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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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البیگرانبهنفعرژیماسالمی ،درلسآنجلسفاوندریزینگبرگزارمیکند:

مهمانی شیطان در شهر فرشتگان

پیامد

حملهتروریستی
در نیویورک

گروه نایاک که به البیگری برای
منافع رژیم اسالمی ایران ،در آمریکا
شهرت دارد در  5نوامبر  2017در
منطقه برنتوود لسآنجلس ،جلسهای
درخواست ترامپ از کنگره:
برای جمعآوری کمکهای مالی
التاری را لغو کنید
برپا کردهاست که در آن مارک تکانو
( )Mark Takanoنماینده کنگره
آمریکا نیز حضور دارد .انتشار خبر
استاد ارونقی کرمانی ،آمریکا
تشکیل این جلسه واکنش بسیاری از
گروههای مخالف جمهوری اسالمی
درگذشت
و مدافعان حقوق مردم ایران در
لسآنجلس را به همراه داشته است.
در اطالعیه گروه نایاک ،با وارونه
تاسیس مرکزی برای مطالعه
جلوه دادن دستورات مهاجرتی رییس
اصل یکم متمم قانون اساسی جمهوری آمریکا که نایاکیها به آن
«محدودیتبرایمسلمانان(Muslim
 »)banلقب دادهاند ،آمده است :جمع
کمپین گفتن رازهای
آوری کمکهای مالی برای تقویت
مزاحمتهای جنسی در کنگره حزب مقابل رییسجمهوری در
شرایط نابسامان سیاسی موجود تالشی
گروهی است که میتواند به رفع این
حمله با اتومبیل به مردم در
محدودیتهابیانجامد.
در دعوتنامه این جلسه که برای
اورنج کانتی
برخی از شهروندان متمول ایرانیتبار
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید ساکن لسآنجلس نیز ارسال شده

است عالوه بر سخنرانی نماینده
کنگره مارک تکانو ،تریتا پارسی رییس
گروه نایاک ،شایان مدرس یک وکیل
جوان ایرانیتبار ساکن فلوریدا و نیز
کیا همدانچی یک کاندیدای ایرانیتبار
شرکت در انتخابات  2018برای
نمایندگی کنگره از کالیفرنیا سخنرانی
خواهند کرد.
آنچه واضح است البی غیر رسمی
رژیم اسالمی که در پی جابجایی قدرت
در واشنگتندیسی ،پایگاه نزدیک
خود به کاخ سفید و وزارت خارجه
را از دست داده است به تاثیرگذاری
در روند انتخابات آتی آمریکا روی
آورده و میکوشد تا با نزدیکشدن
به کاندیداهای حزب دموکرات و
با کمکهای مالی به برخی از این
کاندیداها به طراحی ارتباطات تازهای
در کنگره مبادرت ورزد .در همین
راستا کاندیدایهای جوان و کم تجربه
میتوانند طعمههای خوبی برای این
گروه به شمار روند.
افشای خبر برپایی این جلسه که ابتدا
به صورت محرمانه اعالم شده بود،
واکنش شدید بسیاری از گروههای

مدافع حقوق مردم ایران و مخالفان
جمهوری اسالمی در جنوب کالیفرنیا
را به دنبال داشته است.
این کنشگران ،از ایرانیان مقیم کالیفرنیا
و خصوصا ساکنان حوزه انتخابیه 41که
بخشهای بزرگی از شرق لسآنجلس
تا شمال سن دیگو را در بر میگیرد
خواستهاند تا با تماس با نماینده خود در
کنگره «مارک تکانو» ،به او هشدار دهند
که آقای پارسی و همکارانش در نایاک
که از وی برای سخنرانی در این مراسم
جمع آوری کمکهای مالی دعوت
کردهاند ،ارتباط تنگاتنگی با دولت
اسالمی ایران و مقامات آن دارند که
هم اکنون تحت شدیدترین تحریمهای
کنگره آمریکا قرار دارند .از سوی دیگر
برخی ناظران آگاه ،درباره احتمال سو
استفاده از این نوع مراس م جمع آوری
کمکهای مردمی برای پولشویی و
انتقال میلیونها دالر از سوی حکومت
ایران برای استفاده در راستای تالش
برای انحراف انتخابات کنگره ،هشدار
میدهند .امری که به نگرانیهایی در
محافل امنیتی ایاالت متحده دامن زده
است.

واکنشستارهایرانیژاپنیتیمبیسباللسآنجلسدرقبالتوهینهاینژادپرستانه
يو درويش بازيكن ايرانيژاپني تيم بيسبال
لسآنجلس داجرز در بيانيهاي خواستار مثبت فكر
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 درویش چنين است:
«هيچ كس كامل نيست
آن چه كه او امروز انجام داد صحيح نبود ولي
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 برداشتهايم  .با توجه به اين كه ما
در اين جهان فوق العاده خوب زندگي مي كنيم ،
اجازه بدهيد مثبت باشيم و به پيش برويم به جاي
ان كه تمركز ما بر خشم باشد .من روي عشق بزرگ
همه حساب مي كنم».
کمیته انضباطی فدراسیون بیسبال آمریکا میگوید درويش و مادرش ژاپني است.
بازيكن خاطی تيم استروز به خاطر سخنان آقای درویش با نام کامل فرید یو درویش در سال
نژادپرستانه اش از  ٥بازي در سال  ٢٠١٨محروم  1986به در اوزاکای ژاپن به دنیا آمدهاست .پدرش
فرساد درویش در سال  1977از ایران به آمریکا
شد.
شایان ذکر است فرساد درويش پدر ايراني يو مهاجرت کرده و برای سالها در ایالت ماساچوست

اقامت داشت .اما پس از تکمیل تحصیالت دبیرستانی
جذب باشگاه فوتبال آمریکایی دانشگاه فلوریدا شد.
یو درویش هم اکنون رکورددار سرعت عکسالعمل
در مواجهه با پرتاب توپ است و یکی از 100
بازیکن نامدار تاریخ بیسبال آمریکا شناخته میشود.

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		 :

اثر :ژاک فراست

در کانون خبر:

درخواست ترامپ از کنگره :التاری را لغو کنید

با فاش شدن هویت عامل حمله تروریستی در
نیویورک ،رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد شدید از
روند فعلی پذیرش مهاجر از طریق برنامه «قرعه کشی
گرین کارت» از کنگره خواست درباره این برنامه
تجدیدنظر کند .این در حالی است که دموکراتهای
کنگره موافق اصالحات مهاجرتی آقای ترامپ نیستند.
پرزیدنت دونالد ترامپ که پیش از آغاز نشست
کابینه دولت خود با خبرنگاران سخن میگفت ،عامل
حمله روز سهشنبه گذشته در نیویورک را حیوان نامید
و گفت از کنگره میخواهم سریعا برنامه قرعهکشی
ویزای مهاجرتی را لغو کند.
روز سه شنبه  31نوامبر «سیف اهلل سایپف» در
ساعت شلوغ عصر با یک خودروی وانت به سمت
مردم و دوچرخه سواران حمله کرد که دستکم ۸
نفر کشته و حدود  ۱۷نفر زخمی شدند .این نخستین
حمله به نیویورک پس از زمان حمالت یازده سپتامبر
 ۲۰۰۱شناخته شده است .مهاجم که تبار ازبکستانی
دارد ،بعد از برنده شدن در التاری گرین کارت ،سال
 ۲۰۱۰به آمریکا مهاجرت کرده است.
براساس قانونی که کنگره آمریکا سال ۱۹۹۰
تصویب کرده ،هر سال حدود  ۵۰هزار نفر از
به یادمان یک عمر ممارست در عرصه فرهنگ:
کشورهای مختلف تحت برنامه موسوم به «روادید
مهاجرتی گوناگونی» ( )D.I.Vوارد آمریکا میشوند.
در حال حاضر افراد در قرعه کشی شرکت میکنند
شاعر ،نویسنده ،ادیب و برنامهساز پیشکسوت رادیو و تلویزیون و از مفاخر و وزارت خارجه و امنیت داخلی آمریکا تک تک
برندگان را مورد بررسی قرار میدهد و بعد با ویزا
جامعه فرهنگی ایرانیان آمریکا .
وارد کشور میشوند .آنها بعد از ورود به آمریکا دارای
گرین کارت یا کارت اقامت دائم میشوند که بعد از
 ۵سال میتواند به شهروندی شان منجر شود.هدف
این قانون تنوع سازی نژادی در آمریکاست.

استاد فرهنگ فرهی
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رئیس جمهوری آمریکا میگوید روش فعلی
برای جذب مهاجران درست نیست و برخی
جمهوریخواهان با او همراه هستند.
در نیمه تابستان امسال ،پرزیدنت ترامپ از پیشنویس
قانون اصالح نظام مهاجرت آمریکا خبر داد که
براساس آن در صورت تصویب ،اعطای گرینکارت
آمریکا ،به جای روابط خانوادگی ،براساس مهارت
کاری خواهد بود.
سناتورها تام کاتن و دیوید پردو ،دو سناتور
جمهوریخواه هستند که روی این طرح کار می کنند
اما در مقابل دموکراتها مخالف این تغییرات هستند.
آقای ترامپ میگوید آمریکا به جای پذیرش مهاجر
بر اساس شانس ،باید مهاجرانی را بپذیرد که از
تحصیالت ،مهارت و دانش زبانی باالتری برخوردار
هستند .همانگونه که کشورهای مهاجرپذیری مانند
کانادا همینگونه عمل میکنند.
همچنین پرزیدنت ترامپ روز در توئیتر خطاب
به سناتور ارشد دموکرات چاک شومر نوشت« :این
تروریست از طریق آنچه که «برنامه بختآزمایی

ویزای گوناگونی» مینامیم ،وارد کشور مان شد .من
خواستار ویزای مبتنی بر شایستگی هستم».
آقای ترامپ افزود« :به شدت برای مهاجرت مبتنی
بر شایستگی و نه سیستمهای قرعهکشی مورد قبول
دموکراتها ،تالش میکنیم .ما باید سخت گیرتر (و
هوشمندتر) باشیم .من به وزارت امنیت داخلی دستور
دادم که بررسی افرادی که وارد میشوند را با دقت
بیشتری انجام دهد».
آقای ترامپ از چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات سنا
انتقاد کرد اما در مقابل آقای شومر ،رئیس جمهوری
آمریکا را به سیاسی کاری متهم کرد و گفت رئیس
جمهوری باید توئیت نوشتن را متوقف کند و به جای
آن رهبری کشور را در این موقعیت آغاز کند.
آقای ترامپ از زمان روی کار آمدن چند فرمان
اجرایی صادر کرد که به گفته او ،هدف آن فرمانها
ایجاد امنیت بیشتر برای شهروندان آمریکاست .بخشی
از فرمان او برای لغو ویزا برای اتباع برخی کشورهایی
مانند ایران است که دولتهای آنان با آمریکا تبادل
اطالعات و همکاری امنیتی نمیکنند.

کاخ سفید :ایران درباره درخواست مالقات ،دروغ میگوید
چرا ایران درباره رد درخواست مالقات پرزیدنت نادر هاشمی ،مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه ،میگوید:
ترامپ دروغ میگوید؟ به نوشته نیوزویک ،هدف از «پخش این شایعه به روحانی در چارچوب سیاست ایران
انتشار این خبر احتماال نمایش شدت موضع رهبری وجهه خوبی میدهد .با اینکه دولت ترامپ در سطوح
ایران در برابر دانالد ترامپ برای مخاطب داخلی در ایران بسیاری متناقض عملکرده است ،اما معنی نمیدهد پس
بوده است .تندروهای مذهبی در ایران به حسن روحانی از شدت عمل علیه ایران بخواهد با آن ها تماس بگیرد.
و محمدجواد ظریف برای حمایت از توافق هستهای این روحانی است که از این داستان نفع میبرد».
هاشمی تاکید می کند« :اگر ایران چنین یقین دارد که
حمالت سختی کردهاند.
کارشناسان می گویند داستان ساختگی تالش ترامپ ترامپ درخواست این مالقات را کرده است باید ایمیل
برای مالقات با روحانی در حالی که دولت ترامپ موضع یا سندی برای اثبات آن ارائه بدهد».
سختتری علیه ایران گرفته است احتماال برای تقویت تماس تلفنی باراک اوباما و حسن روحانی در سال
چهره روحانی در افمار عمومی داخلی ابداع شده است ۲۰۱۳ .و دست دادن اوباما با محمد جواد ظریف در

سازمان ملل متحد در سال  ۲۰۱۵با واکنش شدید
تندروها در ایران روبرو شد و ظریف را به خیانت متهم
کردند.
علی نادر ،کارشناس امور خاورمیانه در موسسه رند،
نیز معتقد است« :دولت ایران با انتشار این شایعه سعی
میکند نشان بدهد در برابر آمریکا در مساله هستهای
دست باال را دارد ،خصوصا که به نظر میرسد واشنگتن
پس از عدم تصدیق برجام با وجود مخالفت دیگر امضاء
کنندگان آن در اقلیت قرار دارد».
دروغگویی رهبران رژیم اسالمی در عرصههای
گوناگون ،امر جدیدی نیست و سوابق طوالنی دارد.
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در کانون خبر:

