال انجام عملیات مهار آتش در  15نقطه حریق مختلف در شمال
کالیفرنیا هستند.

تجاوزهای هاروی واینستین همچنان در صدر اخبار
از زمان فاش شدن رسوایی آزار و تعرضهای جنسی هاروی واینستین به زنان،
بویژه هنرپیشههای هالیوود ،یعنی پنجم ماه اکتبر تا کنون افشاگریهای جدید
درباره این پرونده ادامه دارد.
بر اساس آخرین خبرها پس از نیویورک و لندن ،پلیس لسآنجلس نیز تحقیقاتی
را به دنبال شکایت یک هنرپیشه ایتالیایی علیه هاروی واینستین آغاز کرده است.
هنوز هویت این هنرپیشه فاش نشده است .شاکی ادعا کرده در سال ۲۰۱۳
زمانی که وی در هتلی در نزدیکی بورلی هیلز(لسآنجلس) اقامت داشته ،هاروی
واینستین بدون اجازه او وارد اتاق میشود .این تهیه کننده مشهور در ادامه به
هنرپیشه ایتالیایی حمله کرده و او را با کشیدن موهایش به حمام میبرد و در آنجا
به وی تجاوز میکند.
این هنرپیشه در مصاحبهای که با روزنامه نیویورک تایمز داشته میگوید« :با
دقت خبرهای مربوط به زنهایی را که توسط هاروی واینستین مورد تعرض قرار
گرفتهاند ،دنبال کردم .تجربهای که با وی داشتم را در اعماق ذهنم سرکوب کرده
بودم ،در آن زمان احساس تنهایی شدیدی داشتم و خود را آزار میدادم .به خود
میگفتم که شاید تقصیر خودم بود»
از سوی دیگر کوئنتین تارانتینو ،کارگردان مشهور آمریکایی و از دوستان هاروی
واینستین نیز در مصاحبه ای که با روزنامه نیویورک تایمز داشته اعالم کرده که
مدت زمان زیادی در جریان اعمال این تهیه کننده هالیوود بوده است .تارانتینو
در بخشی از این مصاحبه میگوید« :برای آنکه واکنشی نشان دهم به اندازه کافی

اطالعات داشتم .میدانستم که او کارهای زیادی کرده است».
کوئنتین تارانتینو در ادامه ادعا کرده که ماریا سوریوینو ،همسر سابقش یکی از
کسانی بود که مورد آزار و اذیت هاروی واینستین قرار گرفته است .وی تصریح
کرده که کوئنتین تارانتینو بدن همسر سابقش را بدون رضایت وی لمس کرده
است.
هاروی واینستین تهیه کننده فیلمهای زیادی از کوئنتین تارانتینو از جمله
«سگدونی»« ،بیل را بکش»« ،داستان عامه پسند» و «حرامزادههای لعنتی» بوده
است.

والدین شکنجه گر لب به اعتراف گشودهاند
مردی که به شکنجه شدید و قتل فرزند دوست دخترش در سال  ۲۰۱۳میالدی
در کانیونکانتری لسآنجلس متهم است ،اعالم کرد که به تصور این که پسربچه ۸
ساله همجسنگراست او را شکنجه کرده است.
پرل فرناندز ،مادر این پسربچه به همراه دوست پسر خود ،ایسارو آگیری ماهها
گابریل را شکنجه میکردند .به گفته دادستان بدن این کودک در اثر شکنجههای
این زوج در طول هشت ماه به شدت آسیب دیده بود .گابریل بصورت مکرر
مورد ضرب و شتم قرار گرفته ،بدن او با سیگار سوزانده شده ،بارها اسپری فلفل
استنشاق کرده ،به او مدفوع گربه خورانده شده و در جعبه ای کوچک با دهنبند
حبس شده بوده است.
وکیل مدافع ایسارو آگیری اظهار داشت که موکل او به قتل گابریل هشت ساله
اعتراف کرده است.
حمام بردند و مدام بر سر او فریاد میزندند که بیدار شود .زمانی که فهمیدند اینکار
است.
جریان
در
وی
دادگاه
و
شده
متهم
شکنجه
و
قتل
به
ساله
ایسارو آگیری ۳۲
فایدهای ندارد ،مادرم تصمیم گرفت با پلیس تماس بگیرد و به من گفت که با یک
به گفته جان هاتامی ،دادستان پرونده ،مادر این پسربچه نیز در شکنجه و قتل کهنه آثار خون ریخته شده بر زمین را پاک کنم».
فرزندش متهم به همدستی و همراهی است.
این پسر بچه دو روز پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد .مسئولین
گابریل
حال
وخامت
از
پس
پلیس
با
دادستان میگوید که حتی تماس این زوج
اورژانس در زمان رسیدن وی به بیمارستان گفته بودند که میزان جراحتهای
تنها برای پنهان کاری و گمراه کردن پلیس بوده است.
گابریل غیر قابل توصیف است.
گفت:
دادگاه
جلسه
در
داشت
خواهر مقتول که در زمان وقوع این حادثه  ۱۱سال
به گزارش رسانه های آمریکا ،قاضی این پرونده بدلیل گریه شدید حاضران بارها
«زمانی که تنفس گابریل قطع شد مادرم بهمراه دوست پسرش او را به زیر دوش مجبور به قطع جریان دادرسی شد.

عنوان برترین دانشمند جوان آمریکا به دختری  11ساله رسید
دختری  ۱۱ساله در آمریکا به عنوان برترین دانشمند جوان این کشور برگزیده به سرب به وسیله
شد.
حسگرهایی که به یک
جیتانجالی رائو این عنوان را برای یافتن روشی مقرون به صرفه برای تشخیص اپلیکیشن تلفن همراه
آبهای آلوده به سرب کسب کرد .او از میان ده نامزد نهایی و پس از سه ماه در ارتباط است ،فراهم
همکاری با دانشمندان و کار بر روی طرحش این جایزه را به دست آورد.
میشود .به این ترتیب
در آمریکا هزاران سیستم توزیع آب به سرب آلوده است .جینتانجالی رائو ارزیابی دقیقی از میزان
میگوید بحران آلودگی آب شهر فلینت در ایالت میشیگان او را بر آن داشت که سرب موجود در آب
به دنبال راه حلی برای تشخیص سریع آبهای آلوده به سرب باشد
بر روی صفحه موبایل
تاکنون تشخیص آلودگی آب های آلوده به سرب بسیار گران قیمت بود و باید آزمایشگر نقش میبندد.
نمونه هایی برای بررسی به آزمایشگاه ارسال میشد.
جینتانجالی رائو عالوه بر به دست آوردن عنوان برترین دانشمند جوان آمریکا
با روش مبتکرانه این دانشمند  ۱۱ساله از این پس امکان تشخیص آبهای آلوده رقم  ۲۵هزار دالر نیز جایزه نقدی دریافت کرد.

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 27اکتبر تا  2نوامبر( 5مهر تا  11آبان)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
سوئد .از آثار او کتاب لوکاس و آینههای گرد و  1367خورشيدى (  2008ميالدى)
جمعه 5آبان 27/اکتبر
درگذشت قيصر امين پور ،شاعرمعاصر در
کوچک سیمین را میتوان شمرد.
بيمارستان دى در تهران .وى متولد دوم ارديبهشت
 1314خورشيدى (  1935ميالدى)
سال  1338در گتوند خوزستان بود .از آثار او مى
یکشنبه  7آبان 29/اکتبر
درگذشت عبدالمحمد ايرانی «چهرهنما» روزنامه
توان به « تنفش صبح» و «درکوچههاي آفتاب»،
نگار و مولف
«آينههاي ناگهان»« ،گلها همه آفتابگردانند»و
 1308خورشيدى (  1929ميالدى)
انتشار اولين شماره روزنامه «آينه ايران» به «دستور زبان عشق» نام برد.
مديريت امير خليلي
 1359خورشيدى (  1980ميالدى)
درگذشت حسينعلى راشد ،مؤلف ،خطيب و
سخنران
 1356خورشيدى (  1977ميالدى)
درگذشت عبدالحمید بدیع الزمانی سنندجی،
خوشنویس

سه شنبه  9آبان 31/اکتبر
 1318خورشيدى (  1939ميالدى)
 1396خورشیدی ( 2017میالدی)
درگذشت يحيى دولت آبادى ،اديب ،شاعر و
امروز هفتم آبان ماه برابر با  29اکتبر ،روز جهانی سياستمدار
کورش بزرگ میباشد.
مجموعه  4جلدي کتاب او باعنوان «حيات
يحيي» از انتشارات شرکت کتاب

 1393خورشيدى (  2014ميالدى)
درگذشت نوراله خرازی معروف به نوری،
نویسنده و روزنامه نگار در سن نود و سه سالگی.
وی متولد سال  ۱۳۰۰خورشیدی در شهر کاشان
بود .از آثار او میتوان به «شیدای بهبهان»« ،قوس
قزخ»« ،انفیه دان»« ،زمرد»« ،خونبها» و ....نام برد.

