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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...!!!

بيسبال  تيم  ايراني ژاپني  بازيكن  درويش  يو 
فكر  مثبت  خواستار  بيانيه اي  در  داجرز  لس آنجلس 
كردن به جاي خشمگين شدن در برابر سخنان نژاد 
پرستانه بازيكن تيم بيسبال استروز هوستون تگزاس 

يولي گوريه ال شد.
ترجمه متن كامل بيانيه آقای درويش چنين است:

»هيچ كس كامل نيست
ولي  نبود  صحيح  داد  انجام  امروز  او  كه  چه  آن 
كوشش ما بايد بر اين قرار گيرد كه به جاي آن كه 
او را محكوم كنيم از اين موضوع پند بگيريم. اگر ما 
بتوانيم از اين موضوع چيزي ياد بگيريم گام بزرگي 
را براي نوع بشر برداشته ايم . با توجه به اين كه ما 
 ، كنيم  مي  زندگي  العاده خوب  فوق  جهان  اين  در 
به جاي  برويم  پيش  به  باشيم و  مثبت  بدهيد  اجازه 
ان كه تمركز ما بر خشم باشد. من روي عشق بزرگ 

همه حساب مي كنم.«
می گويد  آمريكا  بيسبال  فدراسيون  انضباطی  كميته 
سخنان  خاطر  به  استروز  تيم  خاطی  بازيكن 
محروم   ٢٠١٨ سال  در  بازي   ٥ از  اش  نژادپرستانه 

شد. 
يو  ايراني  پدر  درويش  فرساد  است  ذكر  شايان 

درويش و مادرش ژاپني است.
آقای درويش با نام كامل فريد يو درويش در سال 
١9٨6 به در اوزاكای ژاپن به دنيا آمده است. پدرش 
آمريكا  به  ايران  از   ١977 سال  در  درويش  فرساد 
مهاجرت كرده و برای سال ها در ايالت ماساچوست 

اقامت داشت. اما پس از تكميل تحصيالت دبيرستانی 
جذب باشگاه فوتبال آمريكايی دانشگاه فلوريدا شد.
يو درويش هم اكنون ركورددار سرعت عكس العمل 
 ١٠٠ از  يكی  و  است  توپ  پرتاب  با  مواجهه  در 
بازيكن نامدار تاريخ بيسبال آمريكا شناخته  می شود.

برای  البی گری  به  كه  ناياک  گروه 
منافع رژيم اسالمی ايران، در آمريكا 
در   ٢٠١7 نوامبر   ٥ در  دارد  شهرت 
منطقه برنت وود لس آنجلس، جلسه ای 
مالی  كمک های  جمع آوری  برای 
برپا كرده است كه در آن مارک تكانو 
كنگره  نماينده   )Mark Takano(
خبر  انتشار  دارد.  نيز حضور  آمريكا 
تشكيل اين جلسه واكنش بسياری از 
گروه های مخالف جمهوری اسالمی 
در  ايران  مردم  حقوق  مدافعان  و 

لس  آنجلس را  به همراه داشته است.
وارونه  با  ناياک،  گروه  اطالعيه  در 
جلوه دادن دستورات مهاجرتی رييس 
آن  به  ناياكی ها  كه  آمريكا  جمهوری 
 Muslim( محدوديت برای مسلمانان«
ban(« لقب داده اند، آمده است:  جمع 
تقويت  برای  مالی  كمک های  آوری 
در  رييس جمهوری  مقابل  حزب 
شرايط نابسامان سياسی موجود تالشی 
گروهی است كه می تواند به رفع اين 

محدوديت  ها  بيانجامد.
برای  كه  جلسه  اين  دعوت نامه  در 
برخی از شهروندان متمول ايرانی تبار 
شده  ارسال  نيز  لس  آنجلس  ساكن 

نماينده  سخنرانی  بر   عالوه  است 
كنگره مارک تكانو، تريتا پارسی رييس 
گروه ناياک، شايان مدرس يک وكيل 
جوان ايرانی تبار ساكن فلوريدا و نيز 
كيا همدانچی يک كانديدای ايرانی تبار 
برای   ٢٠١٨ انتخابات  در  شركت 
نمايندگی كنگره از كاليفرنيا سخنرانی 

خواهند كرد.
آنچه واضح است البی غير رسمی 
رژيم اسالمی كه در پی جابجايی قدرت 
نزديک  پايگاه  واشنگتن دی سی،  در 
خود به كاخ سفيد و وزارت خارجه 
را از دست داده است به تاثيرگذاری 
روی  آمريكا  آتی  انتخابات  روند  در 
نزديک شدن  با  تا  می كوشد  و  آورده 
و  دموكرات  حزب  كانديداهای  به 
اين  از  برخی  به  مالی  كمک های  با 
كانديداها به طراحی ارتباطات تازه ای 
همين  در  ورزد.  مبادرت  كنگره  در 
راستا كانديدای های جوان و كم تجربه 
اين  می توانند طعمه های خوبی برای 

گروه به شمار روند.
افشای خبر برپايی اين جلسه كه ابتدا 
بود،  اعالم شده  به صورت محرمانه 
گروه های  از  بسياری  شديد  واكنش 

مخالفان  و  ايران  مردم  مدافع حقوق 
جمهوری اسالمی در جنوب كاليفرنيا 

را به دنبال داشته است.
اين كنشگران، از ايرانيان مقيم كاليفرنيا 
و خصوصا ساكنان حوزه انتخابيه 4١  كه 
بخش های بزرگی از شرق لس  آنجلس 
تا شمال سن ديگو را در بر می گيرد 
خواسته اند تا با تماس با نماينده خود در 
كنگره »مارک تكانو«، به او هشدار دهند 
كه آقای پارسی و همكارانش در ناياک 
كه از وی برای سخنرانی در اين مراسم 
دعوت  مالی  كمک های  آوری  جمع 
دولت  با  تنگاتنگی  ارتباط  كرده اند، 
اسالمی ايران و مقامات آن دارند كه 
هم اكنون تحت شديدترين تحريم های 
كنگره آمريكا قرار دارند. از سوی ديگر 
برخی ناظران آگاه، درباره احتمال سو 
استفاده از اين نوع مراسم  جمع آوری 
و  پولشويی  برای  مردمی  كمک های 
انتقال ميليون ها دالر از سوی حكومت 
ايران برای استفاده در  راستای تالش 
برای انحراف انتخابات كنگره، هشدار 
می دهند. امری كه به نگرانی هايی در 
محافل امنيتی اياالت متحده دامن زده 

است.

واکنش ستاره ایرانی ژاپنی تیم بیسبال لس  آنجلس در قبال توهین های نژاد پرستانه

اخبار بیشتر از فعالیت ها 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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در  تروريستی  حمله  عامل  هويت  شدن  فاش  با 
نيويورک، رئيس جمهوری آمريكا با انتقاد شديد از 
روند فعلی پذيرش مهاجر از طريق برنامه »قرعه كشی 
برنامه  اين  درباره  خواست  كنگره  از  كارت«  گرين 
تجديدنظر كند. اين در حالی است كه دموكرات های 
كنگره موافق اصالحات مهاجرتی آقای ترامپ نيستند.

نشست  آغاز  از  پيش  كه  ترامپ  دونالد  پرزيدنت 
كابينه دولت خود با خبرنگاران سخن می گفت، عامل 
حمله روز سه شنبه گذشته در نيويورک را حيوان ناميد 
و گفت از كنگره می خواهم سريعا برنامه قرعه كشی 

ويزای مهاجرتی را لغو كند.
در  سايپف«  اهلل  »سيف  نوامبر   3١ شنبه  سه  روز 
ساعت شلوغ عصر با يک خودروی وانت به سمت 
مردم و دوچرخه سواران حمله كرد كه دست كم ٨ 
نفر كشته و حدود ١7 نفر زخمی شدند. اين نخستين 
حمله به نيويورک پس از زمان حمالت يازده سپتامبر 
٢٠٠١ شناخته شده است. مهاجم كه تبار ازبكستانی 
دارد، بعد از برنده شدن در التاری گرين كارت، سال 

٢٠١٠ به آمريكا مهاجرت كرده است.
 ١99٠ سال  آمريكا  كنگره  كه  قانونی  براساس 
از  نفر  هزار   ٥٠ حدود  سال  هر  كرده،  تصويب 
»رواديد  به  موسوم  برنامه  تحت  مختلف  كشورهای 
مهاجرتی گوناگونی« )D.I.V( وارد آمريكا می شوند. 
در حال حاضر افراد در قرعه كشی شركت می كنند 
آمريكا تک تک  داخلی  امنيت  و  وزارت خارجه  و 
برندگان را مورد بررسی قرار می دهد و بعد با ويزا 
وارد كشور می شوند. آنها بعد از ورود به آمريكا دارای 
گرين كارت يا كارت اقامت دائم می شوند كه بعد از 
٥ سال می تواند به شهروندی شان منجر شود.هدف 

اين قانون تنوع سازی نژادی در آمريكاست.

فعلی  روش  می گويد  آمريكا  جمهوری  رئيس 
برخی  و  نيست  درست  مهاجران  جذب  برای 

جمهوريخواهان با او همراه هستند.
در نيمه تابستان امسال، پرزيدنت ترامپ از پيش نويس 
كه  داد  خبر  آمريكا  مهاجرت  نظام  اصالح  قانون 
براساس آن در صورت تصويب، اعطای گرين كارت 
مهارت  براساس  روابط خانوادگی،  به جای  آمريكا، 

كاری خواهد بود.
سناتور  دو  پردو،  ديويد  و  كاتن  تام  سناتورها 
جمهوريخواه هستند كه روی اين طرح كار می كنند 
اما در مقابل دموكرات ها مخالف اين تغييرات هستند.
آقای ترامپ می گويد آمريكا به جای پذيرش مهاجر 
از  كه  بپذيرد  را  مهاجرانی  بايد  شانس،  اساس  بر 
تحصيالت، مهارت و دانش زبانی باالتری برخوردار 
مانند  هستند. همانگونه كه كشورهای مهاجرپذيری 

كانادا همينگونه عمل می كنند.
خطاب  توئيتر  در  روز  ترامپ  پرزيدنت  همچنين 
به سناتور ارشد دموكرات چاک شومر نوشت: »اين 
بخت آزمايی  »برنامه  كه  آنچه  طريق  از  تروريست 

ويزای گوناگونی« می ناميم، وارد كشور مان شد. من 
خواستار ويزای مبتنی بر شايستگی هستم.«

آقای ترامپ افزود: »به شدت برای مهاجرت مبتنی 
بر شايستگی و نه سيستم های قرعه كشی مورد قبول 
دموكرات  ها، تالش می كنيم. ما بايد سخت گير تر )و 
هوشمندتر( باشيم. من به وزارت امنيت داخلی دستور 
دادم كه بررسی افرادی كه وارد می شوند را با دقت 

بيشتری انجام دهد.«
آقای ترامپ از چاک شومر رهبر اقليت دموكرات سنا 
انتقاد كرد اما در مقابل آقای شومر، رئيس جمهوری 
آمريكا را به سياسی كاری متهم كرد و گفت رئيس 
جمهوری بايد توئيت نوشتن را متوقف كند و به جای 

آن رهبری كشور را در اين موقعيت آغاز كند.
فرمان  چند  آمدن  كار  روی  زمان  از  ترامپ  آقای 
اجرايی صادر كرد كه به گفته او، هدف آن فرمان ها 
ايجاد امنيت بيشتر برای شهروندان آمريكاست. بخشی 
از فرمان او برای لغو ويزا برای اتباع برخی كشورهايی 
مانند ايران است كه دولت های آنان با آمريكا تبادل 

اطالعات و همكاری امنيتی نمی كنند.

بهیادمانیکعمرممارستدرعرصهفرهنگ:

استادفرهنگفرهی
شاعر،نویسنده،ادیبوبرنامهسازپیشکسوترادیووتلویزیونوازمفاخر

جامعهفرهنگیایرانیانآمریکا.

پرزيدنت  مالقات  درخواست  رد  درباره  ايران  چرا 
ترامپ دروغ می گويد؟ به نوشته نيوزويک، هدف از 
انتشار اين خبر احتماال نمايش شدت موضع رهبری 
ايران در برابر دانالد ترامپ برای مخاطب داخلی در ايران 
بوده است. تندروهای مذهبی در ايران به حسن روحانی 
و محمدجواد ظريف برای حمايت از توافق هسته ای 

حمالت سختی كرده اند.
كارشناسان می گويند داستان ساختگی تالش ترامپ 
برای مالقات با روحانی در حالی كه دولت ترامپ موضع 
سخت تری عليه ايران گرفته است احتماال برای تقويت 
چهره روحانی در افمار عمومی داخلی ابداع شده است.

نادر هاشمی، مدير مركز مطالعات خاورميانه، می گويد: 
»پخش اين شايعه به روحانی در چارچوب سياست ايران 
وجهه خوبی می دهد. با اينكه دولت ترامپ در سطوح 
بسياری متناقض عملكرده است، اما معنی نمی دهد پس 
از شدت عمل عليه ايران بخواهد با آن ها تماس بگيرد. 

اين روحانی است كه از اين داستان نفع می برد.«
هاشمی تاكيد می كند: »اگر ايران چنين يقين دارد كه 
ترامپ درخواست اين مالقات را كرده است بايد ايميل 

يا سندی برای اثبات آن ارائه بدهد.«
تماس تلفنی باراک اوباما و حسن روحانی در سال 
٢٠١3 و دست دادن اوباما با محمد جواد ظريف در 

شديد  واكنش  با   ٢٠١٥ سال  در  متحد  ملل  سازمان 
تندروها در ايران روبرو شد و ظريف را به خيانت متهم 

كردند.
علی نادر، كارشناس امور خاورميانه در موسسه رند، 
نيز معتقد است: »دولت ايران با انتشار اين شايعه سعی 
می كند نشان بدهد در برابر آمريكا در مساله هسته ای 
دست باال را دارد، خصوصا كه به نظر می رسد واشنگتن 
پس از عدم تصديق برجام با وجود مخالفت ديگر امضاء 

كنندگان آن در اقليت قرار دارد.«
عرصه  های  در  اسالمی  رژيم  رهبران  دروغگويی 

گوناگون، امر جديدی نيست و سوابق طوالنی دارد.

