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!!!...

مجموعه مقاالت پروفسور امنون نتصر
در مجله شوفاژ نیویورک
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در دو مجلد
با پشتیبانی مرکز امنون نتصر
از انتشارات شرکت کتاب

رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

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

تکذیب "شب نامه" از سوی محمد
مستشاریمدیریترستورانومرکز
فرهنگیشعله
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خبرگزاری ایرانشهر :وزیر امور خارجه آمریکا در "
پشتیبانی از صدای ایرانیان" در سیمی ولی کالیفرنیا

ارائه  12الیحه  16میلیاردی برای وام
در نوامبر 2018
نجاتکودکلبنانیتوسط
دکتردانالدکاهن
 35ماه اجازه طبابت مشروط برای
پزشک ارنج کانتی در مداوا و لغو
واکسیناسیون یک کودک  2ساله
رگبار گلوله در مرکز خرید
سن برناردینو

شکایت یکی از بازیکنان تیم
فوتبال نیوارلیان از جواهرفروش
ایرانی
شایعه نامزدی اریک گارستی در
سال  2020برای ریاستجمهوری
چگونه میتوان یهودیستیزی
اسالمی را به چالش کشید؟

وزیر امور خارجه آمریکا مایکل پمپئو روز یکشنبه  22جوالی ساعت  6بعداز ظهر در کتابخانه رونالد ریگان
در سیمی ولی کالیفرنیا اظهارات مهمی در پشتیبانی از صدای ایرانیان ایراد حواهد کرد.
پیش بینی شده است که وزیر امور خارجه امریکا در این سفر با جامعه ایرانی مقیم امریکا دیدار و گفتگو کند.

Secretary of State Michael R. Pompeo will deliver remarks at the Ronald Reagan
Presidential Library and Center for Public Affairs in Simi Valley, California, on
Sunday, July 22, 2018, at 6:00 p.m.
Secretary Pompeo’s remarks on “Supporting Iranian Voices” will be delivered
as part of a visit with members of the Iranian-American community in the United
States.
Information on media access will be provided prior to the speech.
Ronald Reagan Presidential Library
40 Presidential Dr, Simi Valley, CA 93065
805-577-4066

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

درخواست شماری از مخالفان جمهوری اسالمی از وزیر
خارجه آمریکا برای تحریم صدا و سیما
 56تن از مخالفان جمهوری اسالمی که نام انها در زیر امده است در نامهای
به مایک پومپئو ،وزیر خارجه ایاالت متحده ،خواستار اعمال تحریم علیه
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران شدهاند.
این مخالفان با اشاره به مواردی از آنچه «نقض حقوق بشر» ،نحوه
خبررسانی ،ارسال پارازیت و نیز رواج اهداف «بیثباتکننده» جمهوری
اسالمی مینامند ،خواستار آن شدهاند که آمریکا تعلیق تحریمهای صدا و
سیما را تمدید نکند.
امضاکنندگان نامه به وزارت خارجه آمریکا میگویند موضوع نقض حقوق
بشر توسط صدا و سیمای جمهوری اسالمی ،همچنان مورد توجه کافی قرار
نگرفتهاست« :رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسالمی ،از جمله با پخش
اعترافات اجباری ،همچنان به نقض حقوق بشر ادامه میدهد».
در تازهترین دور از این «اعترافات» ،شماری از کاربران شبکه اجتماعی
اینستاگرام پای «مصاحبه» با شبکه یک تلویزیون سراسری جمهوری اسالمی
کشیده شدند .شمار بزرگی از کنشگران ،ناظران و فعاالن مدافع حقوق بشر
و آزادیهای مدنی این اعترافات را «اجباری» توصیف میکنند .تلویزیون
جمهوری اسالمی ایران در واکنش به این افشاگری ها این اتهامات را رد
کردهاست.

عبدالرضا احمدی
احمد باطبی
احمد عشق یار
علی اشتری
علی اصغر سپهری
علیرضا کیانی
علیرضا نادر
علیرضا رایگان
امیر فصیحی
امیرحسین اعتمادی
امیر یحیی آیت الهی
اردشیرزاره زاده
اشکان منفرد
بهنام محمدی
بهزاد مهرانی
بیژن پوریوسفی
بزرگمهر طلوعی

کامران خوانسارینیا
دامون گلریز
دنیل جعفری
عرفان کسرایی
حامد شیبانی راد
حنیفحسیندوست
هنگامه یزداری
کاوه گالن
کاوه طاهری
مرجان کی پور
مریم مقدم
میسن قفقازی
مسعود مسجودی
مهدی میرقادری
میثم مهرانی
محمد ایزدی
محمدرضا یزدان پناه

نازنین افشین جم
نیلوفر غالمی
پدرام رفعتی
پویا دیانیم
رضا یونسی
سبا فرزان
سعید قاسمی نژاد
سعید حسین پور
سیما سلمان
ساناز آریا
شاهین سرتیپی
شی خطیری
شایان اریا
شیما کلباسی
شروان فشندی
شیما بزرگی
شیوا ارنوی

سیاوش صفوی
اولیس بابک کامرانی
یوحنا نجدی
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در کانون خبر:

ارائه  12الیحه  16میلیاردی برای وام در نوامبر 2018

عبدی یمینی

آهنگساز ،تنظیم کننده و نوازنده نامدار وبرجسته ایرانی متولد سال  1953در
سانحه سقوط هواپیمای مسافربری مسیر تهران-ایروان در سال 1998درگذشت

با پایان یافتن زمان برای ارائه الیحههایی که در نوامبر 2018به رای مردم گذاشته میشود ،شمار  4-میلیارد دالر اوراق قرضه برای خانهسازی ارزان قیمت برای مردم کم درآمد
 2میلیارددالراوراققرضهبرایخانهسازیبرایبیخانمانهاآنها 12الیحه اعالم شد که در مجموع 16میلیارد دالر در این الیحهها ،باید وام گرفته شود
 8/8میلیارددالراوراققرضهدولتیبرایتعمیروترمیمسدهاازجملهسداُروویلکهدرسال ازسویدیگرمخالفانافزایشمالیاتبنزینالیحهایرامطرحمیکنندکهدرصورتتصویبجلویتعمیراتجادههاوبزرگراههاراکهنیازبه 52میلیاردداردمیگیردومتوقفمینمایداین
 2017آسیب جدی دیده است
 1/5میلیارد دالر اوراق قرضه برای گسترش 13بیمارستان کودکان که در مناطق کم درآمد الیحه از سوی قانونگذاران به تصویب رسیده است لیکن جمهوریخواهان مردود کردن آنرا به رای میگذارند.
هستندونیازبهتعمیروترمیمدارند.

نجات کودک لبنانی توسط
دکتر دانالد کاهن
دانشگاه  UCLAاعالم کرد که یکی از پزشکان پژوهشگر بیمارستانهای
این دانشگاه به نام دکتر دانالد کاهن ،که بر روی سلولهای بنیادی کار میکند
توانسته است یک کودک را که دارای  2بیماری ایمنی بدن بوده و به سبب این
بیماری این کودک نمیتوانسته در فضای آزاد باشد و به Bubble Baby
معروف بوده و نبودن گونهای از آنزیم در سیستم ایمنی این مشکل را در او
به وجود میآورده و در  3ماهگی در سال  2015از لبنان به آمریکا آورده شده
بود ،نجات داده و مداوا کرده است .این کودک که حسین ال کوردی نام دارد
با شیوه ویژه تجزیه خون و مداوای مغز استخوان و اصالح اختاللهای ژنتیکی
مورد معالجه از سوی این پزشک قرار گرفته است .در اصل این گونه کودکان
هرگز تا تولد یکسالگی خود زنده نمیمانند لیکن لو با مداولی ویژه  ،اکنون 3
ساله است .دکتر کاهن میگوید در  20سال گذشته هرگز چنین بیماری با این
 20بیماری را همراه هم ندیده است.
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در کانون خبر:

 35ماه اجازه طبابت مشروط برای پزشک ارنج کانتی در مداوا و لغو
واکسیناسیون یک کودک  2ساله

هیئت مدیره نظارت بر پزشکی در کالیفرنیا تصمیم گرفت که دکتر باب سیرز
یکی از پزشکان ارنج کانتی را به سبب غفلت در مداوا و لغو واکسیناسیون یک
کودک  2ساله به  35ماه اجازه طبابت مشروط و زیر بررسی و نظارت قرار دهد.
این پزشک یکی از کسانی است که به واکسیناسیون باور ندارد .اداره نظام
پزشکی کالیفرنیا بر  137967پزشک نظارت دارد .بر اساس مقررات ،این تصمیم
از سوی نظام پزشکی کالیفرنیا ،به تمامی پزشکان و بیمارستانها اطالع داده

شده است .او بر اساس این تصمیم باید ساالنه  40ساعت آموزش پزشکی
باید بگذراند و یکی از همکاران پزشک باید کار او را نظارت بنماید .او در
فیسبوک خود نوشت وظیفه ما گوش دادن به بیماران است و اگر کسی از مداوا
آسیب میبیند باید از آن خودداری کرد .اشاره او به آسیب ،احتمالهای زیان از
واکسیناسیون کودکان است.

