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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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اعتراضبهروندغیردمکراتیکانتخاباتدرمجتمعفرهنگینصح:

جورج هارونیان از عضویت در
هیئت مدیره نصح کناره گیری کرد

فرا رسیدن سال نوی
 5778عبری و ایام مبارک
روشهشانا را به عموم
یهودیان جهان خصوصا
یهودیان ایرانی که برای 25
قرن دوشادوش دیگر اقوام
ایران در همه گذرگاههای
تاریخی پیرواندیشههای
پاک کوروش بزرگ بودهاند
فرخنده باد.

جورج هارونیان ،فعال سیاسی و
چهره سرشناس جامعه یهودیان
ایرانی آمریکا ،در اعتراض به آنچه
«اکثریت مصنوعی» در هیئت مدیره
مجتمع فرهنگی نصح ،بزرگترین مرکز
یهودیان ایرانی در آمریکا ،خوانده
است از عضویت در آن استعفا داد.
روند غیر دموکراتیک انتخاب اعضای
هیئت مدیره مجتمع فرهنگی نصح،
ابقای روسای پیشین در هیئت مدیره
بدون انتخاب مجدد و ایجاد اکثریت
مصنوعی در راستای کنترل تصمیمات
و فعالیت های مجتمع نصح ،بخشی از
دالیلی است که آقای هارونیان در متن
استفعانامه خود که نسخه ای از آن در
اختیار خبرگزاری ایرانشهر قرار گرفته
است ،به آن اشاره کرده است.
شایان ذکر است در پی استعفای
آقای هارونیان هیئت مدیره این
بزرگترین مرکز یهودیان ایرانی در

همان روز ( 31آگوست )2017دست
به اخذ تصمیماتی شگفت انگیز زده
است که بر منبای آن از دوره آینده
تعداد اعضا از  13به  11نفر تقلیل
یافته ،هشت رییس پیشین این هیئت
مدیره در عضویت خود ابقا خواهند
شد و از تعداد اعضای منتخب نیز سه
نفر کم شده و به این ترتیب هزاران تن
از جوانان ،عالقمندان مرکز فرهنگی
نصح و همچنین جمع بزرگی از
ایرانیان یهودی ساکن بورلی هیلز تنها
حق انتخاب سه نفر برای عضویت در
هیئت مدیره را خواهند داشت.
آقای هارونیان در بخشی از استعفانامه
خود ضمن احترام به روسای پیشین
و تالش های آنان در زمان تصدی
امور ،از استمرار دائمی عضویت آنان
انتقاد کرده و می گوید« :هیأت مدیره
نصح مي بايد نماينده كساني باشد که
همیشه و هر روز به آن متعهد هستند».

آقای هارونیان در فرازی دیگر از
استعفانامه خود می نویسد:
«پرسش من این است :چرا
باید آنهایی که دیگر فرصت و
عالقه ای به شرکت کردن به صورت
منظم در مراسم و برنامه های نصح
را ندارند ،در اولویت باشند و کنترل
اعضای هیأت مدیره را در دست داشته
باشند؟ آیا نصح دچار کمبود اعضای
تحصیل کرده و هوشمند است.
آیا غالب بحث های هیأت مدیرۀ
نصح باید در مورد مسائلی مثل
«سیمکشی ساختمان» و یا امور اداري
آن باشد ،یا باید در مورد چگونگی
رویارویی با چالش هایی مثل آموزش
يهوديت ،جلب به غیر وابستگان،
فقدان ازدواج در میان جوانان ،دفاع از
دولت اسرائیل ،مبارزه با یهودستیزی و
ترويج فرهنگ و تاریخ ایرانی-یهودی
خود ،باشد؟»

بعد از اپل گوگل سه اپلیکیشن ایرانی را حذف کرد
دست کم سه اپلیکیشن ایرانی از گوگل پلی حذف
شدهاند .فعاالن ایرانی نگران همهگیر شدن موج حذف
هستند.
تنها دو هفته پس از آ ن که شرکت اپل اپلیکیشنهای
ایرانی را از «اپل استور» حذف کرد ،گوگل نیز در اقدامی
مشابه برخی از اپلیکیشنهای ایرانی را از «گوگلپلی»
حذف کرد .این خبر که در رسانههای داخلی ایران منتشر
شده از سوی فعاالن استارتآپها در ایران تایید شده
است.
بر اساس اطالعات منتشر شده دست کم سه اپلیکیشن
«اسنپ»« ،تپسی» و «علی بابا» که هر سه درگاه مالی
داشتهاند تا کنون از گوگل پلی حذف شدهاند.
دو اپلیکیشن «اسنپ» و «تپسی» مخصوص خدمات
حمل و نقل مشابه تاکسیرانی است که نسخه های
فارسی سازی شده ای مشابه اوبر هستند و اپلیکیشن ویدئو،فارسی تب و تقویم را نیز در بر بگیرد که بیشتر در
علی بابا مخصوص خرید بلیط آنالین هواپیما و قطار خارج از ایران مورد استفاده دارند.
در داخل ایران است.
فعاالن داخل ایران نیز نگرانی خود را از رسیدن موج
برخی کاربران در فضای مجازی نگران آن هستند حذف به دیگر شرکتهای آمریکایی بیان میکنند.
که حذف اپلیکیشنها از گوگل پلی به اپلیکیشنهایی دراپ باکس و مایکروسافت دو شرکت دیگری هستند
که دارای مبادالت مالی بودهاند محدود باقی نماند و که اگر روند فعالیت ایرانی ها را در فضای متوقف کنند
برخی از ائلیکیشن های ئر طرفدار فارسی مانند پرشین بی تردید آسیبی جدی به برقراری ارتباط های اینترنتی

بین ایرانی نیان داخل ایران و بازارهای بزرگ فن آوری
در جهان وارد خواهند ساخت.
در حالی فعاالن دنیای اینترنت در داخل ایران از تاثیر
کشنده سیاست های غلط حکومت بر دنیای مجازی خبر
می دهند که مقامات اسالمی مدعی هستند بدون نیاز به دنیا
می توانند یک اینترنت حالل (اسالمی) را در داخل ایران
اجرا نمایند .چیزی که به سانسور بنیادین شهرت یافته.

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

یادبود ادیب ،تاریخنگار ،منتقد ادبی ،نویسنده ،و مترجم برجسته ایران:

دکتر عبدالحسین زرینکوب

شادروانزرینکوببیشازچهاردههدردانشگاهتهران،ادبیاتفارسیوتاریخ
ایران پیش و پس از اسالم تدریس کرد و آثار ماندگار از خود به یادگار گذاشت.
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همزمان با بازداشت ها در ایران ،هواداران طاهری در آلمان تجمع کردند

گروه بزرگی از شاگردان محمدعلی طاهری و فعاالن
سازمان عفو بین الملل دوشنبه  ۱۱سپتامبر 20( ۲۰۱۷
شهریور  )۱۳۹۶در اعتراض به صدور حکم اعدام برای
این دگر اندیش ایرانی اقدام به تجمع اعتراضی در آلمان
نمودند .این در حالی است که هزمان در ایران وزارت
اطالعات خبر بازداشت گروهی از هواداران محمدعلی
طاهری را منتشر کرده است.
اجتماع کنندگان در این تجمع در پیامی خواستار
آزادی تمامی زندانیان سیاسی ،عقیدتی و همینطور
آزادی بی قید و شرط محمدعلی طاهری شدند.
در این تجمع بیانیه ای نیز قرائت شد که در آن از
اعتصاب غذای پرشمار زندانیان سیاسی رجایی شهر،
به آتش کشیدن صدها نفر در سینما ،قتل های زنجیره
ای ،کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ،۶۷تخریب
گورهای جمعی ،آدم ربایی و آدم فروشی ،فحشا ،دزدی
های کالن حکومتی ،تیرباران کولبران ،وادار کردن افراد و شرط این دگر اندیش ایرانی شدند.
و خانواده های زندانیان به سکوت و تهدید برای گرفتن هواداران عرفان حلقه در این مراسم را اعضای انجمن
اعترافات دروغین و اجباری نمونه هایی مطرح شده کرامت ،نمایندگان سازمان عفو بین الملل بخش برگ
دورف و همچمیم هموندان انجمن مردمی خلق های
بود.
تجمع کنندگان در ادامه از ظلم های روا شده به مورد تهدید گوتینگن همراهی می کردند.
محمدعلی طاهری معلم معنوی مکتب عرفان حلقه و همزمان خانواده محمدعلی طاهری که در تورنتوی
شاگردان وی طی سخنرانی ها و نیز در بندی از بیانیه کانادا ساکن هستند نیز به تالش های خود برای اطالع
نمونه هایی را مطرح کرده و خواستار آزادی بدون قید رسانی در خصوص وضعیت بغرنج ئرونده محمدعلی

طاهری افزوده اند.
گروه دیگری از هواداران این معلم عرفان نیز در
عزیمت به نیویورک گفته اند در زمان برپایی مجمع
عمومی سازمان ملل در مقابل این سازمان و با
درخواست فشار دولت ها بر رژیم اسالمی برای آزادی
بی قید و شرط محمدعلی طاهری و همچنین دیگر
زندانیان سیاسی دست به تظاهرات خواند زد.
طاهری از اردیبهشت  1390در زندان است.

مردم عادی آمریکا میتوانند از ایران بر سر تروریسم شکایت کنند

وزارت دادگستری آمریکا با ایراد اتهام علیه یک
عضو سابق دولت ترکیه کوشیده است نشان دهد مانع
افرادی خواهد شد که به فرار ایران از تحریم ها کمک
می کنند.
ِ
گری اوسن در روزنامه «یو اس ای تودی» نوشت
تحقیقات وزارت دادگستری نشان می دهد که سهل
گیری های دولت اوباما در قبال ایران برای رسیدن به
توافق هسته ای باب سوء استفاده ایران از نرمش در
سیاست مهار جمهوری اسالمی و ادامه تامین مالی
تروریسم را دوباره گشوده است.
یکی از گزینه ها برای توقف این روند شکایت های
قانونی شخصی علیه شرکت های دولتی ایرانی و
وابسته به دیگر کشورهای یاغی است .این شکایت
های حقوقی مشت آن حکومت ها در فعالیت
های غیرقانونی مالی را باز کرده و شرکت ها را از
ارائه تسهیالت مالی ،فناوری و مواد خام به حامیان
تروریسم باز می دارد .چنین شکایات حقوقی می
تواند بدون نقض مفاد برجام به نتایجی مطلوب برسد.
البته پیروزی های حقوقی در دادگاه تاثیر عمده ای

بر قابلیت های رژیم های یاغی در حمایت مالی شروع به توقیف دارایی های ایران در خارج از کشور
از تروریسم نداشته و راههای ایران برای دور زدن برای پرداخت غرامت کرده اند .این اقدامات می
تواند بر عملکرد ایران در حمایت از فعالیت های
تحریم ها را آشکار نکرده است.
اما این روند در حال تغییر است .گروهی از وکال تروریستی تاثیر بگذارد.
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لس آنجلس تایمز :تاثیر فرمان مهاجرتی ترامپ بر خانواده ایرانی پناهجو در ترکیه
یک خانواده شش نفره ایرانی یارسان کیش که برای
پناهندگی مذهبی به آمریکا اقدام کرده بودند بدلیل
صدور فرمان ممنوعیت سفر اتباع شش کشور مسلمان
(از جمله ایران) به ایاالت متحده از سوی رییس
جمهور دانلد ترامپ ،در ترکیه زمین گیر شده اند.
سه سال پیش آقای مرادی به همراه همسر ،خواهر
همسر و سه فرزندش بدلیل تهدید جانی در جمهوری
اسالمی ایران علیرغم میل باطنی جالی وطن کرد و به
قصد پناهنده شدن به ایاالت متحده راهی ترکیه شد.
خانواده آقای مرادی دارای کیش یارسان یا اهل حق
هستند که در کردستان ایران و عراق پیروانی دارد
ولی در حکومت اسالمی ایران ،این دین به رسمیت
شناخته نمی شود و با پیروانش همانند دیگر ادیان غیر
رسمی رفتار تبعیض آمیزی انجام می شود.
به گزارش لس آنجلس تایمز ،سه سال پیش آقای مرادی
و خانواده اش که ساکن شهر «سر پل ذهاب» در استان
کرمانشاه بودند با اتوبوس از طریق مرز زمینی شمال-
غرب ایران به ترکیه رفتند و در شهر کایسری (قیصری)
واقع در مرکز ترکیه ساکن شدند تا برای برای پناهندگی
در ایاالت متحده اقدام کنند .روزهای نخست ورود به
ترکیه بسیار سخت بر آنان گذشت و حتی مجبور شدند
چند شبی در پارک عمومی شهر بخوابند .آقای مرادی از
طریق سفارت آمریکا در آنکارا برای پناهندگی اقدام کرد
و درست در هنگامی که به نظر می رسید او و خانواده
اش به رویای خود یعنی زندگی در کشوری آزاد و امن
نزدیک شده اند ،فرمان مهاجرتی رییس جمهور ترامپ