کاخ سفید: ایران درباره درخواست مالقات، دروغ می گوید

درخواست ترامپ از کنگره: التاری را لغو کنید
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نسخه چاپی خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

بنیانگذار و مدیر مسئول: بیژن خلیلی
سردبیر: دکتر مهدی آقازمانی
طراحی و نشر: شرکت کتاب

رویدادها: مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا )08 ایرانیان(

اشتراک شش ماه 130 دالر و ساالنه 200 دالر با
پست FIRST CLASS در خاک ایاالت متحده آمریکا

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

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

آمريكا«  متحده  اياالت  استيناف حوزه هفتم  »دادگاه 
اعالم كرد، دادگاه مربوط به الواح هخامنشی كه قرار بود 
در روزهای پايانی ماه اكتبر برگزار شود، به 4 دسامبر 
٢٠١7 موكول شده است. به نظر می رسد سرنوشت الواح 
هخامنشی و همچنين معامله ايران با شركت بوئينگ به 
تصميم مجلس نمايندگان اياالت متحده درباره پايبندی 

ايران به برجام ربط پيدا كرده است.
در آخرين جلسه  ای كه در ديوان عالی آمريكا در اوايل 
تابستان سال جاری برگزار شد، قرار شد ضبط و فروش 
الواح هخامنشی در دانشگاه شيكاگو بررسی و رای نهايی 
در پرونده الواح هخامنشی اكتبر ٢٠١7 اعالم شود. سايت 
»دادگاه استيناف حوزه هفتم اياالت متحده آمريكا« اما 
اعالم كرده كه اين تاريخ به تعويق افتاده و بررسی به 37 

روز ديگر موكول شده است.
اگر رأی ديوان عالی آمريكا بر مصادره اين آثار باستانی 
قرار بگيرد، از فروش آن ها غرامت خانواده قربانيان چند 

عمليات بمب  گذاری پرداخته می شود.
پيش از اين، اواسط اكتبر سال جاری دولت ترامپ 
برای افشای اطالعات محرمانه معامله شركت بوئينگ با 

شركت آسمان از دادگاه فدرال شيكاگو دو ماه فرصت 
خواسته بود. خانواده قربانيان چند عمليات بمب گذاری، 
مانند شاكيان پرونده الواح هخامنشی خواهان توقيف و 
مصادره اموال ايران در آمريكا برای پرداخت غرامت شده 

بودند.
دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا در سخنانی كه ١3 
اكتبر درباره تغيير استراتژی آمريكا در قبال ايران ايراد كرد، 
ارزيابی توافق هسته ای ايران با قدرت های جهانی را به 
كنگره آمريكا سپرد. رئيس جمهور آمريكا در گفت وگو با 
شبكه فاكس گفته بود: »واقعاً نمی دانم چه اتفاقی در اين 

زمينه می افتد.«
به نظر می رسد سرنوشت الواح هخامنشی و همچنين 
مجلس  تصميم  به  بوئينگ  شركت  با  ايران  معامله 
نمايندگان آمريكا درباره پايبندی ايران به برجام ربط پيدا 
كرده است. شركت بوئينک در دادگاه شيكاگو استدالل 
آورده بود كه افشای اطالعات معامله   با ايران ناقض توافق 

هسته ای باشد و امنيت ملی آمريكا را به خطر بيندازد.
تخت  يا  پارسه  در  در سال ١933  الواح هخامنشی 
جمشيد كشف شدند و سپس در سال ١936 برای مطالعه 

به مؤسسه شرق شناسی دانشگاه شيكاگو برای پژوهش 
و مستندسازی به امانت سپرده شدند. از ميان هزاران 
لوح هخامنشی كه به مؤسسه شرق شناسی شيكاگو به 
وديعه سپرده شده ، در سال ١3٢7 تعداد ١79 لوح، در 
سال ١3٥٠ تعداد 37 هزار و 74 خرده الواح به ايران 
بازگردانده شد. در سال ١3٨3 هم تعداد 3٠٠ لوح ديگر 

به موزه ملی ايران ارسال شد.
پيش از اين دادگاهی در اياالت متحده آمريكا رأی داده 
بود كه با فروش الواح هخامنشی می توان 7١ ميليون دالر 
به قربانيان حوادث تروريستی غرامت پرداخت. اما سال 
گذشته دادگاه استيناف در شيكاگو اين حكم را لغو كرده 

است.

رسول ارونقی كرمانی سردبير پيشين مجله اطالعات 
هفتگی در تهران و مدير مجله تهران پست در آمريكا، 
جمعه گذشته ٢7 اكتبر ٢٠١7 در سن ٨٨ سالگی در 
حومه واشنگتن پايتخت آمريكا ديده از جهان فرو بست.
مشهورترين،  از  يكی  كرمانی  ارونقی  شادروان 
ايران  پاورقی نويسان  پرفروش ترين  و  محبوب ترين 
آثارش  و  بود  و ٥٠ خورشيدی  دهه های 3٠، 4٠  در 
خوانندگان بسياری داشت. ارونقی كرمانی پس از وقوع 
تا هنگام مرگ در  انقالب زمستان ١3٥7 خورشيدی 

آمريكا زندگی می كرد.
ارونقی كرمانی كار مطبوعاتی خود را در سن ٢٢ سالگی 

با خبرنگاری و روزنامه نگاری در روزنامه اطالعات آغاز 
كرد و تا پايان فعاليت حرفه ای اش در ايران، همان جا 
ماند. او پس از مدتی به سمت سردبيری مجله اطالعات 
هفتگی منصوب شد و ١3 سال سردبيری اين نشريه را بر 
عهده داشت. دوره سردبيری ارونقی كرمانی در اطالعات 
هفتگی را دوره ای »موفق« و »پرتيراژ« دانسته اند. از ارونقی 
كرمانی آثار بسياری به صورت پاورقی يا در قالب كتاب 

مستقل منتشر شده است.
از شادروان ارونقی كرمانی ده ها اثر داستانی با مضامين 
عاشقانه و اجتماعی در ايران و آمريكا به چاپ رسيده 
الين  آن  كتابفروشی  در  آثار  اين  از  بخشی  كه  است 

شركت كتاب در دست رس عالقمندان است. شايان ذكر 
است برخی از آثار آن نويسنده نامدار معاصر در ايران 

ممنوع االنتشار است.

در پی دستگيری و آزار گسترده پيروان آيين بهائيت 
سالگشت  دويستمين  مقدس  های  جشن  آستانه  در 
زادروز بهاءاهلل پيامبر و بنيانگذار دين بهائی در ايران 
اين  گستره  اسالمی،  جمهوری  رژيم  عوامل  توسط 
نقض آشكار حقوق بشر به كشور يمن و مناطق تحت 
كنترل شورشيان حوثی گسترش يافته و گزارش های 
بسياری از دستگيری، آزار و شكنجه بهائيان در يمن 

منتشر شده است.
همزمان با جشن های مقدس دويستمين سالگشت 
زادروز بهاءاهلل پيامبر ايرانی و بنيانگذار آيين بهائيت در 
٢٢ اكتبرماه جاری، دستگيری، آزار و اذيت گسترده و 
حتی در برخی از موارد تيراندازی شورشيان حوثی )كه 
ايران هستند(  اسالمی  رژيم جمهوری  مورد حمايت 

از  يمن، موجی  در كشور  بهائی  دين  پيروان  عليه  بر 
نگرانی بين المللی درباره سرنوشت بهائيان يمنی )با 
اكثريت ايرانی تبار( ايجاد كرده است.به گزارش بنگاه 
خبری PR Newswire، جشن زادروز بهاءاهلل در شهر 
صنعا يمن با دستگيری ها و آزار گسترده بهائيان توسط 
نيروهای شورشی حوثی به مراسمی غمگين و تلخ بدل 
شد. در يكی از موارد گزارش شده، عوامل حوثی به 
منزل خانواده ای بهائی كه با دوستان و نزديكان زادروز 
مقدس پيامبر ديانت شان را جشن گرفته بودند، حمله 
كرده و ضمن آتش گشودن به سمت خانه، بوسيله يک 
خودروی زره پوش درب منزل را درهم شكستند و آقای 
»اكرم عياش« يكی از بهائيان محلی را دستگير كردند. 
در چند روز گذشته نيز گزارش شده است، سه ايرانی 

تبار بهائی كه از ٢٥ سال پيش در كشور يمن زندگی 
می كنند، به اتهام تبليغ برای بهائيت توسط نيروهای حوثی 
بازداشت شده اند و ممكن است به ايران برگردانده شوند.

مقيم  بهائيان  شكنجه  و  آزار  خشن،  برخوردهای 
كشور يمن بدست شورشيان حوثی بار ديگر ارتباط و 
حمايت تنگاتنگ حكومت جمهوری اسالمی ايران از 
اين شبه نظاميان تروريست را آشكار و اثبات می كند. 
پس از گزارش رسمی آقای »احمد شهيد« گزارشگر 
سابق ويژه سازمان ملل متحد برای آزادی اديان و عقايد 
درباره آزار و نقض گسترده حقوق بهائيان در يمن و پی 
گيری فعاالن حقوق بشر در سازمان ملل متحد، احتمال 
صدور قطعنامه ای برای آزادی پيروان دين بهائی در 

يمن قوت گرفته است.           

دولت اياالت متحده اعالم كرد پذيرش پناهجويان را 
پس از پايان فرمان منع پذيرش ١٢٠ روزه پرزيدنت دونالد 
ترامپ، دوباره از سر گرفته است. اما در مورد پذيرش 
پناهجويان از ايران و ده كشور ديگر محدوديت هايی 
اعمال خواهد شد. كشورهايی كه محدوديت های تازه و 
بيشتری شامل آن ها شده، عموما از بی ثباتی سياسی رنج 
می برند و يا در ساختار حاكميت آنها دشمنی با اياالت 

متحده به عنوان سياست رژيم حاكم شناخته می شود.
مهلت فرمان رييس جمهوری در مورد منع پذيرش 
پناهجويان در ٢4 اكتبر پايان پذيرفت و دولت نيز منع 
پذيرش را تمديد نكرد. با اين همه جای اين فرمان را، 
فرمان اجرايی تازه ای گرفته كه  می كوشد ضمن رعايت 
موارد امنيت مردم آمريكا به سنت پناهجو پذيری اياالت 

متحده وفادار بماند.
جنيفر هيگنز، مدير نهاد خدمات شهروندی و مهاجرتی 
آمريكا،  »امنيت شهروندان  است:  گفته  متحده  اياالت 

مهم ترين اولويت ما است«.
محدوديت های بيشتری كه در اين فرمان برای پذيرش 
پناهجويان وجود دارد، مربوط به شهروندان ايران، مصر، 
عراق، ليبی، مالی، كره شمالی، سومالی، سودان جنوبی، 

سودان، سوريه و يمن می شود.
اين محدوديت ها از جمله بررسی 9٠ روزه پيشينه 
و وضعيت درخواست كنندگان حق پناهندگی، توسط 

سازمان های امنيتی و اطالعاتی اياالت متحده است.
كشورهايی كه محدوديت های تازه و بيشتری شامل 
آن ها شده، عموما از بی ثباتی سياسی رنج می برند و يا در 
ساختار حاكميت آنها دشمنی با اياالت متحده به عنوان 

سياست رژيم حاكم شناخته می شود.
بر پايه آمار و گزارش ها، بخش بزرگی از شهروندان 
درخواست كننده حق پناهندگی در اياالت متحده، از اين 

كشورها می آيند.
در سال مالی گذشته در آمريكا كه 3٠ سپتامبر به پايان 

رسيد، از ميان بيش از ٥3 هزار پناهجوی پذيرفته شده به 
خاک آمريكا، بيش از ٢٢ هزار نفر شهروندان سوريه، 
عراق، ايران و سومالی بودند.همزمان با اين خبر گزارش 
شده است كه ديوان عالی اياالت متحده، پرونده  ای كه 
مشروعيت قانونی فرمان منع پذيرش پناهجو از طرف 
ترامپ را به چالش كشيده بود، به دليل پايان يافتن مهلت 
اجرای آن، رد و مختومه اعالم كرد و به اين ترتيب راه را 

برای اعمال قوانين جديد باز گذاشت.

امیر رنجبر - نویسنده و مترجم:
بسياری از ايرانيان داعيه پيروی از كوروش بزرگ را 
دارند و خود را از فرزندان او می دانند اما آيا در رفتار و 

عمل نيز اينگونه است؟ 
آنها كه در داخل ايران زندگی می كنند، گرفتار حكومتی 
هستند كه خود را پيرو تازيان می داند و اصوال با ايرانی 
بودن و ملی گرايی مخالف است مگر در مواقعی كه 
بخواهد مردم را برای اهداف نمايشی خود جمع كند 
مانند انتخابات و امثالهم كه نياز به سياهی لشكر است. 
اما متاسفانه ملت ايران نيز خود دچار سردرگمی فرهنگی 
هستند و بر خالف شعارهای ايران پرستانه و پيروی از 
سمبل های ايرانی مانند كوروش كبير، عملكردی غير 
از آن را بروز می دهند؛ از اعتقادهای عجيب و غريب 
به افسانه های تازی و غير ايرانی گرفته تا عدم احترام 
به عقايد و اديان ديگر كه در برخی از افراد مردم نهادينه 
شده و باعث باور به تافته جدا بافته بودن از ايرانيان 
ديگر شده است، به اين معنا كه اين اشخاص خود و 
همفكران شان را ايرانی می دانند و غير ايشان، غير ايرانی 
محسوب می شوند مانند باور به اينكه بچه ايرانی بايد 
شيعه باشد و مذاهب و باورهای ديگر از ما نيستند پس 
اين خود پاشيدن بذر نفاق و جدايی در يک ملت است 
يعنی زيرپا گذاشتن يكی از ويژگی های جامعه كوروش 
مدار، جامعه ای كه بايد در آن همه اقوام و نژادها برادرانه 
زير عنوان ملت ايران در كنار يكديگر زندگی كنند؛ نبايد 

دايم به اين بيانديشيم كه مسلمان يا غيرمسلمان در ايرانی 
بودنشان تفاوت وجود دارد و يكی از ديگری برتر است. 