شکایت یکی از بازیکنان تیم فوتبال نیوارلیان از جواهرفروش ایرانی

ُدرو بریز ( )Drew Breesیکی از بازیکنان تیم فوتبال نیوارلیان (New
 )Orleans Saintsو همسرش بریتنی بریز از وحید مرادی یکی از
جواهرفروشان الهویای سن دیه گو و شرکت او به دادگاه عالی سن دیه گو
کانتی شکایت کرده اند .در این شکایت آمده است که وحید مرادی به میزان 15
میلیون دالر جواهر برای سرمایهگذاری به این فوتبالیست و همسرش فروخته

است که ارزش واقعی آن  6میلیون دالر بوده است.
این اشکال زمانی علنی شد که دورو بریز و همسرش از یک کارشناس مستقل
ارزشگذاری تقاضای ارزیابی روی جواهرات خود را نمودند .در برابر شکایت
او ،وحید مرادی نیز به دادگاه برای مورد تهدید قرار گرفتن و به خطر افتادن
شهرت خود شکایت کرده است.

شایعه نامزدی اریک گارستی در سال  2020برای ریاستجمهوری

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
www.iranshahrnewsagency.com

بنیانگذار و مدیر مسئول :بیژن خلیلی
طراحی و نشر :شرکت کتاب
رویدادها :مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا ( 08ایرانیان)
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نقد و بررسی کتاب:

یک قرن سکوت و سانسور

*

( 2015-1۹15م).

نویسنده :اوانس اوانسیان

یک قرن توطئه ،یک قرن فساد ،یک قرن کشتوکشتار ،یک قرن خفقان دینی و م ّلی،
یک قرن ظلم و ستم ،یک قرن فالکت و بدبختی ،یک قرن تالش و آزادی از قیدوبندها
...
نخستین کشتار گروهی (= قتلعام) بهمنظور ریشهکن کردن یک ملت ،با فرهنگی غنی
و اصالتی چندین هزار ساله در آغاز قرن بیستم میالدی ،توسط ترکان عثمانی ،اجداد
ترکان کنونی ـ علیه ملت ارمنی در امپراتوری ستمگر و زورگو صورت گرفت .در
طول این یکصد سال توطئهٔ سکوت از سوی حکومتهای متزلزل و کودتاچیان ترکیه،
بهجای ساختن یک جامعهٔ متحول و متمدن ،تا توانستند در قلعوقمع اصیلترین ملت
آن سرزمین ـ در کشور آبا و اجدادی خود ـ یعنی ارامنه کوشیدند .حکومتهای موقّتی
و سیاستمدارن عاجز ،در انکار جنایات خود اصرار ورزیدند و منکر هرگونه ظلم و ستم
و کشتوکشتار ارامنه شدند ...
در این مدت طوالنی بهویژه در  40-50سال اخیر ،صدها کتاب و مقاله و نمایش و فیلم
و سخنرانی و مانند اینها در جهان غرب و خاورمیانه منتشر شد تا همهٔ جهانیان را ـ
بهویژه ترکان ترکیه را ـ آگاهی دهند و متوجه جنایات بدون مکافات کنند .سنگینی این
جنایات بهحدی برای حکومتهای ناتوان ترکیه باعث گرفتاری سیاسی و اقتصادی و
ژئوپلیتیک است که از بودجهٔ ضعیف کشور ،مبالغ هنگفتی به برخی از سیاستمداران
و دانشگاهیان آمریکا ـ همچون پرینستون ،یکی از  10-12دانشگاه طراز ا ّول آمریکا
ِ
حضرات حریص و صاحبدرآمد
ـ میپردازند و کرسی استادی دستوپا میکنند تا
از کیسهٔ ترکا ِن بینوا ،به انکار کشتار ارامنه و غصب سرزمینهای اجدادی و تصاحب
اموال و داراییهای آنان ،دزدیدن کودکان ،ربودن آنان و بیصورت کردن آنان تا کشتن
مردان و تغییر اجباری دین آنان ،و نهای ًة اخراج آنان به صحرای سوزا ِن سوریه و
کشورهای همسایه ادامه دهند ،و تمامی این مصیبت عظمیٰ و بدبختیهای انسانی
را به گردن جنگ جهانی نخست میاندازند ،حالآنکه این استادان مزدور که فاقد
صالحیت مقام دانشگاهی خوداند ،آنقدر خودشان را فروختهاند که از تاریخ جهان
بیخبرند و حاضر نیستند شماری از اسناد و کتب فراوانی که از اواخر قرن  1۹م .تاکنون
منتشر شده ،بخوانند تا به بیسوادی و بیاطالعی در تاریخ ـ رشتهٔ تخصصی خود
پی ببرند .کدام استاد دانشگاه ،دیده شده که در سالهای ( 18۹6 -18۹4کشتار منطقهٔ
آدانا) از جنگ جهانی نخست سخن گفته باشد؟ تحریف تاریخ و تعویض رویدادها
در شأن استادان تاریخ دانشگاه نیست .ولی این استادان خودفروخته ،هیچ فرقی با
حکومتداران ترکیهٔ بیٔدرآمد ندارند .ننگ است بر آن ورقپارههای قالبی دانشگاهی ـ
و دارندگان قسمخوردهٔ آن ـ که باعث تحریف حقایق تاریخی است .هماکنون صدها
تن از روشنفکران ترکیه مهدورالدّم هستند ،زیرا آنان به قتلعام ارامنه در ترکیه و به فساد
ِ
حکومت کنونی هم در
سیاسی آن کشور اقرار کردهاند و بههمین ترتیب این مخالفا ِن

زندان به سر میبرند .این خفقان اجتماعی بهزودی منفجر خواهد شد!!!
کشتار ارامنه در ترکیه بهحدی آن کشور را در تشویش قرار داده که تا اقرار به گناه و
جنایات  ،و پذیرش آن از سوی دولت ترکیه ،ملت ارمنی در سراسر جهان همچون
کابوسی برای ترکیه خواهد بود و حاکمان ترکیه هرگز نخواهند توانست از آن گریزی
و گزیری داشته باشند.
ِ
اخیرا ً بهدنبال سخنان مردمفریب و اکتشافات عجیبوغریب افندی رجب طیّب
اردوغان شخص اول کشور در بحرانهای سیاسی داخلی و خارجی خود،همسر او
خانم امینه ( )Emineبانوی اول چون خواسته خودش را نشان دهد و از همسر
یکهتاز ولی درماندهاش عقب نیفتد و با او همفکری کند و درعینحال ،آزادی و
پیشرفت زنان کشورش را نشان دهد ،دست به ابتکار زده ،اظهار لحیه فرموده ،و
همسرهای سالطین عثمانی را تمجید کرده ،معتقد است که حرمسراهای عثمانی،
مکتب تعلیم و تربیت زنان بوده است و دراینمورد گفته« :حرمسراهای عثمانی مکان
آمادهسازی زنان برای زندگانی بوده است ».جلالخالق! همین اماکن را در همان زمانها
در عصر صفویه در ایران میبینیم که در واقع یکنوع روسپیخانههای خصوصی
حاکمان بوده که بعدازمدتی اقناع آنان را تحویل اطرافیان میدادند  ...حاال چگونه
میتوان زنان را در آن اماکن تربیت کرد؟ کس نداند! فقط شیطان داند!
کتابی که مورد معرفی است ،نخستین اثر در تاریخنگاری ملل َع َرب در کشتار ارامنه
است که اکنون پس از یکصد سال ( )2016-1۹16که از تاریخ نگارش آن میگذرد
و به دست یک شیخ شامخ ،وکیل مسلمان اعراب و همبند ارامنه در سیاهچالهای
امپراتوری عثمانی بهعنوان شاهد عینی از جنایات زمان نگاشته شده ،نشان داده میشود.
ُصین ( )1۹68 -1883است که سندی انکارناپذیر و دستاول
مؤلف همانا شیخ فائزالغ َ
بهعنوان یک انسان صاحبمقام و باصالحیّت به یادگار گذاشته است ،تا روی تمامی
منکران تاریخ ،استادان ّ
قالبی تاریخ در دادگاهها و همپالکیهای ترکیهٔ وامانده سیاه شود.
مؤلف بزرگوار عرب سوری غیرمسیحی ،نخستین عرب مسلمان است که تاریخنگاری
توسط سایر اعراب
ارامنه را میان اعراب بهوجود آورده ،و باعث در نگارش تاریخ ارامنه ّ
ِ
اعراب مسلمان زندگی کردهاند.
شده که مدت یکصد سال با همدلی و همکاری در کنار
ازاینگذشته صدها کتاب توسط میسیونرهای خارجی و نمایندگان دول خارجی در
ترکیه شامل خاطرهها و دیدهها نوشته و منتشر شده است که در زمرهٔ بهترین اسناد و
گزارشات غیرارمنی در فجایع و جنایات آن سرزمین توسط ترکان عثمانی علیه ارامنهٔ
بیگناه و بیپناه میباشد .پروندههای عصر عثمانی از سال  1800تا  1۹23م .شامل
گزارشات مأموران و سرکردههای زمان که پشت درهای بسته نگهداری و زندانی
میشوند ،درصورتیکه دو ِل سالهای اخیر ترکیه به بی َغ َرضی و بیگناهی خود اعتقاد
دارند ،و درواقع ریگ به کفششان نیست ،چرا آن پروندههای ویژهٔ ارامنه که شامل
گزارشات دولتی عثمانیان است ،برمالء و افشاء نمیکنند؟ به همین سیاق َدرِ زندانهای
سیاسی را باز کنند تا روشنفکرا ِن زندانی بهراحتی اعتراض خود را به انکار قتلعام
ارامنه ،و خفقان جامعه ابراز کنند.
حضرات چرا به جنایات خود اعتراف نمیکنند؟ چرا حدود  30کشور که ترکیه را
مقصر و جنایتکار میشناسند و به کشتار ارامنه ـ معروف به ِجنوساید ـ صحه میگذارند
و آن را تأیید میکنند ،ترکیه نسبت به آن کشورها کینهتوزی میکند؟ فراموش نشود که
تاکنون هیچ کشور مسلمان به جنایات عثمانیان مسلمانُ ،م ُق ّر نیامده است!!!
توسط ترکیهٔ عاجز ،میتوان بر جنایات گذشته و
آیا با ادعای «خالفت اسالمی عثمانی» ّ
حال سرپوشی نهاد؟ این آرزو یا رؤیای خیالی هم مانند خیاالت عثمانیان به گور خواهد
رفت .کشوری که هیچ منبع درآمد مهم غیر از مناطق توریستی برای غربیان غیرمسلمان
ندارد ـ و در حال حاضر ،دستکم یک هزار هتل توریستی بهصورت خالی و متروک
مانده است ـ چگونه میتواند ادعای سیادت جهان اسالم و سروری و ساالری ملل
اسالمی را بکند ،حالآنکه درآمدش باید از جیب فت ّوت مسیحیان تأمین گردد؟
ِ
مسلمات جهان
ولیامر مسلمین و
پرزیدنت رجب طیّب اردوغان آرزومند است تا ّ
ُ
خودگندهبینی ،حاکی از
گردد ،و به جهانگشائی تخیّلی خود برسد .این عقدههای
عقدههای خودکمبینی است که ملت توسریخوردهٔ ترکیه را به یک بنبست دینی ـ
سیاسی فرو برده و غرق کرده است و آزادی سخن را از م ّلت گرفته است.
مجموعهٔ کنونی یک اثر تاریخی است که بر اساس متن اصلی عربی ،به زبانهای
مختلف در گذشتههای فراموششده ،ترجمه و منتشر شده است .اکنون با نشر این
مجموعهٔ بینظیر ،برای نخستین بار با متن کامل فارسی ،بدون سانسور ،بلکه با شواهدی

