مجموعه مقاالت پروفسور امنون نتصر
در مجله شوفاژ نیویورک

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!!!...
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مداخله و سنگ اندازینایاک در امور جامعه
ایرانی مقیم آمریکا

اجبار کراوات برای کارمندان
شهرداریلغومیشود
حکمآزادیمادربزرگیکه 11سالدر
زندانگذراندهبود
دسترسی به شماره پالک اتومبیل
ها از طریق دوربینهای مداربسته
رگبار گلوله در مرکز خرید
سن برناردینو

بیلبوردها به چهره طبیعی
کالیفرنیا آسیب میزنند
درخواست کارمندان بیشتر در
زمینه بهداشت و پزشکی در زندان
ویکتورویل
ناپدید شدن یکی از دانشجویان
دانشگاه  USCدر دان تان لوس
آنجلس؟
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

جمالعبدیمعاونمدیرعاملنایاک بادستاویزبهاینکههیچ
کسحقنداردبرایایرانوایرانیتصمیمبگیردچهامریکاچه
اسراییلوچهعربستانسعودیودرآخرنیزازحکومتایراننیز
نامبردهاستمسافرتپیشرویآقایپمپئووزیرامورخارجه
آمریکابهلسآنجلسو سخنرانیبرایایرانیانآمریکاوگفتگو
با آنان را زیر سوال برده است  .آقای جمال عبدی و نایاک الزم
استبهپرسشهایزیرپاسخدهند.
-۱چرا به جای حکومت ایران صحیح آن را که حکومت
جمهوریاسالمیایراناستراننوشتهاند؟
 -۲چرا حکومت جمهوری اسالمی ایران را به خاطر نقض
حقوقبشرزیرسوالنبردهاند؟
-۳چرادولتآمریکاراکهبهدرستیدرموردنقضحقوقبشر

درایرانموضعگرفتهاستموردپشتیبانیقرارنمیدهند؟
 -۴در زمانی که به دستور دولت آمریکا در مورد عدم صدور
ویزا برای ایرانیان دلسوزی می کنند چرا در مورد خطر صدور
تروریسمجمهوریاسالمیایرانبهکشورهایآزادبویژهآمریکا
سخنینمیگویند؟
-۵چرانایاکگفتگویامریکابامالهاکهدستشانتابهمرفقبه
خونایرانیانآغشتهاسترانهفقطتاییدوتحسینبلکههمیشه
ترغیبمیکندولیگفتگویوزیرامورخارجهآمریکاباایرانیان
مقی مآمریکاراتنقیدمیکنند
با توجه به موارد باال ایرانیان ،به عنوان یک جامعه مهاجر مقیم
امریکا ،مقدم وزیر امور خارجه را گرامی می دارند و خواهان
فحضورالبیگرانجمهوریاسالمیدرآمریکامیباشند
توق 

سازماندهی دانشجویان ایرانی تبار منتظر پرونده مهاجرتی

تعدادیازدانشجویانایرانیتباریکدانشگاهدرکاناداباکمکگرفتنازمشاورانامورمهاجرتی،
پی گیر تاخیر در پرونده های مهاجرتی خود شده اند.
روزچهارمجوالیگذشته،حدودپنجاهدانشجویایرانیتباردانشگاه«کالگری»مستقردرالبرتا
کانادا با شرکت در یک همایش و کمک گرفتن از مشاوران امور مهاجرتی ،نگرانی های خود را
از تاخیر در رسیدگی به پرونده های مهاجرتی شان به اشتراک گذاشتند و از راهنمایی مشاوران
برای تسریع در رسیدگی به پروسه مهاجرتی خود بهره گرفتند.
در این جلسه درباره مسایل مربوط به خدمات دانشجویی بین المللی و منابع انسانی ()HR
مهاجرتی شامل اجازه تحصیل ،مجوز کار پس از فارغ التحصیلی ،ویزای دانشجویی ،روادید
موقت و اجازه اقامت دایم بحث و تبادل نظر شد.

هدفاصلیاینهمایشپیگیریوسازماندهیمطالباتمهاجرتیجمعیتسیصدنفرهایرانی
تبار ساکن در آن منطقه عنوان شده است که بیشتر آنها از تاخیر و طوالنی شدن مدت پردازش
پروندههایمهاجرتیخودابرازنارضایتیمیکنند.بسیاریازآنانمعتقدندبالتکلیفیوتاخیر
طوالنی در پروسه های مهاجرتی ایشان ،برنامه ریزی برای کار و زندگی در کانادا را با مشکل
جدی مواجه کرده است.
مقاماتدانشگاهکالگریمیگویند،برپاییاینهمایشمشخصاهیچتغییریدرزمانپردازش
پرونده های مهاجرتی دانشجویان ایرانی تبار ایجاد نخواهد کرد اما به تقویت روحیه و باال بردن
اعتمادبهنفسوسطحاطالعاتدانشجویاندرادامهپروسهمهاجرتیشانبسیارکمکخواهد
کرد و شادابی و نشاط را برای آنها به ارمغان خواهد آورد.
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مردی  46ساله عامل آتشسوزی بزرگ کالیفرنیا

اداره جنگلبانی و پیشگیری از آتشسوزی در کالیفرنیا ،اعالم کرد که عامل
آتشسوزی بزرگ کالیفرنیا در یولو کانتی مردی  46ساله از ساکنان منطقه
است که با نصب نرده الکترونیکی در زمینهای خود به سبب رعایت نکردن
مقررات ایمنی ،مسئول این اتشسوزی است که  90هزار اکر از زمینهای
جنگلی و بیشهزارهای یولو کانتی و نپا کانتی در آن نابود شده است.
سخنگوی دفتر دادستانی کل یولو کانتی گفت آتشنشانی کالیفرنیا ،ادوارد

سردار آزمون

داروسا از ساکنان وودلند را در این زمینه مقصر میداند ،لیکن هنوز
تصمیمی قانونی در مورد او گرفته نشده است .باید یادآوری کرد که این
آتشسوزی در  30جون از  45مایلی شمال غربی ساکرامنتو آغاز شده و تا
نپا ولی گسترش یافت و در آن  20ساختمان نابود شد و تاکنون  86درصد
آتشسوزی به کنترل درآمده است.