مبنی بر ممنوعیت مسافرت اتباع شش کشور مسلمان (از
جمله ایران) ،رویای آنان را نقش بر آب کرد.
حتی پس از لغو موقت فرمان مهاجرتی ترامپ از
سوی دادگاه ،باز هم پرواز آنها به سوی آمریکا سه بار
کنسل شد .آقای مرادی که از ناراحتی قلبی رنج می
برد ،امید داشت که در آمریکا معالجه شود و اعضای
خانواده اش بتوانند به ادامه تحصیل و داشتن شغلی
آبرومند برسند اما تاکنون این آرزوها تحقق نیافته اند.
خانواده مرادی خانه و کاشانه شان را به امید فرار از
آزار و اذیت حکومت اسالمی ترک کرد ولی در ترکیه
بالتکلیف مانده است ،جایی که هنوز بدلیل داشتن
دین یارسانی در خطر هستند .ترکیه نیز کشوری است

که برای زندگی اقلیت های دینی نامناسب و نامطمئن
است .آقای مرادی در مصاحبه ای تلفنی گفت« :اگر
بخاطر فرزندانم نبود تا به حال خودم را کشته بودم.
در اینجا (ترکیه) هم برای یافتن شغل و ادامه زندگی
مشکل داریم .همه از ما می پرسند آیا مسلمان هستیم؟
آیا نماز می خوانیم؟ و وقتی می گوییم مسلمان نیستیم
جور دیگری با ما رفتار می کنند».
پیروان دین یارسان یا اهل حق در مناطق کردنشین
ایران و عراق زندگی می کنند .کیش یارسان آیینی
است با مناسک عرفانی و آمیختهای از آموزههای
ادیان مختلف دارد که آثاری از مذاهب مانوی ،یهود و
مسیحیت در مذهب آنها به چشم میخورد.

«تهدید و فشار» بر روزنامهنگاران رسانههای فارسی زبان خارج از ایران
سازمان گزارشگران بدون مرز از د هها مورد
تهدید و فشار بر روزنامهنگاران رسانههای
فارسی زبان خارج از ایران و خانواده آنان از
سوی نهادهای امنیتی و قوه قضائیه خبر داد.
این سازمان در گزارشی این اقدامات را
تالش برای مهار اطال عرسانی مستقل خواند و
محکوم کرد.
گزارشگران بدون مرز اعالم کرد که بیش از
 ۵۰روزنامهنگار ایرانی به روشهای گوناگون
تهدید شده و  ۱۶نفر از آ نها به مرگ تهدید
شد هاند.
براساس این گزارش،روزنامهنگاران بیبی سی نهادهای امنیتی جمهوری اسالمی درسالهای
فارسی،رادیو فردا ،صدای امریکا ،صدای آلمان گذشته بارها خانواد ههای روزنامهنگاران
دویچه وله ،رادیو بینالملل فرانسه ،شبکههای ایرانی شاغل در رسانههای فارسی زبان خارج
خصوصی از جمله من و تو و سایتهای اطالع از کشور را احضار و تهدید کرده اند که درباره
رسانی مانند آمدنیوز تهدید شد هاند.
برخی از این تهدیدها گزارشهایی نیز منتشر

شده است.
این نهادهای امنیتی از خانواد هها خواستهاند تا
به این روزنامه نگاران اعالم کنند،از همکاری
با رسانههای فارسی زبان خارج از کشور دست
بکشند و به ایران بازگردند

مدیر  :CIAایران به دنبال جنگ افزار هسته ای از طریق کره شمالی
مایک پامپئو ،مدیر سی آی ای ،می گوید
دور از انصاف نیست اگر بگوییم مشتری های
بالقوه ای مانند ایران برای خرید اسرار برنامه
موشکی به کره شمالی که سابقه ای دیرین در به
اشتراک گذاشتن قابلیت های هسته ای اش دارد
مراجعه کرده باشند.
پامپئو در مصاحبه ای با فاکس نیوز در روز
دوشنبه گفت« :کره شمالی ها سابقه ای طوالنی
در گسترش و تکثیر جنگ افزار هسته ای و به
اشتراک گذاشتن دانش ،فناوری و قابلیت هایشان
در سراسر جهان دارند».
مدیر سی آی ای تاکید دارد «با ادامه بهبود
قابلیت های کره شمالی در پرتاب موشک های
دور برد و سوار کردن جنگ افزار هسته ای بر آن
موشک ها بسیار بعید است در صورت دستیابی به مطمئنی درباره قابلیت های کره شمالی دارد اما کرد« :ما می دانیم که کیم جونگ اون این جنگ
چنین قابلیتی آن را با خیلی ها به اشتراک نگذارند تشخیص قصد نهانی آن کشور در سرعت دادن به افزارها را برای حراست از رژیم خود و دست آخر
و ایران یقینا یکی از آن ها است که حاضر است برنامه جنگ افزار هسته ای اش همچنان «مشکل برای یکپارچه کردن شبه جزیره کره می خواهد.
برای آن پول بپردازد».
فوق العاده دشوار نهادهای اطالعاتی» است.
اما با این وجود مسائل بسیاری است که جامعه
اطالعات
آمریکا
چند
هر
پامپئو
به گفته مایک
مدیر سازمان مرکزی اطالعات آمریکا تصریح اطالعاتی الزم است دریابد».

برجسته ترین ریاضی دان ایرانی تبار آمریکا درگذشت
پروفسور لطفی زاده (لطفعلی عسکرزاده) ریاضیدان
برجسته ایرانی آمریکایی ،بنیانگذار منطق فازی و استاد
بازنشسته علوم کامپیوتر در دانشگاه برکلی کالیفرنیا
سحرگاه  5شنبه  7سپتامبر  2017درسن  96سالگی در
کالیفرنیا دیده از جهان فرو بست.
شادروان لطفی زاده از پدری ایرانی و مادری روس
در باکو در جمهوری آذربایجان متولد شد و تحصیالت
اولیه خود را در باکو و تهران انجام داد .او بیش از همه
به خاطر طرح کردن ریاضیات فازی مشتمل بر مفاهیم
مرتبط فازی همچون مجموعههای فازی ،منطق فازی،
الگوریتمهای فازی ،کنترل فازی و احتماالت فازی
شناخته شدهاست .گفته میشود نوآوریهای پروفسور
لطفیزاده ،امکانپذیری یک پارادایم تازه در هوش
مصنوعی را تبیین ،و رئوس کلی آن را ترسیم کردهاست.
پدر پروفسور لطفی زاده ،رحیم علی عسکرزاده
روزنامهنگار و بازرگان ،از اهالی اردبیل و خبرنگار
روزنامه ایران و مادرش فانیا کوریمان پزشک کودکان
یهودی روس بود .اما او همواره خود را یک ایرانی مهاجر
می دانست و به تبار ایرانی اش افتخار می کرد.
پرفسور لطفی زاده در تهران در دبیرستان البرز و
در دانشکده فنی دانشگاه تهران تحصیالت مقدماتی
و تکمیلی خود را به پایان برد و سپس در امتحانات
دانشگاه تهران مقام دوم را کسب کرد .در سال ۱۹۴۲
رشته مهندسی برق را در این دانشگاه با موفقیت به پایان
رساند و در دوران جنگ دوم جهانی و اشغال ایران
توسط متفقین به ایاالت متحده مهاجرت کرد .در مؤسسه
فناوری ماساچوست (ام.آی .تی) ادامه تحصیل داد و در
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بنیانگذار و مدیر مسئول :بیژن خلیلی
سردبیر :دکتر مهدی آقازمانی
طراحی و نشر :شرکت کتاب
رویدادها :مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا ( 08ایرانیان)

سال  ۱۹۴۶درجه کارشناسی ارشد در مهندسی برق را
دریافت نمود .بهدلیل اقامت والدینش در نیویورک سیتی،
از دانشگاه کلمبیا تقاضای پذیرش کرد و در مقطع پی اچ
دی با یک منصب تدریس پذیرفته شد .در سال ۱۹۴۹
فارغالتحصیل و سال بعد استادیار همان دانشگاه شد.
پرفسور لطفی زاده ده سال در دانشگاه کلمبیا تدریس
کرد ،و در سال  ۱۹۵۷به درجه استاد تمامی ارتقا یافت .او
از سال  ۱۹۵۹تاکنون در دانشگاه کالیفرنیا ،برکلی تدریس
کردهاست .او اثر پیشگامانه خود در زمینه مجموعههای
فازی را در  ۱۹۶۵منتشر کرد ،اثری که در آن به شرح
ریاضیات نظریه مجموعه فازی پرداخت .او در ۱۹۷۳
نظریه منطق فازی خود را طرح کرد.
پروفسور لطفی زاده دارای  ۲۵دکترای افتخاری از
دانشگاههای معتبر دنیاست .او در سال  ۱۹۷۳به عضویت

در آکادمی ملی مهندسی برگزیده شد .بیش از  ۲۰۰مقاله
علمی را بهتنهایی در کارنامه علمی خود دارد و در هیئت
تحریریه  ۵۰مجله علمیِ جهان مقام «مشاور» را داراست.
وی یکی از پژوهشگرانی است که دارای بیشترین ارجاع
( )highly-citedدر مقاالت علمی دنیاست .زاده تا
اکتبر  ۲۰۱۴میالدی ۱۴۰ ،هزار یادکرد در گوگل اسکالر
داشته و نیز  ۳۵۰هزار مقاله دارای کلمه «فازی» در عنوان
خود بودهاند.
در اسفندماه  ۱۳۹۴دانشگاه تهران به عنوان اولین
دانشگاه محل تحصیل ایشان ضمن برگزاری بزرگداشتی
نشان دکترای افتخاری خود را بدون حضور او به او
اهدا کرد .اما پرفسور لطفی طاده به دلیل آنچه تبعیض
تحصیلی در رژیم اسالمی خواند از پذیرش این مدرک
افتخاری خودداری کرد.
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درکانون خبر:

دولت کالیفرنیا ملزم به حفظ هویت قربانیان پرنوگرافی

جری براون فرماندار کالیفرنیا الیحهای را برای اجرایی شدن امضا کرد که به
موجب آن هویت کسانی که قربانی انتقام پورنوگرافی شدهاند در دادگاه محفوظ
میماند.
به موجب این الیحه که از سوی باب ویکووسکی نماینده دموکرات از فرمونت
کالیفرنیا ارائه شده و در دو مجلس نمایندگان و سنای کالیفرنیا تصویب شده است
اگر فردی برای انتقامگیری پس از پایان رابطه دوستیشان ،تصاویر رابطه جنسی
خودشان را بر شبکههای مجازی پخش کند ،فرد قربانی میتواند با نام متسعار
شکایتی را در دادگاه مدنی ثبت و تقاضای رسیدگی و ضرر و زیان بنماید و تمامی
نامهنگاریها ،مدارک و آنچه در پرونده وجود دارد با نام مستعار ثبت و مبادله
خواهد شد تا کسی از هویت واقعی قربانی آگاه نشود.

محکومیت یک نماینده پیشین کنگره در مقابل رقیب
دادگاه عالی کالیفرنیا دستور داد که دارل آیسا نماینده کنگره آمریکا از شهر
ویستای کالیفرنیا مبلغ  45000دالر به رقیب پیشین انتخاباتی خود بپردازد.
در روند انتخابات  2016دارل آیسا از رقیب دموکرات خود داگ اَپل ِگیت
( )Doug Applegateشکایت کرد که در تبلیغات انتخاباتی خود که در
تلویزیونها پخش شده است به شهرت او لطمه زده است .در دادگاه  ،داگ اَپل
ِگیت اعالم کرد که از حق قانونی خود به عنوان آزادی بیان استفاده کرده است و
هیچگونه دروغی مطرخ ننموده است .در ماه مارچ امسال قاضی ادعای اپل گیت
را پذیرفت و اعالم کرد دارل آیسا نتوانسته است ادعای خود را ثابت کند .امروز
قاضی اعالم کرد که به موجب رای دادگاه دارل آیسا باید  45000دالر به داگ اَپل
ِگیت و کارزار انتخابانی او به عنوان مخارج وکیل باز پرداخت نماید.
در سال  ،2018دارل آیسا و داگ اَپل ِگیت بار دیگر به رقابت خواهند پرداخت.

