38

ای مرد  ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که میدانم
خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را
برای پارسیها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر
گرفتهاسترشکمبر!!!...

رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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 29اکتبر
روزجهانی
کوروش بزرگ
فرخنده باد
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وکیل یک زندانی لبنانی آمریکایی در ایران:

جمهوری اسالمی گفته شهروندتان را
میخواهید؟ 4میلیون دالرباید بدهید

در صفحات دیگر:

دروغ گفتیم و اجازه دادیم
تاریخمان را با دروغ بنویسند
انکار کوروش  ،انکار تمامیت
ارضی ایران است
«نذار ذکا» شهروند لبنانیآمریکایی
که در زندان جمهوری اسالمی ایران
پاسخ ترامپ به روحانی:
در بند است ،از طریق وکیل خود
رئیسجمهورشوم،
اعالم کرد که رژیم اسالمی برای
آزادی او از زندان ،چهار میلیون
به ایران باج نمیدهم
دالر از دولت آمریکا طلب باج کرده
است.
جیسون پابلت وکیل آقای ذکا در
افزایشمتقاضیانایرانیقرعه
بیانیهای اعالم کرد« :این باجخواهی
کشیگرینکارتآمریکا
حکومت جمهوری اسالمی،
نقض آشکار قوانین بین المللی
و کنوانسیون ژنو و مصداق بارز
 72هزارشهروندانانگلیسی
گروگانگیری است .سواستفاده از
وضعیت نذار ذکا و دیگر آمریکاییان
خواستار آزادی دو زندانی در
دو ملیتی برای گرفتن امتیاز از ایاالت
ایران
متحده و قدرت های دیگر جهانی
است».
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید
به گفته آقای پابلت ،نذار ذکا توسط

نیروهای سپاه پاسداران در پاییز
گذشته دستگیر شده و در این مدت
تحت شکنجههای روانی و رفتار
تحقیرآمیز و غیر انسانی بوده است.
او در این مدت بسیار ضعیف و بیمار
شده و نیازمند فوریتهای پزشکی
است.
حکومت جمهوری اسالمی ،اتهام
آقای نذار ذکا را جاسوسی اعالم
کرده و وی را به ده سال حبس و
پرداخت چهار میلیون و دویست
هزار دالر جریمه محکوم کرده است.
چندی پیش فاش شدن پرداخت
نزدیک به  1.3میلیارد دالر به رژیم
جمهوری اسالمی از سوی دولت
ایاالت متحده در ژانویه گذشته که
همزمان با آزادی جمعی از ایرانی
تباران آمریکایی زندانی در ایران بود،

موجب اعتراض جمهوری خواهان
آمریکایی شد و آنها دولت پرزیدنت
اوباما را به باج دهی به رژیم اسالمی
متهم کردند.
آقای ذکا  14سپتامبر سال گذشته
به دعوت رسمی معاونت زنان و
خانواده ریاست جمهوری ایران
و برای سخنرانی در یک کنفرانس
به ایران سفر کرده بود اما توسط
نیروهای امنیتی سپاه پاسداران
بازداشت شد .همزمان با وی دو
روزنامه نگار نیز در تهران دستگیر
شدند .این دستگیریها پس از آن
بود که رهبر جمهوری اسالمی از
پروژه تخیلی نفوذ سخن به میان
آورد .برخی تحلیلگران وضعیت
روانی رهبر ایران را نا مساعد و وی
را مبتال به افسردگی شدید میدانند.

نگار محمدی از صدای آمریکا کناره گیری کرد

نگار محمدی از مجریان بخش فارسی صدای آمریکا شب
گذشته در پایان آخرین حضور خود در مقام گوینده خبر
تلویزیونصدایآمریکاازمخاطبانشخداحافظیکرد.خانم
محمدی گفته دلیل جدایی او از صدای آمریکا تصمیمات
شخصی بوده است.
نگار محمدی در حالی به همکاری خود در صدای آمریکا
پایان داد که هشت سال پیش با برنامه زن امروز و با موجی
از تغییرات به عنوان روزنامه نگار و نویسنده به صدای آمریکا
پیوستهبود.
نگار محمدی متولد  31( ۱۳۶۴ساله) فارغالتحصیل رشته
روزنامهنگاری از دانشگاه تهران است که در سال  ۱۳۸۷برای
ادامه تحصیل به ایاالت متحده مهاجرت کرده و در همان
سال در بخش فارسی صدای آمریکا استخدام شد .دیگر
همکاران شناخته شده که زن امروز به صدای آمریکا پیوستند
نیز عموما پیش از این ،از صدای آمریکا کنار گذاشته شده و
یا استعفا کرده اند که در آن میان می توان به مهشید ندیری،
رضا صابر ،ماهمنیر رحیمی و  ...اشاره کرد.
با اینکه خانم محمدی دلیل جدایی خود از صدای آمریکا
را تصمیم شخصی عنوان کرده و برای نخستین بار مدیران
بخش فارسی اجازه داده اند که یک مجری این بخش پس از
استعفا ،روی آنتن زنده از مردم خداحافظی کند ،با این حال

شایعاتی درباره دالیل جدایی برخی چهره های شناخته شده
صدای آمریکا در محافل ایرانی واشنگتن به گوش می رسد.
که در آن میان واگذاری شرایط استخدامی این بخش از
بنگاه سخن پراکنی ایاالت متحده به یک شرکت خصوصی
پیمانکار که موجب تنزل حقوق و مزایای پرسنل بدون امکان
استخدام رسمی شده است از عمده این دالیل است.

برخی اعضای جدا شده صدای آمریکا ،این بخش از
بنگاه سخن پراکنی ایاالت متحده تحت مدیریت ستاره
درخشش را به سازمانهای دولتی اتحاد جماهیر شوروی
تشبیه کردهاند .از ستاره درخشش از سوی وکالی تنی چند
کارکنان اخراج شده صدای آمریکا در دادگاهی در واشنگتن
دیسی شکایت شده است.

اخبار بیشتر از فعالیتها و رویدادهای ایرانیان در آمریکا و دیگر کشورهای جهان را در خبرگزاری ایرانشهر به صورت آن الین دنبال کنید:

www:iranshahrnewsagency.com

facebook.com/Iranshahrnewsagancy

telegram.me/iranshahrnewsagency
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تصویر هفته		 :

اثر :ژاک فراست

به پاس سالها كوشش هنري  -فرهنگي
همايون خسروي
استاد موسیقی و نوازنده ويولون سل
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در کانون خبر:

دریا صفایی اجرای برنامه «سمت نو» در تلویزیون
«من و تو» را به عهده گرفت

دریا صفایی فعال حقوق رنان ایرانی بلژیکی که با
تالشهایش برای ورود زنان به ورزشگاهها به شهرت
رسید به عنوان یکی از مجریان سری جدید برنامه
سمت نو در تلویزیون من و تو کار خود را آغاز کرده
است.
خانم صفایی روز یکشنبه  23اکتبر  2016و همزمان
با آغاز پخش نخستین قسمت این برنامه با انتشار این
خبر در فضای مجازی از خانمها مریم ،آزاده و تانیا
به عنوان دیگر همکاران خود در سری جدید مجموعه
سمت نو یاد کرده و خطاب به مخاطبانش به زبانی
ساده و خودمانی نوشته است:
«دوستان ،از امشب هر يكشنبه ساعت هشت شب به
وقت ايران با سرى جديد برنامه «سمت نو» با مريم،
آزاده و تينا با شما خواهيم بود .پيشنهادات و نظرات
شما عزيزان ميتونه ما رو راهنمايى كنه و به بهتر شدن
كيفيت برنامه كمك كنه .شما هم ميتونيد هر مطلب
اجتماعى ،فرهنگى كه دوست داريد بررسى بشه براى
من بفرستيد و يا با #سمتنو در شبكههاى اجتماعى
ِ
موضوعات اجتماعىِ مورد
آن را مطرح كنيد .اخبار و
نظرتون را با ما در ميان بگذاريد».

سمت نو برنامهای زن محور از شبکه تلویزیونی من
و تو در انگلستان است که قرار است در هر قسمت
از آن سوژههای داغ و جنجالی روز مطرح شده و
مجریان از زوایای مختلف و با نگاهی متفاوت به نقد و

بررسی آنها بپردازند .در نخستین بخش از سری جدید
این برنامه موضوعاتی مانند زوج یابی ،تنبیه بدنی در
مدارس ایران و باورهای زن ستیز مورد بررسی قرار
گرفته است.

درخشش آسیه ضیایی در نخستین اجرای روی صحنه در لسآنجلس
سالن تئاتر مورگان ویکسن شامگاه  22اکتبر 2016
شاهد درخشش چهره جدیدی در صحنه تئاتر جامعه
ایرانیان آمریکا بود .آسیه ضیایی با بازی درخشانش
در نمایش «گوش کن» نوشته محمد رضائی راد
ی از
و کارگردانی مینا حبیلی نشان داد میتواند یک 
بازیگران مطرح تئاتر فارسی در شهر فرشتگان باشد.
فریبرز یوسفی برگزار کننده این نمایش در یادداشت
کوتاهی که بالفاصله پس از اجرای موفقیت آمیز
نمایش منتشر کرد نوشت[« :باید]از دوستان و یارانی
که در برگزاری این نمایش با من همکاری کردند
تشکر کنم[،خصوصا] از همسر نازنینم سوسن عزیز
که همیشه پشتیبان من بوده و هما سرشار عزیز ،دوستی
که همیشه پشتیبان هنرمندان جوان بوده است ».تهیه
کننده تئاتر گوش کن لیستی بلند از یاران خود در این
برنامه را به تفصیل در یادداشت سپاسگذاری منعکس است که آسیه ضیایی آن را با کارگردانی مینا حبیلی و
کرده است.
بر اساس نوشتهای از محمد رضایی روی صحنه اجرا
نمایش گوش کن که شنبه شب  22اکتبر در کرد .اجرای این اثر در لسآنجلس که با آهنگ سازی و
لسآنجلس روی صحنه رفت یک نمایش یک نفره همراهی موسیقیایی حمید سعیدی همراه بود ،مسیری

جدید از هنر تئاتر ایرانی در لسآنجلس را نشان داده
است .مسیری که پیش از این پارسا پیروزفر با اجرای
نمایش موفق ماتیوشکا در پیدایش آن نقش مهمی
داشته است.
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در کانون خبر:

شمار ایرانیان پناهجو در اردوگاه جنگل(کاله) بیش از 700نفر است

تحقیقات مقدماتی در روز نخست جمع آوری
ارودگاه کاله نشان میدهد بیش از  700نفر از
پناهجویان ساکن این مرکز در حال تعطیلی ایرانی
تبار هستند .پیش از این تخمین زده می شد از نزدیک
به  9هزار پناهجوی مستقر در کاله تنها  300نفر ایرانی
تبار باشند.
فرانسه از روز دوشنبه  24اکتبر  ،2016عملیات
تخریب اردوگاه بزرگ موسوم به جنگل در بندر
کاله این کشور را آغاز کرد .این اردوگاه تاکنون مقر
مهاجران و پناهجویانی بوده که خواستار رفتن به
بریتانیا هستند .قرار است همزمان با تخریب اردوگاه
جنگل ،انتقال ساکنان این اردوگاه به اقامتگاههای
مخصوص در نقاط مختلف فرانسه آغاز شود.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که صدها پناهجو در
ساعات اولیه به اقامتگاهها منتقل شدند.
مقامها پیشبینی میکنند که در روز اول ،حدود
 ۲۵۰۰نفر از اردوگاه جنگل خارج شوند .این در
حالی است که در روزهای اخیر ،تعدادی از ساکنان
اردوگاه جنگل ،با پلیس فرانسه درگیر شدند .این افراد
نمیخواهند در کمپهای پناهندگی در نقاط دیگر

فرانسه مستقر شوند زیرا این امر به این خاطر که
مستلزم نامنویسی آنها در فرانسه است ،بخت این
پناهجویان برای رفتن به بریتانیا را کاهش میدهد.
دولت فرانسه و سازمانهای امدادی و مدافع حقوق
بشر ،رسیدگی بهداشتی و تامین نیازهای پناهجویان
در اقامتگاههای جدید را تضمین کردهاند .اما رسانهها
احتمال دادهاند که درگیریهای دیگری نیز میان
پناهجویانی که نمیخواهند در فرانسه نامنویسی کنند،
با صدها پلیس و ژاندارم این کشور رخ دهد.

