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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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:

داستان «افسانه» را به صورت
پاورقی در صفحه  5بخوانید
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حضور فعال هنرمندان ایرانی تبار
در جشنواره موسیقی کرونوس ۲۰۱۸

عرفان قانعی فرد از خطر اخراج از
آمریکا جست
پشتیبانی دادستان کل کالیفرنیا
از بیمه اوباما
بودچه میلیارد دالری در مسیر
خانهسازی برای بیخانمانها
پوزش خواهی زوکربرگ از کاربران
فیسبوک در آمریکا
هر سال در کالنشهر سن فرانسیسکو ،جشنواره
 25سال زندان برای انریکه مارکز موسیقی با نام «کرونوس» برگزار می شود که با
استقبال پرشور هنردوستان و عالقمندان به موسیقی
همراه است .آوریل امسال ،فستیوال کرونوس
ثبت نام 100000نوجوانان برای شرکت پذیرای تنی چند از هنرمندان ایرانی تبار خواهد بود.
کرونوس  ۲۰۱۸توسط «دیوید کولتر» آهنگساز
در انتخابات پس از 18سالگی
وموزیسین پیشتاز انگلیسی و سه هنرمند دیگر شامل
«تام ویتز»« ،یوکو اونو» و نویسنده داستان سرا« ،خالد
همدردیسناتورکامالهریسدر
حسینی» مدیریت خواهد شد .دیوید کولتر نخستین
کشتهشدناستفانکالرکبهدست بار در سال  ۱۹۹۴همکاری خود را با جشنواره
کرونوس سن فرانسیسکو آغاز کرد.
پلیس
آهنگساز انگلیسی که هم اکنون در منطقه «بی اریا»
سن فرانسیسکو زندگی می کند در سال ۲۰۱۷
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید قطعه ای برای تئاتر کنسرواتور آمریکا ساخت که
اقتباسی از کتاب «یک هزار خورشید باشکوه» خالد

حسینی بود .اخیرا دیوید کولتر در یک پروژه فیلم
سه بعدی (واقعیت مجازی) که الهام گرفته از رمان
«نیایشگر دریا» نوشته خالد حسینی بود ،همکاری
داشته است .موسیقی این اثر هنری توسط آهنگساز
ایرانی تبار مقیم بی اریا سن فرانسیسکو« ،صهبا امینی
کیا» ساخته شده که او نیز در جشنواره کرونوس
 ۲۰۱۸به اجرای برخی از آثارش خواهد پرداخت.
از دیگر هنرمندان ایرانی تبار دیگری که دیوید کولتر
را در فستیوال امسال کرونوس همراهی خواهد کرد،
«مهسا وحدت» است که در شب نخست جشنواره
برنامه خواهد داشت.
جشنواره موسیقی کرونوس  ۲۰۱۸از تاریخ  ۲۶تا
 ۲۸اپریل به مدت سه شب در سالن SFJAZZ
 Centerکالنشهر سن فرانسیسکو کالیفرنیا برگزار
خواهد شد.

ِ
سپاسگزاری از پرزیدنت ترامپ ِ
تبریک نوروز به ایرانیان
بابت

این نامه به مورخهٔ  ۶آوریل  ۲۰۱۸برای پرزیدنت ترامپ ،خانم نیکی هیلی و آقایان مایک
ِ
پمپئو و جان بولتون فرستاده شد .کپیِ آن نیز در اختیارِ
نشریات مختلف قرار گرفت.
ِ
جنابآقایرئیسجمهور،
ِ
ِ
عادی مخالف رژی ِم
ما جمعی از کنشگران ،دانشمندان ،روزنامهنگاران ،حرفهداران و مردمِ
ِ
نوروزیانساندوستانه
اسالمگرایایرانایننامهراخطاببهشمامینویسیمتانشاندهیمپیامِ
ِ
هوشیاری شما در
و ایراندوستانهٔ شما را دریافت کردیم و از آن بسی خرسندیم .دقت و
نگارش متنِ پیام حقیقتا جای تقدیر دارد ،چرا که در آن ِ
ملت مظلومِ ایران را از حاکما ِن شرورِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
این کشور تمیز دادهاید؛ و ضمنِ انتقاد بهجا از اقلیت مستبد اسالمگرا و ضدایرانیِ حاکم بر
ایران ،دستاوردهای تاریخیِ غنیِ ایران را پاس داشتید .این شاید اولین بار در طو ِل تاریخ باشد
که یک رئیس جمهورِ آمریکا چنین پیامِ دقیق و روشنی خطاب به مردمِ ایران میفرستد .ما
ِ
همچنین از شما ِ
وزارت خزانهداری برای
بابت هدی ٔه نوروزیتان به ایرانیان ،که دستور به
ِ
ِ
پیگیریتسهیلِ
آزادیجریا ِناطالعاتبرایشهروندا ِنایرانیِ گرفتارِفیلترینگوکنترلهای
امنیتیاست،صمیمانهسپاسگزاریمیکنیم.
جنابآقایرئیسجمهور،همانطورکهآگاههستید ِ
ِ
ملترنجدیدهٔایراندرهرفرصتیکهبه
دست آوردهاند نارضایتیِ خود را از رژی ِم اسالمگرای مستقر در ایران ابراز داشتهاند .متاسفانه
ِ
البیگری فرستادگا ِن رژیم در خارج از کشور ،صدای
هر بار با سرکوب و کشتار در داخل ،و
ِ
ِ
ِ
برحق آنان ،که گذار از رژیم ستمپیشهٔ
اعتراض مردم در گلویشان خفه شده؛ و خواست
ِ
لت شما حمایتِ
خالف رویهٔ معمول ،خوشبختانه شما و دو ِ
اسالمی بوده ،مغفول مانده .بر
کامل و قاط ِع خود را از آخرین موردِ
ِ
تظاهرات مردمی در ایران که در دسامبر گذشته روی داد
حقوق معترضا ِن ایرانی را در شورای ِ
ِ
امنیت
اعالم کردید؛ خان ِم نیکی هیلی نیز دفا ِع جانانه از

سازما ِن ملل در دستورِ کار خود قرار داد ،که ِ
باعث خش ِم رژیم و خوشحالیِ مردمِ ایران شد.
این پشتیبانی نشان از آن داشت که دو ِ
لت کنونیِ آمریکا بر پایهٔ مسئولیت و شفافیت شکل
گرفته و به پرنسیبهای واالی انسانی پایبند است.
ِ
انتخاب آقایان مایک پمپئو و جان بولتون برای پستهای وزی ِر خارجه
بسیاری از ایرانیان
ِ
ِ
ِ
و مشاورِ
امنیت ملی توسط شما را در راستای همان سیاست شما در حمایت از حقوق و
ِ
آزادیهای خود قلمداد میکنند .ایرانیان میدانند که این دو تن با شناخت کاملی که از رژی ِم
ِ
ِ
مصاف با رژیم در کنارِ آنان قرار میگیرند .مردمِ ایران امروز
وحشت اسالمی دارند ،در
ِ
ِ
ی و دموکراسی در نزدِ آنان
خواست آزاد 
سیاست خارجیِ آمریکا با
خوشحال هستند که
منطبق شده ،و بیصبرانه در انتظارِ به بار نشستنِ این سیاست هستند .در حقیقت بسیاری از
تبعیدیان و مهاجرا ِن ایرانی در آمریکا و اروپا و سرتاس ِر جهان خوشحال خواهند شد با شما
طرح شما در ِ
باب ایران و خاورمیانه کمک کنند.
مالقات کرده و به پیشبردِ ِ
جنابآقایرئیسجمهورِ ،
ِ
ملتایراننیکمیدانندکهمنافعشانبامناف ِعآمریکادرمنطقهگره
خورده ،و تنها مانع بر س ِر راه ِ
ِ
تحقق این مناف ِع مشترک وجودِ رژی ِم اسالمگرا در ایران است.
ِ
حکومت سکوالر و دموکرات هم مردمِ ایران مناف ِع
قطعا با تغیی ِر رژیم در ایران و استقرارِ یک
ِ
خود را بازخواهند یافت و هم مناف ِع بلندمدت آمریکا در منطقه تضمین خواهد شد .مردمِ ما
صدارت شما از چنگا ِل سیاه ِ
ِ
ِ
حکومت وحشت رهایی یابند؛
بسیار امیدوارند که در دورا ِن
ی نوروزیتان گفتید ،در سا ِل جدید نور بر ظلمت غلبه کرده و روزگارِ
و چنانکه در آرزو 
شکوفایی و شادی فرا رسد.
ارادتمند،
ادامه در صفحه 2
.１رضاپرچیزاده(نظریهپردازوتحلیلگ ِرسیاسی)
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در کانون خبر:
.３９شکوفهآذرماسوله
.２زمانفیلی(روزنامهنگاروکنشگ ِرسیاسی)
(زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق بشر)
.３اسفندیارخلف(جنبشآنمارش!)
.４０میناآریایی
.４فرد صابری (کنشگ ِر سیاسی و حقوق بشر)
.４１مارتا فالح (فعال حقوق بشر)
.５معصومهمحمدینیا(برنامهسازِرادیویی)
.４２بابکآسیایی
.６بنفشهپورزند(روزنامهنگاروکنشگرسیاسی)
.４３سیدمیثمآقاسیدحسینی(کارتونیست)
ِ
(متخصصآیتی)
.７فرهادتالشی
.４４بهروز ازور
.８بهروزخسروزاده(استاددانشگاه)
.４５مریمایپک
.９امیرعزتی(نویسنده،مترجم،ناشروفیلمساز)
.４６مازیارایرانی(پزشکبازنشسته)
.１０والتونمارتین
.４７مهرایرانی
(مدیر شبکهٔ کمک به پناهجویان ایران)
.４８فریدهایرانی
.１１حمیدرضاظریفینیا(سردبی ِرتایمزاسرائیل)
.４９آرمانایزدپناه
.１２ویکتوریاآزاد(استاددانشگاه)
.５０پورانگیتیبهی
.１３سانازآريا(روزنامهنگار)
.５１متبهی
.１４ژالهابیض(شاعر)
.５２بیژنبیژنی
.１５جمشیداحبصیون
.５３حمیدپارسیریاحی
(عضوبازنشسههیاتعلمیگروهفیزیکدانشگاهاصفهان)
.５４سعیدتابانفرد(کنشگرسیاسی)
.１６امیر اردالن
(زندانیِ سیاسیِ سابق،کنشگ ِرسیاسی،دانشجویروابطبی نالملل) .５５صمدتشكری(فعالسیاسی)
.５６محمدتوفیق
ِ
(دیپلماتسابق)
.１７علیاکبرامیدمهر
.５７ساتگینجاللی(کنشگ ِرسیاسی)
.１８پگاهامينى(نقاش)
.５８فرزادجاللیان(کنشگ ِرسیاسی)
ِ
نالمللیِ شطرنج)
(مدرسبی 
.１９هومنجوان
.５９محمدحجابی
.２０محبوبهحسینپور
.６０اخترحیدری(کنشگ ِرسیاسی)
(کنشگرسیاسی،نویسندهوبرنامهسازِتلویزیون)
.６１علیاصغرخسروی
.２１محمدرضاحيدرى