راهکارهای هزینه کرد  Cap & Tradeدر کالیفرنیا

س مجلس سنای کالیفرنیا
فرماندار ایالت کالیفرنیا جری براون و کوین د لئون رئي 
و آنتونی رندون رئيس مجلس نمایندگان کالیفرنیا به توافق رسیدند که درآمد به
دست آمده از الیحه  Cap & Tradeرا در زمینه خرید اتوبوس ،کامیون و ماشین
های کشاورزی برای ایالت کالیفرنیا هزینه کنند.
مقررات  Cap & Tradeکه تا سال  2030اعتبار خواهد داشت  1/5میلیارد
دالربرای کالیفرنیا درآمد خواهد داشت که بزرگترین مخارج آن خرید اتوموبیلهای
تازه برای ایالت است که  895میلیون دالر از سوی سنای کالیفرنیا تصویب شده
است که  140میلیون برای بنادر کالیفرنیا 85 ،میلیون دالر برای وسیلههای نقلیه
کشاورزی و  140میلیون برای اتوموبیلهای الکترونیکی خواهد بود.
فرماندار کالیفرنیا میخواهد  300میلیون دالر نیز برای ارتقاء کیفیت اتوموبیلهای
شهرها و دفاتر محلی ایالتی هزینه شود 225 .میلیون دالر نیز صرف خرید
ماشینهای آتشنشانی میشود.

مقررات آزادی ماری جوآنا در کالیفرنیا هنوز آماده نیست
ی جوانا
پس از گذشت  8ماه از تاریخ اجرایی شدن الیحه آزادی مصرف مار 
برای گذران اوقات فراغت برای افراد باالی  21سال تا کنون مقررات گوناگون بر
سر راه آن قرار گرفته است.
جری براون فرماندار کالیفرنیا قانونی را امضاء کرد که تاریخ اجرای آن از اول
ژانویه بوده ولیکن از امروز به طور واقعی اجرا خواهد شد به موجب این قانون
که الیحه آن از سوی جریهیل سناتور دموکرات از سن متدئو ،ارائه شده بود
کسانی را که در حالی که ماریوانا مصرف کردهاند از رانندگی برحذر میدارد و
در صورت متوقف شدن از سوی پلیس ،باید  70دالر جریمه پرداخت نمایند.
سناتور جریهیل این الیحه را براساس مطالعات منتشر شده در سال 2012
که نشان میدهد رانندگانی که در شبهای تعطیل پایان هفته ،خالف رانندگی
میکنند ،الکل یا ماریوانا مصرف کردهاند.

تغییرات در شناسایی جرایم وابسته به بیماری ایدز
قانونگذاران کالیفرنیا سرانجام مرحله پایانی قانونی را پشت سر گذاشتند و جرم
افرادی را که دانسته شریک زندگی خود را به  HIVمبتال مینمایند ،از جنایی به
جنحه کاهش دادند.
الیحه  239 SBکه از سوی اسکات وینر از سانفرانسیسکو ارائه شده  ،بیان می
کند که قانون نسبت به کسانی که دارای بیماری  HIVهستند که کاستی ایمنی
بدن است ،تبعیض قائل شده و جرم انتشار بیماری به دیگری را جنایی قائل شده
این در حالی است که دیگر بیماریهای انتقالی از همین ردهبندی جنحه تلقی
شده است.
این الیحه از سوی  ACLUدر کالیفرنیا و مرکز برابری سیاهان دارای ایدز در
کالیفرنیا و کنشگران دگرباش جنسی  LGBTQمورد پشتیبانی قرار گرفته است.
مخالفان این الیحه میگویند میلیونها دالر هزینه دارو و مداوا برای این بیماریها
پرداخت میشود و باید در ردهبندی جنایی باقی بماند.

قطعنامه سنای آمریکا در محکومیت برتری نژاد سفید و نئونازیها
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

مجلس سنای آمریکا روز سه شنبه قطعنامهای را در محکومیت طرفداران برتری
نژاد سفید ،نئو نازیها و دیگر گروههایی که به نفرت پراکنی دامن میزنند به
تصویب رساند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ،این قطعنامه توسط سناتورهای دموکرات
مارک وارنر و تیم کین از ویرجینیا ارائه و در نشست دوشنبه شب سنا به اتفاق
آرا تصویب شد.
این قطعنامه یک ماه پس از حوادث خشونتبار  ۱۲آگوست در شهر شارلوتزویل
ایالت ویرجینیا تصویب شده است.
در درگیری طرفداران برتری نژاد سفید و مخالفان آنها ،یک زن جوان بر اثر حمله
یکی از نژادپرستان با خودرو جان خود را از دست داد و  ۱۹نفر دیگر به شدت
زخمی شدند.
این قطعنامه مرگ « ِهدر ِهیر» را «حمله تروریستی داخلی» توصیف کرده و یاد
دو مامور پلیس که بر اثر سقوط هلیکوپتر در جریان حوادث آن روز کشته شدند در آن روزها آقای ترامپ مورد انتقادهایی درباره موضع اش در قبال درگیریها در
را گرامی داشته است.
شارلوتزویل واقع شده بود.
سناتورهای آمریکایی در این قطعنامه از پرزیدنت ترامپ و دولت او خواستهاند رئیس جمهوری آمریکا در نوادا گفته بود که زمان التیام زخم هایی است که ما
علیه گروههایی که بر اساس نژاد ،مذهب ،قومیت یا جنسیت نفرت پراکنی میکنند ،را از هم جدا می کنند .به دنبال یک وحدت جدید بر اساس ارزش های مشترکی
موضعگیری کنند.
هستیم که ما را متحد و یکپارچه کند.
قطعنامه همچنین از وزارت دادگستری متحده و دیگر آژانسهای فدرال خواسته آقای ترامپ گفته بود من قویا رویارویی ناشی از نفرت ،خصومت و خشونت
است جهت تقویت روشهای جمعآوری اطالعات درباره اینگونه جرائم و را محکوم می کنم .فکر می کنم رسانه ها نمی توانند در انتقال این نظر ،خوب
جلوگیری از حوادث مشابه ،از «همه امکانات موجود» استفاده کنند.
عمل کنند .رسانه ها می گویند به اندازه کافی محکوم نکرده ام .یا این کار را در
ایالت
در
رنو
در همان دوره رئیس جمهوری آمریکا در یک سخنرانی در شهر
زمان مناسب انجام نداده ام  ...چرا واکنش یک روز طول کشید؟..پس او باید یک
نوادا خواستار یکپارچگی و اتحاد آمریکائیان شد.
نژاد پرست باشد.
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تذکر کمیته برگزاری المپیک 2028به قانونگذاران کالیفرنیا

کمیته برگزاری المپیک  ۲۰۲۸لسآنجلس در نامهای به قانونگذاران کالیفرنیا
درخواست کرد که نام المپیک  ۲۰۲۸را به الیحههای خود در مجلس گره نزنند.
پسازآنکه سناتور ایالت کالیفرنیا استیون ب ِ َرد فورد ،از گاردینای کالیفرنیا الیحهای
را تقدیم مجلس کرد که بهموجب آن در صورت تصویب  ،اتوبوسهای خطوط
مترو و قطار و دیگر پروژههای ترابری که در ارتباط با المپیک  ۲۰۲۸هستند از
مقررات ویژه نظارت بر کیفیت هوا در کالیفرنیا بَری باشند و نیازی به اجرای
آن نداشته باشند .جین سایکس سخنگوی کمیته برگزاری المپیک  ۲۰۲۸لس
انجلس ،در نامهای خطاب به سناتور استیون ب ِ َرد فورد و دیگر قانونگذاران نوشت:
ضمن سپاسگزاری از کوششهای شما در پشتیبانی از بازیهای المپیک ۲۰۲۸
لسآنجلس ،ازآنجایی که کمیته برگزاری در نظر ندارد هیچگونه زیرساخت یا
ساختمان تازهای برای حملونقل در لسآنجلس ایجاد نماید ،از این رو ،نیازی
به تغییر مقررات در پیوند با المپیک وجود ندارد و قوانین و الیحه ای را به آن

گره نزنید.

کالیفرنیا به رفع سانسور از داده های زیست محیطی رای داد

سنای کالیفرنیا با رأی  ۵۱-۱۲الیحه  ۵۱سنا که دانشمندان و آگاهیهای علمی
درزمینه زیستمحیطی از هرگونه سانسور و حذف در برابر قوانین فدرال مصون
میدارد را تصویب کرد و این الیحه را به خانه نمایندگان کالیفرنیا برای تصویب
فرستاد تا پس از تصویب برای امضای فرماندار کالیفرنیا فرستاده شود.
این الیحه که از سوی سناتور دموکرات از سانتا باربارا ،سناتور هنا بت جکسون،
نوشته شده است ،ضمن حمایت از اداره حفاظت از محیط زیست کالیفرنیا ،از
دستاوردهای علمی نیز پشتیبانی کرده و آن را از خطر سانسور و دستکاری از
سوی اداره های فدرال مصون میدارد و میکوشد آگاهیهای در دست تهیه را تا
به ثمر نرسیده  ،در اختیار دولت فدرال قرار ندهد.
پس از انتخابات ریاست جمهوری و تصمیمهای ضدزیستمحیطی دانالد ترامپ،
رئیسجمهور آمریکا ،و خروج از پیمان پاریس ،این الیحه بهطورجدی در کالیفرنیا
شکل گرفته است.

 29سپتامبر :سخنرانی یک چهره جنجالی در فرزنو

جو آرپایو ،شریف پیشین ماریکوپا کانتی آریزونا که به سبب ضد مهاجر بودن
شهرت دارد و به سبب سرپیچی از دستور قاضی قرار بود از  ۵اکتبر ،مدت ۶
ماه را در زندان فدرال بگذراند و در ماه آگوست از بخشودگی دانالد ترامپ
رئیسجمهور آمریکا برخوردار شده ،به دعوت حزب جمهوریخواه فرزنو در ۲۹
سپتامبر در مورد اصل  ۲متمم قانون اساسی آمریکا یعنی آزادی حمل اسلحه در
مراسم گردآوری مالی شرکت و سخنرانی خواهد کرد.
بلیت برای سخنرانی  ۷۰دالر و برای کسانی که  ۱۵۰۰دالر بپردازند ،یک میز
 ۱۰نفره همراه با گرفتن عکس یادگاری با جو آرپایو و دیدار خصوصی در نظر
گرفته شده است.

تیراندازی در فدرال بیلدینگ :قتل یا دفاع؟
مردی که در پشت سر یکی از کارکنان وارد ساختمان دولتی ایالت کالیفرنیا در
دانتان لسآنجلس شده بود ،هدف گلوله افسر اداره راهنمایی و رانندگی قرار
گرفت که هنوز از هویت او خبری نشده است.
این مرد درحالیکه یک کیف در دست داشته در نقطه بازرسی امنیتی به کارمندی
که جلوی او بوده فریاد میزند که «روی زمین دراز بکش» و در همین زمان است
که کارمند روی زمین دراز میکشد و افسر پلیس راهنمایی سائول گومز با شلیک
 ۳تیر آن مرد را که کیف در دست داشته ،نقش زمین میکند.
این ساختمان دولتی که در خیابان اسپرینگ بین خیابانهای سوم و چهارم قرار
دارد ،از سوی اداره پلیس برای بررسی بیشتر بسته شده بود.