از آثار اسالمی با ترجمهٔ فارسی که در هیچکدام از ترجمههای پیشین نیامده ،روبرو
میشویم .غیرازاین ،متن جدید فارسی را میتوان کاملترین متنی دانست که فقط در
متأسفانه
نسخهٔ آلمانی دیده شده ،یعنی دارای بخش نخست از اصل کتاب است که ّ
امکان تهیه متن عربی آن به دست نیامد .در این مجموعه ،ما بهروشنی ،مرگ انسانیت
را میبینیم که چگونه باعث تفریح مردمی بهظاهر متدیّن ولی در باطن ،دینفروشان
بالفطره!میشود.
کشتار ارامنه در ترکیه ،بهحدی آن کشور را در نگرانی قرار داده که تا اقرار به جنایات
و پذیرش آن از سوی مقامات ترکیه ،ملت ارمنی در سراسر جهان همچون خار چشم
و کابوسی برای ترکیه خواهد بود و آن حاکمان هرگز نخواهند توانست خواب خوش
و از آن گریزی داشته باشند.
در زبان فارسی غیر از چند مقالهٔ کوتاه ِ سالیانه که به مناسبت سالگرد  24آوریل منتشر
شده ،و نیز یک کتاب که  50سال پیش در این مورد نشر یافته (در این باب هشداری
در کتاب حاضر داده شده است) اثری به این شکل تاکنون نشر نیافته است ،و باید
مجموعهٔ حاضر را یک اثر برگزیده و نیز ممتاز در صنعت چاپ منظور کرد .الزم به
تذکر است که جریان «هولوکاست» که برای مراکز آدمسوزی یهودیان در اواخر جنگ
جهانی دوم به دست آلمان نازی /هیتلری رقم خورده است ،درواقع دنبالهٔ « ِجنوساید»
ارامنه به دست ترکان عثمانی است که اگر عامالن آن مصیبت عظمیٰ و تراژدی انسانی
به محاکمه و محکومیت کشیده و به نتیجهٔ اعمال ضدانسانی خود میرسیدند-1۹15( ،
 1۹20م ).هرگز کشتارهای گروهی دیگر به وجود نمیآمد ،و اینهمه از آن یاد نمیشد،
و « ِجنوساید» یعنی نسلکشی ارامنه به دست فراموشی سپرده نمیشد .در مورد این
مقصر
جنایات ،نهتنها عثمانیان و نازیان را ،بل کشورهای قدرتمند جهان را هم باید ّ
دانست که قدمی مثبت در دفاع از مردم بیگناه نکردند و تنها به ارسال یاریدهندگان و
گردآوری پول جهت کمک به بازماندگان پرداختند.
ترجمهٔ فارسی کتاب که مهمترین بخش مجموعه است ـ از متن آلمانی توسط مهندس
نورایرهامبارچیان  -تحصیلکرده و ساکن آلمان  -در نهایت کوشش و زحمت انجام
مفصل فارسی و انگلیسی و شمار
شده است .تهیّه کل این مجموعه همراه با مقدّمهٔ ّ
بسیاری از تصاویر دیدنی با توضیح به دو تا سه زبان ،به همت دکتر اُوانس اُوانسیان
باعث شده که یک مجموعهٔ تاریخی به زبانهای فارسی ،آلمانی ،عربی ،ارمنی شرقی
(ایران و ارمنستان) ،فرانسه ،انگلیسی ،ارمنی غربی (ارامنهٔ ساکن کشورهای َع َربی) و
روسی که بسیار نایاب است ،منتشر شود تا هر انسان باوجدان بتواند بهنوعی از این
کتاب مهم در تاریخ بشری استفاده کند و با گوشهای از جنایات ترکان عثمانی در تاریخ
جهان آگاهی باید .مقدمهٔ فارسی کتاب بسیار خواندنیست ،بهویژه نکاتی خطاب به
رجب طیّب اِردوغان وجود دارد که باید ازنظر مبارک ایشان بگذرد!
هزینهٔ اصلی چاپ این کتاب توسط یک نیکوکار ارمنی که در صدر کتاب نام این انسان
شریف آمده ،پرداخت شده است .به همین دلیل بهای  80دالر برای این کتاب سنگین
و پرهزینه ،به  40دالر کاهش یافته تا عالقهمندان بتوانند استفاده کنند .این کتاب که در
حدود  750صفحه است ،به همهٔ مشتاقان تاریخ بشری توصیه میشود.
برای تهیهٔ آن میتوان با نشانیهای زیر در غرب آمریکا (کالیفرنیای جنوبی) تماس
گرفت:
در لُسآنجلس و اطراف آن:
1-310-477-74-77
شرکت کتاب:
1-818-9-08-08-08
ketab.net
در گلن ِدل:
SARDAR-ABAD BOOKS
Tel. 1-818-500-0790
BERJ BOOKS
Tel. 1-818-244-38-30
ABRIL BOOKS
Tel. 1-818-243-4112
•این مقاله در سالهای  2016و  2017نگاشته شده است.
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درکانون خبر:

5

فرود آمدن فضاپیمای  Space Xبرآبهای اقیانوس آرام

فضاپیمای  Space Xدر ساعت  5بامداد امروز دوشنبه  3جوالی پس از گذر
از جو زمین ،بر گستره آبهای اقیانوس آرام را در باهای ( )Bajaکالیفرنیا
فرود آمد .از این روی بازگرداندن این فضاپیما به پایگاه خود در بندر سنپدرو
در لوسانجلس دو روز به درازا خواهد کشید.
این نخستین فضاپیمای خصوصی است که با موفقیت پس از پایان ماموریت
عملی خود بازگشته است .این فضاپیما  20آزمایش علمی را که مربوط به

دانشگاه  UCLAاست با خود دارد که بیدرنگ به دانشگاه  UCLAرسانده
خواهد شد که مهمترین آن در زمینه ترمیم پوکی استخوان است و دانشمندان
و پژوهشگران بیصبرانه در انتظار دیدن نمونههای بازگشت داده شده هستند.
دکتر چیا سو ( )Chia Sooکه سرپرستی این پژوهش را به عهده دارد و تیم
پژوهشی  NELL – Iرا رهبری میکند ،میگوید این آزمایشها میتواند کمک
مؤثر و مفیدی برای کسانی باشد که تراکم استخوانی خود را از دست دادهاند.

حداقل دستمزد در لوسانجلس به  12دالر در ساعت ارتقاء داده شد

آغاز ماه جوالی در روز شنبه ،آغازگر افزایش حداقل دستمزد در لوسانجلس
بود که بیش از نیم میلیون نفر را در لوسانجلس در بر میگیرد و حداقل
دستمزد آنها به  12دالر در ساعت ارتقاء داده شد.
گرچه برنامه اصلی افزایش حداقل دستمزد به  15دالر در ساعت است و
اتحادیههای کارگری مبارزه برای دستیابی در شهرهایی چون سیاتل با 13
دالر در ساعت آغاز کرده اند ،لیکن کارشناسان میگویند این افزایشهای

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

جزئی انگیزهای برای جوانان برای پیوستن به برخی از مشاغل نیست ،زیرا
کافی به نظر نمیرسد.
در لوسانجلس  566هزار نفر از روز دوشنبه با  12دالر در ساعت کار خود
را ادامه دادند که باالترین آن در رستورانها با  86522نفر و فروشگاهها با
 84128نفر و بخش بهداشت و درمان با  5۹628نفر به ترتیب اول تا سوم در
بازار کار لوسانجلس با کارکنان حداقل دستمزد بودهاند.