نردیک به  9هزار پناهجو یا مهاجر در اردوگاه جنگل
در بندر کاله زندگی میکنند .اتباع کشورهای مختلف
آفریقایی ،عربی ،افغانستان ،ایران و پاکستان ،بیشترین
حاضران در این اردوگاه هستند.
پیش از این تخمین زده میشد نزدیک به  300نفر
ایرانی در این اردوگاه سکونت دارند اما نخستین
مرحله از تخلیه اروگاه جنگل نشان میدهد آمارهای
نخستین می تواند تا بیش از  700نفر ایرانی افزایش
یابد.

پاسخ ترامپ به روحانی :رئیس جمهور شوم ،به ایران باج نمیدهم

تبار به نامهای جیسون رضائیان ،امیر میرزای حکمتی،
سعید عابدینی و نصرت اهلل خسروی آزاد شدند.
همان زمان دولت آمریکا اعالم کرد که در زمان
اجرای توافق ،ایاالت متحده معوقات ایران را
بازپرداخت کرده است .ایران  ۴۰۰میلیون دالر پول
نزد آمریکائیان داشت که از بعد از گروگانگیری در
سال  ۱۳۵۸بلوکه شده بود .مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰
میلیون دالر نیز به عنوان سود اصل مبلغ به ایران
پرداخت شد .بسیاری از نمایندگان کنگره خصوصا
اکثریت جمهوریخواه ،پرداخت این پول را باج
دولت اوباما به ایران عنوان کردند.
دونالد ترامپ ابتدا مدعی شده بود که حتی فیلم
انتقال پول نقد به ایران را دیده ،اما بعد حرف خود
را پس گرفت اما همچنان پرداخت پول به ایران را
باج برای آزادی زندانیان آمریکایی دانست.
واکنش روز یکشنبه آقای ترامپ در حالی است که
بنا به گزارش خبرگزاری رویترز ،بازتاب مبارزات
انتخاباتی آمريکا در صحنه بين المللی ،واکنش انتقاد
آميز رئيس جمهوری اسالمی را در پی داشته است.
حسن روحانی ،با اشاره با ضعف اخالقی در آمریکا
گفت انتخابات آمریکا به انتخاب میان «بد و بدتر»
نزول پیدا کرده است.

دونالد ترامپ در واکنش به اظهار نظر حسن
روحانی که انتخابات آمریکا را انتخاب بین بد و
بدتر توصیف کرده ،روز یکشنبه  23اکتبر در توتیتر
نوشت« :اگر من رئیس جمهور شوم به ایران باج
نمیدهم».
دونالد ترامپ روز یکشنبه  ۲آبان در توئیتر خود
بدون اشاره به نام باقر و سیامک نمازی ،دو آمریکایی
ایرانی تبار ،نوشت« ،باز هم ایران کار خودش را
کرد .ایران با زندانی کردن دو شهروند آمریکایی ،باز

هم به دنبال باج گرفتن از آمریکا است.
آقای ترامپ افزود :اگر من رئیس جمهور شوم
چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
آنچه نامزد جمهوریخواهان به «باج» به ایران تعبیر
می کند ،اشاره به پرداخت میلیون ها دالر پول نقد
به جمهوری اسالمی در ازای آزادی چهار آمریکایی
ایرانی تبار از زمان اجرای توافق هسته ای است.
دیماه گذشته ،ساعتی قبل از اعالم اجرای رسمی
توافق هسته ای ایران و غرب ،چهار آمریکایی ایرانی

ثبت نام برای شرکت در قرعه کشی «کارت سبز» آمریکا
آغاز شده و مانند سال های گذشته بسیاری از ایرانی ها
هم از آن استقبال کرده اند .روزنامه لس آنجلس تایمز،
در گزارشی در همین زمینه نگاهی دارد به تضادی که در
ایران در رابطه با ایاالت متحده وجود دارد.
به نوشته این روزنامه ،با وجود آن که مراسم نماز جمعه
در سراسر ایران مکانی است که شعار «مرگ بر آمریکا»
هر هفته در آن شنیده می شود ،با این حال بسیاری از
ایرانیها هر سال به استقبال مهاجرت به کشوری میروند
که مقامات جمهوری اسالمی آن را «شیطان بزرگ»
خطاب می کنند.
ل فروشی در
میالد نظری جوانی است که در یک گ 
جنوب تهران کار می کند .او میگوید «من میخواهم
زندگی جدیدی را در آمریکا تجربه کنم .چرا که نه.
من به شعار مرگ بر آمریکا اهمیتی نمیدهم .آمریکا
قدرتمندترین کشور است .چرا نباید شانس خودم رو در
این قرعه کشی امتحان کنم؟»
وزارت خارجه ایاالت متحده از چهارم اکتبر ( ۱۳مهر
ماه) ثبت نام متقاضیان اقامت در آمریکا از میان شهروندان
کشورهایی را آغاز کرده است که به لحاظ تاریخی نرخ

مهاجرت آنها به ایاالت متحده پائین بوده است .هر سال در میان این متقاضیان ،حدود  ۵۰۰هزار ایرانی حضور
حدود  ۵۰هزار نفر از برندگان قرعه کشی کارت سبز یا داشتند که پنج هزار نفر از آنها برنده قرعه کشی برای
همان گرین کارت آمریکا ،در صورت تکمیل مدارک دریافت گرین کارت شدند .این در حالی است که تعداد
مورد نیاز ،می توانند به همراه همسر و فرزندان زیر  ۲۱متقاضیان از ایران در سال  ۲۰۰۷میالدی تنها  ۱۵۰هزار
نفر بوده است.
سال خود ،مجوز اقامت دائم در آمریکا را کسب کنند.
به نوشته لس آنجلس تایمز ،در سال  ۲۰۱۵میالدی ۹ ،ثبت نام برای شرکت در قرعه کشی گرین کارت ۲۰۱۸
میلیون و  ۴۰۰هزار نفر به همراه  ۵میلیون نفر از اعضای تا ظهر هفتم نوامبر (هفدهم آبان ماه) به وقت شرق
خانوادههایشان از بیش از  ۲۰۰کشور جهان در این قرعه ایاالت متحده ادامه خواهد داشت و نتایج آن بهار سال
آینده ( )۲۰۱۷اعالم خواهد شد.
کشی شرکت کرده بودند.

افزایش متقاضیان ایرانی قرعه کشی گرین کارت آمریکا

پارلماناروپافعالیتهایضدیهودیجمهوریاسالمیایرانرامحکومکرد

پارلمان اروپا ،روز سه شنبه 25اکتبر ، 2016با تصویب ممتنعبااکثریتقاطعقانونگذاراندرمجمععمومیپارلمان
یک اصالحیه در لحظات آخر در گزارشی با عنوان اروپا در استراسبورگ فرانسه تصویب شد .اصالحیه
«استراتژی اتحادیه اروپا نسبت به ایران پس از توافق هسته پیشنهادی توسط نماینده پیشروی لیبرال هلند ،مارتیخه
ای» ،این رژیم را به دلیل اتخاذ موضع ضد یهودی ،انکار شاک پشتیبانی و به نتیجه رسیدهاست .متمم دیگری بر این
هولوکاست و بیان نفرت و تهدید علیه اسراییل ،محکوم گزارش پیشنهاد شده بود که خواستار آزادی فوری همه
کرد.
زندانیان سیاسی و پایان دادن به شکنجه و دیگر تهدیدات و
این متمم با  590رای موافق 67 ،رای مخالف و  36رای ارعابهای جمهوری اسالمی شده بود که متاسفانه رد شد.

کلیت این گزارش توسط حزب کارگر بریتانیا تهیه شده
بود که در رای گیری پارلمان اروپا با ۴۵۶رای موافق در
برابر ۱۷۴رای مخالف ،تصویب شد .کنگره یهودیان اروپا
با استقبال از این قطعنامه ،بر لزوم ادامه فشار بر جمهوری
اسالمی ایران برای بهبود وضعیت حقوق بشر و متوقف
کردن انکار هولوکاست و تهدید و ارعاب علیه اسراییل،
تاکید کرد.

 72هزار امضا کننده یک کمپین در حمایت از
خانوادههای زندانیان دو تابعیتی ایرانی انگلیسی
در ایران ،از بوریس جانسون ،وزیر خارجه بریتانیا
خواستند تا آزادی نازنین زاغری و کمال فروغی را در
اولویت قرار دهد.
بنا گزارش منتشر شده در وبسایت «ایونینگ
استاندارد» ،ریچارد رتکلیف ،همسر نازنین زاغری،
شهروند بریتانیایی ایرانی تبار که در ایران بازداشت و
زندانی شده است ،وزیر امور خارجه بریتانیا ،تقاضا

خواهد کرد تا آزادی همسر خود و دیگر زندانیان ایرانی
بریتانیایی را در اولویت قرار دهد.
آقای رتکلیف ،با جمع آوری  ۷۲هزار امضاء برای
همسر خود و همچنین کمال فروغی ،دیگر زندانی دو
تابعیتی در ایران ،به دفتر امور خارجی بریتانیا خواهد
رفت تا از وزیر خارجه تقاضا کند آزادی آنها را در
اولویت قرار دهد.
نازنین زاغری رتکلیف ،شهریور ماه امسال و پس از
گذشت چند ماه از بازداشتش به پنج سال زندان محکوم

شد .مقامهای سپاه پاسداران پیشتر او را به «براندازی
نرم» متهم کرده بودند؛ اتهامی که بنیاد تامسون رویترز و
خانواده خانم زاغری آن را رد کردهاند.
کمال فروغی که تا کنون  ۱۹۴۸روز به اتهام جاسوسی
در زندان اوین حبس بوده ،روز یکشنبه  ۱۴شهریور ۷۷
ساله می شود و خانواده اش از وضع سالمتی و احتمال
مرگ او در زندان نگرانند.
مقامهای بریتانیایی و خانواده وی میگویند او باید به
خاطر سن باالیش از زندان مرخص شود.

انجمن بین المللی بهائیان اعالم کرد ،علیرغم وعدههای
حسن روحانی رییس جمهوری اسالمی برای رفع
تبعیض دینی و مذهبی ،تالشهای حکومت اسالمی
برای در هم شکستن این اقلیت مذهبی در ایران همچنان
ادامه دارد.
در گزارش  122صفحهای منتشر شده توسط انجمن

جهانی بهاییان آمده است که تحریک احساسات ضد
بهائی پس از به روی کار آمدن دولت روحانی در
آگوست  ۲۰۱۳افزایش یافته و در این مدت ،بیش از
بیست هزار مورد از تبلیغات ضد بهایی در رسانههای
ایران منتشر شده است.
در همین بازه زمانی ،یکصد و پنجاه و یک نفر بهائی

دستگیر و حداقل  ۳۸۸مورد تبعیض و فشار اقتصادی بر
این اقلیت از جمله تهدید و ارعاب به بستن فروشگاههای
آنان ثبت شده است .این گزارش میافزاید که هزاران نفر
از بهائیان از تحصیل در دانشگاه ها محروم هستند و
بیست و هشت نفر از پیروان این مذهب از دانشگاهها
اخراج شدهاند.

 72هزارشهروندانانگلیسیخواستارآزادیدوزندانیدرایران
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روی میز تحریریه:

سه یادداشت کوتاه برای فیس بوک و دیگر هیچ...

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

یک

یک صحنه ای هست در درباره الی ،همانجا که امیر عصبانی است که چرا سپیده
اِلي را دعوت کرده و سپیده مستاصل است که الی کجاست .ایستاده اند در آشپزخانه.
ِ
جواب داد و بیداد احمد که گیر داده چرا الی را آوردی شمال ،میگوید گور
سپیده در
بابای من ...که یعنی بابا ما االن مساله مان خیلی بزرگتر ازاین حرفهاست که تو به من
گیر بدهی .یعنی انگار عمق فاجعه را نمیفهمی.
حاال دور و بر ما پر شده از امیر .از اینها که اِلي را فراموش میکنند .الی گاهی
خرابههای حلب است ...گاهی دفاع از ابتدايي ترين حقوق ،گاهی هم الی یکی است
مثل نرگس محمدی.
امیرها ولی حواسشان ِ
پرت داد و بیداد سر سپیده است ...پرت رسوا کردن سپیده.
امیرها عمق فاجعه را یادشان میرود .امیرها وسط مصیبت یاد تسویه حسابهای
شخصی میافتند .امیرها الی را فراموش میکنند تا تکلیف سپیده را روشن کنند.
تراژدی که از راه میرسد درباره یک چیز بیشتر نباید حرف زد ...درباره الی.

دو

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

ترامپ تنها
اين عكس از ترامپ را امروز در تايم ديدم.
اتاق جلسه بزرگ و خالی با صندلیهایی در انتظار نارفیقان این غو ِل از بطری درآمده،
ایستاده میان حد فاصل رویای آمریکایی و واقعیت واشنگتن.
کمکم دور و بر ترامپ خالی میشود ،البته ترامپ چیزی را از دست نمیدهد ،او
حتی اگر ببازد هم باز به افسانه بدل خواهد گشت ،اما شاید جنس روایتش قدری فرق
داشته باشد.
عكاسش اريك تاير ( )Eric Thayerبسيار باهوش است .فرصت را غنیمت شمرده
و از این کلیشهایترین قاب ممکن یک عکس بههنگام ساخته.
مردی تنها در آستانه نوامبری سرد...