اپلیکیشنزوجیابیتیندر،درآمدزاتریناپلیکیشناپلاستور
تیندر با ارائه خدمات ویژهای تحت عنوان تیندر گلد از اپلیکیشنهایی نظیر
نتفلیکس و کندی کراش پیشی گرفت و در صدر جدول اپل استور نشست.
شرکت تیندر میگوید که روزانه  ۲۶میلیون جفت تیندری در سراسر دنیا تشکیل
میشود.
اپلیکیشن زوجیابی تیندر پیشتاز اپل استور شده است و از هر اپلیکیشن دیگری
درآمد بیشتری کسب میکند .تیندر با سرعت بینظیر رشد خود هماکنون حتی
از اپلیکیشنهای محبوبی نظیر کندی کراش و نتفلیکس نیز پیشی گرفته است.
اوجگیری تیندر در اپل استور البته بیعلت نیست .رشد درآمد تیندر به ارایه
خدمات ویژهای برمیگردد که از سهشنبه گذشته آغاز کرده است« :تیندر طالیی».
کاربر با استفاده از تیندر طالیی میتواند متوجه شود کدام یک از دیگر کاربران
پروفایل او را در تیندر پسندیدهاند .امری که تا پیش از این ممکن نبود.
اگرچه نسخه ابتدایی تیندر رایگان ارایه میشود ،دسترسی به نسخه پیشرفتهتر آن
رایگان نیست .کاربر برای دسترسی به تیندر طالیی باید ماهانه  ۴ /۹۹دالر بپردازد
و تیندر طالیی تنها در اختیار کسانی قرار میگیرد که پیشتر  ۹ /۹۹دالر بهای
اشتراک را پرداخته باشند.
تیندر میگوید که روزانه  ۱ /۶میلیارد پروفایل در این اپلیکیشن مشاهده و به
سمت راست (پسندیدن) یا چپ (نپسندیدن) چرخانده میشوند و از آن میان
 ۲۶میلیون جفت پیدا میشوند .البته از جفت تیندری شدن تا جفت واقعی شدن در نهایت و در صورت امکان عاشق شدن راه است ،اما تیندر چند سال است که
هنوز به اندازه چند چت و رد و بدل شماره تلفن و بعد مالقاتهای رو در رو و دست کم مقدمات آن را فراهم میکند.

 61درصد مردم می خواهند هیالری بازنشسته شود

نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می دهد که بیش از نیمی از آمریکایی ها (61
درصد) می گویند هیالری کلینتون نامزد دمکرات در انتخابات ریاست جمهوری
سال  2016و وزیر امور خارجه پیشین آمریکا باید از سیاست بازنشسته شود.
این نتایج را موسسه نظرسنجی راسموسن که گرایش های محافظه کارانه دارد،
منتشر کرده است.
این نظرسنجی در بازه زمانی بین  10تا  11سپتامبر از میان  1000نفر از رای
دهندگان احتمالی آمریکا با ضریب خطای مثبت و منفی  3درصد انجام شده
است..
این نتایج همزمان با انتشار کتاب جدید کلینتون درباره شکستش در انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا منتشر شده است .کلینتون در کتاب جدیدش موسوم به
چه اتفاقی افتاد که روز سه شنبه  12سپتامبر به بازار آمد ،مشاهدات و احساسات
خود در جریان تبلیغات انتخاباتی سال  2016را با مخاطبانش در میان گذاشته
است.
وی سناتور دمکرات برنی سندرز از ایالت ورمونت را متهم کرد که به کارزار
انتخاباتب کلینتون آسیب رساند و راه را برای ترامپ همواره کرد که وی را
هیالری متقلب توصیف کند.
هیالری کلینتون در این کتاب عنوان کرده که تالش می کند به این پرسش پاسخ
دهد که علت شکستش در این انتخابات چه بوده است و خاطرنشان می کند که
گاهی تمرکز بر چیز دیگری برایش دشوار است.

وزیر امور خارجه پیشین آمریکا
همچنین در مصاحبه ای که رادیو ملی
عمومی آمریکا ( .)NPRمنتشر کرده
همچنین به انتقاد طرفداران سندرز
پاسخ داد و گفت با اکثریت آرا سندرز
را در انتخابات مقدماتی دمکرات ها
شکست داده است.
منتقدان کلینتون می گویند وی در
انتخابات سال  2016با این تصور که
اکنون نوبت اوست که رئیس جمهوری
شود ،شرکت کرده است.
کلینتون گفت :من کامال آن را رد
می کنم و آن را اشتباه می دانم .سندرز
حتی دمکرات نیست.
وی تشریح کرد که هدف از این
اظهارات محکوم کردن سندرز نیست.
کلینتون گفت :بله من به نفع دمکراتها
تالش کردم تا دوباره انتخاب شوند و توانستم میلیون ها رای را به خود اختصاص
دهم این یک پیروزی قاطع است.

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com
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نقد و نظر:

 76سال بعد از کناره گیری رضا شاه از قدرت  -قسمت اول :

به قلم :کوروش گلنام

رضاشاه ،مردی که چهرهایران را دگرگون ساخت

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه  24شهریور 15/سپتامبر

سه شنبه  28شهریور 19/سپتامبر

 1329خورشیدی (1950میالدی)
صدور حكم اعدام حسن جعفری به اتهام قتل
احمد دهقان
 1287خورشیدی (1908میالدی)
(1953میالدی)
خورشیدی
1332
انتشار روزنامه «ندای وطن» در تهران
آغاز محاكمات دكتر محمد مصدق با دادستانی  1297خورشیدی (1918میالدی)
سرتیپ آزموده
درگذشت محمدتقی خان سپهر ملقب به
 1356خورشیدی ( 1977میالدی)
لسانالملك  -ادیب ومورخ عهد قاجار
درگذشت واروژان هاخواندیان ،آهنگسازِ «بوی  1366خورشیدی (1987میالدی)
گندم»
درگذشت حمید زرینكوب  -ادیب و نویسنده
و منتقد
 1384خورشیدی (2005میالدی)
درگذشت حسین شکوئی ،جغرافیدان معاصر
ایرانی و بنیانگذار گروه جغرافیای دانشگاه ملی
سابق و چهرههای ماندگار ایران( .زادروز ۹آذر
)۱۳۱۲

 ۱۳۶۱خورشیدی (1982میالدی)
اعدام صادق قطبزاده از مشاوران روحاهلل
خمینی در پاریس و وزیر امورخارجه و مدیر
عامل سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران و عضو
شورای انقالب اسالمی ایران به اتهام توطئه علیه
حکومت جمهوری اسالمی
 1378خورشیدی ( 1999میالدی)
درگذشت عبدالحسین زرینكوب ،نویسنده و
محقق ادبیات و تاریخ
آثار شادروان زرین کوب از جمله دو قرن
سکوت در شرکت کتاب موجود هستند
 1378خورشیدی ()1999
درگذشت مرتضی راوندی ،پژوهشگر تاریخ و
نویسندهی دوازده جلد «تاریخ اجتماعی ایران»
آثار شادروان راوندی از جمله کتاب تاریخ
1359خورشیدی ( 1980میالدی)
اجتماعی ایران در شرکت کتاب موجود هستند
عراق ،قرارداد سال  1975الجزایر را بهطور
 1391خورشیدی ( 2012میالدی)
درگذشت حسن نزیه ،رئیس کانون وکالی یكجانبه لغو كرد
دادگستری در دوران پهلوی و رییس شرکت  1369خورشیدی (1990میالدی)
ملی نفت ایران در دوره نخست وزیری مهندس درگذشت علیمحمد حیدریان  -استاد نقاشی و
مؤسس دانشكده هنرهای زیبای دانشگاه تهران
مهدی بازرگان.
 1372خورشیدی ( 1993میالدی)
درگذشت سیدابوالقاسم انجوی شیرازی -
شنبه  25شهریور 16/سپتامبر
نویسنده و پژوهنده
آثار شادروان انجوی از جمله دیوان حافظ به
 1316خورشیدی (1937میالدی)
تصحیح او درشرکت کتاب موجود هستند
راهاندازی تلفن خودكار در تهران
 1381خورشیدی ( 2002میالدی)
 1320خورشیدی (1941میالدی)
كنارهگیری رضاشاه پهلوی از سلطنت و سفر خودكشی دكتر حسن هنرمندی ،شاعر ،مترجم،
و پژوهنده ادبی در پاریس
به اصفهان
 1384خورشیدی ( 2005میالدی)
 1332خورشیدی (1953میالدی)
بازداشت  91تن از شركت كنندگان فستیوال درگذشت استاد جعفر پتگر ،آخرین بازماندهی
بخارست از جمله پرویز خطیبی مدیر روزنامه نسل نقاشان آكادمیك و مدرس سرشناس نقاشی
در تهران
«حاجی بابا»

بازداشت حسن صدر مدیر روزنامه «قیام ایران»
 1354خورشیدی (1975میالدی)
انتصاب جعفر شریف امامی به ریاست مجلس
سنا و عبداهلل ریاضی به ریاست مجلس شورای  1306خورشید ( 1927میالدی)
زادروز هوشنگ ابتهاج ،شاعر ،در رشت
ملی
آثار هوشنگ ابتهاج در شرکت کتاب موجود
کتاب خاطرات جعفر شریف امامی پروژه
تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد در شرکت کتاب هستند
 1324خورشیدی ( 1945میالدی)
موجوداست
زادروز نسرین معظمی ،گیرنده نشان نخل
 1357خورشیدی (1978میالدی)
آكادمیك فرانسه در میكربشناسی
وقوع زلزلهی شدید در طبس
 1357خورشیدی (1978میالدی)
 1378خورشیدی (1999میالدی)
درگذشت ابراهیم بنیاحمد ،بنیادگذار دبستانهای زادروز کیانوش رحمتی ،بازیکن فوتبال و عضو
«جهان تربیت»در تهران ،و از برنامه سازان رادیو تیم ملی فوتبال ایران
 1367خورشیدی ( 1988میالدی)
تهران در زمینهی روانشناسی اجتماعی
درگذشت استاد محمدحسین بهجت متخلص به
شهریار شاعر
یکشنبه  26شهریور 17/سپتامبر
آثار شادروان شهریار در شرکت کتاب موجود
 1302خورشیدی (1923میالدی)
انتشار روزنام ه «نامهی جوانان» به مدیریت و هستند
سردبیری میرزا ابراهیمخان (خواجهنوری) در  1385خورشیدی ( 2006میالدی)
انوشه انصاری نخستین فضانورد ایرانی با
تهران
فضاپیمای سایوز تیامای ۹-به مقصد ایستگاه
 1320خورشیدی (1941میالدی)
صدور فرمان عفو عمومی زندانیان سیاسی و فضایی بینالمللی پرواز کرد.

دوشنبه  27شهریور 18 /سپتامبر

غیرسیاسی
 1326خورشیدی (1947میالدی)
زادروز عباس قادری ،هنرمند آوازه خوان

چهارشنبه  29شهریور 20/سپتامبر

 1359خورشیدی (1980میالدی)
درگذشت خانبابا مشار  -ادیب ،پژوهنده و
مؤلف فهرست كتابهای فارسی چاپ شده
 1366خورشیدی ( 1987میالدی)
خودسوزی نیوشا فرهی در اعتراض به حضور
علی خامنهای در اجالس سازمان ملل متحد در
آمریكا
 1384خورشیدی ( 2005میالدی)
درگذشت دكتر عطاءاهلل خسروانی دبیر كل
حزب ایران نوین ،وزیر كشور و وزیر كار پیشین
(در دوران سلطنت محمدرضا شاه پهلوی) در
پاریس
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
درگذشت پرویز مشکاتیان ،آهنگساز برجسته و
نوازنده چیرهدست سنتور در سن  54سالگی به
علت نارسایی قلبی در منزلش در تهران.
آثار شادروان مشکاتیان در مرکز موسیقی و فیلم
ایران وابسته به شرکت کتاب موجود هستند

پنجشنبه  30شهریور 21/سپتامبر

 1305خورشیدی (1926میالدی)
زادروز فریدون مشیری – شاعر
آثار شادروان مشیری از جمله مجموعه اشعار
او با عنوان نفس صبحدمان در دو جلد در شرکت
کتاب موجود هستند

 1320خورشیدی ( 1941میالدی)
تشكیل دو وزارتخانهی جدید« :بهداری» و
«كشاورزی»
 1354خورشیدی ( 1975میالدی)
استعفای امیرعباس هویدا از نخستوزیری و
انتصاب دوباره او از سوی محمدرضاشاه
کتاب معمای هویدا از آثار دکتر عباس میالنی
استاد دانشگاه و مورخ ایرانی مقیم امریکا در
شرکت کتاب موجود است