مارک الیوت زاکربرگ

برنامهنویس رایانه و مؤسس شبکه اجتماعی فیسبوک در آمریکا

(كنسولسابقايراندرنروژوسخنگوىكمپينسفارتسبز)

.２２مریمخزایی(کارشناسعلومسیاسی)
.２３ماندانازند

ِ
حقوق زنان و بنیانگذارِ اتحادِ زنا ِن ایران)
(کنشگ ِر

.２４شاهینسرتیپی(کنشگرسیاسی)
.２５کامبیزسلطانین(روزنامهنگار)
.２６آریوشعبانی(عضوکنگرهملیایرانیان)
.２７سعیدشعبانی(کنشگ ِرسیاسی)
.２８ساراشوئنبرگ(استاددانشگاه)
.２９دانیلطوسی(کنشگ ِرسیاسی)
.３０مهدیهفراهانی(برنامه ِ
نویسکامپیوتر)
.３１هوشنگالهوتی(استاددانشگاه)
.３２گیللیتون(استاددانشگاه)
.３３مجیدمحمدی
(نویسنده،روزنامهنگاروکنشگ ِرسیاسی)
.３４فرهمندمحمودکالیه(کنشگرسیاسی)
.３５مريمموذنزاده
(مدرس اسبق دانشگاه و فعال حقوق بشر)
.３６ستارهمیهندوست(کنشگ ِرسیاسی)
.３７همایوننادریفر(کنشگرسیاسی)
.３８اسدآبراهيميان(استادبازنشستهدانشگاه)

(سخنگویسازماندموكراتيکيارسانخارجازكشور)

.６２افشینخسرویبختیاری
.６３عباسخسرویفارسانی
(زندانیسیاسیسابق،فعالحقوقبشر)
.６４پاياراستگونيا(كنشگرسياسی)
.６５سمررحمتی(معلمومترجم)
.６６الههرهرونیا
(کنشگ ِرسیاسی،نویسندهوکارگردا ِن)

.６７خسروزارعفرید(کنشگرسیاسی)
.６８کریساتن-وایت
.６９کاروسلیمی
.７０شاهینسورانسقزی(کنشگرسیاسی)
.７１نصرالدینسیلوانی(فعالسیاسی)
.７２امیرشفیعی
.７３سیروسشهرازی
.７４آرشصبحی
.７５کاوه طاهری (روزنامهنگار و فعال حقوق بشر)
.７６مزدکطاهری(کنشگرسیاسی)
.７７رامانظاهری
.７８کاوهعبدلی
.７９آدام عبدی

.８０فضائلعزیزان
.８１فرزادعزیزی(کنشگ ِرسیاسی)
.８２محسنعطاردی(کنشگ ِرسیاسی)
.８３سعدیعظیمیان
.８４فرنوشعقیلی(فعالمدنی)
.８５اسفندیارغالمرضایی(کنشگ ِرسیاسی)
.８６سلیمفانی
.８７احسانفتاحی(کنشگرسیاسی)
.８８پری فرد
.８９کوروشفرھادپور
.９０شیالفرهنگ(کنشگ ِرسیاسی)
.９１مهدیقاطعی
.９２شانقنبری(تحلیلگرسیاسی)
.９３مهرسامقنبری
.９４مهردادقنبری
.９５نداقهرمان(کارشناسارشدزبانانگلیسی)
.９６مهلقاکاظمی
.９７فرزامكرباسی(روزنامهنگاروفعالسياسی)
.９８امیدکریمی(کنشگ ِرسیاسی)
.９９نادرگلپا
.１００جوادگلچینفر(بالگر)
.１０１مهوشگلشن
.１０２بابکمانی
.１０３شادمهرمجیدی
.１０４شهابمخبری
.１０５علیمرادی
.１０６مریخمرادی(کنشگ ِرسیاسی)
.１０７مهرنگمرادی(کنشگ ِرسیاسی)
.１０８رضامستوفی
.１０９نگارمعتمد
.１１０مريممعظمی
(مترجم،كنشگراجتماعیوفرهنگی)
.１１１کارملمالمد(روزنامهنگارووکیل)
.１１２امیدملک
.１１３حمیدممتازصنعتی
.１１４آرشمهتا(زندانیسیاسیسابق)
.１１５منصورهناصرچیان
(روزنامهنگار،کنشگرسیاسی)
.１１６شیریننجفی(کنشگرحقوقبشر)
.１１７مهدینریمانی(روزنامهنگار،فعالحقوقبشر)
.１１８رضاوضعی(کنشگرسیاسی)
.１１９پاتریشیاولچ(فعالحقوقبشر)
.１２０حامدهامون
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در کانون خبر:

ساخت دیوار بر خالف مقررات زیست محیطی است
حاویر بسرا ،دادستان کل کالیفرنیا اعالم کرد که نسبت به رای قاضی فدرال در
سن دیگه گو در مورد دیوار مرزی ،تقاضای استیناف از دادگاه باالتررا دارد
قاضی فدرال در سن دیگهگو در ماه فوریه رای داده بود که دولت دانالد ترامپ
هیچگونه مقرراتی را در تعجیل برای ساخت دیوار به خطر نیانداخته است و
برخالف نیازهای زیست محیطی تصمیم نگرفته است.
یک مرکز بیولوژیک پیش از آن اعالم کرده بود که ساخت دیوار بر خالف
مقررات زیست محیطی است.
این مرکز و دادستان کل کالیفرنیا در یادداشت های جداگانه ای اشاره دارند که
تقاضای استیناف را به دادگاه استیناف منطقه  9آمریکا ارائه خواهند نمود.
حاویر بسرا در یادداشت خود نوشته است :هنگامی که ما گفتیم دیوارهای قرون
وسطایی در مرز مکزیک به قرن  21بستگی ندارد ،در سخن خود جدی بودهایم.

پشتیبانی دادستان کل کالیفرنیا از بیمه اوباما

دادستان کل کالیفرنیا،حاویر بسرا نیز به  16دادستان کل در آمریکا میپیوندد  ،تا از
طرح بیمه اوباما پشتیبانی کند تا بتوانند آیندة این طرح بیمه درمانی را حفظ کنند.
این تصمیم هنگامی آغاز شد که دو ایالت تگزاس و ویسکانسن از طرح بیمه اوباما
به دادگاه شکایت کردهاند که این طرح به کسانی که بیماری مزمن و درمانناپذیر
دارند به سبب داشتن بیمه ،معافیت مالیاتی نیز میدهد.
کالیفرنیا ،نیویورک و  15ایالت دیگر علیه ایالت تگزاس و ویسکانس وارد شکایت
حقوقی شدهاند و میگویند در اثر بیمه اوباما ،میلیونها آمریکایی که بیماری
درمانناپذیر داشتهاند و هرگز نمیتوانستند بیمه داشته باشند ،صاحب بیمه و درمان
شدهاند و ما نمیخواهیم بار دیگر این افراد بدون بیمه سالمتی بمانند و راهی
اتاق اورژانس بیمارستانها شوند .ما اجازه نخواهیم داد که بیمه درمانی ،قربانی
سیاستهای امروز شود .کالیفرنیا  160میلیارد دالر و کل ایالتهای آمریکا نزدیک
به نیم تریلیون دالر برای بیمه این افراد دریافت کردهاند.

بودچه میلیارد دالری در مسیر خانهسازی برای بیخانمانها
کانتی لوس آنجلس از بودچه  30/8میلیارد دالری خود برای سال 2018 – 2019
رونمایی کرد .در این بودجه ،خانهسازی برای بیخانمانها  374میلیون دالر بودجه
دارد که بیش از  100میلیون دالری است که پیش بینی شده بود و علت آن را
"ساچیهامای " مدیر کل اداره نظارت بر کانتی لوس آنجلس ،دریافت  800میلیون
دالر بیشتر مالیات بر امالک در سال  2017بر اساس الیحه  Hمصوبه نوامبر 2016
را اعالم نمود که از آن در مسیر خانهسازی برای بیخانمانها و کمدرآمدها استفاده
خواهد شد و  477نفر نیز استخدام خواهند شد تا در این مناطق تالش بیشتری
شود افزون بر این در بودجه کانتی لوس آنجلس  80میلیون دالر برای درمان
بیماران روانی معتاد به مواد مخدر و  52میلیون دالر برای رفاه زندگی کودکان
بدون سرپرست در نظر گرفته شده است.
در این بودجه  26/9میلیون دالر برای اصالح نظام زندانهای نوجوانان و 18/8
میلیون دالر برای مسکن نوجوانان در نظر گرفته شده است .الزم به یادآوری است
که  60درصد بودجه کانتی لوس آنجلس ،صرف هزینههای بهداشت و درمان
میشود.