6
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 13جوالی تا  19جوالی ( 22تیر تا  28تیر)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه 22تیر 13/جوالی

 1391خورشیدی( 2012میالدی)
درگذشتحمیدسمندریان،کارگرداننامدار
تئاتر(پدرتئاترایران)درسن 81سالگیبراثر
بیماریسرطانکبد.

شنبه 23تیر 14/جوالی
 1289خورشیدی( 1910میالدی)
درگذشت سید عبداهلل بهبهانی مجتهد
شیعه از رهبران انقالب مشروطه در پی ترور
او توسط افراد ناشناس
 1313خورشیدی( 1934میالدی)
زادروز محمود محمودی خوانساری ،خواننده
 1344خورشیدی ( 1965میالدی)
تصویب نخستین آییننامه نظارت بر نمایش
فیلم در ایران
 1346خورشیدی ( 1967میالدی)
درگذشتسیداحمدخانملکساسانی
ادیب و مورخ 1359خورشیدی ( 1980میالدی)
درگذشت محمدتقی مصطفوی -پژوهشگر و
باستانشناس
 1379خورشیدی( 2000میالدی)
درگذشت یحیی مهدوی بنیانگذار دوره
دکترای فلسفه در دانشگاه تهران.
از آثار وی :جامعه شناسی یا علم االجتماع،
ترجمه شناخت روش علومی وفلسفه علمی
(تولد1287خورشیدی)
 1395خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشتجمشیدارجمند،منتقدسینما
و مترجم ایرانی در سن  77سالگی در
بیمارستان شهدای تجریش در تهران .او بیش
از  20جلد کتاب به فارسی ترجمه کرده است.

یکشنبه 24تیر 15/جوالی
 1253خورشیدی( 1874میالدی)
انتشارنخستینروزنامهایرانبهنام«کاغذاخبار»
توسطمیرزاصالحشیرازی(ازاینروزنامهتنهایک
نسخهدرموزهبریتانیاموجوداست)
1365خورشیدی(1986میالدی)
درگذشتدکترمهدیحمیدیشیرازی-شاعر
،نویسنده،مترجمواستاددانشگاهتهران(تولد
 1293خورشیدیدرشیراز)
آثاردکترمهدیحمیدیشیرازیدرشرکت
کتابموجوداست
 1385خورشیدی( 2006میالدی)
درگذشتعلیرضاشاپورشهبازی،نویسنده،
استاددانشگاه،ایرانشناسوباستانشناس
دورانهخامنشیدرسن 65سالگیبهعلتابتال
بهبیماریسرطانمعدهدرایالتاورگانامریکا
ویمؤسسبنیادپژوهشیهخامنشیدرسال
 )1973(1352بود و تا سال 1978این بنیاد را
اداره کرد.
پیکراودرکنارآرامگاهحافظدرشیرازبهخاک
سپردهشد.
 1388خورشیدی( 2009میالدی)
درگذشتعبدییمینی،آهنگساز،تنظیمکننده
ونوازندهنامداروبرجستهایرانیدرپیسانحه
سقوطهواپیمایمسافربریمسیرتهران-ایروان.
(زادروز )1332
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 1394خورشیدی( 2015میالدی)
درگذشت منصور نریمان (اسکندر ابراهیمی
زنجانی) نوازنده سرشناس ایرانی بربط (عود)
در سن هشتاد سالگی به دلیل عارضه ریوی
در تهران.

دوشنبه 25تیر 16/جوالی
 1346خورشیدی ( 1967میالدی)
زادروز مهرداد آسمانی ،خواننده ،آهنگساز و
تنظیمکنندهیایرانیمقیملوسآنجلس
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت سودابه اسکویی ،بازیگر و کارگردان
تئاتر (تولد  14مهر  1329خورشیدی)
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
درگذشت اسماعیل فصیح ،رمان نویس و
مترجم ایرانی عصر روز پنجشنبه  25تیرماه به
دلیل مشکالت عروقی و مغزی در بیمارستان
شرکت نفت تهران .وی متولد دوم اسفند1313
در تهران بود.
آثار این نویسنده در شرکت کتاب موجودند

سه شنبه 26تیر 17/جوالی

 1269خورشیدی ( 1890میالدی)
زادروز استاد ذبیح بهروز-نویسنده ،شاعر و
پژوهشگر
یکی از سرآمدان ادبیات الحادی در دوران
معاصر ،ذبیح بهروز است که طی  82سال
زندگی پر بارش بسا کارهای ارزنده انجام داد.
او از ترس آزار و ترور فکری و جسمی اربابان
شریعت از نامهائی چون «حکیم علی بن
دیالق»و«محمدبنفضلالسندلی»استفاده
میکرد.متاسفانهبیشترآثارایندانشمند
هنوزمنتشرنشدهاست.
 1287خورشیدی ( 1909میالدی)
خلع محمدعلی شاه و جلوس سلطان احمد
شاهقاجار
یپرم خان (ارمنی) به ریاست نظمیه
منصوب شد.
 1315خورشیدی ( 1936میالدی)
درگذشتمحمدحسنسیفیقزوینیمعروف
بهعمادالکتاب،خوشنویسبزرگایران
درتهران (تولد 1248خورشیدی)
 1320خورشیدی ( 1941میالدی)
زادروز اسداهلل حجازی ،نوازنده تار و مؤلف در

حوزهموسیقی
 1341خورشیدی ( 1962میالدی)
استعفایدکترعلیامینیازنخستوزیری.
 1368خورشیدی ( 1989میالدی)
درگذشت داود منشیزاده -ادیب و استاد
دانشگاهاپساال(سوئد)

چهارشنبه 27تیر 18/جوالی
1228خورشیدی(1849میالدی)
قتلسیدعلیمحمدبابتوسطحکومتقاجاربا
فتوایروحانیونشیعه
1275خورشیدی(1896میالدی)
قتلمیرزاآقاخانکرمانیوشیخاحمدروحی
توسطمحمدعلیمیرزاولیعهدقاجارباآمریت
روحانیونشیعه
1305خورشیدی(1926میالدی)
خودکشیمحمدولیخانتنکابنی(سپهساالر)،
ازرجالسیاسیدورانقاجاروازفاتحاناصلی
تهراندردورهمشروطیت
1349خورشیدی(1970میالدی)
امیرعباسهویدادوهزارمینروزنخستوزیری
خودراجشنگرفت
1367خورشیدی(1988میالدی)
درگذشتمهندسحسینکردبچه–روزنامهنگار
ومترجم
پذیرشقطعنامهی598شورایامنیتازسوی
جمهوریاسالمی
1370خورشیدی(1991میالدی)
درگذشتاسداهللحجازی،نوازندهتار
1371خورشیدی(1992میالدی)
درگذشتحسینعلیمالح،موسیقیدان،
پژوهشگرونوازندهویولون(.تولد1300خورشیدی)
1386خورشیدی()2007میالدی
درگذشتکارودردریان،شاعر،نویسندهو
مترجموبرادرمرحومویگنخوانندهمعروفدر
امریکا،درسن79سالگی.

پنجشنبه 28تیر  19جوالی

 1306خورشیدی ( 1927میالدی)
زادروزسیمینبهبهانی،شاعر
شرکتکتابناشرتمامیآثارسیمینبهبهانیدر
خارج از ایران است.
 1341خورشیدی ( 1962میالدی)
امیراسداهلل علم از طرف شاه حکم نخستوزیری
گرفت
 1359خورشیدی( 1980میالدی)
درگذشتاستادجاللالدینهمایی،ادیب،
شاعر و استاد ادبیات دانشگاه تهران و دارالفنون
و عضو فرهنگستان ایران( .تولد  13دی 1278
خورشیدی).
 1367خورشیدی ( 1988میالدی)
قطع ارتباط زندانهای جمهوری اسالمی با دنیای
خارج،وشروعکشتارهایدستهجمعیزندانیان
سیاسی ،که تا سه ماه هر روزه ادامه داشت.
 1380خورشیدی ( 2001میالدی)
درگذشتمنصورواالمقام،بازیگرسینما،
تلویزیون و تئاتر ایران (تولد1315خورشیدی)
 1387خورشیدی ( 2008میالدی)
درگذشتخسروشکیبایی،بازیگرسرشناس
تاتر ،سینما و تلویزیون در سن 64سالگی بر اثر
سکتهقلبیدربیمارستانپارسیانتهران.