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر :مدیر کل دفتر طب سنتی وزارت بهداشت
ایران میگوید که بعد از سه سال تحقیق درباره
طب ایرانی و مراجعه به مراجع تقلید ،حدیث
شناسان و پژوهشکده علوم قرآنی به این نتیجه
رسیده است که موضوعی به نام طب اسالمی
وجود ندارد.
این آقای مدیرکل مثه اینکه تنش میخاره و هوس تکفیر
و مرتد شدن کرده که از این مزخرفات میگه .داداش من
چطور جرات کردی تو یه کشور سوپر اسالمی از این
جفنگیات بگی؟ طب اسالمی اگه وجود نداشته باشه،
اونوقت برادرای آخوند ما از کجا نون بخورن؟ خجالت
نمی کشی نون مردمو آجر میکنی؟ حاال دعانویس و رمال
و دکتر علفی و بقیه اسپشلیستای دیگه چجوری مردمو
گول بزنن و سرکیسه کنن؟ آقای مدیرکل فکر اینو نکردی اسالمی که االن در بازار ایران طرفدارهای زیادی هم داره • شربت امام باقر :افزایش حافظه و هوش افراد
که همه چیز از وجود نداشتن طب اسالمی شروع بشه و تهیه کرده که برای تنویر افکار عمومی و زدن تو دهنی • دمنوش حضرت علی :تقویت عضالت و نیروزا
اونوقت ملت میفهمن که بقیه چیزای اسالمی دیگه هم محکم به آقای مدیرکل دفتر نمدونم چی چی وزارت • آمپول امام رضا :رفع همه بیماری ها فقط در چند ثانیه
وجود نداره و آخر سر جمهوری اسالمی هم دیگه بی بهداشت ،به شرح زیر منتشر میکنه:
• سرم امام جعفر صادق :تنظیم فشار خون
شما
پوست
لطافت
• بخور حضرت مریم :برای
وجودمیشه؟
و ...
شهروند ایرانشهر که اصوال فوق تخصص طب اسالمی • پماد حضرت فاطمه :برای رفع چین و چروک صورت
***
از حوزه علمیه علی آباد کتول گرفته و دوره رزیدنسی • قرص امام کاظم :آرامش بخش و ضد استرس
برای دسترسی به لیست کامل محصوالت طب اسالمی
دامپزشکی اسالمی رو هم در حجره شیخ پشم الدین • کپسول امام حسن :آنتی بیوتیک قوی
می توانید به وبسایت حوزه علمیه قم دات کام یا ایسالمیک
ممسن الهی گذرونده ،لیستی از بهترین داروهای طب • واکسن حضرت علی اصغر :ضد فلج اطفال
مدیکال دات نت مراجعه کنید.

ما ایرانیان هرگز گامیبه جلو بر نخواهیم گذاشت
مگر از گذشته خود درسآموزی کنیم .این نوشته
کوششی است اندک در راستای بهتر دیدن گذشت ِه
تاریخی و مه ِم دورا ِن رضاشاه ،مردی که به راستی
چهرهایران را دگرگون و ایران نوین را ساخت .نیاز
است که یادآور شود این بررسی کوتاه نه بیکمبود
و کاستی است ،نه همهجانبه و نه میتواند ادعایی
داشته باشد.
نخست ریشه وارونهسازیها
جامعهی ما دیکتاتورپرور است
الف ـ بی گمان حکومت در زمان رضاشاه
دمکراتیک و آزاد نبوده است ولی ایرا ِن آن دوران
در چه وضعیتی بسر میبرده و رضاشاه فرمانروایی
بر چه جامعهای را آغاز میکند؟ میباید به وضع
نابسامان و درهمریختهی جامعهی آن روز ایران
توجه ویژه داشت .فرمانروایان قاجار در دوران
پیش از پادشاهیِ رضاشاه ،بسیار سست و بی
کفایت بودهاند .نه امنیتی در سراسر ایران موجود
بوده و هر فئودال و گردنکلفتی با تفنگداران خود
بر ناحیهای حکم میرانده و فرمانروای هر والیتی
با دست باز هر چه میخواسته انجام میداده ،نه
راههای درست ارتباطی ،نه ارتش منظم ،نه بهداشت،
ِ
آموزش سراسری در ایران ،نه
نه سیستم درست
دانشگاهی ،نه رادیویی ،نه سیستم درستی برای
دادگستری ،دادگاه و آموزش قاضی و وکیل ،نه
اداره ثبت اسناد و شناسنامهای ،نه سازمانهای اداری
کارآمد و… به یک سخن «نظم و ترتیبی درست
و کارساز» در جامعه وجود نداشته است به ویژه
آنکه حکومتهای پیشین بدهکار و آخرین شاهان
قاجار تنها در اندیشه خوشگذرانی و گاه سفرهای
پرهزینه به اروپا ،آن هم با وامهایی که از دولتهای
بیگانه انجام میگرفته است ،بودهاند .در یک چنین
ِ
حکومت مرکزی
جامعهی بی در و پیکری که یک
توانا به معنای حقیقی و جود نداشته و مردم در
ناامنی ،فقر ،بیسوادی و بیماری دست و پا میزدند
ِ
دولت روس و
و ایران در حقیقت زیر سلطهی دو
انگلیس بوده است ،چگونه میتوان انتظار داشت
مردی که خود در جامعهای آشفته و بینظم و با
سختی و در تنگنای بسیار رشد کرده و بزرگ شده
و تنها در سایهی دلیری ،درایت و سرسختی خود از
ِ
سربازی ساده به سرداری بزرگ مبدل شده و سپس
به شاهی میرسد ،آنگونه که ما امروز از آزادی و
دمکراسی شناخت داریم ،حکومتی آزاد و دمکراتیک
بنا نهاده باشد؟! اینکه چاپلوسی ،دستبوسی،
ِ
«حزب
چاکری ،بزرگنمایی از فرمانروایان و رهر ِو
باد» بودن در میان ما ایرانیان رواج داشته و اکنون
نیز به روشنی میبینم که در برابر آخوندهای بی
مایه و ناچیزی چون خمینی و خامنهای ،مردمانی
چگونه به دنبالهروی ،چاپلوسی ،دستبوسی و
بزرگنمایی پرداختهاند ،داستان دراز و پُر اَشک و
آه ِ تاریخ ایران است .تا در بر این پاشنه میچرخد،
جامعهی ما خودکامه و دیکتاتورپرور است .همین
بلهقربانگویان ،چاکران و چاپلوسان بودند که راه را
برای خودکامگی ِ
های رضاشاه هموار نمودند و پس
از آن نیز فرزندش محمدرضاشاه را به «خدایگان»
مبدل کردند .ولی خودکامگیِ رضاشاه کجا و
آخوندهای بی مایهای چون خمینی و خامنهای کجا!
او هر چه بود خدمتهای بزرگی نیز بهایران نمود.
او ساخت و اینها ویران کردند!
به این نکته مهم نیز باید توجه داشت که چنانکه
پیشتر آمد ،ایران در دوران قاجار جوالنگاه بیگانگان
و میدان همآوردی آنان از آن میان انگلیس و روسیه
بوده است که وضع را برای رضاشاه و کوشش او
برای بهبود وضع ایران بسیار سختتر و پیچیدهتر
مینمود .کسانی به نادرست تالش نمودهاند او را
پروردهی دست انگلیس بشناسانند و این در حالیست
که زندگی او واژگونه آن را نشان میدهد .هم او بود
که قرارداد دارسی را لغو کرده و انگلستان در قرارداد
جدید با پافشاری رضاشاه ،امتیازهایی بیشتر ب ه ایران
داد و ایران سهم بیشتری از نفت خود گرفت .بخشی
از برخوردهای سخت و خشن او به سبب وضع
آشفتهی ایران و شناخت او از سستیهای ما در برابر
بیگانگان و دست ِ
های پنهان و آشکار انگلیس و
روسیه در ایران بوده که بدگمانیهای او را نسبت به
نزدیکان افزایش میداده است .بعدا نشان داده خواهد
شد که در برکناری تیمورتاش از قدرت ،نخستین
وزیرِدربارِ توانا و پرنفوذِ رضاشاه ،که از او به درستی
ِ
ِ
راست رضاشاه» نام برده شده است و
«دست
به نام
در حقیقت نیز در بسیاری از کوششهای رضاشاه
برای دگرگونی و پیشرفت ایران نقشی ویژه و مهم

داشته است ،گذشته از بدخواهی ،رشک و حسد و
سهم و قدرتخواهیِ شماری از دست اندرکاران و
دارندگان پُست و مقام در ایران ،انگلستان نیز نقشی
رذیالنه بر عهده داشته است.
ب ـ یکسویه نگریها ،سودجوییهای فردی که
گاه به خیانت به میهن و مردم پایان مییابد ،رشک
و تنگچشمیو رقابتهای ناسالم ،چشم دوختن به
دهان این و آن و «عشق به شایعه ،شایعهپراکنی و
ِ
کنکاش
رنج بررسی و
شایعهسازی» ،نپذیرفتن اندک ِ
درست درباره موضوع ،خودنمایی ،ظاهرسازی و
ِ
تندروی و یا سستیِ بیش از اندازه به سبب
دورویی،
برخوردهای احساسی و آنی و بدون اندیشیدن
ِ
عشقهای شرمآور دیگری در میا ِن
درست ،همچنین
گروههایی از ما ایرانیان همچون «عشق به چاکری
و چاپلوسی برای قدرتمندان»« ،عشق به خُ رافه و
ساختههای دروغین و بیریشه» که قرنهاست ما
را دچار هذیانگویی مشتی آخوند وامانده ،عقدهای
و مفتخوار نموده است ،دخالت در کار و زندگی
شخصی دیگران ،و… نمونههایی از گرفتاریهای
همیشگی ما ایرانیهاست که آسیبهای زیادی به
ما وارد آورده و گاه ما را نیز به سادگی بازیچه
دست بازیگرا ِن بیگانه نموده است .آنان با ُهشیاری
از این نارسایی ِ
های ما بهره گرفته و سودِ خود را
بردهاند .برای اینکه جامعهی ما از این گرفتاریها
رها شده ،راه پیشرفت و سربلندی در پیش گیرد،
بازیچه بیگانگان نشود و از هذیانگویانی چون
آخوندهای کنونی فرمانروا که در تاریخ ۱۴۰۰
سال ه ایران از مهمترین سدهای پیشرفت واقعی
جامعهیایران بودهاند ،در امان باشد ،چه باید کرد؟
این پرسشی است که امروزه بارها اینجا و آنجا به
پاسخ ساده و روشن
میان آمده و بازهم خواهد آمد.
ِ
این است :باید نیرومند شد! چگونه ولی میتوان
نیرومند شد؟ با شناخت درست از خود ،فرهنگ،
تاریخ و میهنِ خود و مبارزه با نارسایی ِ
های خود
و جامعه که نیاز به اندیشهورزی ،ریشهکن کردن
بیسوادی ،خواندن و باز هم خواندن ،بررسی
ِ
و پی گرفتنِ
درست آنچه روی داده ِ است ،دارد.
پاسخ ساده است ولی دست یافتن به آن نه تنها
ساده نیست که بسیار سخت است .تنها اگر ارادهای
آهنین باشد ،حتما و حتما شدنی است .با کوشش
و تالشی شبانهروزی و همگانی ،با عشق و عالقه
به آزادی ،آزادگی ،دادگری و دادگستری ،دانش و
پژوهش ،راستگویی و درستکاری و قانونمندی
و قانونمداری ،که زیربنای همه پیشرفتهاست ،با
شناخت و یررسی و برنامهریزی درست برای آن
چه مناسب با وضع جامع ه ایران است میتوان به
سر منزل مقصود رسید.
به وضع امروزِ ایران نگاه کنید که حکومت کنونی
در تندرویها علیه آمریکا ،اسراییل و غرب اسب
میتازد و از استقالل و توان خود َدم میزند و
میپندارد با این ریاکاریها میتواند سرسپردگیِ
ننگینِ خود به روسیه و چین را پنهان کند .آخوندهای
رسوای فرمانروا ،چون کبکی سر به زیر برف فرو
بردهاند .اگر اینها اندکی از تاریخ آموخته بودند ،اگر
ذرهای حس میهندوستی و پیشرفت برای ایران و
ایرانی داشتند ،نه اینچنین بازیچه دست به ویژه
روسی ِهی پوتین میشدند و نه سرمایههای مردم
ایران را بیاجازه و خواست مردم ،با دست باز این
چنین برای بیگانگان به باد میدادند و نه فرزندان
مردم ،جوانان ایرانزمین را چنین آسان به دام مرگ
کشانده و نابود میکردند .شهادت خوب است ولی
نه برای فرزندان خامنهای و دیگر دزدان و ریاکارا ِن
فرمانروا بر ایران!
فرمانروایی شرمآور نزدیک به چهار دهه آخوندها
بر میهن ما ،جز ویرانیِ زیرساخت ِ
های جامعه از
هر سو و در هر زمینه که بنگریم ،حاصل دیگری
نداشته است .رضاشاه ولی واژگونهیاین فسیلهای
آخوندهای یاوه ِ
ِ
گوی توخالی ،همه
تاریخی ،این
ِ
سربلندی ایران بهکار
توانش را برای پیشرفت و
برد و با وجود بیسوادی و یا کمسوادی ،با وجود
کاربرد خشونت به ویژه در سالهای آخ ِر پادشاهیِ
خود ،ولی از درایت و توان ویژهای برخوردار بود و
یک تار موی او به هزاران چون خمینی و خامنهای
میارزد .پیش از رسیدن به شمهای از خدمتهای
این مردِ بزرگ به ایران ،نیاز است نخست چند
انگیزه و سرچشمه مهم منفیبافیها درباره رضاشاه
را بیان کنم.
 ۱ـ نخستین سرچشمهی بدگویان و شایعهسازان
و دروغپردازان ،همین گروه آخوندها بودهاند که از
سیاستهای رضاشاه و همکاران او ،سخت سیلی
خورده و بسیار آزرده و خشمگین بودند .رضاشاه در
کوتاه کردن دست آنان از دادرسی در قضاوتهای
سنتی /مذهبی ،در کشف حجاب (که شوربختانه