بين اعضای خانواده ملت ايران همه برترند و برابر.
آزادی و حفظ كرامت انسانی يكی ديگر از درس های 
كوروش بزرگ برای نه تنها ايرانيان بلكه همه بشريت 
بوده است اما آيا آن را رعايت می كنيم؟ از سوی حاكمان 
ايران زمين كه پاسخ قطعی منفی است زيرا  امروزی 
حفظ منافع حكومتی آنان با اين شعار بنيادين كوروش 
در تعارض است و هيچگاه استبداد دينی نمی تواند آزادی 
انديشه های ديگر را بربتابد. در مورد مردم ايران اما اين 
موضوع متفاوت است؛ گاه رفتارهايی از افراد جامعه 
ايرانی ديده می شود كه با آزادی كوروش وار در تناقض 
است، مانند حمايت مردمی )البته نه همه مردم ولی جمع 
كثيری از آنها( از جنگ طلبی و جنگ افروزی فرقه ای در 

منطقه خاورميانه توسط حكومت مستقر در كشور ناشی 
از ناآگاهی و مسموميت فكری بوسيله باورها و تبليغات 

هدفمند قدرت حاكم.        
و اما آنان كه در خارج از ايران زندگی می كنند، برای 
حفظ و پاسداری از هويت اصيل ايرانی خويش وظيفه ای 
بس سنگين تر بر عهده دارند. اگر تو در ديار غربت ايرانی 
و فرزند كوروش باشی هنرمندی ور نه، در ايران همه 
ايرانی اند. برخی در سرزمين جديد خود، ايرانی بودن 
را آنچنان فراموش می كنند كه حتی قدرت تكلم به 
زبان مادری، فارسی، را نيز از دست می دهند و يا در 
آموزش زبان و نوشتار فارسی به فرزندان شان اهمال 
كرده و نسل های پس از خود را بی هويت بار می آورند، 
فرزندانی با ظاهر و اصليتی ايرانی كه نه می توانند فارسی 
بخوانند و نه بنويسند. آنها بيگانگانی در بين مردمان 
سرزمين مادری خواهند بود. عده ای ديگر از هموطنان 
مان ترجيح می دهند تا خود را غير ايرانی جلوه دهند، 
و صاحب  كوروش  فرزندی  اليق  را  خويشتن  شايد 
فرهنگ و تمدنی كهن و واال نمی دانند. در برابر اين دسته 
از ايرانيان، افراد ديگری هستند كه بدون هيچ ادعايی 
فرزندان حقيقی كوروش و با افتخار، ايرانی هستند، اينان 
با پاسداری از سنت ها، زبان و ميراث باستانی نياكان خود، 
اصالت ايرانی شان را به فرزندان انتقال داده و حتی با 
گذشت دو سه نسل در هر جايی كه باشند ايرانی هستند 

و با افتخار فرزندان كوروش محسوب می شوند.

الواح هخامنشی در انتظار رأی کنگره درباره برجام

استاد ارونقی کرمانی، روزنامه نگار نامدار ایرانی در آمریکا درگذشت

دستگیری، آزار و اذیت بهائیان به دستور رژیم جمهوری اسالمی در یمن

پذیرش مجدد پناهجویان با محدودیت هایی برای ایرانیان آغاز شد

ایرانی هستم، با افتخار، فرزند کوروش!
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درکانون خبر:

سناتور دايان فاينستاين كه يكی از عاليرتبه ترين مقامات در كميته قضائی سنای 
آمريكاست در مورد پيگيری پرونده پل منافارت رئيس كارزار انتخاباتی رئيس 
جمهور ترامپ و ريچارد گيتس يكی از همكاران اسبق وی بارزس ويژه رابرات 
مولر، اظها رخشنودی كرده است و گفت كه به نظر می رسد روند پيگيری پرونده 

به نقاط خوبی رسيده است.
دايان فاينستاين در نامه ای كه فرستاده از كاخ سفيد، مايكا كوهن، فيسبوک و 
توئيتر و همچنين سازمان تحليلگر كمبريج درخواست نمود اطالعات خود در 
مورد امكان استفاده روس ها از تكنولوژی برای دخالت در انتخابات نوامبر ٢٠١6 

را برای كميته مذبور بفرستند .
او اعالم كرد كه تحقيقات و بازپرسی های مولر بسيار حائز اهميت است ليكن 
كنگره نيز مسئوليت دارد تا به عمق اين پرونده دستيابی داشته باشد تا اطمينان 
برای كنگره و تحقيقات آتی نيز بسيار ارزشمند تلقی می شود.حاصل كند كه بار ديگر چنين دخالتی صورت نگيرد و اين بررسی و اطالعات 

قيمت بنزين در كاليفرنيا از روز چهارشنبه اول ماه نوامبر افزايش يافت.
به دنبال تغييرات مالياتی جديد در دولت كاليفرنيا و بنا بر مصوبه های ابالغ شده 
از سوی جری براون فرماندار كاليفرنيا مبنی بر افزايش ماليات بنزين در راستای 
تامين بودجه راه سازی و بهبود جاده های شهری در اين ايالت، به ماليات بر فروش 
هر گالن بنزين ١٢ سنت و هر گالن ديزل ١6 سنت از روز اول ماه نوامبر افزوده 

خواهد شد.
 بنا بر مصوبه ذكر شده، تمام هزينه های افزون در دهه آينده به حدود ٥٢ ميليارد 
دالر درآمد برای دولت ايالتی منتهی می شود كه به اصالحات عمده جاده ای، حمل 

و نقل عمومی عمومی و پروژه های احتمالی ترافيک وارد خواهد شد.
يكی از اهداف بلند مدت اين مصوبه اين است كه تا پايان سال ٢٠٢7، 9٨ درصد 
از پياده روهای اطراف بزرگراه ها به مكانی امن و دلپذير برای تردد كليه عابران 

پياده تبديل شود.
اين افزايش قيمت ناراحتی طيف وسيعی از شهروندان را به دنبال داشته است كه 

می گويند دولت به وظايف خود درست عمل نكرده است.

دادخواست  از  آمريكا  دادگستری  وزارت 
 Pierce( كالج  پی يرس  در  كه  دانشجويی 
را  آمريكا  اساسی  قانون  می خواست   )college

توزيع نمايد، حمايت كرد.
كرده  اعالم  خود  بيانيه  در  دادگستری  وزارت 
است كه كوين شاو تنها می خواسته است از اصل 
يكم متمم قانون اساسی مبتنی بر آزادی بيان بهره 
بگيرد و محدود ساختن او برخالف قانون اساسی 

است. اين بيانيه را وزارت دادگستری آمريكا به دادگاه فدرال لس انجلس ابالغ 
نموده است.

در  می خواسته  است  كالج  پی يرس  دانشجوی  و  دارد  كه ٢7 سال  كوين شاو 
پاركينگ كالج در شهر وودلند هيلز به پخش قانون اساسی آمريكا بپردازد و كالج 
از او خواسته است كه تنها در نقطه ای كه برای آزادی بيان و نصب اعالميه ها 
مشخص شده به اين كار بپردازد ليكن او تمايل داشته در هر نقطه ای از كالج كه 
بخواهد، حضور داشته باشد. كوين شاو در دادخواست خود ادعا نموده است كه 

محل تعيين شده، بخش بسيار محدودی از فضای 4٢6 اِكری كالج است.

يازده آوازه خوان زن از نقاط مختلف خاورميانه از ايران تا لبنان از عرب تا افغان 
در شمال كاليفرنيا و در كنار خليج زيبای سان فرانسيسكو گرد هم آمدند تا با 

هم خوانی و هم نوايی شبی را با نام » اجازه دهيد او بخواند« برگزار كنند.
شنبه ٢٨ اكتبر در سان فرانسيسكو شبی بود كه به پاس جشن آوازخوانی زنان 
و به همراه گروهی از خوانندگان مطرح و صاحب سبک خاورميانه و همكاری 

موسيقی دانان و نوازندگان بين المللی برگزار شد.
دسپورا كانكت آرت اعالم كرده است كه مفتخر بوده برگزاری و حمايت از اين 
برنامه را بر عهده داشته است. هنرمندان شركت كننده عبارتند از مرجان فرساد، 
مامک خادم، سارا نائينی، پرناز پرتوی، ملودی صفوی )آبجيز(، پريسا واله، استاد 

مهوش، ميمی گودرز، مهری شمس زاد و سپيده وحيدی.
كارگردانی موسيقايی اين كنسرت بر عهده اروين خاچيكيان و كارگردانی  صحنه 

نيز با مازيار عطريان بوده است.
هدف اين شب ويژه تحت عنوان » اجازه دهيد او بخواند« فرياد اعتراض هنرمندان 
زن در تبعيد بود كه هر كدام به نوعی در زير فشار سانسور، تخريب، تحقير و 
هنجارهای اجتماعی به خصوص در عرصه هنرآفرينی زنان در جوامع خود روبرو 

بوده اند.

هر كدام از اين هنرمندان خود را متعهد و وامدار فرهنگی می دانند كه گرچه 
صدای خواندن آنها را خاموش و بال پريدن آنها را چيده است اما به آنان انگيزه و 

نيروی جنگيدن پرسشگری و حق طلبی بخشيده است.
اين هنرمندان امروزه در مهد آزادی و در شبی اينچنين فرياد همنوعان و هم طرازان 
خود كه اكنون در وضعيتی مشابه به سر می برند را فرياد زده و با نوای خوش 

موسيقی شرق در آميختند.

به دنبال تماس تلفنی با 9١١ و اعزام مامورين به محل حادثه، يک افسر پليس سن 
برناندينو بر اثر ضربات متعدد چاقو به شدت مجروح شد.

بر اساس خب، اين گروهبان اداره شريف سن برناندينو پس از تماس تلفنی 
حادثه  محل  به  ناشناس  مرد  يک  سوی  از  فردی  شدن  ربوده  بر  مبنی  موردی 
در رنچو كوكامونگا اعزام شد. اين تماس تلفنی از محوطه بيرونی مكانی با نام 

هابی البی در نزدكی خيابان هارن و بلوار فوت هيل صورت گرفت.
اين گروهبان اداره شريف پس از اعزام و رسيدن به محل مذكر مورد هجوم 

فردی قرار گرفت و از چندين ناحيه توصط چاقو زخمی شد.
گفتنی است افسر پليس مذكور نيز به سمت فرد ضارب شليک كرده اما وی 

آسيبی نديده است و توسط ديگر ماموران اداره شريف دستگير شد.

ايالت كاليفرنيا اعالم كرد كه مرحله تعيين ميزان ماليات بر فروش ماری جوانا در 
كاليفرنيا نهايی می شود و بازار ماری جوانا در اين ايالت به زودی از آغاز ژانويه 
شاهد فروش اين ماده در فروشگاه های دارای پروانه كار به مشتريان باالی ٢١ سال 

برای مصرف تفريحی و گذراندن اوقات فراغت خواهد بود.
افزون بر ماليات بر فروش در 6١ شهر كاليفرنيا كه بين 7.7٥ تا 9.7٥ درصد 
است، يک ماليات افزايشی ١٥ درصدی نيز در كنار آن قرار می گيرد كه اين ماليات 

باالترين ميزان بر فروش در ايالت كاليفرنياست.
در نوامبر ٢١٠6 مردم كاليفرنيا با رای خود فروش ماری جوانا به افراد باالی 
٢١ سال را قانونی كردند ولی هنوز با گذشت يكسال اين ماده وارد بازار قانونی 

مبادالت نشده است.

بر اساس آخرين آمار رسمی اعالم شده از سوی ايالت كاليفرنيا شمار نامزدهايی 
كه می خواهند در سال ٢٠١٨ با نمايندگان حزب جمهوريخواه در كنگره از ايالت 

كاليفرنيا رقابت كنند به ٨٠ نفر رسيده است.
اين رقم سه برابر شمار كسانی است كه در انتخابات كنگره برای سال ٢٠١6 در 

رقابت با جمهوريخواهان كاليفرنيا وارد دور انتخابات شده بودند.
تاكنون ١4.9٥ ميليون دالر گردآوری مالی برای كارزارهای انتخاباتی در رقابت 
با جمهوری خواهان انجام شده است كه 7٠ درصد آن برای نامزدهايی است كه 
در اورنج كانتی می خواهند به مصاف جمهوری خواهان كنگره در 4 منطقه بروند.

گفتنی است از سال ٢٠٠3 تاكنون چنين شمار بااليی برای رقابت با جمهوريخواهان 
در كاليفرنيا ثبت نام نكرده بودند. 

تحقیقات سناتور کالیفرنیایی در موازات بازرس ویژه مولر

افزایش نرخ بنزین  در سراسر کالیفرنیا اجرایی شد

Pierce college حمایت وزارت دادگستری از یک دانشجوی

»اجازه دهید او بخواند« در سانفرانسیسکو

حمله به پلیس با چاقو در شرق لس آنجلس

میزان مالیات بر فروش ماری جوانا در کالیفرنیا تعیین شد

ثبت رکورد برای کاندیداهای شرکت در انتخابات 2018

برای پیدا کردن 
صاحبان مشاغل 

 و نیاز به داشتن اطالعات از
 مهمترین اتفاقات روز 

در جامعه ایرانیان کالیفرنیا کافیست
 با مرکز اطالعات ایرانیان تماس 

بگیرید:

818 9 08 08 08
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در کانون خبر:                                       

جكی اسپی ير )Jackie Speier( نماينده كنگره آمريكا با بازگويی اين كه يكی 
از اعضای باال رتبه در كنگره به زور او را بوسيده است، ديگران را نيز تشويق به 
گفتن رازهای مزاحمت های جنسی در كنگره آمريكا می نمايد تا از اين منظر با 
بهره گيری از كارزار Metoo با عريان سازی چهره كثيف رفتارها و مزاحمت های 
جنسی در كنگره، به ماندگاری اين رفتار ناشايست پايان دهند، گرچه او نامی از 
اين عضو عاليرتبه كنگره نبرده است ولی اشاره به سال های ١96٠ دارد كه اين 

واقعه روی داده است.
جكی اِسپی ير كه نماينده كنگره از هيلز برو كاليفرنياست، می گويد هر زنی كه 
دچار اين مزاحمت ها می شود و قربانی قدرت مداري  است نخست بايد پس 
از بازگويی يک دوره 3٠ روزه مشاوره روانشناسی را برای بهبود شرايط روانی 
بگذراند و سپس يک دوره مراقبه را بگذراند و آن گاه بتواند دست به شكايت عليه 
آموزش ببينند كه مزاحمت جنسی به چه مقوله ای گفته می شود.فرد خطاكار بزند و بهتر است در كنگره آمريكا كسانی كه به استخدام درمی آيند 

دانالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا روز جمعه پس از ديدن ويدئو كليپ ميلياردر 
دموكرات كاليفرنيا تام استه ير )Steyer( كه نمايندگان كنگره را تشويق می نمايد، 
دانالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا را استيضاح نمايند، او را حواس پرت و نامتعادل 
 FOX  خواند. اين آگهی ويدئوی تلويزيونی كه در كانال های مهم آمريكا از جمله
در بين برنامه های پرطرفدار مانند FOX and Friends پخش شده است در 
نمايندگان را عليه  تام استه ير را نشان می دهد كه می گويد  پايان ويدئو  آغاز و 
اين  در روز جمعه گفت  توئيت خود  در  ترامپ  دانالد  تشويق می كند،  ترامپ 
را  آمريكا  بياييد  يعنی  من  مخالف شعار  آغاز  از  ميلياردر طرفدار محيط زيست 