شنبه  6آبان 28/اکتبر
 1333خورشيدى (  1954ميالدى)
دادگاه تجديدنظر نظامى ،دكتر حسين فاطمى را
به اعدام محكوم كرد

دوشنبه  8آبان 30/اکتبر
 1358خورشيدى (  1979ميالدى)
درگذشت رسول پرويزى داستان نويس
 1347خورشيدى (  1954ميالدى)
درگذشت حسين ياحقى ،موسيقيدان و نوازند
هى ويولون.
آثار اين هنرمند در شركت كتاب موجود است
درگذشت مصطفى اسكويى ،هنرمند پيشكسوت
تئاتر ايران و بنيانگذار تئاترآناهيتا.

 1336خورشيدى (  1957ميالدى)
امضاى موافقت نامه تجهيزات دفاعى بين ايران
و آمريكا
 1339خورشيدى (  1960ميالدى)
تولد شاهزاده رضا پهلوى در زايشگاه حمايت
مادران و نوزادان در جنوب شهرتهران
 1345خورشيدى (  1966ميالدى)
گشايش نخستين جشنواره بينالمللى فيلمهاى
كودكان در تهران.

چهارشنبه  10آبان 1/نوامبر
 1303خورشیدی ( 1924میالدی)
زادروز مرتضی احمدی ،بازیگر ،گوینده و
خواننده

درگذشت شهريار پارسیپور كارگردان سينما
و تلويزيون ( او از شركت كنندگان درتأسيس
سينماى آزاد در پيش از انقالب اسالمى بود).

پنجشنبه  11آبان 2/نوامبر

دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪي ﺷﺎدﻣﺎن ﮐﻦ
از ﭘﻨﺪﻫﺎي ﮐﻮروش ﺑﺰرگ

ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺘﺎب "ﻫﻨﺮ رﻫﺒﺮي" اﻗﺘﺒﺎس از ﮐﺘﺎب ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮔﺰﻧﻔﻮن  -از اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺘﺎب

ﺑﻧﯾﺎد ﻏﯾر اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ﻧوروز
ﺑﮭﻣن ﻣﻌﺎﻟﯽ زاده
www.norooz.org
704-544-7800

 1333خورشیدی ( 1954میالدی)
كشف جنازه متالشی شده علیرضا پهلوی برادر
محمدرضاشاه پهلوی
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت امیر شروان هنرمند تأتر و سینما.

 1394خورشیدی ( 2015میالدی)
درگذشت مهدی مهدوی ،شاعر و نویسنده در

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبراول۱۸ :دانشآموز در اثر مصرف کنسرو
ماهی در کرمان مسموم شدند!
این هفته شهروند ایرانشهر به آموزش و پرورش
گیر داده و خبرهاش مال اونجاییه که فرهنگ ساز و
انسان سازه؛ علم پزشکی میگه هفته ای دو سه بار
ماهی بخورین تا فسفر و امگا سه تا شیش به بدن
برسه و باعث حفظ سالمتی بشه ولی نمیدونم چرا
هر کاری تو آموزش و پرورش مملکت ما میکنن
جواب برعکس میده .یارو میاد ابروشو درست کنه،
میزنه چشمشم کور میکنه .حاال اشکال از بچه های
مردمه که پوست نازکن و با یه اشاره مسموم میشن
یا از اولیای مدرسه است که پوستشون کلفته و هر
غلطی میکنن عین خیالشون نیست ،نمیدونم!
***
خبر دوم :در پی انتشار خبر تعرض سرایدار
یک مدرسه به دختر دانش آموز کالس ششم در
ارومیه ،معترضان به دو مدرسه حمله کرده و پس
از شکستن شیشهها ،آنها را به آتش کشیدند!
خب مردم از حکومتشون یاد گرفتن ،چرا؟ چون
دوستان جمهوری اسالمیچی هر موقع تو یه
مسئلهای کم میارن ،سریع صورت مسئله رو پاک
میکنن .تو این داستان هم ملت ریختن مدرسه رو
آتیش زدن ،آخه ساختمون مدرسه چه گناهی کرده؟

حاال اگه کارکنای مدرسه اونجا رو با جای دیگه
اشتباه گرفتن ،به مدرسه چه مربوط؟ البته با اتفاقات
ناجوری که چند وقت اخیر افتاده و معلم قرآن
بچهباز در اومده و بابای مدرسه هم حکم دوست
پسر لولیتا رو پیدا کرده دیگه مردم ترجیح میدن
بچههاشون برن پارتی و الواتی و کازینو تا مدرسه و
مکتب ،باور کنین خطرش کمتره واال!
***
خبر سوم :عباسعلی باقری ،مدیرکل آموزش و
پرورش شهر تهران گفت ۷۰۰ :مدرسه تهران جزو
بافت فرسوده بوده و هزار مدرسه پایتخت نیز نیاز
به مقاوم سازی دارد.
یعنی من و این همه خبر آموزش و پرورشی تو
یه هفته ،محاله! با این خبر شهروند ایرانشهر فهمید
که اشتباه کرده و ساختمون مدارس هم گناهکار
هستن و در مسمومیت ،تصادف و سقوط اتوبوس
اردوهای دانش آموزی به دره ،آتیش گرفتن بخاری،
کتک کاری و نقص عضو دانش آموزا ،تعرض و
تجاوز و خالصه همه چیز مقصرن و مردم حق
دارن که مدرسه رو آتیش میزنن .اصال بیایم کال
فرهنگمونو آتیش بزنیم و خیال خودمونو و آموزش
و پرورشم راحت کنیم ،تعطیلش کنیم بره پی کارش.
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و ،روز جهانی کوروش بزرگ ،زاده شد

شکوه ميرزادگی نویسنده ،روزنامه نویس ،و مدرس زبان
و ادبیات فارسی از اواخر دهه چهل خورشيدی،همزمان
با تدریس در مدارس ایران ،فعاليت خود را در نشریات
ادبی و اجتماعی شروع کرد .او در نشریات معتبر روز
قبل از انقالب به شدت فعال بود و وقتی سردبیر نشریه
فرهنگی و ادبی «تالش» شد ،جوان ترین زنی بود که
سردبیر یک نشریه عمومی میشد.
او قبل از انقالب به دلیل شرکت در یک گروه سیاسی
به زندان افتاد و مجبور به عذرخواهی تلویزیونی شد.
پس از آزادی تصمیم گرفت که برای همیشه از شرکت
در هر گروه سیاسی خودداری کند و تا به امروز به
عنوان یک کوشنده ی فرهنگی ،و حقوق بشری به طور
خستگی ناپذیری کار کرده است.
او تا کنون صدها مقاله فرهنگی و اجتماعی ،و آموزشی
و بیش از  400برنامه تلویزیونی در ایران و خارج از
ایران داشته است.
در این مدت او ده ها کتاب داستان ،داستان کوتاه،
داستان کودکان ،شعر و نمایشنامه منتشر کرده که
مشهورترین کتاب او که جایزه ی ادبی منتقدین را هم
گرفته بیگانه ای در من است .
برخی از نوشته های او به زبان های انگلیسی ،فرانسه
ترجمه شده است .او اولین نویسنده ی scions
 fictionدر ایران است که در سال  ،1979کتاب در
آنسوی فنا را نوشت که به فرانسه ترجمه و منتشر شد.
او از موسسین سازمان زنان ایرانی در بریتانیا ،از موسسین
کانون نویسندگان و هنرمندان ایرانی در لندن ،و موسس
بنباد میراث پاسارگاد و صدای میراث فرهنگی جهانی و
سردبیر سایت کمیته نجات پاسارگاد است.
در حال حاضر شکوه میرزادگی مسئول امور اجرایی
سازمان غیر انتفاعی «صدای میراث فرهنگی جهان است،
که در اکتبر  2012تاسیس شده و هدفش «حفظ آن دسته
از میراث فرهنگی و تاریخی بشری است که به خاطر
فقر ،جنگ ،تبعیض های سیاسی و مذهبی و حکومت
های بی توجه در خطر افتاده اند
شکوه ميرزادگی همچنين يکی از موسسين «سازمان
زنان ايرانی در بريتانيا» (لندن )1988 -و موسس و
مسئول «مرکز اسناد و مطالعات زنان ايرانی» (دنور آمريکا
–  )2001است .او و اسماعيل نوری عال همچنين از
سال  2001تاسال  ،2005دو برنامه فرهنگی تلويزيونی را
اداره و اجرا کرده اند« :کارگاه انديشه» و «بر ميز تشريح».
در اين چهارسال ،شکوه ميرزادگی بيش از  200برنامه
را به بحث و بررسی مسايل مربوط به زنان ،و مسايل
حقوق بشر  -در ارتباط با زندانيان سياسی و خشونت

