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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برای نخستین بار در تاریخ ،دانشگاه UCLAمیزبان یک جشن تولد جهانی :

در صفحات دیگر:

رویدادهای هفته در لسآنجلس
شرح در صفحه 11
تهدیدامنیتیبراییک
دبیرستان در ون نایس

بهاییان جهان 200،سالگی
پیامبر دیانت بهایی را جشن گرفتند

آتش در پارک کدوهای
هالووینی
بازداشت قاتل خانوادگی در
اورنجکانتی
شرایطمشارکتدرانتخابات
 2018تسهیل شد

بهاییان سراسر عالم از ساعت  4بامداد
روز جمعه  20اکتبر  2017به وقت
گرینویچ ( 7:30صبح به وقت ایران)،
یکایرانیتبارکاندیدای
در گرداگرد کرهخاکی دویستمین
سالگرد زادروز مردی را به جشن
نمایندگی کنگره از ارواین شد
مینشینند که بنیانگذار آیین بهاییت
و پیامبر مورد احترام بیش از  8میلیون
خزانهداریآمریکابرنامهمقابله پیرو این آیین در سراسر جهان است.
این جشنها در گوشه و کنار جهان
با سپاه را تشریح کرد
از اقیانوسیه و استرالیا گرفته تا هند و
آفریقا و اروپا و همچنین در شهرهای
گوناگون آمریکا از سوی شهروندان
دعوا در ارودگاه جمهوریخواهان باورمند به آیین بهایی برپا شده و
شرکت عموم مردم ،فارغ از آیین و
باال گرفته است
مذهب و تیره و نژادشان در آن آزاد
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید است.

در ایران نیز بسیاری از خانوادههای گرامیداشت دویستمین سالگرد
بهایی ساکن در آن کشور خصوصا والدت حضرت بهااهلل تدارک دیده
بهاییان ساکن در تهران که شهر مولود شدهاست.
حضرت بهااهلل است نیز علیالرغم در لسآنجلس نیز که دهها هزار
فشارهای گسترده سیاسی و اجتماعی شهروند بهایی در آن سکونت دارند،
تحمیلی به ایشان از سوی حکومت ،دانشگاه  UCLAمیزبان برپایی
آماده اعاده نیایش به درگاه حق مراسم ویژهای به همین مناسبت
و قرائت مناجات برای این موعد است.
خاص هستند و بخش بزرگی از در این مراسم که از ساعت  4بعد
300هزار بهایی ساکن در موطن پیامبر از ظهر روز 22یکشنبه اکتبر به
آیین بهاییت خود را آماده مشارکت وقت غرب ایاالت متحده در سالن
در جشنهای کوچکی میکنند که در  ROYCE HALLاین دانشگاه
برگزار خواهد شد ،مجموعه
خانههای احبا برپا خواهد شد.
در ایالت متحده نیز در شهرهای برنامههای متنوعی برای گرامیداشت
گوناگون از جمله شیکاگو و دویستمین سالگرد زادروز حضرت
سانفرانسیکو نیز مراسممتعددی برای بهاهلل تدارک دیده شده است.

عروس ایرانی گوگل سفید پوش شد

«اندرو چارلز وینر» یکی از مدیران ارشد شرکت
گوگل در سانفرانسیسکو با دختری ایرانی آمریکایی
پیوند زناشویی بست.
«رویا سلیمانی» و «اندرو چارلز وینر» ،روز یکشنبه
پانزدهم اکتبر ماه جاری در سالن جولیا مورگان بالروم
شهر سانفرانسیسکو طی مراسمی باشکوه با یکدیگر
پیوند زناشویی بستند.
دکتر مجد کیوانی که یکی از اعضای موسسه
غیرانتفاعی «وزارت ازدواج آمریکایی» و از دوستان
خانوادگی عروس ایرانیتبار این مراسم ازدواج بوده
است ،تدارک برنامه جشن عروسی زوج خوشبخت
را دیده بود.
همسر رویا سلیمانی عروس  32ساله ،اندرو وینر،
یکی از مدیران بخش ارتباطات شرکت مشهور رایانهای
 Google.orgاست که فعالیتهای بشردوستانه
کمپانی گوگل را پوشش میدهد.
خانم سلیمانی با مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه
کالیفرنیا در برکلی در رشته مطالعات عربی فارغالتحصیل
شده است.
او دختر پروین و منصور سلیمانی از شهر استاکتون
کالیفرنیاست .پدر عروس صاحب بازنشسته یک

کارگاه خیاطی است و مادرش مالک یک مهدکودک
در استاکتون می باشد.
داماد ،آقای وینر  38ساله ،متخصص اعطای وام مسکن
از بانک  First Republic Bankسانفرانسیسکو
است؛ او پسر مرحوم دکتر تامس وینر و رجینا وینر از
نوواتو کالیفرنیاست.

به گزارش نیویورک تایمز ،این زوج که در آگوست
 2011در یک مراسم عروسی در الگونا بیچ یکدیگر
را مالقات کرده بودند ،قرار بود در باشگاه چاردونی
در شهر نپا کالیفرنیا مراسم عروسیشان را برگزار
کنند که بدلیل آتشسوزی گسترده در آن منطقه ،شهر
سانفرانسیسکو را برای جشن عروسیشان برگزیدند.

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

www.iranshahrnewsagency.com
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تصویر هفته		 :

اثر :ژاک فراست

در کانون خبر:

جشن تولد پیامبر ایرانی در ایران ممنوع است

در حالی که فشارهای دولتی در ایران بر علیه
شهروندان بهایی همچنان به روال گذشته با اشد
برخورد ممکن به نقض دائم حقوق شهروندی بیش از
300هزار شهروند ایرانی باورمند به آیین بهایی منجر
شده است ،بسیاری از خانواده های بهایی در داخل
ایران به دنبال دمیدن خورشید جمعه  28مهر ماه (20
اکتبر) در آن سرزمین کهن ،سفره های شیرینی پهن
کرده و لب به مناجات گشودهاند که میالد خجستۀ
جمال اقدس ابهی ،بهار عالم امکان و روشنایی روح
و روان به سان طلوع خورشیدی ماندگار از آن دیار
در ساحت حضرب بهااهلل متجلی شد و پرتو نوران آن
سراسر عالم امکان را در نورودید و امروز در گوشه و
کنار جهان چشن نواز است.
اما در نزدیکی ایران و در بحرین که یک کشور
اسالمی محسوب میگردد ،رواداری ارباب قدرت
در آن به تجلی اجتماعی رسیده است و اخیرا و در
آستانه دویستمین سالگرد والدت حضرت بهااهلل ،با
انتشار بنری که نشانگر رواداری مذهبی در این کشور
است ،در کنار سمبلهایی از مذاهب گوناگون ،سمبلی
از آیین بهاییت را نیز قرار داده و بحرین را سرزمینی
معرفی کرده است که در آن پیروان مذاهب گوناگون
از بودایی و سیک تا مسلمان یهودی و مسیحی و
به یادبود دومین سالگرد درگذشت شادروان:
بهایی در کنار هم و شانه به شانه هم در زیست هستند.
این در حالی است که تنها چندصد کیلومتر دور تر
در خاک ایران مهد میالد پیامبر آیین بهاییت است
بنیانگذار و مدیر پیشین انتشارات امیرکبیر ،مهمترین و گستردهترین پیروان این آیین با سختیهای گسترده بسیار روبرو
هستند.
مؤسسه چاپ و انتشار کتاب در تاریخ ایران و خاورمیانه
در رویکردی دیگر بیت العدل اعظم در پیامی خطاب
به احبّای عزیز الهی در کشور مقدّ س ایران گفته است:
«میلیونها نفر در بیش از دویست و چهل کشور،
ّ
جزیره و سرزمینِ
مستقل در بارۀ پیامدهای تولّد
حضرت بهاءاهلل ،فرزند برجستۀ کشور مقدّ س
ایران ،به تأ ّمل و تع ّمق پرداختهاند .هر ایرانی بصیر
و روشنضمیری به ابعاد بیسابقۀ این بزرگداشت
که تاکنون برای هیچ شخصیّت ایرانی دیگر برگزار
نگردیده با سربلندی و افتخار خواهد نگریست.
وسعت تن ّوع قومی و نژادی این مردم آنچنان است
که تح ّقق وحدت نوع بشر را که هدف غایی آن
حضرت میباشد بشارت میدهد».
در فرازی دیگر از این پیام آمده است:
«مو ّرخین منصف البتّه آگاهند که چرا شخصیّتی
بزرگوار از خاندان نوری از اهالی مازندران ،متولّد
طهران و از نوادگان پادشاهان ایران باستان ،با وجود
خاص به آن مرز و بوم مجبور به ترک وطن
تع ّلق
ّ
خویش گردید .چهل سال زندگی در تبعید ذ ّرهای
ق حضرتش به آن آب و خاک نکاست .با
از تع ّل 