پوزش خواهی زوکربرگ از کاربران فیسبوک در آمریکا
مارک زوکربرگ ،مدیر عامل فیسبوک ،ادو روزپاپی در برابر کمیته قضایی و
کمیته بازرگانی ،علوم و حمل و نقل سنای آمریکا ظاهر شد تا پاسخگوی در
اختیار قرار دادن اطالعات خصوصی  87میلیون نفر از کاربران فیسبوک به
انستیتوی تحلیلی کمبریج باشد.
افزون بر پوزش خواهی زوکربرگ از کاربران فیسبوک در آمریکا ،کمیتههای یاد
شده سنای آمریکا او را در زمینه اطالعات کاربران و ارتباط بآن با موسساتی که
از سوی روسها ،انتخابات آمریکا را تحت تاثیر دادهاند مورد پرسش قرار دادند
تا دریابند تا چه میزانی این تاثیر وجود داشته و آیا زوکربرگ از قصد انستیتوی
کمبریج آگاه بوده یا خیر.
کارشناسان میگویند فشار زیادی بر این میلیاردر کالیفرنیایی در زمینه سقوط
بهای سهام فیسبوک وجود داشته که او ناگزیر به ترمیم آن است.

 25سال زندان برای انریکه مارکز
دادستان فدرال آمریکا در دادگاه کالیفرنیا تقاضای  25سال زندان برای انریکه
مارکز نمود ،مردی که در جریان تروریستی  2دسامبر  2015به دو نفر تروریست
کمک کرده بود اسلحه نیمه خودکار و مواد منفجره تهیه کنند.
در جریان حمله تروریستی  2دسامبر  2015که از سوی دو نفر تروریست به
نامهای سیدرضوان فاروق و همسرش تشفین مالیک انجام گرفت  17نفر جان
خود را از دست دادند و  22نفر نیز مجروح شدند.
دادستان در دادخواست  177صفحهای خود با شرح اتهامها و جرائم دو
ت یاد شده ،میزان همکاری انریکه مارکز را شرح داده و تقاضای 25
تروریس 
سال زندان برای او نموده است انریکه مارکز قرار است روز  30آپریل در برابر
قاضی قرار بگیرد .رضوان فاروق  28ساله و تشفین مالیک  29ساله در روند
رویارویی با پلیس کشته شدند.

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

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

ثبت نام  100000نوجوانان برای شرکت
در انتخابات پس از  18سالگی
پروژه کالیفرنیا برای تشویق نوجوانان برای ثبتنام زودهنگام در انتخابات  ،به مرحله تازهای
وارد شده است و الکس پدیا ،مسئول ایالت کالیفرنیا در انتخابات روز جمعه اعالم کرد که
اکنون به شمار  100000نوجوانان  16تا  17ساله رسیدهایم که پیش از رسیدن به  18سالگی
ثبت نام کردهاند و میتوانند پس از روز  18سالگی خود رای بدهند.
او اشاره کرد گر چه ما این پروژه را از سال  2016آغاز کردیم ،لیکن تنها  19درصد موفقیت
داشتیم ولی پس از رویداد هولناک فاجعه تیراندازی در دبیرستان در پارکلند فلوریدا،
جنبش دانشآموزان برای صندوق رای در انتخابات  2018در سطح کشور ،کالیفرنیا را نیز
با  100000دانشآموزی روبرو کرد که ثبت نام خود را در  16یا  17سالگی انجام دادهاند
تا بتوانند در  18سالگی رای بدهند.
ناگفته نماند چون برای رای دادن همواره باید  15روز پیش از روز انتخابات ثبت نام کرده
باشند ،بسیاری از نوجوانان که در فالصله همان  15روز پیش از روز انتخابات ثبت نام
نکرده بودند اگردر فاصله همان  15روز به  18سالگی میرسیدند از شرکت در انتخابات
محروممیشدند.

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

همدردیسناتورکامالهریسدرکشته
شدناستفانکالرکبهدستپلیس
سناتور کامال هریس ،با حضور در ساکرامنتو در دیدار با شهروندان گفت «من
هم در کشته شدن استفان کالرک ،جوان غیرمسلح به دست پلیس با شما
سوگوار و همدرد هستم».
در این دیدار که در تاالر یک کلیسا انجام شد و مادر بزرگ جوان کشته شده که
واقعه در حیاط پشتی خانه او به وسیله پلیس روی داد نیز حضور داشت ،کامال
هریس اشاره کرد که اگر استانداردهای آموزش پلیس برای تشخیص زمانی که کامال هریس در دورانی که دادستان کل کالیفرنیا بود 2000 ،مامور پلیس را برای
دست به اسلحه ببرند و شلیک کنند ،باالتر برود و تغییر کند ،در آن هنگامی تشخیص بهتر از شرایط آموزش داده بود و اکنون امیدوار است قانون گذاران
که همه ما دچار تردید و دوگانگی در قضاوت هستیم ،تصمیم مناسبتری کالیفرنیا با مقررات و قوانین رشید یافتهتری در این مسیر نیروهای پلیس را در
میگیریم.
روند آموزش بهتر قرار دهند.

مدیریت و کاهش آلودگی هوا در جنوب کالیفرنیا

مدیریت کیفیت هوا در سواحل جنوب کالیفرنیا تالش دارد تا طرحی را برای مدیریت و کاهش آلودگی هوا ناشی از مراکز بارگیری و تخلیه بار از کشتیها و
بارگیری کامیونها و تریلیها و لوکوموتیوهای قطارهای باربری که همگی با سوخت گازوئیل کار میکنند ارائه دهد تا کوششی باشد برای پیشگیری از آلودگی
بیشتر هوا در جنوب کالیفرنیا.
موافقان و مخالفان این طرح که به کارگیری ماشینآالت ویژه برای پاکسازی و پیشگیری از آلودگی را پیشنهاد میکند ،تنها در راستای اقتصادی بودن آن برای
صاحبان مشاغل میبیند و دیگران آن را در راستای تندرستی مردم به ویژه کارکنان بندرهای بارگیری و تخلیه بار.
یکی از مخالفان این طرح ،جو بوسکانیو عضو شورای شهرلوس انجلس از منطقه است ولی به سبب این که طرح میتواند رای  6عضو دموکرات و  6عضو
جمهوریخواه دیگر را داشته باشد ،پیش بینی میشود این طرح در کمیته  13نفره با رای  12نفر تصویب شود.

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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داستان بلند دنباله دار به قلم سیاوش صابر
قسمت شانزدهم

نویسنده این داستان بلند در ایران زندگی میکند و به خاطر شرایط اختناق در جمهوری اسالمی از افشای نام حقیقی او معذوریم ،لذا
این داستان با نام مستعار سیاوش صابر منتشر میگردد .اما حوادث آن بر مبنای رخدادهای حقیقی به رشته تحریر درآمده است.
افسانه گفت مگه بازم باهم حرفشون شده
فرزانه گفت من هم مثل تو بیخبرم و افسانه شماره
اتاق و گرفت و گوشی رو قطع کرد و فورا بطرف
لباسش رفت
سعید که تازه چشاشو باز کرده بود گفت چی شده
افسانه گفت مرتیکه عوضی مامانم و کشت
سعید ازحرفش یکه خورد و گفت کدوم عوضی
راجع به کی حرف میزنی
افسانه گفت فکر کنم بین مامان و داداش فرزاد جر
و بحث شده حال مامان بهم خورده دیشب بردنش
بیمارستان قلب
سعید گفت یه دقیقه بمن مهلت بدی خودم ترو
میرسونم
افسانه گفت یه ماشین در بست میگیرم و میرم
سعیدگفت مگه من مردم اینا هاش و کتش و پوشید
و گفت بریم
در طول راه افسانه با حالت عصبی مدام به فرزاد بد
و بیراه میگفت و سعید ازش میخواست تا بر اعصابش
مسلط باشه و باالخره افسانه رو جلو در بیمارستان
پیاده و سفارش کرد که حتما اونو در جریان بزاره
افسانه و فرزانه همدیگه رو بغل کردن و زدن زیر
گریه
افسانه گفت حالش چطوره
فرزانه گفت فعال زیر سرمه منتظرن یه کمی جون
بگیره ببرنش واسه آزمایش
احمد بعد ازینکه با عباسی تماس گرفت و برنامه
بازدید از ویال رو باهاش در میون گذاشت و ازش
خواست تابه دکتر هم خبر بده بعد از آن بافسانه زنگ
زد و گفت کجایی
افسانه گفت تو بیمارستان قلب
احمد گفت اونجا واسه چی
افسانه گفت حال مامان مساعد نبود آوردیمش اینجا
احمد گفت تنهایی
افسانه گفت نه بچهها همه اینجان
احمد گفت من برای پس فردا بلیط گرفتم ولی اگر
الزمه عوض کنم و همین امروز بیام
افسانه گفت خودم هم نمیدونم تا ظهر که نتیجه
آزمایش در بیاد مشخص میشه و بهت خبرمیدم
عالیه خانوم و همچنانکه سرم بهش وصل بود با
برانکار به آزمایشگاه بردن
فززاد به قصد دلجویی بافسانه نزدیک شد و باهاش
احوالپرسی کرد افسانه خیلی سرد برخورد کرد و
پرسید چی شد که باین روز افتاد
فرزاد که از نحوه طرح سئوال فهمیده بود که خرابی
حال عالیه خانوم و میخواد باو ربط بده کمی عصبی
شد و گفت حرف بیخود نزن دفعه قبل که پیش تو
بود و کارش به بیمارستان کشید مگه تو کاری کرده
بودی ماخیلی خوش وخرم در حال بگو و بخند
بودیم که حالش بهم خورد و افسانه که انگار مجاب
شده بود سکوت کرد و چیزی نگفت
فرزانه یه شیر پاکتی و بیسکویت و بافسانه داد و
گفت بخور معلوم نیست تا کی باید اینجا بمونیم
افسانه گفت خدا کنه همین امروز بحال عادی
برگرده ورش دارم ببرم خونه
فرزانه گفت ایشااله
افسانه در حال خوردن شیر بود که پیام سعید رسید
که نوشته بود نگرانتم بمن خبر بده
افسانه پاکت خالی شیر و توی سطل زباله گوشه
راهرو انداخت و از فرزانه دور شد و با سعید تماس
گرفت
سعید گفت حال مادر چطوره و افسانه براش توضیح
داد
سعیدگفت روی من حساب کن هرکاری داشتی
بمن بگو
افسانه ازش تشکر کرد و مکالمه رو قطع کرد و پیش
فرزانه برگشت
فرزانه گفت احمد بود
افسانه گفت آره
فرزانه گفت تهرانه
افسانه گفت نه برای پس فردا بلیط داره ولی قراره
بهش خبر بدم که اگه الزم شد امروز برگرده
عالیه خانوم و برگردوندن
فرزاد بطرف اتاق دکتر معالح عالیه خانوم راه افتاد
افسانه و فرزانه هم بدنبال او وارد اتاق دکتر شدن
دکتر بگرمی از انها استقبال کرد و خواست که بشینن
فرزاد از دکتر پرسید اوضاع در چه حاله
دکتر گفت نتیجه غلظت خون و یکی دوتا آزمایش
دیگه بدستم رسیده تا اینجای کار برای عمل مانعی
وجود نداره ولی چیزی را که باید بدونین اینه که چه
با عمل و چه بی عمل شانسش پنجاه پنجاس اگه
چنین حالتی نبود من ریسک عمل و قبول نمیکردم
افسانه گریه ش در اومد و از جاش بلند شد و بطرف
در خروجی راه افتاد و فرزانه هم با او همراه شد و
دو نفری از اتاق دکتر بیرون اومدن و جلو اتاق عالیه
خانوم رفتن چند لحظه بعد فرزاد هم اومد
فرزانه گفت چی شد
فرزاد گفت دکتر منتظر جواب ماست
فرزانه گفت باید چیکار کنیم
فرزادگفت دکتر میخواد ببینه نظر ما در مورد انجام
عمل چیه فرزانه گفت نظر خودت چیه داداش
فرزاد گفت هر تصمیمی که شما بگیرین مورد تائید
منهم هست
فرزانه رو کرد بافسانه و گفت آبجی نظر تو چیه
افسانه گفت منهم با نظر شما موافقم مگر ندیدی
دکتر چی گفت در هر صورت صالح در اینه که عمل
بشه