دوباره، عالی بسازيم است و او هرگز پيروز نخواهد شد.
اعالم شده است تام استه ير، مبلغ ١٠ ميليون دالر برای اين آگهی و پخش آن در 
استيضاح رئيس جمهور راه اندازی كرده است.برنامه های تلويزيونی هزينه كرده است و تار نمايی نيز برای مردم برای تقاضای 

پليس اورنج كانتی در شهر Brea گزارش داد، يک اتوموبيل در برابر دفتر اِد 
رويس، به طرف صف تظاهركنندگان رفته است. كه البته در اين برخورد كسی 
مجروح نشده است. اين راننده ٥6 ساله، دانيل ِونِزک نام دارد و در همان آغاز 
رفتارهای  به  دست  آمريكا  كنگره  نمايندگان  دفتر  برابر  در  اعتراضی  تظاهرات 
مشكوک و آزار ديگران می زد و بنابر گفته كِلی كارپنتر يكی از مسئوالن اداره 
پليس، حمله به صف تظاهركنندگان با اتوموبيل، همانند حمله با سالح مرگبار 

تلقی شده و او را با اين اتهام دستگير كرده اند.
با  كارگری  اتحاديه های  رهبران  با  ديدار  از  پس  تظاهركنندگان  می شود  گفته 
اتوبوس به صورت گروهی به جلوی دفتر اِد روييس  نماينده كنگره آمريكا از شهر 
فولرتِن آمده بودند و موضوع اصلی اعتراضی آنان، مهاجرت بوده است و هنگامی 
اتوموبيل پريده و ديگران نيز با چوب به اتوموبيل حمله كرده اند.كه آن اتوموبيل به سوی آن ها روانه شده است يكی از تظاهركنندگان بر روی بدنه 

منطقه  از  مجلس  نمايندگان  و  مسئوالن  از  شماری  و  شهردار  گارستي  اريک 
لس انجلس روز جمعه ٢7 اكتبر برای برگزاری جشن يكصدمين سالگرد برپايی 
دان تاون لس انجلس گرد  در  اين محل  در   Grand Central Market بازار 
آمدند و در مراسمی شركت كردند كه همراه با موسيقی و رقص و بليط رايگان 
اتوبوس و مترو برای روز مسابقه تيم Angeles بود و در اين مراسم كه از ساعت 
3٠/١٠ بامداد جمعه آغاز شده بود، دسته  دسته مردم روانه اين بازار در شماره 3١7 
خيابان برادوی جنوبی شدند كه گفته می شود اين جشن و پايكوبی تا ساعت ١٠ 

شب ادامه داشته است.
اين بازار در ٢7 اكتبر ١9١7 برپا شده و امروزه پس از گذشت يكصد سال يكی 
و غذا و سبزی و ميوه است.از جاذبه های دان تاون لس انجلس است و يكی از بزرگ ترين بازار های مواد غذايی 

ديويد نونز نماينده كنگره از توالر كاليفرنيا و رئيس كميته اطالعات و امنيت 
كنگره، طرح تحقيق در مورد فروش اورانيوم به يک شركت روسی را كه در سال 
٢٠١٠ از سوی باراک اوباما رئيس جمهور آمريكا به تصويب رسيده بود، را آغاز و 
در دستور كار كنگره قرار داد نونز و ديگر پشتيبانان دانالد ترامپ در كنگره اعالم 
كرده اند كه اگر در مورد ارتباط با روسيه تحقيق می كنيد، درباره اين قرارداد بين 

اوباما و شركت روسی تحقيق كنيد كه واقعی است.
درخواست  روسيه  و  ترامپ  كمپين  ارتباط  ويژه  بازرس  مولر  رابرت  از  آن ها 
كرده اند كه به اين مهم توجه كند و تالش دارند با آغاز تحقيق در مورد اين قرارداد 

كه 7 سال پيش آغاز شده است رسيدگی جدی به موضوع روسيه داشته باشند.

در  عمومی  شنود  و  گفت  جلسه  يک  دارد  تصميم  كاليفرنيا  نمايندگان  خانه 
ساكرامنتو در مورد مزاحمت جنسی با حضور قانون گذاران و حقوق دانان داشته 
باشد. پس از اعالم اين موضوع از سوی كوين دِ لئون رئيس سنای كاليفرنيا در 
روز گذشته مبنی بر گزينش دو موسسه مشاوره حقوقی در مورد مزاحمت جنسی، 
نيز طرح مشابه و مشتركی را اعالم  قانون گذاران دموكرات در خانه نمايندگان 

نمودند.
اين موضوع از سوی آنتونی رندون، عضو دموكرات خانه نمايندگان كاليفرنيا و 
سخنگوی خانه نمايندگان، همراه با كن  كولی از رنچو كوردووا و سورا فريدمن 
از گلندل به طور مشترک اعالم شد تا بتوانند با شنيدن نظر مردم، كارشناسان و 
كنشگران در راستای اصالح سياست ها و قوانينی  حركت كنند و همگام با سنای 
كاليفرنيا به اين رفتار و اخالق مزاحمت جنسی كه آرام آرام به صورت ضدفرهنگ 

در آمده پايان دهند.
گفته می شود كه اين جلسه عمومی در هفته های پايانی نوامبر برگزار شود.

پس از افزايش ميزان درگيری ها و اعتراض ها از سوی دانشجويان دست راستی 
در دانشگاه های UC و در برابر ان تظاهرات اعتراضی عليه آنان به سبب برپا كردن 
سخنرانی برای سخنرانان راست افراطی مانند باب شاپيرو و يا ياناپولوس، كه به 
هزينه كردن 6٠٠ هزار دالر برای برقراری امنيت در دانشگاه بركلی انجاميد، خانم 
جنت ناپولی تانو، رئيس هيئت مديره دانشگاه های UC اعالم كرد كه مركزی برای 
مطالعه اصل يكم متمم قانون اساسی مبتنی بر آزادی بيان را تشكيل خواهد داد تا 
به دانشجويان بياموزد آزادی بيان يعنی چه و به خطر افتادن آن چه آسيب هايی را 

در آينده متوجه دانشگاه و جامعه می نمايد.
اين مركز مطالعاتی در مركز اين سيستم دانشگاهی در واشنگتن شكل می گيرد تا 

به زوايای مدارا و رواداری در همه زمينه های آزادی بيان بپردازد.

کمپین گفتن رازهای مزاحمت های جنسی در کنگره آمریکا

واکنش رییس جمهوری با تالش یک میلیاردر  بر علیه او

حمله با اتومبیل به مردم در اورنج کانتی

جشن صد سالگی بازار Grand Central Market در لس آنجلس

تحقیق از ارتباط مشکوک پرزیدنت اوباما با یک شرکت هسته ای روسیه

مزاحمت جنسی موضوع مورد بحث در سنای کالیفرنیا

تاسیس مرکزی برای مطالعه اصل یکم متمم قانون اساسی

www.iranshahrnewsagency.com

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2460&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39746&Status=2
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جمعه 12 آبان/3 نوامبر

١3٨٥ خورشيدی ٢٠٠6
درگذشت فريدون هويدا، سفير سابق ايران در 
سازمان ملل، بر اثر بيماری سرطان، در سن ٨٢ 

سالگی در واشنگتن دی سی امريكا. 

شنبه 13 آبان/4 نوامبر

١343 خورشيدی )١964 ميالدی( 
تبعيد آخوند روح اهلل خمينی به تركيه

١3٥7خورشيدی )١97٨ ميالدی( 
اخطار دولت امريكا به اتباع خود برای خروج 

هرچه زودتر از خاک ايران
١3٥٨خورشيدی )١979 ميالدی( 

اشغال سفارت آمريكا، در ايران.

یکشنبه 14 آبان/5 نوامبر

١3٢٨ خورشيدی )١949 ميالدی(
ترور عبدالحسين هژير نخست وزير ايران 

١3٥7 خورشيدی )١97٨ ميالدی(
از  وزير  نخست  امامی  استعفای جعفر شريف 

سمت خود
١3٥9 خورشيدی )١9٨٠ ميالدی(

زادروز شيال خداداد هنرپيشه 
١376 خورشيدی )١997 ميالدی(

درگذشت علی تابش، گوينده راديو، كمدين و 
بازيگر )زاده ١3٠4(

١3٨٠خورشيدی )٢٠٠١ ميالدی(
نخست  ازهاری  غالمرضا  ارتشبد  درگذشت 

وزير ايران
١3٨4 خورشيدی )٢٠٠٥ ميالدی(

درگذشت نعمت اهلل آغاسی -خواننده- به علت 
سكته قلبی و مغزی در 66 سالگی، در كرج 

دوشنبه 15 آبان/6 نوامبر

١٢9٨ خورشيدی )١9١9 ميالدی(
زادروز علی تجويدی آهنگساز و نوازنده ويولون 

)درگذشته ١3٨4(
١3١٥ خورشيدی )١936 ميالدی(

زادروز واروژان هاخوانديان، موسيقی دان

١3٥4 خورشيدی )١97٥ ميالدی(
مقيم  پاپ   خواننده  سپانلو،  شهرزاد  زادروز    

لس آنجلس 

١3٥7 خورشيدی )١97٨ ميالدی(
تشكيل دولت نظامی به رياست ارتشبد غالمرضا 

ازهاری
١3٥٨ خورشيدی )١979 ميالدی(

استعفای دولت موقت مهدی بازرگان 
١376 خورشيدی )١997 ميالدی(

درگذشت جهانگير فروهر هنرپيشه )زاده ١٢99(
١3٨7 خورشيدی )٢٠٠٨ ميالدی(

در گذشت خاطره پروانه، بر اثر  ايست قلبی در 
بيمارستانی در تهران. وی دختر »پروانه« خواننده  
عصر قاجار و به ويژه ناصری بود. او متولد سال 
١3٠9 بود. وی در سال ١336 به طور حرفه ای 

كار خود را با اركستر استاد صبا آغاز كرد. 
١3٨7 خورشيدی )٢٠٠٨ ميالدی(

درگذشت اقدس خاوری، خواننده، رديف دان و 
سرپرست گروه ياران

سه شنبه 16 آبان/7 نوامبر

 ١٢66 خورشيدی )١٨٨7 ميالدی(
زادروز محمد تفی )ملک الشعرای (بهار ، شاعر، 

اديب ، نويسنده ، روزنامه نگار و سياستمدار 
 ديوان كامل ملک الشعرای بهار در شركت كتاب 

موجود است  
١3١٠ خورشيدی )١93١ ميالدی(

زادروز عبدالعلی دستغيب، منتقد و مترجم
١3١7 خورشيدی )١93٨ ميالدی(

زادروز هوشنگ ظريف، نوازنده ی تار
١37٢ خورشيدی )١993 ميالدی(

درگذشت جواد معروفی، موسيقيدان
 آثار مكتوب و موسيقی استاد در شركت كتاب 
استاد  از  برگزيده  اثر  موجود است. كتاب هفت 
از  كوشادپور  سوسن  از  تنظيم  معروفی  جواد 

انتشارات شركت كتاب 

چهارشنبه 17 آبان/8 نوامبر
١3٥7 خورشيدی )١97٨ ميالدی(

زادروز علی كريمی، فوتباليست ايرانی
١376 خورشيدی )١997 ميالدی(

درگذشت  سيد محمدعلی جمالزاده، نويسنده 
و مترجم  

 اكثر كتاب ها و هم چنين كتابهای گويای محمد 
علی جمال زاده  در شركت كتاب موجود است.

١3٨٨ خورشيدی )٢٠٠9 ميالدی(
و  سينما  كارگردان  قويدل  امير  درگذشت 

تلويزيون
١394 خورشيدی )٢٠١٥ ميالذی(

آذر  )عبداهلل(  شاپور  سپهبد  تيمسار  درگذشت 
برزين، در جنوب كاليفرنيا، وی نخستين فرمانده 
نيروی هوايی ارتش ايران پس از پيروزی انقالبيون 

در زمستان ١3٥7.

پنجشنبه 18 آبان/9 نوامبر

١٢٥6 خورشيدی )١٨77 ميالدی(
شاعر  و  انديشمند  الهوری،  اقبال  زادروز  

پاكستانی كه به زبان فارسی شعر می سرود
  ديوان اشعار اقبال الهوری در شركت كتاب 

موجود است 

١3٢3خورشيدی )١944 ميالدی(
از  مراغه ای  ساعد  محمد  كناره گيرِی   

نخست وزيری
)از  سيدضيا  كتاب  در  الهی  صدرالدين  دكتر   
انتشارات شركت كتاب( فصلی را به محمد ساعد 
می شود،  نيز  او  با  مصاحبه  شامل  كه  مراغه ای 

اختصاص داده است.
١344خورشيدی )١96٥ ميالدی(

 اعدام بهمن قشقايی در فارس
١3٥4 خورشيدی )١97٥ ميالدی(

موزه  به  فلک االفالک  معروف  زندان  تبديل 
مردم شناسی 

١3٨٢ خورشيدی )٢٠٠3 ميالدی(
درگذشت استاد عبداهلل طالع همدانی – شاعر 

١3٨٨ خورشيدی )٢٠٠9 ميالدی(
مهدی سحابی، مترجم و نقاش ايرانی در سن 66 

سالگی بر اثر ايست قلبی در فرانسه درگذشت.
سحابی از پركارترين مترجمان آثار ادبی در ايران 
بود كه كار ترجمه را از اوايل دهه ١36٠ بعد از 
مدت ها روزنامه نگاری شروع كرد. در مجموعه 
ديده  تاليف  و  ترجمه  اثر   4٠ از  بيشتر  او  آثار 

می شود.
سحابی همچنين دو اثر از سلمان رشدی با نام 
فارسی  به  نيمه شب«  »بچه های  های »شرم« و 
دوره   در  نخست،  كتاب  كه  است  كرده  ترجمه 
پنجم كتاب سال جمهوری اسالمی ايران از طرف 
سال  كتاب  عنوان  به  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 

برگزيده شد.
١39٥ خورشيدی )٢٠١6 ميالدی(

درگذشت توران ميرهادی، استاد ادبيات كودكان، 
از  و  پرورش  و  آموزش  متخصص  و  نويسنده 
فرهنگنامه  و  كودک  كتاب  شورای  بنبان گذاران 
در سن  مغزی  دليل سكته  به  نوجوان  و  كودک 