الواح هخامنشی در انتظار رأی کنگره درباره برجام

«دادگاه استیناف حوزه هفتم ایاالت متحده آمریکا»
اعالم کرد ،دادگاه مربوط به الواح هخامنشی که قرار بود
در روزهای پایانی ماه اکتبر برگزار شود ،به  4دسامبر
 2017موکول شده است .به نظر میرسد سرنوشت الواح
هخامنشی و همچنین معامله ایران با شرکت بوئینگ به
تصمیم مجلس نمایندگان ایاالت متحده درباره پایبندی
ایران به برجام ربط پیدا کرده است.
در آخرین جلسهای که در دیوان عالی آمریکا در اوایل
تابستان سال جاری برگزار شد ،قرار شد ضبط و فروش
الواح هخامنشی در دانشگاه شیکاگو بررسی و رای نهایی
در پرونده الواح هخامنشی اکتبر  ۲۰۱۷اعالم شود .سایت
«دادگاه استیناف حوزه هفتم ایاالت متحده آمریکا» اما
اعالم کرده که این تاریخ به تعویق افتاده و بررسی به ۳۷
روز دیگر موکول شده است.
اگر رأی دیوان عالی آمریکا بر مصادره این آثار باستانی
قرار بگیرد ،از فروش آنها غرامت خانواده قربانیان چند
عملیات بمبگذاری پرداخته میشود.
پیش از این ،اواسط اکتبر سال جاری دولت ترامپ
برای افشای اطالعات محرمانه معامله شرکت بوئینگ با

شرکت آسمان از دادگاه فدرال شیکاگو دو ماه فرصت
خواسته بود .خانواده قربانیان چند عملیات بمبگذاری،
مانند شاکیان پرونده الواح هخامنشی خواهان توقیف و
مصادره اموال ایران در آمریکا برای پرداخت غرامت شده
بودند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنانی که ۱۳
اکتبر درباره تغییر استراتژی آمریکا در قبال ایران ایراد کرد،
ارزیابی توافق هستهای ایران با قدرتهای جهانی را به
کنگره آمریکا سپرد .رئیسجمهور آمریکا در گفتوگو با
شبکه فاکس گفته بود« :واقع ًا نمیدانم چه اتفاقی در این
زمینهمیافتد».
به نظر میرسد سرنوشت الواح هخامنشی و همچنین
معامله ایران با شرکت بوئینگ به تصمیم مجلس
نمایندگان آمریکا درباره پایبندی ایران به برجام ربط پیدا
کرده است .شرکت بوئینک در دادگاه شیکاگو استدالل
معامله با ایران ناقض توافق

آورده بود که افشای اطالعات
هستهای باشد و امنیت ملی آمریکا را به خطر بیندازد.
الواح هخامنشی در سال  ۱۹۳۳در پارسه یا تخت
جمشید کشف شدند و سپس در سال  ۱۹۳۶برای مطالعه

به مؤسسه شرقشناسی دانشگاه شیکاگو برای پژوهش
و مستندسازی به امانت سپرده شدند .از میان هزاران
لوح هخامنشی که به مؤسسه شرقشناسی شیکاگو به
ودیعه سپرده شده ،در سال  ۱۳۲۷تعداد  ۱۷۹لوح ،در
سال  ۱۳۵۰تعداد  ۳۷هزار و  ۷۴خرده الواح به ایران
بازگردانده شد .در سال  ۱۳۸۳هم تعداد  ۳۰۰لوح دیگر
به موزه ملی ایران ارسال شد.
پیش از این دادگاهی در ایاالت متحده آمریکا رأی داده
بود که با فروش الواح هخامنشی میتوان  ۷۱میلیون دالر
به قربانیان حوادث تروریستی غرامت پرداخت .اما سال
گذشته دادگاه استیناف در شیکاگو این حکم را لغو کرده
است.

استاد ارونقی کرمانی ،روزنامهنگار نامدار ایرانی در آمریکا درگذشت

رسول ارونقى کرمانى سردبیر پیشین مجله اطالعات با خبرنگاری و روزنامهنگاری در روزنامه اطالعات آغاز
هفتگی در تهران و مدیر مجله تهران پست در آمریکا ،کرد و تا پایان فعالیت حرفهایاش در ایران ،همانجا
جمعه گذشته  27اکتبر  2017در سن  ٨٨سالگى در ماند .او پس از مدتی به سمت سردبیری مجله اطالعات
حومه واشنگتن پایتخت آمریکا دیده از جهان فرو بست .هفتگی منصوب شد و  ۱۳سال سردبیری این نشریه را بر
شادروان ارونقی کرمانی یکی از مشهورترین ،عهده داشت .دوره سردبیری ارونقی کرمانی در اطالعات
محبوبترین و پرفروشترین پاورقینویسان ایران هفتگی را دورهای «موفق» و «پرتیراژ» دانستهاند .از ارونقی
در دهههای  ۴۰ ،۳۰و  ۵۰خورشیدی بود و آثارش کرمانی آثار بسیاری به صورت پاورقی یا در قالب کتاب
خوانندگان بسیاری داشت .ارونقی کرمانی پس از وقوع مستقل منتشر شدهاست.
انقالب زمستان  1357خورشیدی تا هنگام مرگ در از شادروان ارونقی کرمانی دهها اثر داستانی با مضامین شرکت کتاب در دسترس عالقمندان است .شایان ذکر
عاشقانه و اجتماعی در ایران و آمریکا به چاپ رسیده است برخی از آثار آن نویسنده نامدار معاصر در ایران
آمریکا زندگی میکرد.
ارونقی کرمانی کار مطبوعاتی خود را در سن  ۲۲سالگی است که بخشی از این آثار در کتابفروشی آن الین ممنوع االنتشار است.

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

در پی دستگیری و آزار گسترده پیروان آیین بهائیت
در آستانه جشن های مقدس دویستمین سالگشت
زادروز بهاءاهلل پیامبر و بنیانگذار دین بهائی در ایران
توسط عوامل رژیم جمهوری اسالمی ،گستره این
نقض آشکار حقوق بشر به کشور یمن و مناطق تحت
کنترل شورشیان حوثی گسترش یافته و گزارش های
بسیاری از دستگیری ،آزار و شکنجه بهائیان در یمن
منتشر شده است.
همزمان با جشن های مقدس دویستمین سالگشت
زادروز بهاءاهلل پیامبر ایرانی و بنیانگذار آیین بهائیت در
 ۲۲اکتبرماه جاری ،دستگیری ،آزار و اذیت گسترده و
حتی در برخی از موارد تیراندازی شورشیان حوثی (که
مورد حمایت رژیم جمهوری اسالمی ایران هستند)

بر علیه پیروان دین بهائی در کشور یمن ،موجی از
نگرانی بین المللی درباره سرنوشت بهائیان یمنی (با
اکثریت ایرانی تبار) ایجاد کرده است.به گزارش بنگاه
خبری  ،PR Newswireجشن زادروز بهاءاهلل در شهر
صنعا یمن با دستگیری ها و آزار گسترده بهائیان توسط
نیروهای شورشی حوثی به مراسمی غمگین و تلخ بدل
شد .در یکی از موارد گزارش شده ،عوامل حوثی به
منزل خانواده ای بهائی که با دوستان و نزدیکان زادروز
مقدس پیامبر دیانت شان را جشن گرفته بودند ،حمله
کرده و ضمن آتش گشودن به سمت خانه ،بوسیله یک
خودروی زره پوش درب منزل را درهم شکستند و آقای
«اکرم عیاش» یکی از بهائیان محلی را دستگیر کردند.
در چند روز گذشته نیز گزارش شده است ،سه ایرانی

تبار بهائی که از  ۲۵سال پیش در کشور یمن زندگی
میکنند ،به اتهام تبلیغ برای بهائیت توسط نیروهای حوثی
بازداشت شدهاند و ممکن است به ایران برگردانده شوند.
برخوردهای خشن ،آزار و شکنجه بهائیان مقیم
کشور یمن بدست شورشیان حوثی بار دیگر ارتباط و
حمایت تنگاتنگ حکومت جمهوری اسالمی ایران از
این شبه نظامیان تروریست را آشکار و اثبات میکند.
پس از گزارش رسمی آقای «احمد شهید» گزارشگر
سابق ویژه سازمان ملل متحد برای آزادی ادیان و عقاید
درباره آزار و نقض گسترده حقوق بهائیان در یمن و پی
گیری فعاالن حقوق بشر در سازمان ملل متحد ،احتمال
صدور قطعنامه ای برای آزادی پیروان دین بهائی در
یمن قوت گرفته است.

پذیرش مجدد پناهجویان با محدودیتهایی برای ایرانیان آغاز شد
دولت ایاالت متحده اعالم کرد 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 .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.
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
کشورهامیآیند.
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.

ایرانی هستم ،با افتخار ،فرزند کوروش!

امیر رنجبر  -نویسنده و مترجم:

بسیاری از ایرانیان داعیه پیروی از کوروش بزرگ را
دارند و خود را از فرزندان او می دانند اما آیا در رفتار و
عمل نیز اینگونه است؟
آنها که در داخل ایران زندگی می کنند ،گرفتار حکومتی
هستند که خود را پیرو تازیان میداند و اصوال با ایرانی
بودن و ملیگرایی مخالف است مگر در مواقعی که
بخواهد مردم را برای اهداف نمایشی خود جمع کند
مانند انتخابات و امثالهم که نیاز به سیاهی لشکر است.
اما متاسفانه ملت ایران نیز خود دچار سردرگمی فرهنگی
هستند و بر خالف شعارهای ایران پرستانه و پیروی از
سمبل های ایرانی مانند کوروش کبیر ،عملکردی غیر
از آن را بروز میدهند؛ از اعتقادهای عجیب و غریب
به افسانههای تازی و غیر ایرانی گرفته تا عدم احترام
به عقاید و ادیان دیگر که در برخی از افراد مردم نهادینه
شده و باعث باور به تافته جدا بافته بودن از ایرانیان
دیگر شده است ،به این معنا که این اشخاص خود و
همفکران شان را ایرانی می دانند و غیر ایشان ،غیر ایرانی
محسوب می شوند مانند باور به اینکه بچه ایرانی باید
شیعه باشد و مذاهب و باورهای دیگر از ما نیستند پس
این خود پاشیدن بذر نفاق و جدایی در یک ملت است
یعنی زیرپا گذاشتن یکی از ویژگی های جامعه کوروش
مدار ،جامعه ای که باید در آن همه اقوام و نژادها برادرانه
زیر عنوان ملت ایران در کنار یکدیگر زندگی کنند؛ نباید

دایم به این بیاندیشیم که مسلمان یا غیرمسلمان در ایرانی
بودنشان تفاوت وجود دارد و یکی از دیگری برتر است.
بین اعضای خانواده ملت ایران همه برترند و برابر.
آزادی و حفظ کرامت انسانی یکی دیگر از درسهای
کوروش بزرگ برای نه تنها ایرانیان بلکه همه بشریت
بوده است اما آیا آن را رعایت می کنیم؟ از سوی حاکمان
امروزی ایران زمین که پاسخ قطعی منفی است زیرا
حفظ منافع حکومتی آنان با این شعار بنیادین کوروش
در تعارض است و هیچگاه استبداد دینی نمیتواند آزادی
اندیشههای دیگر را بربتابد .در مورد مردم ایران اما این
موضوع متفاوت است؛ گاه رفتارهایی از افراد جامعه
ایرانی دیده می شود که با آزادی کوروش وار در تناقض
است ،مانند حمایت مردمی (البته نه همه مردم ولی جمع
کثیری از آنها) از جنگ طلبی و جنگ افروزی فرقهای در

منطقه خاورمیانه توسط حکومت مستقر در کشور ناشی
از ناآگاهی و مسمومیت فکری بوسیله باورها و تبلیغات
هدفمند قدرت حاکم.
و اما آنان که در خارج از ایران زندگی میکنند ،برای
حفظ و پاسداری از هویت اصیل ایرانی خویش وظیفهای
بس سنگینتر بر عهده دارند .اگر تو در دیار غربت ایرانی
و فرزند کوروش باشی هنرمندی ور نه ،در ایران همه
ایرانیاند .برخی در سرزمین جدید خود ،ایرانی بودن
را آنچنان فراموش می کنند که حتی قدرت تکلم به
زبان مادری ،فارسی ،را نیز از دست می دهند و یا در
آموزش زبان و نوشتار فارسی به فرزندان شان اهمال
کرده و نسلهای پس از خود را بی هویت بار می آورند،
فرزندانی با ظاهر و اصلیتی ایرانی که نه میتوانند فارسی
بخوانند و نه بنویسند .آنها بیگانگانی در بین مردمان
سرزمین مادری خواهند بود .عده ای دیگر از هموطنان
مان ترجیح میدهند تا خود را غیر ایرانی جلوه دهند،
شاید خویشتن را الیق فرزندی کوروش و صاحب
فرهنگ و تمدنی کهن و واال نمیدانند .در برابر این دسته
از ایرانیان ،افراد دیگری هستند که بدون هیچ ادعایی
فرزندان حقیقی کوروش و با افتخار ،ایرانی هستند ،اینان
با پاسداری از سنتها ،زبان و میراث باستانی نیاکان خود،
اصالت ایرانی شان را به فرزندان انتقال داده و حتی با
گذشت دو سه نسل در هر جایی که باشند ایرانی هستند
و با افتخار فرزندان کوروش محسوب میشوند.
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درکانون خبر:

ثبت رکورد برای کاندیداهای شرکت در انتخابات 2018

بر اساس آخرین آمار رسمی اعالم شده از سوی ایالت کالیفرنیا شمار نامزدهایی
که میخواهند در سال  2018با نمایندگان حزب جمهوریخواه در کنگره از ایالت
کالیفرنیا رقابت کنند به  80نفر رسیده است.
این رقم سه برابر شمار کسانی است که در انتخابات کنگره برای سال  2016در
رقابت با جمهوریخواهان کالیفرنیا وارد دور انتخابات شده بودند.
تاکنون  14.95میلیون دالر گردآوری مالی برای کارزارهای انتخاباتی در رقابت
با جمهوری خواهان انجام شده است که  70درصد آن برای نامزدهایی است که
در اورنج کانتی میخواهند به مصاف جمهوری خواهان کنگره در  4منطقه بروند.
گفتنی است از سال  2003تاکنون چنین شمار باالیی برای رقابت با جمهوریخواهان
در کالیفرنیا ثبت نام نکرده بودند.