در اینباره زیادهرویهایی از سوی مأموران نیز
انجام شد که یادآور آن داستان است که گفتند :برو
کاله بیاور ،رفت و کاله را با َسر آورد) ،در ایجاد
و گسترش آموزشگاهها و برانداختن مکتب خانهها
که از پایگاههای مهم مغز شویی آخوندها بود ،در
کوتاه کردن زبان یاوه گوی آنان ،و در یک سخن،
کم کرد ِن دایرهِی نفوذِ ریاکارانه و سنتی این گروه
پارازیت و مفتخوارِ جامعه ،نقشی تاریخی بازی
کرد که مردم امروزِ ایران ،به ویژه جوانا ِن آیندهساز،
باید ارزش آن را بهتر درک کرده باشند.
آخوندهایی از جنس خمینی و خامنهای با هرگونه
ِ
ساز و کارِ
پیشرفت جامعه مخالفت میکردند .جالب
این است که رضاشاه خود نخست خواستار تشکیل
جمهوری بود (در این باره تفسیرهای گوناگونی داده
شده است) .در بهمن ماه  ۱۳۰۲زمان نخست وزیری
او (در آن زمان «سردار سپه» نامیده میشد) ،درباره
تشکیل جمهوری با پشتیبانی او ولولهای در ایران به
راه افتاد .روحانیان یا بنا به گفته خودشان «علما» ،از
آن میان « ُمدرس» هیاهو به راهانداخته ،گردهمآییها
تشکیل داده و با «جمهوری» مخالفت کرده و آن را
خالف اسالم و شریعت و با «بیدینی» یکی دانستند.
چند ماهی پس از آن با باال گرفتن تنشها در جامعه
و فشار بر سردار سپه ،در فروردین  ۱۳۰۳ایده
برپایی جمهوری به فراموشی سپرده شد .نمیتوان
مخالفت روحانیان با تشکیل جمهوری در ایران را
تنها انگیزهی شکست ایدهی آن در ایران دانست
ِ
شناخت درستی از «جمهوری» ،نه زمین ِه آن
زیرا نه
در جامعهی آن روز ایران و نه زمان مورد نیاز برای
به اجرا در آوردن آن وجود داشت ولی میتوان
هیاهو و جنجا ِل آخوندها را یکی از مهمترین آنها
به شمار آورد (در اینباره بسیار نوشتهاند از آن میان
ملکالشعرای بهار ،یحیی دولتآبادی ،حسین مکی
و شماری دیگر) .یک نمونه دیگر در مهرماه ۱۳۰۶
است که رضاشاه قانون سربازی اجباری را به مرحله
اجرا در میآورد ،باز هم این روحانیان بودند که
هیاهو به راهانداخته و به پیروی از آنها ،بازارها در
تهران و اصفهان بسته شده و گروهی از روحانیان
به قم مهاجرت کرده و دردسر زیادی برای دولت
به وجود آوردند .این «آقایان» که تا پیش از پدیدار
شدن سردار سپه و امن کردن راهها ،از راهزنان و
ناامنیها مینالیدند (حتا ُمدرس و زندهیاد دکتر
مصدق درباره امنیتی که سردار سپه به وجود آورده
بود ،او را تحسین میکردند) و اگر رضاشاه نبود حتا
شناسنامه هم نداشتند ،در دشمنی با رضاشاه و پس
از او با فرزندش از هیچ کوششی فروگذار نکردند.
اینک شاهد هستیم که با در اختیار گرفتن قدرت با
واپسماندگی در اندیشه و دیدگاهها ،ندانمکاریها،
دروغ و ریاکاریها ،دزدیها و جنایتها چه به روز
ایران و ایرانی آوردهاند.
 ۲ـ گروه دوم بازاریان بودند که به شکل سنتی
همیشه دنبالهرو آخوندها بودهاند .آنان چون در
بیشترین شمار ِخود کمسواد و یا بیسواد بودهاند،
ِ
«مشروعیت»
تنها تکیهگاه دانش ،آگاهی ،همچنین
کسب و کارشان آخوندها بودهاند که با کالهبرداری
و به نام دین از آنها خُ مس و ذکات دریافت کرده
و با دیگر بهانههای مذهبی جیبشان را خالی و
گوششان را بریدهاند .این الیه اجتماعی با شنیدن و
گوش دادن همیشگی به یاوهها و داستان ِ
های تخیلی
و دروغینِ مذهبی آخوندها و باور به آنها و نقل و
نشر این خرافهها در دایرهی خانوادگی و آشنایان
پیرامون خود ،در همراهی با این گروه مفتخوار
و مفتگو ،نقش ویرانگری داشتهاند .دنباله ِ
روی بی
ِ
فرمانبرداری کورکورانه و یاریهای
چون و چرا،
مالی این گروه به آخوندها که هر دو را به یکدیگر
وابسته نموده ،سدهایی جدی تا همین امروز در راه
ِ
پیشرفت مردمِ ایران پدید آورده است.
 ۳ـ گروه سوم ،شماری روشنفکران و هنرمندان چه
مذهبی و چه غیر مذهبی بودهاند که نمیتوان آنان را
یکدست دانست .نویسندگان و هنرمندانی بودهاند
که وابستگی به گروهی و دستهای نداشته و به
درستی با زورگویی و خودکامگی سر سازش نداشته
ِ
آزادی راستین بودهاند که انگشتشمار
و خواستار
بودهاند چون زندهیاد صادق هدایت که وابستگی
گروهی نداشته؛ گروهی دیگر که دارای نگرش
سیاسی بوده به ویژه وابستگان به پروپاگاندهای
(تبلیغات) حزب توده که در پیروی از سیاستهای
شوروی پیشین در نبرد با «امپریالیسم جهانخوار!»،
در سمپاشی علیه رضاشاه و سپس محمدرضاشاه
نقشی ویژه داشتهاند .چون نقش این حزب مهم بوده
است اندکی بیشتر به آن میپردازم .نیاز است یادآور
ِ
«حزب توده ایران»
شوم که نگارنده خود از مخالفا ِن
بوده 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:

ما ،ما که شخصیت سیاسی نداریم

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

شخصیت داشتن ،کار خیلی سختیست! چون
باعث میشود آدم خیلی جاها دردش بگیرد.
جایی خواندم یا شنیدم که هیتلر در یکی از
سخنرانیهایش قریب به این مضمون گفته بود که
شخصیت چیز بدیست! چون مانع خدمت شما
به رایش سوم میشود! در حقیقت ،بیشخصیتی،
بهترین هدیه برای حکومتهای فاشیستیست! و
بیچاره آنها که شخصیت دارند به ویژه اگر ناچار
باشند در جایی زندگی کنند ،که نه فقط اکثریت
با بیشخصیتهاست بلکه اصوالً اقتضاء بقاء همین
بیشخصیتیست.
من به عنوان يك زن ايراني كه منافاتي ندارد تهران
زندگي مي كند ،پاريس ،نيويورك يا لس آنجلس؛
وقتی میبینم در ورزشگاهها را به روی زن برزیلی
و سوری و در واقع زنی از هر ملیتی باز میکنند،
اما رسانهها تصویر زن ایرانی را بازتاب میدهند که
صورتش را از الی نردهها رد کرده و با حسرت به
داخل ورزشگاه نگاه میکند آزرده مي شوم؛ آن هم
ورزشگاهی که عنوان «ملی» يا «آزادي» دارد و در
آن ،تیم «ملی» بازی میکند.
چه نتیجهای باید گرفت!؟ زن ایرانی ،آدم نیست!؟
یا آدم هست ،اما شهروند نیست ،دود کثافت
خیابانهای آن مملکت را نمیخورد ،مالیات
نمیپردازد و در واقع طفیلی مملکت است!؟ اگر
مشکل از جنسیتاش است ،پس چرا زن برزیلی
و سوریهای مشکلی ندارد برای ورود به استادیوم!؟
چون حکومت ما ملیت ندارد و چیزی به اسم
«وطن» را به رسمیت نمیشناسد!؟
دون شأن مقامات مملکت ماست که به این
چیزهای دون و پست ،مثل ملیت یا وطن فکر کنند؛
بلکه آنها میخواهند تباهی دهر را به چشم جهانیان
به اثبات برسانند و فراملی فکر میکنند!؟
البته مالیات را از همین مردم میگیرند که در
شناسنامهایشان درج میشود «ایرانی» ،اما عملشان
ربطی به این شهروند ندارد و گاهی ممکن است

در خدمت فلسطینی و عراقی و یمنی باشد!؟ حاال
میگیریم اینها مث ً
ال جنبش آزادیبخشاند! زن اجنبی
هم جنبش آزادیبخش است که پول زن ایرانی را
خرج تفریح او میکنند!؟
***
روح اهلل خمینی در مخالفت با حق قضاوت کنسولی
(کاپیتوالسیون) ،سعی کرده بود غیرت میهنی مردم
ایران را به جوش آورد و بنابراین گفته بود که مطابق
با این کاپیتوالسیون ،اگر یک آمریکایی ،شاه ایران را
زیر بگیرد ،شما حق ندارید او را اینجا محاکمه کنید؛
اگر شاه مملکت شما ،سگ همان آمریکایی را زیر
بگیرد ،شما حق محاکمه ندارید .او گفته بود« :ملت
ایران را از سگهای آمریکا پستتر کردند».
کاری ندارم که چقدر به مفهوم ملیت و وطن
حقیقت ًا اعتقاد داشت( .این چیزیست که شما امروز
به وضوح میتوانید قضاوت کنید ).حال سوال من
این است که ما چرا در این حد بیشخصیت شدیم
که زن ایرانی را پشت ورزشگاه نگه میدارند و زن
اجنبی را به داخل راه میدهند!؟
چه بالیی بر سر ما آوردند که آب از آب تکان
نمیخورد؟! شاید برای این درجه از خیانتپیشگی
و وطنفروشی اص ً
ال کلمهای نداریم دهانپرکن مثل
کاپیتوالسیون! آهای اساتید لغتشناس دنیا! چنین
رفتاری با نصف جمعیت جامعه نامش چیست!؟
آپارتاید نیست!؟
***
از آن دختر جوانی تعجب میکنم که وقت
انتخابات داخل سالن میشود و برای امثال اینها که
زن را شهروند نمیدانند هورا میکشد و رأی خود