عبدالرحیمجعفری
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لطف و عنایت مخصوص نسبت به هموطنان خویش
به تأسیس جامعهای متّحد ،پویا و مترقّی مر ّکب از
مردمانی با پیشینههای قومی و مذهبی متفاوت در آن
مملکت پرداخت».
بیت العدل اعظم در ادامه آورده است:
«توفیقات درخشان نیاکان روحانی شما آنچنان بود
که حال در سراسر عالم مردم از نورانیّت تعالیم الهی
بهرهمند میشوند .قدم ا ّول در این راستا تأکید شدید
بر اخالق و رفتار پسندیده است .در نظر آن حضرت
اخالقیّات و روحانیّات شالودهای است محکم برای
هر جامعۀ پیشرو و اساسی است مستحکم برای حفظ
و تعادل نظم اجتماعی و پیشبرد رفاه و ترقّی همگانی.
تعالیم بهائی به عنوان مثال این مفهوم را روشن
مینماید که صداقت و امانت موجب افزایش توانایی
جمعی ،گسترش صنعت و اقتصاد و پیشبرد دیگر
مشروعات مفید و سازنده است .هیچ م ّلتی بدون
تهذیب اخالق رستگاری نیابد ولی اگر اخالقیّات
حکمفرما باشد پیشرفت در جمیع مراتب قطعی است
زیرا افکار روشن گردد ،روابط فردی و جمعی تحکیم
یابد ،شجاعت اخالقی تثبیت شود ،علوم و فنون و
خردگرایی ترویج گردد ،تجارت توسعه پذیرد ،رفاه
ما ّدی و معنوی و آزادی و احترام همگان محور
سیاست و ادارۀ امور قرار گیرد و در نتیجه م ّلت خلق
جدید شود .مالحظه فرمایید که امروز در سراسر
جهان چه بسیار احزاب مختلف که مدّ عی پیشگامی
تمسک
در بهبود اجتماع هستند ولی به ع ّلت عدم ّ
به صداقت و امانت ،در واقع تیشه بر ریشۀ حیات
اجتماع خود میزنند و عملکردشان مصداق این
آیۀ قرآن کریم است که میفرماید «یخربون بیوتهم
بأیدیهم»».
پیام بیت العدل اعظم عصارۀ تعالیم دیگر حضرت
بهاءاهلل یگانگی نوع انسان ،طرح و مسیر تح ّقق آن،
مفهومی جدید از دینِ الهی متناسب با دوران بلوغ
ِ
گذاری تمهیدات الزم برای
جمعی نوع بشر ،و پایه
رفاه عالم بر اساس اتّحاد ،عدالت و صلح معرفی کرده
و میگوید:
«آثار مبارکه این نکتۀ مهم را تأکید مینماید که ثمرۀ
ن باید ترویج وحدت و همبستگی باشد و اگر
دی 
دین موجب نزاع شود البتّه عدم آن بهتر است .بدون
شک مذاکرات شما با دوستان ،همکاران و همسایگان
در این ایّام فرخنده یادآور این مطلب خواهد بود
که چطور آرمانهای واالی امروزِ همۀ مردم ایران
انعکاسی است از همان اهداف عالیهای که همواره
انگیزۀ اصلی زندگی شما و نیاکان روحانی شما بوده
و هست .تاریخ گواه است که مشکالت عمدهای
که مردم آن سرزمین از زمان ظهور حضرت باب و

حضرت بهاءاهلل تا به حال با آن رو به رو بودهاند
مسائلی از قبیل تفاوتهای قومی ،اختالفات مذهبی،
انحطاط اجتماع ،و چالشهای مربوط به برخورد
تجدّ د و سنّتگرایی میباشد .گروه بیشماری از
مردم دنیا در تعالیم حضرت بهاءاهلل درمانی برای
دردهای امروزی نوع بشر میبینند و امید و سرور
حاصله از کوشش در جهت اجرای این تعالیم است
که مش ّوق آنان برای برگزاری این جشنها میباشد.
تص ّور فرمایید که اگر ایرانیان عزیز حتّی بدون در نظر
ِ
سعادت پایدار
گرفتن مسئلۀ دین و صرف ًا به خاطر
کشور خود به موجب تعالیم حضرت بهاءاهلل عمل
نمایند از چه زیانهایی جلوگیری خواهد شد ،چه
پیشرفتهایی حاصل خواهد گردید ،چه آسایشی
دست خواهد داد ،چه رفاهی برای همگان تأمین
خواهد گشت و چگونه سربلندی ایران که وعدۀ
کرات ذکر شده تح ّقق
حتمی آن در آثار بهائی به ّ
خواهد پذیرفت».
در آخرین فراز این پیام آمده است:
«بیایید تا در بحبوحۀ این جشن جهانشمول،
آن خوابی را که پدر بزرگوار جمال مبارک در ایّام
طفولیّ ِ
ت آن حضرت دیدند به یاد آوریم و دست
شکرانه به درگاه ایزد متعال بلند نماییم که الحمد
هلل شواهد آشکار این واقعیّت را به چشم ظاهری
مشاهده مینماییم که نهایت ًا هیچ نیرویی در این عالم
نمیتواند مانع مشیّت الهی گردد».
خبرگزاری و هفته نامه ایرانشهر نیز به نوبه خود این
ایام مبارکه را به همه هموطنان بهایی در چهارگوشه
عالم تبریک میگوید.
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در کانون خبر:

تجلیل دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءاهلل توسط رهبران استرالیا

جامعۀ بهائی استرالیا به مناسبت دویستمین سال تولد
حضرت بهاءاهلل پیامهای تبریکی از آقای مالکولم
ترنبل ،نخستوزیر استرالیا ()Malcolm Turnbull
و تعدادی از رهبران ملی و محلی خود دریافت داشته
است.
آقای نخستوزیر در پیام خود مینویسد« :اکنون زمان
آن است که جشن بزرگی به مناسبت زندگی حضرت
بهاءاهلل و تعالیم ایشان در مورد یگانگی ،دوستی و
ت و دگرپذیری
خیراندیشی برپا شود .آرمانهای محب 
باید توسط همۀ مردم استرالیا ارج نهاده شود چرا که
اینها ارزشهایی هستند که ملت ما بر مبنای آن به بخشی حیاتی از مجموعۀ غنی و متنوع ادیان در استرالیا بیل شورتن ( ،)Bill Shortenیکی از اعضای پارلمان
مشعلی از هماهنگی و شکیبایی بدل شده است».
است ،ادیانی که در کنار هم این کشور را اجتماعی متنوع و رهبر اپوزیسیون مینویسد« :بدون شک شما نشان
دادهاید که در استرالیای چند فرهنگی ،جوامع متنوع ما
از جمله مواردی که رهبران متعددی در استرالیا به آن و شکیبا میسازند».
اشاره کردند تحسین و تقدیر از سهمی است که جامعۀ مارک مک گوان ( ،)Mark McGowanاستاندار حقیقت ًا بیش ازمجموع اعضای خود هستند».
بهائی استرالیا در ایجاد الفت و هماهنگی اجتماعی ایفا غرب استرالیا ،احساسات مشابهی را ابراز میکند .او شایان ذکر لستدر روز  ۱۶اکتبر ،بزرگداشتی به مناسبت
نموده است.
مینویسد« :جامعۀ بهائی غرب استرالیا عضوی فعال و در دویستمین سال تولد حضرت بهاءاهلل برای سران دولت
فرماندار کل استرالیا ،آقای پیتر کاسگرو ( Peterحال رشد از اجتماع پویای ماست و سهم مهمی در غنای و جامعۀ مدنی استرالیا در محل پارلمان آن کشور در
کانبرا برگزار شد.
 )Cosgroveدر پیامی به بهائیان نوشت« :جامعۀ بهائی اجتماعی ،فرهنگی و دینی ایالت ما ایفا میکند».

اهدای درخت در دويستمين سالگرد تولد حضرت بهاءاهلل
جامعه بهایی شیلی اخیرا ً  ۲۰۰۰درخت به شهر
سانتياگو اهدا کرد .این هدیه از طرف «پروژه گیاهان
بومی» ( ،)the Native Flora Projectیک طرح
درختكارى در معبد بهائى شیلی ،تقديم شده است.
اين درختان به مناسبت دویستمین سال تولد حضرت
بهاءاهلل که ماه آینده در روزهای  ۲۱و  ۲۲اکتبر جشن
گرفته خواهد شد اهدا شدند.
آقای کالدیو اوررِگو (،)Claudio Orrego
شهردار منطقه کالنشهر سانتياگو ،به منظور كسب
اطالعات بيشتر درباره اين پروژه و دريافت هدیه
به نیابت از شهردارى ،از معبد بهائي بازديد به عمل
آورد.
از زمان آغاز ساخت معبد بهائي شیلی ،هر هفته
صدها داوطلب براي کاشت درخت در محل معبد
جمع میشوند و تا به حال بیش از  ۹۰۰۰اصله
درخت و صدها نوع گیاه دیگر کاشته شده در حال
رویش در آن زمین هستند.
جامعه بهائی پس از تأمل و تعمق بر توان بالقوه معبد

برای بهبود محيط زیست منطقهای که در آن واقع
شده ،تصميم بر آغاز اين پروژه گرفت.
خانم مگی کانالز ( )Maggy Canalesیکی از
برگزاركنندگان پروژه گیاهان بومی است .او توضیح
داد که اين پروژه شرایط اکوسیستم جنگل را بهبود
مىبخشد و جامعه را برای حفاظت از گیاهان محلی
گرد هم آورده است.
شهردار اوررِگو ( )Orregoدرباره تأثیر بسزای

معبد بهائي بر بهروزي شهر سانتياگو صحبت کرد
و اين معبد را «هدیهای برای همگان» خواند .آقای
اوررِگو ( )Mr. Orregoدر حین بازدیدش ،با
صحبت با داوطلبان گلخانه از فرصتهاي بسياري
كه اين معبد براي سانتیاگو فراهم كرده قدرداني كرد.
درختان اهداشده توسط بهاییان در پارکها،
خیابانهای شهر ،در کنار رودها و در مناطقي که
گیاهان زیادی ندارند ،کاشته خواهند شد.