اجبار کراوات برای کارمندان شهرداری لغو میشود

بازیکن تیم ملی فوتبال ایران است که برای روبین کازان بازی میکند

رکس پریس ،شهردار لنکستر ،پس از مطالعه یک گزارش پزشکی ،تصمیم
گرفت که اجبار در استفاده از کراوات را برای کارمندان لغو کند و نیازی نباشد
که کارمندان شهرداری برای رعایت لباس هماهنگ و رسمی کراوات بپوشند.
در این گزارش پزشکی که در نشریه نورورادیولوژی منتشر شده  ،آمده است
که کراوات موجب کم رسیدن خون به مغز میشود و انسان را در خطر آسیب

مغزی قرار میدهد و به ویژه برای افرادی که دارای فشار خون باال هستند،
آسیب جدی است .ناگفته نماند پس از آن که استیو جاب بنیانگذار کمپانی اپل
به جای پیراهن با کراوات از بلوز یقه کوتاه استفاده کرد ،بسیاری از کارشناسان
و بزرگان تکنولوژی از آن شیوه استفاده میکنند.
پارلمان بریتانیا نیزاجبار پوشیدن کراوات را از لباس رسمی حذف کرده است.
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حکم آزادی مادربزرگی که  11سال در زندان گذرانده بود

قاضی دادگاه عالی لوسآنجلس ،در دادگاهی که برای دومین بار برای یک
پرونده پس از گذشت  11سال تشکیل شده بود ،حکم آزادی مادربزرگی
را صادر کرد که متهم و محکوم به آسیب به نوه خود شده بود و  11سال
را در زندان گذرانده بود.
 11سال پیش در سال  2006به سبب مرگ کودک خردسال ،این مادر بزرگ
 64ساله که ماریا مندز نام دارد متهم بود که با تکان دادن کودک ،موجب
شوک مغزی شده بود .در آن هنگام این زن پذیرفت که با اعتراض نکردن

به نظر دادستان ،از دوران محکومیت  11سال برخوردار شود لیکن از سال
 2016پزشکان به این نتیجه رسیدهاند که بسیاری از مرگ و میر کودکان که
اعالم میشود به سبب تکان دادن بچه صورت میگیرد یک توهم است و
اساس ندارد .در سال  ،2006پزشک بیمارستان  UCLAدر دادگاه شهادت
داده بود که مرگ کودک بر اساس ضربه و تکان شدید بوده است و این زن
به اتهام قتل غیرعمد ناشی از کودکآزاری روانه زندان شده بود.

دسترسی به شماره پالک اتومبیل ها از طریق دوربینهای مداربسته

پس از آن که در هفته گذشته اعالم شد که شماری از مراکز خرید در کالیفرنیا
به وسیله دوربین مداربسته ای که در پارکینگها کار گذاشته شده است و برای
امنیت مراجعه کنندگان است ،شماره پالک اتوموبیلها را در اختیار ماموران اداره
مهاجرت و گمرک ( )ICEقرار میدهند ،کمپانی ارواین که مالکیت سه مرکز
خرید بزرگ را داراست اعالم کرد که این کمپانی اطالعات هیچ اتوموبیلی را در

اختیار ماموران قرار نمیدهد.
این مراکز خرید Fashion Island ،در نیوپورت بیچIrvine Spectrum ،
در شهر ارواین و  Market Placeدر تقاطع دو شهر ارواین و تاستین هستند.
پلیس شهرهای نیوپورت بیچ و ارواین نیز اعالم کردند ،چنین کاری تاکنون
صورت نگرفته است.

بیلبوردهابهچهرهطبیعیکالیفرنیاآسیبمیزنند

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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دو هفته پس از آن که با فشار هواداران محیط زیست ،طرح افزایش شمار بیلبوردهای
کنار بزرگراهها ،برای این دوره از انتخابات بسته و از رسیدگی خارج شد ،هواداران محیط
زیست الیحة دیگری را در مجلس ایالتی هدف قرار دادند .در این الیحه که از سوی
بالنکا روبیو نماینده بالدوین پارک معرفی شده ،تقاضا میشود که بیلبوردهای معمولی به
بیلبوردهای الکترونیک دیجیتال تبدیل شود و در کنار بزرگراه به نمایش درآید.

هواداران محیط زیست میگویند در هر حال این بیلبوردها به چهره طبیعی کالیفرنیا آسیب
میزند و به سبب جذب نگاه رانندگان میتواند رانندگی را به خطر بیاندازد مقررات
کالیفرنیا بیلبوردها را در برخی شهرها ممنوع و در برخی شهرهای کنار بزرگراه محدود
مینماید.