فرزاد گفت منهم با نظر افسانه موافقم و میگم باید
عمل بشه
با این حرف فرزانه فرزاد باتاق دکتر رفت و دقایقی
بعد بایه برگه برگشت و از افسانه و فرزانه خواست
تا امضا کنن
فرزانه گفت این برای چیه
فرزاد گفت برگه رضایت با عمله و بعد از گرفتن
امضا برگه رو
بدکتر برگرداند
افسانه باحمد تلفن زد و بهش خبر داد و گفت یا
فردا و یا پس فردا عملش میکنن
احمد گفت پس من امروز میام تا قبل از عمل شاید
بتونم ببینمش
عالیه خانوم در حالت نیمه بیهوشی و قادر به تکلم
نبود با اصرار افسانه و فرزانه دکتر قبول کرد با لباس
استریل هر کدام چند دقیقه در اتاق مراقبتهای ویژه
باهاش مالقات کنن
هوا رو بتاریکی میرفت که احمد از فرودگاه تهران
بیرون اومد و مستقیم به بیمارستان رفت برخالف
انتظار برخورد فرزانه و فرزاد خیلی صمیمی و
محترمانه بود افسانه با دیدن احمد بغضش ترکید و با
گریه گفت میبینی تنها مونس و همدم من بچه روزی
افتاد
احمد گفت از حاال به چیزهای بد فکر نکن همه
باید امیدوار باشیم ایشااهلل حالش خوب میشه و با
خودمون میبریمش خونه
افسانه گفت تا کی هستی
احمد گفت حقیقتش بیشتر از سه چهار روز نمیتونم
بمونم تازه اینهم برای مشکلی که عباسی داره و قراره
فردا براش حل کنم
فرزانه جلو رفت و گفت افسانه تو و احمد آقا برین
خونه من امشبو اینجا میمونم
افسانه گفت حرفشو نزن من از اینجا تکون نمیخورم
تو برو چون نیازی نیست که همه بمونیم تازه ممکنه
از طرف بیمارستان هم گیر بدن
فرزانه گفت تو مطمئنی که میتونی بمونی افسانه
گفت آره نگران من نباش و برو و فرزاد رفت تا
هم فرزانه رو برسونه وخودش هم بخونه بره وقت
خداحافظی باحمد گفت بمحض اینکه حال مامان
بهتر شد باید بیاین پیش ما و خدا حافظی کرد و رفت
احمد و افسانه تنها موندن احمد کمی از اوضاع و
احوال محل ماموریتش گفت آثار خستگی در چهره
افسانه پیدا بود احمد گفت میخوای ترو برسونم و
خودم برگردم اینجا
افسانه گفت تو بیشتر از من خستهای برو یه دوش
بگیر و استراحت کن تا فردا نیرو داشته باشی به
کارات برسی منهم میرم تو اتاق پرسارا یه چرتی
میزنم و با اصرار احمد و فرستاد
احمد بخونه رفت هما و سعید توی هال بودن و
صغری توی آشپزخونه که با شنیدن صدای احمد به
هال اومد و سالم گفت
احمد جواب سال مش و داد و بهش خوش آمد
گفت
هما ازش پرسید که شام خورده یانه و احمد جواب
منفی داد
هما بصغری گفت تا براش غذا آماده کنه و احمد
باتاقش رفت و لباس عوض کرد و برگشت
هما پرسید که کارش در آنجا تموم شده احمد
گفت نه و معلوم نیست که تاکی باید تو اون جهنم
بمونم و اگه حاالاینجام دلیلش اینه که با برادر زن
عباسی یه کار نیمه تموم دارم و اونو بهونه کردم
تابیام شمارو ببینم فردا بایدبرم و ویال روبهش نشون
بدم اگه خوشش بیاد مشکل ما حل میشه و احتماال
جمعه برمیگردم بعد از شام احمد به عباسی زنگ زد
و ورودش و اطالع داد و ساعت هفت صبح فردا رو
برای حرکت تعیین کرد
عباسی گفت چون خودش در گیر کاریه و نمیتونه
باهاشون بره صبح فردا دستشونو تودست هم میزاره و
از این به بعد مستیقیما باهمدیگه طرف حساب هستن
و ادامه داد بعد از هماهنگی با دکتر بهت خبر میدم و
خدا حافظی کرد
سعید که روبروش نشسته بود و با دقت بحرفاش
گوش میکرد همه اینا رو سیا بازی میدونست و فکر
میکرد احمد بخاطر مریضی عالیه خانوم اینجوری با
عجله و سرآسیمه بتهران اومده و تصمیم گرفت تا
فردا سر از کارش در بیاره
این برای اولین بار بود که سعید از ته دلش آرزو
میکرد تا اشتباه کرده باشه صبح فردا بمحض خروج

احمد از خونه سعید هم بدنبالش راه افتاد و سعی
میکرد تا این بار تعقیب و گریزش بی نتیجه نباشه و
گمش نکنه هرچه از خونه دور میشدن سعید بیشتر
امیدوار میشد چون مسیر احمد نه بخونه افسانه منتهی
میشد
و نه به بیمارستان دقایقی بعد احمد جلو خونه
عباسی ایستاد و بهش زنگ زد چند لحظه بعد درخونه
باز شد و اول عباسی و از پشت سرش مرد دیگری
بیرون اومد احمد از ماشین پیاده شد و بطرف آنها
رفت عباسی برادر زنش و با نام دکتر حقیقی باحمد
معرفی کرد و دکتر گفت هرچند که تازه شما رو دیدم
ولی عباسی آنقدر از شما برام گفته که انگار سالهاست
شمارو میشناسم
احمد گفت امیدوارم از اون خوباش گفته باشه
عباسی گفت نترس بد ترو نگفتم حاال تعارفات و
بزارین کنار و راه بیفتین تا قبل از اینکه شب بیفته
بتونین برگردین
احمد و دکتر از عباسی خداحافظی کردن و راه
افتادن
سعید هم که تا اینجای کار پی به درستی حرف
احمد برده بود باحالتی توام بارضا گوشی رو در آورد
و شماره افسانه رو گرفت و گفت کجایی
افسانه گفت تو بیمارستانم
سعید گفت دیشب و اونجا بودی
افسانه گفت آره
سعید گفت تنهایی و افسانه تائید کرد
سعید گفت میتونی چند دقیقه بیای بیرون من نزدیک
اونجام
افسانه گفت باشه و سعید بسرعت خودشو رسوند
و سوارش کرد
افسانه خیلی خسته و ژولیده بنظر میرسید و معلوم
بود که شب بدی رو پشت سر گذاشته
سعید گفت کاش میتونستم تو این شرایط سخت
کنارت باشم و پرسید حال مامان چطوره
افسانه بغض کرد و گفت بد خیل بد قرار بود
فرداعملش کنن ولی نیمه شب گذشته دوباره دچار
سکته شد و دکتر گفت بیشتر از این صبر نمیکنه و
همین امروز عمل میکنه
سعید گفت نگران نباش ایشااهلل عملش بخوبی انجا
م میشه و بزودی برمیگرده خونه راستی صبحونه
خوردی
افسانه گفت حتی آب هم از گلوم پائین نمیره
سعید گفت ترو خدا حرفم و زمین نزار حداکثر
نیمساعته میریم تو یکی از همین کافههای سنتی دور
و بر یه چیزی میخوریم و بر میگردیم
افسانه گفت ممکنه فرزانه بیاد و من نباشم نگران
بشه
سعید گفت سخت نگیر گفتم که نیمساعته
برمیگردیم سکوت افسانه عالمت رضا بود و سعید
ماشین و روشن کرد و مقابل اولین کافه سنتی ایستاد
صغری در اتاق هما رو باز کرد و گفت خانم جان
بیداری
هما گفت آره صغری بیا تو
صغری گفت خانم جان صبحونه حاضره بریم پائین
که باید دواهاتون و هم بدم
هما گفت سعید و احمد بیدارن
صغری گفت آقا صبح کله سحر رفتن آقاسعید هم
پشت سر آقا رفتن
هما لحظهای بفکر فرو رفت و صغری دستش و
گرفت و اونو
بدستشویی رسوند
سعید و افسانه بعد از خوردن صبحونه از کافه
خارج شدن و سعید افسانه رو به بیمارستان رسوند و
موقع خداحافظی گفت از هر فرصتی که گیرت اومد
استفاده کن و بمن زنگ بزن تا از حال تو و مامان با
خبر بشم
افسانه سری بعالمت قبول تکان داد و وارد بیمارستان
شد و روی صندلی جلو اتاق مادرش نشست و آه
عمیقی کشید فرزانه هم از راه رسید افسانه رو بوسید
و گفت قربونت برم هالک شدی و ساندویچی رو که
توی خونه آماده کرده بود بافسانه داد و گفت بخور
برای تو آوردم
ا فسانه ساندویچ و بهش برگردوند و گفت پیش تو
باشه فعال میل ندارم
فرزانه گفت اتفاقی که نیفتاده
افسانه گفت چرا نصفه شبی پرستار اومده بود واسه
سرکشی متوجه شد که اوضاع عادی نیست بدکتر
خبر داد دکتر یکی دوتا آمپول تو سرمش ریخت فکر
کنم یه سکته ناقص دیگه بهش دست داده و با گریه
ادامه داد واسه همین دکتر تاریخ عمل و جلو انداخت
فرزانه گفت یعنی چی
افسانه گفت یعنی اینکه امروز بعد از ظهر عمل
میکنن
احمد طبق برنامه ریزی پیش میرفت ویالی اول و
دوم و که خیلی مورد تائید خودش هم نبود بدکتر
نشون داد و دکتر خوشش نیومد و در آخر کار ضربه
نهایی رو وارد کرد و ویالی مورد نظرو نشون داد و
گفت حقیقتش اینه که اگه یه سری مشکالت سر راه
من سبز نشده بود من این ویالرو دو ماه پیش خریده
بودم ولی گمانم این قسمت شما بود
دکتر هم بعد از دیدن ویال یکدل نه صد دل خاطر
خواش شد و به احمد ماموریت داد تا وقتی بتهران
رسیدن فورا معامله رو بچسبونه و باحمد سفارش
کرد تا محکم کاری کنه که بعدا مشکلی پیش نیاد
ادامه در شماره آینده