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر اول :به گفته پیام درفشان ،وکیل دادگستری ،تعدادی از ادمینهای کانالهای تلگرامی
آموزش آشپزی و خانه داری به مجمتع قضایی شهر اصفهان احضار شدهاند.
حاال میفهمم منظور جمهوری اسالمی چیا از خطر اپلیکیشن تلگرام برای نظام مقدس
چیه! اینا با خانم های خانه دار مشکل دارن .خب اگه هر خانمی هنر آشپزیش عالی باشه
دیگه کسی به رستوران ها نمیره و اغذیه فروشی ها باس تعطیل کنن .درضمن منجوق
دوزی و گل آرایی یاد گرفتن هم باعث ایجاد مشاغل کاذب در جامعه میشه و به بحران
بیکاریوتورمدامنمیزنه.ازهمهمهمتربهقولآغاکهمیفرمایند«:همهبایدمراقبدژمن
باشند» .این دشمن دم بریده از طریق کانال های تلگرامی آشپزی و ملیله دوزی وارد میشه
وبهنظاماسالمیضربهمیزنه.اصنپیشنهادمیکنمهرکسیازتلگراماستفادهکردروباس
اعدام کرد ،اونم تو مال عام تا آینه عبرت دیگران بشه!
خبر دوم :محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسالمی گفت ،شماری از نمایندگان
مجلسدهمدرجریانبررسیطرحتحقیقوتفحصازشهرداریتهرانرشوهگرفتهاند.
هر دم از این باغ (جمهوری اسالمی) بری میرسد! اصوال آقای صادقی یه کم تاخیر دارن
(حدود یک سال بعد از انتخابات ریاست جمهوری) ،احتماال اسپری زیاد بهش خورده یا
وایاگرایی که مصرف شده خیلی قوی بوده! به هرحال عموجان وقتی اون موقع تو اوج
تبلیغاتانتخاباتیقالیباف(رییسسابقشهرداریتهران)یهوییمیاینتومجلسوشور
اصالح طلبی میگیرتون که به دزدیای قالیباف رسیدگی کنین و بازم یهویی همه مثه یه
اصول گرای دو آتیشه با اکثریت آرا طرح تحقیق و تفحص از شهرداری رو مسکوت
میذارین ،خب تابلوئه که یه غلطی یه کسی یا کسایی این وسط کردن و تازه االن داری
قضیه رو لو میدی .راستی اون نماینده ای که چندین میلیارد حق تراکم از شهرداری رشوه
گرفتهچهفرقیبابقیهداشتهکهباکارتهدیه 5میلیونتومنیخریدنشون؟نکنهازهیات
رسیسهمجلسبوده؟
خبرسوم:صداوسیمایجمهوریاسالمیبهانتقادهایگستردهازپخشاعترافاجباری

دخترانی که ویدئوی رقص خود را اینستاگرام منتشر میکردند ،واکنش نشان داده و این اقدام
را حاصل «خواسته مردم»« ،وظیفه رسانه» و «درخواست مقام قضایی» عنوان کرده است.
خبرچهارم:یکمنبعمطلعدرقوهقضائیهگفتهاست،ایننهادهرگونهارتباطپخشتلویزیونی
اعترافات دختران اینستاگرامی با قوه قضائیه را رد می کند .هیچگونه درخواستی برای پخش
این برنامه از سوی قاضی و مسئوالن قضایی وجود نداشته است!
یعنی یه دیوونه یه سنگ بندازه تو چاه صدتا عاقل نمیتونن درش بیارن همینه .یه اطالعاتی
حرومزاده تو صدا و سیما یا نیرو انتظامی و یا قوه قضاییه یه غلطی کرده و اومده یه کار
انقالبی بکنه که هم با آرمان های جمهوری اسالمی تجدید بیعت کنه و هم تو این وضعیت
وخیم اقتصادی و تحریم حواس مردمو پرت کنه .حاالم که دیدن چقدر جلو ملت ضایع
شدن ،همشون به صرافت افتادن که کی بود کی بود من نبودم و این قضیه مشمئزکننده رو
بندازن گردن هم .فقط این وسط صدا و سیما خیلی با حاله که پخش ناراحت کننده گریه
های دخترک زیر سن قانونی رو خواسته مردم (!) و وظیفه رسانه (!) اعالم کرده .هم معنی
خواست مردم رو فهمیدیم و هم وظیفه رسانه ها رو درک کردیم .واقعا تحریم صدا و سیمای
جمهوری اسالمی یکی از مهمترین کارهاییه که دولت پرزیدنت ترامپ باید در نظر بگیره!
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مقاله وارده :

چگونه میتوان یهودیستیزی اسالمی را به چالش کشید؟
چاپ این مقاله مصادف
است با ده روزی که روز نهم ماه آب (آخرین روز آن  22جوالی) در سنت
یهودی روزهای ی شوم و نامبارک است و یادآور ویرانی دو معبد و از دست
رفتن استقالل و حاکمیت کشور یهود در دوران باستان.
معرفی نویسنده:
«کترماتیاس کونتزل ،کارشناس امور ایران و خاورمیانه و سیاست خارجی آلمان
از جمله در زمینه گسترش سالحهای هستهای ،نخستین محققی است که ارتباط
مستقیم نازیسم و بخشی از روحانیون ایرانی در زمان هیتلر را مستند کرده است.
دکتر کونتزل در کتاب خود موسوم به «آلمانها و ایران» در صفحات  76تا 78
ترجمة فارسی ،چنین مینویسد:
«سخنگوی وقت بخش فرهنگی سفارت آلمان (در ایران) چنین بیان داشت که:
طرز فکر نژادی ،برای بخش بزرگی از تودههای مردم ایران قابل ادراک نیست.
بنابر این تاکید و نیروی موجود ما در فعالیتهای تبلیغاتی باید به انگیزش و
تحریک مذهبی در دنیای اسالم اختصاص مییابد...
راه ارتباط و پیوند با اعتقاد و باورهای شیعیان ،به وسیلة خطاب قرار دادن و
انگشت گذاشتن بر «مسئله یهود» است که (برای آنان) در غالب یک موضوع
مذهبی قابل درک و فهم میباشد و دقیق ًا به همین سبب آنان را مستعد پذیرش
ناسیونال سوسیالیسم بر پایههای مذهبی مینماید»...
ضمن ارائه نمونههای مشخصی از تنفر ضدیهودی در میان بنیادگرایان ایرانی
و نازیهای آلمانی ،اتل ،سفیر آلمان در ایران ،که در عین حال یکی از افسران
بلندپایه اس – اس نیز بود ،در پیشنهاد خود چنین گفته بود« :در صورتی که
موفق شویم تودة اکثریت روحانیان ایران را با تبلیغات آلمانی زیر نفوذ بگیریم،
از این راه خواهیم توانست بر قشرهای زیادی از تودههای ملت در طیفهای
گوناگون ،مسلط و چیره شویم»
کوتزل ،که در کتاب نامبرده به ادامه ارتباطات جهانی یهودستیزانة دینمداران
ایرانی پس از جنگ نیز اشاره نموده سلسلة این گرایش را تا شخص آیتاهلل
خمینی دنبال میکند ،اینک در مقالة اخیر خود به انگیزههای مشابهی در جهان
اسالم پرداخته و ضمن توضیح اختالط یهودستیزی دینی اسالمی با یهودستیزی
نژادی اروپائی ،خطرات جهانی این گرایش مدرن را یادآور میشود.
برای بررسی منابع این مقاله ،میتوانید به آدرس اینترنتی زیر مراجعه فرمائید:
آدرس:
ً
یهودستیزی اسالمی عمدتا به سیاست خارجی مربوط میشود .تنها دولتها
هستند که میتوانند با محکوم کردن و مجازات نمودن عاملین دولتی و غیردولتی
یهودستیزی ،این پیامهای تنفربرانگیز را متوقف کنند.
هر چند یهودستیزی اسالمی محدود به جنبشهای افراطی اسالمی نیست ،اما
مسئلهای کلیدی در نبرد اسالم گرائی افراطی با دنیای مدرن بحساب میآید.
آنچه حکومت تهران را به نابودی «غدة سرطانی» اسرائیل برمیانگیزاند و به
حملة اخیر پهپاد مسلح ایرانی به آسمان اسرائیل میانجامد همین مسئله است.
آنچه رجب طیب اردوغان را وامیدارد که تهدید کند که اسرائیلیها حتی
نخواهند توانست «درختی را پیدا کنند که پشت آن پنهان شوند» ،اشارة روشنی
است به یک حدیث که کشتار یهودیان را الزامآور میشود .این همان عاملی
است که محمود عباس را به نفی هر گونه ارتباط مابین یهودیان و شهر اورشلیم
وامیدارد و اختالفات سیاسی مابین اعراب و اسرائیل را به جدالی دینی مابین
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کلینیک پزشکی و کایروپکتیک دکتر جف شجره
۹4۹-502-3300
دکتر کامران یدیدی -وکیل تصادفات شدید بدنی
818-۹۹۹-۹۹۹۹
تماشای مسابقات جام جهانی در تاالر خانوادگی
کاسپین
۹4۹-651-8454
شرکت کتاب  -مرکزفروش توپ و تیشرت  2018با
پرچم شیر و خورشید
310-477-7477
زما اسپرت برگزار کننده جام دوستی سپتامبر2018
714-432-۹262
مواد غذایی صدف همتا ندارد
234-6666 323البراتوار پزشکی پرایمکس
1-800-۹61-7870
تماشای همه مسابقات جام جهانی در سن فرناندو
ولی -کاباره رستوران سفیر
818-713-۹0۹0