تجلیل رهبران کشورها از دویستمین سال تولد حضرت بهااهلل

آقای بیل انگلیش ( ،)Bill Englishنخست وزیر
نیوزلند ،در نامهای خطاب به جامعۀ بهائی این کشور
مینویسد« :افراد بسیاری در نیوزلند و در سایر کشورهای
جهان این سالگرد بسیار ویژه را جشن خواهند گرفت و
من امیدوارم که شما در کنار دوستان و خانوادههایتان از
این جشنها لذت ببرید».
در قزاقستان ،آقای بریک آرین (،)Berik Aryn
معاون وزیر امور دینی و جامعه مدنی ،در نامهای خطاب
به جامعه بهائی این کشور مینویسد:
«امیدوارم پیروان دیانت بهائی از طریق خدمات روحانی
خود موجب تقویت بیشتر روابط مستحکم میان نهادهای
دولتی و گروههای مذهبی و همچنین در بین گروههای
اعتقادی مختلف در قزاقستان شوند».
در آرژانتین ،تعدادی از مقامات محلی و منطقهای
ایالت سانتافه ( )Santa Feویدئوهای تبریکی را برای
بیتالعدل اعظم و شهر حیفا ارسال کردهاند.
از دیگراقدامات مقامات بندر روزاریو ( )Rosarioدر
آرژانتین میتوان به صدور چندین بیانیه شهری و ایالتی،
مصاحبههای رادیویی ،جشن برافراشتن پرچم و پیامهای

تبریک اشاره کرد.
در هندوستان به دنبال تجلیل رئیس جمهوری از
دویستمین سال تولد حضرت بهاءاهلل در ماه آوریل،
آقای ناریندا مودی ( )Narendra Modiنخست
وزیر هندوستان و آقای رام ناث کوویند (Ram Nath
 )Kovindرئیس جمهور جدید این کشور پیامهایی به
این مناسبت صادر نمودهاند.
آقای مودی ،نخست وزیر هندوستان در نامۀ خود به
جامعۀ بهائی این کشور نوشت« :آئین بهائی بینشی از
اخوت جهانی ارائه میدهد .هدف از پیام عشق و احترام
این آئین تبدیل دنیا به محل زیبایی است که هماهنگی و
صلح را ارج نهد».
وی در توصیف جامعۀ بهائی هندوستان بیان کرد« :از
ابتدای ظهور بهاءاهلل ،آئین بهائی با استقبال شایسته و
صمیمانهای در هندوستان مواجه شده و این کشور شاهد
شکوفایی یکی از پویاترین جوامع بهائی بوده است ».او
در ادامه مؤسساتی همچون معبد بهائی نیلوفر آبی را
«تجلی روح الفت و اخوت جهانی» دانست.
لی هسین لونگ ( ،)Lee Hsien Loongنخست

دکتر حبیب حسینی:
سال  2017مصادف است با دویستمین سالگرد تولد
بهاءاهلل پیامبر دیانت بهائی .بیش از پنج ملیون از پیروان
این دیانت در یکصد هزار نقطه دنیا با تشکیل مجالس
جشن و سرور روز تولد این پیام آور صلح و یگانگی را
بزرگ میدارند .بیست و دوم اکتبرسال  1817روز تولد
بهاءاهلل است .در بعضی نقاط غروب روز شنبه  21اکتبر
و در برخی شهرها تمام روز  22اکتبر را با برنامههای
متنوع و دلپذیر جشن میگیرند .حضور درتمامی این
مجالس برای همگان آزاد است .پیروان این دیانت
جهانی شامل هزاران قوم و قبیله و ملیت با نژادهای
گوناگون و آداب و رسوم متفاوت با هماهنگی کامل
به رقص و پایکوبی میپردازند .پیام کلیدی بهاءاهلل
همانا وحدت عالم انسانی است که قلوب بیش از پنج
ملیون نفر را از ادیان مختلف به خود جذب کرده است.
آموزههای دیانت بهائی در واقع جوابگوی احتیاجات
فردی و اجتماعی جامعه امروز بشری میباشد که برای
نمونه تعدادی از آنها ذیال درج میگردد:
اول :تحری حقیقت است یعنی هر فرد خود مستقال
و بدون توجه به گفتارو دستورات دیگران جستجوی
حقیقت نماید .این جستجو باید در همه کارها از جمله
مسائل شخصی و اجتماعی و دیانتی و حقوقی و غیره
انجام پذیرد اهمیت این اصل تا بدانجا است که طفل
بهائی لزوما بهائی شناخته نمیشود تا اینکه بعد از
بلوغ خود دیانت بهائی و یا دیانت و خط مشی زندگی
دیگری را انتخاب نماید.
دوم :اساس همه ادیان الهی یکی است بدین معنی که
در واقع همه از جانب خدای واحد و برای راهنمائی
بشر آمدهاند و هرکدام بسته به نیاز بشر در هر زمان
آموزههائی ارائه دادهاند.
سوم :برابری حقوق زنان و مردان است .این مورد به
دو بال پرنده تشبیه شده است که زنان و مردان مانند
دو بال هستند که هردو یکسان عمل میکنند و چنانچه
یک بال ضعیفتر باشد پرنده براحتی پرواز نخواهد
کرد .به همین نحو در جامعه باید تساوی حقوق زن و

مرد صد در صد مجری شود تا رفاه حال عموم فراهم
گردد .چهارم :وحدت عالم انسانی است که در واقع
اصل کلی دیانت بهاءاهلل بشمار میرود.
پنجم :وحدت خط و زبان است که عالوه بر خط
و زبان هر قوم یک زبان و خط دیگری انتخاب و یا
اختراع گردد و در جمیع مدارس دنیا تدریس شود تا
افراد بشر بتوانند با مردم سایرنقاط براحتی به مکالمه و
دوستی بپردازند.
ششم :تعدیل معیشت است بدین معنی که همه باید از
حداقل زندگی برخوردار باشند.
هفتم :مشکالت اقتصادی باید با معنویت حل و فصل
شود.
هشتم :اینکه بشر موجودی روحانی است و در امور
خود صرفا با مادیات نمیتواند خوشبخت باشد بنا بر
این محتاج به تاییدات الهی نیز هست.
نهم :اینکه دین باید سبب محبت و الفت باشد و گرنه
بیدینی بهتر است.
دهم :تعلیم و تربیت اجباری است و عمومی .هیچکس
نباید از حق تحصیل و تربیت محروم باشد.
بهاءاهلل در طهران در خانواده ای ثروتمند متولد شد
پدرشان میرزا بزرگ نوری بود که در دربارسمت باالئی
داشت از کودکی آثار هوش سرشار و نبوغ ذاتی خود

وزیر سنگاپور نیز اخیرا ً پیامی خطاب به جامعۀ بهائی این
کشور صادر کرده است.
در این پیام آمده است« :آموزههای بهاءاهلل در مورد صلح
و وحدت ،اصولی بسیار ارزشمند برای اجتماع متنوع
چندنژادی و چندمذهبی ما است .موجب خرسندی من
است که جامعۀ بهائی در برنامههای بیناالدیانی فعالیت
دارد و به دنبال ترویج تفاهم؛ مذاکره و تعامل میان پیروان
ادیان مختلف است».
در ویتنام نیز به مناسبت بزرگداشت دویستمین سالگرد
تولد حضرت بهاءاهلل ،مقامات ارشد دولتی از جمله نائب
رئیس کمیتۀ مرکزی جبهۀ وطنی ویتنام با نمایندگان
ت این جامعه در
جامعۀ بهائی دیدار کردند و از مشارک 
راستای توسعۀ کشور از طریق فعالیتهایی که هدفشان
بهبود شرایط زندگی و ارتقای آموزش و پرورش است
قدردانی نمودند.
در آمریکا ،شهر کمبریج در ماساچوست نیز قطعنامهای
رسمی برای بزرگداشت میالد حضرت بهاءاهلل به
تصویب رسانده است و شهروندانش را به فعالیت برای
تحقق صلح ،عدالت و همبستگی فراخوانده است.

چند خط به بهانه جشن های دویستمین سالگرد تولد حضرت بها اهلل

را نشان میدادند .به جاه و جالل ظاهری ابدا توجه
نداشتند و دائما به فکر فقرا و نیازمندان بودند وچون
ازنظرمالی امکان کمک به مستمندان را داشتند و به
مساکین در حد امکان میرسیدند مردم به او لقب «پدر
مستمندان» داده بودند .وقتی خبر ظهور باب را شنیدند
بدون تامل به تبلیغ دیانت بابی پرداختند .بعد از تیرباران
باب در تبریز سه نفر از پیروان باب اقدام به ترورناموفق
ناصرالدین شاه کردند .این امرباعث شد که بابی کشی
به اوج خود رسید و بیش از بیست هزار بابی به کشته
شدند و چون بهاءاهلل درتبلیغ دیانت بابی بسیار فعال
بودند و ایشان را در واقع رهبر بابیان تصور میکردند
دستور سلطنتی به دستگیری و حبس ایشان صادر شد.
بهاءاهلل مدت چهارماه در زندان سیاهچال طهران که
محل مخوفترین جانیان و قاتالن بود محبوس بودند
تا بیگناهی ایشان ثابت شد و از زندان آزاد شدند ولی
شرط آزادی ایشان این بود که از ایران خارج شوند.
به این ترتیب اولین تبعیدی ایشان با خانواده به کشور
عراق انجام شد .بعد از  11سال در عراق به توصیه شاه
ایران و دستور سلطان عثمانی به اسالمبول و بعد از
چهارماه به ادرنه تبعید شدند .باالخره تبعیدی چهارم
فرا رسید و این بار به قلعه عکا فرستاده شدند .شرایط
زندگی در این قلعه هم بینهایت سخت و طاقت فرسا
بود.
واما موضوع دویستمین سالگرد تولد بهاءاهلل کامال
عالمگیر شده بطوریکه بسیاری از سران کشورها
پیامهای بسیارمحبت آمیزی به بهائیان ساکن در
ممالک خود فرستادهاند ازجمله نخست وزیر سنگاپور
و نخست وزیر استرالیا و روسای ممالک نیوزیلند و
پاکستان و قزاقستان و بنگالدش و مالزی و هندوستان
و انگلستان وآمریکا و بسیاری ازشهرداران و نمایندگان
منتخب پارلمان ها و غیره.
درکالیفرنیا هم بهائیان با دعوت از دوستان و همسایگان
و اولیای امور از جمله شهرداران و اعضای شوراهای
شهر در نقاط مختلف در روزهای شنبه و یکشنبه  21و
 22اکتبر مجالس جشن و سرور ترتیب دادهاند.
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تهدید امنیتی برای یک دبیرستان در ون نایس

انتشار یک تهدید بر روی اسنپ چت در ساعت  8شب روز  15اکتبر در مورد
دبیرستان وننایس در میان دانش آموزان هراس ایجاد کرد.
پلیس لسآنجلس شعبه ون نایس و پلیس مدارس که رسیدگی به این تهدید را
بررسی کردند آن را غیر واقعی خواندند .لیکن با این اعالم برای اطمنیان بخشیدن
به دانشآموزان و پیشگیری از تعطیلی دبیرستان ،پلیس از بامداد روز دوشنبه 16
اکتبر در پیرامون دبیرستان و درب ورودی حضور یافت و هرگونه آمد و رفت را
نیز زیر نظر گرفت.
بنا بر گفته افسر نگهبان بخش ون نایس پلیس لسآنجلس ،در این تهدید گفته
شده بود :نخست شماها ،بله هنگامی که من این گلوله را در سرت فرو میکنم.....
گفتنی است پلیس توانست دانش آموزان را به آرامش همراه با هشیاری دعوت
کند.