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 13آپریل تا  19آپریل( 24فروردین تا  30فروردین)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.

آدینه  24فروردین 13 /آوریل
شنبه  25فروردین 14/آپریل
 1279خورشیدی ( 1900میالدی)
زاد روزمحمد حجازی،نویسنده ،رماننویس،
نمایشنامهنویس،مترجم،سیاستمداروروزنامهنگار
ایرانی
مجموعهکتابهایمحمدحجازی(ازانتشارات
شرکت کتاب) در شرکت کتاب موجود میباشند
 1281خورشیدی ( 1902میالدی)
زادروزابوالحسنصبا-موسیقیدانونخستین
تدوینگرنتدرموسیقیایرانی
کتابهای نت استاد در شرکت کتاب موجود اند
 1291خورشیدی ( 1912میالدی)
سرور مهكامه ،شاعر ایرانی در الهیجان به دنیا آمد (او
درشمارهیئترییسهینخستینكنگرهنویسندگان
ایران در سال  1325بود)
 1352خورشیدی ( 1973میالدی)
یالدینقشمهای-استادفلسفه
درگذشتمهدیمح 
در دانشگاه و مفسر قرآن كریم
1357خورشیدی(1978میالدی)
درگذشت امیراسداهلل علم – نخست وزیر و وزیر
دربارپهلوی
کتابهای اوریژینال یادداشتهای اسداهلل علم به
کوشش دکتر عالیخانی و از انتشارات آیبکس در
شرکتکتابموجودمیباشند.
 1368خورشیدی ( 1989میالدی)
درگذشتاکبرداناپرستاستادودانشمندعلوم
ریاضی
کتاب آثار الباقیه ابوریحان بیرونی به کوشش شادروان
داناپرست در شرکت کتاب موجود است

یکشنبه  26فروردین 15/آپریل
 1240خورشیدی( 1861میالدی)
زادروزعما ُدا ُ
لکتّاباستادخوشنویس،شاعروعضو
کمیتهمجازاتدرقزوین
 1307خورشیدی( 1928میالدی)
زادروزنادرجهانبانیخلباننیرویهواییشاهنشاهی
ایران و پدر آکروجت ایران

 1337خورشیدی ( 1958میالدی)
نخستین كارخانهی داروسازی (تولید دارو) در
ایران آغاز به كار كرد
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشتپوپكگلدرهبازیگرسینماوتلویزیون
در تهران
 1387خورشیدی ( 2008میالدی)
درگذشت پروین دولتآبادی شاعر نام آشنای
کودکان ایران در سن  84سالگی در ایران.

سه شنبه 28فروردین 17/آپریل
 1246خورشیدی
زادروز حسن خان نوری اسفندیاری (محتشم
السلطنه)دریوشمازندران،خوشنویسونماینده
مردم تهران در مجلس شورای ملی -از آثار او:
اخالق محتشمی ،علل بدبختی و عالج آن.
 1336خورشیدی (1957میالدی)
زادروز فریده خردمند ،قصه نویس
 1340خورشیدی ( 1961میالدی)
ساختمان بنای رآكتور اتمی دانشگاه تهران آغاز شد
 1389خورشیدی ( 2010میالدی)
شجاعالدین شفا نویسنده و پژوهشگر ایرانی شامگاه
جمعه  28فروردین در سن  ۹۲سالگی در پاریس
درگذشت.
شجاعالدین شفا در سال  ۱۲۹۷هجری شمسی
در خانوادهای فرهیخته در شهر قم متولد شد .در
دانشگاه تهران در رشته ادبیات فارسی به تحصیل
پرداخت و تحصیالت خود را در بیروت و پاریس
تا اخذ درجه دکترا در رشته ادبیات تطبیقی ادامه داد.
آقای شفا در دوران پیش از انقالب پستهای
فرهنگی باالیی داشت .او مدتی دبیرکل شورای
فرهنگی سلطنتی بود و ریاست کتابخانه ملی پهلوی
را بر عهده داشت.
گفتهاند که برخی از متون معروف منسوب به
محمدرضا شاه پهلوی مانند کتاب «انقالب سفید»
و بسیاری از نطقهای معروف او مانند سخنرانی
خطاب به کوروش کبیر در مراسم جشنهای ۲۵۰۰
ساله به قلم آقای شفا بوده است.
شجاع الدین شفا پس از انقالب بهویژه در عرصه
فرهنگ و ادب با نظام اسالمی به مبارزه پرداخت و
در جدال با موازین اعتقادی جمهوری اسالمی چند
کتابمنتشرکرد.
 1389خورشیدی ( 2010میالدی)
هژبر یزدانی از چهره های سرشناس و ثروتمند
سالهای پیش از انقالب ،در سن  ۷۶سالگی در
کاستاریکا درگذشت.

کرد.

چهارشنبه  29فروردین 18/آپریل
 1327خورشیدی ( 1948میالدی)
زادروز سیروس شمیسا ،قصه نویس ،منتقد ادبی
و پژوهشگر
 1360خورشیدی (1981میالدی)
مهراوه شریفینیا ،بازیگر سینما
 1375خورشیدی(1996میالدی)
درگذشت جالل مقدم ،بازیگر سینما و تئاتر

پنجشنبه 30فروردین 19/آپریل
 1321خورشیدی ( 1942میالدی)
ایران اعلم ،عنوان نخستین استاد زن در دانشكده
پزشكی را به دست آورد.
 1349خورشیدی( 1960میالدی)
درگذشت محمدجواد تربتی ،ادیب و شاعر و مدیر
روزنامه پوالد.
 1354خورشیدی ( 1975میالدی)
تیرباران هفت تن از چریك های فدایی خلق و
دو تن از اعضای مجاهدین خلق در زندان اوین:
محمد چوپان زاده ،جلیل افشار ،عزیز سرمدی ،بیژن
جزنی ،حسن ضیاء ظریفی ،مشعوف كالنتری ،و
عباس سوركی (از فداییان خلق) ،كاظم ذواالنوار و
مصطفی جوان خوشدل (از مجاهدین خلق).
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت استاد احمد باربد نوازنده استاد موسیقی
اصیل ایرانی و نوازنده برجسته تار در تهران.
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت هادی میرمیران معمار برجسته ایرانی
در سن  61سالگی در پی عمل جراحی در ستون
فقرات ،در آلمان و در ایران به خاك سپرده شد .از
آثار وی :طرح کتابخانه ملی ایران ،ساختمان مرکزی
بانک توسعه صادرات ،موزه ملی آب ایران و...
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت دکتر ابوالحسن فرهودی در پاریس،
استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی تهران و
بنیانگذار رشته فوق تخصصی ایمونولوژی در ایران

 1309خورشیدی( 1930میالدی)
 1389خورشیدی ( 2010میالدی)
زادروزمحمدعلیکشاورز،بازیگرسینماوتئاترایران.
حميده خيرآبادی( ،نادره)  ،بازيگر باتجربه سينما و
 1324خورشیدی( 1945میالدی)
تلویزیون ايران و مادر ثريا قاسمی ،ديگر هنرپيشنه
تشكیل«جمعیتپرورشكودك»بهمدیریتنصرت
سرشناس ايرانی ،در  ۸۶سالگی در تهران درگذشت.
 1390خورشیدی ( 2011میالدی)
مشیری
حميده خيرآبادی متولد  ۳۰آذر  ۱۳۰۳در رشت
درگذشت بیژن پاکزاد ،طراح و تولیدکننده سرشناس
 1387خورشیدی( 2008میالدی)
درگذشتبهروزمقصودلو،هنرمند،معمارومستندساز ایرانی-آمریکایی لباسهای مردانه و عطر ،براثر سکته بود و تحصيالتش را با وجود ازدواج زودرس در
مغزی در بیمارستانی در لس آنجلس.
نوجوانی ( ۱۳سالگی) تا ديپلم ادامه داد .او از سال
ایرانیدرسن 60سالگیبراثرسکتهقلبیدربیمارستان
میالدی)
(2016
خورشیدی
1395
۱۳۲۶با بازی در تئاتر وارد دنيای هنرپيشگی شد
کسریدرتهران.
تعزیه،
ایرانی
پژوهشگر
عناصری،
جابر
درگذشت
و پس از آن در سال  ۱۳۳۲با بازی در نقش يک
هنرهای نمایشی و فرهنگ عامه و استاد دانشگاه در
دوشنبه 27فروردین 16/آپریل
مادر در فيلم «میهنپرست» به سينما وارد شد و
سن  71سالگی .از او بیش از چهل کتاب در زمینه
در سالهای پيش از انقالب با نام سينمایی «نادره»
فرهنگ عامه و تعزیه به جا مانده است که میتوان
1335خورشیدی(1956میالدی)
شهرت و محبوبيت يافت.
به «شناخت اساطیر ایران بر اساس طومار نقاالن»،
بهتصمیمكنسرسیوم،میزاناستخراجنفتایران،
«فرهنگ و پژوهش»« ،نسیم خاطرات» و ....اشاره
دو و نیم میلیون تن افزایش یافت