این نسخه از ایرانشهر را می توانید هم در رایانه شخصی مطالعه کنید
و هم آن را چاپ نموده و بخوانید

Los Angeles, CA, USA
Te l : 8 1 8 9 0 8 0 8 0 8
fax:818 908 1457
w w w. 0 8 G l o b a l . n e t
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درخواستکارمندانبیشتردرزمینهبهداشتوپزشکیدرزندانویکتورویل

 ACLUاعالم کرد  ،مهاجرانی که در زندان ویکتورویل در سن برناردینو کانتی زندانی
شدهاند ،نه تنها از نخستین حقوق یک زندانی به عنوان دستیابی و برقراری ارتباط با
وکیل محروم هستند به سبب باال بودن شمار زندانیان در این زندان و امکانات محدود
بهداشتی و بیمارستانی ،این زندانیان با شماری از بیماریهای واگیردار مانند آبله مرغان
و گال روبرو هستند .گر چه در پایان ماه جون ،پائل کوک نماینده جمهوریخواه یوکا

ولی در کنگره از اداره مهاجرت درخواست کارمندان بیشتر در زمینه بهداشت و پزشکی
نمود لیکن این درخواست افزایش بسیار کمی در زمینه پزشکی را داشت .در  2جوالی
نیز مارک تاکانو نماینده دموکرات ریورساید در کنگره در بازدید از این زندان ،شکایت
از کمبود امکانات پزشکی و شیوع بیمارِهای را مطرح کرد .جان کاتسلنیک رئیس
منطقهای کارمندان دولت فدرال نیز این مشکل را تایید کرده است.

ناپدید شدن یکی از دانشجویان دانشگاه  USCدر دان تان لوس آنجلس

پلیس لوس آنجلس برای یافتن یکی از دانشجویان دانشگاه  USCکه از روز یکشنبه
ناپدیده شده است ،کمک خواست  .بوجان جونز دانشجوی  22ساله دانشگاه که سفید
پوست با موهای قهوهای و چشمان آبی و قد  5فوت و  7اینچ و با وزن  140پوند در
حالی که یک تیشرت  USCبه رنگ خاکستری داشته ،آخرین بار در ساعت 4/30
پس از نیمروز یکشنبه در  1100خیابان ششم دان تان لوس آنجلس دیده شده است.

پدر این دانشجو به تلویزیون کانال  7 ABCگفت او کیف پول و کارت شناسایی و
اتوموبیل خود را در آپارتمانش گذاشته بوده و یکی از نمایندگان فروش تلفن پیامی
برای او فرستاده که نشان دهنده این است که فردی  IPhoneاو را به این فروشگاه
برده تا بتواند آن را بازگشایی کند.
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یک پسر  16ساله ساکن پاسادنا به جرم قتل کودک نوزاد خود دستگیر شد.

پس از آن که پلیس از مرگ کودک  2سالهای به نام برندون بورن آگاهی یافت زیر شکم و فشار فوت کرده است و ماموران اداره آگاهی در گفتگو با نوجوان 16
و تحقیق خود را آغاز کرد .این کودک که در  4فوریه در خانه بدون امکان تنفس ساله که پدر کودک به شمار میآید از اقرار پدر برای ضربه زدن به کودک ،او را به
یافته شده بود به اداره پزشکی قانونی برای کشف علت مرگ فرستاده شده و جرم قتل و ضربه زدن به کودک زیر  8ساله بازداشت کردند.
پزشکی قانونی اعالم نموده بود که کودک به سبب ضربان مشت در ناحیه شکم و

کالیفرنیا یکی از باالترین رکوردهای کودکان واکسینه نشده را داراست

با این که  2سال از قانون واکسیناسیون اجباری در کالیفرنیا میگذرد ،هنوز کالیفرنیا یکی از  95درصد کودکان واکسینه باشند ،سناتور ریچارد پن از دموکراتهای ساکرامنتو که نگارنده
باالترین رکوردهای کودکان واکسینه نشده را داراست .زیرا شماری از باورهای دینی ،استفاده قانون یاد شده در 2سال پیش است ،هم اکنون الیحه تکمیلی و سختتری را به مجلس ارائه
کرده و این در حالی است که شماری از پزشکان در شبکههای آنالین مینویسند که برای
از واکسن را درست نمیدانند.
در یک بررسی آماری مشاهده شده است که در 105مدرسه نمونهگیری شده 10،درصد از کودکان دارای بیماری آسم خطرناک است .ماه گذشته پروانه نظام پزشکی دکتر باب سیرز در
کودکانواکسینهنشدهاندوباتوجهبهاینکهبرایپیشگیریازشیوعهربیماری،بایدباالتراز ارنج کانتی به سبب پیشگیری از واکسینه شدن یک کودک ،معلق شد.