تحقیقات سناتور کالیفرنیایی در موازات بازرس ویژه مولر
سناتور دایان فاینستاین که یکی از عالیرتبهترین مقامات در کمیته قضائی سنای
آمریکاست در مورد پیگیری پرونده پل منافارت رئیس کارزار انتخاباتی رئیس
جمهور ترامپ و ریچارد گیتس یکی از همکاران اسبق وی بارزس ویژه رابرات
مولر ،اظها رخشنودی کرده است و گفت که به نظر میرسد روند پیگیری پرونده
به نقاط خوبی رسیده است.
دایان فاینستاین در نامهای که فرستاده از کاخ سفید ،مایکا کوهن ،فیسبوک و
توئیتر و همچنین سازمان تحلیلگر کمبریج درخواست نمود اطالعات خود در
مورد امکان استفاده روسها از تکنولوژی برای دخالت در انتخابات نوامبر 2016
را برای کمیته مذبور بفرستند .
او اعالم کرد که تحقیقات و بازپرسی های مولر بسیار حائز اهمیت است لیکن
کنگره نیز مسئولیت دارد تا به عمق این پرونده دستیابی داشته باشد تا اطمینان
حاصل کند که بار دیگر چنین دخالتی صورت نگیرد و این بررسی و اطالعات

برای کنگره و تحقیقات آتی نیز بسیار ارزشمند تلقی میشود.

میزان مالیات بر فروش ماری جوانا در کالیفرنیا تعیین شد

ایالت کالیفرنیا اعالم کرد که مرحله تعیین میزان مالیات بر فروش ماری جوانا در
کالیفرنیا نهایی میشود و بازار ماری جوانا در این ایالت به زودی از آغاز ژانویه
شاهد فروش این ماده در فروشگاههای دارای پروانه کار به مشتریان باالی  21سال
برای مصرف تفریحی و گذراندن اوقات فراغت خواهد بود.
افزون بر مالیات بر فروش در  61شهر کالیفرنیا که بین  7.75تا  9.75درصد
است ،یک مالیات افزایشی  15درصدی نیز در کنار آن قرار میگیرد که این مالیات
باالترین میزان بر فروش در ایالت کالیفرنیاست.
در نوامبر  2106مردم کالیفرنیا با رای خود فروش ماری جوانا به افراد باالی
 21سال را قانونی کردند ولی هنوز با گذشت یکسال این ماده وارد بازار قانونی
مبادالت نشده است.

حمله به پلیس با چاقو در شرق لسآنجلس
به دنبال تماس تلفنی با  911و اعزام مامورین به محل حادثه ،یک افسر پلیس سن
برناندینو بر اثر ضربات متعدد چاقو به شدت مجروح شد.
بر اساس خب ،این گروهبان اداره شریف سن برناندینو پس از تماس تلفنی
موردی مبنی بر ربوده شدن فردی از سوی یک مرد ناشناس به محل حادثه
در رنچو کوکامونگا اعزام شد .این تماس تلفنی از محوطه بیرونی مکانی با نام
هابیالبی در نزدکی خیابان هارن و بلوار فوت هیل صورت گرفت.
این گروهبان اداره شریف پس از اعزام و رسیدن به محل مذکر مورد هجوم
فردی قرار گرفت و از چندین ناحیه توصط چاقو زخمی شد.
گفتنی است افسر پلیس مذکور نیز به سمت فرد ضارب شلیک کرده اما وی
آسیبی ندیده است و توسط دیگر ماموران اداره شریف دستگیر شد.

افزایش نرخ بنزین در سراسر کالیفرنیا اجرایی شد

قیمت بنزین در کالیفرنیا از روز چهارشنبه اول ماه نوامبر افزایش یافت.
به دنبال تغییرات مالیاتی جدید در دولت کالیفرنیا و بنا بر مصوبههای ابالغ شده
از سوی جری براون فرماندار کالیفرنیا مبنی بر افزایش مالیات بنزین در راستای
تامین بودجه راه سازی و بهبود جادههای شهری در این ایالت ،به مالیات بر فروش
هر گالن بنزین  12سنت و هر گالن دیزل  16سنت از روز اول ماه نوامبر افزوده
خواهد شد.
بنا بر مصوبه ذکر شده ،تمام هزینههای افزون در دهه آینده به حدود  52میلیارد
دالر درآمد برای دولت ایالتی منتهی میشود که به اصالحات عمده جادهای ،حمل
و نقل عمومی عمومی و پروژههای احتمالی ترافیک وارد خواهد شد.
یکی از اهداف بلند مدت این مصوبه این است که تا پایان سال  98 ،2027درصد
از پیاده روهای اطراف بزرگراهها به مکانی امن و دلپذیر برای تردد کلیه عابران این افزایش قیمت ناراحتی طیف وسیعی از شهروندان را به دنبال داشته است که
می گویند دولت به وظایف خود درست عمل نکرده است.
پیاده تبدیل شود.

«اجازه دهید او بخواند» در سانفرانسیسکو

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

یازده آوازه خوان زن از نقاط مختلف خاورمیانه از ایران تا لبنان از عرب تا افغان
در شمال کالیفرنیا و در کنار خلیج زیبای سان فرانسیسکو گرد هم آمدند تا با
همخوانی و همنوایی شبی را با نام « اجازه دهید او بخواند» برگزار کنند.
شنبه  28اکتبر در سان فرانسیسکو شبی بود که به پاس جشن آوازخوانی زنان
و به همراه گروهی از خوانندگان مطرح و صاحب سبک خاورمیانه و همکاری
موسیقی دانان و نوازندگان بین المللی برگزار شد.
دسپورا کانکت آرت اعالم کرده است که مفتخر بوده برگزاری و حمایت از این
برنامه را بر عهده داشته است .هنرمندان شرکت کننده عبارتند از مرجان فرساد،
مامک خادم ،سارا نائینی ،پرناز پرتوی ،ملودی صفوی (آبجیز) ،پریسا واله ،استاد
مهوش ،میمی گودرز ،مهری شمسزاد و سپیده وحیدی.
کارگردانی موسیقایی این کنسرت بر عهده اروین خاچیکیان و کارگردانی صحنه
نیز با مازیار عطریان بوده است.
هدف این شب ویژه تحت عنوان «اجازه دهید او بخواند» فریاد اعتراض هنرمندان
زن در تبعید بود که هر کدام به نوعی در زیر فشار سانسور ،تخریب ،تحقیر و
هنجارهای اجتماعی به خصوص در عرصه هنرآفرینی زنان در جوامع خود روبرو
بوده اند.

هر کدام از این هنرمندان خود را متعهد و وامدار فرهنگی میدانند که گرچه
صدای خواندن آنها را خاموش و بال پریدن آنها را چیده است اما به آنان انگیزه و
نیروی جنگیدن پرسشگری و حق طلبی بخشیده است.
این هنرمندان امروزه در مهد آزادی و در شبی اینچنین فریاد همنوعان و همطرازان
خود که اکنون در وضعیتی مشابه به سر میبرند را فریاد زده و با نوای خوش
موسیقی شرق در آمیختند.

حمایت وزارت دادگستری از یک دانشجوی Pierce college
وزارت دادگستری آمریکا از دادخواست
دانشجویی که در پییرس کالج (Pierce
 )collegeمیخواست قانون اساسی آمریکا را
توزیع نماید ،حمایت کرد.
وزارت دادگستری در بیانیه خود اعالم کرده
است که کوین شاو تنها میخواسته است از اصل
یکم متمم قانون اساسی مبتنی بر آزادی بیان بهره
بگیرد و محدود ساختن او برخالف قانون اساسی

است .این بیانیه را وزارت دادگستری آمریکا به دادگاه فدرال لسانجلس ابالغ
نموده است.
کوین شاو که  27سال دارد و دانشجوی پییرس کالج است میخواسته در
پارکینگ کالج در شهر وودلند هیلز به پخش قانون اساسی آمریکا بپردازد و کالج
از او خواسته است که تنها در نقطهای که برای آزادی بیان و نصب اعالمیهها
مشخص شده به این کار بپردازد لیکن او تمایل داشته در هر نقطهای از کالج که
بخواهد ،حضور داشته باشد .کوین شاو در دادخواست خود ادعا نموده است که
محل تعیین شده ،بخش بسیار محدودی از فضای  426اِکری کالج است.

نشریه خبری  ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و دوم -شماره  -  91آدینه   3نوامبر  2017

			
در کانون خبر:

			

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:22 - NO:91 - NOV,3 , 2017

		

تاسیس مرکزی برای مطالعه اصل یکم متمم قانون اساسی

پس از افزایش میزان درگیریها و اعتراضها از سوی دانشجویان دست راستی
در دانشگاههای  UCو در برابر ان تظاهرات اعتراضی علیه آنان به سبب برپا کردن
سخنرانی برای سخنرانان راست افراطی مانند باب شاپیرو و یا یاناپولوس ،که به
هزینه کردن  600هزار دالر برای برقراری امنیت در دانشگاه برکلی انجامید ،خانم
جنت ناپولیتانو ،رئیس هیئت مدیره دانشگاههای  UCاعالم کرد که مرکزی برای
مطالعه اصل یکم متمم قانون اساسی مبتنی بر آزادی بیان را تشکیل خواهد داد تا
به دانشجویان بیاموزد آزادی بیان یعنی چه و به خطر افتادن آن چه آسیبهایی را
در آینده متوجه دانشگاه و جامعه مینماید.
این مرکز مطالعاتی در مرکز این سیستم دانشگاهی در واشنگتن شکل میگیرد تا
به زوایای مدارا و رواداری در همه زمینههای آزادی بیان بپردازد.

کمپین گفتن رازهای مزاحمتهای جنسی در کنگره آمریکا
جکی اسپییر ( )Jackie Speierنماینده کنگره آمریکا با بازگویی این که یکی
از اعضای باال رتبه در کنگره به زور او را بوسیده است ،دیگران را نیز تشویق به
گفتن رازهای مزاحمتهای جنسی در کنگره آمریکا مینماید تا از این منظر با
بهرهگیری از کارزار  Metooبا عریانسازی چهرهکثیف رفتارها و مزاحمت های
جنسی در کنگره ،به ماندگاری این رفتار ناشایست پایان دهند ،گرچه او نامی از
این عضو عالیرتبه کنگره نبرده است ولی اشاره به سالهای  1960دارد که این
واقعه روی داده است.
جکی اِسپییر که نماینده کنگره از هیلز برو کالیفرنیاست ،میگوید هر زنی که
دچار این مزاحمتها میشود و قربانی قدرت مداري است نخست باید پس
از بازگویی یک دوره  30روزه مشاوره روانشناسی را برای بهبود شرایط روانی
بگذراند و سپس یک دوره مراقبه را بگذراند و آنگاه بتواند دست به شکایت علیه
فرد خطاکار بزند و بهتر است در کنگره آمریکا کسانی که به استخدام درمیآیند آموزش ببینند که مزاحمت جنسی به چه مقولهای گفته میشود.

واکنش رییس جمهوری با تالش یک میلیاردر بر علیه او

دانالد ترامپ رئيسجمهور آمریکا روز جمعه پس از دیدن ویدئو کلیپ میلیاردر
دموکرات کالیفرنیا تام استهیر ( )Steyerکه نمایندگان کنگره را تشویق مینماید،
دانالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا را استیضاح نمایند ،او را حواسپرت و نامتعادل
خواند .این آگهی ویدئوی تلویزیونی که در کانالهای مهم آمریکا از جمل ه FOX
در بین برنامههای پرطرفدار مانند  FOX and Friendsپخش شده است در
آغاز و پایان ویدئو تام استهیر را نشان میدهد که میگوید نمایندگان را علیه
ترامپ تشویق میکند ،دانالد ترامپ در توئيت خود در روز جمعه گفت این
میلیاردر طرفدار محیطزیست از آغاز مخالف شعار من یعنی بیایید آمریکا را
دوباره ،عالی بسازیم است و او هرگز پیروز نخواهد شد.
اعالم شده است تام استهیر ،مبلغ  10میلیون دالر برای این آگهی و پخش آن در
برنامههای تلویزیونی هزینه کرده است و تار نمایی نیز برای مردم برای تقاضای استیضاح رئيسجمهور راهاندازی کرده است.