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر اول :رییس بانک مرکزی با حضور در مجلس شورای اسالمی ،دالیل باال
رفتن قیمت دالر (حدود شش هزار تومن در این لحظه) را عدم اطمینان ،فضای
مجازی ،دشمن ،امارات و عربستان دانست!
ارزم به طولتون که آقای رییس دلیل اولشون کامال درسته ،هیشکی به این نظام
و حرفاش اطمینان نداره و نخواهد داشت اما دلیل دوم خیلی خنده داره ،انگار
فضای مجازی فقط برای این حکومت مشکل درست میکنه و تو کشورای دیگه
هیچ غلطی نتونسته علیه پول ملیشون بکنه؛ خاک بر سر اقتصاد مملکتی که با چنتا
الیک و کامنت و خبررسانی تو تلگرام (آخه بقیه که فیلترن) یه شبه ارزش پولش
اینجوری سقوط کنه .در مورد دلیل سومم که تقصیرا رو گردن دشمن ناشناس و
مرموز انداختن ،حرفای آقای رهبره و ربطی به رییس بانک مرکزی نداره .امارات
و عربستانم که جدیدا جایگزین آمریکا و اسراییل شدن و مدام تو کشور ما موش
میدوئونن ،المصبا انقدر قدرت دارن که میتونن یه شبه خوار اقتصاد مملکتو به
صلوات بدن.
خبر دوم :ناصر مکارم شیرازی از مراجع حکومتی قم خواستار اعدام چند دالل
اصلی ارزی شد!
دیگه همینو کم داشتیم ،شیخ پشم الدین شیرازی که خودش بابت واردات شکر،
پدر پدرسوخته صنعت قند و شیکر مملکتو در اورده حاال واسه ما نظر میده .آخه
دیوث تو اصن چه میفهمی طول و ارز و ارتفاع چیه و دالل عرض رو از دالل ارز
نمیتونی تشخیص بدی .مگه با اعدام این همه آدم از اول انقالب تا حاال مشکلی
حل شده که این یکی حل بشه؟ توصیه شهروند ایرانشهر به شیخ پشمک شیرازی
اینه که به جای خوردن چیزای اضافی ،برو بشین همون رساله تو بنویس و ببین
باالخره با کدوم پا باس رفت تو مستراح تا از اونجا یه سره بریم بهشت!
خبر سوم :امیر حاتمی ،وزیر دفاع جمهوری اسالمی گفت ،آمریکا در وزارت
خزانه داری خود  ۵۰۰نفر را تنها برای مانع تراشی در اقتصاد ایران گمارده تا در راه

پیشرفت ایران بایستند اما با تکیه بر توانمندی داخل ،شاهد پیشرفت و تعالی هستیم!
یعنی انقدر از این جماعت جفنگیات تراوش میکنه که دیگه یواش یواش به جای
خندیدن باس رفت دیوونه خونه و بستری شد .آخه اوال وزارت دفاع چه ربطی به
اقتصاد و دارایی داره؟ دوما اگه تو و امثال تو انقدر از داخل دولت آمریکا خبر داشتین
که حال و روزتون این نبود و سوما معنی پیشرفت و تعالی رو هم فهمیدیم ،احتماال
منظور آقای وزیر (!) پیشرفت و تعالی قیمت دالره که دقیقا االن شاهدش هستیم.
خبر چهارم :رییس بانک مرکزی در خصوص ارزیابی تصمیم اخیر دولت برای تعیین
نرخ  ۴۲۰۰تومان برای هر دالر گفت ،هنوز خیلی زود است درباره این طرح نظر
قطعی بدهیم و آثار مثبت آن را تحلیل کنیم اما اطالعاتی که به ما میرسد ،نشان دهنده
این است که این اقدام بر اقتصاد کشور تاثیر مثبتی گذاشته است!
چشمای شهروند ایرانشهر از این نظر کارشناسی گرد شده! واقعا نمیدونم چجوری
دالر  ۴۲۰۰تومنی که هنوز نه به داره و نه به باره و اصن معلوم نیست که وجود داره
یا افسانه است ،در عرض  ۲۴ساعت اثر مثبت روی اقتصاد ایران گذاشته و اطالعاتش
هم به این سرعت به آقای رییس رسیده .صندوق جهانی پول و همه اقتصاددانای
بزرگ جهان باس بیان و از محضر این نابغه اقتصادی دنیا استفاده کنن .اصن شهروند
ایرانشهر ،ولی اهلل سیف رو بعنوان برنده قطعی جایزه نوبل امسال در زمینه گ*
خوری اقتصادی معرفی میکنه!
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نیازمندیهای ایرانشهر گرهگشای نیاز هر ایرانی

نیازمندی های ایرانشهر

بخش جویای کار و هماتاقی
برای متقاضیان رایگان است
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آموزش Education 1100

اتومبیل

خرید ،فروش... ،

عمده فروشی ،سوپرمارکت... ، ،

وسایل ارتباط  Equipments 8100پیجر ،تلفن... ،
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Automobile 2100

Food

استخدام و جویای کار ،آژانس های کاریابی ...

امالک

Properties 2800

9100

Art

خوشنویسی ،نقاشی ،رقص...

خدمات Sevices 4100

وود لند هیلز،اتاق مستر،ریمادل ناوی ،فریدون
شده ،مبله با آشپزخانه مشترک و
پارکینگ اجاره به خانم مجرد $ 850مشاور مالی و مالیاتی
متخصص و مدافع حقوق مالیاتی شما
یا زوج $1150
 (818) 633-0369در امور آدیت Audit
مشاور مالیاتی متخصص در امور

)Accounting Services(Enrolled Agent

نیاز به هم خانه
در یک کمپلکس لوکس در داون تان
لوسآنجلس به خانمی محترم که به
فضای دوستانه عالقمند باشد
اجاره ماهانه  9٠٠دالر
آموزش بدنسازی

الدن کالب

(310) 962-7010

wwwladanfitnessclub.com
ladanshow@yahoo.com

پارس

دان تان ال ای موتورز
نیک والدت
(213) 748-8951
dtlamotors.com

تعمیرگاه

آموزش رانندگی
(818) 996-2945
(213) 388-0989
آموزش زبان فارسی

فکوري ،مآوا

بخشی شوران

سي بي اس اتو
(818) 765-5300

CBSautobody.com

(310) 741-0085

mfakoori7@gmail.com

آموزش کامپیوتر
آمورزشگاه ارت

Los Angeles Ort College

(323) 966-5444
(818) 382-6000

رنجبر ،امیر

www.laort.edu

SophiaPezeshk.com

اتومبیل

لوازم یدکی

کالیفرنیا آتو رکینگ
California Auto wrcking
(818) 768-7604
AllAutoPartsFinders.com

اطالعیهها

(818) 282-3918

آموزش نقاشی
کالس های خصوصی طراحی و نقاشی
در لس آنجلس و اورنج کانتی
در هر سنی ( کودک و بزرگساالن)
درهرسطحی(مبتدیتاپیشرفته)
شمارهتماسجهتاطالعات بیشتر:
(424) 333-4919
Automobile 2100

صافکاری
آدامز کولیژن کلینیک
(323) 936-3636
جرمن تک
(818) 625-8887
(818) 264-0777
سي بي اس اتو بادي شاپ
(818) 765-5300
CBSautobody.com

مید ولي آتو کولیژن سنتر
(818) 996-1466

(323) 651-0414

Notifications 2500

اجتماعی
مرکز برابری پارس
جهت یاری رساندن به پناهندگان و
هم میهنان تازه وارد
(818) 616-3091

امالک

Properties 2800
اجاره

یکاتاقخوابمبلهباتمامیامکاناتدر
یک در یک منزل زیبای 5خوابه برای
اجارهماهیانههزاردالر
(818) 300-7226
دفتر اداري سوپر دولوکس نو ساز با
مساحت از  ١٠٠٠فوت تا  ٦٠٠٠فوت
در بهترین منطقه نورت هالیوود با
پارکینگ نامحدود و تاالر کنفرانس
مشترک ١٨نفرهطبقهاولوطبقهدوم
با قیمت استثنایي به شرط کردیت
خوب  ٢ماه رایگان
David

(818) 523-2600

یوروپین کولیژن کلینیک
اتاق و گست هاوس همیشه برای
 (310) 445-5333اجاره موجود است حتی بطور موقت
(310) 445-3999
(310) 867-1770
(213) 216-8282
آپارتمانهای ریمادل شده سینگل،
خرید و فروش
 ١خوابه ٢ ،خوابه بزرگ نزدیک مراکز
آناهایم مرسدس بنز
خرید ،اتوبوس ،متروشهرتارزانا ،قیمت
رامین آرین
مناسب،شرایطعالی
مکس توحیدیان
برایکسانیکهتازهبهآمریکاآمدهاند
ماش نوذری
کیوان
(818) 481-1511
(714) 777-7560
(310) 386-0300Cell
AnaheimMercedes.com

خرید و فروش امالک و مستغالت

(310) 207-6500

www.consultax.com
info@consultax.com

حقوقی

کار

6100

Job

نیازمند کار خدماتی با ساعتی ١٠دالر
میباشد
(323) 994-9132
به خانمی ایرانی با تسلط کامل به زبان
اسپانیش و انگلیسی برای  5روز کار در
دفتر جواهر فروشی از 9صبح تا 5عصر
نیازمندیم.
کورش