آتش در پارک کدوهای هالووینی
یک محوطه پارک پامپکینها (مراکز انبوه کدو حلوایی-هالووینی) در تقاطع
خیابانهای کوهنگا و ریور ساید در نزدیکی بزرگره  101دچار آتش سوزی شد و
خسارات زیادی به آن وارد گردید.
این حادثه در ساعت نیمروز دوشنبه گذشته روی داد.
ماموران آتش نشانی طرف  24دقیقه موفق به مهار آتش شدند اما گفته می شود
محوطه مذبور و بسیاری از کدوهای حلوایی (هالووینی) از بین رفتهاند .این
محوطه متعلق به کمپانی تولوکا لیک فارست بود که بسیاری از برنامههای مناسبتی
و سنتی را اجرا میکند.

بازداشت قاتل خانوادگی در اورنج کانتی

جستجوی پلیس اورنج کانتی برای یافتن فردی که با شلیک گلوله پدر خود و
شریک زندگی او را به قتل رسانده بود ،با دستگیری وی پایان یافت.
بر اساس این گزارش ،لوک ویلیام فرگوسن  26ساله متهم است دوست دختر
پدرش لیزا کونسنزا  51ساله و پدرش داگ فرگوسن  59ساله را با شلیک گلوله
به قتل رسانده است.
وی همچنین دو مرد دیگر را نیز زخمی کرده است .فرگوسن روز  16اکتبر در
جریان یک عملیات تعقیب و گریر توسط پلیس اورنج کانتی در منطقه اینگلوود
دستگیر گردید.
در جریان این عملیات چندین مدرسه در اطراف اجرای این ماموریت تحت
تدابیر شدید امنیتی و اعمال وضعیت منع آمد و شد قرار گرفتند .حادثه قتل دو
قربانی این پرونده بعداظهر پنج شنبه  12اکتبر در آلیسو ویهو روی داده بود.

نخستینکمکمالیکالیفرنیاتحویلکمیتهالمپیکلسآنجلسشد
کمیته المپیک  2028لسآنجلس نخستین پشتیبانی رسمی مالی خود از سوی
ایالت کالیفرنیا را دریافت کرد.
بر اساس این گزارش الیحه ای اس  132از سوی رجی جونز ساویر نماینده
دموکرات لسآنجلس به مجلس سنای کالیفرنیا ارائه شده و به تصویب رسیده بود
که با امضای جری براون فرماندار کالیفرنیا به کمیته مالی و مزایده المپیک 2028
فرستاده شد.
به موجب این الیحه که از سوی اریک گارستی شهردار لسآجلس نیز پشتیبانی
شده است ،برای بودجه مزایدهای  5/3میلیارد دالری فرستاده خواهد شد تا در
صورتی که در برخی از موارد میزان هزینه ها باالتر از پیشبینیها آمده در مزایده
باشد ،از آن هزینه شود.
سال گذشته نیز الیحهای مشابه را فرماندار برای المپیک  2024امضا کرده بود،
لیکن با تغییر برگزاری المپیک به سال  ،2028فرماندار این الیحه را بار دیگر امضا نموده است.

شرایط مشارکت در انتخابات  2018تسهیل شد

در انتخابات سال  ،2018رای دهندگانی که به زبان انگلیسی سخن نمیگویند از
کمک برای آگاهی بیشتر برخوردار خواهند شد.
بر اساس الیحه ایاس 918که از سوی جری براون فرماندار ایالت کالیفرنیا امضا
شد ،آن بخش از جامعه که از زبان دیگری به عنوان زبان نخست گفتاری خود
بهره میگیرند ،از نمونههای ترجمه شده برخوردار خواهند بود.
بنا بر پژوهش و گزارش مرکز پیشبرد عدالت در کالیفرنیا که مرکزی از سوی
آسیای تبارهای آمریکاست ،نیاز خواهد بود که  25درصد حوزههای رای گیری
در کالیفرنیا ،ورقهها و تعرفههای رای را به زبان دیگری که بخشی از اقلیت ها در
آن منطقه خاص اکثریت هستند ،داشته باشند.
این الیحه را راب بونتا نماینده دموکرات از اوکلند به مجلس ارائه نموده بود.
در گزارش یاد شده نشان داده شده است که در حوزههای رای گیری  550هزار

نفر التینتبار و آسیاییتبار نیز به برگه رای دو زبانه احتیاج داشتهاند.

یک ایرانیتبار کاندیدای نمایندگی کنگره از ارواین شد

برای پیدا کردن
صاحبان مشاغل

و نیاز به داشتن اطالعات از
مهمترین اتفاقات روز

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

818 9 08 08 08

کیا همدانچی با انتشار کلیپ تبلیغات انتخباباتی خود علیه می می والترز نماینده
کنگره از ارواین ،دانلد ترامپ رئیس جمهور امریکا و نگاه های نژادپرستانه را
هدف قرار داده و با اعالم اینکه پدر و مادر او پس از انقالب سال  1979در ایران
به آمریکا مهاجرت کرده اند تا در امریکا زندگی را در آزادی بسازند /خود را
بعنوان یک مهاجر امریکایی ایرانی تبار معرفی کرد که می خواهد با پیروزی بر
می می والترز به عنوان یک دموکرات و نخستین نماینده ایرانی تبار وارد کنگره
امریکا شود.
در حالی کیا همدانچی وارد این دور ازانتخابات شده است که از حزب دموکرات،
چند کاندید دیگر نیز در دور مقدماتی با او به رقابت خواهند پرداخت .دو نفری
که در ماه جون  2018در انتخابات مقدماتی کنگره پیروز شوند برا ی رقابت نهایی
در نوامبر  2018مبارزه خواهند کرد.

رقیب تازه دایان فاین استاین بر سر کرسی سنا
کوین د لئون رئیس سنای کالیفرنیا پس از مدتها تردید سرانجام وارد رقابت با
سناتور دایان فاین استاین برای سال  2018گردید.
در پی اعالم این خبر ،یک گروه پیشرو در کالیفرنیا خود را برای حمایت از او
اعالم کرد تا بتواند به گردآوری مالی به عنوان رهبر یک گروه سوپر پک بزند.
زیرا سناتور فاین استاین هم اکنون  3/6میلیون دالر در صندوق مالی برای کمپین
انتخاباتی سال  2018خود دارد و افزون بر آن اوبه سبب برخورداری از ثروت
شخصی و خانوادگی مشکلی ر راه انتخابات از نظر مالی نخواهد داشت ولی کوین
د لئون که می خواهد با گرایش های تازه و نواندیشانه به رقابت با فابن استاین
بپردازد /از مشکالت مالی د ر دوران انتخابات رنج خواهد برد.
دایان فاین استاین  84ساله خود را برای دوره  6ساله ی دیگر آماده می نماید و
گفته است کناره گیری نخواهد کرد.

نشریه خبری  ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و دوم -شماره  -  89آدینه     20اکتبر  2017
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عقده گشایی جدید هیالری از ترامپ اینبار بر سر موضوعات جنسی

هیالری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا و کاندیدای دموکراتها در انتخابات
ریاست جمهوری  2016ویکیلیکس را به همکاری با روسیه در منحرف کردن
توجهات از فیلمی درباره حرفهای رکیک رئیس جمهوری آمریکا درباره زنان در
آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده متهم کرد.
دانلد ترامپ اما در واکنش گفت تحقیقات درباره این موارد کذب تا کنون به هیچ
نتیجهای نرسید و مردم آمریکا از شنیدن این دست خبرها خسته شدهاند.
کلینتون همچنین درمورد تحقیقات درباره پرونده آزارهای جنسی هاروی
واینستین و حمایت مالی این تهیه کننده مشهور هالیوود از دموکرات ها گفت:
تجاوز و حمله جنسی در هر موقعیت اجتماعی محکوم است اما فراموش نکنید
که یکی از متهمان اصلی آزار جنسی زنان هم اکنون در کاخ سفید و در مسند
شاکیان ترامپ که پیش تر در هنگام انتخابات ،وی را به دست درازی متهم کرده
ریاست جمهوری امریکاست.
کلینتون در پاسخ به خبرنگار بیبیسی که پرونده جنسی بیل کلینتون را به میان بود خبر دادهاند.
آورد گفت :این ماجرا مربوط به گذشته است و دادگاه به جرائم او رسیدگی کرد .دانلد ترامپ امروز شکایت این زن را جنجال تازه رسانهها و یک دروغ بزرگ
در همین حال خبرگزاریها از به جریان افتادن پرونده شکایت سامر زرواس از خواند.