حمله با اتومبیل به مردم در اورنج کانتی
پلیس اورنج کانتی در شهر  Breaگزارش داد ،یک اتوموبیل در برابر دفتر اِد
رویس ،به طرف صف تظاهرکنندگان رفته است .که البته در این برخورد کسی
مجروح نشده است .این راننده  56ساله ،دانیل ِونزِک نام دارد و در همان آغاز
تظاهرات اعتراضی در برابر دفتر نمایندگان کنگره آمریکا دست به رفتارهای
مشکوک و آزار دیگران میزد و بنابر گفته کِلی کارپنتر یکی از مسئوالن اداره
پلیس ،حمله به صف تظاهرکنندگان با اتوموبیل ،همانند حمله با سالح مرگبار
تلقی شده و او را با این اتهام دستگیر کرده اند.
گفته میشود تظاهرکنندگان پس از دیدار با رهبران اتحادیههای کارگری با
اتوبوس به صورت گروهی به جلوی دفتر اِد روييس نماینده کنگره آمریکا از شهر
فولرتِن آمده بودند و موضوع اصلی اعتراضی آنان ،مهاجرت بودهاست و هنگامی
که آن اتوموبیل به سوی آنها روانه شده است یکی از تظاهرکنندگان بر روی بدنه اتوموبیل پریده و دیگران نیز با چوب به اتوموبیل حمله کردهاند.

جشن صد سالگی بازار  Grand Central Marketدر لسآنجلس
اریک گارستي شهردار و شماری از مسئوالن و نمایندگان مجلس از منطقه
لسانجلس روز جمعه  ٢٧اكتبر برای برگزاری جشن یکصدمین سالگرد برپایی
بازار  Grand Central Marketدر این محل در دانتاون لسانجلس گرد
آمدند و در مراسمی شرکت کردند که همراه با موسیقی و رقص و بلیط رایگان
اتوبوس و مترو برای روز مسابقه تیم  Angelesبود و در این مراسم که از ساعت
 ٣٠/١٠بامداد جمعه آغاز شده بود ،دست ه دسته مردم روانه این بازار در شماره 317
خیابان برادوی جنوبی شدند که گفته میشود این جشن و پایکوبی تا ساعت 10
شب ادامه داشته است.
این بازار در  27اکتبر  1917برپا شده و امروزه پس از گذشت یکصد سال یکی
از جاذبههای دانتاون لسانجلس است و یکی از بزرگترین بازارهای مواد غذایی

و غذا و سبزی و میوه است.

تحقیق از ارتباط مشکوک پرزیدنت اوباما با یک شرکت هستهای روسیه
دیوید نونز نماینده کنگره از توالر کالیفرنیا و رئیس کمیته اطالعات و امنیت
کنگره ،طرح تحقیق در مورد فروش اورانیوم به یک شرکت روسی را که در سال
 2010از سوی باراک اوباما رئیسجمهور آمریکا به تصویب رسیده بود ،را آغاز و
در دستور کار کنگره قرار داد نونز و دیگر پشتیبانان دانالد ترامپ در کنگره اعالم
کردهاند که اگر در مورد ارتباط با روسیه تحقیق میکنید ،درباره این قرارداد بین
اوباما و شرکت روسی تحقیق کنید که واقعی است.
آنها از رابرت مولر بازرس ویژه ارتباط کمپین ترامپ و روسیه درخواست
کردهاند که به این مهم توجه کند و تالش دارند با آغاز تحقیق در مورد این قرارداد
که  7سال پیش آغاز شده است رسیدگی جدی به موضوع روسیه داشته باشند.

مزاحمت جنسی موضوع مورد بحث در سنای کالیفرنیا

خانه نمایندگان کالیفرنیا تصمیم دارد یک جلسه گفت و شنود عمومی در
ساکرامنتو در مورد مزاحمت جنسی با حضور قانونگذاران و حقوقدانان داشته
باشد .پس از اعالم این موضوع از سوی کوین دِ لئون رئيس سنای کالیفرنیا در
روز گذشته مبنی بر گزینش دو موسسه مشاوره حقوقی در مورد مزاحمت جنسی،
قانونگذاران دموکرات در خانه نمایندگان نیز طرح مشابه و مشترکی را اعالم
نمودند.
این موضوع از سوی آنتونی رندون ،عضو دموکرات خانه نمایندگان کالیفرنیا و
ن کولی از رنچو کوردووا و سورا فریدمن
سخنگوی خانه نمایندگان ،همراه با ک 
از گلندل به طور مشترک اعالم شد تا بتوانند با شنیدن نظر مردم ،کارشناسان و
ی حرکت کنند و همگام با سنای
کنشگران در راستای اصالح سیاستها و قوانین 
کالیفرنیا به این رفتار و اخالق مزاحمت جنسی که آرام آرام به صورت ضدفرهنگ
در آمده پایان دهند.
گفته میشود که این جلسه عمومی در هفتههای پایانی نوامبر برگزار شود.

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
 3تا  9نوامبر( 12تا  18آبان)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
اکثر کتابها و هم چنین کتابهای گویای محمد
 1354خورشیدی ( 1975میالدی)
جمعه  12آبان 3/نوامبر
زادروز شهرزاد سپانلو ،خواننده پاپ مقیم علی جمال زاده در شرکت کتاب موجود است.
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
لسآنجلس
 1385خورشیدی 2006
درگذشت امیر قویدل کارگردان سینما و
درگذشت فریدون هویدا ،سفیر سابق ایران در
تلویزیون
سازمان ملل ،بر اثر بیماری سرطان ،در سن 82
 1394خورشیدی ( 2015میالذی)
سالگی در واشنگتن دی سی امریکا.
درگذشت تیمسار سپهبد شاپور (عبداهلل) آذر
برزین ،در جنوب کالیفرنیا ،وی نخستین فرمانده
نیروی هوایی ارتش ایران پس از پیروزی انقالبیون
در زمستان .1357

پنجشنبه  18آبان 9/نوامبر

بازار طال ،جواهر و ساعت در دان تاون لسآنجلس
خرید ارزانتر -خرید مطمئنتر

 1357خورشیدی ( 1978میالدی)
تشكیل دولت نظامی به ریاست ارتشبد غالمرضا
ازهاری
 1256خورشیدی ( 1877میالدی)
 1358خورشیدی ( 1979میالدی)
زادروز اقبال الهوری ،اندیشمند و شاعر
استعفای دولت موقت مهدی بازرگان
پاکستانی که به زبان فارسی شعر میسرود
شنبه  13آبان 4/نوامبر
 1376خورشیدی ( 1997میالدی)
دیوان اشعار اقبال الهوری در شرکت کتاب
درگذشت جهانگیر فروهر هنرپیشه (زاده  )۱۲۹۹موجود است
 1343خورشیدی ( 1964میالدی)
 1387خورشیدی ( 2008میالدی)
تبعید آخوند روح اهلل خمینی به تركیه
در گذشت خاطره پروانه ،بر اثر ایست قلبی در
1357خورشیدی ( 1978میالدی)
بیمارستانی در تهران .وی دختر «پروانه» خواننده
اخطار دولت امریكا به اتباع خود برای خروج عصر قاجار و بهویژه ناصری بود .او متولد سال
هرچه زودتر از خاك ایران
 1309بود .وی در سال  1336به طور حرفهای
1358خورشیدی ( 197۹میالدی)
کار خود را با ارکستر استاد صبا آغاز کرد.
اشغال سفارت آمریکا ،در ایران.
 1387خورشیدی ( 2008میالدی)
درگذشت اقدس خاوری ،خواننده ،ردیف دان و
سرپرست گروه یاران
1323خورشیدی ( 1944میالدی)
ِ
گیری محمد ساعد مراغهای از
كناره
نخستوزیری
سه شنبه  16آبان 7/نوامبر
دکتر صدرالدین الهی در کتاب سیدضیا (از
انتشارات شرکت کتاب) فصلی را به محمد ساعد
 1266خورشیدی ( 1887میالدی)
زادروز محمد تفی (ملک الشعرای )بهار  ،شاعر ،مراغهای که شامل مصاحبه با او نیز میشود،
اختصاص داده است.
ادیب  ،نویسنده  ،روزنامه نگار و سیاستمدار
دیوان کامل ملک الشعرای بهار در شرکت کتاب 1344خورشیدی ( 1965میالدی)
یکشنبه  14آبان 5/نوامبر
اعدام بهمن قشقایی در فارس
موجود است
 1354خورشیدی ( 1975میالدی)
 1310خورشیدی ( 1931میالدی)
 1328خورشیدی ( 1949میالدی)
تبدیل زندان معروف فلكاالفالك به موزه
زادروز عبدالعلی دستغیب ،منتقد و مترجم
ترور عبدالحسین هژیر نخست وزیر ایران
مردمشناسی
 1317خورشیدی ( 1938میالدی)
 1357خورشیدی ( 1978میالدی)
 1382خورشیدی ( 2003میالدی)
زادروز هوشنگ ظریف ،نوازنده ی تار
درگذشت استاد عبداهلل طالع همدانی – شاعر
استعفای جعفر شریف امامی نخست وزیر از  1372خورشیدی ( 1993میالدی)
سمت خود
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
درگذشت جواد معروفی ،موسیقیدان
 1359خورشیدی ( 1980میالدی)
آثار مکتوب و موسیقی استاد در شرکت کتاب مهدی سحابی ،مترجم و نقاش ایرانی در سن ۶۶
زادروز شیال خداداد هنرپیشه
موجود است .کتاب هفت اثر برگزيده از استاد سالگی بر اثر ایست قلبی در فرانسه درگذشت.
 1376خورشیدی ( 1997میالدی)
جواد معروفی تنظيم از سوسن کوشادپور از سحابی از پرکارترین مترجمان آثار ادبی در ایران
بود که کار ترجمه را از اوایل دهه  ۱۳۶۰بعد از
درگذشت علی تابش ،گوینده رادیو ،کمدین و انتشارات شرکت کتاب
بازیگر (زاده )۱۳۰۴
مدتها روزنامهنگاری شروع کرد .در مجموعه
1380خورشیدی ( 200۱میالدی)
آثار او بیشتر از  ۴۰اثر ترجمه و تالیف دیده
درگذشت ارتشبد غالمرضا ازهاری نخست
میشود.
وزیر ایران
سحابی همچنین دو اثر از سلمان رشدی با نام
 1384خورشیدی ( 2005میالدی)
های «شرم» و «بچه های نیمه شب» به فارسی
درگذشت نعمت اهلل آغاسی -خواننده -به علت
ترجمه کرده است که کتاب نخست ،در دوره
سكته قلبی و مغزی در  66سالگی ،در كرج
پنجم کتاب سال جمهوری اسالمی ایران از طرف
وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوان کتاب سال
برگزیده شد.
دوشنبه  15آبان 6/نوامبر
 1395خورشیدی ( 2016میالدی)
چهارشنبه  17آبان 8/نوامبر
درگذشت توران میرهادی ،استاد ادبیات کودکان،
 1298خورشیدی ( 1919میالدی)
 1357خورشیدی ( 1978میالدی)
نویسنده و متخصص آموزش و پرورش و از
زادروز علی تجویدی آهنگساز و نوازنده ویولون زادروز علی کریمی ،فوتبالیست ایرانی
بنبانگذاران شورای کتاب کودک و فرهنگنامه
(درگذشته )۱۳۸۴
 1376خورشیدی ( 1997میالدی)
درگذشت سید محمدعلی جمالزاده ،نویسنده کودک و نوجوان به دلیل سکته مغزی در سن
 1315خورشیدی ( 1936میالدی)
 89سالگی.
زادروز واروژان هاخواندیان ،موسیقی دان
و مترجم

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر اول :در آستانه هفتم آبان ،روز گرامیداشت
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 ،پساز تفتیش خودروها ،اطالعیه هایی را به مسافران
میدادند مبنی بر خودداری از اجتماع بیش از دو نفر
و تهدید مردم به حبس تا  ۵سال زندان.
خبر سوم :معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری فارس گفت ،طی  ۲۴ساعت گذشته
(۷آبان) هیچ مورد امنیتی در محدوده آرامگاه
کوروش و پاسارگاد رخ نداده است.
واال فکر کنم یا آقایون اصوال ایرانی نیستن و هیچ
درکی از کوروش کبیر و آرمان های موسس ایران
بزرگ ندارن یا خیلی از جمع شدن ایرانی ها به دور
کعبه ایران ،آرامگاه کوروش کبیر ،میترسن البته حق
هم دارن چون اگه مردم به ریشه و هویت اصلی
خودشون برگردن دیگه هیشکی برای حضرات علما
و فضال و والیت و اینجور چیزا تره هم خرد نمیکنه.
این یارو آقای معاون سیاسی – امنیتی استانداری هم
که با مانور نظامی و تهدید نیروهای امنیتی و بگیر و
ببند و راه بستون میگه اطراف پاسارگاد خبری نبود