(310) 648-2522

مژگان  (424) 666-4464نگران دریافت تیکت رانندگی نباشید
خانواده ای دراورنج کانتی جویای
 Justice Ticketمشاور شما برای
مشاوره
استخدامپرستارکودکبصورتشبانه
خالصی از عواقب دریافت تیکت
 (818) 244-4447روزی می باشد.
Extar Co
آقایی ،خسرو
(949) 293-8824
فرشي ،دکتر آلن
 (310) 315-9622وکیل امور جنایی
ExtarCo.com
(818) 666-3183
 www.casedismissed.usجویای شریک در امور فرهنگی و
امینی ،دانی
هنری با شرکت کتاب تماس بگیرید
 (818) 986-3900شکوفه امین
(310) 477-7477
 (818) 462-7700تنظیم وکالتنامه و انجام سایر
ketab1@ketab.com
 ( (818) 342-9084امورحقوقي در ایران)
(818) 642-7282
shokofeh.amin@gmail.com
خسروي ،علي
(310) 274-3445
شرکت خدمات کاریابی Infinity
خیاطی
(310) 967-9530
(ملودی)نگهداریازفرزندان،سالمندان
پرده ( دوخت  -فروش  -نصب)
نظافت منازل یا دفاترپاره وقت  ،تمام
پرده پارس
شیمی،نوشین
وقت و شبانه روزی
 (310) 498-1090بهزاد ریحانی
(818) 216-4210
 www.parsdrapery.comخانم نیکی
(818) 745-1010
فرزان ،ژانت
مسافرتی
(310) 475-2122
 JanetFarzan.comآژانس مسافرتی شهرزاد
مواد غذایی Food 7100
(310) 477-9400
کاکاوند (پورنگ) مینا
shahrzadtours@yahoo.com
عمده فروشی
 (949) 552-6060با امید پرواز کنید
 (949) 202-7484 Cellنماینده هواپیمایی ال عال
صادر کننده بلیطهای پروازهای آبعلي ،ماست و دوغ و لبنیات
(818) 409-0117
داخلی و خارجی
مفید ،اردوان
(800) 536-6666
(310) 948-6071
اس جي اس (213) 593-1200
 (949) 223-7214بهاران ،شبنم  -پارس
(818) 774-1414
منیفی ،ویدا
(480) 319-5411
 (818) 201-0500سبالن
 (818) 705-7653کاشاني همایونفر ،مهشید
VidaMonify.com
 (310) 666-6816چاپ چاپ
(818) 884-0054
میکاییل،بهروز
(818) 776-8833
Job
6100
 (310) 617-6272کار
MichaelMikail@aol.com

صدف ،شرکت مواد غذائي
استخدام و جویای کار
(323) 234-6666
Sale
3100
حراج
کافی شاپ جهت تکمیل کادر خود،
سوپرمارکت
تعدادی آقای جوان و با حسن سلیقه
شخصی
را جهت همکاری در وودلند هیلز ایالت مارکت
(310) 659-7070
دعوت می کند
(424) 395-8293
کتاب حیف که زود بزرگ شدم
)(310) 659-3528(Super
(خاطرات حمام زنانه )
)(310) 659-9253 (Fish
زیر قیمت بازار
)(310) 659-9250(Meat
به یک نفر راننده ،یک نفر گرفیک
 (818) 469-0999دیزاینر و مهندس برق نیازمندیم
کي یو مارکت و پرودوس
(310) 422-4692
(818) 345-4251
(818) 758-9995
رمان(فرهادفرناندو مرددوزنه)رابخوانید
shopQmarket.com
یک نفر کارگر ماهر برای کارگاه کابینت
و در لذت غرق شوید  .عباس تهرانی
 (310) 477-7477سازی استخدام می شود
وودلند هیلز مارکت
(818) 999-4477
(310) 968-3221
خدمات Sevices 4100

استخدام َهندیمنبرایکارهایساختمانی
(818) 310-2503

هنر

9100

Art

خوشنویسی
چاپخانه
حیدري ،مصطفي
(714) 871-8234
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چگونه میتوان یهودستیزی اسالمی را به چالش کشید؟

بخش اول

نویسنده :دکترماتیاس کونتزل
مترجم :فریار نیکبخت
معرفینویسنده
دکترماتیاسکونتزل
کارشناس امور ایران و خاورمیانه ،و سیاست خارجی
آلمان از جمله در زمینه گسترش سالحهای هستهای،
نخستین مح ّققی است که ارتباط مستقیم نازیسم و
بخشی از روحانیون ایرانی در زمان هیتلر را مستند
کرده است.
دکتر کونتزل در کتاب خود موسوم به «آلمانی ها و
ایران» در صفحات  76تا  78ترجمهء 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
وسیلهء خطاب قرار دادن و انگشت گذاشتن بر «مسئله
یهود» است که (برای آنان) در قالب 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 تودهء 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»
کونتزل ،که در کتاب نامبرده به ادامه ارتباطات جهانی
یهودستیزانهء دینمداران ایرانی پس از جنگ نیز اشاره
نموده است  ،سلسلهء این گرایش را تا شخص آیتاهلل
خمینی دنبال میکند و اینک در مقالهء اخیر خود به
انگیزههای مشابهی در سراسر 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:

http://www.matthiaskuentzel.de/contents/
how-to-challenge-islamic-antisemitism

یهودستیزی اسالمی عمدت ًا 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 «غدهء سرطانی»
اسرائیل برمیانگیزاند و به حملهء 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» ،اشارهء 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 وشهر اورشلیم وامیدارد و
اختالفات سیاسی مابین اعراب و اسرائیل را به جدالی
دینی مابین 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 محمد
یرجعون» را نه تنها در کشوری مانند اردن بلکه در
برلین و مالمو در میان اعراب ساکن آن مناطق براه
میاندازد .خیبر یک آبادی یهودینشین در شبه جزیرهء
عربستان بود که طی جنگی خونین در  628میالدی
توسط حضرت 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 اهمیتی ویژه است؟
 – 1مفهوم «یهودستیزی اسالمی» چیست؟
منظور از به کار بردن این اصطالح ،به هیچ وجه
تخطئهء اسالم نیست ،زیرا متون اسالمی در برگیرندهء
مطالب مثبت در بارهء یهودیان نیز میباشند .مسئله،
توهین و یا برخورد کلی با مسلمانان هم نیست زیرا
بسیاری از آنها با یهودستیزی مخالفند.
در واقع ،مقصود از بررسی حاضر ،بروز گونهای
خاص از یهودستیزی است که بر مبنای دو منبع و
پیشینه مختلف پدید آمده است :ضدیهودگرائی دینی
که در صدر اسالم وجود داشت و یهودستیزی و
توطئه پنداری مربوط بدان در اروپا.
اصو ً
ال ،مخالفت مسلمانان با یهودیت در روزگار قدیم
نه بر مبنای هراس از توطئهء یهودیان و سیطرهجوئی
آنان ،بلکه بر اساس اندیشهء برتری بود :یهودیان
مادون مسلمانان تصور میشدند و میبایست به عنوان
«اهل ذمه» موقعیت تحت سیطرهء 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 نمونهء مورد استناد من در این
موضوع،اساسنامهء سازمان حماس است .در مادهء
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 بندهء خداوند!
یک یهودی در پشت من پنهان شده است .بیا و او را
بکش»
در مقابل ،مادهء  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
قدیمی قرآنی با جذب تئوری توطئهء سیطرهء جهانی
یهود ،کیفیتی نوین و بالقوه نابودساز را کسب مینماید.
مسئلهء 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 «مبارزهء
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 بارهء یهودیان و خیالپردازی سیطرهء جهانی
اندیشهء تقابل ابدی مسلمانان و یهودیان تا زمانی
که یکی،دیگری را تحت انقیاد خود درآورد را در
برابرمان قرار دادهاند.
یهودستیزی اسالمی امروزی ،نه ادامهء یک سنت
قدیمی است و نه عکسالعملی است به بیعدالتی،بلکه
حاصل یک تالش عمدی برای امتزاج متون قدیمی
اسالمی با تئوریهای توطئهء جدید است که هشتاد
سال پیش آغاز شده بود.
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» نوشتهء جفری حرف در سال  2009و
«اسالم و جنگ آلمان نازی» نوشتهء دیوید معتدل در
سال  ،2014آنرا تایید کردهاند.
از سال ( 1937دو سال قبل از آغاز جنگ دوم
جهانی در اروپا) نازیها به دنبال تحریک احساسات
ضدیهودی مسلمانان بودند تا برنامهء انگلیسیها در
ارتباط با ایجاد دو کشور در منطقهء فلسطین را با
شکست روبرو سازند .در این برنامه که به «نقشهء پیل»
معروف بود ،تشکیل یک کشور یهودی در فلسطین نیز
در نظر گرفته شده بود .نخستین برنامهء نازیها مبنی
بر صدور اندیشهء یهودستیزی نژادی در جهان اسالم
شکست خورد .در نتیجه ،نازیها به این نتیجه رسیدند
که نفوذ آنان در میان تودههای مسلمان ،همانا اندیشهء
اسالمی است.
به گفتهء 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 جدّی 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  1939و
 1945پخش میگردید مورد بهرهبرداری قرار داد .این
تبلیغات مداوم ،برداشت یهودستیزانه از متون اسالمی
را تقویت نموده و تئوریهای توطئهءاروپایی ،علیه
یهودیان را در زمینهء پروژهء ضدصهیونیستی اعراب
شیوع 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 گذشتهء
تاریخ اسالم گسترش دادند.
جزوهء  31صفحهای موسوم به «اسالم و یهودیت:
ندای مفتی اعظم به جهان اسالم» متعلق به سال 1937
نخستین سند یهودستیزی اسالمی (امروزی) است.
در زمان جنگ دوم جهانی ،نازیها این نوشته را در
چندین زبان در گسترهء کشورهای اسالمی منتشر و
پخش نمودند .بعدها ،در اوائل دههء  ،1950جزوهء