دعوا در ارودگاه جمهوریخواهان باال گرفته است

استیو بنن استراتژیست پیشین کاخ سفید و از فعاالن محافظه کار در واشنگتن
ضمن حمله به شماری از جمهوری خواهان عضو کنگره ،با ذکر نام میچ مک کانل
رهبر مجلس سنا به طور علنی از عملکرد وی به شدت انتقاد کرد.
خبرگزاریها این اقدام بنن را اعالن جنگ رسمی و بروز شکاف عمیق میان
جمهوری خواهان توصیف کردند.
بنن در سخنان خود مک کانل را یک قدرت فاسد در قله کپیتال هیل دانست و
گفت اکثر اعضای جمهوریخواه مستقر در سنا تلویحا با رئیس جمهور ترامپ
دشمناند و چوب الی چرخ امور تحت امر او میگذارند.
ترامپ در واکنش گفت :اعضای جمهوریخواه هر دو مجلس همکاری
فوقالعادهای با دولت دارند ولی من بنن را درک می کنم چرا که عده ی قلیلی از سال  2018دانست و از رابطه سازنده خود با رئیس جمهوری سخن گفت.
آنها مطابق گفته او درست عمل نمیکنند.
ترامپ هم ضمن تائید بیانات رهبر سنا ،دوستی و همکاری با مک کانل را فوق
میچ مک کانل اما با رد گفتههای بنن ،دغدغه وی را برگزیده شدن در انتخابات العاده توصیف کرد.

خزانهداری آمریکا برنامه مقابله با سپاه را تشریح کرد
معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطالعات مالی میگوید
در همان روز سخنرانی پرزیدنت ترامپ در مورد استراتژی جدید ایاالت متحده
در برابر ایران ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی بر اساس فرمان اجرایی  ۱۳۲۲۴در
فهرست حامیان تروریسم قرار گرفت.
«سیگال ماندلکر» روز دوشنبه در سخنانی در کمیته روابط عمومی آمریکا-
اسرائیل (ایپک) همچنین گفت رئیس جمهوری به وزارت خزانه داری این اختیار
را داده است که اقدامات بیشتری علیه مقامها و ماموران سپاه پاسداران و عوامل
وابسته به آن در ماه جاری اتخاد نماید.
به گفته او قرار گرفتن نام سپاه پاسداران ایران در فهرست حامیان تروریسم
همزمان با وضع تحریمهای جدید علیه چهار نهاد مرتبط با آن ،یا وابسته به
نهادهای نظامی که پیشتر تحت تحریم قرار گرفته بودند ،اعالم شده و فشارها علیه
این نهاد نظامی انقالبی ایران را افزایش میدهد.
معاون وزیر خزانه داری آمریکا گفت ،این اقدام همچنین «ماهیت شرارتبار» این
سازمان را مشخص میکند؛ که ورای تولید و تکثیر سالح و ارسال به گروههای
شبه نظامی – که قبال بابت آن توسط ایاالت متحده تحت تحریم قرار گرفته فعالیتهای عمرانی ،معادن ،و حوزههای دفاعی».
است – بلکه کمک کرده ایران در صدر حامیان دولتی تروریسم در جهان باشد.
معاون وزیر خزانه داری آمریکا افزود «جنگ ما با فعالیتهای بدخواهانه ایران
خانم ماندلکر اضافه کرد« ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی از یک ساختار سازمانی وراری سپاه پاسداران است .ما قاطعانه به هدف قرار دادن سایر نهادهای قدرت
برخوردار است که به آنها امکان میدهد افراطگرایی ستیزه جویانه خود را به حکومتی در ایران که به بیثباتی و حمایت از تروریسم دامن میزنند ،ادامه خواهیم
سراسر جهان صادر کنند( .سپاه) اسلحه اصلی رژیم ایران برای رسیدن به اهداف داد».
افراطی خود بوده و رگ حیات حزب اهلل (لبنان) ،رژیم سوریه ،حوثیهای یمن ،سیگال ماندلکر گفت «در همین راستا ،ایران را برای اجرای یک برنامه
گروههای شبه نظامی شیعه در عراق ،و دیگران است».
سختگیرانه و دقیق به منظور مقابله با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم تحت
وی با تاکید بر این که کنترل سپاه پاسداران بر بخش عمدهای از اقتصاد ایران فشار گذاشتهایم ،تا جمهوری اسالمی مجبور شود یا دست از فساد و حمایت از
توانایی بیشتری به آن برای حمایت از این گروهها و توانمندسازی اعضای آنها تروریسم بر دارد ،یا از نظام مالی بین المللی کنار گذاشته شود.
میدهد ،گفت به منظور قطع منابع مالی که سپاه برای گسترش بیثباتی نیاز دارد ،وی افزود« ،ما به مسئول دانستن ایران برای اجرای طرح عملیاتی خود در گروه
ما باید با همپیمانان و شرکایمان ،از جمله در بخش خصوصی ،همکاری کنیم.
ویژه اقدام مالی ( )FATFادامه میدهیم و اگر از تعهدات خود در آن برنامه
«ما همواره از رفتارهای بدخواهانه سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،میزان دخالت کوتاهی کند ،از گروه ویژه اقدام مالی خواهیم خواست تا تدابیر تنبیهی را بار دیگر
آن در اقتصاد ایران ،و نبود شفافیت در آن سازمان ابراز نگرانی کردهایم .گفته اتخاذ کند .تا زمانی که ایران تنواند به طور مناسب حمایت مالی از تروریسم را
ایم که سپاه همچنان جزئی از اقتصاد ایران است ،از جمله در بخش انرژی ،جرم تلقی کند ،باید در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی بماند».

سالمآقایرییسجمهور!
امیر رنجبر:
در هفتهای که گذشت داغترین خبر برای هموطنان ایرانی ،سخنرانی و اعالم
استراتژی جدید رییسجمهور دانلد ترامپ درباره جمهوری اسالمی ایران بود.
تعدادی له و بسیاری علیه سخنان ریاست جمهوری ایاالت متحده درباره ایران
موضع گرفتند .بیشتر انتقادها پیرامون استفاده آقای ترامپ از واژگان آزاردهنده
«خلیج عربی» برای ایرانیان به جای «خلیج فارس» (یا شاخاب پارس) بود.
شاید بدترین نقطه سخنرانی آقای رییسجمهور همین بخش خلیج عربی آن بود
که باعث شد حتی تندروترین مخالفان جمهوری اسالمی نیز به آن واکنش منفی
نشان دهند و متاسفانه بهانهای بسیار خوب برای رژیم شد تا بتواند افکار عمومی
را از اصل ماجرا منحرف کرده و پشت سر خود قرار دهد .البته احتماال آنچه مد
نظر ریاست جمهوری آمریکا بوده است نمایش اتحاد ایاالت متحده با دولتهای
عربی منطقه خلیج فارس و خاورمیانه بر علیه جمهوری اسالمی ایران است زیرا
در سند رسمی استراتژی نوین دولت آمریکا که به امضای مقام رییسجمهوری نیز
رسیده است ،از واژه خلیج فارس استفاده شده که نشانگر موضع اصلی و رسمی
دولت ایاالت متحده است بنابراین وجود سند کتبی و رسمی اهمیت ویژهای
دارد که کمتر کسی به آن توجه کرده است اما این موضوع باعث این نمیشود
که آقای رییسجمهور نداند که به کارگیری برخی کلمات در موقع نامناسب
موجب از بین رفتن اثری خواهد شد که انتظار آن میرود .شاید عدم وجود مشاور
مطلع درباره ویژگیهای ایران و ایرانی در کنار آقای ترامپ حس میشود؛ اگر
این اشتباه کوچک (با اثری بزرگ) صورت نمیگرفت ،اصل موضوع مورد نظر
رییس-جمهور در هیاهوی اعتراض بر علیه به کارگیری واژه خلیج عربی کمرنگ
نمی شد و نه بهانهای برای تبلیغات ضد آمریکایی بدست رژیم جمهوری اسالمی
می-افتاد و از طرفی احساسات ضد آمریکایی در مردم ایران بدون دلیل منطقی
تقویت نمیشد.
بر خالف آنچه که بسیاری میپندارند ،دانلد ترامپ بیمحابا نمیتازد و درپشت
زبان تند و گزندهاش که مورد پسند عده زیادی نیست ،سیاستهای ظریفی وجود
دارد که بیشتر مردم از آن غافلند .استفاده شفاهی از واژه خلیج عربی و نوشتار
کتبی خلیج فارس نشاندهنده جلب اطمینان اعراب منطقه خاورمیانه در برابر
ایران اسالمی است و تعهد ایاالت متحده به حفظ هویت خلیج همیشگی فارس.
تحریم سپاه پاسداران انقالب اسالمی بدون اینکه در فهرست گروههای تروریستی
قرار بگیرد نیز نمایانگر این نکته است که آمریکا از توان و گسترش نیروی
آفندی موشکهای بالستیک جمهوری اسالمی و دخالت در درگیریهای منطقه
خاورمیانه توسط سپاه پاسداران ناخشنود است اما نیم نگاهی هم به یاری آنان