هم خیلی شاهکاره ،آخه مرتیکه **** (چنتا فحش
آبدار) وقتی یه پادگان بسیجی و سپاهی ریختین اونجا
و همه جا رو محاصره کردین ،نکنه فکر کردی باس
بازم خبری بشه؟ البت شایدم خواستن سخنان قصار
حسین شریعتمداری (مدیرمسئول و نماینده ولی فقیه
در روزنامه کیهان و یکی از تئوریسین های ارشد
جمهوری اسالمی) درست از آب در بیاد که فرمودن« :
نشانه حمایت از کوروش شعار مرگ بر آمریکا و مرگ
بر اسرائیل است .یک مقایسه ساده میتواند بهوضوح
نشان دهد که حامیان آن روز کوروش همین نیروهای
حزباهلل امروز بودهاند ».لذا بعد از این بود که شهروند
ایرانشهر ،ادامه کار ستون بازار بین الخبرین رو تحویل
آقای شریعتمداری داد و رفت تو افق محو شد.
خبر چهارم :حراست وزارت ورزش موضوع
تعرض به کودکان اسکیتباز در یزد را پی گیری
میکند!
خبر پنجم :لیال ارشد از فعاالن حوزه آسیبهای
اجتماعی در نشست امنیت زنان در شهر گفت :در
فضاهای بی دفاع شهری زنان در معرض آسیب
و آزار و اذیت هستند که این آزار و اذیتها تنها
فیزیکی نیست بلکه روانی هم هست.
خبر ششم ۱۱۶ :مدرسه فوتبال در ایران بدلیل فساد
مالی و اخالقی پلمب شدند!
خبر هفتم :به گفته یکی از مقام های سازمان

بهزیستی ،تعداد زیادی از کودکان کار که به جمع
آوری زباله میپردازند ،در محل های بازیافت مورد
تعرض و سواستفاده جنسی قرار میگیرند.
یه چن وقتیه که شهروند ایرانشهر تو فکر اینه که به
جای زل زدن به خبرای بچه بازی و تعرض و تجاوز
و سواستفاده جنسی به این و اون تو ایران ،ستون بازار
بین الخبرین رو تحویل حسین شریعتمداری بده و بره
و برای مجله پلی بوی کار کنه ،واال اعصاب آدم راحت
تره .اینجور که به نظر میرسه کم کم همه وزارتخونه
ها و نهادهای مملکتی باس کاراشونو (البت اگه کاری
بکنن!) ول کنن و پی گیر تعرضای جنسی بشن؛ از
کالس قرآن و آموزش و پرورش شروع شد و حاالم
وزارت ورزش و شهرداری ،فکر کنم بزودی کار به
وزارت دفاع و مسکن و نفت و نیرو و مجلس و قوه
قضاییه و  ...بکشه .قدیما اسم هوطنای قزوینیمون بد
در رفته بود اما ماشاال این روزا انقدر اوضاع خراب
شده که دیگه اسمی از این بندگان نیک خدا نمیبرن و
کال اسم ایرانو گذاشتن جمهوری اسالمی قزوین! یکی
نیست این وسط بره به این فسیل های مرتجع شورای
نگهبان بگه به جای مخالفت با نمایندگی عضو زرتشتی
شورای شهر یزد ،برین یه فکری برای جلوگیری از
پدیده بچه بازی توی این شهر و کل کشور بکنین البت
شایدم این حضرات علما خودشون آره و اینا باشن و
ما خبر نداریم.
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زندگی و شعر سهراب سپهری  -قسمت دوم:

به قلم :دکتر ماندانا زندیان

زندگیرسمخوشایندیست
«انسان یک خط دراز گذشته است
بهاضافه یک نقطه کوچک حال».
دکتر سیروس شمیسا

ادامه از شماره 88
«صدای پای آب» ،که بهنوعی خودزندگینامه
شاعر است ،و ما در درازای این صحبت بخشهایی
از آن را خواندیم ،دو سال پس از درگذشت پدر
شاعر نوشته و به مادر شاعر تقدیم شدهاست .بر
پیشانی شعر آمده« :نثار شبهای خاموش مادرم!»
«پدرم پشت دو بار آمدن چلچلهها ،پشت دو برف
پدرم پشت دو خوابیدن در مهتابی
پدرم پشت زمانها مرده است».
صدای پای آب
ِ
فردی او دارد که دو
دو سطر نخست اشاره به پدر
سال پیش -دو بهار و دو زمستان گذشته -مرد و
پدر هزارانساله اساطیریاش که پشت زمانها مرده
است.
دکتر سیروس شمیسا معتقد است «آب» در عنوان
شعر «صدای پای آب» خود شاعر است که آرام و
تازه از هر گوشه و کناری عبور کردهاست .دکتر
شمیسا انگیزه این شعر را تسلی دادن به مادر میداند.
«صدای پای آب» در دهکده کوچک و کمجمعیتی
به نام «چنار» در میان راه کاشان و مشهد اردهال
نوشته شدهاست؛ در باغ سرسبز و پر درختی متعلق
به همایوندخت ،خواهر بزرگتر سهراب .دهکده
چنار را آب قناتی سیراب میکرد که سرچشمهاش
در این باغ بود .به گفته خواهر سهراب ،در شبهای
آن باغ جز صدای آب صدای دیگری به گوش
نمیرسید .سهراب در این باغ اتاقی از آ ِن خود
داشت ،برای خلوت کردن و نوشتن .صدای پای
آب در آن اتاق نوشته شد.
تقریب ًا تمامی ویژگیها یا مؤلفههای روشن و
برجسته شعر سهراب سپهری در «صدای پای آب»،
و در «دفتر حجم سبز» متبلور است .من صحبتم
را پیرامون دو مورد از این ویژگیها زیر دو عنوان
فراگیر «جایگاه طبیعت» و «عرفان مدرن یا امروزی»
در شعر سهراب سپهری ادامه میدهم.
طبیعت در زندگی و شعر سپهری ،حضوری ناگزیر
و ناگریز داشته است .تأکید من بر شرایط زندگی
او در روزگار کودکی به این دلیل هم بود که بدانیم
گذشته شاعران مانند بیشتر آدمیان در اکنونشان
حاضر است ،و سهم شایسته توجهی از اندیشه و
عاطفه و گفتار و رفتار ما در امتداد همان خط بلندی
که عمر ماست در نقطه اکنون جای گرفته است.
ما میدانیم که در ادبیات کالسیک فارسی،
چنانکه در ادیان ابراهیمی ،انسان اشرف و برترین
آفریدههاست و بر طبیعت چیره است .طبیعت ابزاری
است در دست بشر برای رسیدن به معرفت الهی که
غایت هستی انگاشته میشود .شاعران کالسیک ما
اجزای طبیعت را در این راستا به دست تشبیه و
استعاره سپردهاند:
«برگ درختان سبز ،در نظر هوشیار
هر ورقش دفتریست معرفت کردگار»  /سعدی
شاعر توجه ما را با استفاده از طبیعت به سوی
الوهیت و معرفت جهان الهوت میبرد.
یا:
«این درختاناند همچون خاکیان
دستها برکندهاند از خاکدان
با زبان سبز و با دست دراز
از ضمیر خاک میگویند راز
در زمستانشان اگر چه داد مرگ
زندهشان کرد از بهار و داد برگ»  /مولوی
طبیعت ساحتی است که شاعر با انسانگونه کردن
یکی از اجزای مهم آن ،یعنی درخت ،توجه ما را به
جای دیگری غیر از طبعیت میبرد.
با شکلگیری مکتب رمانتیسم در اواخر قرن
هجدهم در اروپا ،که نخست در ادبیات و بعد در
هنرهای تجسمی جان گرفت ،انسان و طبیعت همارز
و همسنگ انگاشته شدند .طبعیت دیگر وسیلهای
برای رهنمون شدن به معرفتی در خارج از خود
نیست؛ بهذات زیبا و ارزنده است .پدیدهای که نمود
خارجی و واقعیاش را در زندگی بومیان آمریکا
میبینیم که طبیعت را هویت بزرگتر یا پذیرندهای
میدانند که آنها را در آغوش خود پرورده و حرمت
و ارزش آن ب ه ذات خودش برمیگردد.
طبیعت در شعر سپهری چنین جایی دارد .سهراب،
طبیعت را دوست دارد ،و نگاه عاشقانهاش به طبیعت
زاییده عشق به طبیعت است نه بهره بردن از آن برای
رسیدن به چیز دیگر ،مانند جهان الهوت در ادبیات
کالسیک و مسائل اجتماعی-سیاسی در شعر نیمایی.
داریوش آشوری در مقاله «صیاد لحظهها» درباره
شعر سپهری نوشته است « :آنکه عاشقانه به چیزی
خیره میشود ،تصرف نمیکند ،تجاوز نمیکند ،بلکه
آنچیز را وا میگذارد تا با همه پاکی و زیبایی و
آشکاریاش بدرخشد .اما آنکه در همهچیز چون
مادهای خام تصرف میکند ،ماده را به چنگ میآورد
و روح را از دست میدهد».
شعر سهراب ،از این چشمانداز ،طبعیت را تصرف
نمیکند ،تماشا میکند ،و روح طبعیت را از دست
نمیدهد.
***
«...من مسلمانم .
قبلهام یک گل سرخ.
جانمازم چشمه ،مهرم نور.
دشت سجاده من.
من وضو با تپش پنجرهها میگیرم.
در نمازم جریان دارد ماه ،جریان دارد طیف.

سنگ از پشت نمازم پیداست:
همه ذرات نمازم متبلور شده است.
من نمازم را وقتی میخوانم
كه اذانش را باد ،گفته باشد سر گلدسته سرو.
من نمازم را ،پی تكبیرةاالحرام علف میخوانم،
پی قد قامت موج
کعبهام بر لب آب،
کعبهام زیر اقاقیهاست
کعبهام مثل نسیم ،میرود باغ به باغ ،میرود شهر
به شهر.
حجراالسود من روشنی باغچه است».
صدای پای آب

در شعر سهراب طبعیت معبد است ،جان دارد.
زنده و رویان است .قبله شاعر ،گل سرخ ،رشد
میکند و ناگزیر دگرگون میشود.
مؤذن این معبد باد است .باد یادآور تازگی و
نماندن است و حرکت کردن و گذشته را پشت
سر نهادن؛ سيال بودن ،همهجا بودن و در عين حال
بيجا بودن ،رو به هم ه سمتها و جهتها داشتن،
عبور کردن از همه چیز یعنی :ترک تعلقات .کعبهاش
نیز مثل نسیم میرود شهر به شهر ،یعنی سرتاسر
جهان عبادتگاه اوست.
سهراب در یادداشتهای روزانهاش از خاطرهای
یاد کرده در پیوند با همین موضوع:
«به پوست درخت دست میکشیدم .در آب روان
دست و رو میشستم .در باد روان میشدم .چه
شوری برای تماشا داشت .اگر یک روز طلوع و
غروب آفتاب را نمیدیدم ،گناهکار بودم .هوای
تاریک و روشن مرا اهل مراقبه بار آورد .تماشای
مجهول را به من آموخت.
من سالها نماز خواندهام .بزرگترها میخواندند.
من هم میخواندم .در دبستان ما را برای نماز به
مسجد میبردند .روزی درِ مسجد بسته بود .بقال سر
گذر گفت« :نماز را روی بام مسجد بخوانید ،تا چند
متر به خدا نزدیکتر باشید ».مذهب شوخی سنگینی
بود که محیط با من کرد و من سالها مذهبی ماندم،
بی آنکه خدایی داشته باشم».
و میبینیم که شاعر در مسیر دریافت کاملتری از
جا ِن هستی قدم میبردارد ،و بهجایی میرسد که
خداوند که در ادبیات کالسیک فارسی حضوری
دور از دسترس دارد ،در شعرش در همین نزدیکیها
و در متن طبیعت حاضر میشود:
«و خدایی که در این نزدیکیست
الی این شببوها ،پای آن کاج بلند
روی آگاهی آب
روی قانون گیاه»
صدای پای آب
شاید جای یادآوری داشته باشد که در قرآن هم
آمده که خداوند از شاهرگ انسان به او نزدیکتر
ب إِلَیْ ِه م ِ ْن َحبْلِ ال ْ َورید» -ما از
است« :ن َْح ُن أَقْ َر ُ
شاهرگ (او) به او نزدیکتریم(آیه  ،۱۶سوره  ،۵۰نقل از نسخه
ترجمه محمد مهدی فوالدوند)