حق و باطل ارتقاء میدهد.
یهودستیزی اسالمی ،تروریستهای داعشی «حکومت اسالمی» را در جهت
کشتار یهودیان در اروپا بسیج میکند و تهدید خیبر ،خیبر ،یا یهود – جیش
مهمد یرجعود» را نه تنها در کشوری مانند اردن بلکه در برلین و خانمو در
میان اعراب ساکن آن مناطق بره میاندازد .خیبر یک آبادی یهودینشین در
شبه جزیرة عربستان بود که طی جنگی خونین در  628میالدی توسطحضرت
محمد اشغال شد .خیبر ،همچنین نام سالحی است که در ایران تولید میشود،
و نوعی از موشک که حزباهلل لبنان در سال  2006به سوی شهرهای اسرائیل
پرتاب مینمود.
در این مقاله مایلم چهار موضوع را مطرح کنم .اول آنکه چه تفاوتی مابین
یهودستیزی اسالمی و سایر اشکال تنفر از یهودیان وجود دارد؟ دوم آنکه چرا
مبارزه با یهودستیزی اسالمی اینقدر مشکل است؟ سوم آنکه چگونه میتوان
یهودستیزی اسالمی را به چالش کشید ،و باالخره اینکه چرا به چالش کشیدن
آن حائز اهمیت ویژه است؟
 – 1مفهوم «یهودستیزی اسالمی» چیست؟
منظور از به کار بردن این اصطالح ،به هیچ وجه تخطئة اسالم نیست ،زیرا متون
اسالمی در برگیرندة مطالب مثبت در بارة یهودیان نیز میباشند .مسئله ،توهین
و یا برخورد کلی با مسلمانان هم نیست زیرا بسیاری از آنها با یهودستیزی
مخالفند.
در واقع ،مقصود بررسی حاضر ،بروز گونهای خاص از یهودستیزی است که بر
مبنای دو منبع و پیشینه پدید آمده است .ضدیهودگرائی دینی که در صدر اسالم
وجود داشت و یهودستیزی و توطئه پنداری مربوط بدان در اروپا.
اصوالً ،مخالفت مسلمانان با یهودیت در روزگار قدیم نه بر مبنای هراس از
توطئة یهودیان و سیطرهجوئی آنان ،بلکه بر اساس اندیشة برتری بود :یهودیان
مادون مسلمانان تصور میشدند و میبایست به عنوان «اهل ذمه» موقعیت تحت
سیطرة بودن خود را قبول میکردند .در میان مسیحیان از سوی دیگر ،تصویر
یهودیان متفاوت بود:
در آنجا هراس از یهودیان به مثابه نیرویی اهریمنی و سلطهگر مطرح بود که
متهم به شیوع دادن بیماری طاعون در قرون وسطی و ابداع سرمایهداری غارتگر
در دوران مدرن میگردیدند .جوهر یهودستیزی اسالمی امروز ،ترکیبی از
ضدیهودگرائی متون قدیمی آنها با یهودستیزی اروپائی مدرن است.
نخستین نمونة مورد استناد من در این موضوع،اساسنامة سازمان حماس است.
در مادة هفتم این اساسنامه ،به حدیثی اشاره شده است که در آن از حضرت
محمد چنین نقل شده است :مسلمانان یهودیان را خواهند کشت» تا زمانی
که یهودی در پس درخت و صخره پنهان خواهد شد .آنگاه درخت و صخره
خواهند گفت :ای مسلمان! ای بندة خداوند! یک یهودی در پشت من پنهان شده
است .بیا و او را بکش»
در مقابل ،مادة  22همین اساسنامه اظهار مینماید که «یهودیان مسئول (به راه
انداختن) جنگ اول جهانی  ...و جنگ دوم جهانی» و «مشوق ایجاد سازمان ملل
متحد به منظور سیطره بر جهان بودهاند» این نوشته از یکسو یهودیان را به مثابه
جمعی سرکوب شده ،ترسو و پنهان شده پشت درخت و صخره معرفی میکند
و از سوی دیگر به عنوان حاکمان واقعی جهان! در واقع در این نمونه ،منفیترین
تصورات اسالمی و مسیحی در مورد یهودیان ،یکجا جمع شدهاند.
در این اختالط ،در واقع هر دو سوی این اندیشه یکدیگر را تقویت میکنند:
یهودستیزی اروپائی توسط بنیادگرائی دینی اسالمی تحریک میشود و ضدیهود
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نویسنده :کترماتیاس کونتزل
مترجم :فریار نیک بخت

قدیمی قرآنی با جناب تئوری
توطئة سیطرة جهانی یهود ،کیفیتی نوین و بالقوه نابودساز را کسب مینماید.
مسئلة دوم مورد استناد من ،باور گستردهای است که یهودیان در همه جا – به
همراه اسرائیل – در پی توطئهای برای تضعیف و ریشهکن سازی اسالمند.
بگذارید از سید قطب در رسالهاش موسوم به «مبارزة ما بر علیه یهودیان» ،نقل
قولی ارائه نمایم« :نبرد تلخی که یهودیان بر علیه اسالم به راه انداختند ...حتی
برای یک لحظه متوقف نشده است و طی چهارده قرن تا حال حاضر ،شعلههای
آن در تمام گوشههای جهان برافروخته است».
امروز ،قرن هفتم میالدی و قرن بیستم ،با آمیزش آیات قرآنی در بارة یهودیان
و خیالپردازی سیطرة جهانی اندیشة اندیشة تقابل ابدی مسلمانان و یهودیان تا
زمانی که یکی ،دیگری را تحت انقیاد خود درآورد را در برابرمان قرار دادهاند.
یهودستیزی اسالمی امروزی ،نه ادامة یک سنت قدیمی است و نه عکسالعملی
است به بیعدالتی ،بلکه حاصل یک تالش عمدی برای امتزاج متون قدیمی
اسالمی با تئوریهای توطئة جدید است که هشتاد سال پیش آغاز گردیده.
جالب توجه است که تبلیغات آلمان نازی به زبان عربی ،در این زمینه نقش
بزرگی را ایفا نمودند .این مسئله شاید آنچنان شناخته شده نباشد ،ولی تحقیقات
پایهای سالهای اخیر ،از جمله کتاب «تبلیغات نازی در جهان عرب» نوشتة
جفری حرف در سال  200۹و «اسالم و جنگ آلمان نازی» نوشتة دیوید معتدل
در سال  ،2014آنرا تایید کردهاند.
از سال ( 1۹37دو سال قبل از آغاز جنگ دوم جهانی در اروپا) نازیها به دنبال
تحریک احساسات ضدیهودی مسلمانان بودند تا برنامة انگلیسیها را در ارتباط
با ایجاد دو کشور در منطقة فلسطینی را با شکست روبرو سازند .در این برنامه
که به «نقشة پیل» معروف بود ،تشکیل یک کشور یهودی در فلسطین نیز در نظر
گرفته شده بود .نخستین برنامة نازیها مبنی بر صدور اندیشة یهودستیزی نژادی
در جهان اسالم شکست خورد .در نتیجه ،نازیها به این نتیجه رسیدند که نفوذ
آنان در میان تودههای مسلمان ،همانا اندیشة اسالمی است.
به گفتة دیوید معتدل (محقق ایرانی – آلمانی)« :برلین از عبارات دینی،
اصطالحات و مثالهای (اسالمی) روشن و فراوانی به منظور تفسیر جدید
از اندیشهها و مسائل دینی استفاده میکرد ...متون مقدسی مانند قرآن ...به
صورتهای سیاسی برای تحریک خشونت دینی بر علیه دشمنان مشترک ،به
کار گرفته میشد ...تبلیغات آلمانی ممزوج با اسالم ،با محتوای تحریکآمیز
ضدیهودی به شدتی بود که هرگز در دنیای مدرن اسالمی دیده نشده بود.
در واقع ،اگر متون اسالمی را جدا جدا مطالعه کنیم با مسائل بالقوه ضدیهود
جدی روبرو خواهیم شد .آلمان نازی از مخالفت اعراب با صهیونیزم استفاده
کرده و یهودستیزی نهفته در آن را در انتشارات و برنامههای رادیویی عرب
زبان آلمان که هفت روز هفته و سه بار در شبانهروز بین سالهای  1۹3۹و
 1۹45پخش میگردید مورد بهرهبرداری قرار داد .این تبلیغات مداوم ،برداشت
یهودستیزانه از متون اسالمی را تقویت نموده و تئوریهای توطئة اروپایی ،علیه
یهودیان را در زمینة پروژة ضدصهیونیستی اعراب شیوه داد .این اقدامات که به
شدت از جانب حاج امین الحسینی ،مفتی اعظم اورشلیم و اطرافیان او حمایت
میگردید ،به تدریج دیدگاه جوامع مسلمان را نسبت به یهودیان تغییر داد.
این جریانات یهودیان را به صورت یک «نژاد» در انظار جلوه داده و خشونت
ضدیهودی را به مراتب شدیدتر از دورانهای گذشتة تاریخ اسالم گسترش
دادند.
ادامه مطلب در شماره آینده

SponSorS
EngliSh VErSion
AnAhitA ShAdjArE Attorny At
lAw
1-800-322-9425
& dr jEff ShAdjArEh MEdicAl
chiroprActic clinic
949-502-3300
lAw officES of cAMEron yAdidi
818-999-9999
cASpiAn rEStAurAnt - ScrEEning
world cup liVE
949-651-8454
:priMEX clinicAl lAbS
1-800-961-7870
ZAMA SportS: intErnAtionAl cup
of irAn
814-432-9262
SAdAf frESh & flAVorful
323-234-6666
irAn bAll &t Shirt, KEtAb 2018
booKStorE
1-800-for irAn
1-800-367-4726
SAfir night club & rEStAurAnt
, ScrEEning world cup liVE - VAllEy 818-713-9090