عليه زنان -اختصاص داده است .او همچنين يکی از دو
موسس «کميته بين المللی نجات پاسارگاد» و مسئول
کميته های بين المللی اين کميته است .اين کميته از
اگوست  ،2005به دنبال مطرح شدن خطرات ناشی
از آبگيری «سد سيوند» و نابودی آثار دشت پاسارگاد
شروع به کار کرده است .شکوه ميرزادگی در می2007
بنياد ميراث پاسارگاد را که موسسه ای بين المللی است
تاسيس کرد .اين بنياد هم اکنون با هدف کوشش برای
حفظ آثار فرهنگی و تاريخی ايرانزمين مشغول به فعاليت
است.
بنیاد میراث پاسارگاد موسسهای غیر سیاسی ،غیر
مذهبی و غیر انتفاعی است که طبق قوانین ایاالت متحده
امریکا و قوانین ایالتی ایالت «کلرادو» ،توسط خانم شکوه
میرزادگی به ثبت رسمی رسیده است.
این بنیاد در پی اقدام عدهی کثیری از مردم جهان که
از سال  ۲۰۰۴با هدایت «کمیتهی بینالمللی نجات آثار
باستانی دشت پاسارگاد» به فعالیت وسیعی دست زدند
تا از تخریب آرامگاه کوروش جلوگیری کنند راهاندازی
شده است .یکی از مهمترین دستاوردهای شکوه
میرزادگی و همراهان او انتخاب و اسم گذاری روز
جهانی کوروش است که امروزه در تقویم میهن پرستی
ایرانیان جایگاهی مهم به خود اختصاص داده است.
خانم میرزادگی در توضیح اینکه چرا  29اکتبر را به
عنوان روز جهانی کودوش انتخاب کردهاند توضیح
میدهد:
«وقتی که ماجرای آبگیری «سد» پیش آمد ،اوج آن
مصادف با روز  ۲۹اکتبر ۷ ،آبان شد .در تقویمهای
جهانی در چنین روزی «کوروش» وارد «بابل» میشود و
آن منشور معروف حقوق بشر را صادر میکند .منشوری
که اکنون در سرزمین خودش ،ایران قرار دارد.
ما فکر کردیم این بهترین روز است برای اینکه هم
جنبههای ملی ما را دارد یعنی روز کوروش است و هم
جنبههای جهانی دارد .مثآل سازمان ملل ،منشور کوروش
را به عنوان اولین اعالمیهی حقوق بشر میشناسد .در
موزه به همین نام است و همیشه در هر کجا اگر از
کوروش قدردانی شده به این دلیل بوده که این منشور
صادر شده است .بنابراین فکر کردیم بهتر است روز
کوروش ،روزی باشد که روز صدور منشور او بوده
است.
در تاریخ ارتشهای جهان ،در تاریخهای مذهبی گشتیم
و پیدا کردیم و باالخره به این نتیجه رسیدیم که بهترین
روز برای روز کوروش بزرگ ،روز صدور منشور حقوق
بشر او باشد».
با اینکه روز جهانی کوروش با هدف ایجاد موج در
جلوگیری از تخریب آثار باستانی دشت پاسارگاد بنیان
نهاده شد اما دستاوردهای این روز مهم در حدود حفظ
ابنیه باستانی محدود نمانده است .خانم میرزادگی در این
باره میافزاید:
«ما از وقتیکه چنین روزی را پیشنهاد دادیم تا به امروز،
هر ساله در چارچوب قوانین بنیاد فعالیتهایی میکنیم.
انتشار مطالب مختلف درباره این روز ،آگاه کردن مردم
نسبت به ارزش منشور ،به ارزش سخنان کوروش و
اینکه چرا ما باید این ارزشها را گرامی بداریم و چرا
باید ما به چنین روزی اهمیت بدهیم از جمله فعالیتهای
ما است.
یکی از چیزهایی که در این روز دربارهاش زیاد صحبت
میکنیم و نویسندگان مختلف راجع به آن نوشتهاند این
است که اگر ما به ارزشهای این روز پی ببریم دیگر
نمیتوانیم این حرف را بپذیریم که حقوق بشر ،صرفآ

امیر رنجبر -نویسنده و مترجم:

سادیسمفرهنگی!

روزگاری ایرانیان مردمی مهربان و دستگیر شناخته
میشدند که از ناراحتی دیگران غمگین و یاریگر
ستمدیدگان و مظلومان بودند .کمک به مظلومان و
ایستادن در برابر ظالم ،مردانگی محسوب میشد و غیر
آن بیمعرفتی و ناجوانمردی بود.
امروز اما شرایط دیگری را شاهدیم؛ شاید اگر
گسترش رسانههای مجازی و شبکههای اجتماعی در
بین اقشار مختلف مردم تا این حد افزایش نمییافت،
ما با بسیاری از ضد ارزش ها و آفات فرهنگی آشنا
نمیشدیم .هنگامی که اطالعات رایانه شخصی یا
گوشیهای هوشمند افراد کنکاش شود ،تا حدود
بسیاری شخصیت و نگرش صاحب آن را میتوان
حدس زد .از آنچه در دنیای وب جستجو کرده تا
ویدئوهایی که دیده ،موسیقیهایی که شنیده ،متونی
که خوانده ،مطالبی که با دیگران به اشتراک گذاشته و
حتی بازیهایی که انجام داده ،همگی نشانی از منش و
شخصیت درونی اشخاص دارد ،در واقع «خود حقیقی»
فرد متبلور و شفاف به نمایش در میآید.
در خیلی از موارد تصاویر و فیلمهای دلخراشی از
صحنه مرگ ،تصادف ،شکنجه ،تجاوز و نقص عضو
انسانها و حیوانات بین افراد رد و بدل میشود و گاه
برخی با لذتی وصف ناشدنی با عالقه این نماهای مشمئز
کننده را دنبال کرده و برای دوستان خود به اشتراک
میگذارند و با ولعی شگفت انگیز در جستجوی این
صحنههای هولناک می روند .گاهی همچون شکارچی
فرصت طلب از اتفاقات و حوادث دلخراش مانند دعوا
و زد و خورد ،چاقوکشی ،اعدام در مالء عام ،سنگسار
و جان کندن همنوع شان فیلم و عکس تهیه کرده و با
افتخار برای دیگران ارسال میکنند.
آیا این موارد به سادگی نوعی سادیسم نیست؟ مگر
نه این که فرد سادیستیک کسی است که از آزار دادن
دیگران لذت می برد پس هم او که اذیت و ناراحتی
دیگران برایش سوژه نمایشی محسوب میشود و از
دیدن آن ارضا میشود ،خود به نوعی سادیسم دارد.

از زمان انقالب
سال  ۵۷تا کنون
خشونت عریان در
جامعه و ترویج آن
به اشکال گوناگون
باعث رواج بیماری
سادیسم فرهنگی
در جامعه ایران شده
است .انقالب اسالمی
با اعدامهای گسترده
حکومت
عوامل
پهلوی و زد و خورد
بیرحمانه انقالبیون
علیه مخالفان آغاز شد و در ادامه دستگیری ،زندان،
شکنجه و اعدامهای سیاسی و حتی غیر سیاسی ،شالق
زدن و برخورد فیزیکی با مردمی که نمیخواستند زیر
بار قوانین شرعی حکومت دینی بروند ،همگی باعث
شد تا نسلهای بوجود آمده در دهههای اخیر و آنان که
حتی پیش از انقالب بدنیا آمده اند به خشونت عادت
کنند و قبح خونریزی و ضرب و جرح برای ایشان در
هم بشکند و به راحتی از زجر و آزار دیگران در گذرند
و بدتر این که بعضی از آن لذت ببرند.
درکنار این ناهنجاریها ،نظام سیاسی حاکم نیز
با عملکرد خشونت بارش ،آتش سادیسم فرهنگی
را شعله ورتر کرده است؛ از شعارهای تنفربرانگیز
«مرگ بر» و «مرده باد» در مراسم و تظاهرات فرمایشی
حکومتی گرفته تا نفرت پراکنی و لفاظیهای قهرآمیز
مسئوالن مملکتی و مداحان بر منبرها و تریبونهای
رسمی و نیز رزمایشهای نظامی و انتظامی در برابر
دیدگان یا گاه حتی علیه مردم  ،همگی نشانههای این
بیماری را حادتر میکند.
متاسفانه این سادیسم فرهنگی در جامعه امروز ایران
نهادینه شده و حتی برخی از کودکان و نوجوانان پیروی
از خشونت پیشگان را افتخار میدانند و اگر شخصی