و پیمودن این مسیر ویژگی دیگر مورد نظر من در
شعر اوست :عرفان مدرن یا امروزی.
عرفان در نگرش فلسفی خود و آنسان که در
ادبیات کالسیک فارسی متجلی میشود ،بهمعنای
دقیق کلمه «طریقت» یا «سلوک» است ،یعنی پیمودن
و جستجو کردن و دیدن و آموختن به معنای اشراق،
نه مدرسه رفتن و درس دانشگاهی گرفتن.
حکایتی است که ابوعلی سینا و ابوسعید ابوالخیر
یکدیگر را مالقات میکنند و ساعتها پای صحبت
هم مینشینند .روز بعد شاگردان هر کدام از استاد

خود میپرسند که درباره دیگری چه فکر میکند؛
ابوسعید ابوالخیر میگوید او آنچه را که من میبینم،
میداند؛ و بوعلی سینا میگوید که او آنچه را که
من میدانم ،میبیند .یعنی دانش و بینش را بدون
اینکه تخالفی داشته باشند متفاوت میبیند .این
تفاوت میان درس خواندن و به اشراق رسیدن
است .عارفان با زندگی کردن ،دیدن و تجربه کردن
به اشراق میرسند و این اشراق به معنای رسیدن
به پاسخ قاطع برای هیچ پرسشی نیست ،بر عکس
به این معناست که انسان را امکان درک و دریافت
پاسخ قاطع برای راز این جهان نیست.
«کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ
کار ما شاید این است
که در افسون گل سرخ شناور باشیم.
 ...کار ما شاید این است
که میان گل نیلوفر و قرن
پی آواز حقیقت بدویم»
صدای پای آب
از آنجا که سخن این شعر از مرگ و زندگی است،
و برای تسالی مادر ،بهنظر میرسد شاعر میخواهد
بگوید که از زیبایی و افسون زندگی لذت ببریم ،و
فرصت کوتاه عمر را به کوشش برای درک چرایی
و چگونگی پرپر شدن گل نگذرانیم؛ دریافت برخی
رازها ،در درازای عمر ،از بضاعت ما بیرون است.
گل نیلوفر رمز عرفان است ،گلی است که در
مرداب میروید ولی آلوده نمیشود ،به سوی نور
قد میکشد ،مانند عارف ،که آلوده پلیدیها و
روزمرگیهای جهان نمیشود( .در یوگا به وضعیت
گل نیلوفر مینشینند ).قرن ،قرن تکنولوژی و
صنعت است .کار ما «شاید» این باشد که میان این
دو نمیگوید پی حقیقت ،چون رسیدن به حقیقت
ممکن نیست ،میگوید «پی آواز حقیقت» ،یعنی
نشانهای از حقیقت ،حرکت کنیم.
دکتر سروش دباغ ،پژوهشگر در گستره دین،
فلسفه و ادبیات ،در کتاب «سپهر سپهری» سالک
مدرن را انسانی در پی معنادهی به مفاهیم معنوی
در جهان بهظاهر راز زدایی شده کنونی تعریف
میکند ،و بر این اساس میگوید که سپهری در این
جهان همچنان رهرو یا سالک راهی به سوی «اقلیم
گمشده وجود» است.
شعر سهراب ،به باور من ،تعریف یا مفهوم عرفان
کالسیک ،یعنی سلوک و مکاشفه و اشراق ،را زمینی
کرده است .در شعر او الوهیت با تعریفی برتر از
انسان یا زمین یا هر پدیده دیگر زمینی در میان
نیست .میگوید:
«در کف دست زمین گوهر ناپیداییست
که رسوالن همه از تابش آن خیره شدند».
سوره تماشا
سهراب در یادداشتهای روزانهاش نوشته است:
«نقاشی من کار غریزه بود .شهر من رنگ نداشت.
قلم مو نداشت .در شهر من موزه نبود .گالری نبود.
استاد نبود .منتقد نبود .کتاب نبود .فیلم نبود .اما
خویشاوندی انسان و محیط بود .تجانس دست و
دیوار کاهگلی بود.
معماری شهر من آدم را قبول داشت .دیوار کوچه
همراه آدم راه میرفت و خانه همپای آدم شکسته
و فرتوت میشد .شهر من جوالنگاه قریحه بود ،نه
جای قدم زدن تکنیک .در چنین شهری ما به آگاهی
نمیرسیدیم .اهل سنجش نمیشدیم .در حساسیت
خود شناور بودیم .دل میباختیم .شیفته میشدیم و
آنچه میاندوختیم پیروزی تجربه بود».
در نامهای در سال  ۱۳۴۱نوشته است« :من هر
وقت طراوت پوست درخت چنار را زیر دستم
حس میکنم همان اندازه سربلندم که ملتها با
داشتن شاهکارهای هنری.
دستی که میرود تا میوهای را از شاخه بچیند ،زیبایی
و حقیقتی چنان نیرومند و رها میآفریند که در هر
قالب هنریاش بریزی ،قالب را در هم میشکند .هر
اندازه رهاتر به تماشا رویم ،به «ساختن» میگراییم.
هنر درنگ ماست .نقطهایست که در آن تاب
سرشاری را نیاوردهایم ...هنگامی کتاب میخوانیم
که در حاشیه خودمان هستیم .برخورد ما با کتاب
زمانی دست میدهد که شور نگاه کردن را از دست
دادهایم .هرگز در چهره مردی که سر در کتاب دارد،
طراوت ندیدهام .ساختههای ذوق و اندیشه بشر همه
در کرانه زندگی هیاهو بهراه انداختهاند ،وگرنه میان
جریان ،ما با جریان یکی شدهایم و صدایی نیست.
دیریست بیشتر وقت خود را در خانه میگذرانم.
از برخوردهای با این و آن کاستهام ...گاه یک قطره
آب که روی دست ما میافتد از همه دیدارها زندهتر
است»....
ادامه در شماره آینده

خبرگزاری ایرانشهر

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

«تاریخ» و روانپریشی ملی ما ایرانیان

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

نوع و کیفیت رابطه مردم با مقوله «تاریخ» یکی از
اساسیترین موضوعات در شناخت جهانمعنایی و
هویت حقیقی آن مردم است .منظور از «تاریخی» که از
آن صحبت میکنیم« ،تاریخ »به مفهوم علمی آن است و
وقتی از رابطه مردم با «تاریخ »سخن میگوییم ،مرادمان
وجود نوعی اشراف به وقایع گذشته برای بیدار نگهداشتن
خودآگاه جمعی یک ملت است.
«تاریخ» در دوصورت میتواند نقش کامال منفی را
ایفا کند ،نخست وقتی که تفاوت تاریخ به عنوان وقایع
مستند گذشته با مجموعهای از اسطورهها وتخیالت
مشخص وتفکیک نشود و دوم ،وقتی که یک واقعه
تاریخی مستمسک یا گریزگاهی برای اعالم نارضایتی از
رویدادی در زمان حال شود.
تاریخ ایران باستان یکی از مقاطعی است که در ذهن
ایرانی ِغریبه با «تاریخ» چنین جایگاهی یافته است .اواخر
دهه  ۵۰خورشیدی ،ایران باستان و شخصیتهای آن
برای بخش معترض جامعه نماد جاهلیتباستانی بود.
کوروش کبیر گردن کشی که با خاله خود هم همبستر
شد و از شدت جاه طلبی سودای فتح بابل به سراغش
آمد ،انوشیروان عادل ،دروغگویی که داستان بستنِ
زنجیر شکایت و پوز مالیدن االغ و دادگری او ،از سوی
این طیف به حاشیه رانده شده ،نمادی از حماقت و
عوامفریبی کسی است که در یک شب هزاران مزدکی
را ،بواسطه مرام اشتراکی شان کشت .تقاضای کفشگر از
شاه ساسانی برای تحصیل فرزندش وپاسخ منفی پادشاه،
جلوهای از نظام کاستی ایران باستان وسیاهه دختر مطلوب
حرامسرای شاهی درگاه خسرو ،نمادی از شهوترانی و
برخی شعرای درباری هم خادمان بیجیره مواجب این
دستگاه به گما ِن آن دوران «طاغوتی».
نفرت از همه اینها که برشمردم بیش از آنکه نتیجه
مطالعات و پژوهش برخی ایرانیان در «تاریخ» باشد،
بازتابی از خشم مقطعی آنان از دستگاه پهلوی و
سیاستهای آن بود .زیرا بعد از رسمیت یافتن تاریخ
شاهنشاهی بهجای تاریخ شمسی ،تردیدی باقی نمانده

بود که جدایی حکومت از مردم تا نفی بخشی از هویت
آنان پیش رفته است.
حاال و با گذشت چهل سال از انقالب ،همه چیز
برعکس شده است.
کوروش به واسطه منشور حقوق بشر ،هخامنشیان
به خاطر ابهت و قدرت امپراتوری ایرانی ،انوشیروان
به خاطر دادگری و خالصه همه داراییهای مادی و
ِ
معنوی ایران باستان به عنوان میراث باشکوه به تاراج رفته
تقدیس میشود و شاعرانی چون فردوسی میشوند نماد
اراده یکملت در دفاع از هویت و تاریخ خود.
اجتماع مردم در جوار آرامگاه کوروش بزرگ که هر
ساله پرشمارتر از سال پیش برگزار میشود ،نمونه بارز
این رفتار کامال متفاوت از سه دهه واندی پیش است که
محدود به کوروش نیست و برخی چون بابک خرمدین
را نیز در برگرفته است.
ن تغییر نتیجه مطالعه بیشتر مردم یا مانوس شدن
ای 
آنان با تاریخ یا اثبات فضیلت یا رذیلت شخصیتهای
تاریخی مذکور نیست ،بلکه این بار هم این احساس
که قوه قاهرهای میکوشد در کنار احساس نارضایتی از
سیاستهای پلید رژیم و نفرت از روند رادیکال حاکم،
بخش دیگری از هویت مردم را به هیچ بگیرد ،جامعه
را به سمت نوعی مبارزه منفی نمادین از طریق تقدیس
گذشته کشانده است.
این موارد از کوروشستیزی تا کوروشپرستی از نفی
بابک خرمدین تا تقدیس او و از عرب پرستی تا عرب
ستیزی ،از نفی بخشهای مختلف تاریخ یا یک هویت
تا تقدیس یکی از این دو و دهها مورد مشابه بیش از
آنکه نشانگر الفت وانس یک ملت با «تاریخ» یا تقویت
خودآگاه جمعی آنان باشد ،تنها نشانهای از یک کاستی
واختالل است که در سایه ترس از طرد به عنوان ابزار
اعالم نارضایتی ،به کسوت «تاریخ» درآمده است.
ورود از سر استیصال و توام با اعتراض به «تاریخ»

نه تنها امیدبخش و راهگشا نیست بلکه نشانگر پایان
وناکارآمدی شیوهای از «تلقین» و «قرائت» باب طبع
ساختار حاکم از یکواقعه تاریخی و آغاز نوع دیگری
از «تندروی وغفلت» با چاشنی اعتراض از سوی مردم
است.
این دستاویز شدن تاریخ بیش از آنکه حقیقتی تاریخی
را آشکار سازد ،واقعیتی سیاسی را نشان میدهد و بیش
از آنکه به علم تاریخ مربوط باشد ،در حوزه روانشناسی
توده ،قابل فهم است.
در نتیجه شخصیت تاریخی مورد تقدیس ،محبوبیتی
فصلی دارد ،تاریخ ،به شکل عوامانهای خمیرمایه ادعاهای
غیرمستند و سیاسی جامعه پوالریزه میگردد ،روانپریشی
تاریخی اوج میگیرد و بخش جذاب شده از گذشته
تاریخی نیز با تغییر «امر سیاسی» اهمیت خود را از دست
میدهد بیآنکه در این میان اتفاقی مهم در «فهم علمی» یا
«جریان آگاهی فردی وعمومی» روی داده باشد.
پایهایترین خط کشی در بحران روانپریشی توده
آنجاست که ما قدرت تفکیک و تمیز جریانات را
تشخیص دهیم .آنجا که بدانیم«تاریخ» نباید زمینه ساز
ابراز احساسات باشد و مورخ خیال پرداز نیست.
آنجا که قایل به تفکیک میان اسالمیت و عربیت،
ملیگرایی و شوونیسم و ...باشیم.
آنجاست که به جای هشتگ نام خلیج فارس ،فکری به
حا ِل  ۳۰درصد از آلودگی و منجالباش میبودیم و به
جای حنجره پاره کردن بیهوده و از سر احساس زدگی و
جو گرفتگی بی پایه شوونیستی که «کورش پدر ماست»،
به کوروشها ،داریوشها و بابک هایی میاندیشیدیم که
نه از امپراتوری فالن پادشاه کبیر واالمقام سر برآورده اند،
نه در دستگاه عجوز مجوز خلفای اموی پشتکی زدهاند،
بلکه هزاران سال بعد ،به جرم «آزادگی» زندانی میشوند
،به جرم «تفکر» از عقل عقیم میشوند و به جرم«زندگی»
میمیرند.