برای پیدا کردن
صاحبان مشاغل

و نیاز به داشتن اطالعات از
مهمترین اتفاقات روز

در جامعه ایرانیان کالیفرنیا کافیست
با مرکز اطالعات ایرانیان تماس
بگیرید:

818 9 08 08 08
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 20جوالی تا  26جوالی ( 29تیر تا  4مرداد)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه  29تیر 20 /جوالی

 1287خورشيدى( 1908ميالدى)
سفرسيدحسنتقیزاده(-مديرروزنامهحب
اللمتين)وميرزاعلیاكبرخاندهخدا،بهاروپا
 1300خورشيدى( 1921ميالدى)
زادروزاستادجليلشهناز-موسيقيدانونوازنده
 1333خورشيدى( 1954ميالدى)
درگذشترضامحجوبى-موسيقيدانونوازنده
(تولد1277خورشيدى)
 1370خورشيدى( 1991ميالدى)
درگذشتايرججهانشاهىقاجار،مترجم،معلم،
نويسنده،مترجمويكىازنامدارانويراستارى
ادبياتكودكونوجوانبود.جهانشاهىبنيانگذار
ومديرمسوولمجلههاىكمكآموزشپيك
بودكهدرسال 1353جايزهجهانىگسترش
فرهنگىرابهخوداختصاصدادند.اونخستين
كتابفارسىاولدبستانرابههمكارى
عباسسياحىنوشتكهتاچندسالپيش
تدريسمیشد.بهعالوه،درزمينه آموزش
بزرگساالنوانتشاركتابهاىويژهنوسوادان،
خدماتشايانىبهآموزشوپرورشايرانكرد.
(متولدسال1305خورشيدى)

شنبه 30تیر 21/جوالی
 1331خورشيدى (  1952ميالدى)
قيام معروف به  30تير به رهبرى آيت اهلل
كاشانى
 1373خورشيدى (  1994ميالدى)
درگذشت مهندس مهدى بازرگان
سياستمدار و نخست وزير دولت موقت پس
ازپيروزى انقالب در اتريش.
مهدى بازرگان ( )1286-1373نخست وزير
دولت موقت -بعد از انقالب اسالمى .وى در
كنار محمود طالقانى و يداهلل سحابى ،يكى از
سه بنيانگذار نهضت آزادى ايران وهمچنين
از موسسين انجمن اسالمى دانشجويان در
دانشكده فنى دانشگاه تهران بود.
با پيروزى انقالب ،خمينى حكم نخست
وزيرى دولت موقت را به نام او صادر كرد.
او به مدت  9ماه (  275روز) سمت نخست
وزيرى موقت را بر عهده داشت .پس ازاشغال
سفارت آمريكا توسط دانشجويان در 13
آبان وى و دولت او به طور كامل استعفا
كردند .بازرگان در سال  1286و در ميان
دوران مشروطه ،در خانواده اى مذهبى در
آذربايجان متولد شد .پدرش ،حاج عباسقلى
تبريزى ،پس از چندى درتهران مقيم شد و به
عنوان يكى از تاجران سرشناس بازار تهران
مطرح گرديد.
كتاب انقالب ايران در دو حركت ،نوشته
مهدى بازرگان و ساير آثار او و يا درباره او در
شركت كتاب موجود است

یکشنبه 31تیر 22/جوالی
 1312خورشيدى( 1933ميالدى)
درگذشتملكالمورخين-مورخومؤلفقسمتى
ازناسخالتواريخونوهمحمدتقیخانلسانالملك،
ناشرروزنامههاىآينهغيبتنما،وطنوآزاددر
دورانمشروطيت.
 1334خورشيدى( 1955ميالدى)
درگذشتاحمدقوام(قوا مالسلطنه)-سياستمدار
(قوامالسلطنهدردورانمشروطيتمجموع ًا5بار

نخستوزيربود)
 1369خورشيدى( 1990ميالدى)
درگذشتزي 
نالعابدينرهنما–نويسندهومترجم
آثارايننويسندهدرشركتكتابموجودند
1371خورشيدى(1992ميالدى)
درگذشتنظامفاطمى،اديب،ترانهسراوفيلمساز
(تولد 10آذر 1302خورشيدى)
 1387خورشيدى( 2008ميالدى)
درگذشتابوطالبطالبى،كشتىگيرايرانىو
دارندهمدالبرنزرقابتهاىكشتىآزادبازیهاى
المپيكتابستانى1968مكزيكوسيتى

دوشنبه  1مرداد  23 /جوالی
 1310خورشيدى (  1931ميالدى)
چاپ نشريه «دختران ايران» توسط زندخت
شيرازی
 1369خورشيدى (  1980ميالدى)
درگذشت ملكه صبا( ،ملك ه حكمت شعار-
برومند) ،از خوانندگان انجمن موسيقى ملى (تولد
 1296خورشيدى)
 1383خورشيدى (  2004ميالدى)
درگذشتاستادمحمدپورثانىطنزنويسو
فكاهىنويسنشرياتتوفيق،فكاهيون،كاريكاتور،
ترقى ،اطالعات هفتگى و ...در تهران

سه شنبه 02مرداد  24/جوالی
 1288خورشيدى ( 1909ميالدى)
انتشارنخستينشمارهروزنامه«ايراننو«
ارگانحزبدموکرات
 1333خورشيدى ( 1954ميالدى)
زادروزمنيروروانىپور،نويسنده
كتابهاىمنيروروانىپوردرشركتكتاب
موجودهستند
 1351خورشيدى ( 1972ميالدى)
زادروزشقايقفراهانى،بازيگروهنرپيشه
 1363خورشيدى ( 1984ميالدى)
زادروزپگاهآهنگرانى،بازيگروهنرپيشه
 1369خورشيدى ( 1990ميالدى)
درگذشتمرتضىنىداوود،آهنگساز،نوازند
هتار،وكاشفهنرمندانىچونقمرالملوك
وزيرى،ملوكضرابىوغالمحسينبنان