سه

ِ
چاک میان سینک و
شاعر چه میکند؟ شکاف هستی را پر میکند .مثل نصابی که
کابینت را با چسب آکواریم.
ِ
مثل نقاشی که ِ
عمیق درو ِن ترکهای دیوار را با گچ .مثل خاطره که این همه
عمق
فاصله میان من َو تو را با درد...
صدا چه ميكند؟ تركها را ترميم ميكند ،درد را صوت داوودي و روزمرگي را
خاطره ميكند.
زويا و مارتيك(به لطف ترانه کل من گالیه کم کن) قاصدان خوشامد گوي ،به پائيزِ
تازه از راه رسيده در شهر فرشتگان!
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انکار کوروش  ،انکار تمامیت ارضی ایران است
با ورود مدرنیته در میانه قرن نوزدهم به ایران ،پرس و جوی فرهیختگان برای
آگاهی از چند و چون قرنها عقب افتادگی از کاروان تمدن آغاز شد و یکی
از دیدگاهها ،کند و کاو احواالت ایران و ایرانی پیش از حمله تازیان مسلمان
و تسلط فرهنگی آنان بر ایران زمین بود .امروز شاید به نظر من و شما این
کندوکاو ساده بیاید ولی در آن زمان با حضور و هم دستی استبداد سیاه قاجاری
از یک سو و از سوی دیگر روحانیت شیعه ،پرده گشایی از راز سر به مهر ایران
باستان عواقب بسیار وخیمی داشت و بسیارانی جان بر سر آن باختند که از آن
نمونه میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی اند که دژخیمان محمد علی
شاهی با همکاری آخوندهای ایران ستیز آنان را به جرم داشتن دل در گرو
ایران باستان ،سر از تن جدا کردند .با گذشت زمان و انقالب مشروطه و بعدا
سلسله پهلوی که اولی تساوی حقوق آحاد ایرانی را بدنبال داشت و دومی
سودای برگرداندن عظمت ایرانزمین بمانند دوران باستان را در سر ،روحانیت
شیعه در پناه فرصتی بود که هر دوی این دست آوردها را بر سنگ بکوبد که
این فرصت را در رویدادهای  1357پیدا کرد .عدالت و آزادی که در همان بهار
آزادی ذبح شد و در مورد دومی ،ابتدا کمر به نابودی بناهای ملی بستند که تا
هم اکنون ادامه دارد که میتوان در گزارشهای خانم شکوه میرزادگی در سایت
کمیته نجات پاسارگاد آن ها را را مالحظه نمود و تاریخ را نیز میبایست دست
کاری میکردند و تا آن جایی که میتوان تاریخ را تغییر و تحریف ،و آن را
چنان مخدوش که سر در آوردن از آن ممکن نباشد که نگارنده فهرستی از
مهمترین ادعاهای آن ها را این جا می آورم:
الف -ادعا کردند که در  1200سال دوران باستان یعنی دوران هخامنشیان،
اشکانیان و ساسانیان در ایران سکوت مطلق برقرار بوده است و این را در برابر
دو قرن(  200سال) سکوت دکتر عبدالحسین زرکوب که از قلع و قمع ایرانیان
در  200سال نخست استیالی اعراب میگفت ،قرار دادند.
ب -ادعا کردند که یهودیان ،هفتاد هزار ایرانی را کشتار کردهاند و بدلیل این
کشتار ،ایران از ایرانی تهی شده است و یکی از دالیل سکوت  1200ساله
همین است.
پ -تخت جمشید را ایرانیان نساختهاند.
ت -ادعا کردند که اصوال کوروشی وجود نداشته است و اینها همه ساخته و
پرداخته یهودیان و یونانیان و مستشرقین است و سر تا پا دروغ.
و به این ادعاها پاسخ میدهم که:
الف -ناصر پورپیرارکه در شهریورماه  1394درگذشت ،تاریخ ایران را «ساخته
دست یهودیان» معرفی میکند .او باور دارد که هخامنشیان قومی خونریز و
وحشی بودند که «به دستور و مزدوری یهودیان» بر ایران چیره شده و آنچنان
نسلکشی کردهاند که تا  ۱۲سده پیش از ظهور اسالم ،جنبندهای در جغرافیای
فرضی ایران نمیزیستهاست .او بخش اعظم امپراتوری هخامنشی و تمام
امپراتوری اشکانی و ساسانی را انکار نموده و مدعی است که آئین زرتشتی
وجود نداشته ،ایرانیان تا پیش از اسالم به هیچ دینی معتقد نبوده و کتاب اوستا
در همین اواخر در هند نوشته شدهاست .او حمله اعراب به ایران را سرآغاز
تاریخ ایران دانسته و میراث فرهنگ ایران را مرهون اعراب جاهلی میداند؛
ولی در عین حال ،همه منابع مکتوب سه قرن ابتدایی ظهور اسالم را جعلی
دانستهاست .متخصصان زیادی ردیههایی بر نظریات یگانه پورپیرار نوشتهاند و
بسیاری نیز نظرات او را بیارزشتر از آن دانستهاند که نقد شود.
ب -از متن طومار استر رقم  70هزار نفر را استخراج کرده اند ولیکن از همین
متن که گفته است.
کشته شدن این افراد بدلیل دفاعی بوده است که یهودیان برای جلوگیری ازانهدام و نابودی خود انجام داده اند.
هم چنین اصوال کشته شدگان ایرانی یا در حقیقت پارسی نبوده اند و متعلقبه قومی به نام عمالق بوده اند که دشمنی دیرینه با یهودیان دارند.
پ -تا این لحظه در تمامی درازای  2500ساله که از بنای تخت جمشید می
گذرد  ،هیچ قوم و ملتی که ما می شناسیم و یا نمی شناسیم را سراغ نداریم که
ادعا کرده باشند که تخت جمشید را آنها ساخته اند بنابرای این فرضییه دروغین
که فقط برای بی اعتبار کردن نام ایرانی و هم چنین بی ارزش جلوه دادن بنای
تخت جمشید است که به قولی با حضور خرابههای تخت جمشید واقعا نیازی
به پاسخگویی نیست.
و اما این ادعای آخر که نه فقط توسط مورخین قالبی جمهوری اسالمی گفته
شده بلکه اخیرا در همین آمریکا توسط استاد فرهیخته دانشگاه آقای دکتر امید
نودوشنی در کتابی با عنوان هویت ملی ایرانیان (چاپ اول  2013 -میالدی)
مطرح شده است .ادعاهای دکتر نودوشنی را که در  450صفحه کتاب آورده
شده میتوان بر اساس موارد زیر خالصه کرد:
 )۱اگر کوروشی وجود داشت ،چرا ایرانیان هیچ جا در مورد او نگفتهاند و
ننوشتهاند؟
پاسخ به این ادعا :فرضیههای متعددی را این جا میتوان در پاسخ بر شمرد،
یکی آن که بسیاری از مدارک بنیادی دوران باستانی ایران در اثر حمالت بی
امان اقوام وحشی مانند هیاطله،اعراب مسلمان ،مغولها  ،ازبکها به فالت ایران
از بین رفته است.
دوم آن که ایدئولوژیهای وارداتی با آثار ایران باستان سر عناد دارند و حتی
امروز نیز جمهوری اسالمی ،یکی از مهمترین محوطههای باستانی ایران را
که دشت پاسارگاد باشد به آب میبندد تا از پیدا شدن مدارک هویتی ایرانیان
جلوگیری کند و دست آخر این که ایرانیان در بسیاری از موارد در باره تاریخ
خود سکوت کردهاند .برای نمونه دوران اشکانی است که این سلسله با آنکه
 475سال بر اریکه قدرت بود و با امپراتوری روم کوس برابری میزد اما
آگاهیهای بسیار اندکی از منابع ایرانی بدست آمده و فقط با مراجعه به تاریخ
نویسان رومی است که توانستهایم تا حدودی آن دوران را برای خود بازسازی
کنیم.
 )2شاهنامه فردوسی از کوروش هیچ گونه سخنی به میان نمیآورد
پاسخ به این ادعا :البته این صحیح است که شاهنامه نام کوروش را به میان
نیاورده است ولی باید توجه داشت که شاهنامه نام بسیاری از قهرمانان و
شاهان ایرانی تاریخی را از قلم انداخته است .برای نمونه سورنا سردار ایرانی
و شکست دهنده کراسوس در شاهنامه نیست و یا نام ارد اشک سیزدهم پادشاه
اشکانی در شاهنامه نیست آیا این دلیل بر نبودن سورنا و ارد اشکانی می شود؟
)3کوروش را فقط یهودیان و یونانیان برای ما آفریدهاند .باید این تورات
مداری و یونانی زدگی را از خود دور کنیم.
پاسخ به این ادعا :اگر به متون یهودی و یونانی در مورد کوروش فقط نگاهی
بنماییم بسیار زود متوجه میشویم که این دو منبع ،جدای از یکدیگر و بدون
اطالع از یکدیگر در مورد کوروش نوشته شدهاند و هر یک بدالیل خود ،او
را ستودهاند .یهودیان به عنوان هوادار ایران و کوروش او را ستوده اند و
بر این باور بودهاند که کوروش مسیح و نجات دهندهای است که از سوی
خداوند مامور نجات اسرا و بندگان شدهاست و یونانیان به عنوان دشمنان و
رقبای ایرانیان به کوروش و هخامنشیان پرداخته اند ضمن آن که در آن زمان
اصوال یونانیان یکتا پرست نبودهاند و با یهودیان تفاوت عمده در همه زمینه
های فرهنگی و باورهای آیینی داشته اند  .آیا این سفیهانه نیست که ما بر
حکومتها و ملتهایی که در همین همسایگی ایران زیستهاند و از ایران و
ایرانی به زشت ترین ترتیب ممکن یاد کرده و میکنند را نتازیم و همچنین به
مورخین آنان ایراد وارد نکنیم و برویم سراغ دو ملتی را که یکی دوست ایرانیان
و دیگری رقیب ایرانیان بودهاند که از ایران و ایرانی به خوبی نوشتهاند .آن هم
نه امروز بلکه دو هزار وچند صد سال پیش.
)4هیچ احدالناسی جز این دو قوم در مورد کوروش چیزی ننوشته اند.