٨9 سالگی.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
3 تا 9 نوامبر  )12 تا 18 آبان(

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

خبر اول: در آستانه هفتم آبان، روز گرامی داشت 
کورش بزرگ در ایران، اردوی رزمی بسیجیان در 

نزدیکی پاسارگاد برگزار شد. 
خبر دوم: همزمان با انتشار گزارش هایی در باره 
بسته شدن جاده اصلی منتهی به آرامگاه کوروش، 
ماموران نیروی انتظامی با برپایی پست های ایست 
- بازرسی درسراسر مسیر شیراز تا پاسارگاد، پس 
به مسافران  را  هایی  اطالعیه  تفتیش خودروها،  از 
می دادند مبنی بر خودداری از اجتماع بیش از دو نفر 

و تهدید مردم به حبس تا ۵ سال زندان. 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  سوم:  خبر 
گذشته  ساعت   ۲۴ طی  گفت،  فارس  استانداری 
آرامگاه  محدوده  در  امنیتی  مورد  هیچ  )۷آبان( 

کوروش و پاسارگاد رخ نداده است.
واال فكر كنم يا آقايون اصوال ايرانی نيستن و هيچ 
ايران  موسس  های  آرمان  و  كبير  كوروش  از  دركی 
بزرگ ندارن يا خيلی از جمع شدن ايرانی ها به دور 
كعبه ايران، آرامگاه كوروش كبير، می ترسن البته حق 
اصلی  هويت  و  ريشه  به  مردم  اگه  چون  دارن  هم 
خودشون برگردن ديگه هيشكی برای حضرات علما 
و فضال و واليت و اينجور چيزا تره هم خرد نميكنه. 
اين يارو آقای معاون سياسی – امنيتی استانداری هم 
كه با مانور نظامی و تهديد نيروهای امنيتی و بگير و 
ببند و راه بستون ميگه اطراف پاسارگاد خبری نبود 

هم خيلی شاهكاره، آخه مرتيكه **** )چنتا فحش 
آبدار( وقتی يه پادگان بسيجی و سپاهی ريختين اونجا 
و همه جا رو محاصره كردين، نكنه فكر كردی باس 
بازم خبری بشه؟ البت شايدم خواستن سخنان قصار 
حسين شريعتمداری )مديرمسئول و نماينده ولی فقيه 
ارشد  های  تئوريسين  از  يكی  و  كيهان  روزنامه  در 
جمهوری اسالمی( درست از آب در بياد كه فرمودن: » 
نشانه حمايت از كوروش شعار مرگ بر آمريكا و مرگ 
بر اسرائيل است. يک مقايسه ساده می تواند به وضوح 
نشان دهد كه حاميان آن روز كوروش همين نيروهای 
حزب اهلل امروز بوده اند.« لذا بعد از اين بود كه شهروند 
ايرانشهر، ادامه كار ستون بازار بين الخبرين رو تحويل 

آقای شريعتمداری داد و رفت تو افق محو شد. 
   خبر چهارم: حراست وزارت ورزش موضوع 
تعرض به کودکان اسکیت باز در یزد را پی گیری 

 می کند!
خبر پنجم: لیال ارشد از فعاالن حوزه آسیب های 
اجتماعی در نشست امنیت زنان در شهر گفت: در 
آسیب  معرض  در  زنان  شهری  دفاع  بی  فضاهای 
و آزار و اذیت هستند که این آزار و اذیت ها تنها 

فیزیکی نیست بلکه روانی هم هست.
خبر ششم: ۱۱۶ مدرسه فوتبال در ایران بدلیل فساد 

مالی و اخالقی پلمب شدند! 
سازمان  های  مقام  از  یکی  گفته  به  هفتم:  خبر 

بهزیستی، تعداد زیادی از کودکان کار که به جمع 
آوری زباله می پردازند، در محل های بازیافت مورد 

تعرض و سواستفاده جنسی قرار می گیرند.
يه چن وقتيه كه شهروند ايرانشهر تو فكر اينه كه به 
جای زل زدن به خبرای بچه بازی و تعرض و تجاوز 
و سواستفاده جنسی به اين و اون تو ايران، ستون بازار 
بين الخبرين رو تحويل حسين شريعتمداری بده و بره 
و برای مجله پلی بوی كار كنه، واال اعصاب آدم راحت 
تره. اينجور كه به نظر ميرسه كم كم همه وزارتخونه 
ها و نهادهای مملكتی باس كاراشونو )البت اگه كاری 
بكنن!( ول كنن و پی گير تعرضای جنسی بشن؛ از 
كالس قرآن و آموزش و پرورش شروع شد و حاالم 
وزارت ورزش و شهرداری، فكر كنم بزودی كار به 
وزارت دفاع و مسكن و نفت و نيرو و مجلس و قوه 
قضاييه و ... بكشه.  قديما اسم هوطنای قزوينيمون بد 
در رفته بود اما ماشاال اين روزا انقدر اوضاع خراب 
شده كه ديگه اسمی از اين بندگان نيک خدا نميبرن و 
كال اسم ايرانو گذاشتن جمهوری اسالمی قزوين! يكی 
نيست اين وسط بره به اين فسيل های مرتجع شورای 
نگهبان بگه به جای مخالفت با نمايندگی عضو زرتشتی 
شورای شهر يزد، برين يه فكری برای جلوگيری از 
پديده بچه بازی توی اين شهر و كل كشور بكنين البت 
شايدم اين حضرات علما خودشون آره و اينا باشن و 

ما خبر نداريم.

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

بازار طال، جواهر و ساعت در دان تاون لس آنجلس

خرید ارزان تر- خرید مطمئن تر
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نقد و نظر:               به قلم: دکتر ماندانا زندیان 

ادامه در شماره آینده

زندگی و شعر سهراب سپهری - قسمت دوم:

زندگی رسم خوشایندی ست
ادامه از شماره 88

خودزندگی نامه  به نوعی  كه  آب«،  پای  »صدای 
شاعر است، و ما در درازای اين صحبت بخش هايی 
پدر  از درگذشت  دو سال پس  را خوانديم،  آن  از 
بر  شده است.  تقديم  شاعر  مادر  به  و  نوشته  شاعر 

پيشانی شعر آمده: »نثار شب های خاموش مادرم!«
»پدرم پشت دو بار آمدن چلچله ها، پشت دو برف

پدرم پشت دو خوابيدن در مهتابی
پدرم پشت زمان ها مرده است.« 

صدای پای آب
دو سطر نخست اشاره به پدر فردِی او دارد كه دو 
و  مرد  زمستان گذشته-  دو  و  بهار  دو  پيش -  سال 
پدر هزاران ساله اساطيری اش كه پشت زمان ها مرده 

است.
 دكتر سيروس شميسا معتقد است »آب« در عنوان 
شعر »صدای پای آب« خود شاعر است كه آرام و 
دكتر  كرده است.  عبور  كناری  و  گوشه  هر  از  تازه 
شميسا انگيزه اين شعر را تسلی دادن به مادر می داند.
»صدای پای آب« در دهكده كوچک و كم جمعيتی 
اردهال  مشهد  و  كاشان  راه  ميان  در  »چنار«  نام  به 
نوشته شده است؛ در باغ سرسبز و پر درختی متعلق 
دهكده  سهراب.  بزرگ تر  خواهر  همايون دخت،  به 
چنار را آب قناتی سيراب می كرد كه سرچشمه اش 
در اين باغ بود. به گفته خواهر سهراب، در شب های 
گوش  به  ديگری  صدای  آب  صدای  جز  باغ  آن 
خود  آِن  از  اتاقی  باغ  اين  در  سهراب  نمی رسيد. 
پای  صدای  نوشتن.  و  كردن  خلوت  برای  داشت، 

آب در آن اتاق نوشته شد.
و  روشن  مؤلفه های  يا  ويژگی ها  تمامی  تقريبًا 
برجسته شعر سهراب سپهری در »صدای پای آب«، 
صحبتم  من  است.  متبلور  سبز«  حجم  »دفتر  در  و 
را پيرامون دو مورد از اين ويژگی ها  زير دو عنوان 
فراگير »جايگاه طبيعت« و »عرفان مدرن يا امروزی« 

در شعر سهراب سپهری ادامه می دهم.  
طبيعت در زندگی و شعر سپهری، حضوری ناگزير 
زندگی  بر شرايط  من  تأكيد  است.  داشته  ناگريز  و 
او در روزگار كودكی به اين دليل هم بود كه بدانيم 
اكنون شان  در  آدميان  بيشتر  مانند  شاعران  گذشته 
انديشه و  از  توجهی  است، و سهم شايسته  حاضر 
عاطفه و گفتار و رفتار ما در امتداد همان خط بلندی 

كه عمر ماست در نقطه اكنون جای گرفته است.
فارسی،  كالسيک  ادبيات  در  كه  می دانيم  ما 
چنان كه در اديان ابراهيمی، انسان اشرف و برترين 
آفريده هاست و بر طبيعت چيره است. طبيعت ابزاری 
است در دست بشر برای رسيدن به معرفت الهی كه 
انگاشته می شود. شاعران كالسيک ما  غايت هستی 
و  تشبيه  دست  به  راستا  اين  در  را  طبيعت  اجزای 

استعاره  سپرده اند:
»برگ درختان سبز، در نظر هوشيار

هر ورقش دفتری ست معرفت كردگار« / سعدی
سوی  به  طبيعت  از  استفاده  با  را  ما  توجه  شاعر 

الوهيت و معرفت جهان الهوت می برد.
يا:  

»اين درختان اند همچون خاكيان
دست ها بركنده اند از خاكدان

با زبان سبز و با دست دراز
از ضمير خاک می گويند راز

در زمستانشان اگر چه داد مرگ
زنده شان كرد از بهار و داد برگ« / مولوی

طبيعت ساحتی است كه شاعر با انسان گونه كردن 
يكی از اجزای مهم آن، يعنی درخت، توجه ما را به 

جای ديگری غير از طبعيت می برد. 
قرن  اواخر  در  رمانتيسم  مكتب  شكل گيری  با 
ادبيات و بعد در  اروپا، كه نخست در  هجدهم در 
هنرهای تجسمی جان گرفت، انسان و طبيعت هم ارز 
وسيله ای  ديگر  طبعيت  شدند.  انگاشته  هم سنگ  و 
خود  از  خارج  در  معرفتی  به  شدن  رهنمون  برای 
نيست؛ به ذات زيبا و ارزنده است. پديده ای كه نمود 
آمريكا  بوميان  زندگی  در  را  واقعی اش  و  خارجی 
می بينيم كه طبيعت را هويت بزرگ تر يا  پذيرنده ای 
می دانند كه آن ها را در آغوش خود پرورده و حرمت 

و ارزش آن به  ذات خودش برمی گردد.
 طبيعت در شعر سپهری چنين جايی دارد. سهراب، 
طبيعت را دوست دارد، و نگاه عاشقانه اش به طبيعت 
زاييده عشق به طبيعت است نه بهره بردن از آن برای 
رسيدن به چيز ديگر، مانند جهان الهوت در ادبيات 
كالسيک و مسائل اجتماعی-سياسی در شعر نيمايی. 
درباره  لحظه ها«  »صياد  مقاله  در  آشوری  داريوش 
شعر سپهری نوشته است: » آن كه عاشقانه به چيزی 
خيره می شود، تصرف نمی كند، تجاوز نمی كند، بلكه 
و  زيبايی  و  پاكی  با همه  تا  وا می گذارد  را  آن چيز 
چون  همه چيز  در  آن كه  اما  بدرخشد.  آشكاری اش 
ماده ای خام تصرف می كند، ماده را به چنگ می آورد 

و روح را از دست می دهد.«
شعر سهراب، از اين چشم انداز، طبعيت را تصرف 
نمی كند، تماشا می كند، و روح طبعيت را از دست 

نمی دهد.
***

»...من مسلمانم .
قبله ام يک گل سرخ.

جانمازم چشمه، مهرم نور.
دشت سجاده من.

من وضو با تپش پنجره ها می گيرم.
در نمازم جريان دارد ماه، جريان دارد طيف.

سنگ از پشت نمازم پيداست:
همه ذرات نمازم متبلور شده است.

من نمازم را وقتی می خوانم
كه اذانش را باد، گفته باشد سر گلدسته سرو.

من نمازم را، پی تكبيرة االحرام علف می خوانم،
پی قد قامت موج
كعبه ام بر لب آب،

كعبه ام زير اقاقی هاست
كعبه ام مثل نسيم، می رود باغ به باغ، می رود شهر 

به شهر.
حجراالسود من روشنی باغچه است.«

صدای پای آب

دارد.  جان  است،  معبد  طبعيت  سهراب  شعر  در 
رشد  سرخ،  گل  شاعر،  قبله  است.  رويان  و  زنده 

می كند و ناگزير دگرگون می شود. 
و  تازگی  يادآور  باد  است.  باد  معبد  اين  مؤذن 
پشت  را  گذشته   و  كردن  حركت  و  است  نماندن 
سر نهادن؛ سيال بودن، همه جا بودن و در عين حال 
بي جا بودن، رو به همه  سمت ها و جهت ها داشتن، 
عبور كردن از همه چيز يعنی: ترک تعلقات. كعبه اش 
سرتاسر  يعنی  شهر،  به  شهر  می رود  نسيم  مثل  نيز 

جهان عبادتگاه اوست.
خاطره ای  از  روزانه اش  يادداشت های  در  سهراب 

ياد كرده در پيوند با همين موضوع: 
»به پوست درخت دست می كشيدم. در آب روان 
چه  می شدم.  روان  باد  در  می شستم.  رو  و  دست 
و  طلوع  روز  يک  اگر  داشت.  تماشا  برای  شوری 
هوای  بودم.  گناهكار  نمی ديدم،  را  آفتاب  غروب 
تماشای  آورد.  بار  مراقبه  اهل  مرا  تاريک و روشن 

مجهول را به من آموخت. 
من سال ها نماز خوانده ام. بزرگ ترها می خواندند. 
به  نماز  برای  را  ما  دبستان  در  می خواندم.  هم  من 
مسجد می بردند. روزی درِ مسجد بسته بود. بقال سر 
گذر گفت: »نماز را روی بام مسجد بخوانيد، تا چند 
متر به خدا نزديک تر باشيد.« مذهب شوخی سنگينی 
بود كه محيط با من كرد و من سال ها مذهبی ماندم، 

بی آن كه خدايی داشته باشم.«
و می بينيم كه شاعر در مسير دريافت كامل تری از 
كه  می رسد  به جايی  و  می بردارد،  قدم  هستی  جاِن 
حضوری  فارسی  كالسيک  ادبيات  در  كه  خداوند 
دور از دسترس دارد، در شعرش در همين نزديكی ها 

و در متن طبيعت حاضر می شود:
»و خدايی كه در اين نزديكی ست

الی اين شب بوها، پای آن كاج بلند
روی آگاهی آب

روی قانون گياه« 
صدای پای آب
هم  قرآن  در  كه  باشد  داشته  يادآوری  شايد جای 
نزديک تر  او  به  انسان  از شاهرگ  كه خداوند  آمده 
از  ما  الَْوريد«-  َحبِْل  مِْن  إِلَيِْه  أَقَْرُب  »نَْحُن  است: 
شاهرگ )او( به او نزديک تريم)آيه ١6، سوره ٥٠، نقل از نسخه 

ترجمه محمد مهدی فوالدوند(

و پيمودن اين مسير ويژگی ديگر مورد نظر من در 
شعر اوست: عرفان مدرن يا امروزی.