 1379خورشيدى ( 2000ميالدى)
درگذشتاحمدشاملو،شاعرمعاصرايران،در
فرديس كرج احمد شاملو (زاده 21آذر1304،
در تهران؛ 12دسامبر ، 1925در خانه شماره
134خيابانصفیعليشاه)شاعر،نويسنده،
فرهنگنويس،اديبومترجمايرانىاست.
آرامگاه او در امامزاده طاهر كرج واقع است.
تخلص او در شعر الف .بامداد بود .شهرت اصلى
شاملوبهخاطرشعرهاىاوستكهشاملاشعار
نووبرخىقالبهاىكهننظيرقصيدهونيز
ترانههاىعاميانهاست.شاملوتحتتأثيرنيما
يوشيج،بهشعرنو(كهبعدهاشعرنيمايىهم
ناميده شد) روى آورد ،اما براى اولين بار درشعر

«تا شکوفه سرخ يک پيراهن « که درسال1329
با نام «شعر سفيد غفران» منتشر شد  .وزن را
رها كرد و به صورت پيشرو سبك جديدى را در
شعرمعاصرفارسىگسترشداد.ازاينسبك
بهشعرسپيدياشعرمنثورياشعرشاملويىياد
كردهاند.
شركتكتابويژهنامهايرانشهردررثاىاحمد
شاملو در سال 2001منتشر كرده است و
هم چنين آثار او در شركت كتاب موجود
هستند

چهارشنبه 3مرداد 25/جوالی
 1300خورشيدى( 1921ميالدى)
كلنلمحمدتقىپسيانكليهامورخراسانرازير
سلطهگرفت.
 1361خورشيدى( 1982ميالدى)
درگذشتدكترحميدعنايت،مترجمواستاد
علومسياسىوحقوقبينالمللدانشگاهتهران.

پنجشنبه 4مرداد  26/جوالی
 1288خورشيدى (  1909ميالدى)
احمد شاه قاجار در اندرون دربار به تخت سلطنت
نشست
 1315خورشيدى (  1936ميالدى)
زادروز منوچهر نيستانى ،شاعر در كرمان

 1323خورشيدى (  1944ميالدى)
درگذشترضاشاهپهلوىدرژوهانسبورگ
(افريقاى جنوبى) .رضا شاه در سال 1256
خورشيدى در آالشت مازندران زاده شد.
رضا كه كودكى يتيم بود دوران خردسالى را در
فقر گذراند .از نوجوانى به نظام پيوست و مدارج
ترقى را طى نمود .در روز سوم اسفند سال 1299
 ،كودتايى را ترتيب داد .در نتيجه اين كودتا،
نيروهاى قزاق به فرماندهى رضا خان تهران را
اشغال نمودند .رضا خان ابتدا در مقام وزير جنگ،
بسيارى از ناآرامیها وراهزنیها را از بين برد .در
سوم آبان 1302رضاخان با فرمان احمدشاه قاجار
به نخست وزيرى منصوب شد وابتدا تالشى در
جهت جمهورى خواهى نمود .ولى در سال  1304به
پادشاهىرسيد.
شركت كتاب سفرنامه رضا شاه پهلوى به
خوزستان و مازندران با ويراستارى هارون وهومن
را در سال  2007ميالدى منتشر كرده است
 1347خورشيدى (  1968ميالدى)
زادروزياسميناعتمادامينىهمسرشاهزاده
رضا پهلوى ،داراى مدرك ليسانس علوم سياسى
و دكتراى وكالت از دانشگاه جرج واشينگتن در
آمريكا و داراى  3دختر بهنا مهاى نور ،ايمان و فرح
وهمچنينبنيانگذاروادارهكنندهبنيادخيريهاى
به نام «فرزندان ايران» است كه به كودكان بيمار
ايرانى كمك و يارى میرساند.
 1383خورشيدى( 2004ميالدى)
درگذشتحسينپناهىشاعر

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

این هفته شهروند ایرانشهر اخبار تحریمی رو انتخاب کرده چون اوضاع داره
خیلی خراب میشه واسه بعضیا!
خبر اول  -رئیس بانک سرمایهگذاری اروپا میگوید با وجود حمایت از
تالشهای اروپا برای زنده نگه داشتن معامله هستهای با جمهوری اسالمی،
عمال امکان کار کردن با بانک های آن کشور برای بانکهای اروپایی وجود
ندارد.
هه هه ،قابل توجه اونایی که میگفتن آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند! ببین
حاال چجوری میکنه! همچین غلط داره میکنه که از نوامبر به بعد نتونین از
جاتون تکون بخورین .حاال هی شاخه شونه بکشین تا جونتون درآد .آقای
اروپا شما هم حواستون باشه به فردایی که باید پاسخ ملت ایران رو برای
کمک به بقای رژیم اسالمی بدین و شاید فردا هم امکان کار با بانک های
ایرانی را نداشته باشید ...
خبر دوم  -رئیسجمهور آمریکا بعد از دیدار با رئیسجمهور روسیه در
مصاحبهای درباره معامله هستهای ،برجام ،گفت که روسیه در پی منافع تجاری
اش است اما آمریکا از مردم ایران حمایت میکند.
اوصوال پرزیدنت تو دل مردم ایران بدجوری داره جا باز میکنه حتی اگه
فقط حرفاش شعار باشه باز هم خوبه اما روس هام که همیشه بیشترین
منافعشون از ایران تامین شده مجبورن کنار آمریکا قرار بگیرن که قدرت رقیبه
تا حکومت جمهوری اسالمی که باس غزل خداحافظی رو بخونه!
خبر سوم – ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی در توییتر خود
نوشت ،امروز جمهوری اسالمی برای پاسخگوکردن آمریکا بدلیل تحریمهای
غیر قانونی یکجانبه ،به دیوان بینالمللی دادگستری شکایت کرد .جمهوری
اسالمی در برابر بیاعتنایی آمریکا به دیپلماسی و تعهدات قانونی به حاکمیت
قانون متعهد است .الزم است که با نقض قوانین بینالمللی مقابله شود.