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
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پاسخ به این ادعا :اگر شما امروز در جایی اشارهای دو کلمهای در مورد
حادثهای که در دوران باستان اتفاق افتاده یا سکهای یا یک شییای پیدا کنید،
همه رسانههای جهانی آن را با آب و تاب بسیار بازتاب میدهند چرا که هر
نشانه بسیار کوچکی از آن دوران ،ما را برای بازسازی شکل و شمایل آن دوران
کمک می کند بنابراین چگونه ممکن است ما بتوانیم متون نویسندگان و یا انبیا
یهود را که  33جا در کتاب مقدس از کوروش و پارسیان آن هم به نیکی نام
بردهاند و یا این همه مطالبی که توسط یونانیان در مورد کوروش گفته شده است
را یکسره نادیده بگیریم .باید توجه داشت تمامی فرضیههایی که نوشتههای
کتاب مقدس را به دوران متاخرتر منسوب میکردند با پیدا شدن الواح بحر
المیت که متعلق به  100پیش از میالد است که فقط  4قرن با دوران کوروش
هخامنشی فاصله دارد ،مردود شدهاند .ضمنا دنیای متمدن آن روز که شامل
ایران ،یونان ،بابل ،مصر ،هندوستان و چین بودهاند که البته این دو حوزه متمدن
آخر از تحوالت منطقه خاورمیانه به دور بودهاند .آقای نودوشنی از ذکر یک
منبع بسیار پر ارزش که از بابلیها بر جای مانده را یا فراموش کردهاند بنویسند
و یا برای آن که تئوری ایشان زیر سوال نرود از ذکر آن خودداری کردهاند و آن
استوانه نبونید ،آخرین پادشاه بابل است که توسط کوروش شکست میخورد.
در این استوانه گلی که بمانند منشور کوروش است و در حال حاضر در موره
بریتانیا نگهداری میشود ،به تصریح نام کوروش و مقام او به عنوان پادشاه
انشان و تسخیر کننده پادشاهی ماد ذکر شده است.
http://en.wikipedia.org/wiki/Cylinders_of_Nabonidus
)5اصوال کوروش ایرانی نبوده است
پاسخ به این ادعا :آقای نودوشنی با آوردن کلماتی از منشور در صفحه 327
کتاب خود و به این شرح که در بند بیستم منشور نوشته شدهاست «پسر شاه
بزرگ کمبوجیه ،شاه شهر انشان  ،نوه شاه بزرگ کوروش ،شاه شهر انشان».....
و بالفاصله ذکر میکنند که کوروش اصوال ایرانی و پارسی نیست و شاهی
است انشانی بنابر این بین النهرینی و نه ایرانی .متاسفانه آقای نودوشنی به خود
زحمت ندادهاند حتی موقعیت جغرافیایی انشان یا انزان را نگاه کنند و ببینند این
شهر کجای جهان قرار دارد ،آیا در اسراییل است و یا در یونان که این چنین
علیه کوروش و منشور او جبهه بندی کردهاست .برای اطالع ایشان باید بگویم
که انشان شهری بوده که در محل تل ملیان که در شهر بیضای فارس امروزی
قرار داشته است( .کتاب پارسه ،تاریخ فارس  ،شهرها و روستاهای آن  ،تحقیق
و تالیف سید رزاق امیری انتشارات نوید شیراز جلد اول صفحه )52
آقای نودوشنی باز هم در همان صفحه ذکر میکنند که شاهی از تبار بین
النهرینی=(عیالمی).یعنی سرزمین عیالم را در بین انهرین تصور کرده اند در
حالی که کشور عیالم شامل بخش مهمی از خوزستان ،فارس و لرستان و بوشهر
بوده است یا به عبارتی از دشتهای پرآب کارون تا کوههای فالت شرقی
گسترش داشته است .آیا آقای نودوشنی به سیاق جمال عبدالناصر معتقد است
خوزستان یعنی عربستان و این منطقه به اعراب تعلق دارد و نباید در قلمرو
حاکمیت ملی ایران باشد؟که کوروش را ایرانی نمیداند.
باید توجه داشت ،مقوله های تاریخی بویژه اگر در باره هزارههای پیشین
سخن بگوید کاری است بس تخصصی و دانشگاهی و سال ها باید کار کرد
و دادهها و یافتههای پیشینیان را مورد بررسی و پژوهش قرار داد تا که بتوان
پیشنهاد جدیدی تنظیم کرد و در معرض داوری گذاشت با خواندن چند کتاب
و خوابنما شدن نمیتوان تاریخ ساخت.
تازه این به شرطی است که فرد و دستگاهی که این تئوری و نظریه را میدهد
غرض و مرضی نداشته باشد.
جناب نودوشنی و یاران هم فکر و عقیده او باید بدانند که با زیر سوال بردن
حضور کوروش در تاریخ و یا اصالت او را به یهودی منتسب کردن که بازتاب
عقاید فاشیستی دستگاه گشتاپویی هیتلری است و یا مستشرقین بزرگی را که
برای بازآفرینی تاریخ ایران و ایرانی سالیان متمادی کوشش و فداکاری نموده
اند ،را مشتی عتیقه فروش طماع نامیدن و صفحات کتاب خود را از افکار
یهود ستیزانه انباشتن ،و جا زدن همه اینها تحت لوای ایران دوستی و میهن
پرستی ،کوچکترین خدشهای بر اقبال و استقبال مردم ایران چه در داخل و
چه در خارج از ایران به تاریخ ایران باستان و اندیشههای کوروش بزرگ وارد
نمیکند .ایرانیان از هر قوم و قبیلهای و از هر مذهبی امروز دریافته اند که دشت
پاسارگاد از مقدسترین جایگاهها برای آنان است و به همین دلیل است که
هر نوروز با همه بگیر و ببندهای جمهوری اسالمی به آنجا میروند و نوروز
را در حضور کوروش بزرگ جشن میگیرند و دیر و دور نخواهد بود که این
خورشید انسان مدار که از ایران تابیدن آغاز کرده و امروز جهانیان به او کرنش
میکنند ،جایگاه واقعی خود را با برافتادن حکومت جهل و جنون و جنایت در
ایران ،باز خواهد یافت.

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
 28اکتبر تا  3نوامبر( 7تا  13آبان)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
 29اکتبر  539قبل از میالد :فتح بابل به وسیله کوروش بزرگ
روز کوروش بزرگ ،در  29اکتبر (استثنا امسال  8آبان) یک روز مهم در گرامیداشت کوروش بزرگ ،بنیانگذار و سرسلسله شاهنشاهی هخامنشی
است .بر اساس رویدادنامه نبونعید 29 ،اکتبر  539قبل از میالد ،سالروز ورود کوروش بزرگ به بابل میباشد .روز کوروش بزرگ در هیچ تقویم
رسمی ثبت نشده است ،با اینحال گروههای مختلفی از مردم ایران خواهان ثبت این روز در تقویم ملی ایران بودهاند.
در سال  2005بنیاد میراث پاسارگاد که نخستین ان.جی .اوی بین المللی برای حفظ میراث فرهنگی ایران با مدیریت خانم شکوه میرزادگی شناخته
میشود ،به خاطر نجات پاسارگاد ،پیشنهاد نام گذاری روزی را ،همزمان با روز صدور منشور کوروش ،به نام «روز کوروش بزرگ» مطرح ساخت.
در آنزمان آرامگاه کوروش بزرگ ،که بنایی ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو است در خطر رطوبت زدگی و ویرانی ناشی از آبگیری
سدی به نام سد سیوند بود .خوشبختانه این پیشنهاد به سرعت مورد استقبال خودجوش مردمان در داخل و خارج ایران قرار گرفت .و باالخره هم
با تالش مردمان فرهنگ دوست در سراسر جهان و دخالت بهنگام یونسکو ،و کنشگران و سازمان های حقوق بشری ،دولت وقت ایران به ناچار
ارتفاع آبگیری را کوتاهتر کرد .این نام گذاری عالوه بر جلوگیری از خطری که پاسارگاد را تهدید میکرد ،موجب آگاهی مردمان بیشتری نسبت
به دهش آغازین کوروش در بقای تمدن مشترک انسان ها شد.
اهمیت نام گذاری روز کوروش بزرگ در این است که بدون کمترین پشتوانه ی دولتی ،یا مذهبی از سوی یک سازمان مردم نهاد و دهها شخصیت
مهم فرهنگی ،و اجتماعی ،و رسانه های دیداری و شنیداری خارج کشور و هزاران هزار زن و مرد ایرانی و غیر ایرانی مورد تایید قرار گرفته
است و از سال  ،2005تا کنون همه ساله مردمان زیادی در ایران و خارج ایران روز هفتم آبان 29 ،اکتبر نام و یاد مردی را گرامی میدارند که که
 25قرن پیش از نگارش اعالمیه جهانی حقوق بشر ،و در زمانه ای که جهان در آتش خشونت و عقب ماندگی می سوخت ،آن گونه که در منشور
او آمده« :آشتیخواهانه به بابل اندر شد ،سربازان بسیار او دوستانه در بابل گام برداشتند ،و او نگذاشت کسی در تمامی سرزمین های سومر و اکد
ترسانده شود .او مردمان ستمدیده را از درماندگی رهانید ،آوارگان را به خانه های خود بازگرداند ،بردگان را از بیگاری نجات داد ،و فرمان داد که
هر کسی برای انتخاب مذهب و محل سکونت خود آزاد باشد»...

جمعه  7آبان 28/اکتبر
 1308خورشيدى (  1929ميالدى)
انتشار اولين شماره روزنامه «آينه ايران» به
مديريت امير خليلي
 1340خورشيدى (  1961ميالدى)
زادروز فاطمه معتمد آریا بازیگر ایرانی
معتمدآریا در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸
از میرحسین موسوی حمایت کرد و در مهر ماه
آن سال ممنوعالخروج شد .او که به همراه جمعی
از سینماگران ایرانی قصد سفر به آمریکا و حضور
در یک برنامه را داشت با حکمی که صادر شده
بود موفق به این کار نشد .او در مصاحبهای در
خالل جشنواره فیلم فجر گفت ۴ :سال ممنوعکار
بوده است.
شعبه  ۲بازپرسی دادسرای زندان اوین در دیماه
 1390بهدلیل دیدار معتمد آریا از خانواده سهراب
اعرابی ،بازی در فیلم تبلیغاتی میرحسین موسوی
و حمایت از جنبش سبز در مصاحبههای پس
از انتخابات ،وی را به پرداخت جریمه در ازای
زندان محکوم کرد.
 1359خورشيدى (  1980ميالدى)
درگذشت حسينعلى راشد ،مؤلف ،خطيب و
سخنران
 1363خورشيدى (  1984ميالدى)
زادروز احسان خواجه امیری خواننده و فرزند
ایرج خواجه امیری

شنبه  8آبان 29/اکتبر
 1358خورشيدى (  1979ميالدى)
درگذشت رسول پرويزى داستان نويس
درگذشت شهريار پارسیپور كارگردان سينما
و تلويزيون ( او از شركت كنندگان درتأسيس
سينماى آزاد در پيش از انقالب اسالمى بود).
 1367خورشيدى (  2008ميالدى)
درگذشت قيصر امين پور ،شاعرمعاصر در
بيمارستان دى در تهران .وى متولد دوم ارديبهشت
سال  1338در گتوند خوزستان بود .از آثار او مى
توان به « تنفش صبح» و «درکوچههاي آفتاب»،

«آينههاي ناگهان»« ،گلها همه آفتابگردانند»و
«دستور زبان عشق» نام برد.

یکشنبه  9آبان 30/اکتبر
 1318خورشيدى (  1939ميالدى)
درگذشت يحيى دولت آبادى ،اديب ،شاعر و
سياستمدار
مجموعه  4جلدي کتاب او باعنوان «حيات
يحيي» از انتشارات شرکت کتاب
 1336خورشيدى (  1957ميالدى)
امضاى موافقت نامه تجهيزات دفاعى بين ايران
و آمريكا
 1339خورشيدى (  1960ميالدى)
تولد شاهزاده رضا پهلوى در زايشگاه حمايت
مادران و نوزادان در جنوب شهرتهران
در سن  ۷سالگی ،پدرش ،محمدرضا پهلوی
بر اساس قانون اساسی مشروطه ،او را رسم ًا به
عنوان ولیعهد ایران انتخاب کرد .در سالهای
بعد از انقالب همواره او از فعاالن سیاسی و از
مخالفان جدی نظام جمهوری اسالمی ایران بوده
است.
به عقیده وی انتخاب محتوای نظام آینده کشور
و نهایتا شکل حکومت باید به دست مردم ایران
و نمایندگان منتخب مردم ایران طراحی شود.
شاهزاده رضا پهلوی اهداف اصلی خود را فعالیت
برای رسیدن ایران به یک مردمساالری سکوالر
پارلمانی و قانون اساسی منطبق بر مبنای اعالمیه
جهانی حقوق بشر اعالم کردهاست و در سالهای
اخیر این هدف را در قالب شورای ملی ایران
برای برگزاری انتخابات آزاد دنبال کرده است.
با این حال برخی از جریانهای اپوزیسیون
همواره این شاهزاده ایرانی را متهم به بیعملی
در رهبری مردم ایران در مقابل حکومت اسالمی
کردهاند .با این حال هیچیک راهکاری عملی به
جای آنکه روش ناکارآمد رضا پهلوی خواندهاند
ارائه نکردهاند.
 1345خورشيدى (  1966ميالدى)
گشايش نخستين جشنواره بينالمللى فيلمهاى
كودكان در تهران.

دوشنبه  10آبان 31/اکتبر
 1303خورشیدی ( 1924میالدی)
زادروز مرتضی احمدی ،بازیگر ،گوینده و
خواننده

سه شنبه  11آبان 1/نوامبر
 1332خورشیدی ( 1953میالدی)
زادروز عبدالفتاح سلطانی وکیل حقوق بشر
رندانی در ایران
وی سابقه وکالت در بسیاری از پروندههایی که
دارای جنبه حقوق بشری است ،پرونده فعاالن
سیاسی ،دانشجویان ،روزنامه نگاران و ...را دارد.
عبدالفتاح سلطانی در  ،۱۳۹۰در شعبه  ۲۶دادگاه
انقالب اسالمی تهران به  ۱۸سال حبس در تبعید
به شهر برازجان و  ۲۰سال محرومیت از وکالت
محکوم شد.
 1333خورشیدی ( 1954میالدی)
كشف جنازه متالشی شده علیرضا پهلوی برادر
محمدرضاشاه پهلوی
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت امیر شروان هنرمند تأتر و سینما.

چهارشنبه  12آبان 2/نوامبر
 1385خورشیدی 2006
درگذشت فریدون هویدا ،سفیر سابق ایران در
سازمان ملل ،بر اثر بیماری سرطان ،در سن 82
سالگی در واشنگتن دی سی امریکا.