یک امر غربی است!
عالوه بر این اعتقاد دارم حقوق بشر چیزی است که
مربوط به همه انسانهای جهان است .ما هم میتوانیم
بگوییم قبل از اینکه اعالمی ه حقوق بشر (که برای همه
قابل احترام است) منتشر شود ،قرنها پیش مواردی از
طرف یک رهبر ایرانی و یا در واقع از طرف مردم صادر
شده و شبیه همین چیزهایی که در اعالمیه جهانی حقوق
بشر هست ،در آن اعالمیه هم بوده است.
ما کاری که کردیم بیشتر روی شناخت ارزشهای
منشور ،شناخت ارزشهای کوروش و شناخت کلمات
او در رابطه با مردم ایران بوده است».
شکوه میرزادگی استقبال مردم از روز جهانی کوروش
را دلیلی بر نگرانی آنها از روند فعالیت های تخریبی
سازمان یافته دولتی درباره تاریخ و تمدن خود دانسته و
عنوان میکند:
« یکی از مهمترین دالیلی که موجب شد تا استقبال
عمومی از فعالیتهای کمیته نجات پاسارگاد و پس از
آن بنیاد میراث پاسارگاد صورت بگیرد را باید در تغییر
نوع نگاه نسل جوان ایران به موضوعات تاریخی جستجو
کرد .جوانان با شور و حرارت ایران برای داشتههای
تمدن ساز خود ارزش بسیار باالیی قائل هستند و خوب
درک کرده اند که هویت ملی آنها با این اثار ماندگار و
تاثیر تاریخ ساز آنها گره خورده است .از همین روست
که شاهد آن هستیم که رسانههای مختلف از جمله رادیو
تلویزیونهای فارسی زبان که بیشتر در لسانجلس مستقر
هستندهم همکاری خوبی با ما کردند تا بتوانیم توجه
بیشتر مردم را به این داراییهای عظیم ملی جلب کنیم.
فراموش نکنید که ما در بنیاد میراث پاسارگاد نه به هیچ
سازمان دولتی ،سازمان خصوصی و حتی به دانشگاهها
وابسته نیستیم .با دانشگاهها ارتباط داریم و مطالب مربوط
به میراث فرهنگی را به اطالعشان میرسانیم ،اما با هیچ
سازمان دولتی در هیچ کجای دنیا ارتباطی نداریم .از هیچ
کجا نه حتی یک دالر یا به قول ما قدیمیها یک دهشاهی
دریافت نمیکنیم و نه خواهیم کرد .پس طبیعی است
که همه فعالیتهایی که این موسسه انجام میشود از
سر عشق به ایران است و همین نگاه مستقل به همه ما
یاری رسانده است که اعتماد و توجه مردم را به عنوان
بزرگترین سرمایه خود بدست آوریم».
شکوه میرزادگی در پایان گفتههای خود از همه کسانی
که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با آرمانهای بنیاد
میراث پاسارگاد همراهی کرده اند و در راه اعتالی تمدن
ایرانی فعال هستند قدر شناسی کرده و نتیجه تالش
ایشان را حفظ تمدن ایرانی قلمداد کرد.

بر ضد این تفکر الت مابانه و چاقوکش مسلک جبهه
بگیرد ،به ترسو و بزدل بودن متهم خواهد شد و به
راحتی برچسب نامرد بر وی خواهند زد و مردانگی را
در رذل بودن ،قمه داشتن و زورگیری کردن میبینند .در
کوچه و بازار بطور روزمره درگیری لفظی و فیزیکی را
شاهد هستیم و با جوانان و نوجوانانی برخورد میکنیم
که بطور معمول با خود سالح سرد حمل میکنند و با
کوچکترین نگاه و کالمی خواهان بزرگترین دعواها و
درگیریها هستند و به سادگی چاقو و قمه علیه یکدیگر
میکشند؛ این نشانهها همگی نمایانگر جامعهای با
فرهنگ بیمار است« ،سادیسم فرهنگی»!
تنها راه درمان این بیماری ،به راه افتادن «جنبش پاد
خشونت» است .اگر هر نفر خود را ملزم بداند که در
ابتدا از دیدن ،شنیدن و به اشتراک گذاری تصاویر
خشن خودداری و در ادامه در مراسم خشونت بار
شرکت نکند و در صورت بروز اتفاقات و حوادث به
جای تصویر برداری ،یاری به هم نوع را ارزش بداند
و دیگران را نیز به خویشتن داری و مالیمت دعوت
کند ،به تدریج فاجعه سادیسم فرهنگی از جامعه ایرانی
حذف خواهد شد و آیین مهرورزی دوباره به میان
ایرانیان باز خواهد گشت.

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com
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روی میز تحریریه:

تاریخحاکمیتحکومتهایسفلهپروردرایراندرازاست
نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

سیستم سابق هم ،گرفتار کاسبکاران ،بچهزرنگها و
فرصتطلبها شد .وگرنه گفتمان سیاسی مترقی نهضت
مشروطه ،به اندازه کافی عمیق بود و اهمیت خود را هم
در آن زمان ،حفظ کرده بود (و هنوز هم حفظ کرده است)
که بخواهد سخنگویان نخبه داشته باشد و در رسانهها و
اتاقهای فکر ،پیروان پیگیر و فکور داشته باشد .امروز
اگر به محتوای گفت ه کسانی رجوع کنید که حسب وظیفه،
عهدهدار دفاع از سیستم بودند ،از تهیدستی فکری و
ضعف آنها متعجب خواهید شد که عم ً
ال قادر نبودند
در برابر رتوریک نیرومند چپگرایی و رتوریک نیرومند
سازمان روحانیت ،حرف درخوری بزنند تا گوشها را
تیز و نظرها را جلب کند .همین وضعیت ،با شدت
و حدت بسیار بیشتری در چهل سال اخیر حاکم بوده
است .انتخابات شوراهای اخیر که شهر پر شده بود از