حاال میفهمم این داش ظریف چطوری مذاکره کننده های آمریکایی رو خر
کرد و برجام رو امضا کرد و االنم آقای ترامپ زد ترکوندش .یعنی شکایت یه
حکومت تبهکار (که همه جور کثافتکاری تو کارنامه اش داره و هنوزم داره
انجام میده) از تحریم های آمریکا یکی از بهترین جوک های چند وقت اخیر
بود که شنیدم .از اون خوشمزه تر تعهد جمهوری اسالمی به قوانین و معاهده
های بین المللیه که دیگه آخر خنده اس!
خبر چهارم  -یک مقام رسمی وزارت خارجه ترکیه از سفر هیاتی از وزارت
خارجه آمریکا و خزانه داری این کشور به ترکیه و دیدار با مقامهای دولت ترکیه
درباره تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسالمی خبر داد .این دیدار قرار است
روز جمعه بیستم جوالی برگزار شود.
این خبر یه جورایی معنیش اینه که داداش این دفعه دیگه **وزیدی! اگه کانال
های ترکیه ،دبی و بقیه سوالخ سمبه های انتقال کاال و نفت جمهوری اسالمی
مسدود بشه ،همه جماعت باس با هم بگیم :فاتحه مع الصلوات (مطمئن نیستم
عربی رو درست نوشتم یا نه!) یا نظام المقدس!

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و سوم -شماره  - 126آدینه  20جوالی 2018

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:23 - NO: 126 - JULY,20 , 2018

مقاله وارده :
ادامه ازشماره قبل

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.
جزوة  31صفحهای موسوم به «اسالم و یهودیت :ندای مفتی اعظم به جهان
اسالم» در سال  1937نخستین سند یهودستیزی اسالمی (امروزی) است.
در زمان جنگ دوم جهانی ،نازیها این نوشته را در چندین زبان در گسترة
کشورهای اسالمی منتشر و پخش نمودند .بعدها ،در اوائل دهة  ،1950جزوة
سید قطب بنام «نبرد ما بر علیه یهودیان» به مثابه جزوهای عمیق ًا دینی بر علیه
گرایشات مدرنیته که عربستان سعودی در مقطع دوران پس از جنگ  6روزه
( )1967گسترش داده بود ،اندیشههای پیش گفته را دنبال نمود و سرانجام در
 1988سر از اساسنامة حماس درآوردند.
ممکن است ما تصور کنیم که یک ایدهئولوژی  80ساله ،به آسانی قابل شکست
دادن است ،اما واقعیت چیز دیگری است.
 – 2چرا مبارزه با این شکل بخصوص یهودستیزی اینقدر مشکل است؟
یکی از دالیل عمدة این مسئله آشکار است :یهودستیزی اسالمی در ارتباط
مستقیم با دین اسالم قرار دارد .جوامع غربی اما ،در برابر مسئلة اسالم نظر
واحدی ندارند ،برخی گرایش به اختفاء یا کم بها دادن به اسالمگرایی افراطی و
یهودستیزی اسالمی دارند و برخی دیگر به سیاهنمایی اسالم بطور کلی.
بگذارید از سیاه نمایان آغاز کنم :موفقیت دانالد ترامپ ،مارین لوپن ،گیرت
ویلدرز و حزب «آلترناتیو آلمان» نشان میدهد که نژادپرستی بر علیه مسلمانان
به جریانی عمومی تبدیل شده است .این جنبشها مسئلة اسالمگرایی افراطی
و دین اسالم را به شکلی عوام فریبانه در هم میآمیزند و هر مسلمان رنگین
پوستی را در معرض شک قرار میدهند.
ما نمیتوانیم این انتظار غلط را داشته باشیم که از این جنبشها برای مبارزه با
ضدیهودگرایی اسالمی استفاده نماییم .اینها نتایج ویرانگری را به بار خواهند
آورد ،زیرا که این «مبارزه» را زیر پرچم نژادپرستی انجام میدهند و همة
مسلمانان را به عنوان یهودستیز میشناسند.
بدین ترتیب اینها ادعای اسالمگرایان را مبنی بر اینکه «ما تنها مسلمانان حقیقی
هستیم» عم ً
ال تایید نموده و به قول دانیل پانیر «مسلمانان نواندیش را به عنوان
غیرخودیها ،دروغگویان و افسانه سرایان ،مطرود خواهیم ساخت».
مسئله دوم اینکه (سیاهنمایان) میخواهند تنها کشورهای خود را از (خطر)
مسلمانان نجات دهند و نه مسلمانان در سایر نقاط جهان را ،از چنگال ترور
اسالمگرایان افراطی و جنون یهودستیزی .و باالخره اینکه آنان با یهودستیزی
مسئلهای ندارند و حتی از حضور یهودستیزان در صفوف خود حمایت میکنند.
ما به آن گروه از «مخالفین» نژادپرستی که یهودستیزی در میان مسلمانان را
نادیده میگیرند ،اعتراضی میکنیم .به همان نسبت ،نادرست خواهد بود که ما،
به عنوان مخالفین یهودستیزی ،نژادپرستی را تحمل یا قبول نماییم.
برآمدن این جنبشهای نژادی از سوی دیگر ،در ارتباط با کم بها دادن به اسالم
افراطی و یهودستیزی اسالمی توسط اربابان رسانهها و سیاستمداران در غرب
است .این مسئله ما را متوجه دومین برخورد احمقانه به مقوله یهودستیزی
اسالمی میکند که عبارت است از «عدم آگاهی ،نادیده گرفتن ،تقلیل دادن،
حاشا نمودن و سوء تفسیر» .نیل جی .کرسل کتابی مفصل در بارة این «توطئه