پنجشنبه  13آبان 3/نوامبر
 1343خورشیدی ( 1964میالدی)
تبعید آخوند روح اهلل خمینی به تركیه
1357خورشیدی ( 1978میالدی)
اخطار دولت امریكا به اتباع خود برای خروج
هرچه زودتر از خاك ایران
1358خورشیدی ( 197۹میالدی)
اشغال سفارت آمریکا ،در ایران.

نسخه فارسی کتاب «نا انسانیت»

دکتر اردشیر بابک نیا هولناکترین فاجعهای که بشر بر بشر وارد کرده است را همراه با کاریکاتورهای اردشیر محصص برای ما به صورت کتابی تدوین کرده است که
با ورق زدن آن ،نه فقط قربانیان را میبینیم ،نه فقط نالههای دلخراششان را میشنویم ،نه فقط باقیماندههای آنها را لمس میکنیم ،نه فقط میتوانیم غذاهایی را که آن
مفلوکان میخوردهاند بچشیم ،بلکه بوی سوخته بدن آن نگون بختان را در فضا حس میکنیم.

ایرانشهر هرهفتهیکصفحهازاین«ناانسانیت»هولناکرابرایآنکهنهفراموششودونهتکراربهچاپمیرساند.

نحوه واکنس مردم پاک نهاد به سیاره آشویتس ،محل جنایات و درد و رنجهای
آشویتس
نامحدود که دست جهنم را از پشت بست ،آینده نوع بشر را رقم خواهد زد.
«کشتارهای همگانی و وحشیانه و برنامهریزی شده در آشویتس نوع جدید از زیرا آشویتس یک فروپاشی کامل بود .خیلی ساده پشت کردن «انسان» به انسان
مرگ را در تاریخ بشریت رقم زد .مرگ در آشویتس از آغاز تاریخ تاکنون با هیچ  -مردان ،زنان و کودکان  -بود.
گونه مرگ دیگری قابل مقایسه نیست .تا قرن بستم ،چنین مرگی قابل تصور نبود پس از آشویتس کلمات معصومیت خود را از دست دادند .نازیها زبان را
و تا ابد هم جبران ناپذیر میماند .حیرت ما در برابر بیمانند بودن فاجعه آشویتس مسموم کردند ،آن را آلودند.
تنها با شگفت زدگی ما در برابر امیدی برابر است که یهودیان از آشویتس کسب آشویتس فاجعههای دیگر انسانی مانند هیروشیما و کشتارهای قومی دیگر را
کردند .درست مانند بهاری که از ویرانهها برآید».
ممکن کرد.
آشویتس تجسم یافت ،هیچ معنایی ندارد .جالد بیدلیل میکشت ،قربانی آشویتس نه تنها حمله به میلیونها انسان بیگناه ،بلکه تهاجم به خود نیکی بود.
بیدلیل کشته میشد .هیچ خدایی نه به اولی دستور داد چوبه دار برپا کند و نه به آشویتس نماد شرارت مطلق انسانی بود.
دومی فرمان داد که از سکوت اعدام باال رود .اگر رنج یک انسان معنایی داشته از یکی از بازماندگان شرکت کننده در محاکمه آیشمن پرسیدند،آیا میتوانست
باشر ،رنج سس میلیون نفر هیچ معنایی ندارد.
برای آشویتس معنایی متصور شود؟
پس آشویتس دیگر هیچ چیزی مثل سابق نمیشود .باید دوباره جای خود را جواب داد:
پیدا کنیم ،همان گونه که ساکنان گتو ناچار شدند دنیا را به طریقی جدید تجربه «خدا نکند بتوانم .درک آشویتس از درک نکردنش هم بدتر است .دنیای
کنند .باید از نو فلسفه تاریخ نوشت یا درستتر بگویم :چنین فلسفهای در دست آشویتس خارج از کالم قرار دارد زیرا خارج از منطق است».
ساخت است .مردم گتو بودند که اولین جمالتش را ثبت کردند.
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در جنوب کالیفرنیا:

تنظیم :مژگان انوشیروانی event@08.net

پیشبینی هوا

GLENDALE

LOS ANGELES

				SAN FERNANDO VALLEY

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 جمعه  28اکتبر 2016
کنسرت علی عظیمی

کنسرت ابی

کانون سخن برگزار می کند

شنبه  5نوامبر ساعت  9شب
ورودیه از  50تا  250دالر
فروش بلیط از طریق وب سایت
www.ebiconcert.com

یکشنبه  6نوامبر
نگرش سیستمی به زندگی
ورودیه  44دالر
چهارشنبه  2نوامبر ساعت  7شب
دکتر ریموند رخشانی استاد دانشگاه یو اس سی بلیط در شرکت کتاب موجود است
818 9 08 08 08
310 909 3627
EL Rey Theatre
Community Room
5515 Wilshire Blvd.,
2500 Broadway,
Los Angeles, CA 90036
Santa Monica, CA 90404

Microsoft Theater
777 Chick Hearn Court
Los Angeles, CA 90015
کنسرت اندی در شب شکرگذاری

شب شعر در بت دیوید

چهارشنبه ۲۳ ،نوامبر ساعت  8شب
همراه شینی و دیجی ام دی
 ۱۸سال به باال با کارت شناسایی

سه شنبه ها از ساعت  7/30تا  8/30شب

Hotel Irvine
17900 Jamboree Rd.,
Irvine, CA 92614

Beith David Educational
Center
18648 Clark St.,
Tarzana, CA 91356

بنیاد فرهنگ برگزار می کند

با حضور  25بند و مکس امینی
شنبه  5نوامبر ساعت  6بعد از ظهر

جمعه و شنبه  28و  29اکتبر
همراه با کامیار
818 985 5800

310 666 1546
کاباره تهران

16101 Ventura Blvd.#160
Encino , CA 91436

event@08.net

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.

نشستی با دکتر صدرالدین الهی

مراسم گرامیداشت علی صدر

شنبه  5نوامبر از ساعت  4تا  7شب

معرفی کتاب طفل صد ساله ای به نام شعر نو
سخنرانان :علیرضا میبدی ،عترت الهی و هما
858 552 9355
سرشار
شنبه  12نوامبر از ساعت  3تا  6بعد از ظهر
Irwin M.Jacobs Qualcomm 818 9 08 08 08
Hall
Morgan Wixon Theater
5775 Morehouse Drive,
2627 Pico Blvd.,
San Diego, CA 92121
Santa Monica, CA 90405

پارتی ساالنه هالوین بیاتو در اورنج کانتی سیاوش قمیشی

کانون هنر ایران برگزار میکند

شنبه  29اکتبر ساعت  9شب

دومین عارف نامه با حضور هما سرشار
پنجشنبه  3نوامبر ساعت  7شب
بلیط در شرکت کتاب موجود است.
818 9 08 08 08
American Jewish
University,
15600 Mulholland Dr.,
Los Angeles, CA 90077

جمعه و شنبه  18و  19نوامبر

818 344 8523

آخر هفته در کاباره تهران

Beverly Wilshire
A FOUR SEASONS HOTEL

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

818 395 1414
Yost Theater,
307 N. Spurgeon St.,
Santa Ana, CA 92701
کالس های موسیقی

سوسن کوشادپور
تمام روزهای هفته

310 477 7477
310 277 4824

موسیقی سرا شرکت کتاب
1419 Westwood Blvd.,
Los Angeles, CA 90024

STARS ON BRAND,
417 N Brand Blvd,
Glendale, CA 91203
آموزش رقص و تندرستی

کنسرت موسیقی کالسیک

با الدن همایون صفت
سه شنبه ها ساعت  7تا  8/30شب

به رهبری مهران تبیانی
یکشنبه  6نوامبر ساعت  8:00شب
بلیط در شرکت کتاب موجود است

310 962 7010
11660 W. Olympic Blvd.,
Los Angeles, CA 90064

424 666 99 66
Schoenberg Hall-UCLA
445 Charles E Young,
Los Angeles, CA 90095

کنسرت همای و انریکو گروال

کنسرت احسان خواجه امیری

کارگاه های تصویرگری

عشق از دیدگاه علم و عرفان

کنسرت شراب کهنه در ساغری نو

یکشنبه  27نوامبر ساعت  7شب

یکشنبه  18دسامبر
ساعت  8/30شب
بلیط در شرکت کتاب موجود است
818 9 08 08 08

نورالدین زرین کلک
از یکشنبه  16اکتبر ساعت  2تا  6بعد از ظهر

سخنران :دکتر نهضت فرنودی
پنج شنبه ها ساعت  7تا  9شب

949 872 7411

علیرضا شاه محمدی به همراه آواسازان
شنبه  3دسامبر ساعت  8شب
بلیط در شرکت کتاب موجود است
818 9 08 08 08

Microsoft Theatre
777 Chick Hearn Ct.,
Los Angeles, CA 90015

UCI Jordan Center
Humanities Gateway 1341
Irvine, CA 92697

619 992 8059
Downtown Palace Theater
630 S. Broadway,
Los Angeles, CA 90014

949 454 1555
بنیاد ابن سینا
15560 Rockfield Blvd.,
Irvine, CA 92618

Wilshire Ebell Theater
4401 W 8th ST.,
Los Angeles, CA 90005
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نقد و نظر:

دروغ گفتیم و اجازه دادیم تاریخمان را
با دروغ بنویسند

دکتر مهدی آقازمانی  -جامعه شناس

کمی که با خود صادق باشیم میبینیم مردم خیلی خوبیهم نیستیم .تاریخمان پر است
از دروغهای ریز و درشت .تا آنجا که صدای داریوش هخامنشی را هم درآورده است
و کشورش را از سه بال به خداوند خود سپرده است:
 خشکسالی ،دشمن و دروغ-در روایت اینکه چرا پادشاه باستانی ایران ،دروغ را در ردیف بالیای ایران سوز قرار
میدهد شاید باید به داستان بردیای دروغین اشاره کرد .آن هنگام که یکی از درباریان
به دلیل شباهتی که به برادر کشته شده کمبوجیه (پسر کوروش بزرگ) داشت ،وقتی
که دومین پادشاه هخامنشی در راه تصرف مصر بود به جای او در پایتخت ادعای
پادشاهی کرد و ...الباقی داستان را هم که همه بلدیم .تا باالخره داریوش بر او شورید
او را از تخت به زیر کشانید و خود افسر شاهی پهناورترین امپراتوری باستان را بر
سر نهاد.
اما سیمای دیگر این ماجرا در پس این قصه مشهور نهفته است .کوروش بزرگ دو
پسر داشت کموجیه که به جای پدر به تخت نشست و بردیا که او را به امیری بخشی
از سپاهیان گذاشته بود .میگویند که حسن خلق و درایت بردیا موجب آن شده بود تا
بسیاری از سپاهیان او را دوست داشته باشند و در دل مردم عامی هم جایگاهی از نیک
نامی داشت و همین امر در دل شاه جوان(کمبوجیه) این ترس را آفرید که مبادا برادری
که قرار است پشت او باشد ،از پشت به او خنجر بزند! ...پس خنجر شک و کینه را به
هم آمیخت و دستور داد تا جان برادر را بگیرند .اما از اعالم این خبر و بیان آن به مردم
طفره رفت .یا به عبارت درست ،دروغ پیشه کرد و اعدام برادر را کتمان نمود.
دیری نپایید که همین دروغ گریبان کموجیه را گرفت و در شبانگاهی که ظفرمندانه از
فتح مصر ،باده مینوشید ،آنچنان خبر به تخت نشستن برادر مردهاش او را برآشفت که
با تیغی خود را زخمی کرد و از همین زخم هم درگذشت.
سابقه دروغهای تاریخی در درازنای تاریخ ما چنان کهنهاست که گاهی بخشهای
بزرگی از تاریخ را به سیاهچالههای کتمان ،افسانه و راز فرو برده است .و چه اسف
بار که با گذشت هزارهها هرگز از آن درس عبرت نگرفتهایم و همچنان به آن کرده
زشت مشغولیم.
صدها سال بعد عصر پسران کوروش بزرگ ،کتمان تاریخ پادشاهان پیشین رویهای
روزمره در تاریخ نگاری ایران میگردد .ساسانیان که بر خواسته از پدران مشترک با
هخامنشیان هستند و از تبار پارسیها ،وقتی زمام امور را از پارتیان(اشکانیان) باز پس
میگیرند به گونهای آگاهانه به گذشتگان خود جفا میکنند و آنگونه منظر تحقیقات
تاریخ شناسانی چون تورج دریایی است ،آگاهانه و عامدانه پیشینه باستانی ایران را
نادیده میانگارند تا با افسانههایی از جنس مذهبی ،مشروعیتی فرا زمینی برای خود
بیافرینند و همین رفتار است که سرانجام ایدئولوژی آنان را در مقابل مهاجمان تازی که
به اسم خدایی در آسمانها شمشیر میزدند مغلوب میکند و تیره متفکران پارسی را وا
می دارد تا به آیین بیگانه سر تمکین فرود آورند.
اما این فرجام راه نیست .دیری نمی پاید که خدایی که از آسمان صحراهای عربستان
آمده بود در ایران تغییر شکل میدهد .ایرانیان با در هم آمیختن باورهایی از گذشته و
مبانی دین تازه ،روشی را پیشه میکنند که هم ثناگوی آیین اعراب فاتح است و هم در
تعارض کامل با آنها .نمیدانم باید آن را تالشی برای آزاد اندیشی ایرانیان آن عصر
دانست یا تمایلشان به انحراف و دروغ؟!! به هر روی سلسلهای از معصومان و پاکان
در اذهان طبقه عمومی مردم ایران ساخته میشود که قداستی آسمانی دارند و پشت در