در نبرد با دشمنان مشترکی همچون داعش دارد .تایید نکردن پایبندی جمهوری
اسالمی به معامله هستهای با قدرتهای بزرگ جهان ،برجام ،نیز موید این سیاست
است که نخست ،تصمیمگیری درباره آینده برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) بر
عهده کنگره خواهد بود که به این ترتیب یکی از شعارهای انتخاباتی آقای ترامپ
مبنی بر عدم قبول برجام اجرا شده است و دوم ،بخاطر وزن اصلی آمریکا در
برجام بویژه در بخش تحریمهای بانکی و بازرگانی جمهوری اسالمی و هر آنکه
با آنان معامله کند ،ایاالت متحده را در موضع قدرت چانهزنی با شریکان اروپایی،
روس و چینی خود قرار میدهد؛ و سوم اینکه جا رو جنجال به راه افتاده درباره
برجام و استراتژی آمریکا در قبال جمهوری اسالمی (و نیز درگیری لفظی با کره
شمالی) به اندازه کافی افکار عمومی را از جریان دخالت احتمالی روسیه در
انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا به نفع دانلد ترامپ منحرف کرده است و
چهارم ،کشورهای دوست و متحد آمریکا همچون اسراییل و اعراب خاورمیانه را
از موضع ریاست جمهوری خشنود ساخته و باعث قدردانی آنها شده است حتی
اگر آنچه که گفته شده به مرحله عمل نرسد.
رییسجمهور دانلد ترامپ بر عکس آنچه به نظر میرسد ،نه تنها بیاطالع و ناشی
نیست بلکه کامال میداند که چه میخواهد و چه میکند ،فقط ظاهرو کالمش
چنان است که مردم عادی (آمریکایی) میپسندند و فرهیختگان و روشنفکران
جامعه او را رد میکنند .روحیه بیزنسمنی وی برای هرگونه چانهزنی و گرفتن
امتیاز برای آمریکا مناسب است و او را به مرد مذاکره همراه با اعمال قدرت بدل
کرده است و بر خالف ظاهر جنگطلبش ،او مرد معامله خواهد بود منتها معامالتی
که با سود سرشار به نفع آمریکا تمام شود .ماههای آینده آبستن حوادثی خواهد بود
که تدبیر یا عدم رهبری دانلد ترامپ را بیشتر نمایان خواهد کرد .آیا تا پایان دوره
ریاست جمهوری وی و حتی پس از آن باز هم به دانلد ترامپ خواهیم گفت:
«سالم آقای رییسجمهور!» یا ...

خبرگزاری ایرانشهر

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

6

نشریه خبری  ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و دوم -شماره  -  89آدینه    20اکتبر  2017

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:22 - NO:89 - OCT,20 , 2017

روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 20تا  26اکتبر( 28مهر تا  4آبان)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه  28مهر 20/اکتبر
 1248خورشيدى (  1869ميالدى)
زادروز ستارخان  -سردار ملى جنبش مشروطيت

 1323خورشيدى (  1944ميالدى)
زادروز منوچهر كهن  -شاعر و زندگينامه نويس
 1387خورشيدى (  2008ميالدى)
درگذشت مهرانگيز دولتشاهى ،نماينده مجلس
شوراى ملى (در دوران پهلوى) و ازفعاالن جنبش
زنان ،پس از مدت ها بيمارى در پاريس

بازار طال ،جواهر و ساعت در دان تاون لسآنجلس
خرید ارزانتر -خرید مطمئنتر

شنبه  29مهر 21/اکتبر
 1286خورشيدى (  1907ميالدى)
درگذشت ميرزامحمدحسين خان ذكاءالملك
(متخلص به فروغى) ،مدير مدرسه علوم سياسی
و موسس روزنامه « تربيت »
 1333خورشيدى (  1954ميالدى)
آغاز محاكمه يازده تن از گروه سوم افسران
سازمان نظامى حزب توده 1383
 1383خورشيدى (  2004ميالدى)
درگذشت يداهلل شيراندامى هنرپيشه سينما و تاتر
در آمريكا

 1393خورشيدى (  2014ميالدى)
محمدرضا مهدوی کنی از سران جمهوری
اسالمی پس از ماهها در کما بودن درگذشت.
او که پروندهای سنگین از نقض حقوق بشر در
کارنامه سیاسی خود دارد ،در زمان مرگ رییس
مجلس خبراگان رهبری جمهوری اسالمی بود.
در ابتدای انقالب وی از سوی خمینی مامور به
تشکیل کمیتههای انقالب گردید.

یکشنبه  30مهر 22/اکتبر
 1359خورشيدى (  1980ميالدى)
ممنوع االنتشار شدن «نامهی مردم» ارگان حزب

توده ايران
از نام آورترين معلمان آشپزى ايرانى و نويسنده
 1330خورشيدى (  1951ميالدى)
كتاب پرفروش و معروف «هنرآشپزي» در سن
دكتر محمد مصدق در جريان شركت در جلسه  87سالگى در تهران  .وى نخستين باركتاب خود
شوراى امنيت به اتفاق سفيركبيرايران در آمريكا را در سال  1343با  600دستور غذايى منتشر كرد.
(انتظام) و رييس سازمان ملل با رييس جمهور او متولد  1301بود
آمريكا (ترومن) ديدار و گفتگوكرد
 1331خورشيدى (  1952ميالدى)
سه شنبه  2آبان 24/اکتبر
تصويب قطع رابطه سياسى ايران و انگلستان در
جلسه فوق العاده هيأت وزيران
 1353خورشيدى (  1974ميالدى)
 1342خورشيدى (  1963ميالدى)
درگذشت حسين پژمان بختيارى ،ترانهسرا
آغاز محاكمه مؤسسان و اعضاى نهضت آزادى  1374خورشيدى (  1995ميالدى)
ايران (بازرگان ،يداهلل سحابى ،طالقانى ،عزت قتل احمد ميرعاليی ،نويسنده و مترجم ،توسط
اهلل سحابى ،شيبانى ،بابايى ،حكيمى ،جعفرى و قاتالن « قتلهای زنجيره اي «
عدالت منش) به اتهام اقدام عليه امنيت كشور در  1384خورشيدى (  2005ميالدى)
دادگاه ويژه نظامى
درگذشت استاد زين العابدين مؤتمن ،محقق،
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
نويسنده و معلم .خالق كتب مشهور»عقاب
ديدار مهندس مهدى بازرگان و دكتر ميناچى با الموت»« ،تفحص و تحقيق در شعر صائب» و
روح اهلل خمينى در پاريس
گلچين صائب  -درتهران
 1384خورشيدى (  2005ميالدى)
درگذشت فريدون گله فيلمنامه نويس و
كارگردان ايرانى در سن  63سالگى در سلمان
چهارشنبه  3آبان 25/اکتبر
شهر مازنداران.
 1318خورشيدى (  1939ميالدى)
دكتر احمد متين دفترى نخست وزير شد
 1340خورشيدى (  1961ميالدى)
سد كرج (سد اميركبير) افتتاح شد
 1353خورشيدى (  1974ميالدى)
درگذشت منصور صارمى ،نوازند ه سنتور
 1379خورشيدى (  2000ميالدى)
درگذشت فريدون مشيرى -شاعر معاصر
 1385خورشيدى (  2006ميالدى)
آثار اين شاعر در شركت كتاب موجود است
درگذشت ملوك مهدآرا (آفت) ،خواننده كوچه  1384خورشيدى (  2005ميالدى)
و بازار در سن  75سالگى در تهران
درگذشت مكرمه قنبرى نقاش روستاى مازندران
كه بدون سواد و آموزش هنرى با هنر خودجوش
دوشنبه  1آبان 23/اکتبر
خود مورد توجه هنردوستان قرارگرفت و توسط
خانم معصومه سيحون كشف شد.
 1311خورشيدى (  1932ميالدى)
نام شهر ناصرى به اهواز تبديل شد
پنجشنبه  4آبان 26/اکتبر
 1329خورشيدى (  1950ميالدى)
درگذشت دكتر محمدحسين لقمان 1298 -خورشيدى (  1919ميالدى)
لقمانالدوله ،پزشك
زادروز محمدرضاشاه پهلوى
كتابهاى نوشته شاه فقيد و در باره او بمانند
نگاهى به شاه دكتر عباس ميالنى در شركت كتاب
موجودند
 1343خورشيدى (  1964ميالدى)
ايراد نطق روح اهلل خمينى در قم درباره
كاپيتوالسيون
 1346خورشيدى (  1967ميالدى)
ِ
اجراى مراسم رسمىِ
تاجگذارى محمدرضاشاه
 1345خورشيدى (  1966ميالدى)
پهلوى ،فرح پهلوى و رضا پهلوى در كاخ گلستان
فرستنده تلويزيون ملى ايران كار خود را آغاز كرد  1350خورشيدى (  1971ميالدى)
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
اخراج هشت هزار ايرانى از خاك عراق
 726زندانى سياسى آزاد شدند
 1387خورشيدى (  2008ميالدى)
 1386خورشيدى (  2007ميالدى)
درگذشت طاهره صفارزاده ،شاعر ومحقق و
به قتل رسيدن ابراهيم تربيتى ،شاعر مقيم لس مترجم ومترجم قرآن بر اثر بيمارى در تهران
آنجلس در داون تاون اين شهر .وى سراينده در سن  72سالگى .وى متولد  1315در شهر
شعرهای کتاب عاقبت شعر مرا خواهد کشت سيرجان در استان كرمان بود .او رئيس دانشگاه
ميباشد.
شهيد بهشتى و دانشكده ادبيات بود ،داراى دكترا
 1388خورشيدى (  2009ميالدى)
در رشته نقد تئورى و عملى ادبيات جهان.
درگذشت فاطمه بحرينى (رزا منتظمى) يكى آثار اين نويسنده در شركت كتاب موجود است

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر اول :علی خامنهای رهبر جمهوری اسالمی
ایران ،یک میلیارد تومان به مسلمانان روهینگیا
کمک کرد.
شهروند ایرانشهر ضمن قدردانی و گفتن «اون
دستت» درد نکنه به حضرت آقا ،از اینکه ایشون
انقدر به فکر مسلمونای سراسر جهان هستن و
دایم از کیسه خلیفه ،ببخشید ،کیسه ملت به این و
اون می بخشن کمال تشکر رو داره اما خواهشی
هم از مقام عظمای والیت داره و اونم اینه که لطفا
به کولبرای مرزی کردستان ،مردم محروم سیستان
و بلوچستان ،بچه های بازمونده از آتیش سوزی
مدرسه ،کودکان سرطانی خانواده های مستضعف،
زوج های جوون بی پول و  ...هم عنایتی بفرمایید
و کمکی بکنید ،ثواب داره واال ،اجرت با امام
حسین!
***
خبر دوم :محمود جعفری دولت آبادی ،دادستان
تهران در واکنش به نامه دیوید کامرون نخست
وزیر سابق بریتانیا درباره وضعیت نازنین زاغری
رتکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در
ایران گفت :ارسال نامه از سوی دیوید کامرون
نخست وزیر سابق انگلیس برای نازنین زاغری
موید ارتباط وی با دولت انگلستان و اهمیت این
متهم برای آن کشور است.