آموزهایاجتماعیآیینبهایی(:قسمتاول)
نگاهیبنیادینبه
ّ

بهاءاهللوبازسازیجامعه

دکتر نادر سعیدی  -جامعه شناس و استاد دانشگاه :UCLA
اکنون دویستمین سال تولد پیامبر ایرانی بهاءاهلل است.
اما از نظر او در واقع این تولد دعوتی به تولد انسان
است .یعنی آنکه آدمیان از فرهنگ خشونت و تنازع بقا
فراتر روند و به پهنه مهر و صلح یعنی فرهنگ وحدت
در کثرت گام گذارند .همه نوشته های وی معطوف به
همین اصل است و این مطلب پیش از هر چیز تأکیدی
بر نفی خشونت مذهبی ،نفی استبداد سران مذهبی ،نفی
خودکامگی سیاسی ،نفی بیداد اجتماعی و نفی یکی شدن
دین و دولت است.
اندیشه بهاءاهلل برتعبیری روحانی از هستی و انسان
تأکید میکند و این تعبیر نخست در رابطه با دین و عرفان
نهادینه شده و در نتیجه یگانگی خدا در یگانگی همه
پیامبران و همه ادیان جلوه مییابد .آنگاه اصل یگانگی
به عرصه انسان نیز اطالق میشود آنچنانکه بازسازی
فرهنگ و نظام اجتماعی در جهت اصل وحدت در
کثرت هدف آئین بهائی است .این نوشته به پژوهشی در
باره چند اصل مرکزی در نوشته های بهاءاهلل معطوف به
اصالح اجتماعی میپردازد.

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

اول :برابری و یگانگی بعنوان بازتاب هشیاری
روحانی
آثار بهاءاهلل از برابری حقوق انسانها ،و وحدت و یگانگی
نوع بشر دفاع میکند .اما این تعالیم محصول تعبیری
روحانی از انسان است .در این مورد فلسفه سیاسی و
اجتماعی بهاءاهلل نه تنها با فلسفه های مادی گرا تفاوت
کیفی دارد بلکه بخصوص با فلسفه سنت گرایان مذهبی
نیز ناسازگار است .در ابتدا ممکن است این مطلب بنظر
غریب بیاید چرا که بنظر میرسد که هم آئین بهائی و
هم سنت گرایان مذهبی هردو نظریه اجتماعی خود را
بر اساس مفروضات روحانی بنا نهاده اند .اما حقیقت
آنستکه این شباهت تنها شباهتی ظاهریست و در واقعیت
میان این دو نظریه شکافی ژرف قرار دارد .برای درک
فلسفه سنت گرائی مذهبی باید به این نکته توجه نمائیم
که همانطور که اندیشمندان گوناگون خاطرنشان کرده اند
منطق قلسفه سیاسی قرون وسطائی (که در منطق سنت
گرایان مذهبی ادامه مییابد) منطق تشابه و تناسب است.
به این معنا که در این اندیشه ،رابطه میان خدا با خلق در
رابطه میان گروههای گوناگون اجتماعی تکرار و تحمیل
میشود .رابطه خدا با خلق رابطه برتری و نابرابری است
و در نتیجه ،تکرار این منطق در عرصه روابط اجتماعی
به توجیه نابرابری و استبداد و تبعیض در صجنه روابط
اجتماعی منجر میگردد .بعنوان مثال ،رابطه میان مرد و
زن بازتابی از رابطه خدا با خلق میگردد و در نتیجه

زن مطیع و کهتر مرد تلقی میشود .یا آنکه رابطه آزاد و
برده تجلی رابطه خدا با آفریده اش میشود و در نتیجه
برده داری سنتی الهی و مشروع قلمداد میگردد .و یا
رابطه میان حاکم و مردم انعکاسی از رابطه پروردگار و
بندگانش میشود و در نتیجه نظام استبداد سیاسی مشروع
میگردد .در این میان البته رابطه میان عالم مذهبی و عامه
مردم بعنوان صریحترین جلوه نسبت خدا و بندگان تلقی
میگردد زیرا که علماء و فقهاء معموالً بعنوان نماینده خدا
قلمدادمیگردند.
اما از نظر بهاءاهلل این منطق نادرست است .یعنی آنکه این
نوع فلسفه سیاسی ،انسان را به حد یک شیئ و موجودی
عاری از هر نوع جنبه روحانی منحط میسازد اما در عین
حال با استفاده از واژه های مذهبی سعی میکند که به
اسم دین به توجیه روابط سلطه و تبعیض موفق شود .در
واقع منطق تشابه نه منطقی عرفانی و روحانی بلکه طرد
و نفی هرنوع تعبیر روحانی از هستی و انسان است .آثار
بهاءاهلل مکررا ً این نکته را بازگو میکند که چون همه
هستی و همه انسانها مخلوق یک خدایند و به توسط یک
کلمه خلق شده اند در نتیجه همه انسانها با هم برابرند و
دارای حقوق مساوی .چون همه انسانها بنده خداهستند
و در نتیجه صورت و مثال خدا هستند پس همه انسانها
عزیز و مقدس و برابرند و بنابراین هیچ انسانی را نمی
توان ذلیل و خوار نمود .بعنوان مثال ،در کتاب اقدس،
بهاءاهلل پس از انکه برده داری را حرام مینماید چنین
میگوید که هیچکس نباید خود را برتر از هیچکس دیگر
بشمارد چرا که همه بندگان خدایند و همه داللت میکنند
که جز او خدائی نیست .در اینجا میبینیم که درست
نقطه مقابل منطق تشابه مورد تأکید قرار میگیرد .عبودیت
انسان نسبت به خدا به این معناست که هیچ انسانی نمی
تواند خود را برتر از دیگری بشمارد یا انکه دیگری را به
بردگی بکشد .بهمین ترتیب در آخر کلمات مکنونه عربی
بهاءاهلل تأکید میکنند که علت اینکه خدا همه آدمیان را از
یک خاک بوجود آورده این است که هیچکس خود را
برتر از دیگری نشمارد.
دوم :رابطه تنگاتنگ دمکراسی روحانی و دمکراسی
سیاسی
از جمله مهمترین نوآوریهای بهاءاهلل اینستکه او اولین
کسی است که در ایران از لزوم دمکراسی سیاسی سخن
گفت .در حکومت خودکامه و استبدادی یک نفر بر مردم
حکومت میکند و تنها ارادۀ او تعیینکنندۀ سرنوشت
مردم است .بیشتر تاریخ بشر بر این نوع حکومت بنا
یافته است .خودکامگان در اندیشۀ سنّتی بنا به طبیعت

از دیگران برترند و حکومت آنان بر مردم مانند حکومت
خدا بر جهان تل ّقی میشود .بدین ترتیب در این نوع
حکومت همگان از انسانیّت خود عاری شده و همانند
یک شیئی و حیوان با آنان رفتار میشود .آشکار است
که نوع دیگر حکومت یعنی حکومت مردمساالری یا
دمکراتیک با حفظ و احترام به انسانیّ ِ
ت انسان سنخیّت
دارد.
مفهوم بهاءاهلل از دمکراسی البتّه بر مبنای تعبیری معنوی
و روحانی از همۀ آدمیان استوار است و در نتیجه با
احترام متقابل و یگانگی مردم و نهادینه شدن حقوق و
آزادی همگان همراه است .از اینجاست که آنچه در
دنیای کنونی دمکراسی نامیده میشود در بسیاری موارد
تنها جلوۀ نارسایی از مفهوم راستین دمکراسی است .به
عنوان مثال زمانی که سلب حقوق اق ّلیّتهای مذهبی،
توسط رأی اکثریّت توجیه بشود تنها
قومی و یا زنان ّ
شبحی از دمکراسی مطرح است .همین طور آنگاه که
تعصب و دشنام
مشورت میان افراد و گروهها به نزاع و ّ
متقابل میان احزاب سیاسی انحطاط مییابد در واقع
صحنۀ سیاست به نوعی دیگر به عرصۀ جنگل و منازعۀ
بقا واژگون شده است .به همین دلیل است که همواره
بهاءاهلل منطق دمکراسی را بعنوان منطق «مشاورت» در
سرتاسر جامعه توصیف مینماید.
اما آثار بهاءاهلل پیش فرض ظهور و موفقیت دمکراسی
سیاسی را ظهور و نهادینه شدن دمکراسی روحانی و
فرهنگی میشمارد .به عبارت دیگر نخست آدمیان باید
از فرهنگ تقلید و تبعیت کورکورانه سران مذهبی و
فرهنگی آزاد گشته و با اعتماد به توانائی و ارجمندی
خویشتن عادت نمایند که در مورد مسائل گوناگون
مستقالنه بیندیشند ،از بردگی علماء و فقهاء که آنان را
بقول خودشان همانند چارپایان میبینند (عوام کاالنعام)
خود را رها سازند ،به چشم خود بببینند و بگوش خود
بشنوند و از عرصه پیش داوری و تعصب به پهنه مهر و
یگانگی گام نهند .تنها در این صورت است که دمکراسی
سیاسی امکان پذیر گشته و تنها لفظی بی معنا نخواهد
بود .به این سبب آثار اولیه بهاءاهلل بیشتر بر ضرورت
این دمکراسی روحانی و فرهنگی تأکید مینماید .کلمات
مکنونه ،کناب ایقان و هفت وادی از جمله آثاری است
که اساس ًا به این نوع بازسازی فرهنگی معطوفند .اما در
چارچوب این اصل تحری حقیقت است که بهاءاهلل از
ضرورت دمکراسی سیاسی نیز سخن میگوید .یکی
جلوه این دواصل این بیان بهاءاهلل است که در آخر دهه
 1860خطاب به بشریت چنین میگوید:
ادامه در شماره آینده
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روی میز تحریریه:

فیسبوک و تولید دیکتاتورهای کوچک فرهنگی

دکتر مهدی آقازمانی  -جامعه شناس:

فیسبوک یا اینستاگرام را که نگاه میکنید ،پر است
از عکسهای پرطراوتی که در آن آدمهای خندان
«دوستیشان» را با هم جشن گرفتهاند .دوستی،
پایهایترین ارزش شبکههای اجتماعی است .همه
باید با هم خوب باشند و گل بگویند و گل بشنوند.
اما علم جامعه شناسی مدرن معتقد است آدمهایی که
همه یکشکل و همساناند نمیتوانند به جوهر دوستی
دست یابند ،بلکه دوستی ،تنها در مواجهه با امر کامال
متفاوت رخ مینماید.
در اولین سالهای ظهور اینترنت ،فرهنگ سایبری
هنوز به ایدههای آیندهنگرانهاش زنده بود .اما امروزه
وضعیت تارنمای جهانی بسیار عملگرایانهتر شده
و چشم به زمان حال دوخته است .کاربران «خود-
بازاریابی» و دیگر تکنیکهای تالش یرای یافتن
شهرتاند.
عرصه خصوصی ،البته نه به معنای سیاسی آن،
عمومی شده است .چند شرکت انگشتشمار مثل
اپل ،فیسبوک ،گوگل و اینستاگرام میکوشند تا
مشتریهایشان را به سیستم سرتاسری خود وصل کنند.
احساسات عمومی در این دنیای کوچک دیجیتال
چیست؟ جایی که الگوریتمهای نامرئی نتیجه
جستوجوهای ما را شخصیسازی میکنند و تبلیغات
را به همه میرسانند.
ماجرا وقتی جالبتر هم میشود که بدانیم کل جریان
گردش آزاد اطالعات یعنی «اینترنت» بخشی از فعالیت
وزارت بازرگانی دولت فدرال ایاالت متحده است.
فعالیتی که در نقش میز کاری دیجیتال ظاهر میشود
که آرشیوی از فیلمها و تلویزیونها ،کتابخانههای
دانشگاهی ،کافهها و جریانهای ارتباطی به آن وصل
شده است .وقتی مردم در یک شبکۀ اجتماعی جا
میافتند ،خوش ندارند که دوباره همه چیز را در
یک شبکه اجتماعی دیگر از نو شروع کنند .آنهایی
که میخواهند در آخرین شبکه اجتماعی فعلی ،یعنی
گوگلپالس ،ثبت نام کنند ،مجبورند نام اصلی خود