پشت مبرای از هر گناه و دروغی هستند .در حالی که اساس قصه آنها ،خود از دروغ و
فریبی تاریخی ساخته شده است.
ایرانیان که برای قرنها سوگ سیاوش برپا میکردند و در رسای شاهزاده مظلوم
افسانهای خود که در تشتی از طال در غربت توران زمین سر بریده شد ،مویه مینمودند
به یکباره دایه عزیزتر مادر میشوند برای سر حسین ابن علی که باز هم در تشتی از
طال! در مجلس پسر عمویش یزید ،بیحرمت شده بود.
در پای چنین چرخشی است که آرام آرام فریبهای تاریخی دیگری شکل میگیرد
و با رنگ تقدس به دروغهایی که روزگاری برای هم عصران آنان کذبی بدیهی بود،
جلوهای قدسی میبخشد تا آنجا که بسیار سرها به همین دلیل بر دار میشود و چه
ظلمها که به اسم «مظلوم» دامن آدمیان را میگیرد .اما هرچه بیشتر پیش میرویم گویی
سنگینی بار دروغهای تاریخی چنان کمر ایرانیان را خم میکند که توان سر بلند کردن
را از ایشان میگیرد و فراموش میکنند خورشید حقیقت در آسمان درخشیدن دارد.
آنها در هزارتوی نوعی غرور ملی آلوده به تاریخی پر از دروغهای ریز و درشت که
گاهی حتی مسیر تاریخ را هم به بیراهه برده است ،چنان گرفتار میشوند که حتی
دیگر گذشته باستانیخود را نیز به یاد نمیآورند و اگر نبودند مردانی مانند ابومنصوری،
فردوسیو ...که پیشینه اساطیری ایران را گردآوری کنند بیشک امروز وقتی در مقابل
سنگ نوشتهای از زمان ساسانیان هم میایستادیم با خودمان فکر میکردیم کدام آدم بی
هنری چهره کوه را خراشیدهاست؟!!
دست دروغ به دفعات از آستین حاکمان بیرون آمده است که با تحریف گذشته
تالش کردهاند خود را به حق و پیشینیان خود را ناحق جلوه دهند .نمونه بارزش همین
امروزها که میبینیم خط فکر انحصارطلب جمهوری اسالمی چگونه در ابتدا همه
دستاوردهای رژیم پادشاهی در ایران را یکسره سیاه و نوکرمآبانه در مقابل غرب جلوه
میداد و بعدها حتی پا را از این هم فراتر گذاشت و یکسره بیش از دو هزاره تاریخ
باستانی ایران را به دلیل شاهنشاهی بودن آن موجب ننگ خواند و حاال دست دروغ
از آستین این سیستم حکومتی مرتجع در حال حذف و تحریف تاریخ برای کودکان
و نوجوانانی است که به مدرسه می روند .در حقیقت آنها در تالشهستند تا با روایتی
ساختگی از تاریخ ،نسلهایی را پرورش دهند که ذهنی بسته از گذشته تاریخی خود
دارند و باید در کمال تاسف اذعان کنم که به گواه همه تاریخ ،موفقیت با آنهاست .آنها
که دروغ میگویند و تاریخ را با دروغ میسازند.
در این میانه تکلیف این ضرب المثل قدیمی چیست که میگوید «ماه پشت ابر
نمیماند و سرانجام ،حقیقت روشن خواهد شد»؟ آیا باید آنرا شعاری دانست که بیش
از شعور از غریوی توخالی برخوردار است؟ یا اینکه در آن رمزی نهفته است که ما را
وا میدارد تا بار دیگر در خود به جستجوی چشمههای حقیقت طلبی بگردیم؟
از منظری دیگر باید گفت حقیقت همیشه جاری است و جوینده بیتردید یابنده
خواهد بود اما و اما به آن شرط که جوینده حقیقت باشیم .آنچه که مرور تاریخ پر فراز و
نشیب ایرانیان مرا به آن مردد کرده است .روی سخنم به گروه روشنفکران و پژوهندگان
زحمتکش نیست ،بلکه منظورم طبقه عمومی ملتی است که برای افسانههایی با پس
زمینه آسمانی بیش از فصول روشن و صد البته تاریک تاریخ خود که در بسیاری از
موارد غبار فراموشی گرفته است ،ارزش قائلند .مردمی که هنوز هم دروغ میگویند و
اجازه میدهند تاریخشان را با دروغ بنویسند و طبیعی است در چنین مسابقهای کسی
جز همین مردم و تاریخشان بازنده نیست.

کوروش دیگر ،آسوده مخواب
سرودهای ماندگار:
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کوروش ای شاه شهان ،شاه شهر انشان ،شاه ایران و
جهان:
دیگر آسوده مخواب ،وقت آسودن نیست.
این جهان ،جهل و جنون است همه
کشورت ،غرقه به خون است همه.
کوروش ای شاه شهان ،شاه ایران و جهان:
سر ز خوابت بردار،
خاک اعصار به سر پنجه ی تدبیر بدَ ر
و دگرباره بگستر َع َلم داد به بیدادِ زمان.
کوروشا ،شاه ِ شهان ،شاه ایران و جهان:
چشم بُگشا و ببین
آن یگانه منشور ،آن یگانه فرمان
که رهانید بشر را ز اسارت َو ز بَند،
و رسانید به حق دار همه حقش را،
و فرو ُک شت همه جور و فساد،
و بدَرید همه هرچند کمند،
حالیا،
ِ
زینت هر موزه شده است،
و تو گویی که در این پهنه ی گیتی،
شنوایی دگرش ،گوشی نیست.
کوروش ای شاه شهان ،شاه ایران و جهان:
ِ
خواب گران
تو بپاخیز از این
ِ
و برافراز همانن ِد یکی کوه بلند
و ببین ،که زمان خونبار است،
و زمین ،ناآرام،
غرقه در آتش و دود،
خالی از شعر و سرود.
نه ز مستی خبری ،نه ز هستی اثری،
مردمان ،در بَندند ،در عذاب و َرنجند،
نه امان نه شادی ،نه َدمی آزادی.
کوروش ای شاه شهان ،شاه ایران و جهان،
در برابر ،چه نبرد سختی است

جنگ اهریمن و انسان است این
رزم ایران و اَنیرانست این
یکطرف :زیستن در ذلت
یکطرف :مرگ ،ولی با ع زت
همه جا سفاکان بر سریرند امروز،
که به شمشیر ،هوا می درند،
وز فلک ،مرگ فرو می بارند.
کوروش ای شاه شهان ،شاه ایران و جهان،
مردِ آزاده ی اعصار و قرون،
دیگر آسوده مخواب ،وقت آسودن نیست،
سر ز خوابت بردار،
و بپاخیز و به فریادِ بلند،
رستم و گیو و فریدون،
کاوه و آرش و توس،
همه ،گردان و یَالن ایران
همه را باز بخوان
و ،دگر باره بر افراز درفش کاوه،
و بگستر علم داد به پهنای جهان،
بسرا دیگر بار
و ُ

آن سرود دیرین ،آن کالم شیرین:
نغمه ی آزادی ایران
و ،به فریاد بگو:
همه ،انسان هستیم
همه ،یکسان هستیم
برتری نیست کسی را بَر کس
همگانآزادند،درپرستش،درستایش،درنیایش،درکیش،
و به یک اندازه ،بی کم و بیش.
و ،به فرمان تو هر ایرانی
در هر از جای جهان:
چه شمال ،چه جنوب
و چه در شرق و چه غرب
یک دل ُو هم آوا
همه فریاد کنند
همه فریاد کنیم:
چو ایران نباشد ،تن ما مباد
ز ایرانیان َدر َسرای جهان – -
زنده یک تن مباد
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نقد و نظر:

ساسانیان آگاهانه هخامنشیان را به فراموشی سپردند

دکتر تورج دریایی  -باستانشناس:
حدود
ساسانیان
 500سال پس
از هخامنشیان ـ
بزرگترین امپراتوری
[شاهنشاهی] جهان
در عصر خود ـ بر
ن ایران،
سراسر سرزمی 
حکومت میکردند
اما در متون بر جای
مانده از ساسانیان،
هیچ یادآوری دقیق و
واضحی از هخامنشیان به ثبت نرسیدهاست.
در حالی که در متون تاریخی کالسیک کشورهایی
که در زمان هخامنشیان در پهنهی این بزرگترین
امپراتوری (شاهنشاهی) جهان ،قرار گرفته بودند،
اطالعات بسیاری دربارهی امپراتوری(شاهنشاهی)
گسترده هخامنشیان وجود دارد .مصریان ،یهودیان
و یونانیان تحت تاثیر هخامنشیان قرار گرفتند و در
متون و کتیبههای خود از آنان یاد کردهاند و سوال
این است که چرا ساسانیان در آثار خود یادی از
هخامنشیان نکردهاند؟
ساسانیان در سده سوم میالدی ،از ایاالت پارس
برخاستند .یعنی همان ایالتی که هخامنشیان 500 ،سال
پیش از آنان ،از آن جا برخاسته بودند.
مورخان باستانی غرب در آثار خود نوشتند
که ساسانیان تالش کردند تا عظمت امپراتوری
(شاهنشاهی) هخامنشیان را دوباره احیا کنند.
هخامنشیان و ساسانیان وجوه اشتراک بسیار
دیگری نیز دارند که شاید نشانگر این نکته باشند
که ساسانیان تحت تاثیر سیاستهای پیشین
امپراتوری (شاهنشاهی) هخامنشی بودهاند .اما در
زمان ساسانیان ،هیچ اثر نوشتاری ثبت نشده است
که نشان دهد ،آنان پادشاهان  500سال پیش از خود
را به یاد دارند.
با مطالعه آثار نوشتاری بر جای مانده از پادشاهان
هخامنشی ،این پرسش در ذهن باستانشناسان و
استادان تاریخ باستان مطرح شد که آیا ممکن است
چنین شاهنشاهی عظیمی (هخامنشی) که تا قرنها
پس از خود بر حکومتهای سرزمینهای همسایه
تاثیر عمیق بر جای گذاشت ،از یاد هموطنان پارسی
خود رفته باشد؟
آنان این سوال را مطرح کردند که چگونه ممکن
است که ایرانیان هخامنشی سنگنوشتههایی را که
برای ما در تختجمشید (کاخ بزرگ هخامنشی) و
ن گورهای
یا مجموعهای از نقش برجستههای پایی 