سکوت» نوشته است.
تنها تعداد قلیلی حاضر به اعتراف در مورد تحمل یا نادیده گرفتن یهودستیزی
در میان مسلمانان هستند .توجیه آنان در عوض این است که «آنچه در جهان
عرب و مسلمان دیده میشود – علی القاعده – هیچ شباهتی با تاریخ ضدیهود
در دنیای مسیحیت ندارد».
یک مورد قابل ذکر،گیلبرت آچکار (جلیبر االشقر) ،استاد دانشگاه علوم
خاورمیانه و آفریقا در لندن است .آچکار این را انکار نمیکند که «یهود ستیزی
به میزان زیادی در رسانهها و گفتمان سیاسی عربی رشد کرده است» اما این
مسئله را چنین توجیه مینماید که «آیا تنفر تخیلی نژادپرستان اروپایی هم وزن
همان تنفری است که عربهای خشمگین از اشغال و خرابی سرزمینهای عربی
دارند؟»
جواب آچکار (به سئوال خود) قطع ًا منفی است .او اصرار میورزد که «گفتمان
ضدیهودی که امروزه در کشورهای عربی به گوش میرسد ،گفتارهایی آرمانی
هستند که همانند هر فرهنگ عقب افتادة دیگر ساخته و پرداختة بیچارگی
و سرکوب شدگی آنان است و مسئولیت آن بر عهدة «یهودیان» فلسطین در
اکثریت خود و اسرائیل به عنوان «کشوری یهودی» است که ایجاد کردهاند.
نقل قول فوق در واقع یک توجیه دو لبه برای یهودستیزی اسالمی است .نخست
آنکه به قول آچکار این نوع یهودستیزی ،سهودستیزی مظلومان است و چون
اسرائیل مسئول آن ظلم است ،مسئول یهودستیزی منتج از آن نیز هست.
این فرضیه به شدت مخاطرهآمیز است زیرا که این «گفتارهای آرمانی» مستقیم ًا
در بارة نابودی یهودیان و یا کشور اسرائیلاند.
مجموع ًا ،این گفتارها متوجه کارهای بد یا خوب دولتهای اسرائیلی نیستند،
که اگر بودند ،پاسخ آنها یهودستیزی نابود کننده نمیبود و تنها به مقابله با
سیاستهای غلط و تالش برای تغییر آنها منتهی میشد.
دومین جنبة توجیه آچکار این است که یهودستیزی عربی «بخاطر عقبماندگی
فرهنگی آنهاست» .اوالً ،این گفته واقعیت ندارد زیرا که پیام تنفر بوسیلة نخبگان
فرهنگی (عرب) مانند اساتید دانشگاهها ،خبرنگاران ،ناشرین و روحانیون پخش
میشود.
در ثانی ،این گفتة آچکار به نحوی نژادپرستانه است .او میگوید که وقتی اعراب
هالوکاست را نفی میکنند« ،این هیچ ربطی به هیچگونه عقیدهای ندارد .این تنها
وسیلهای است برای ابراز خشم و ستوه ،و تنها راهی است که در برابر آنان قرار
دارد» .بدین ترتیب آچکار تا زمانی که یهودستیزان از نظر او وابسته به گروهی
مظلوم باشند ،به آنان جواز اخالقی میدهد.
آچکار ،همانند بسیاری از همکارانش ،مسلمانان را همانند کودکانی جلوه
میدهد که از عقل بیبهرهاند و در نتیجه نمیتوان آنان را با معیارهای اخالقی
غربی ،ارزیابی نمود و انتظار داشت که به عمل خود آگاه باشند .ماجد نواز،
یکی از مسلمانان برجستة انگلیسی این ارزیابی را چنین طنزآمیز به نقد میکشد:
«یک مسلمان معتبر حتم ًا باید غیرقابل درک و محتاج مترجمی باشد که خشم
او را «توضیح» دهد»!
در اینجا ما با پدیدهای درگیر هستیم که من آن را «شرقگرائی» یهودستیزی در
جهان اسالم یا عرب مینامم ،که البته نوعی از نچادپرستی است – هر چند از
دیدگاه معتقدینش نوعی نچاد پرستی «خیرخواهانه» قلمداد شود( .خوانندگان
توجه فرمایند که شرق گرایی یا اورینتالیزم قدیم نوعی از شرقشناسی مستشرقین
غربی بود که مردمان شرق را مادون غرب دانسته و غرب را حامل تمدن و
فرهنگ به شرق میدانست .امروزه ،متفکرین غرب اورینالیزم را نوعی شیوة
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بررسی نژادپرستانه و استعماری