را به حساب اینها واریز میکند در حالی که میداند
از فردای روز انتخابات که خر مشدی حسن از سر
پل رد شد ،شما باز باید صورتتان را بچسبانید به
پنجره همان سالن! اسم این کار چیست که رأی
میدهید اما حسرت میکشید!؟ درد من از این است
که از هر ده نفر زنی که پشت همان در مانده است،
نه نفر را اگر بپرسی که محمدرضا شاه که بود ،همان
کلیشههای رایج را مانند طوطی بلغور میکنند.
خبر ندارند که حق رأی زنان را او با اقتدار و
علیرغم لشکرکشی خیابانی «علماء!» از حلقوم اینها
بیرون کشید .اما حق رأیی که او برای زنان گرفت،
اکنون به کام مخالفان سابق همان حق رأی است.
این رأی را میستانند و به ریش نصف جمعیت
جامعه میخندند .طرف مغبون ماجرا هم ضمن اینکه
«مرگ بر شاه» میگوید ،دنبال یک عبا شکالتیست!
اگر نبود ،یکی متمایل به عبای شکالتی! روایتاش
هم از تاریخ ،به نفع همان عباپوشهای شکالتی و
غیرشکالتی...
یوسف صانعی از مراجع تقلید منتقد حکومت
تهران ،در بحبوحه سال هشتاد و هشت ،یک بار
گفته بود نگذارید ظلمه احساس کند که زورش
جواب داده است.
متأسفانه شد آنچه شد .شخصیت ما را لگدمال
کردند و از ما سواری میگیرند .دیگر کار گذشته
است از آن دوره که میگفتند حافظ ه تاریخی نداریم.
برای کسی که شخصیت سیاسی ندارد ،حافظه هم به
کاری نمیآید .شخصیت ما را بردهاند و ما شخصیت
نداریم .حافظه ،به کار آدم متشخص میآید که بفهمد
از کجا خورده و از کجا برده است...
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ققنوسیکهازآتشنیوشابرخاست

دکتر مهدی آقازمانی  -جامعه شناس:

درست سی سال شد .سی سال تمام .آن روزها علی
خامنه ای آخرین ماه های ریاست جمهوری اش را
می گذرانید و «نیوشا فرهی» پسر ارشد استاد
«فرهنگ فرهی» کتابخانه کوچک «خانه
کتاب» را در خیابان وست وود اداره می کرد.
کتابخانه کوچکی که پاتوق سیاسیون ،خصوصا
روشنفکران چپگرا بود .مردان و زنانی که با
اراده ای راسخ ایمان داشتند ،مالیان تکیه زده بر قدرت تاس اقبالشان ده ساله
نمی شود و چه بخواهند و چه نه در دریای خونی که در ایران خود به راه
انداخته اند ،غرق خواهند شد.
نیوشا به شهادت اطرافیانی که او را به یاد می آورند روحیه ای مبارز داشت.
دست به قلم می برد و مانند پدرش که اسطوره قلم زنی در غربت برای ما
ایرانیان است ،صفحات متعددی از کاغذهای بی خط را به خط مبارزه برای
احیای خون های به ناحق ریخته شده می آراست.
جایی نوشته بود« :امروز نویسنده ای که بخواهد با دروغ و جهالت مبارزه
کند و حقیقت را بنویسد باید دست کم با پنج مشکل درافتد .برای چنین
نویسنده ای «دالوری» گفتن حقیقت الزم است ،در حالی که حقیقت را همه جا
خفه می کنند« .هوشیاری» بازشناختن حقیقت الزم است در حالی که همه جا
آنرا پنهان می دارند .این هنر الزم است که از حقیقت «سالحی» ساخته شود.
نیروی «تشخیص» دادن و انتخاب کردن کسانی الزم است که حقیقت در دست
آنها موثر و کاری واقع شود .سرانجام بسیاری «تدبیر» الزم است تا حقیقت میان
چنین مردمی گسترش یابد .این مشکالت برای کسانی که در حکومت فاشیستی
چیز مینویسند عظیم است .عین این دشواری برای کسانی که از وطن رانده
شده اند یا فرار کرده اند و برای کسانی که در دمکراسی های بورژوائی بسر
می برند نیز وجود دارد».
آن روزها نیوشا سر در راه آزادی وطن داشت و بسیاری از هم فکرانش در
داخل زندان های ایران زیر سایه عبای مالیان سالخی می شدند .همان روزهایی
که خامنه ای آخرین ماه های ریاست جمهوری اش را سپری می کرد.
حاال سی سال بعد ،خامنه ای آخرین ماه های زندگی سراسر نکبتش را سپری
می کند و دیری نخواهد پایید که جوانانی از جنس نیوشا ،در همان خیابان
وست وود که روزی روزگاری نیوشا در آن اداره کتاب فروشی کوچک پدرش
را به عهده داشت ،برای مرگ رهبر مستبد امروز ،شراب و شیرینی پخش کنند.
***
راستی یادتان هست نیوشا چه کرد؟
آخرین روزهای تابستان  1366بود .درست یکسال پیش از تابستان  67و آن
اعدام ها! فقط یک سال ،کمتر از یک سال قبل از آن همه کشتار...
علی خامنه ای که آن روزها آخرین ماه های ریاست جمهوری اش را سپری
می کرد به نیویورک می آمد تا در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند.

مردی به نمایندگی از ملتی! مردی که دستش تا مفرق به خون همان ملت آلوده
بود .درست مثل این روزها که شیخ شوخ و شنگ بنفش ،دلش هوای نیویورک
دارد تا هنوز همان شیپور پیشین را از سر گشاد بزند.
نیوشا و گروهی از مبارزان آن روزها ،در مقابل فدرال بیلدینگ به حضور
علی خامنه ای در آمریکا اعتراض کردند و نیوشا در این اعتراض اقدام به خود
سوزی کرد .آتش به جان خویش کشید و چه سخت و درناک جان باخت.
این روزها اما هستند مبارزانی! که از ماهی قبل تر هوای شام خوردن با شیخ
بنفش را در نیویورک در سر پرورانده اند و اگر از ایشان اسم یک قهرمان را
بپرسیم احتماال قهرمانشان کسی جز «سردار بی شرف عارف»! نخواهد بود.

داستانهاییکهدربارۀخودمانتعریفمیکنیم

نوشته :تاد می در نیویورک تایمز  -ترجمه :امیر قاجارگر:

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

میخواهم داستانی برایتان بگویم:
از محل کار به خانه باز میگشتم که خودرویی
مسیرم را مسدود کرد .رانندۀ خودرو واقع ًا ُکند
رانندگی میکرد و مجبور شدم نیم مایل به آرامی
پشت سر او حرکت کنم.
ِ
همانطور که میبینید ،داستان چندان جالبی نیست.
اما فرض کنید یک خط دیگر به آن اضافه کنیم:
من هم تمام مدت دستم را روی بوق گذاشتم.
یا شاید این جمله:
به همین خاطر دیر رسیدم.
هرکدام از این دو جمله ،بُعدی به داستان اضافه
میکند که پیش از آن در داستان وجود نداشت .اکنون،
به جای اینکه تنها یک داستان دربارۀ من داشته باشیم،
داستانی داریم دربارۀ اینکه من دوست دارم خودم را
چطور ببینم ،یا شاید دربارۀ اینکه دوست دارم چطور
دیده شوم .در هر صورت در حال بازگوکرد ِن چیزی
هستم که تقریب ًا میتواند یک «ارزش» خوانده شود.
این ارزش لزوم ًا ارزشی اخالقی نیست ،بلکه شیوهای
از بودن است که من میخواهم خود را در حال
زیستنِ آن ببینم ،شیوهای از بودن که آن را برای خود
ارزشمند تلقی میکنم و در ذهن خود در پی ربطدادن
آن به خود هستم .در نمونۀ اول منظورم چیزی شبیه
به این است« :من آدمی نیستم که بشود سر به سرش
گذاشت ».در نمونۀ دوم معنای ضمنی جملهام این
است« :من اهل دیر کردن نیستم».
بسیاری از داستانهای ما دربارۀ خودمان این
کار را انجام میدهند .ما داستانهایی میگوییم که
باعث شود ماجراجو ،بامزه یا قوی به نظر برسیم.
داستانهایی میگوییم که باعث میشود زندگیمان
جالب به نظر بیاید .این داستانها را نهفقط به دیگران
بلکه به خودمان نیز تحویل میدهیم .البته مخاطب این
داستانها محتوای آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
اگر هدفمان تحت تأثیر قرار دادن کسی باشد که با
او قرار داریم ،ممکن است داستانی تعریف کنیم که
باعث شود جذاب ،شوخطبع یا مهربان و دلسوز به
نظر برسیم ،در حالی که اگر هدفمان توجی ِه عملی
مشکوک برای کسی باشد که قضاوتمان میکند (یا
شاید توجی ِه آن برای خودمان) ،ممکن است داستانی
بگوییم که ما را طور دیگری نشان میدهد .در چنین
موقعیتی ،آنچه انجام میدهیم بیارتباط جلوهدادن
خودمان است از ارزشی که احتماالً به ما ربط دادهاند
و با این داستان تلویح ًا میخواهیم خودمان را با
ارزشهای دیگری مرتبط سازیم.
تمام داستانهایی که دربارۀ خودمان میگوییم بیانگر

چنین ارزشهایی نیستند .اگرچه بسیاری از آنها و
شاید بیشترشان اینطور هستند .حتی جایی که یک
داستان در ظاه ِر مبیّن نوعی ضدارزش است نیز
همینطور است .به عنوان مثال ،به افرادی فکر کنید
که داستانهایی که دربارۀ خودشان میگویند عموم ًا
دربارۀ چیزهایی است که برایشان فایدهای نداشته
است :هرچقدر تالش میکنند ،شکست میخورند؛
جهان علیه آنها تبانی میکند .این داستانها نیز
بیانگر ارزشهایی هستند ،ارزشهایی که اغلب از
رنجش یا حتی ناامیدی نشئت میگیرند .این آدمها
حامی چشماندازی از جهان هستند که وجودشان را،
همانطور که هستند موجه نشان میدهد ،نه به صورت
اشخاصی پیچیدهتر ،خوشحالتر یا اجتماعیتر.
این بدان معنی نیست که هر کس داستانهایی
ازین قبیل میگوید ضرورت ًا دربارۀ سرگذشت خود
در اشتباه است .قطع ًا هستند کسانی که شرایط به
شدت علیهشان بوده است .چنین چیزی را اخیرا ً در
برخوردهای تنفرآمیز با گروههایی دیدهایم که به طور
سنتی به حاشیه رانده شدهاند .اما وقتی افرا ْد خود
را با داستانهایی دربارۀ مشکالتشان تعریف میکنند،
معنیاش فقط این نیست که دارند در کوران مشکالت
زندگی میکنند ،بلکه در بعضی موارد ،دارند بهنحو
قابلفهمی ارزشهایی را دربارۀ زندگی خود بازگو
میکنند ،یا شیوههایی از زندگی را توضیح میدهند
که خود را با آنها تعریف کردهاند.
این نکتۀ اخیر نکتۀ دیگری را در پی دارد .بعضی
از ارزشهایی که بازگو میکنیم ضرورت ًا ارزشهایی
نیستند که میخواهیم تصدیقشان کنیم .اگر کسی
بخواهد توجه مرا به این موضوع جلب کند که
همواره تالش میکنم خود را قربانی نشان دهم،
احتماالً حرف او را انکار میکنم« .نه ،من اینطوری
نیستم ،شرایط باعث این اتفاق شد .همه چیز دقیق ًا
همانطور روی داد که برایت گفتم ».عادتهایی در
زندگی وجود دارند که ممکن است برای آنها ارزش
قائل باشیم اما نخواهیم حتی نزد خودمان اعتراف کنیم
که برای آنها ارزش قائلیم .این حرف ممکن است
تناقضآمیز به نظر برسد .چطور ممکن است برای
چیزی ارزش قائل باشیم و باوجوداین نزد خودمان به
ارزش قائل شدن برای آن معترف نباشیم؟
حداقل به طور نظری میدانیم که ما قطع ًا خودمان
را دربارۀ جنبههای مشخصی از کیستی خود و آنچه
میکنیم فریب میدهیم .بااینحال ،این خودفریبی،
گذشته از هر چیز دیگر ،شامل بیان ارزشهایی است
که قصد نداریم تصدیقشان کنیم .وقتی دستم را روی