در  كه  آن سان  و  خود  فلسفی  نگرش  در  عرفان 
به معنای  می شود،  متجلی  فارسی  كالسيک  ادبيات 
دقيق كلمه »طريقت« يا »سلوک« است، يعنی پيمودن 
و جستجو كردن و ديدن و آموختن به معنای اشراق، 

نه مدرسه رفتن و درس دانشگاهی گرفتن. 
حكايتی است كه ابوعلی سينا و ابوسعيد ابوالخير 
يكديگر را مالقات می كنند و ساعت ها پای صحبت 
هم می نشينند. روز بعد شاگردان هر كدام از استاد 

درباره ديگری چه فكر می كند؛  خود می پرسند كه 
ابوسعيد ابوالخير می گويد او آن چه را كه من می بينم، 
می داند؛ و بوعلی سينا می گويد كه او آن چه را كه 
بدون  را  بينش  و  دانش  يعنی  می بيند.  می دانم،  من 
اين  می بيند.  متفاوت  باشند  داشته  تخالفی  اين كه 
رسيدن  اشراق  به  و  خواندن  درس  ميان  تفاوت 
است. عارفان با زندگی كردن، ديدن و تجربه كردن 
رسيدن  معنای  به  اشراق  اين  و  می رسند  اشراق  به 
به پاسخ قاطع برای هيچ پرسشی نيست، بر عكس 
به اين معناست كه انسان را امكان درک و دريافت 

پاسخ قاطع برای راز اين جهان نيست. 
»كار ما نيست شناسايی راز گل سرخ

كار ما شايد اين است
كه در افسون گل سرخ شناور باشيم.

... كار ما شايد اين است
كه ميان گل نيلوفر و قرن
پی آواز حقيقت بدويم«

صدای پای آب
از آن جا كه سخن اين شعر از مرگ و زندگی است، 
و برای تسالی مادر، به نظر می رسد شاعر می خواهد 
بگويد كه از زيبايی و افسون زندگی لذت ببريم، و 
فرصت كوتاه عمر را به كوشش برای درک چرايی 
و چگونگی پرپر شدن گل نگذرانيم؛ دريافت برخی 

رازها، در درازای عمر، از بضاعت ما بيرون است.
در  كه  است  گلی  است،  عرفان  رمز  نيلوفر  گل 
نور  به سوی  نمی شود،  آلوده  ولی  می رويد  مرداب 
و  پليدی ها  آلوده  كه  عارف،  مانند  می كشد،  قد 
روزمرگی های جهان نمی شود. )در يوگا به وضعيت 
و  تكنولوژی  قرن  قرن،  می نشينند.(  نيلوفر  گل 
صنعت است. كار ما »شايد« اين باشد كه ميان اين 
دو نمی گويد پی حقيقت، چون رسيدن به حقيقت 
يعنی  حقيقت«،  آواز  »پی  می گويد  نيست،  ممكن 

نشانه ای از حقيقت، حركت كنيم. 
دين،  گستره  در  پژوهش گر  دباغ،  سروش  دكتر 
سالک  سپهری«  »سپهر  كتاب  در  ادبيات،  و  فلسفه 
معنوی  مفاهيم  به  معنادهی  پی  انسانی در  را  مدرن 
تعريف  كنونی  شده  زدايی  راز  به ظاهر  جهان  در 
می كند، و بر اين اساس می گويد كه سپهری در اين 
جهان همچنان رهرو يا سالک راهی به سوی »اقليم 

گمشده وجود« است.
شعر سهراب، به باور من، تعريف يا مفهوم عرفان 
كالسيک، يعنی سلوک و مكاشفه و اشراق، را زمينی 
از  برتر  تعريفی  با  الوهيت  او  شعر  در  است.  كرده 
ميان  در  زمينی  ديگر  پديده  هر  يا  زمين  يا  انسان 

نيست. می گويد: 
»در كف دست زمين گوهر ناپيدايی ست

كه رسوالن همه از تابش آن خيره شدند.« 
سوره تماشا
است:  نوشته  يادداشت های روزانه اش  در  سهراب 
»نقاشی من كار غريزه بود. شهر من رنگ نداشت. 
قلم مو نداشت. در شهر من موزه نبود. گالری نبود. 
اما  نبود.  فيلم  نبود.  كتاب  نبود.  منتقد  نبود.  استاد 
و  تجانس دست  بود.  و محيط  انسان  خويشاوندی 

ديوار كاهگلی بود. 
معماری شهر من آدم را قبول داشت. ديوار كوچه 
همراه آدم راه می رفت و خانه همپای آدم شكسته 
و فرتوت می شد. شهر من جوالنگاه قريحه بود، نه 
جای قدم زدن تكنيک. در چنين شهری ما به آگاهی 
نمی رسيديم. اهل سنجش نمی شديم. در حساسيت 
خود شناور بوديم. دل می باختيم. شيفته می شديم و 

آن چه می اندوختيم پيروزی تجربه بود.«
هر  »من  است:  نوشته   ١34١ سال  در  نامه ای  در 
دستم  زير  را  چنار  درخت  پوست  طراوت  وقت 
با  ملت ها  كه  سربلندم  اندازه  همان  می كنم  حس 

داشتن شاهكارهای هنری.
دستی كه می رود تا ميوه ای را از شاخه بچيند، زيبايی 
و حقيقتی چنان نيرومند و رها می آفريند كه در هر 
قالب هنری اش بريزی، قالب را در هم می شكند. هر 
اندازه رهاتر به تماشا رويم، به »ساختن« می گراييم. 
تاب  آن  در  كه  نقطه ای ست  ماست.  درنگ  هنر 
می خوانيم  كتاب  هنگامی  نياورده ايم...  را  سرشاری 
با كتاب  ما  كه در حاشيه خودمان هستيم. برخورد 
زمانی دست می دهد كه شور نگاه كردن را از دست 
داده ايم. هرگز در چهره مردی كه سر در كتاب دارد، 
طراوت نديده ام. ساخته های ذوق و انديشه بشر همه 
در كرانه  زندگی هياهو به راه انداخته اند، وگرنه ميان 

جريان، ما با جريان يكی شده ايم و صدايی نيست.
ديری ست بيشتر وقت خود را در خانه می گذرانم. 
از برخوردهای با اين و آن كاسته ام... گاه يک قطره 
آب كه روی دست ما می افتد از همه ديدارها زنده تر 

است....«

»انسانیکخطدرازگذشتهاست
بهاضافهیکنقطهکوچکحال.«
دکترسیروسشمیسا

www.iranshahrnewsagency.com
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نیلوفر منصوری - خبرنگار و گوینده رادیویی:

:UCLA دکتر نادر سعیدی - جامعه شناس و استاد دانشگاه

»تاریخ«  و  روان پریشی ملی ما ایرانیان

نگاهی بنیادین به آموّز های اجتماعی آیین بهایی:)قسمت اول(

بهاءاهلل و بازسازی جامعه

از  »تاريخ« يكی  با مقوله  نوع و كيفيت رابطه مردم 
و   جهان معنايی  شناخت  در  موضوعات  اساسی ترين 
هويت حقيقی آن مردم است. منظور از »تاريخی« كه از 
آن صحبت می كنيم، »تاريخ «به مفهوم علمی آن است و  
وقتی از رابطه مردم با »تاريخ «سخن می گوييم، مرادمان 
وجود نوعی اشراف به وقايع گذشته برای بيدار نگه داشتن 

خودآگاه جمعی يک ملت است.
»تاريخ« در دوصورت می تواند نقش كامال منفی را 
ايفا كند، نخست وقتی كه تفاوت تاريخ به عنوان وقايع 
مستند گذشته با مجموعه ای از اسطوره ها و  تخيالت 
مشخص و  تفكيک نشود و  دوم، وقتی كه يک واقعه 
تاريخی مستمسک يا گريزگاهی برای اعالم نارضايتی از 

رويدادی در زمان حال شود. 
تاريخ ايران باستان يكی از مقاطعی است كه در ذهن 
ايرانیِ غريبه با »تاريخ« چنين جايگاهی يافته است. اواخر 
دهه ٥٠ خورشيدی، ايران باستان و شخصيت های آن 

برای بخش معترض جامعه نماد جاهليت باستانی بود.
كوروش كبير گردن كشی كه با خاله خود هم همبستر 
شد و  از شدت جاه طلبی سودای فتح بابل به سراغش 
بستِن  داستان  كه  دروغگويی  عادل،  انوشيروان  آمد، 
زنجير شكايت و  پوز ماليدن االغ و دادگری او، از سوی 
اين طيف به حاشيه رانده شده، نمادی از حماقت و 
 عوامفريبی كسی است كه در يک شب هزاران مزدكی 
را، بواسطه مرام اشتراكی شان كشت.  تقاضای كفشگر از 
شاه ساسانی برای تحصيل فرزندش و  پاسخ منفی پادشاه، 
جلوه ای از نظام كاستی ايران باستان و سياهه دختر مطلوب 
حرامسرای شاهی درگاه خسرو، نمادی از شهوت  رانی و  
برخی شعرای درباری هم خادمان بی جيره مواجب اين 

دستگاه به گماِن آن دوران »طاغوتی«. 
نفرت از همه اينها كه برشمردم بيش از آنكه نتيجه 
باشد،  »تاريخ«  ايرانيان در  مطالعات و  پژوهش برخی 
و  پهلوی  دستگاه  از  آنان  مقطعی  خشم  از  بازتابی 
سياست  های آن بود. زيرا بعد از رسميت يافتن تاريخ 
شاهنشاهی به جای تاريخ شمسی، ترديدی باقی نمانده 

بود كه جدايی حكومت از مردم تا نفی بخشی از هويت 
آنان پيش رفته است.

حاال و با گذشت چهل سال  از انقالب، همه چيز 
برعكس شده است.

به واسطه منشور حقوق بشر، هخامنشيان  كوروش 
به خاطر ابهت و  قدرت امپراتوری ايرانی، انوشيروان 
به خاطر دادگری و خالصه همه دارايی های مادی و 
معنوِی ايران باستان به عنوان ميراث باشكوه به تاراج رفته 
تقديس می شود و شاعرانی چون فردوسی می شوند نماد 

اراده يک ملت در دفاع از هويت و تاريخ خود.
اجتماع مردم در جوار آرامگاه كوروش بزرگ كه هر 
ساله پرشمارتر از سال پيش برگزار می شود، نمونه بارز 
اين رفتار كامال متفاوت از سه دهه و  اندی پيش است كه 
 محدود به كوروش نيست و برخی چون بابک خرمدين 

را نيز در برگرفته است.
اين  تغيير نتيجه مطالعه بيشتر مردم يا مانوس شدن 
آنان با تاريخ يا اثبات فضيلت يا رذيلت شخصيت های 
تاريخی مذكور نيست، بلكه اين بار هم اين احساس 
كه قوه قاهره ای می كوشد در كنار احساس نارضايتی از 
سياست ها ی پليد رژيم و  نفرت از روند راديكال حاكم، 
بخش ديگری از هويت مردم را به هيچ بگيرد، جامعه 
را به سمت نوعی مبارزه منفی نمادين از طريق تقديس 

گذشته كشانده است.
اين موارد از كوروش ستيزی تا كوروش پرستی از نفی 
بابک خرمدين تا تقديس او و از عرب پرستی تا عرب 
ستيزی، از نفی بخش های مختلف تاريخ يا يک هويت 
تا تقديس يكی از اين دو و  ده ها مورد مشابه بيش از 
آنكه نشانگر الفت و  انس يک ملت با »تاريخ« يا تقويت 
خودآگاه جمعی آنان باشد، تنها نشانه ای از يک كاستی 
و  اختالل است كه در سايه ترس از طرد به عنوان ابزار 

اعالم نارضايتی، به كسوت »تاريخ«  درآمده است.
ورود از سر استيصال و  توام با اعتراض به »تاريخ« 

نه تنها اميدبخش و راهگشا نيست بلكه نشانگر پايان 
و  ناكارآمدی شيوه ای از »تلقين« و »قرائت« باب طبع 
ساختار حاكم از يک واقعه تاريخی و آغاز نوع ديگری 
از »تندروی و غفلت« با چاشنی اعتراض از سوی مردم 

است.
اين دستاويز شدن تاريخ بيش از آنكه حقيقتی تاريخی 
را آشكار سازد، واقعيتی سياسی را نشان می دهد و بيش 
از آنكه به علم تاريخ مربوط باشد، در حوزه روانشناسی 

توده، قابل فهم است.
 در نتيجه شخصيت تاريخی مورد تقديس، محبوبيتی 
فصلی دارد، تاريخ، به شكل عوامانه ای خميرمايه ادعاهای 
غيرمستند و سياسی جامعه پوالريزه می گردد، روان پريشی 
تاريخی اوج می گيرد و بخش جذاب شده از گذشته 
تاريخی نيز با تغيير »امر سياسی« اهميت خود را از دست 
می دهد بی آنكه در اين ميان اتفاقی مهم در »فهم علمی« يا 

»جريان آگاهی فردی و عمومی« روی داده باشد.
توده  روان پريشی  بحران  در  كشی  پايه ای ترين خط 
را  جريانات  تميز  و  تفكيک  قدرت  ما  كه  آنجاست 
تشخيص دهيم. آنجا كه بدانيم»تاريخ« نبايد زمينه ساز 

ابراز احساسات باشد و مورخ خيال پرداز نيست. 
عربيت،  و  اسالميت  ميان  تفكيک  به  قايل  كه  آنجا 

ملی گرايی و شوونيسم و ... باشيم.
آنجاست كه به جای هشتگ نام خليج فارس، فكری به 
حاِل 3٠ درصد از آلودگی و منجالب اش می بوديم و به 
جای حنجره پاره كردن بيهوده و از سر احساس زدگی و 
جو گرفتگی بی پايه شوونيستی  كه » كورش پدر ماست«، 
به كوروش ها، داريوش ها و بابک هايی می انديشيديم كه 
نه از امپراتوری فالن پادشاه كبير واالمقام سر برآورده اند، 
نه در دستگاه عجوز مجوز خلفای اموی پشتكی زده اند، 
بلكه هزاران سال بعد، به جرم »آزادگی« زندانی می شوند 
،به جرم »تفكر« از عقل عقيم می شوند و به جرم»زندگی« 

می ميرند. 