میشناسند).
بعضیها این گفتار آچکار را شاید «نژادپرستی با انتظارات محدود» بنامند گویی
که یک مسلمان حتم ًا باید حاصل عقاید زننده باشد ،در حالی که بعضی دیگر
ممکن است آنرا «نژادپرستی پدرانه» بدانند.
عالوه بر مسائل فوق ،اتهام «اسالم هراسی» در برابر ماست .این اصطالح،
مقولهای به شدت گمراه کننده است زیرا ضمن اختالط دو پدیدة متفاوت ،یعنی
تنفر غیرعادالنه از مسلمانان و نقد موجه و الزم از اسالمگرایی افراطی ،اسالم و
قرآن ،هر دو عمل را محکوم میکند .کلمات بسیار مهماند .این کلمه یا اصطالح
تنها به این منظور به کار میرود که با یهودستیزی اسالمی برخوردی نشود.
این عمل نخست از طریق ترساندن و ارعاب منتقدین یهودستیزی اسالمی و
سپس به واسطة اختراع بدیلی در برابر اصطالح «یهودستیزی» صورت میپذیرد.
اختراع اصطالحات بدیل به منظور برابر نمایی یا تقلیل قبح نازیسم ،یهودستیزی
یا هولوکاست ،پدیدة جدیدی نیست.
بعضیها همواره کلمة «نازیسم» را با «سهیونیسم» همراه میسازند و برخی هرگز
اصطالح «هولوکاست» را بدون بدیل ساختگی آن «نکبت» (فاجعه – تشکیل
کشور اسرائیل) بکار نمیبرند و البته بدیل امروزی یهودستیزی ،همان اسالم
هراسی است!
البته ،نژادپرستی یکی از جنبههای یهودستیزی است ،اما یهودستیزی جزو
جنبههای نژادپرستی نیست و یک جهانبینی خاصی است که اجزاء آن در مبحث
نژادپرستی شناخته شده نیست .این ویژگی در مبحث «یهودستیزی» و «اسالم
هراسی» نادیده گرفته شده است .در واقع این رجب طیب اردوغان بود که بیشتر
از هر کس دیگر فشار آورد که در اعالمیههای شورای اروپا یا سازمان همکاری
و امنیت اروپا ،اصطالح «یهودستیزی» همواره با اسطالح «اسالم هراسی» همراه
شود.
هم توجیهگران اسالم گرایی افراطی و هم سیاه نمایان فردفرد مسلمانان ،دارای
نقطه نظری یکجانبه هستند ،اما در عمل ،تاثیر هر کدام ،دیگری را نیز تقویت
میکند.
هر دوی این دیدگاهها ،به اقلیت نواندیش یا متجدد مسلمان که عم ً
ال با اسالم
گرایی افراطی و یهودستیزی اسالمی مقابله میکنند ،پشت میکنند .این پشت
کردن ،عملی فیرقابل بخشش است زیرا که اسالم گرایان افراطی با چنگ و
دندان با آن اقلیت مسلمانان مدرنیست در حال جنگند.
 – 3برای خروج از این دور باطل چه باید کرد؟
نخستین پیشنهاد من ،پیشنهاد مشکلی است :ما باید که جنبشی سیاسی هم بر
علیه عوام فریبان دست راستی و هم در برابر سازشکاران دست چپی به راه
اندازیم ،جنبشی که مسلمانان ،غیرمسلمانان و مسلمانان تغییر دین داده را که
متمایل به مبارزه بر علیه یهودستیزی اسالمی و اسالم گرایی افراطی هستند و
در این رابطه آمادة فعالیت برای تغییر ذهنیت دولتها و رسانهها میباشند را
گرد هم جمع کند .برپایی یک کنفرانس در اروپا با شرکت افرادی از مناطق
خاورمیانه و شمال آفریقا میتواند نقطة آغازی باشد.
امروزه ،با مسلمانان که تمایل به ایجاد ارتباط با یهودیان دارند ،مانند جذامیها
برخورد میشود .این باید که پایان یابد .بنابر این ،اولین و مهمترین قدم این
است که «جهان را هم از نظر امنیت جانی ،هم از جنبة امنیت اجتماعی ،سازمانی
و حتی امنیت محیط دانشگاه برای مسلمان مخالف یهودستیزی آماده سازیم»
این منتقدین باید بتوانند قرآن را نیز نقد کنند.
ادامه مطلب در شماره آینده
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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  20جوالی 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
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گشایش کارناوال  OC FAIRدر شهر کوستامیسا

 OC Fairروز  13جوالی گشایش یافت و تا  12اگوست شمار بسیاری از
خانوادهها را برای گردش ،گذران اوقات فراغت همراه با موسیقی و خوراک
جذب خواهد کرد.
محل برقراری  OC FAIRشهر کوستامیسا است و در آن بسیاری از
خوراکهای سنتی به فروش خواهد رسید و کودکان و نوجوانان از کارناوال
و دیگر مراکز بازی بهره خواهند گرفت .این گردشگاه اعالم کرده است که
بهای بلیت برای عموم  12دالر است لیکن افراد باالی  60سال  7دالر خواهند

پرداخت و کودکان  6-12ساله نیز  7دالر و کودکان زیر  6سال نیز رایگان
وارد پارک خواهند شد.
ناگفته نماند که بزرگراه  405در نزدیکی بزرگراه  55مانند همیشه برای پیوستن
به بزرگراه  55پر از ترافیک در این یک ماه خواهد بود .روزهای هفته از 12
نیمروز تا  11شب و در روزهای شنبه و یکشنبه از  12نیمروز تا  12نیمه شب
این گردشگاه باز است.