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 اساسنامهء
حماس درآورد.
ممکن است ما تصور کنیم که یک ایدهئولوژی 80
ساله،به آسانی قابل شکست دادن است،اما واقعیت
چیز دیگری است.
 – 2چرا مبارزه با این شکل بخصوص یهودستیزی
اینقدر مشکل است؟
یکی از دالیل عمدهء این مسئله آشکار است:
یهودستیزی اسالمی در ارتباط مستقیم با دین اسالم
قرار دارد .جوامع غربی اما ،در برابر مسئلهء 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 :موفقیّت 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
مسئلهء 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 همهء 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 پایپز «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 ،اعتراض 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 بارهء 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 ،نمونهء 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 تن ّفر تخیّلی 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
(و احساسی ) هستند که همانند هر فرهنگ عقب
افتادهء دیگر ساخته و پرداختهء بیچارگی و سرکوب
شدگی آنان است و مسئولیت آن بر عهدهء «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 ،یهودستیزی مظلومان
است و چون اسرائیل مسئول آن ظلم است ،مسئول
منتج از آن نیز هست.
یهودستیزی ّ
این فرضیه به شدت مخاطرهآمیز است زیرا که این
«گفتارهای آرمانی» مستقیم ًا در بارهء 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 جنبهء توجیه آچکار این است که یهودستیزی
عربی «بخاطر عقبماندگی فرهنگی آنهاست» .او ً
ال،
این گفته واقعیت ندارد زیرا که پیام تن ّفر بوسیلهء
نخبگان فرهنگی (عرب) مانند اساتید دانشگاهها،
خبرنگاران ،ناشرین و روحانیون پخش میشود ( و
نه عا ّمهء مردم).
در ثانی ،این گفتهء آچکار ،خود تا حدودی 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».
ادامه در شماره آینده

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و سوم -شماره  - 112آدینه  13آپریل 2018

			
در کانون خبر:

			

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:23 - NO:112 - APRIL,13 , 2018

		

9

دالیل اصلی کناره گیری پل رایان از ریاست مجلس آمریکا

با اعالم این که پل رایان ،نمیخواهد ریاست مجلس نمایندگان آمریکا را در سال 2019
برای یک دوره دیگر عهدهدار باشد ،نام کوین مک کارتی نماینده بیکرزفیلد کالیفرنیا
که ریاست اکثریت جمهوریخواه کنگره را دارد در کنار نام استیو اسکالیس نماینده
جمهوریخواه لوئیزیانا مطرح شده است که ممکن است جایگزین پل رایان شوند.
از سوی دیگر با توجه به انتخابات مقدماتی  5جون ،اگر دموکراتها بتوانند شماری از
کرسیهای جمهوریخواهان را بربایند و به اکثریت در مجلس برسند این شانس به نانسی
پلوسی از حزب دموکرات کالیفرنیا میرسد.
گفتنی است که به نظر میرسد سخنگوی کنگره آمریکا برای دور جدید به یکی از
کالیفرنیاییها خواهد رسید کوین مکن کارتی جمهوریخواه یا نانسی پلوسی دموکرات
یکی دیگر از دالیل اصلی کناره گیری پل رایان  ،می تواند چشم دوختن او به ریاست
جمهوری آینده باشد و نمی خواهد در کارنامه خود  ،پشتیبانی از دانالد ترامپ را حمل
کند.

طرح تازهای مقامات لوسآنجلس در ساخت اتاق میهمان برای اسکان
بیخانمانها
با اوجگیری اسکان بیخانمانها در شهرهای مختلف لوسآنجلس کانتی و
ارنج کانتی ،طرح مشترک اسکان در  Temple Cityو Boyle Heights
به عنوان سرپناه را با مخالفت ساکنان شهرها روبرو کرده و مقامات لوسآنجلس
طرح تازهای را پیشنهاد کردهاند و آن ساختن اتاق میهمان در حیاط پشتیها
خانههایی است که فضای کافی و اضافی داشته باشند و صاحبان آن موافقت
نمایند  .برای این طرح در آگوست سال  2017کانتی لوسآنجلس 550000
دالر بودجه برای طرح آزمایشی کنار گذاشته بود که به آن  100000دالر نیز از
سوی یک نیکوکار لوسآنجلسی به آن افزوده شده است.
اگر این طرح موفق شود شهر لوسآنجلس میتواند به طور موقت به سوی
اسکان بیخانمانها پیش برود .این طرح میتواند فقط  15000دالر برای 3
سال هزینه داشته باشد و به اسکان  58000بیخانمان کمک کند ،تا این که
با هزینه  1/2میلیارد دالری ساخت خانههای ارزان قیمت به میزان 10000
آپارتمان تازه آغاز و به نتیجه برسد.

تامین  11میلیارد دالری برای پروژه آبرسانی به جنوب کالیفرنیا

هیئت مدیره آب جنوب کالیفرنیا که بزرگترین توزیع کننده آب به شمار میآید در
یک جلسه فوقالعاده تصمیم گرفت که با تامین  11میلیارد دالر ،پروژه آبرسانی
از تونل سن واکین دلتا را عملی بسازد.
پروژه آبرسانی کالیفرنیا به گونهای طراحی شده است که آب رودخانه ساکرامنتو
را با ورود به دلتای ساکرامنتو – سن واکین ،که با بهرهگیری از پمپ موجود
ایالتی و فدرال از یکی از تونلهای موجود  35مایلی به آن سوی دلتا در جنوب
کالیفرنیا برساند.
اداره آب منطقهای در جنوب کالیفرنیا برای این پروژه  17میلیارد دالر نیاز دارد
تا  2تونل را بسازد و تنها با  11میلیارد دالر موجودی میتواند یک تونل بسازد.
اداره آب منطقهای پذیرفته بود که  3/4میلیارد دالر بودجه در اختیار پروژه قرار
دهد لیکن با رای به افزایش آن  10/8 ،میلیارد دالرراپذیرفت تا به ساخت  2تونل
آبرسانی کمک نماید .پروژهای که آخرین دستاورد جری براون به شمار میرود.

KETAB.COM

افقي:
 -1یکی از عجایب هفتگانه جهان است -نوعی امتحان
 -2عیب و عار -جمع متن -ناگهانی
 -3سفید آذری -نوعی ماشینحساب -شهری در استانفارس-
موی گردن اسب
 -4تیرانداز -ماه نو -دفعه و مرتبه
 -5ظرف چرمی ،فلزی ،یا پالستیکی که در آن روغن یا چیز
دیگر میریزند -مربوط به روز -مردن از غصه
ب خوشبو -مرضی که از یکی به دیگری سرایت کند-
 -6چو 
رسوا و بیآبرو
 -7سرزمین سربداران -خرمن ماه -چسبنده و لزج
-8جاویدان -خاندان-پسوندحاصلمصدر-راهرفتنکودکانه
 -9خوردنی به همراه غذا -پیشی گرفتن -از بازیکنان تیم رئال
مادرید
 -10پایتخت باستانی دولت آشور بود -اشعه بنفش آن معروف
است -جشنوارهمعتبرسینمایی
 -11رنج و زحمت -بلبل -جیوه
 -12مصیبت -اعضای هیئتدولت -سرکش
 -13پشم شتر -بوی خوب زیر شکم آهو -پزشک -پوستین
 -14عکسها -اثری از امیلزوال -سالح رستم
 -15چرم شفاف و براق -یکی از آثار تاریخی بندرعباس
عمودی:
 -1یکی از آثار تاریخی اصفهان -کشوری آفریقایی که پایتخت
آن شهر ماسرو است
 -2سیمرغ -فیلمی با بازی سلمان خان در سینمای هندوستان-
بینایی
 -3بزرگ قبیله -باال آمدن آب دریا -انجام پذیر -تیز و برنده

 -4از کشورهای دیگر آفریقایی -کفش اسب -حرفپیروزی
 -5بیسواد قدیمی -یار «هوی»! -از پدیدههای جغرافیایی
 -6مقام و درجه -شهری در استان خراسان رضوی -آزرم و حیا
-7ازکاخهایمشهورفرانسه-دنداندورریختنی-شترقویهیکل
 -8سه کیلوگرم -مادهای در خون -پاک -غرور و تکبر
-9جسممعدنیچکشخوار،درخشنده،ورسانایبرقوگرماکه
معمو ً
ال بهصورت جامد است -.گندم -از سرداران کوروش کبیر
-10حشرهخونخوار-چاشنیفالوده-بیماریپوستی
-11درخشان -پشتسر و عقب-ضمیرمتصلپیوسته
 -12محصول آب و صابون -عصری در تاریخ -چارهاندیشیها
-13رویهالستیک -میوههزاردانه-ویتامینانعقادخون-پهلوان
 -14زندگانی -از خط های رایج مصری -انگور ترش
 -15سردسیر -اثری باستانی از تمدن مایا است که در کشور
مکزیکواقعشدهاست

حل جدول شماره گذشته
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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.

رویدادهای هفته:

از آدینه  13آپریل 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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عرفان قانعی فرد از خطر اخراج از آمریکا جست

عرفان قانعی فرد پژوهشگر تاریخ معاصر ایران که در اوائل
سال  2017از یکی از شهرهای مرزی تکزاس و مکزیک به
صورت قانونی به گمان این که درخواست پناهندگی او در
سال  2015به قوت خود باقی است وارد خاک امریکا شد
و بالفاصله با توجه به قوانین جدید مهاجرتی که توسط
پرزیدنت ترامپ وضع شده بود در بازداشت موقت اداره
مهاجرت قرار گرفت.
در مدت یبیش از یک سالی که از این بازداشت موقت می
گذرد دادگاههای متعدد چه در تکزاس و چه در نیویورک
به شرایط پرونده عرفان قانعی فرد رسیدگی کردند .حتی
یک بار نیز ایشان در اواسط سال  2017در آستانه اخراج
از آمریکا قرار گرفت  .مامورین اداره مهاجرت او را از

تکزاس به نیویورک آورده تا به خط هوایی که عازم اروپا
بود تحویل دهند لکن اداره مهاجرت در نیویورک تصمیم
گرفت با توجه به نقص پرونده و شنیده نشدن دفاعیاتش
او را به تکزاس برگرداند.
بامداد روز  13آپریل  2018به وقت محلی  ،وکیل ایرانی
تبار او به نام آقای جمشید ایرانی که دفتر وکالت ایشان در
نیویورک قرار دارد طی یک ایمیل به خبرگزاری ایرانشهر
اطالع داد که درخواست بازگشایی پرونده عرفان قانعی فرد
توسط دادگاه مهاجرت در تکزاس مورد تایید قرار گرفته
است و اینک پرونده پناهندگی او مورد بررسی مجدد
مقامات اداره مهاجرت و قاضی پرونده قرار خواهد گرفت.
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