ای کاش به نقطهای برسیم که «دشمندوست» شویم!
اما نه برای ارج و قرب چندصدایی یا تقدیس دموکراسی
بعنوان جزو الینفک فرهنگ مدرن؛ یعنی نه از روی
مراعات قسمی اخالق و آداب مدرن ،بلکه به این علت
که حقیقت ًا دشمن عمیق و قابل احترام داشته باشیم .این
روزها که در خالل قلمی کردن یک «گفت و گو» آثار
احسان طبری را تورق میکنم با خود میگویم حق این
است که سمپاتهای امروز حزب توده و یا پیروان
خط فکری مارکسیستی و سوسیالیستی ،به وجود کسی
مانند احسان طبری به خود ببالند .من بعنوان نگارنده
الاقل خرده اندیش ،خط فکری -سیاسی حزب توده
را با لحاظ بافت جامع ه ایرا ِن آن زمان ،و با توجه به
نیازهای تاریخیای که جامعهمان داشته ،نه یک خطای
فاحش بلکه عملکردش را در مجموع به شدت مخرب
میپندارم .در واقع معتقدم حزب توده و تئوریسین
آن ،طبری ،در آن لحظ ه تاریخی ،تمامی آنچه که نباید
میبودند ،بودند و بر این اساس بود که هیچ توفیق عکس کسانی که مطمئن بودم به اندازه پنج دقیقه هم بلد
تاریخی کسب نکردند .اما یک تودهای اهل مطالعه و نیستند در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی حرف بزنند،
پیگیری مانند طبری ،صددرصد بهتر از یک آدم میانمایه امروز میتوانم درک کنم که حال نخبگان حزب توده
است که چیزکی از این حدیث عدالتخواهی شنیده و چه بود وقتی در ده ه پنجاه میدیدند که به گاه انتخابات،
چند موضع را کلیشهوار تکرار میکند و چند جمله را «ناگهان» نماینده از در و دیوار میروید و کسانی که تا به
طوطیوار از بر کرده است .کما اینکه سالها پیش ،به حال چهار تا مقاله از آنها در جایی دیده نشده یا ضبط و
همکالسی عرفاندوستی که میگفت در ده ه نوجوانی ربطی به چیزی ،کسی از آنها سراغ نداشته ،اکنون داعیهدار
کتابهای عامهپسند پائولو کوئیلیو را درو میکرده اداره شهر و کشورند! در واقع ،استبداد سیاسی ،باعث
است و آشکارا تحتتأثیر کوئیلیو و عرفان رمانتیکاش ،میشود که کارگشتگان به امر سیاست ،و کسانی که برای
شم کنش سیاسی
همچنان در حال و هوای خواندههای دوران نوجوانیاش این کار به اصطالح ساخته شده و ّ
بود گفتم که ای کاش ،این عالقهات را رها نمیکردی و دارند ،همگی محذوف ،محبوس یا تبعیدی شوند و
به خواندن و جستجو کردن ادامه میدادی تا امروز یک پشت در مناصبی که در حقیقت متعلق به آنهاست باقی
عرفانمشرب عمیق میبودی نه کسی که یک نویسنده را بمانند و در عوض فضا مهیا شود برای کسانی که اصوالً
خوانده و همان یکی را مرجع خود قرار داده است .اما به این حدیث بیربطند و فهم اینکه صرف سودجویی
طبیعیست در هر خطی و هر قلمروی ،برآمدن آدمهای و فرصتطلبی آنها را به این عرصه کشانده اص ً
ال سخت
عمیق مشروط به شرایطیست .اگر بخواهم موجز و نیست.
خالصه بگویم ،فضای باز سیاسی و فرهنگی ،و تحقق پس از انقالب اسالمی که بختک استبداد درازدست
یک چندصدایی حداکثری ،آدمهای عمیق بارمیآورد شد و نه فقط حیات سیاسی ،بلکه تمامی قلمروهای
چون در این فضاست که جانهای پیگیر و عمیق که حیات اجتماعی ما را در بر گرفت ،مشاهده کارکرد
میخوانند و پژوهش میکنند ،از ناحی ه پایگاه اجتماعی سفلهپروران ه سیستم مستبدانه ،آسانتر از گذشته است.
هوادار خود ،روی دست گرفته و بلند میشوند و آدمی آقازادههای روحانیت و فرماندهان سپاه ،علیرغم سن کم،
که حرفی برای گفتن ندارد ،در حاشیه میماند .برعکس ،میلیاردر میشوند و از سر بیکاری ،کنجکاوی و یا عالقه
تاریخ به وضوح نشان میدهد که هر ایدئولوژی که به انگشت رسانیدن به حوزههای دیگر ،تقریب ًا هر کاری
حاکم شد و دشمنان خود را حذف کرد ،به درد فراگیر میکنند .مدتیست که نماینده مجلس شدن گویا برای
«کاسبکاری» مبتال میشود .یعنی به زودی با خیلی از این جماعت خز شده و هجوم آوردهند به عالم سینما
شهروندان مواجه میشود که کدهای ساده پیشرفت را و سینماگری .از محتوای صندوقی که برای بازنشستگان
در فضایی که دیگر رقیبی و دشمنی وجود ندارد ،از بر آموزش و پرورش ،اعتبار جمع میکرد گشادهدستانه
میشوند و ایدئولوژی حاکم را همانند ابزاری ،ماهرانه به برمیدارند تا تهیهکننده سریال شوند .چرا بد باشد!؟ با
کار میگیرند تا صرف ًا نردبان قدرت را طی کنند و پول پول ،هنرپیشههای اسم و رسمداری مانند علی نصیریان
و ثروت و شهرت و التذاذ جنسی بیشتر به دست آورند .را میخرند که زمانی با بازی در فیلم روشنفکران ه «آقای
احسان طبری و خلیل ملکی در حیات سیاسی ،بهرام هالو» هنرنمایی کرده و خودی نشان داده بود .چند دختر
بیضایی و ناصر تقوایی در عرص ه هنر و کثیری دیگر از جوان خوشگل هنرپیشه هم قاطی این اسم و رسمدارها
مشاهیر دهههای گذشت ه ما ،محصول برهههایی از تاریخ هستند .هم فال است و هم تماشا! یکشبه سر از محافل
سیاسی و فرهنگی ما هستند که آزادی حاکم بود( .شما بینالمللی سینمایی درمیآورند و با بازیگران نقشاول
بگیرید همان ده ه بیست و تا حدی ده ه سی) وارد این فیلمهای قدیمی «می»ای میزنند و اگر دست دهد با
بحث نمیشوم که فضا چطور بسته شد چون برخالف جوانهایشان به اتاق خواب هم بروند که دیگر چه بهتر!
عقیده رایج که کلیشهوار همهچیز را به استبداد فردی یک طبیعیست باال آمدن اینها که جز پول بادآورده حاصل
نفر رییس آن سیستم نسبت میدهند ،من قانع شدهام از ویژهخواری ،سابقهای نداشته و استعدادی در این
که موضوع خیلی پیچیدهتر از این حرفها بوده است .قلمرو بروز ندادهاند ،به بهای حذف و گوشهنشینی ،یا
اما هر چه بوده و علل تحقق تکصدایی چهها بوده ،مهاجرت افراد با استعداد به دست آمده است .درست
به کنار ،عجالت ًا میخواهم به این موضوع تمرکز کنم که همانطور که کرسیهای نمایندگی مجالس شورا و

میزهای بزرگ مناصب اجرایی که امروز هر چند سال
یک بار با برگزاری انتخابات به سادگی و در میان شور و
هلهل ه توده مردم پرمیشود هم متعاقب حذف نمایندهها
و سخنگویان اصلی اقشار مختلف جامعه به دست آمده
است .اگر به رفتار محمد خاتمی هزار احسنت حواله کنم
اما هزار انتقاد هم دارم از جمله اینکه سعی نمیکند منتقد
این فضا باشد؛ بلکه تالش میکند تا صرف ًا بخشی از این
سیستم سفلهپرور باقی بماند و به تداومش کمک کند! او
مطابق با گفتههای خودش ،نمیخواهد چفت و بست
سیستم را شل کند تا تعداد بیشتری از سالیق سیاسی و
فرهنگی در آن بگنجند؛ بلکه میخواهد به تعبیر شیک
خودش ،مخالف را به منتقد ،و منتقد را به موافق تبدیل
کند .یعنی مردم را داخل همین سیستم جا کند! الجرم
با بستن لیستی که ظالمانه نام «امید» روی آن میگذارد
واسطه میشود تا آقازادههایی مانند دختر صفدرحسینی
نماینده مجلس شوند که طبع ًا مهمترین وظیف ه خود را
دفاع از منافع خانوادگی میداند و به خود اجازه میدهد
از فساد مالی پدر هم علن ًا دفاع کند! کار خاتمی از منظر
منافع خودش بیمنطق نیست :اگرچه برای رقیب رأی
جمع میکند ،اما همین کنشگری کاذب اجازه میدهد تا
در رسانهها و افکار عمومی از یاد نرود و کسانی که هر
چهار سال یک بار به عالم سیاست سری میزنند در این
توهم باقی بمانند که خاتمی نه فقط توسط سیستم متبوع
خود حذف نشده ،بلکه خیلی هم موثر و گردنکلفت
است و میتواند مجلس «اصالحطلب» درست کند! در
عین حال ،پیامی هم به هیأت حاکمه میفرستد در این
مایهها که «قدر من را بدانید که برایتان مخالف را منتقد ،و
منتقد را موافق میکنم» اما تا آنجا که من میتوانم بفهمم،
دمیدن بر آتش این انحصارگرایی همهجانبه ،حتی ظلم
به خود همان ایدئولوژیایست که سیستم مدعی دفاع
از آن است :بهترین مدافعان و شارحان یک ایدئولوژی
و یک سبک زندگی ،در زمینه و زمان ه رقابتی پرورش
مییابند .آن عمل سیاسی که کمک به تداوم اختناق
میکند و نه در کار گشاد کردن معبرها و مجراها ،بلکه
در کار چپاندن مردم به سیستم فع ً
ال موجود است ،آنکه
رقیب خود را صرف ًا به صورت «مار»ی میبیند و مراقب
است که توسعهی سیاسی ،مارها را از سوراخها و
پستوهای جامعه بیرون نکشد ،خیانت به سیستم مبتوع
و مطلوب خود میکند .من اعتقاد ندارم که اگر با همین
دستفرمان پیش بروند ،لزوم ًا ساقط میشوند .متأسفانه
تاریخ حاکمیت حکومتهای سفلهپرور در ایران دراز
است .اما یک چیز برایم مسلم است :چنین جامعهای
سفلهپرور است و سفلهپرور باقی میماند .آدم کارکشته و
مستعد ،به زودی به چشم میبیند که کالهش پس معرکه
است و میان او ،و یک فرصتطلب بیمایه که با پرداخت
پول و فرستادن صلوات ،هم دکتر میشود ،هم کارگردان
سینما ،هم هنرپیش ه مکشمرگمان ،هم نماینده مجلس و
هم گرداننده موسس ه فرهنگی و ...نه فقط فرقی نیست که
از قضا ،فرصت ِ
طلب بیمایه جلوتر است.
آنچه که گفتم ،همان مضمون آشناست که آدمهای
بزرگ ،بیش از هر چیز ،مدیون دشمنان بزرگ خود
هستند .جامعهای که اهل حذف دشمن است ،جامعهای
سطحی و مملو از آدمهای پرت و پالست که همهکاره
و هیچکارهاند اما به درد الی جرز دیوار هم نمیخورند.
نویسندگان جوان و گمنامی میشناسم خوشقریحه
و کاربلد ،که ظن قوی میبرم در گمنامی هم خواهند
مرد چون جامعهای داریم که با پرداخت پول ،چندین
جلد داستان کوتاه و نمایشنامه به اسمت درمیآورند و
حتی اگر بنگاه نشری به حکم فرهنگدوستی مدیرش،
اهل چاپ و انتشار داستان خوب باشد ،اساسا در پیدا
کردن یک داستان ِ
نویس کاربل ِد جذب غیر ایرانی نشده ،
نمرده یا مردمگریزنشده شکست میخورد که کار داوری
ادبی را خوب به انجام برساند و دوغ و دوشاب را از
هم تشخیص دهد .در جامع ه ما هیچ درخت تناوری پا
نمیگیرد ،چون آدمها به طرفهالعینی الدنگ میشوند و
نسل اهل تمیز هم در حال انقراض است .چون چهل
سال است که هیچچیز به جز فیلترینگهای بزرگ و قوی
و کارآمد ،درست کار نمیکند و در حقیقت هیچچیز سر
جای خود قرار نگرفته است.