بوق گذاشته بودم و ماشین جلویی را تعقیب میکردم
 اعتراف میکنم که واقع ًا این کار را انجام دادهام-ارزشی را بازگو کردم که واقع ًا نمیخواهم متصف
به آن باشم و احتماالً در آن زمان نزد خود به آن
معترف نبودم( .اکنون تالش میکنم عملکرد بهتری
داشته باشم ،اما بهعنوان آدمی که در نیویورک بزرگ
شده است ،این کار برایم مشکل است .حتم ًا متوجه
شدهاید که حتی این اعتراف هم بیانگر ارزشی است
که با اهل نیویورک بودن در ارتباط است).
اگر دربارۀ داستانهایی که راجع به خودمان به خود
یا دیگران میگوییم ،فکر کنیم ،به چیزهایی دربارۀ
کیستیمان پی میبریم که دیدگاهی را که ترجیح
میدهیم با آن تعریف شویم پیچیده میکند.
چرا چنین چیزی میتواند اهمیت داشته باشد؟
یکی از دالیلش را بررسی میکنیم .انتخابات
ریاستجمهوری آشکارا پدیدهای را به تصویر
کشید که در سالهای اخیر بسیاری دربارهاش سخن
گفته بودند .با افزایش شبکههای خبری گوناگون در
تلویزیون ،اینترنت ،بازاریابی جاویژه ،۱جمعشدن
در جماعتهایی متشکل از انسانهایی با طرز فکر
مشابه ،بیشتر ما در اتاقهای پژواکی زندگی میکنیم
که درستی شیوۀ زندگی ما را منعکس میکنند .این
تفکر در ما تقویت شده است که دارای ارزشهای
درستی هستیم ،هچنین سبک زندگیمان ،اگر نه
برتر ،حداقل موجه است .تفکر دربارۀ داستانهایی
که دربارۀ خودمان میگوییم ممکن است جنبههای
دیگری از آنچه هستیم و آنچه گرامی میداریم را
برای ما آشکار سازد ،جنبههایی که ممکن است
تصویر سادهای که اتاقهای پژواک برای ما فراهم
کردهاند را پیچیده سازند.
منظور از هیچکدام از این حرفها دفاع از نوعی
نسبیگرایی در ارزشها نیست ،همچنین به این
معنا هم نیست که همه در انتخابهایشان یه یک
اندازه موجه هستند .جلوههای نژادپرستی ،سکسیسم
و بیگانههراسی که انتخابات ریاستجمهوری
اخیر برای ما به ارمغان آورد -و اغلب در قالب
داستانهایی گفته شد که بیانگر ارزشهای مرتبط با
فردگرایی مردانه هستند -باید به کلی کنار گذاشته
شوند .اگرچه در این عص ِر قطبیشدگی که در آن
نادیدهگرفتنِ دیگران به آسانی ُسراندن انگشت
است ،شاید کار خوبی باشد که دربارۀ پیچیدگیهایی
که هر کداممان داریم فکر کنیم ،پیچیدگیهایی که
اغلب در داستانهایی که دربارۀ خودمان میگوییم
هویدا میشوند.

افقي:
 -1گداي دوره گرد  -خميازه
 -2زن بابا  -آشپز ضحاك
 -3رهن  -زينت رو  -زنبور عسل  -قانون مغولي
 -4واحد پول چين  -مال و ثروت  -گله
 -5مزه اسيدي  -قدم يكپا  -اهلي  -خاندان
 -6از رودهاي مهم ايران  -نشان  -تركش
 -7تيره و تار  -اسوه  -منزلت
 -8قاره زرد  -نام استانی به مرکزیت اراک در ایران -
كمياب و نایاب را به این نام خوانند
 -9قيمت و بها  -طعام عروس  -صد سال
 -10زينت دادن  -ناله بيمار  -كجاست
 -11ليل  -آقا  -شهر جشنواره  -شمشير
 -12پرستار  -اثرميكا والتاري  -مقصود
 -13سرماخوردگي  -محموله  -بله انگليسي  -بيسواد
 -14از سيارات منظومه شمسي  -گوهر صدف
 -15وارستن  -اشتراك

مجله جدول ایرانشهر هر ماه منتشر میشود .این محصول شرکت کتاب مجموعهای از
جدولهای گوناگون است که برای عالقمندان به جدول و سرگرمیمهیا و منتشر میشود.

عمودی:
 -1قوس قزح  -بيابان با شن های روان را خوانند
 -2همراه پشتك  -واحد احشام  -از شهرهاي يزد
 -3مردگان  -حالل رنگ  -نام دخترانه
 -4توان آخر  -لطيف  -آهسته  -بنوسياه

 -5خدمتكاران  -غذاي شب  -بخيل  -رشد و نمو
 -6داخل شدن  -شماره  -كرسي خطابه
 -7حرف ندا  -از اجزاي اتم  -مردم
 -8تصديق فارسي  -ستون كشتي  -نابينا
 -9مادر آذري  -شالق  -ابر سطح زمين
 -10غائله  -خجستگي  -گل شب بو
 -11نيز  -توان  -حرف سكوت  -بعد از دوم
 -12لوله تنفسي  -امروزي  -نصف چيزي  -مايع حيات
 -13موطن  -ديگدان  -در پيش
 -14بند  -فهم  -آرزو
 -15سم مهلك  -طي کردن و ئشت سرگذاشتن

حل جدول شماره گذشته
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در دنیای دانش و هنر:

مسکو 870سالهشد:شهریمتولدماهسپتامبر

مسکو ،پایتخت روسیه این روزها تولد  ۸۷۰سالگیاش
را جشن میگیرد.
مسکو در نیمه سپتامبر سال  1147میالدی پایگذاری
شده است .شهری که برای قرن ها مرکز فرمانروایی
تراز ها بود و سپس به قلب دژ سرخی تبدیل شد که پشت
پرده های آهنین پنهان بود.

در سالهای اخیر در بین بسیاری از دختران و پسران
جوان مسکو مد شده است که در روز تولد شهر مراسم
عروسی خود را برگزار میکنند .این هم تصویری از
عروسان مسکو نشین که با والدمیر پوتین عکس یادگاری
می گیرند.

مسکو با  ۱۵میلیون و  ۱۰۰هزار نفر بزرگترین شهر قاره
ش را
اروپا و یازدهمین شهر پرجمعیت جهان است که نام 
از رودخانه «موسکوا» گرفته است .در روسی قدیم آن را
«گراد ماسکوف» به معنای «شه ِر کنارِ رود» میگفتند.

ارگ کرملین از چهار قصر ،چهار کلیسا و دیواری با
برجهایش تشکیل شده است که از سال  ۱۹۹۰به همراه
میدان سرخ در لیست یونسکو قرار گرفته است .از کاخ آن
به منظور اسکان دوکهای کبیر ،تزارها استفاده میشد و
در دوران حکومت شوروی محل سکونت لنین ،استالین
و دیگر رهبران این کشور بود .پس از فروپاشی اتحاد
شوروی ،کرملین همچنان مقر ریاست جمهوری روسیه
است.

کلیسای جامع سنت واسیل (واسیلی مقدس) یک
کلیسای جامع در میدان سرخ مسکو که به دستور ایوان
چهارم واسیلیویچ ملقب به «ایوان مخوف» ساخته شد .این
کلیسا در مرکز مسکو قرار داشت و بلندترین بنای شهر تا
سال  ۱۶۰۰به شمار میرفت .این کلیسا پس از انقالب
بلشویکی در سال  ۱۹۲۹بطور کامل به موزه تبدیل شد.

متروی مسکو با داشتن  ۱۲خط فعال ۱۸۰ ،ایستگاه و
مسیری به طول  ۲۹۸کیلومتر ،یکی از قدیمیترین خطوط
متروی شهری در جهان است
متروهای این شهر بسیار عمیق هستند و پله برقیهایی
به طول بیش از ۱۰۰متر مردم را حمل میکنند .بسیاری
از ایستگاههای مترو در مسکو ،دارای تزئینات مجلل،
ستونهای مرمرین ،چلچراغ و کفپوشهایی از سنگ
خارا هستند .مسکو همچنین دارای  ۹ایستگاه راهآهن
است.

مسکو دارای  ۵فرودگاه است .اما فرودگاه بینالمللی
شرمتیوو بیشترین تعداد مسافر خارجی را پذیراست و ۶۰
درصد کل مسافران خارجی از این فرودگاه وارد مسکو
میشوند.
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در

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.

دانشگاه مسکو یکی از با عظمتترین دانشگاهها از لحاظ
معماری است .این دانشگاه ابتدا در آوریل  ۱۷۷۵میالدی،
با تالش «میخائیل واسیلویچ لومونسف» در ساختمان نه
چندان بزرگی در میدان سرخ تاسیس شد که نخستین
دانشگاه روسیه بود .ساختمان اصلی دانشگاه مسکو که به
سبک معماری گوتیک و باروک ساخته شده یکی از هفت
آسمانخراشی است که در دوران سیاه ژوزف استالین
دیکتاتور کمونیست به دستور او ساخته شدند.

پارک گورکی ،یک مرکز تفریحی در مسکو است که
به افتخار ماکسیم گورکی ،نویسنده معروف دوران اتحاد
شوروی نامگذاری شدهاست .پارک گورکی در سال ۱۹۲۸
بازگشایی شد .این پارک در کنار رود مسکو قرار دارد و
طرح آن را کنستانتین ملنیکوف ،معمار معروف شوروی
تهیه کرده است .در روز تولد مسکو برنامههای هنری
بسیاری در این پارک اجرا میشوند.

مرکز بینالمللی کسب و کار مسکو ،بخشی بازرگانی و
تجاری در مرکز شهر مسکو با ساختمانها و مناطق متعدد
است که ساخت و ساز و تکمیل آن هنوز ادامه دارد .این
منطقه نماد غرب در ئایتخت شرق است.
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ایرانشهر
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شما از چه طریق اخبار محلی و مهمترین رویدادهای
مربوط به جامعه ایرانی را دنبال میکنید؟

facebook.com/Iranshahrnewsagancy

رویدادهای هفته:

از آدینه  15سپتامبر 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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نقش آفرینی نوید نگهبان در فیلم «عالءالدین»
قطعی شد

«نوید نگهبان» هنرمند ایرانی آمریکایی ساکن لس آنجلس به
جمع بازیگران فیلم جدید « عالءالدین» پیوسته است و در این
پروژه بزرگ شرکت «دیزنی» در نقش «سلطان» هنرنمایی خواهد
کرد.
این روزها تولید فیلم عالءالدین یکی از خبرهای داغ سینمایی
جهان است و شرکت دیزنی سرگرم انتخاب نهایی بازیگران
برای این اثر هیجان انگیز است.
تا این لحظه حضور بازیگرانی چون «ویل اسمیت»« ،نائومی
اسکات»« ،مروان کنزاری»« ،منا مسعود»« ،نسیم پدراد» و «بیلی
مگنوسن» در این پروژه قطعی شده و فیلم در مرحله پیش تولید
قرار دارد.
نوید نگهبان از بازیگران فعال ایرانی در لس آنجلس است و
در سالهای اخیر در فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی
مختلفی حضور داشته ،از جمله «هملند»« ،تک تیرانداز آمریکایی»
و «بابا جون» که سال گذشته نماینده اسرائیل در مراسم اسکار
بود.
از مشهورترین نقشهای او می توان به «ابونظیر» در سریال
تلویزیونی «هوم لند» اشاره کرد ،تروریست بی رحم و خشنی که

از شخصیت های اصلی فصل سوم این مجموعه پر بیننده بود.
عالءالدین با الهام از داستان های «هزار و یک شب» ساخته می
شود ولی به گفته شرکت دیزنی ،داستان فیلم جدید با انیمیشنی
که در سال  ۱۹۹۲تولید شده تفاوتهایی اساسی دارد.
فیلم را «گای ریچی» کارگردانی می کند و فیلمنامه را «جان
آگوست» نوشته ،موسیقی هم توسط «الن منکن» آهنگساز
برجسته آمریکایی و برنده جایره اسکار ساخته می شود.
اعالم خبر انتخاب نوید نگهبان برای نقش آفرینی در فیلم
«عالءالدین» در شرایطی اعالم شد که تنها یک روز پیش از آن
انتشار خبر انعقاد قرار داد با «بیلی مگنوسن» برای ایفای نقش یک
پرنس در این فیلم با انتقادات جدی روبرو شده بود.
منتقدان باور دارند استفاده از یک چهره سفید امریکایی با چشم
های آبی برای ایفای نقش یک پرنس عرب اهل خاورمیانه در
فیلمی مانند «عالءالدین» که بر اساس داستان های هزار یک شب
ساخته شده زرفتاری مبتنی بر انگیزه های نژادی است.
در سالهای اخیر هالیوود بارها مورد انتقاد بودکه نقش های
جدی به بازیکنان رنگین پوست نمی دهد .اتهامی که به حتی به
تغییراتی جدی در ساختار اسکار انجامیده است.
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