اكنون دويستمين سال تولد پيامبر ايرانی بهاءاهلل است. 
اما از نظر او در واقع اين تولد دعوتی به تولد انسان 
است. يعنی آنكه آدميان از فرهنگ خشونت و تنازع بقا 
فراتر روند و به پهنه مهر و صلح يعنی فرهنگ وحدت 
در كثرت گام گذارند. همه نوشته های وی معطوف به 
همين اصل است و اين مطلب پيش از هر چيز تأكيدی 
بر نفی خشونت مذهبی، نفی استبداد سران مذهبی، نفی 
خودكامگی سياسی، نفی بيداد اجتماعی و نفی يكی شدن 

دين و دولت است.
انديشه بهاءاهلل برتعبيری روحانی از هستی و انسان 
تأكيد می كند و اين تعبير نخست در رابطه با دين و عرفان 
نهادينه شده و در نتيجه يگانگی خدا در يگانگی همه 
پيامبران و همه اديان جلوه می يابد. آنگاه اصل يگانگی 
به عرصه انسان نيز اطالق می شود آنچنانكه بازسازی 
فرهنگ و نظام اجتماعی در جهت اصل وحدت در 
كثرت هدف آئين بهائی است. اين نوشته به پژوهشی در 
باره چند اصل مركزی در نوشته های بهاءاهلل معطوف به 

اصالح اجتماعی می پردازد.

اول: برابری و یگانگی بعنوان بازتاب هشیاری 
روحانی

آثار بهاءاهلل از برابری حقوق انسانها، و وحدت و يگانگی 
نوع بشر دفاع می كند. اما اين تعاليم محصول تعبيری 
روحانی از انسان است. در اين مورد فلسفه سياسی و 
اجتماعی بهاءاهلل نه تنها با فلسفه های مادی گرا تفاوت 
كيفی دارد بلكه بخصوص با فلسفه سنت گرايان مذهبی 
نيز ناسازگار است.  در ابتدا ممكن است اين مطلب بنظر 
غريب بيايد چرا كه  بنظر می رسد كه هم آئين بهائی و 
هم سنت گرايان مذهبی هردو نظريه اجتماعی خود را  
بر اساس مفروضات روحانی بنا نهاده اند. اما حقيقت 
آنستكه اين شباهت تنها شباهتی ظاهريست و در واقعيت 
ميان اين دو نظريه شكافی ژرف قرار دارد. برای درک 
فلسفه سنت گرائی مذهبی بايد به اين نكته توجه نمائيم 
كه همانطور كه انديشمندان گوناگون خاطرنشان كرده اند 
منطق قلسفه سياسی قرون وسطائی )كه در منطق سنت 
گرايان مذهبی ادامه می يابد( منطق تشابه و تناسب است. 
به اين معنا كه در اين انديشه، رابطه ميان خدا با خلق در 
رابطه ميان گروههای گوناگون اجتماعی تكرار و تحميل 
می شود. رابطه خدا با خلق رابطه برتری و نابرابری است 
و در نتيجه، تكرار اين منطق در عرصه روابط اجتماعی 
به توجيه نابرابری و استبداد و تبعيض در صجنه روابط 
اجتماعی منجر می گردد. بعنوان مثال، رابطه ميان مرد و 
زن بازتابی از رابطه خدا با خلق می گردد و در نتيجه 

زن مطيع و كهتر مرد تلقی می شود. يا آنكه رابطه آزاد و 
برده تجلی رابطه خدا با آفريده اش می شود و در نتيجه 
برده داری سنتی الهی و مشروع قلمداد می گردد. و يا 
رابطه ميان حاكم و مردم انعكاسی از رابطه پروردگار و 
بندگانش می شود و در نتيجه نظام استبداد سياسی مشروع 
می گردد. در اين ميان البته رابطه ميان عالم مذهبی و عامه 
مردم بعنوان صريحترين جلوه نسبت خدا و بندگان تلقی 
می گردد زيرا كه علماء و فقهاء معموالً بعنوان نماينده خدا 

قلمداد می گردند.
اما از نظر بهاءاهلل اين منطق نادرست است. يعنی آنكه اين 
نوع فلسفه سياسی، انسان را به حد يک شيئ و موجودی 
عاری از هر نوع جنبه روحانی منحط می سازد اما در عين 
حال با استفاده از واژه های مذهبی سعی می كند كه به 
اسم دين به توجيه روابط سلطه و تبعيض موفق شود. در 
واقع منطق تشابه نه منطقی عرفانی و روحانی بلكه طرد 
و نفی هرنوع تعبير روحانی از هستی و انسان است. آثار 
بهاءاهلل مكرراً اين نكته را بازگو می كند كه چون همه 
هستی و همه انسانها مخلوق يک خدايند و به توسط يک 
كلمه خلق شده اند در نتيجه همه انسانها با هم برابرند و 
دارای حقوق مساوی. چون همه انسانها بنده خداهستند 
و در نتيجه صورت و مثال خدا هستند پس همه انسانها 
عزيز و مقدس و برابرند و بنابراين هيچ انسانی را نمی 
توان ذليل و خوار نمود. بعنوان مثال، در كتاب اقدس، 
بهاءاهلل پس از انكه برده داری را حرام می نمايد چنين 
می گويد كه هيچكس نبايد خود را برتر از هيچكس ديگر 
بشمارد چرا كه همه بندگان خدايند و همه داللت می كنند 
كه جز او خدائی نيست. در اينجا می بينيم كه درست 
نقطه مقابل منطق تشابه مورد تأكيد قرار می گيرد. عبوديت 
انسان نسبت به خدا به اين معناست كه هيچ انسانی نمی 
تواند خود را برتر از ديگری بشمارد يا انكه ديگری را به 
بردگی بكشد. بهمين ترتيب در آخر كلمات مكنونه عربی 
بهاءاهلل تأكيد می كنند كه علت اينكه خدا همه آدميان را از 
يک خاک بوجود آورده اين است كه هيچكس خود را 

برتر از ديگری نشمارد.

دوم: رابطه تنگاتنگ دمکراسی روحانی و دمکراسی 
سیاسی

  از جمله مهمترين نوآوريهای بهاءاهلل اينستكه او اولين 
كسی است كه در ايران از لزوم دمكراسی سياسی سخن 
گفت. در حكومت خودكامه و استبدادی يک نفر بر مردم 
حكومت می كند و تنها ارادة او تعيين كنندة سرنوشت 
مردم است.  بيشتر تاريخ بشر بر اين نوع حكومت بنا 
يافته است.  خودكامگان در انديشۀ سنّتی بنا به طبيعت 

از ديگران برترند و حكومت آنان بر مردم مانند حكومت 
خدا بر جهان تلّقی می شود. بدين ترتيب در اين نوع 
حكومت همگان از انسانيّت خود عاری شده و همانند 
يک شيئی و حيوان با آنان رفتار می شود.  آشكار است 
كه نوع ديگر حكومت يعنی حكومت مردم ساالری يا 
دمكراتيک با حفظ و احترام به انسانيِّت انسان سنخيّت 

دارد.
مفهوم بهاءاهلل از دمكراسی البتّه بر مبنای تعبيری معنوی 
و روحانی از همۀ آدميان استوار است و در نتيجه با 
احترام متقابل و يگانگی مردم و نهادينه شدن حقوق و 
آزادی همگان همراه است.  از اينجاست كه آنچه در 
دنيای كنونی دمكراسی ناميده می شود در بسياری موارد 
تنها جلوة نارسايی از مفهوم راستين دمكراسی است.  به 
عنوان مثال زمانی كه سلب حقوق اقّليّت های مذهبی، 
قومی و يا زنان توّسط رأی اكثريّت توجيه بشود تنها 
شبحی از دمكراسی مطرح است.  همين طور آنگاه كه 
مشورت ميان افراد و گروه ها به نزاع و تعّصب و دشنام 
انحطاط می يابد در واقع  احزاب سياسی  ميان  متقابل 
صحنۀ سياست به نوعی ديگر به عرصۀ جنگل و منازعۀ 
بقا واژگون شده است. به همين دليل است كه همواره 
بهاءاهلل منطق دمكراسی را بعنوان منطق »مشاورت« در 

سرتاسر جامعه توصيف می نمايد.
اما آثار بهاءاهلل پيش فرض ظهور و موفقيت دمكراسی 
سياسی را ظهور و نهادينه شدن دمكراسی روحانی و 
فرهنگی می شمارد. به عبارت ديگر نخست آدميان بايد 
از فرهنگ تقليد و تبعيت كوركورانه سران مذهبی و 
فرهنگی آزاد گشته و با اعتماد به توانائی و ارجمندی 
نمايند كه در مورد مسائل گوناگون  خويشتن عادت 
مستقالنه بينديشند، از بردگی علماء و فقهاء كه آنان را 
بقول خودشان همانند چارپايان می بينند )عوام كاالنعام( 
خود را رها سازند، به چشم خود بببينند و بگوش خود 
بشنوند و از عرصه پيش داوری و تعصب به پهنه مهر و 
يگانگی گام نهند. تنها در اين صورت است كه دمكراسی 
سياسی امكان پذير گشته و تنها لفظی بی معنا نخواهد 
بود. به اين سبب آثار اوليه بهاءاهلل بيشتر بر ضرورت 
اين دمكراسی روحانی و فرهنگی تأكيد می نمايد. كلمات 
مكنونه، كناب ايقان و هفت وادی از جمله آثاری است 
كه اساساً به اين نوع بازسازی فرهنگی معطوفند. اما در 
چارچوب اين اصل تحری حقيقت است كه بهاءاهلل از 
ضرورت دمكراسی سياسی نيز سخن می گويد. يكی 
جلوه اين دواصل اين بيان بهاءاهلل است كه در آخر دهه 

١٨6٠ خطاب به بشريت چنين می گويد:
ادامه در شماره آینده

www.iranshahrnewsagency.com

شما  هم می توانید 
رویدادهای محلی خود 

را با هموطنانتان درمیان 
بگذارید

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
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روی میز تحریریه:            

حل جدول شماره گذشته

افقي:
۱- آمیختگي - ولید

۲- مستمري - الهه نور - راکب
3- کالبد - اندک - رخسار - تصدیق فارسي

۴- توان آخر - سیاسي - زمین ترکي
۵- ضمیر خارجي - ضمیر مونث انگلیسي

۶- تاجر - درد استخواني
۷- از الفباي یوناني

8- پشه ماالریا - لوله تنفسي - زاهد
9- چرخ چاه

۱0- آلبالو - لوطي
۱۱- پدر بزرگ - سایه گاه

۱۲- تکیه دادن - بافت شناسي - ضمیر تکبر
بتونه - نگاه  ۱3- صندلي سنگي - واحد تنیس - گل 

دزدانه
۱۴- مار سیاه وسفید - ودیعه - واحد پول روسیه

۱۵- زراد - مجانیا!
عمودی:

۱- دوري و پرهیز - چلنگر
۲- مرغ مقلد - فواره - تکرار شده

3- از سبزي ها - خار سر دیوار - رده ودسته - اطاعت
۴- چله کمان - پرت - فلز سرخ

۵- چه وقت - بله انگلیسي
۶- اصطالحي در ورزش بسکتبال - آنزیم

۷- خباز
8- باران فصلي - ني میان تهي - دوانیدن اسب

9- رادار
۱0- کاربراتور - فشار سنج

۱۱- ماه سرد - روغن مو
۱۲- دنبال و عقب - دیم - شهر رازي

۱3- جایز - حرف دهان کجي - عدد نفس کش - ماتم
۱۴- لباس زنان هند - بیماري سروصدا - میوه پخته در 

شکر
۱۵- کشتي جنگي یونان باستان - رئیس جمهور آمریکادر 
زمان جنگهاي داخلي این کشور که موفق به لغو قانون برده 

داري گردید

فیسبوک و تولید دیکتاتورهای کوچک فرهنگی

فيس بوک يا اينستاگرام را كه نگاه می كنيد، پر است 
خندان  آدم های  آن  در  كه  پرطراوتی  عكس های  از 
دوستی،  گرفته اند.  جشن  هم  با  را  »دوستی شان« 
همه  است.  اجتماعی  شبكه های  ارزش  پايه ای ترين 
بايد با هم خوب باشند و گل بگويند و گل بشنوند. 
اما علم جامعه شناسی مدرن معتقد است آدم هايی كه 
همه يک شكل و همسان اند نمی توانند به جوهر دوستی 
دست يابند، بلكه دوستی، تنها در مواجهه با امر كامال 

متفاوت رخ می نمايد.
اينترنت، فرهنگ سايبری  در اولين سال های ظهور 
هنوز به ايده های آينده نگرانه اش زنده بود. اما امروزه 
شده  عمل گرايانه تر  بسيار  جهانی  تارنمای  وضعيت 
به زمان حال دوخته است. كاربران »خود- و چشم 

يافتن  يرای  تالش  تكنيک های  ديگر  و  بازاريابی« 
شهرت اند.

آن،  سياسی  معنای  به  نه  البته  خصوصی،  عرصه 
مثل  انگشت شمار  شركت  چند  است.  شده  عمومی 
تا  می كوشند  اينستاگرام  و  گوگل  فيس بوک،  اپل، 
مشتری هايشان را به سيستم سرتاسری خود وصل كنند.
ديجيتال  دنيای كوچک  اين  در  احساسات عمومی 
نتيجه  نامرئی  الگوريتم های  كه  جايی  چيست؟ 
جست وجوهای ما را شخصی سازی می كنند و تبليغات 

را به همه می رسانند.
ماجرا وقتی جالب تر هم می شود كه بدانيم كل جريان 
گردش آزاد اطالعات يعنی »اينترنت« بخشی از فعاليت 

وزارت بازرگانی دولت فدرال اياالت متحده است.
فعاليتی كه در نقش ميز كاری ديجيتال ظاهر می شود 
كتابخانه های  تلويزيون ها،  و  فيلم ها  از  آرشيوی  كه 
دانشگاهی، كافه ها و جريان های ارتباطی به آن وصل 
جا  اجتماعی  شبكۀ  يک  در  مردم  وقتی  است.  شده 
در  را  همه  چيز  دوباره  كه  ندارند  خوش  می افتند، 
يک شبكه اجتماعی ديگر از نو شروع كنند. آن هايی 
كه می خواهند در آخرين شبكه اجتماعی فعلی، يعنی 
گوگل پالس، ثبت نام كنند، مجبورند نام اصلی خود 

مشتری  شركت ها  است،  ساده  چرا؟  كنند.  وارد  را 
می خواهند نه فعال وبالگ نويس.