دو پیام محوری در آثار بهاهلل(:قسمت دوم و آخر)

دوم  :وصول به وحدت عالم انسانى

دکتر حبيب رياضتى  -محقق و پژوهشگر:

شما هم میتوانید
رویدادهای محلی خود
را با هموطنانتان درمیان
بگذارید
www.iranshahrnewsagency.com

ادامه از شماره قبل:
اصل «وحدت عالم انسانى « محور  ،مبداء و غايت
ظهور بهاءاهلل ميباشد (شوقى ربانى ,توقيع مورخ  ٢٨نوامبر
 .)١٩٣١وحدت عالم انسانى به مفهوم وحدت در كثرت
است و اين بدان معنى است كه اهل عالم مستقل از
رنگ  ،قوم،نژاد ،مليت  ،جنس ؛ جميع ًا به يك خانواده
واحد تعلق داشته و به مثابه يك هيكل واحد محسوب
ميشوند(ماخذ باال ،كلمات مكنونه عربى قطعه ،٦٨لوح ملكه) .وحدت
عالم انسانى تجلى توحيد ويگانگى حقيقى در عالم خلق
است  .بدين معنى كه يك بهائى حقيقى به سه توحيد
(يگانگى) معتقد است (بهاءاهلل ،لوح مدينه التوحيد) ،توحيد در
عالم حق به معنى اعتقاد به خداى غيب منيع اليدرك و
بمفهوم تنزيه و تقديس خداوند از جميع تصورات و
تعاريف عالم انسان ميباشد (بهاءاهلل ،لوح سلمان) نظر به همين
اصل است كه بهائيان بهاءاهلل را با خداوند يكى ندانسته
و نمى دانند(. )٤٣
توحيد در عالم امر يا عالم معنا -يعنى آنكه اصول اديان
الهى و اهداف جميع رسوالن ربانى يكى بوده و خواهد
بود و تفاوت اصولى بين سفراى معنوى و اهدافشان
وجود نداشته بلكه تمام تفاوتها در تعاليم اجتماعى بوده
وخواهد بود (بهاءاهلل  ،لوح احباب ،لوح سلطان ايران ،سوره الملوك،

لوح شيخ؛ شوقى ربانى ،دور بهايى).

بهاءاهلل تاكيد صريح به دو اصل استمرار و نسبيت در
جميع امور و شئون باالخص در تكامل تدريجى اديان
دارد(بهاءاهلل ،سوره صبر ،كتاب ايقان) بدين معنى كه هر دينى
را مقدمه دين بعدى دانسته و اصل تجدد روحانى و
مدرنيته مادى را تا يك اصل ابدى و الزم از براى بقاى
عالم ميداند (شوقى ربانى ،دور بهايى) .به همين منظور است كه
بهاءاهلل نه تنها آئين خود را ابدى و يا آخرى ندانسته ،بر

اين باور محكم است كه اعتقاد به خاتميت و ابديت يك
دين و مرام را آنطور كه عام درك نموده اند كام ً
ال غير
معقول دانسته و اين باور باطل را ازمهمترين عوامل اصلى
جميع نزاعها و اختالفات بين اديان و افراط گرايى هاى
در بين ملل و نحل مختلفه ميداند.
توحيد در عالم خلق يعنى اعتقاد وجدانى به وحدت
عالم انسانى كه هدف غائى جميع اديان قبل بوده است .
وحدتى كه بر اساس بيانات بهاءاهلل و جانشينانش نتيجه
سير تاريخى و مراحل رشد معنوى از وحدت خانواده ،
وحدت قبيله و وحدت وطن ميباشد(.شوقى ربانى؛ توقيع تولد
مدنيت جهانى -مورخ  ١١مارچ .)١٩٣٦
بهاءاهلل اصل وحدت عالم انسانى را ميزان درستى جميع
پندار ،گفتار و كردار يك انسان ميداند  .بدين معنى كه هر
فكر  ،احساس و عملى كه اسباب جدايى بين انسانهاى
روى زمين را فراهم مينمايد بايد از آن اجتناب نمود
(بهاءاهلل ،لوح دنيا ،لوح مقصود) .بر اساس نوشتجات بهائى توجه
به اصل وحدت عالم انسانى و تحققش در عالم  ،شاه
كليد جميع مشكالت فعلى عصر حاضر ميباشد .تحقق
استمرارى اين اصل بنيادى راه را براى ايجاد عدالت
فردى و اجتماعى كه الزمه استقرار صلح دائمى ميباشد،
فراهم مينمايد (شوقى افندى ،رساله ظهور عدل الهى)
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روی میز تحریریه:

دروغ گفتیم و اجازه دادیم تاریخمان را با دروغ بنویسند

دکتر مهدی آقازمانی  -جامعه شناس:

کمی که با خود صادق باشیم میبینیم مردم خیلی
خوبیهم نیستیم .تاریخمان پر است از دروغهای ریز
و درشت .تا آنجا که صدای داریوش هخامنشی را هم
درآورده است و کشورش را از سه بال به خداوند خود
سپرده است -:خشکسالی ،دشمن و دروغ-
در روایت اینکه چرا پادشاه باستانی ایران ،دروغ را
در ردیف بالیای ایران سوز قرار میدهد شاید باید به
داستان بردیای دروغین اشاره کرد .آن هنگام که یکی از
درباریان به دلیل شباهتی که به برادر کشته شده کمبوجیه
(پسر کوروش بزرگ) داشت ،آن هنگام که دومین
پادشاه هخامنشی در راه تصرف مصر بود به جای او
در پایتخت ادعای پادشاهی کرد و ...الباقی داستان را
هم که همه بلدیم .تا باالخره داریوش بر او شورید او را
از تخت به زیر کشانید و خود افسر شاهی پهناورترین
امپراتوری باستان را بر سر نهاد.
اما سیمای دیگر این ماجرا در پس این قصه مشهور
نهفته است .کوروش بزرگ دو پسر داشت کموجیه که
به جای پدر به تخت نشست و بردیا که او را به امیری
بخشی از سپاهیان گذاشته بود .میگویند که حسن
خلق و درایت بردیا موجب آن شده بود تا بسیاری از
سپاهیان او را دوست داشته باشند و در دل مردم عامی
هم جایگاهی از نیک نامی داشت و همین امر در دل
شاه جوان(کمبوجیه) این ترس را آفرید که مبادا برادری
که قرار است پشت او باشد ،از پشت به او خنجر بزند...
پس خنجر شک و کینه را به هم آمیخت و دستور داد تا
جان برادر را بگیرند .اما از اعالم این خبر و بیان آن به
مردم طفره رفت .یا به عبارت درست ،دروغ پیشه کرد و
اعدام برادر را کتمان نمود.
دیری نپایید که همین دروغ گریبانش را گرفت و
وقتی در شبانگاهی که ظفرمندانه از فتح مصر ،باده
مینوشید ،آنچنان خبر به تخت نشستن برادر مردهاش
او را برآشفت که با تیغی خود را زخمی کرد و از همین
زخم هم درگذشت.
سابقه دروغهای تاریخی در درازنای تاریخ ما چنان