هخامنشی مانند نقش رستم و ...بر جای گذاشته
باشند .اما ایرانیان ساسانی از این دوره تاریخی،
بیاطالعاتی باشند؟
دکتر تورج دریایی ،معتقد است که ساسانیان
آگاهانه و به دلیل ،احتماال سیاسی یا دینی ،از
هخامنشیان در آثار خود یاد نکردهاند.
یار شاطر ،کتنهوفن و رولف نخستین کسانی
بودند که این نکته را طرح کردند که ساسانیان به
دلیل عدم حافظه تاریخی ،هخامنشیان را به یاد
نمیآورند ،نه به دالیل سیاسی یا دینی.
این سه تن در مقالههایشان این بحث را مطرح
کردند که نباید الزاما فرض کرد که ساسانیان ،باید
هخامنشیان را به یاد داشته باشند .این سه تن یاد
آور شدند که تنها منابع کالسیک غربی و غیر ایرانی
هستند که نوشتهاند ،ساسانیان از وجود هخامنشیان
آگاهی داشتند و حتی در سیاستهای خود ،روش
آنان را اتخاذ میکردند .اما آنها را آگاهانه از حافظه
مکتوب حذف کردهاند و سیاستهای سکوت و
نادیده انگاشتن را در ارتباط با هخامنشیان پیشه
کردند.
یار شاطر در مقاله خود که در سال  1371در رم
به چاپ رسید ،تاکید میکند که اگر منابع ساسانی
درباره هخامنشیان سکوت کردهاند ،به این دلیل بوده
است که سلسله قبل از ساسانیان ،هخامنشیان نبودند
و اشکانیان بودهاند .اگر ساسانیان باید از گذشتگان
در متون ساسانی یادآوریای میکردند ،این
گذشتگان هخامنشیان نبوده بلکه اشکانیان بودهاند که
ساسانیان ،آنها را بر کنار کرده و سلسلهی ساسانیان
را بنا نهادند.
اما دکتر «تورج دریایی» دالیلی را ذکر میکند تا نشان
دهد ،ساسانیان حافظه تاریخی داشتهاند و هخامنشیان
را به یاد میاورند .اما سیاست آنان دربارهی امپراتوری
(شاهنشاهی) عظیم هخامنشی ،مبتنی بر سکوت و
نادیده انگاشتن بود .او برای اثبات نظری ه خود ،چند
دلیل را طرح میکند.
یکم ـ سنت تاریخ نویسی ساسانی :ساسانیان در
سنت تاریخ نویسی ،بخشهایی از تاریخ گذشته را
مسکوت گذاشتهاند ،از جمله هخامنشیان را .آنان
به ندرت از پادشاهان هخامنشی یاد کردهاند .در
تاریخ نویسی ساسانی ،در روایت زرتشتی ،کیومرث
آغازگر تاریخ انسان است و پس از او پیشبدان و
کیانیان روی کار میآیند .در زمان آخرین پادشاه
کیانی ،یعنی ویشتاسب ،زرتشت ظاهر میشود و
اندیشههای دینی خود را اشاعه میدهد.
تاریخ ساسانی از «دارای دارایان» نام میبرد که

ظاهرا داریوش سوم ،پادشاه هخامنشی است .یعنی
این اولین اشاره به نام یکی از پادشاهان هخامنشی
در تاریخ نویسی ساسانی است.
در نوشتههای دیگر فارسی میانه ،نام اردشیر دیگر
غیر از اردشیر بابکان آورده شده است .این اردشیر
ظاهرا اردشیر دوم پادشاه هخامنشی است .اردشیر
دوم کسی است که پرستش آناهیتا را در شاهنشاهی
ایران ،رواج داد .این پرستش تا زمان ساسانیان نیز
ادامه داشت.
بدین سان ،ساسانیان از دو یا سه پادشاه هخامنشی
در آثار خود یاد کردهاند که تا حدودی به این معنی
است که ساسانیان ،هخامنشیان را به یاد داشتهاند.
دوم ـ سنت شفاهی :در زمان هخامنشیان و پس
از اشکانیان ،سنت شفاهی و سینه به سینه ،رواج
بسیار داشته است .شفاهی بودن بخشی از تاریخ
ایران ،این تاریخ را آسیبپذیر کرده است .در منابع
آمده است که خنیاگران اشکانی ،قصه پادشاهان
اشکانی و هخامنشی را به صورت شعر در کوچه
و برزنها میخواندند .این سنت تا زمان ساسانیان
رواج داشته است .به این ترتیب یعنی بخشی از
تاریخ هخامنشیان ،به صورت نقل قول شفاهی ،در
اذهان مردم تا روزگار ساسانی باقی مانده بود.
سوم – منابع غیر دینی ساسانی و غیر ساسانی:
در منابعی چون منابع یهودی یا متونی چون متن
پهلوی «شهرستان ایرانشهر» از چندین شاه و
شاهزاده ایرانی یاد شده است که با شاهزادهگان
یهودی ازدواج کردهاند .یعنی در این منابع آمده
است که ایرانیان با یهودیان زمان خود ،ارتباط خوبی
داشتهاند .مثال مادر بهرام گور ،دختر «رسکالوت»
پادشاه یهود ،شیشین دخت بوده است .این امر
به طور غیر مستقیم نشان میدهد که ساسانیان از
هخامنشیان آگاهی داشتهاند ،زیرا یهودیان در منابع
مکتوب خود بسیار از هخامنشیان یاد کردهاند.
چهارم ـ تبدیل تاریخ نگاری واقعی به تاریخ
نویسی مذهبی :به دلیل قدرت پیشوایان مذهبی
زرتشتی ،اسالف ساسانیان که زرتشتی مذهب
بودند به کیانیان که درزمان آخرین پادشاهی آنان
زرتشت ظهور میکند .باز میگردد نه به هخامنشیان
که زرتشتی نبودند .در حقیقت کتاب آسمانی اوستا
(از سخنرانی دکتر تورج دریایی در دفتر نشر تاریخ
ایران) ،هیچ خاطرهای از هخامنشیان ندارد .نمونههای
این تاثیر مستقیم مذهب در حقایق تاریخی ساسانی
در جاهای دیگر نیز دیده میشود .به این ترتیب،
خاطرات ساسانیان از گذشته زرتشتی گرفته میشود
و رسما یاد و خاطره هخامنشیان ،انکار میگردد.

 -6شهر ريشه  -درخت جدولي  -شهر قبله  -از ماههاي
افقي:
ميالدي
 -1پهنا  -متكا  -شهر زيره
 -7شهري آذري  -بخش فوالدي اصفهان  -پاي بند
 -2برگ كاغذ  -اثر شاتوبريان  -ياس
 -8حافظه كامپيوتري  -دانه سحرآميز
 -3چاي تلخ  -تيراندازي  -شيريني كرمانشاهي
 -9آشنا  -قيچي پشمزني  -شهري مازني
 -4حرف دهانكجي  -خداي بابلي  -شبانگاه  -خانم
 -10از ماههاي رومي  -نزد ايرانيان است  -حرف تعجب -
 -5كنجد كوبيده  -رشد  -جگر سفيد  -هنوز فرنگي
نوعيزغالسنگ
 -6لغزنده  -پارچه يماني  -كتان مصري
 -11توقف فيلمبرداري  -سنگ سبز قيمتي  -كجاست -
 -7ظاهر عمارت  -از اثرهاي معروف خواجوي كرماني
 -8عقل و خرد  -از رودهاي مهم ايران  -شهر جشنواره  -كركس
 -12نوعي حافظه جانبي  -شاه گور گير  -از شهرهاي زنجان
لولهگوارشي
 -13از كانيها  -از شهرهاي خراسان  -دستي
 -9از درياچههاي حفاظت شده ايالت آالسكا  -كنار
 -14خويشان و بستگان  -پايتخت اتريش  -كشور فالسفه
 -10دورويي  -خورشيد  -عدد حمام
 -15ماده برگ توتون  -گياه طبي
 -11طمع  -واحد مقاومت  -ابتدا و آغاز  -خورجين
 -12ضرر  -بيسواد  -پولخرد هند  -او
حل جدول شماره گذشته
 -13دور افتاده  -زردي  -اثر دانيل استيل
 -14از جزاير خليج فارس  -آشيانه مرغ  -رتبهبندي كاراته
 -15عروسك مدل لباس  -ستون خيمه  -صدر

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

عمودي :
 -1از بازيگران كمدي سينماي آمريكا  -قرصي خوابآور
 -2قيماق  -سنگ سرخ  -آش زيره
 -3هوش و خرد  -نخستين ايالتي كه اعالميه استقالل آمريكا
را پذيرفت و امضا كرد  -معلم زن
 -4حوت  -اليق و درخور  -مخفف مكيدن
 -5گرو  -چله كمان  -بئر  -ذره باردار
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در دنیای علم و پزشکی:

داروهای ضدافسردگی در دوران بارداری ،اختالالت گفتاری
کودکان را «افزایش میدهد»
کودکانی که مادرانشان در زمان بارداری از داروی
ضدافسردگیاستفادهمیکنند،بیشازکودکاندیگرممکن
است دچار مشکالت گفتاری و یادگیری زبان شوند.
به گزارش وبسایت الیو ساینس ،پژوهشگران
دانشکده سالمت عمومی دانشگاه کلمبیا در شهر
نیویورک ،میگویند که دارویهای بازدارندههای
بازجذب سروتونین (که با نام اس اس آر آی )
شناخته میشوند ،میتوانند روی جنین اثر نامطلوب
بگذارند.
این تحقیق ،که در مجله علمی جاما سایکیتری
منتشر شده ،به بررسی بیش از هشتصدهزار کودک
متولد سالهای  ۱۹۹۶تا  ،۲۰۱۰پرداخت ه است.
این تیم تحقیقاتی دریافت ه که مادرانی که داروهای
ضدافسردگی استفاده میکردند تقریبا دو برابر بیشتر
از دیگر زنان ممکن است نوزدانی بهدنیا آورند که با
مشکالت یادگیری و بهویژه یادگیری زبان مواجهاند.

به گزارش هافینتگون پست ،پروفسور آلن برون
میگوید که این نخستین تحقیق در در نوع خود و
در این مقایس بزرگ است که به ارتباط داروهای
ضدافسردگی و یادگیری زبان و سخنگویی میپردازد.
محققان زنان را به سه دسته تقسم کردند :گروه
نخست زنانی بودند که دست کم یکبار قبل یا در
هنگام بارداری داروی اس اس آر آی استفاده کرند.
گروه دوم زنانی بودند که یک سال قبل یا در هنگام
بارداری با نوعی از اختالالت روانی دست و پنجه نرم
کردند اما دارو استفاده نمیکردند و گروه سوم زنانی
بودند که قبل از بارداری یا در هنگام آن نه داروی
ضد افسردگی مصرف میکردند و نه اختالالت روانی
داشتند.
محققان دریافتند که صرف نظر از تعداد و میزان
داروهای خریداری شده ،رابطه مستقیمی بین استفاده
از داروهای ضد افسردگی و اختالالت یادگیری زبان

در کودکان این زنان وجود دارد.
دکتر هلن وبرلی میگوید که زنان باردار باید از
ریسکی که مصرف داروهای ضدافسردگی برای
کودکانشان خواهد داشت باخبر باشند .به عقیده وی
برخی از انواع داروهای ضدافسردگی بهتر است در
زمان بارداری مصرف نشوند ،اما اگر مادر در معرض
خطر جدی اختالالت روانی و افسردگی باشد ،شاید
بهتر باشد که این داروها مصرف شوند« .برخی مواقع
هم (اثر مصرف داروهای ضد اس اس آر آی) بسته به
زمان مصرف آنها دارد .برخی از داروها ممکن است
در اوایل شکلگیری جنین بیشترین ضرر را داشته
باشند و برخی داروها در اواخر بارداری خطرناک
هستند».
توصیه دکتر وبرلی برای زنان این است که به
دقت بخش عوارض جانبی هر دارو را بخوانند و با
دکترشان در این زمینه صحبت کنند.

معبد تصفیه هوا در پکن

یک معمار هلندی در پکن ،یکی از آلوده ترین
شهرهای دنیا اثری ساخته که عالوه بر زیبایی ،هوا
را نیز تصفیه می کند .طرح او یک سازه فلزی هفت
متری است که درون آن دستگاه تصفیه هوا قرار گرفته
است .این برج ،هوای آلوده را می مکد و هوای پاک
را باز می دمد .ایده ساختن بزرگترین تصفیه کننده
هوا در سفر سه سال پیش او به پکن شکل گرفت.
دان روزگارد ،طراح هلندی این اثر هنری/زیست
محیطی می گوید« :برج از معبدهای چین الهام گرفته
است .یک نوع معبد پاکسازی هوا است .هوا از نوک
برج وارد و در حرکت ذرات آلوده آن جدا می شوند.
آلودگی منطقه اطراف این برج نسبت به مناطق دیگر
 ۷۵درصد کمتر است .به عبارت دیگر ،منطقه اطراف
برج ،پاک ترین منطقه شهر است»
دان روزگارد امیدوار است این ابتکار دیگران را به ذرات آلوده به کجا می روند؟ طراح جوان میگوید :این معمار و هنرمند می گوید هر کس با خرید یک
یافتن راه حل هایی برای حل مشکل آلودگی شهرهای «ذرات آالینده را فشرده می کنیم و بعد به آنها شکل حلقه ،به شهر هزار متر مکعب هوای سالم هدیه می
بزرگ تشویق کند .به گفته او حجم هوای تصفیه شده می دهیم ،سپس با یک پوشش بصورت حلقه و دهد .این برج تصفیه هوا سال آینده در شهرهای دیگر
این دستگاه در یک روز ،برابر با فضای یک استادیوم انگشتر در می آیند و زوج ها به نشانه عشق آن را عرضه خواهد شد.
خریده و به هم هدیه می دهند».
فوتبال است.