را وارد کنند .چرا؟ ساده است ،شرکتها مشتری
میخواهند نه فعال وبالگنویس.
«بیونگ-چول هان» جامعه شناس و فیلسوف کرهای
تبار ساکن آلمان ،کسی است که الگوهای توضیحدهنده
نوینی برای تحوالت بنیاندین دنیای مجازی مطرح
کرده است .او در سال  ۲۰۰۶کتاب«فرافرهنگیبودن» را
منتشر کرد و به تفصیل شرح داد که فرهنگ چطور در
سایه وضعیت جهانی تازه تغییر میکند.
روایت ساده شده کتاب عرض و طویل او چنین بود:
«زمانها و وضعیتهای مختلف در فرافرهنگ دوش
به دوش یکدیگر میایستند» به همین علت است که
دکتر هان این زمینۀ جهانی را «دنیای موزاییکی» مینامد.
«رفتار دوستانه بنیان فرافرهنگیبودن است».
فقدان قواعد ،فرافرهنگ را قادر میسازد که
تأثیرگذاری وسیعی داشته باشد .فرافرهنگ حداکثر
وحدت و حداقل تداخل را ایجاد میکند؛ جایی که
افقهای اشتراک در تکثر ایدهها و هویتهای رنگارنگ
پدیدار میشوند .فرافرهنگ موجب درگیریهای
تکنفره میشود ،چیزی که جامعه شناسی کالسیک آن
را «تداوم در حین گسست» مینامد.
در این نگاه از یک سو «بازیهای خالقانه با هویتهای
تخیلی» بهعنوان فرافرهنگ توصیف میشود ،و از سوی
دیگر «جامعه فرسوده» ناشی از ماللآوربودن «مازاد
مثبتنگری» در جامعه مجازی تلقیمیگردد .درست
دو روی سکه زندگی آدمی :کودکانی که از صبح تا
عصر دهها بازی مختلف را شروع و تمام میکنند و
روی دیگر ،سالمندانی که میتوانند همه روز وقت خود
را تنها صرف مطالعه یک مقاله یا کتاب مالل آور کنند.
به همین دلیل است که آنقدر انرژیها کم است!
این مثبتنگری در فضای یکنواخت خالی از
منفینگری استقرار پیدا کرده است ،جایی که هیچ
قطبیشدگی میان دوست در برابر دشمن وجود ندارد؛
داخل در برابر خارج نیست ،و خودی در برابر بیگانه
قرار ندارد.
همین فیلسیوف اجتماعی در رسالهای دیگر که 10
سال پس از نخستین کتاب خود یعنی همین سال قبل
منتشرش کرد زیر عنوان «جریانشناسی خشونت»
درباره شفافیت در هویت اجتماعی بهمثابه یکی از آثار
فرایندهای اقتصادی نگاه کرده است.
در شبکههای دوستیابی و یا زوجیابی اینترنتی ،که
قرار است دو طرف در دنیای واقعی نیز همدیگر را از
نزدیک مالقات کنند ،دستهای از قواعد و حتی انتقادات
پذیرفتهشده مشترک ،جزء آداب ارتباط و آغاز دوستی
به رسمیت شناختهمیشود ،اما در شبکههای اجتماعی با

کارکرد امروزی مثل فیسبوک یا اینستاگرام ،باید تالش
کنید تا از هرگونه اظهارنظر منفی اجتناب کنید ،کاری
که دریچه بس باریکی برای تعامل باقی میگذارد.
در مجموع ،پنج میلیون نفر طرفدار اضافهشدن گزینه
«دیسالیک» در فیسبوک بودهاند ،وقتی این را مقایسه
کنید با نزدیک به  1میلیارد کاربر این شبکه ،رقمی قابل
چشمپوشی به نظر میآید.
معنی این مقایسه ساده است .یعنی هنگامی که ما در
شبکههای اجتماعی تصویر و یا موضوعی را به اشتراک
میگذاریم ،توقع داریم که همه از آن تمجید کنند.
خیلی ساده است .احساس میکنیم «سبک زندگی ما
همانقدر که برای خودمان جذاب است باید و حتما
باید برای دیگران نیز جذاب باشد».
و جالبتر اینکه هستند کسانی که از الصاق الیک و
حتی الو در پای تصویر ما در فیسبوک دریغ نمیکنند
ولی در عین حال در دل خود رکیکترین ناسزاها را
به ما میگویند.
حال آنکه در سوی دیگر نیز تاب شنیدن انتقادات
تند و بیاحترامیهای مجازی هم برای بسیاری از
کاربران وجود ندارد .یعنی ما فقط دوستانی میخواهیم
که بدون اینکه در خوشی ما شریک بوده باشند ،ما و
خوشیهایمان را تحسین کنند.
شاید این تعبیر کاربردی باشد :شبکه های اجتماعی از
ما «دیکتاتورهای کوچک فرهنگی» ساخته است.
آیا هنوز رفتار دوستانه میتواند در این سیاق معنایی
داشته باشد؟ و دربارۀ ارزش غیرمادی دوستی چه
حرفی برای گفتن هست؟ جواب به این سوال در
سالهای بعد بالی جامعه انسان امروز و فردا خواهد
بود.

افقي:
 -1آميختگي  -وليد
 -2مستمري  -الهه نور  -راكب
 -3كالبد  -اندك  -رخسار  -تصديق فارسي
 -4توان آخر  -سياسي  -زمين تركي
 -5ضمير خارجي  -ضمير مونث انگليسي
 -6تاجر  -درد استخواني
 -7از الفباي يوناني
 -8پشه ماالريا  -لوله تنفسي  -زاهد
 -9چرخ چاه
 -10آلبالو  -لوطي
 -11پدر بزرگ  -سايه گاه
 -12تكيه دادن  -بافت شناسي  -ضمير تكبر
 -13صندلي سنگي  -واحد تنيس  -گل بتونه  -نگاه
دزدانه
 -14مار سياه وسفيد  -وديعه  -واحد پول روسيه
 -15زراد  -مجانيا!
عمودی:
 -1دوري و پرهيز  -چلنگر
 -2مرغ مقلد  -فواره  -تكرار شده
 -3از سبزيها  -خار سر ديوار  -رده ودسته  -اطاعت
 -4چله كمان  -پرت  -فلز سرخ
 -5چه وقت  -بله انگليسي
 -6اصطالحي در ورزش بسكتبال  -آنزيم

 -7خباز
 -8باران فصلي  -ني ميانتهي  -دوانيدن اسب
 -9رادار
 -10كاربراتور  -فشار سنج
 -11ماه سرد  -روغن مو
 -12دنبال و عقب  -ديم  -شهر رازي
 -13جايز  -حرف دهانكجي  -عدد نفسكش  -ماتم
 -14لباس زنان هند  -بيماري سروصدا  -ميوه پخته در
شكر
 -15كشتي جنگي يونان باستان  -رئيس جمهور آمريكادر
زمان جنگهاي داخلي اين كشور كه موفق به لغو قانون برده
داري گرديد

حل جدول شماره گذشته
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در دنیای پیرامون ما:

پشت پرده سیاست ،روی پرده سینما و صفحه تلویزیون

تلویزیون و سینما همواره جزئی از سیاست در «سگ را بجنبان» فیلمی در ژانر کمدی است که
آمریکا بودهاند ۸۰ .سال پیش ستارگانی چون جیمز یک ماه پیش از رسوایی جنسی بیل کلینتون با مونیکا
استوارت و هنری فوندا در نقش سیاستمداران لووینسکی به روی پرده آمد .این فیلم روایتگر
آمریکایی ظاهر شدند ،حال کوین اسپیسی در نقش ماجراهای یک تیم انتخاباتی است که در تالش
رئیسجمهوری خیالی اما نزدیک به واقعیت.
برای الپوشانی رابطه جنسی رئیسجمهور آمریکا با
دختری زیر سن قانونی ،جنگی خیالی را خلق میکند.

وقتی نخستین قسمت سریال «خانه پوشالی» در
سال  ۲۰۱۳پخش شد ،خیلیها تصور میکردند
وضعیت سیاست در آمریکا در واقعیت ،به وخامت
آ ن چیزی نیست که در سریال تصویر شده است .اما
پس از پیروزی دونالد ترامپ این تصور عوض شد.
سریال خانه پوشالی پشت پرده کارزارهای انتخاباتی
در آمریکا را نشان میدهد .حاال بسیاری از بینندگان
معتقدند که روایتهای سریال چندان بیراه نبودهاند.
و شاید به همین دلیل هم ادامه تولید آن فعال
ماتوقف شده است.

 ۸۰سال پیش هالیوود نگاهی متفاوت به سیاست
داشت .تصویری که در آن دوران کارگردانان و
تهیهکنندگان از سیاستمداران ارائه میدادند ،آمیخته
به قهرمانی و ایدهآلیسم بود .نمونه کالسیک این
فیلمهای سیاسی «امیدبخش» در سال  ۱۹۳۹به روی
پرده رفت :فیلمی به اسم «آقای اسمیت به واشنگتن
میرود» با بازی جیمز استوارت.

شبکه تلویزیونی ایبیسی در سال  ۲۰۰۵پخش
سریالی با عنوان «فرمانده کل قوا» را آغاز کرد .این
سریال داستان زندگی و فعالیت روزمره مکنزی الن،
نخستین رئیسجمهوری خیالی زن ایاالت متحده
آمریکا را با بازی جینا دیویس روایت میکرد .روایتی
که  11سال بعد ،هیالری کلینتون در یک قدمی آن
ایستاد.

مایک موریس ،نامزد حزب دموکرات در انتخابات
ریاستجمهوری را بازی میکند.

فیلم سینمایی «کمپین» در ژانر کمدی سیاسی
ساخته شد و در سال  ۲۰۱۲به روی پرده آمد .این
فیلم به کارگردانی جی روچ نگاهی کامال بیپروا و
آمیخته با گستاخی به سیاست و انتخابات در آمریکا
انداخته است .اتفاقات این فیلم گویی بخشی از تاریخ
مبارزات انتخاباتی سال  2016را روایت میکند.

«بحران راه و رسم ماست» نام فیلمی به کارگردانی
دیوید گوردون گرین و با هنرنمایی ساندرا بوالک
است .این فیلم بر اساس حوادثی واقعی ساخته شده
که در جریان انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۰۲
نخستین قسمت از سریال «بال غربی» سپتامبر در بولیوی رخ دادند.
 ۱۹۹۹به نمایش درآمد .پخش این سریال که زندگی
روزمره رئیسجمهور آمریکا را نشان میدهد ،تا سال
 ۲۰۰۶ادامه داشت .این سریال  ۱۵۴قسمتی به گفته
کارشناسان تصویری واقعگرایانه نسبت به سیاست در
کاخ سفید ارائه میداد.

شبکه نتفلیکس در سال  ۲۰۱۶نخستین قسمت از
سریال «بازمانده برگزیده» را پخش کرد که نگاهی
متفاوت و نو به مقوله سیاست در آمریکا دارد .پس از
آنکه رئیسجمهور و تمام دستیاران ارشدش در یک
انفجار کشته میشوند ،قرعه به نام تنها بازمانده حلقه
جرج کلونی با فیلم «نیمه ماه مارس» محصول سال ریاستجمهوری میافتد و او هم کسی نیست جز
 ،۲۰۱۱مبارزات درون حزبی ریاستجمهوری آمریکا وزیر مسکن و شهرسازی که به یکباره باید بار سنگین
و حواشی آن را روایت کرد .او در این فیلم نقش وظیفه خطیر ریاستجمهوری را به دوش بکشد.
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در
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08.NET/EVENT
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  3نوامبر 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
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استقبال رسانههای آمریکایی
از تاسیس گالری هنری روشی رهنما

رسانههای آمریکایی از تاسیس گالری هنری جدید روشی
رهنما استقبال کرده و آن را پنجره تازهای رو به ایران لقب
داده و مینویسند« :یک خانم هنردوست ایرانی آمریکایی
برای گردآوردن هنرمندان جوان ایرانیتبار در کالنشهر
لسآنجلس ،یک گالری هنری استثنایی تاسیس کردهاست».
خانم «روشی رهنما» با افتتاح گالری هنری جدید خود به
اسم  The Space by AdvocArtsyدر قلب کالنشهر
لسآنجلس با هدف گردآوری هنرمندان جوان ایرانیتبار و
نمایش آثار آنان ،گامی بلند در جهت حفظ و ارتقای فرهنگ
و هنر ایرانیان برداشته است .گالری هنری خانم رهنما به
وسعت  ۱۸۰۰فوت مربع در منطقه فشن دیستریکت مرکز
شهر لسآنجلس میعادگاه هنرمندان ایرانیتبار آمریکا به ویژه
ساکنین کالیفرنیا خواهد بود که در نزدیکی پاتوق هنری
کالنشهر لسآنجلس تاسیس شده است.
این مجموعه گالری دایمی در مجاورت جدیدترین موزه
و انستیتو هنرهای معاصر لسآنجلس قرار گرفته و در
ادامه فعالیتهای هنری موسسه  AdvocArtsyمستقر در

سانتامونیکاست که در سال  ۲۰۱۵توسط روشی رهنما با
هدف تولید و ارایه پروژه ،رویداد و نمایشگاههای هنری
پدید آمده است.
روشی رهنما درباره تاسیس گالری هنری جدیدش به
روزنامهنگاران گفته« :تعداد زیادی از هنرمندان ایرانی تبار در
ایاالت متحده به ویژه کالنشهر لسآنجلس زندگی و فعالیت
میکنند که آثارشان نمایش ،ارایه و دیده نشده است بنابراین
به این فکر افتادم تا مکانی را برای گردآوردن این هنرمندان
بوجود آورم».
در اکتبر که به تازگی آن را پشت سرگذاشتیم ،موسسه
 AdvocArtsyراه اندازی گالری هنری جدید خود را
با نمایشگاه اختصاصی آثار کالژ اجتماعی-سیاسی «شادی
یوسفیان» هنرمند ایرانی آمریکایی جشن گرفت.
برنامههای بعدی اعالم شده گالری روشی رهنما عبارت از
نمایشگاه عکس و فیلم «سپیده صالحی» در ماه دسامبر و
نمایش آثار تجسمی و تصاویر متحرک «پویا افشار» در ژانویه
آینده خواهند بود.

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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