کهنهاست که گاهی بخشهای بزرگی از تاریخ را به
سیاهچالههای کتمان ،افسانه و راز فرو برده است .و چه
اسف بار که با گذشت هزارهها هرگز از آن درس عبرت
نگرفتهایم و همچنان به آن کرده زشت مشغولیم.
صدها سال بعد کتمان تاریخ پادشاهان پیشین رویهای
روزمره در تاریخ نگاری ایران میگردد .ساسانیان که
بر خواسته از پدران مشترک با هخامنشیان هستند و از
تبار پارسی ها وقتی زمام امور را از پارتیان(اشکانیان)
باز پس میگیرند به گونهای آگاهانه به گذشتهگان خود
جفا میکنند و آنگونه منظر تحقیقات تاریخ شناسانی
چون تورج دریایی است ،آگاهانه و عامدانه پیشینه
باستانی ایران را نادیده میانگارند تا با افسانههایی از
جنس مذهبی مشروعیتی فرا زمینی برای خود بیافرینند
و همین رفتار است که سرانجام ایدئولوژی آنان را در
مقابل مهاجمان تازی که به اسم خدایی در آسمانها
شمشیر می زدند مغلوب میکند و تیره متفکران پارسی
را وا می دارد تا به آیین بیگانه سر تمکین فرود آورند.
اما این فرجام راه نیست .دیری نمی پاید که خدایی که
از آسمان صحراهای عربستان آمده بود در ایران تغییر
شکل می دهد .ایرانیان با در هم آمیختن باورهایی از
گذشته با مبانی دین تازه ،روشی را پیشه میکنند که
هم ثناگوی آیین اعراب فاتح است و هم در تعارض
کامل با آنها .نمیدانم باید آن را تالشی برای آزاد
اندیشی ایرانیان آن عصر دانست یا تمایلشان به انحراف
و دروغ؟!! به هر روی سلسلهای از معصومان و پاکان
در اذهان طبقه عمومی مردم ایران ساخته میشود که
قداستی آسمانی دارند و پشت در پشت مبرای از هر
گناه و دروغی هستند .در حالی که اساس قصه آنها خود
از دروغ و فریبی تاریخی ساخته شده است.
ایرانیان که برای قرنها سوگ سیاوش برپا میکردند و
در رسای شاهزاده مظلوم افسانهای خود که در تشتی از
طال در غربت توران زمین سر بریده شد ،مویه مینمودند
به یکباره دایه عزیزتر مادر میشوند برای سر حسین ابن
علی که باز هم در تشتی از طال در مجلس پسر عمویش
یزید ،بی حرمت شده بود.
در پای چنین چرخشی است که آرام آرام فریبهای
تاریخی دیگری شکل میگیرد و با رنگ تقدس به
دروغهایی که روزگاری برای هم عصران آنان کذبی
بدیهی بود ،جلوهای قدسی میبخشد تا آنجا که بسیار
سرها به همین دلیل بر دار میشود و ظلمها که به اسم
«مظلوم» دامن آدمیان را میگیرد .اما هرچه بیشتر پیش
میرویم گویی سنگینی بار دروغهای تاریخی چنان کمر
ایرانیان را خم میکند که توان سر بلند کردن را از ایشان
میگیرد و فراموش میکنند خورشید حقیقت در آسمان

درخشیدن دارد .آنها در هزارتوی نوعی غرور ملی آلوده
به تاریخی پر از دروغهای ریز و درشت که گاهی حتی
مسیر تاریخ را هم به بیراهه برده است ،چنان گرفتار
میشوند که حتی دیگر گذشته باستانیخود را نیز به
یاد نمیآورند و اگر نبودند مردانی مانند ابومنصوری،
فردوسیو ...که پیشینه اساطیری ایران را گردآوری کنند
بیشک امروز وقتی در مقابل سنگ نوشتهای از زمان
ساسانیان هم میایستادیم با خودمان فکر میکردیم کدام
آدم بی هنری چهره کوه را خراشیدهاست؟!!
دست دروغ به دفعات از آستین حاکمان بیرون آمده
است که با تحریف گذشته تالش کردهاند خود را به
حق و پیشینیان خود را ناحق جلوه دهند .نمونه بارزش
همین امروزها که میبینیم خط فکر انحصارطلب
جمهوری اسالمی چگونه در ابتدا همه دستاوردهای
رژیم پادشاهی در ایران را یکسره سیاه و نوکرمآبانه
در مقابل غرب جلوه میداد و بعدها حتی پا را از این
هم فراتر گذاشت و یکسره بیش از دو هزاره تاریخ
باستانی ایران را به دلیل شاهنشاهی بودن آن موجب
ننگ خواند و حاال دست دروغ از آستین این سیستم
حکومتی مرتجع در حال حذف و تحریف تاریخ برای
کودکان و نوجوانانی است که به مدرسه می روند .در
حقیقت آنها در تالشهستند تا با روایتی ساختگی از
تاریخ ،نسلهایی را پرورش دهند که ذهنی بسته از
گذشته تاریخی خود دارند و باید در کمال تاسف اذعان
کنم که به گواه همه تاریخ ،موفقیت با آنهاست .آنها که
دروغ میگویند و تاریخ را با دروغ میسازند.
در این میانه تکلیف این ضرب المثل قدیمی چیست
که میگوید «ماه پشت ابر نمیماند و سرانجام ،حقیقت
روشن خواهد شد»؟ آیا باید آنرا شعاری دانست که بیش
از شعور از غریوی توخالی برخوردار است؟ یا اینکه در
آن رمزی نهفته است که ما را وا میدارد تا بار دیگر در
خود به جستجوی چشمههای حقیقت طلبی بگردیم .از
منظری دیگر باید گفت حقیقت همیشه جاری است و
جوینده بی تردید یابنده خواهد بود اما و اما به آن شرط
که جوینده حقیقت باشیم .آنچه که مرور تاریخ پر فراز و
نشیب ایرانیان مرا به آن مردد کرده است .روی سخنم به
گروه روشنفکران و پژوهندگان زحمتکش نیست ،بلکه
منظورم طبقه عمومی ملتی است که برای افسانههایی
با پس زمینه آسمانی بیش از فصول روشن و صد البته
تاریک تاریخ خود که در بسیاری از موارد غبار فراموشی
گرفته است ،ارزش قائلند .مردمی که هنوز هم دروغ
میگویند و اجازه میدهند تاریخشان را با دروغ بنویسند
و طبیعی است در چنین مسابقهای کسی جز همین مردم
و تاریخشان بازنده نیست.

افقي:
 -1دوازده تايي  -دستور
 -2پدر ادريس  -اصطالحي در ورزش بسكتبال  -غم
و غصه
 -3باب روز  -كارد  -جامه  -راندن مزاحم
 -4واحد شدت جريان اللكتريكي  -جوشن  -چرم براق
 -5صف و رده  -موقر مودب و آرام
 -6نوشته ساده  -اكسير  -گالبي
 -7واحد سطح  -باران منجمد  -بيهوده  -گل سرخ
 -8پيش  -به جا آوردن  -قوچ
 -9تصديق روسي  -شاغول  -بي تجربه  -ضمير خارجي
 -10بيماري كمخوني  -كابين  -پر خور
 -11آش آرد  -آهنگ نظامي
 -12داخل شدن  -جانشين  -قرقي
 -13پرفسور حيوانات  -قسمت اصلي گياه  -واحد پول
چين  -ضمير جمع
 -14رنگموي گياهي  -مهندس ساختمان  -مرغابي سياه
 -15چوب خشك  -رقيب خانمها!
عمودی:
 -1نصف چيزي  -ذخيره  -دريا
 -2باالپوش بلند  -مرتعش  -سنگيني
 -3پدر بزرگ  -لوله گوارشي  -خزنده گزنده  -حرف
درد

 -4اخلف  -ژست
 -5درودگري  -سائل  -رادار
 -6سفيد تركي  -انديشه  -حرارت  -بدي
 -7اسرار  -بيمانند  -سراي نيكوكاران
 -8درس كشيدني  -صاعقه
 -9جهت نماز  -برد معروف  -ترشي بادمجان
 -10مايع حيات  -قمر  -واحد مقاومت  -قورباغه درختي
 -11شيريني  -جذب  -شب را در جايي ماندن
 -12مجموعه تلويزيوني  -دوستان
 -13مخفف مكيدن  -لوس  -جاذبه  -زينت رو
 -14رفوزگي  -خوبيها  -مرغ سعادت
 -15دندانه شانه  -ميالد  -طويله،كازه

حل جدول شماره گذشته
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ابنیه باستانی ایران روی تمبر

قدیمی را محل اجتماع اجنه و یا خانه شیاطین قلمداد
پرویز کاردان:
(این مقاله در سلسله مقالههای «تاریخ معاصر میکردند .از این رو وقتی برای نخستینبار تمبر
به روایت تمبر» در شماره یازدهم سال هجدهم ایرانی مزین به تصاویری از تخت جمشید و شکوه
نشریه ایرانشهر ،به تاریخ اکتبر  2013منتشر باستانی ایران می شود به خوبی میتوان دریافت که
مسئوالن فرهنگی وقت ایران دریافته بودند که باید
شده است».