تماشای همه مسابقات جام جهانی در وست لس

SAfir grill - night club & rES-

آنجلس  -کاباره رستوران سفیر

tAurAnt, ScrEEning world cup

310-207-5555
کلینیک طب سوزنی ،بادکش اندازی ،ماساژ و
کایروپرکتیک دکتر ندا مهربانی در  3منطقه
818-۹۹0-5321

liVE - wESt loS AngElES- 310-2075555
dr. nEdA MEhrAbAni, AcupuncturE, cupping, MASSAgE & chiroprActic 3 locAtionS
818-990-5321
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در کانون خبر:

نگرانی زبالههای اتمی در کنار اقیانوس آرام

با پایان کار نیروگاه هستهای سن اونوفره ( )ONOFRE SANدر نزدیکی
بزرگراه شماره  5در مسیر سندیهگو در کالیفرنیای جنوبی ،نگرانی انباشته بودن
زبالههای اتمی در آن نیروگاه و در کنار اقیانوس آرام و نزدیکی آن به مناطق
مسکونی ،دولت فدرال را بر آن داشته است تا  1800تن زبالههای اتمی این
نیروگاه را به محلی در بیابانهای خشک و دور از دسترس در نزدیکی السوگاس

نوادا منتقل کند و در محلهای پیشبینی شده در زیرزمین انباشته نمایند.
و به این ترتیب این  1800تن زباله اتمی  ،پس از دههها  ،از نزدیکی محلهای
مسکونی دور میشوند .در آمریکا  7۹000تن زباله اتمی در سراسر کشور وجود
دارد که حاصل یک کاوشگری  50ساله در زمینه هستهای است.

 30میلیون دالر هزینه اداره آموزش لوسانجلس برای تشویق دانشآموزانی که مردود شده اند

اداره آموزش لوسانجلس با به کارگیری برنامه ابتکاری ترمیم کردیت آموزشی،
شمار بیشتری از دانشآموزان را در مسیر فارغالتحصیلی و دریافت دیپلم دبیرستان
رهنمون میشود.
اداره آموزش لوسانجلس در سال  30 ،2015میلیون دالر هزینه کرده است تا با ایجاد
برنامههای نوین به تشویق دانشآموزان برای جبران دروسی که رد شدهاند بپردازند.
در سیستم ترمیم کردیت آموزشی که همانند ترمیم کارتهای اعتباری است
دانشآموزان به سیستم کامپیوتری میپیوندند و در آن مشاهدده میکنند که کدام

یک از درسهایی که رد شدهاند و نمره منفی سنگینی را از آنها بر دوش دارند و
چگونه میتوانند دوباره بخوانند و جبران نمایند .این سیستم در بسیاری از ایالتها
از  15سال پیش آغاز شده بود و اکنون لوسانجلس نیز با استفاده از آن و هزینه
کردن  15میلیون دالر در سال برای کمک به دانشآموران برای درس خواندن با
فراهم کردن کالسهای اضافه برای ساعتهای پس از تعطیل روزانه دبیرستان ،میزان
فارغالتحصیلی را به  77درصد رسانده است.

اطﻼع از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﺷﮭﺮ ALISO VIEJO
ﺑدﯾﻧوﺳﯾﻠﮫ ﺑﮫ اطﻼع ﻣﯾرﺳﺎﻧد ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷﮭری ﻋﻣوﻣﯽ درﺷﮭر  Aliso Viejoدر روز ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ 6 ،ﻧواﻣﺑر
 ،2018ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان زﯾر ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد:
ﺑرای ) (2ﻋﺿو اﻧﺟﻣن ﺷﮭر

)دورۀ ﮐﺎﻣل ﭼﮭﺎرﺳﺎﻟﮫ(

زﻣﺎن ﺛﺑت ﻧﺎم ﺑرای ﻧﺎﻣزدی اﯾن ﺳﻣت ھﺎ درروز  16ژوﺋﯾﮫ  2018آﻏﺎز و در روز  9اوت  2018درﺳﺎﻋت
 5:30ﺑﻌد از ظﮭر ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺧواھد ﯾﺎﻓت.
اﮔرھﯾﭻ ﺷﺧﺻﯽ ﯾﺎ ﻓﻘط ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑرای ﺳﻣت اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﻧﺎﻣزد ﺷده ﺑﺎﺷد ،اﻧﺗﺻﺎب ﺑرای ﺳﻣت اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت
طﺑق ﻣﺎدۀ § 10229ﻗﺎﻧون اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﯾﺎﻟت ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﺻورت ﮔﯾرد.
ﻣراﮐز رأی ﮔﯾری ﺑﯾن ﺳﺎﻋﺎت  7ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  8ﺑﻌداز ظﮭر ﺑﺎزﺧواھﻧد ﺑود.
Mitzi Ortiz, MMC
دﺑﯾر دﻓﺗری ﺷﮭرداری
ﻣورخ 28 :ژوﺋن 2018
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺷﺎر 13 :ژوﺋﯾﮫ 2018
CNS-3151492#

CNS#3149018
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-9پایاننامهتحصیلي-پوششيبرسقفخانه-ستونخیمه
-10توانایي-پستوفرومایه-کامیونارتشي
-11ازرودهایمرزيایران-برگزیده-سیاهیجسمانسانیاهرجسمدیگرکهدربرابرآفتابیا
روشناییچراغبررویزمینیابرچیزدیگربیفتد
-12واحدسطح-پایانچیزي-کافهفرنگي-کافي
-13فحشوناسزا-هرنوعوسیلهمحکمکهبرایثابتنگهداشتنعضوآسیبدیده-مرتعش
-14مایهپیشرفتبعضیها!-کشورهمسایهبرزیل-میدانبوکس
-15یکیازدوجنس-ازیادمانهایتاریخباستاندرشهرهمداناست

-5وسیلهپرتابيورزشي-رسموسنت-خیزاب
-6اثرچربي-مرکزفرماندهي-شکلوقیافه-نوعیخاک
-7قرقاول-هدیه-چهارپایان
-8ازوسایلبازيدرپارک-نهربزرگ-بخشیازدرخت
-9بالینوپشتی-حمامبخار-سعیوکوشش
-10زیادنیست-فرمانتوقف-سرتاسروتمامي-نتسومموسیقی
-11دوستورفیق-جانشینان-گدا
-12دراسطورههایرومی،ایزدبانویعشقوزیباییوبارآوریاست-واحدپولآذربایجان-
کمکرسان
-13ماهیازدهمسالخورشیدی-واحدپولترکیه-صندلياسب
-14مجازاتبدي-کاسبوسوداگر-فریاد
-15نقاشایتالیاییچشماندازاهلونیزبود-نامکوهمشهوردرداخلشهرمشهدونیزدومین
مجموعهتفریحی،علمی،وپارکبزرگ(بعدازپارکجنگلیملت)درشهرمشهداست

حل جدول شماره گذشته

عمودي:
-1دقتبسیاردرکاري-نگارخانههنرهایمدرندرلندنبریتانیااست
-2ویژگیآنچهحقیقتندارد-آمیختگي-مزهنمک
-3قبیلهکریمخان-کاستصوتي-فیلسوفبنامفرانسوي
-4پردهدري-محلپیدایش-رسمکننده

رمان قو

داستانی خواندنی و پر کشش
برای همه کسانی که به ادبیات
فارسی عالقه دارند

از انتشارات شرکت کتاب

www.ketab.net
310-477-7477
1-800-For-Iran
1-800-367-4726

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com
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مقاله وارده :

یگانگی ذهن و زبان

ایستاده در بینهایت

تاریخ دانشی است که بر خود شناور است
پس خویش اجر و کیفر تاریخپرور است!

از انتشارات نشر سندباد

گردآوری و ویرایش :سید مهدی عسکری
خوانندگان گرامی ایرانشهر
نتیجه این دو یادداشت از سوی من و آقای سیدمهدی عسکری نوشته ای است که آقای عسکری برای ایرانشهر ارسال کرده اند .ایرانشهر برحسب مقتضیات
موجود و فضایی که می تواند به این نوشته اختصاص دهد آن را کوتاه کرده است.
 11جوالی 2018
جناب آقای عسکری با درود
با سپاس از ایمیلی که فرستاده اید.
ایرانشهر یک نشریه هوادار دموکراسی از نوع غربی آن و حکومتی کامال سکوالر و جدایی مطلق دین از سیاست است .هم چنین ایرانشهر بر این باور است
که عملکرد افراد را باید در ظرف زمان و مکان مورد سنجش و داوری قرار داد یعنی که کار خانم حجازی اگر امروز بر مبنای اسالم حقیقی انجام بشود
کاری است ارتجاعی و عقب افتاده ولی در زمان خود و در ایران ما خدمتی بوده است رو به جلو و پیشرفته  .چنانچه مطلب را ارسال بفرمایید همراه با این
دو یادداشت چاپ خواهد شد .
با مهر
بیژن خلیلی
 11جوالی 2018
سالم و درود
بنده در جستجوهایم بین روزشمار مجله ایرانشهر به یک روزشمار جالب برخوردم که شرح حال چند خطی از یکی از زنان معاصر بود .چیزی که متاسفانه
در ایران فراموش شده و تنها به افرادی گزینشی اختصاص دارد.
جستجوی بنده درباره یکی از زنان تاریخ ساز ایران به نام قدسیه حجازی بود که اولین وکیل زن در ایران بوده که در دادگاه از موکل خود دفاع کرده است.
یادداشتی درباره زندگی و آثار وی که در حوزه کتب اسالمی و حقوق اسالمی زنان است در حدود دو صفحه نوشته ام که حاوی اطالعاتی است که برای
اولین بار گفته می شود چرا که وی از آشنایان بنده بوده و جزییات زندگی ایشان از طریق تاریخ شفاهی را گردآوری کرده ام .متاسفانه در ایران هیچ نشریه
ای نیست که به تاریخ زنان ایران بپردازد و نتوانستم مجله ای برای چاپ این یادداشت دو صفحه ای پیدا کنم.
و چون مقاالتی درباره زنان نیز در نشریه شما یافتم گفتم شاید این مقاله مناسب نشریه شما باشد .
ممنون می شوم اگر راهنمایی کنید که آیا می توانم این یادداشت را که معرفی یکی از زنان تاریخ معاصر ایران در حوزه حقوق زنان و به ویژه حقوق بر مبنای
اسالم حقیقی است برای شما بفرستم؟
با تشکر سید مهدی عسکری  /ایران  -شیراز