گنجینه ای از فسیل های انسان اولیه در معرض دید عموم

موزه ملی گرجستان میزبان نمایشگاهی از استخوانها و
فسیل هایی از سراسر جهان است .فسیلهایی که زمانی
نزدیک به دو میلیون سال تکامل انسان و دیگر جانوران
را نشان می دهند.
در این نمایشگاه بخش مربوط به دوران ماقبل تاریخ
گرجستان ،مورد توجه بسیاری از بازدید کنندگان قرار
گرفته است.
این کشور به علت موقعیت جغرافیایی اش که در
جنوب منطقه قفقاز قرار دارد ،در گذشته در سه راهی
فرهنگها واقع شده بود و یکی از مکانهای مهم تکامل

دیوید لورد کیپانیدز ،مدیر موزه می گوید« :دقیقا ۲۵
سال پیش ،ما یک فک انسان را در دمانیسی پیدا کردیم.
تصور این موضوع غیرممکن بود که بتوان فسیلی یک
میلیون و هشتصد هزار ساله خارج از آفریقا یافت .پس
از این کشف ،ما فسیل دیگری پیدا کردیم و اکنون پنج
جمجمه داریم که چهارتای آنها با آرواره هستند .همچنین
بخش های مختلفی از کالبد انسان ،استخوانهای حیوانات
و ابزارهای سنگی .اکنون می توانیم بگوییم که بهترین
مجموعه از انسان اولیه در خارج از آفریقا را داریم».
مجموعه ای که در اینجا پیدا شده ،شواهد اولیه ای از
حرکت انسان به خارج از آفریقا ،به سمت شمال کره
زمین و دیگر نقاط جهان است.
نیکالس توت ،از دیگر مدیران این موزه می گوید« :این
اولین شواهد از مهاجرت انسان به خارج از آفریقا است.
انسان به شمار می رفت .به همین دلیل بیش از پانصد ابزارهای سنگی بسیار ساده اند و مغز ،یک سوم اندازه
سایت مربوط به دوران پارینه سنگی در این منطقه کشف مغز انسان مدرن است .اما هیچکدام از اینها مانع نشده
است که آنها نتوانند در مقابل دندانهای بزرگ و تیز گربه
شده است.
شهر کوچک دمانیسی در ۶۰کیلومتری تفلیس ،پایتخت ها و دیگر حیوانات خطرناک ،به زندگی شان ادامه دهند.
گرجستان اکنون برای دانشمندان یکی از مهمترین مراکز این شگفت انگیز است».
این نمایشگاه که «عصر حجر گرجستان» نام دارد و
مطالعه است.
در اینجا بود که در سال  ۱۹۹۱میالدی دانشمندان شامل فسیل هایی  ۷میلیون ساله از چاد و همچنین
گرجی ردپاهایی از حضور انسان اولیه یافتند .در اینجا تعدادی فسیل بازسازی شده کلیدی برای تکامل انسان
بود که در سال  ۲۰۰۵میالدی یک جمجمه انسان مربوط است ،تا شهریور ماه سال  ۱۳۹۶شمسی (سپتامبر ۲۰۱۷
میالدی) برای بازدید عالقمندان دایر است.
به یک میلیون و هشتصد هزار سال پیش کشف شد.

نگاهیبهخودروهایالکتریکی 2017

خبرگزاری ایرانشهر

در سراسر جهان ،همه فارسی زبانان شما را
میبینند
www.iranshahrnewsagency.com

پس از رسوایی دستکاری در تنظیمات خودروهای
دیزلی فولکس واگن که میزان آالیندگی این خودروها را
کمتر نشان میداد ،حال تولید خودروهای الکتریکی بیش
از همیشه مورد توجه سرمایه گذاران این شرکت بزرگ
خودروسازی آلمانی قرار گرفته است .حاصل تمرکز
در تولید این خودروها را می توان در نمایشگاه اتومبیل
پاریس مشاهده کرد.
این شرکت امیدوار است فروش این دست از
خودروهایش را تا سال  ۲۰۲۵میالدی به  ۳میلیون
دستگاهبرساند.
یورگن اشتاکمن ،از مدیران فولکس واگن می گوید:
«تولید خودروهای دیزلی همچنان و برای سالهای
طوالنی در سراسر جهان ادامه خواهد داشت .برندهای
زیادی هستند که همچنان به تولید خودروهای دیزلی
می پردازند .خودروهای بنزینی نیز همچنان برای سالها
تولیدشان ادامه خواهد داشت .اما معتقدیم که خودروهای
الکتریکی در مرکز تغییر و تحوالت در آینده قرار خواهند
گرفت و به ما اجازه خواهد داد تا واقعا دست به تغییر
بزنیم .هم تغییر در تکنولوژی هایمان و هم در مفهوم
زندگی برای مشتریانمان».
شرکتخودروسازیاوپلنیزبامدل«»AMPERA-E
در این نمایشگاه حضور دارد .محصول جدید این
شرکت آلمانی بهار  2017وارد جادهها میشود .اما
همچنان یکی از نگرانی های تولید کنندگان خودروهای
الکتریکی ،کمبود مراکز شارژ باطری ها برای رانندگان در

جادهها است.
شرکت خودرو سازی فرانسوی رنو نیز با خودروی
الکتریکی جدیدش از گروه رنوهای « »ZOEدر این
نمایشگاه حضور دارد .این شرکت با تقویت قدرت
باتری مدل جدید خود می تواند با محصوالت جنرال
موتورز رقابت کند .قدرتی که باعث می شود از نظر
تئوری به جای  ۲۴۰کیلومتر کنونی تا  ۴۰۰کیلومتر امکان
ادامه مسیر داشته باشد .بزودی فروش تولید جدید این
کارخانه نیز آغاز خواهد شد.
آلکس گوی ،سردبیر نشریه الکتریکی
 THEROADSHOW.COMمیگوید« :با گذشت
زمان ،مردم بیشتر و بیشتری در این بخش به سرمایه گذاری
میپردازند .آنها درک کرده اند که سوخت این خودروها
ارزانتر است و گاه حتی قیمت خرید آنها پایین تر و اینکه
حتی می توانیم از کمکهای دولتی نیز استفاده کنیم و وسیله
مناسبی برای حمل و نقل داشته باشیم .با توجه به تمرکزی
که امروز فعالیتهای اقتصادی روی موضوع محیط زیست
دارد ،این مساله مهم و مهمتر می شود که برندهای مشهور
وارد این بازار شوند».
خودروی برقی شرکت «تسال موتورز» نیز از فروش
خوبی برخوردار بوده و توانسته تاکنون با قدرت باتری
خودروی «اس اسپورت» که امکان طی مسافت ۵۰۰
کیلومتر طی دو شارژ را می دهد ۱۳۰ ،هزار دستگاه را به
فروش برساند .این موفقیت ثابت کرد که مصرفکنندگان
حاضرند برای خودروهایی با قدرت شارژ بیشتر ،قیمت

باالتری بپردازند.
شارل دولویل ،رئیس بخش تبلیغات تسال میگوید:
«ما یک منبع شارژ فوق العاده سریع داریم ،یک منبع
سوپر شارژ که اجازه میدهد خودرویی که صد درصد
الکتریکی است ،برای سفرهای طوالنی از این منبع
استفاده کند .به این ترتیب ما چیزی بیش از یک خودرو
را به مشتریانمان پیشنهاد میدهیم ،یک اکوسیستم کامل
را».
اما هنوز هم شارژ باتری خودروهای الکتریکی بیش
از پر کردن باک یک خودرو با بنزین یا گازوئیل زمان
میبرد .به همین دلیل کماکان بخش قابل توجهی از
نمایشگاه پاریس به نمایش خودروهای نوینی با دیگر
سوختها اختصاص دارد.
الکس گوی میافزاید« :همیشه برای خودروهای
احتراقی فرصت کار هست .چه خودروهای قدیمی و چه
جدید .گاه ما در این سالها در اطرافمان برخی اتومبیل
های کالسیک را می بینیم که عمری به اندازه عمر ما
دارند و تعجب میکنیم که چگونه میتوانند وجود داشته
باشند .همه نوع خودرویی میتواند کنار دیگر خودروها
به کارش ادامه دهد .برای همه آنها همیشه در جاده ها
فضایی هست».
بنا بر داده های پایگاه فروش جهانی خودروهای
الکتریکی ،فروش جهانی این خودروها در سه ماهه اول
سال جاری میالدی در مقایسه با دوره مشابه در سال قبل
از آن  ۴۲درصد رشد داشته است.
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برترین خودروهای برقی سال آینده کدامند

وب سایت  Business Insiderبرخی از برترین مدلهای پیش رو خودروهای برقی در حال تولید را به شرح زیر معرفی کرده است:

تسال  ۳-قرار است با قیمت  35هزار دالر در سال  2017وارد بازار شود.

شورولت پس از موفقیت ولت حاال بولت را با قیمت 30هزار دالر به بازار میفرستد.

پورشه از سال  2020با مدل  Mission Eگرانقیمت و برقی خود در خدمتتان است.

 Audiماشین شاسی بلند و برقی خود را از ژانویه  2018به بازار میفرستد.

باورتان میشود این همان فولکس خودمان است اما مدل برقی.Budd-E

کمپانی نیسان می گویدبا خودروی برقی تازهاش در سال  2017شگفتی خواهد آفرید.

بنز سوارید؟ بفرمایید مدل کامال برقی  B250Eیک سال زودتر موعد به بازار آمده.

کمپانی جیپ ادعا دارد مدال بهترین متعلق به اوست برای جیپ مدل .E-Mehari

 ...و جای پیکان خودمان هم خالی...
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برخورد نژاد پرستانه نماینده مجلس با
دانشآموزایرانیدانمارکی

در برنامهای که هفته گذشته از تلویزیون ملی دانمارک پخش
شد« ،مارتین هنریکسن» نماینده مجلس دانمارک و از اعضای
حزب راست افراطی «مردم» و رییس کمیته مهاجرت در
مجلس دانمارک ،خطاب به «ینس فیلیپ یزدانی» دانشآموز 18
ساله ایرانیتبار متولد دانمارک ،هویت دانمارکی او را زیر سوال
برد .آقای یزدانی از پدری ایرانی و مادری دانمارکی زاده شده و
رییس شورای دانشآموزی دبیرستان محل زندگی خود است.
به گزارش رسانههای دانمارکی این نماینده مجلس دانمارک،
با قطع کردن حرفهای دانشآموز  18ساله ایرانیدانمارکی که
درباره هویت دانمارکی خود به عنوان کسی که در دانمارک
بدنیا آمده و بزرگ شده سخن میگفت ،گفته است« :اینکه یک
نفر چگونه دانمارکی می شود ،مهم نیست ».و در برابر شگفتی
بینندگان ادامه داد« :هیچکس نمیتواند بگوید که منصفانه
است که یک نفر همه دنیا را به دانمارک بیاورد و آنها بچهدار
شوند و سپس بچههایشان دانمارکی شوند .این بحث را ساده
کردن است و توهین به نسلهایی است که این سرزمین را
ساختهاند!» اینجا پرسشی قدیمی مطرح میشود به این مضمون
که «دانمارکی بودن یعنی چه؟»
بسیاری از سیاستمداران ملیگرای افراطی با رد امکان
دانمارکی شدن افراد مهاجر حتی با گذشت چند نسل ،خواستار

کنار گذاشتن سیاست رسمی ادغام مهاجران در جامعه دانمارک
هستند.
بسیاری از مخاطبان این برنامه تلویزیونی از سخنان آقای
هنریکسن شگفتزده شدند زیرا ینس فیلیپ یزدانی نمونه
بارز یک پسر دانمارکی است که نتیجه سیاست ادغام مهاجران
در جامعه دانمارک است .یزدانی از مادری دانمارکی و پدری
ایرانی بدنیا آمده ،بسیار روان به زبان دانمارکی حرف میزند و
رییس شورای دانشآموزی دبیرستان خود است.
شایان ذکر است این گونه رفتارهای تند در سیاستهای
مهاجرتی دانمارک پس از بحران اخیر هجوم مهاجران و
پناهجویان به اروپا ،اوج گرفته است .در موردی دیگر در مجمع
اخیر حزب «مردم» دانمارک ،یکی از چهرههای شناخته شده
این حزب یعنی خانم «چیینه نیلسن» در میان تشویق حاضران
گفته بود« :بیگانگان گدایانی هستند که مورد لطف قرار گرفتهاند
اما عامل گسترش آلودگی و پلیدی هستند .آنها متقلب ،دزد،
تجاوزگر و قاتلند».
سخنران دیگر این حزب «مارلین هارپسو» که نماینده مجلس
دانمارک نیز است ،گفت« :باید به این پناهجویان یک جفت
کفش کتانی داد و گفت ،اگر توانستهاند تا اینجا پیاده بیایند ،پیاده
هم میتوانند به خانهشان برگردند».
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