از پیدایش و رواج استفاده از تمبر در ایران که
همزمان با زمامداری ناصر الدین شاه قاجار اغاز
شد به صورت غالب تصویر پادشاه وقت روی تمبر
چاپ می شد که فقط برای دوران کوتاهی در خالل
انقالب مشروطه این مهم متوقف شد و نوعی بلبشوی
سیاسی که ایران را فرا گرفته بود موجب شد تا شاهد
انتشار برخی تمبرهای متفاوت باشیم.
اما با تثبیت قدرت دولت مرکزی و همزمان
با تاجگذاری احمد شاه قاجار در تیرماه 1293
خورشیدی مطابق با  1914میالدی سری تمبر به

مناسبت این رویداد به دست طبع سپرده شد که در
آن برای نخستین بار از تصاویری از تخت جمشید
استفاده شده بود.
بد نیست به این نکته اشاره کنیم که تا همین زمان
یعنی اواخر دوران قاجاریه تخت جمشید و سلسله
پادشاهی هخامنشیان برای اهالی والیات محروسه
ایران ناشناخته بود و آن بخش از مردم که به نیت
سفر از کنار آن گذشته بودند بیشتر این ویرانههای

جامعه را از پیشینه تاریخی خود بهتر و بیشتر آشنا
کنند و در همین مسیر است که تمبر ایرانی به ابزاری
برای شناساندن ابنیه تاریخی و ریشههای هویتی
ایرانیان مبدل می شود.
به هر روی تمبر تاجگذاری احمد شاه قاجار اگرچه
در تیرماه  1293خورشیدی در هارلم هلند به چاپ
سپرده میشود اما به دلیل تقارن این ایام با وقایع
آغازین جنگ اول بین الملل ،این تمبر در فروردین
سال بعد یعنی  1294خورشیدی به تهران رسیده و
در اختیار عموم قرار میگیرد.
در خصوص این سری تمبر ذکر این نکته ضروری
است که با اینکه این سری تمبر از زیباترین تمبرهای
ایرانی عصر قاجاریه است ولی به دلیل اینکه در تیراژ
بسیار باالیی منتشر شد و به وفور از آن در اختیار
عالقمندان قرار دارد ،از بهای باالیی نزد کلکسیونرهای
تمبر برخوردار نیست .اما شاید ارزش فاخر این تمبر
در معرفی تخت جمشید به بخش وسیعی از مردم
ایران بود تا پیشینه تاریخی خود را بهتر بشناسند.
در  9بهمن  1326و در جریان هزاره بوعلی سینا
یکی دیگر از فاخرترین سری تمبرهای ایرانی که به
سیمای ابنیه و آثار باستانی ایران مزین است به چاپ
میرسد که در  5سری  5تایی منتشر و روانه بازار

میگردد که فقط در سری آخر تصویری از مقبره
بو علی سینا منتشر شدهاست .اما روی این تمبر ها
نماهای متعددی از ابنیه تاریخی ایران چشمنوازی
میکند.

در  15خرداد  1343خورشیدی نیز پاریس پایتخت
فرهنگی اروپا ،میزبان نمایشگاهی با شکوه بود که
«هفتهزار سال هنر ایران» نام داست و به درستی نیز
هنر مرز و بوم آریایی را به نمایش میگذاشت .در
خالل این نمایشگاه هم مجموعهای زیبا از تمبرهای
منقش به نقوش باستانی ایران به انتشار رسیده است.
در بیستم تیرماه  1350خورشیدی و همزمان
با نخستین روز برپایی جشن های  2500ساله
شاهنشاهی برای اولین و آخرین بار تصویری از
منشور کوروش روی تمبر ایران قرار گرفت که به
نوبه خود در تاریخ بینظیر است.
جشنهای  ۲۵۰۰ساله شاهنشاهی ایران نام مجموعه
جشنهایی است که به مناسبت دوهزار و پانصد سال
تاریخ مدون شاهنشاهی ایران و در زمان سلطنت
محمدرضا شاه پهلوی از تاریخ  ۱۲تا  ۱۶اکتبر ۱۹۷۱
(برابر با  ۲۰تا  ۲۴مهر  )۱۳۵۰در تخت جمشید برگزار
شد .در این جشنها ،سران حکومتی و پادشاهان ۶۹
کشور جهان شرکت کردند و تمدن و تاریخ کهن
ایران را ارج نهادند.
بنا به برخی منابع ،پیشنهاد برگزاری جشنها اول بار

توسط شجاع الدین شفا مطرح گردید.
برای برگزاری جشنها سازمان شورای مرکزی
جشنهای شاهنشاهی تاسیس شد که ریاست عالیه
آن با شخص شاه و حسین عالء وزیر دربار وقت
هم به عنوان رئیس شورای مرکزی جشنها تعیین
شده بود.آغاز مراسم در پاسارگاد و در جوار آرامگاه
کوروش بود که طی آن شاه نطق خود را خواند و
سپس سران و پادشاهان  ۶۹کشور جهان ،به کوروش
بزرگ ادای احترام کردند.ده میلیون بیننده ،این مراسم
را از تلویزیون تماشا کردند .پس از پایان پیام شاه،
 ۱۰۱تیر توپ در آسمان پاسارگاد شلیک شد.
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در
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دنبال کنید

لطفا جهت اطالع زمان ،نحوه و مشخصات هر
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته
باشید .ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

رویدادهای هفته:

از آدینه  27اکتبر 2017

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

mojgana@ketab.com

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.
تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی

90
رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا
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خوان کوروشی چیست؟
یادمان روزجهانی کوروش در سال 2008

اهمیت و جایگاه انکار ناپذیر شاهنشاه هخامنشی کوروش
بزرگ در تاریخ و تمدن ایرانی تا به اندازه است که همواره
دشمنان ایرانزمین در شرایطی توانستهاند به این کشور فائق آیند
که یاد و خاطره او را از ذهن مردمان آن دیار کهن زدودهباشند.
اما تاریخ در پس برهههای تیره و تاریک خود همواره کوروش
بزرگ را به یاد داشته است و سربلندی را به سرزمین او در خالل
همه این اعصار بازگردانده است .از همین رو شرکت کتاب از
سال  2006میالدی به این سو ،به ابتکار بیژن خلیلی همه ساله
«خوان کوروش» را گسترانده و کوشیدهاست در معرفی آنچه
ایده و خواسته کوروش بزرگ بوده به مردمان جهان کوشا باشد.
از همین رو با وام گیری از سفره هفتسین که نماد نوروز
ایرانی است ،هفت ایده اصلی و برجسته اندیشه کوروش بزرگ

را برگزیده و معرفی کرده است .ایدههایی به این مضمون:
آزادی مذهب Freedom of opinion
آزادی گزينش محل اقامت
Right of choosing homeland
الغای برده داری No Slavery
الغای بيگاری No Servitude
گسترش صلح وآشتی Peace
ساختن و آبادانی prosperity
شادی و شادمانی Joy & happiness
در تصویر این خبر که به سال  2008باز میگردد ،دکتر
صدرالدین الهی به اتفاق هما سرشار و بیژن خلیلی در کنار خوان
کوروش دیده میشوند.

روز جهانی کوروش مبارک باد

بلیطهای این کنسرت با قیمت های 85 ،75 ،65 ،45 :و  125دالر در وب سایت زیر قابل خرید است:

www.bflybuzz.com/YasminLevy
و یا با تلفن زیر تماس حاصل بفرمایید:

888 779 8489
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