فروش در شرکتکتاب

قدسیه حجازی کیست؟
اولین زنی که در ایران به عنوان وکیل در دادگاهی
رسمی از موکل خود دفاع کرد.
سیده قدسیه حجازی فرزند حاج سید مصطفی
یرم( )beyramشهری
موسوی حجازی بیرمی بود .ب َ َ
کهن در جنوب استان فارس و در مجاورت خلیج
فارس معروف به داراالولیای الرستان است .پدرش
سید مصطفی حجازی از روحانیون(و مطابق آنچه
که در صفحة  4شمارة  212روزنامة وظیفه مورخ
 18فروردین  1341آمده آیتاهلل حاجی سید مصطفی
حجازی) و از قوم معروف به شاهعباد است .که در
دورة قاجار به تهران مهاجرت کرد و در آنجا ساکن
شد.
قدسیه در مقدمة آخرین اثر خود به نقل از پدرش
به صورت تلویحی به این قضیه اشاره کرده که
سید مصطفی به علت تهدیدات و تعدیات خوانین
منطقه(خان ِگراش از توابع الرستان فارس و همسایة
ُشمالی بیرم) جهت حفظ استقالل بیرم به تهران
مهاجرت کرده و در آنجا با معصومه دختر حاجی
سید موسی عراقی برادر حاجی سید محسن عراقی
که از علمای معروف و مقتدر زمان بوده ازدواج کرده
و به واسطة تکمیل تحصیالت در جامعهاالزهر مصر
مشغول تدریس علوم دینی و ادبی در مدرسهای به
نام مدرسة قاجاریه میشود که به اتفاق دو تن از
دوستان خود آن را بنا نهاده بود.
قدسیه حجازی چهارمین فرزند سیدمصطفی حجازی
از همسر دوم(معصومه) در سال  12۹7در تهران
متولد شد .او در مدرسة ترقی که ماهرخ گوهرشناس
تاسیس کرده بود با وجود موانع متعدد به تحصیل
علم پرداخت .ماهرخ گوهرشناس از زنان ترقیخواه
تاریخ ایران است که مدرسة دخترانة «ترقی بنات» را

با مشقات فراوان تأسیس و راهاندازی کرد به طوری
که مجبور شد در آغاز نزدیک به سه سال به نحو
مخفیانه آن را اداره کند .او در مدرسة خود دخترانی
را که توان مالی برای ادامة تحصیل نداشتند به رایگان
میپذیرفت .قدسیه از جمله دخترانی بود که به علت
فقر شدید ناشی از غربت پدرش در تهران و دولتیشدن
مدارس ملی در دورة پهلوی اول و خارجشدن آن
از دست مؤسسین و درنتیجه اختالل در معاش سید
مصطفی حجازی ،به رایگان در مدرسة ترقی درس
خواند و با حمایت خانم گوهرشناس ادامة تحصیل
داد .قدسیه همیشه پیشرفت خود را مدیون کمکهای
بیچشمداشت این بانوی روشنفکر و شجاع میدیده
است .او با وجود سختیهای شرایط اجتماعی آن
روزگار توانست از دانشگاه تهران فارغالتحصیل شود
و سپس دکترای حقوق را هم در پاریس گرفت .در
مقدمة آخرین اثر ،بخشهایی از این دریای پرتالطم
در قالب زندگینامهاش به قلم خودش نگارش شده
است .اولین کتاب او «بررسی جرائم زن در ایران» نام
دارد که در سال  1341منتشر شد .روز سوم تیر 1344
برابر با  14ژوئن  1۹65میالدی بیتردید بزرگترین
و مهمترین روز زندگی وی بود .در این روز طبق
اسناد «روزشمار فرهنگ ،هنر و سیاست ایران » از
انتشارات خبرگزاری ایرانشهر برای نخستین بار در
تاریخ محاکمات دادگستری ایران ،وکالت و دفاع از
متهم به عهدة یک وکیل «زن» به نام سیده قدسیه
حجازی گذاشته شده است.
قدسیه به زبانهای عربی و فرانسوی تسلط داشته و
شرکت حقوقی قدسی و مرکز انتشارات قدسی را
تاسیس و کتابهای خود را هم در همین مرکز منتشر
کرده است.

قدسیه فراتر از زمان خویش بود به طوری که اندیشه
و آثار وی در امروز نیز مرجع تحقیقات و استناد
استادان حقوق اسالمی و بشری است .برای مثال
نشریة حقوق زنان در شمارة پانزده خود در مقالهای
از کتاب بررسی جرایم زن در ایران اثر قدسیه حجازی
نام میبرد و با وجود گذشت سالهای زیاد از چاپ
کتاب ،مطالب و راهکارهای موجود در آن را مهم و
قابل استناد میداند .وی در سال  1367درگذشت.
اموالش همانگونه که خبرگزاری مهر از دکتر قدسیه
موسوی حجازی به عنوان یکی از واقفان بزرگ تهران
نام برده وقف امور فرهنگی شده است.
تاریخ ایستا هنر نیست؛ هنر ،تاریخ پویاست .هنرداران
و قلمبانان سرزمینمان را بشناسیم و بشناسانیم تا
صاحب تاریخ باشیم.
از داغ خرافه داشت صد درد آن زن
در ظلمت شب چراغ آورد آن زن
ناگفتة دین نوشت و برحق جنگید
در سنگر علم بود یک مرد آن زن!
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در

08Global.net/08event
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  13جوالی 2018

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

125
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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تکذیب "شب نامه" از سوی محمد مستشاری مدیریت رستوران و مرکز
فرهنگیشعله

 7جوالی 2018
هم میهنان ارجمند

ایرانیان گرامی مسلمان  ،کلیمی و مذاهب دیگر

اخیرا مطلبی به زبان انگلیسی بر روی شبکه های اجتماعی مبنی بر این که من به

است و هیچ گاه پلیس گزارشی در این زمینه تنظیم نکرده است.

هم میهنان یهودی خودم توهین کرده و آنها را تحقیر کرده ام و هم چنین گفته ب -در اختیار قراردادن طبقه دوم رستوران شعله برای امور فرهنگی و
ام « ای کاش هیتلر همه آنها را می کشت» منتشر شده است.

اجتماعی به همه افراد و موسسه های فرهنگی بدون چشم داشت مالی و بدور

از هر گونه تبعیض از هرنوع آن.

من « محمد مستشاری » مدیر و صاحب رستوران و مرکز فرهنگی شعله متن پ-همراهی و مشارکت در برگزاری جشن های ملی ایران  -دید وبازدید
این تحریف نامه ( شب نامه ) را تکذیب می کنم و نویسنده یا نویسندگان آن نوروزی  4 -شنبه سوری  -مهرگان

را بدالیل زیر متهم به دروغگویی  ،نفاق افکنی و نفرت پراکنی در جامعه ایرانی

امریکایی لس انجلس می نمایم :

 -1در متن شب نامه تاریخ واقعه اعالم نشده است
 -2نام فرد یهودی و مسلمان برده نشده است

ت -در درازای دو دهه گذشته با استخدام بیش از یک هزار نفر از کلیه طبقات

جامعه ایرانی بدون هرگونه تبعیض

افتخار من این است که امروز شعله مرکز گرد هم آیی همه ایرانیان از هر قوم و

 -3نویسنده شب نامه نام خود را ذکر نکرده است.

قبیله ای است و این خاری است در چشم آنانی که به سربلندی ایران و ایرانی

شب نامه ذکر نشده است.

یگانگی این جامعه را از بین ببرند.

 -4هیچ دلیلی برای گفتن مطالب توهین آمیزی که به من نسبت داده شده در نمی اندیشند و به همین دلیل به دست آویز شب نامه می خواهند وحدت و

و نکاتی در مورد شخص من و سابقه فعالیتهای کاری و اجتماعی و فرهنگی ام .پاسخ من و ما به این افراد ،هوشیاری است و تشخیص دروغ و تبهکاری از
راستی و راست کاری است.

الف -سابقه نشان می دهد که آغوش رستورانهای ایرانی با مدیریت محمدمستشاری

من در بیش از  20سال گذشته به روی همه مردم بدون در نظر گرفتن
نژاد  -ملیت  -مذهب و زبان گشوده بوده است و حتی یک گزارش در
این مورد در رسانه های امریکایی  ،ایرانی  ،شبکه اجتماعی وجود نداشته