»بيونگ-چول هان« جامعه شناس و فيلسوف كره ای 
تبار ساكن آلمان، كسی است كه الگوهای توضيح دهنده 
مطرح  مجازی  دنيای  بنياندين  تحوالت  برای  نوينی 
كرده است. او در سال ٢٠٠6 كتاب»فرافرهنگی بودن« را 
منتشر كرد و  به تفصيل شرح داد كه فرهنگ چطور در 

سايه وضعيت جهانی  تازه تغيير می كند.
روايت ساده شده كتاب عرض و طويل او چنين بود:

»زمان ها و وضعيت های مختلف در فرافرهنگ دوش 
به دوش يكديگر می ايستند« به همين علت است كه 
دكتر هان اين زمينۀ جهانی را »دنيای موزاييكی« می نامد. 

»رفتار دوستانه بنيان فرافرهنگی بودن است.«
كه  می سازد  قادر  را  فرافرهنگ  قواعد،  فقدان   
حداكثر  فرافرهنگ  باشد.  داشته  وسيعی  تأثيرگذاری 
وحدت و حداقل تداخل را ايجاد می كند؛ جايی كه 
افق های اشتراک در تكثر ايده ها و هويت های رنگارنگ 
درگيری های  موجب  فرافرهنگ  می شوند.  پديدار 
تک نفره می شود، چيزی كه جامعه شناسی كالسيک آن 

را »تداوم در حين گسست « می نامد.
در اين نگاه از يک سو »بازی های خالقانه با هويت های 
تخيلی« به عنوان فرافرهنگ توصيف می شود، و از سوی 
»مازاد  از مالل آوربودن  ناشی  فرسوده«  »جامعه  ديگر 
مثبت نگری« در جامعه مجازی تلقی می گردد. درست 
دو روی سكه زندگی آدمی: كودكانی كه از صبح تا 
عصر ده  ها بازی مختلف را شروع و تمام می كنند و 
روی ديگر، سالمندانی كه می توانند همه روز وقت خود 
را تنها صرف مطالعه يک مقاله يا كتاب مالل آور كنند.

به همين دليل است كه آن قدر انرژی ها كم است!
از  خالی  يكنواخت  فضای  در  مثبت نگری  اين 
هيچ  كه  جايی  است،  كرده  پيدا  استقرار  منفی نگری 
قطبی شدگی ميان دوست در برابر دشمن وجود ندارد؛ 
داخل در برابر خارج نيست، و خودی در برابر بيگانه 

قرار ندارد.
 همين فيلسيوف اجتماعی در رساله ای ديگر كه ١٠ 
سال پس از نخستين كتاب خود يعنی همين سال قبل 
خشونت«  »جريان شناسی  عنوان  زير  كرد  منتشرش 
درباره شفافيت در هويت اجتماعی به  مثابه يكی از آثار 

فرايندهای اقتصادی نگاه كرده است.
در شبكه های دوست يابی و يا زوج يابی اينترنتی، كه 
قرار است دو طرف در دنيای واقعی نيز همديگر را از 
نزديک مالقات كنند، دسته ای از قواعد و حتی انتقادات 
پذيرفته شده مشترک، جزء آداب ارتباط و آغاز دوستی 
به رسميت شناخته می شود، اما در شبكه های اجتماعی با 

كاركرد امروزی مثل فيسبوک يا اينستاگرام، بايد تالش 
كنيد تا از هرگونه اظهارنظر منفی اجتناب كنيد، كاری 
می گذارد.  باقی  تعامل  برای  باريكی  بس  دريچه  كه 
در مجموع، پنج ميليون نفر طرفدار اضافه شدن گزينه 
»ديس اليک« در فيس بوک بوده اند، وقتی اين را مقايسه 
كنيد با نزديک به ١ ميليارد كاربر اين شبكه، رقمی قابل  

چشم پوشی به نظر می آيد.
معنی اين مقايسه ساده است. يعنی هنگامی كه ما در 
شبكه های اجتماعی تصوير و يا موضوعی را به اشتراک 
كنند.  تمجيد  آن  از  همه  كه  داريم  توقع  می گذاريم، 
خيلی ساده است. احساس می كنيم »سبک زندگی ما 
همانقدر كه برای خودمان جذاب است بايد و حتما 

بايد برای ديگران نيز جذاب باشد.«
و جالب تر اينكه هستند كسانی كه از الصاق اليک و 
حتی الو در پای تصوير ما در فيسبوک دريغ نمی كنند 
ولی در عين حال در دل خود ركيک ترين ناسزاها را 

به ما می گويند. 
حال آنكه در سوی ديگر نيز تاب شنيدن انتقادات 
از  بسياری  برای  هم  مجازی  بی احترامی های  و  تند 
كاربران وجود ندارد. يعنی ما فقط دوستانی می خواهيم 
كه بدون اينكه در خوشی ما شريک بوده باشند، ما و 

خوشی هايمان را تحسين كنند.
شايد اين تعبير كاربردی باشد: شبكه های اجتماعی از 

ما »ديكتاتورهای كوچک فرهنگی« ساخته است. 
آيا هنوز رفتار دوستانه می تواند در اين سياق معنايی 
چه  دوستی  غيرمادی  ارزش  دربارة  و  باشد؟  داشته 
در  سوال  اين  به  جواب  هست؟  گفتن  برای  حرفی 
سال های بعد بالی جامعه انسان امروز و فردا خواهد 

بود.

دکتر مهدی آقازمانی - جامعه شناس:

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42501&Status=2
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در دنیای پیرامون ما:

پشت پرده سیاست، روی پرده سینما و صفحه تلویزیون
در  سياست  از  جزئی  همواره  سينما  و  تلويزيون 
آمريكا بوده اند. ٨٠ سال پيش ستارگانی چون جيمز 
سياستمداران  نقش  در  فوندا  هنری  و  استوارت 
آمريكايی ظاهر شدند، حال كوين اسپيسی در نقش 

رئيس جمهوری خيالی اما نزديک به واقعيت.

در  پوشالی«  »خانه  سريال  قسمت  نخستين  وقتی 
می كردند  تصور  خيلی ها  شد،  پخش   ٢٠١3 سال 
وضعيت سياست در آمريكا در واقعيت، به وخامت 
آن  چيزی نيست كه در سريال تصوير شده است. اما 
پس از پيروزی دونالد ترامپ اين تصور عوض شد. 
سريال خانه پوشالی پشت پرده كارزارهای انتخاباتی 
در آمريكا را نشان می دهد. حاال بسياری از بينندگان 

معتقدند كه روايت های سريال چندان بيراه نبوده اند.
فعال  آن  توليد  ادامه  هم  دليل  همين  به  شايد  و 

ماتوقف شده است.

٨٠ سال پيش هاليوود نگاهی متفاوت به سياست 
و  كارگردانان  دوران  آن  در  كه  تصويری  داشت. 
آميخته  می دادند،  ارائه  سياستمداران  از  تهيه كنندگان 
اين  كالسيک  نمونه  بود.  ايده آليسم  و  قهرمانی  به 
فيلم های سياسی »اميدبخش« در سال ١939 به روی 
پرده رفت: فيلمی به اسم »آقای اسميت به واشنگتن 

می رود« با بازی جيمز استوارت.

كه  است  كمدی  ژانر  در  فيلمی  بجنبان«  را  »سگ 
يک ماه پيش از رسوايی جنسی بيل كلينتون با مونيكا 
روايتگر  فيلم  اين  آمد.  پرده  روی  به  لووينسكی 
تالش  در  كه  است  انتخاباتی  تيم  يک  ماجراهای 
برای الپوشانی رابطه جنسی رئيس جمهور آمريكا با 
دختری زير سن قانونی، جنگی خيالی را خلق می كند. 

پخش   ٢٠٠٥ سال  در  ای بی سی  تلويزيونی  شبكه 
سريالی با عنوان »فرمانده كل قوا« را آغاز كرد. اين 
سريال داستان زندگی و فعاليت روزمره مكنزی الن، 
متحده  اياالت  زن  خيالی  رئيس جمهوری  نخستين 
آمريكا را با بازی جينا ديويس روايت می كرد. روايتی 
كه ١١ سال بعد، هيالری كلينتون در يک قدمی آن 

ايستاد.

سپتامبر  غربی«  »بال  سريال  از  قسمت  نخستين 
١999 به نمايش درآمد. پخش اين سريال كه زندگی 
روزمره رئيس جمهور آمريكا را نشان می دهد، تا سال 
٢٠٠6 ادامه داشت. اين سريال ١٥4 قسمتی به گفته 
كارشناسان تصويری واقع گرايانه نسبت به سياست در 

كاخ سفيد ارائه می داد.

جرج كلونی با فيلم »نيمه ماه مارس« محصول سال 
٢٠١١، مبارزات درون حزبی رياست جمهوری آمريكا 
نقش  فيلم  اين  در  او  را روايت كرد.  آن  و حواشی 

انتخابات  در  دموكرات  نامزد حزب  موريس،  مايک 
رياست جمهوری را بازی می كند.

سياسی  كمدی  ژانر  در  »كمپين«  سينمايی  فيلم 
ساخته شد و در سال ٢٠١٢ به روی پرده آمد. اين 
فيلم به كارگردانی جی روچ نگاهی كامال بی پروا و 
آميخته با گستاخی به سياست و انتخابات در آمريكا 
انداخته است. اتفاقات اين فيلم گويی بخشی از تاريخ 

مبارزات انتخاباتی سال ٢٠١6 را روايت می كند.

»بحران راه و رسم ماست« نام فيلمی به كارگردانی 
بوالک  هنرنمايی ساندرا  با  و  ديويد گوردون گرين 
است. اين فيلم بر اساس حوادثی واقعی ساخته شده 
كه در جريان انتخابات رياست جمهوری سال ٢٠٠٢ 

در بوليوی رخ دادند.

شبكه نتفليكس در سال ٢٠١6 نخستين قسمت از 
نگاهی  كه  كرد  را پخش  برگزيده«  »بازمانده  سريال 
متفاوت و نو به مقوله سياست در آمريكا دارد. پس از 
آنكه رئيس جمهور و تمام دستياران ارشدش در يک 
انفجار كشته می شوند، قرعه به نام تنها بازمانده حلقه 
نيست جز  او هم كسی  رياست جمهوری می افتد و 
وزير مسكن و شهرسازی كه به يكباره بايد بار سنگين 

وظيفه خطير رياست جمهوری را به دوش بكشد.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39497&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39041&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=19498&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=44983&Status=2


11 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:22 - NO:91  - NOV,3 , 2017 نشریهخبری،فرهنگی،سیاسیایرانشهر-سالبیستودوم-شماره91-آدینه3نوامبر2017

همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08.NET/EVENT

رویدادهای هفته:

 از آدینه 3  نوامبر  2017
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت 
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید. 

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.

mojgana@ketab.com

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

رسانه های آمريكايی از تاسيس گالری هنری جديد روشی 
رهنما استقبال كرده و آن را پنجره تازه ای رو به ايران لقب 
آمريكايی  ايرانی  هنردوست  »يک خانم  می نويسند:  و  داده  
كالنشهر  در  ايرانی تبار  جوان  هنرمندان  گردآوردن  برای 

لس آنجلس، يک گالری هنری استثنايی تاسيس كرده است.«
 خانم »روشی رهنما« با افتتاح گالری هنری جديد خود به 
اسم The Space by AdvocArtsy در قلب كالنشهر 
لس آنجلس با هدف گردآوری هنرمندان جوان ايرانی تبار و 
نمايش آثار آنان، گامی بلند در جهت حفظ و ارتقای فرهنگ 
به  برداشته است. گالری هنری خانم رهنما  ايرانيان  و هنر 
وسعت ١٨٠٠ فوت مربع در منطقه فشن ديستريكت مركز 
شهر لس آنجلس ميعادگاه هنرمندان ايرانی تبار آمريكا به ويژه 
هنری  پاتوق  نزديكی  در  كه  بود  خواهد  كاليفرنيا  ساكنين 

كالنشهر لس آنجلس تاسيس شده است.
اين مجموعه گالری دايمی در مجاورت جديدترين موزه 
در  و  گرفته  قرار  لس آنجلس  معاصر  هنرهای  انستيتو  و 
ادامه فعاليت های هنری موسسه AdvocArtsy مستقر در 

با  توسط روشی رهنما  در سال ٢٠١٥  كه  سانتامونيكاست 
هنری  نمايشگاه های  و  رويداد  پروژه،  ارايه  و  توليد  هدف 

پديد آمده است.
به  جديدش   هنری  گالری  تاسيس  درباره  رهنما  روشی 
روزنامه نگاران گفته: »تعداد زيادی از هنرمندان ايرانی تبار در 
اياالت متحده به ويژه كالنشهر لس آنجلس زندگی و فعاليت 
می كنند كه آثارشان نمايش، ارايه و ديده نشده است بنابراين 
به اين فكر افتادم تا مكانی را برای گردآوردن اين هنرمندان 

بوجود آورم.«
موسسه  سرگذاشتيم،  پشت  را  آن  تازگی  به  كه  اكتبر  در 
را  خود  جديد  هنری  گالری  اندازی  راه   AdvocArtsy
با نمايشگاه اختصاصی آثار كالژ اجتماعی-سياسی »شادی 

يوسفيان« هنرمند ايرانی آمريكايی جشن گرفت.
برنامه های بعدی اعالم شده گالری روشی رهنما عبارت از 
نمايشگاه عكس  و فيلم »سپيده صالحی« در ماه دسامبر و 
نمايش آثار تجسمی و تصاوير متحرک »پويا افشار« در ژانويه 

آينده خواهند بود. 

 استقبال رسانه  های آمریکایی
 از تاسیس گالری هنری روشی رهنما

91

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

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

888 779 8489

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42024&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42024&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=37344&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=37344&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=34192&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=35389&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=35389&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=43055&Status=2