جناب دادستان با این استداللی که در مورد نامه
دیوید کامرون آوردن ،از این به بعد همه نامه
های دولتی برای افراد بعنوان مدرک جرم تلقی
میشه (هر چند که دیوید کامرون االن دیگه مقام
دولتی نیست!) و بنابراین بنده هم خیلی مهم هستم
چون کلی نامه و صورتحساب و فکس و ایمیل
از جاهای دولتی دارم و با حساب آقای دادستان
احتماال با توجه به تعداد باالی نامه های دولتی که
تا حاال دریافت کردم باس به ( ۱۲۸۶به تعداد نامه
های دولتی که گرفتم) دفعه اعدام با اعمال شاقه،
شالق ،حبس و سنگسار محکوم بشم .آخه حاجی
جون اینم شد دلیل واسه زندانی کردن مردم؟
***
خبر سوم :محمود صادقی نماینده اصالح طلب
مجلس گفت ،بنابر اظهار مسئوالن ذیربط ،رئیس
جمهور تاکنون بیش از  ۱۰گزینه برای وزارت
علوم معرفی کرده که مورد تأیید رهبری قرار
نگرفته اند!
بیچاره محمد خاتمی رییس جمهور سابق راست
میگفت که من یه تدارکاتچی بیشتر نیستم ،نه رییس
جمهور .ما باالخره نفهمیدیم اگه قراره حضرت آقا
همه کارها رو بکنه و حتی وزیر و وکیل مملکتم
تعیین کنه دیگه این همه مجلس و دولت و وزارت
و فالن و بهمان به چه دردی میخوره؟ یارو ده نفرو

بهش پیشنهاد کرده و هیچکدوم رو تایید نکرده،
خب داداش من خودت یکی رو بذار و قال قضیه
رو بکن ،وزارتخونه مملکت ماه هاست بی وزیر
مونده .نکنه میخوای ادای دموکراسی خواهی در
بیاری یعنی خیلی مملکت ما رو اصول جمهوریه
و رهبر نمی خواد دخالت کنه .به قول این فرنگیا:
وات د ف**!
***
خبر چهارم :احمد حاجبی ،مدیرکل دفتر
سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد وزارت
بهداشت گفت :یکی از مسائلی که در محیط کار
دنبال میکنیم ،آزار جنسی است اما آمار دقیقی
در این باره وجود ندارد.
شهروند ایرانشهر بدینوسیله از همه کارفرمایان،
کارمندان و کارگران گرامی که در محیط کار
همکاران مونث و بعضا مذکر خود را انگولک
کرده یا به امیال جنسی آنها ترتیب اثر می دهند
و یا به هر نحوی مورد لطف و مرحمت جنسی
و حتی نقدی قرار می دهند ،تقاضا می کند تا به
محل وزارت بهداشت تشریف بیاورند و جهت
آمارگیری آن وزارتخانه محترم ،فرم اعتراف به
«تجاوز به عنف» را پر کرده و یک بسته تشویقی
وسایل پیشگیری جایزه بگیرند.
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کرسی بهائی برای صلح جهانی در دانشگاه مریلند

خشونت .رنج .تخریب محیط زیست .نابرابری های
جنسی .زن ستیزی .نابرابری تعلیم و تربیت ،منابع و
ثروت .نظام و حاکمیت در حال تغییر جهان .کاهش
ارزش حیات و تجربه انسانی .اینها بعضی از چالشهای
مشکل و پیچیده ای هستند که عالم انسانی با آنها
روبروست – و اینها فقط بعضی از موانع رسیدن به صلح
جهانیمیباشند.
صلح فقط عدم وجود جنگ نیست؛ وضعیتی است که
در آن هر فرد قادر به رفع احتیاجات مبرم خود میباشد.
در حالیکه بسیاری از افراد ،سازمانها ،دولتها و رهبران
جهان موافقند که صلح جهانی هدفی است که باید به آن
اولویت جهانی داده شود ،راههای رسیدن به صلح پر از
چالش و نامشخص باقی مانده اند.
خانم دکتر هدی محمودی که در حال حاضر متصدی
کرسی بهائی برای صلح جهانی در دانشگاه مریلند
میباشند این چالشها و موانع و همچنین تأثیرات جهانی
شدن بر صلح جهانی را برای ایجاد یک جامعه مسالمت
میباشند .از ماه جوالی  2012ایشان در این سمت بوده
آمیز مورد بررسی قرار میدهند .ایشان از تاریخ غنی و
و با گروه وسیعی از دانشمندان ،پژوهشگران و کاردانان
مأموریت محوله به کرسی استفاده نموده و با دانشمندان،
برای پیشبرد بررسی میان رشته ای و گفتمان در مورد
دیپلماتها و سازمانهای بین المللی که برای رفع چالشهای
صلح جهانی همکاری میکنند.
امروز و پیش بینی فرصتهای آینده تالش میکنند همکاری
کرسی بهائی بر این عقیده است که بهترین راه درک
مینماید.
صلح آنست که آنرا توسط یک فرایند فراگیر ،جامع
کرسی بهائی در سال  1993توسط یک موقوفه
THE PROBLEM OF
و جهانی بررسی نمود .این طریقه یک روش سازنده
سخاوتمندانه تأسیس یافت و هدفش مطالعه و بررسی
RACISM
برای صلح خوانده میشود .فرایندی که ارزشهای مشترک
چالشهای اساسی برای رسیدن به صلح جهانی میباشد.
”IN “POST-RACIAL
انسانی و امور اخالقی که اساس آموزش صلح میباشند
چالشهایی که در پیام "وعده صلح جهانی "،بیانیه ای از
AMERICA
را مورد نظر داشته و از آنها الهام میگیرد .کرسی بهائی
بیت العدل اعظم الهی ،عالیترین مقام تصمیم گیری در
بینش صلح جهانی را از طریق یک فرایند فشرده آموزشی
آیین بهائی ،مورد بررسی قرار گرفته شده اند .از زمان
که بر پنج موضوع تمرکز دارد ترویج میدهد :نژادپرستی
تأسیس ،این کرسی بر آگاهی و دانش افزوده و منافع
DR. EDUARDO BONILLA-SILVA
THE BAHÁ’Í CHAIR FOR WORLD PEACE 2014 ANNUAL LECTURE
ساختاری و ریشه اصلی تعصب ،طبیعت انسان ،تواندهی
SEPTEMBER 18, 2014 @ 7:00PM
RSVP FOR THIS FREE EVENT
و سعادت نوع بشر را ترویج نموده است .این کرسی
به خانمان و صلح ،مرزهای جهانی شدن و حکومت و
معروف است به ارائه آموزش عالی ،پژوهش و انتشاراتی
غلبه بر چالشهای جهانی شدن محیط زیست.
که راه حل های رفع موانع برای رسیدن به صلح را ترویج
پروفسور محمودی بخصوص حامی از یک مفهوم
میکنند.
کرسی بهائی یک برنامه آموزشی دانشگاهی است که بهتر و صلح آمیزتر ضروری میباشند .تمرکز این برنامه عمومی از صلح سازی میباشند – که ایشان آنرا یک
بررسی میان رشته ای و گفتگو برای صلح جهانی را بخصوص در خصوصیات روحانی و اخالقی است "شیوه جهان بینی" میخوانند – که از همه فرهنگها کسب
پیش میبرد .در حالیکه چند بینش اولیه از دیانت گرفته که مبنای حرکت جهان بسوی صلح و عدالت میباشند .بینشمینماید.
است ،هدف این برنامه ایجاد یک اساس علمی استوار آنچه که برای رسیدن به صلح جهانی در دنیایی که در قبل از ملحق شدن به دانشگاه مریلند ،خانم دکتر
برای دانش و استراتژی هایی برای ایجاد یک دنیای بهتر حال جهانی شدن میباشد اهمیت اساسی دارد آگاهی از محمودی در بین سالهای  2001تا  2012هماهنگ کننده
میباشد .در طول بیش از  20سال ،کرسی بهائی صحنه یک عالم مشترک و وابسته به یکدیگر انسانی است .این دائره مطالعه نصوص و الواح در مرکز جهانی بهائی در
ای بوده است که رهبران فکری بین المللی در آن برای آگاهی تنوع گسترده در جامعه جهانی را ارزشمند شمرده حیفا ،اسرائیل بودند .قبل از آن خانم دکتر محمودی رئیس
پژوهش ،بحث و رفع موانع دائم التغییر صلح دورهم و صمیمانه میپذیرد.
دانشکده هنر و علوم دانشگاه نورت وسترن درایلینوی
از
نصفی
از
بیش
برای
بشر
حقوق
حقیقت،
ولیکن در
بودند و همچنین در دانشکده جامعه شناسی آن دانشگاه
جمعمیشوند.
در قرن بیستم و در دهه های اولیه قرن بیست و یکم جمعیت جهان محافظت نشده است .خشونت ،درگیری تدریس مینمودند .خانم دکتر محمودی معاون رئیس و
معنی صلح تغییر یافته و بطور قابل توجهی گسترش یافته و رنج و مشقات بیشمار در سراسر جهان دیده میشوند .رئیس اولیوت کالج بودند که در آن سمت ایشان در
است و شامل طیف گسترده تری از مسائل گشته .صلح کرسی بهائی بر این عقیده است که در مرکز این درگیری بهبودی و تغییر آن کالج که در سطح ملی شهرت یافت
دیگر فقط بعنوان عدم وجود جنگ شناخته نمیشود – های جهانی افکار و اعمال منسوخ شده و ساختارهای سهم بسزایی اجرا کردند.
مثل دو جنگ جهانی ،جنگ های بیشمار منطقه ای یا اجتماعی قرار دارند که قادر به رفع نیازهای برجسته یک نوشتجات ایشان چندین بار در مجالت برجسته
ملی و یا جنگ سرد .حال هدف رسیدن به صلح به نظم دائم التغییر جهان نیستند.
بچاپ رسیده شده مثل مطالعات سازمانی ،مطالعات
برای
بهائی
کرسی
گانه،
سه
مسائل بسیاری اهمیت میدهد مثل فرقه گرایی؛ نابرابری با اتخاذ یک هدف برنامه ای
گروهی و سازمانی و بررسی بین المللی جامعه
های جهانی؛ حقوق بشر؛ اعدام های دسته جمعی؛ قاچاق صلح جهانی بطور برجسته به امور ذیل کمک مینماید :شناسی مدرن .از سال  2013وقتی که دکتر محمودی
انسان؛ نابرابری های جنسی؛ تعصب نژادی ،دینی ،ملی و  )1حیات آکادمیک در دانشگاه مریلند )2 ،توسعه نیروی شروع به مطالعه و پژوهش در نژادپرستی ساختاری
طبقاتی؛ و محیط زیست و دسترسی و یا عدم دسترسی فزاینده برای پیشبرد سیستماتیک گفتمان از طریق تولید و ریشه اصلی تعصب نمودند ،دانشمندان برجسته در
به منابع .تمرکز توجه به درگیری های خاص بین ملل دانش و انتشار مطالعات صلح و خط مشی صلح در بین این موضوع به دانشگاه مریلند دعوت شده تا آنچه که
و یا گروه های رزمندگان کمکی به حل مشکل بزرگتر تمام کسانی که سهمی در این مواضیع دارند )3 ،تأکید در پژوهشهای خود یافته اند را عرضه کرده و راه حل
ترویج یک چارچوب جهانی برای رسیدن به صلح کامل خصوصیات برجسته از بینش پانورامیک صلح جهانی های از بین بردن نژادپرستی و تعصب را بررسی نمایند.
که آثار بهائی برای منفعت حیات فکری جامعه جهانی چاپخانه دانشگاه کالیفورنیا این یافته ها را در کتابی
نمینماید.
کرسی بهائی برای صلح جهانی فعاالنه مشغول پیشبرد ارائه میکند.
تحت عنوان "نژادپرستی ساختاری و ریشه تعصب"
گفتمان فکری در مواضیعی است که برای شناخت طیف خانم دکتر هدی محمودی در حال حاضر متصدی که توسط رشوان ری و هدی محمودی نوشته شده در
وسیعتر و پیچیده تری از راه های وصول به یک دنیای کرسی بهائی برای صلح جهانی در دانشگاه مریلند سال  2018بچاپ خواهد رساند.
The Bahá’í Chair for World
Peace Presents the
2014 Annual Lecture:

A LECTURE BY DR. EDUARDO BONILLA-SILVA

is a Professor and Chair of the Sociology
Department at Duke University with
affiliations to the following units: African and
African American Studies, Latin American
Studies, Latino Studies, and the Institute for
Critical U.S. Studies. He is currently working
on two books and a project entitled, “We are
All Americans! The Latin Americanization of
Race Relations in the USA,” where he
explores the changing dynamics of racial
stratification in the United States.

سردار بینا:

www.bahai.umd.edu/events/bonilla-silva

Colony Ballroom
Adele H. Stamp Student Union
University of Maryland
College Park, MD 20742

رگ جهان و پزشک دانا :بهااهلل

بیگمان با من هم عقیده اید و یا اگر میتوانید دقایقی هم
عقیده گردیم که نام ایران فارغ از حال و احوالش ،بر دل
و جان خوش مینشیند...به هر کوی و برزنی درپهنای
تاریخ که برویم این نام به یاد میاید  .گاه در بام شکوه و
افتخا ر وزمانی در سیاهچال زوال ،گاه جنگاوری غالب
با مهری بیمثال ،و دورانی مغلوب ولی صبورو پایدار...
نام ایران همیشه یاداور مردان و زنانی است که دل در
گرو عشقشان داریم آنانکه نه فقط ایرانیان بلکه جهانیان
مدیون و مرهون روح سلیم و فکر عمیق و عرفان جان
بخششانهستند...
در میانه قرن نوزدهم میالدی این سرزمین بیمار بود و
تاریک  ،ناامید و دل افگار ،سخت وامانده و چشم نیاز به
دست بیگانگان دوخته .اهریمن فساد سخت گلوی روح
درمانده اش را میفشرد و بهر سوی میکشانید.آهنگی که
فراموش میشد وآتشی که افسرده میگردید.
به گواه تاریخگران بیغرض ،نهضت باب وآیین پیشگام
او معادالت این زوال پر سرعت را بهم زد  .قیام و جلوهء
پر فروغ تنها یک نمونه بارز از پیروانش چون طاهره قره
العین ،گواهیست کامل براین مدعا .باب و هزاران شهید
راهش آنچنان لرزه بر ارکان فرهنگ و باورهای ناسالم
ایرانیان انداختند که صدایش در غرب شنیده شد و نام
ایران را دوباره بگوش رساند .ناگفته پیداست که مشروطه
خواهی ایرانیان پیامد اجتناب ناپذیر این دوران بود.
میرزا حسینعلی نوری ملقب به بهااهلل(متولد  ،)1817از
پیروان باب گردید او فرزند میرزا بزرگ ،عباس نوری
خطاط کم نظیر عصر قاجار ملقب به" میرعماد ثانی" بود
که حکمران یک ایالت نیز گردید .بهااهلل در اوج صالبت
جوانی و توانگری وآسایش ،در راه ایمان  ،از همه چیز
گذشت و به زندان و شکنجه گرفتار شد و سرانجام
از ایران بهمراه خانواده تبعید به دیار بعید گردید ،جلوه
نور الهی را در خود دید و تا آخر حیات زندانی دولت
عثمانی بود.درطول این دوران سخت و پرمشقت او
هرگز سکوت اختیار نکرد و به نزول کالم مقتدر و نافذ
خویش ادامه داد و پیروانی فداکار یافت که حتی پیاده از

ایران به دیدارش میشتافتند.
اگر باب و تعالیم او ویرانگر پلیدی و جهالت وسپس
احیاگرروح حقیقجویی در ایران گشت،بهااهلل پیامبری
از ایران بود که جهان سرکش را به چالش میکشید.
درهیاهوی دوران بلوغ بشری و پیامدهای آن همچون
خودبینی وغرور مفرط،واژگونی ارزشها ،احساس بی
هویتی وطغیان و عصیانگری ،که عوارضش همچون
جنگهای بیشمار و نابسامانی اخالق و نیز اقتصاد بی بنیاد
است ،یعنی یکصد و پنجاه سال پیش ،این سخن او نوید
بخش ظهوردیدگاهی نوین در عالم انسانی گرد ید "
رگ جهان در دست پزشک دانا است درد را میبیند و به
دانایی درمان میکند...درد امروز را درمانی و فردا را درمان
دیگر...دیده میشود گیتی را دردهای بیکران فراگرفته و
اورا در بستر ناکامی انداخته،مردمانی که از باده خودبینی
سرمست شده اند پزشک دانا را از او باز داشته اند"...
آسیب شناسی بیگفتگو وصریح این پزشک دانا ،در
دورانی که نهایت فخر عالم انسانی ،انواع تعصبات
ملی،نژادی،مذهبی و علمی بود درمانی شگرف را بهمراه
دارد ".وحدت نوع بشر" .بهااهلل مجموعه تعالیم و دانش
و بینشی را در اختیار انسان قرار داد که نتیجه اش حصول
صلح جهانی و ظهور بلوغ کامل اوست .کالم این نفس
گرانقدر سالها قبل از رایج شدن اصطالح " دهکده
جهانی" چنین بوده است ".فی الحقیقه عالم یک وطن
محسوب است ومن علی االرض اهل آن" ویا " ای
دوستان سراپرده یگانگی بلند شد...همه بار یک دارید و
برگ یک شاخسار"
تصور این واقعه که فردی ایرانی در زندانی دور دست
درشهرعفونتبار عکا ،در آثاری خطاب به پادشاهان و
حکمرانان عصرهمچون ملکه ویکتوریا ،ایشان را به
تشکیل پارلمان ودادگاه جهانی وانتخاب زبانی بین المللی
و خلع سالح عمومی دعوت نماید هر ناظرمنصفی را به
شگفتیوامیدارد!
صلح عمومی و وحدت عالم انسانی در منظر بهااهلل تنها
بصورت آرزویی دست نیافتنی باقی نماند.او با تشریح

توانایی و قوای انسانی در "خرد گرایی و اخالق مداری"
ونیز بکارگیری خالقانه از فلسفه و کارکرد" اتحاد و
اتفاق"  ،قانون طالیی " وحدت در کثرت" را عرضه
نمود .در راهبرد تاریخی او ،رسیدن به عصر طالیی برای
جامعه انسانی کامال عملی و طبیعی مینماید.
فارغ ازخطابات ودهها جلد نوشته ها ،بهاهلل و
جانشینانش همچون عبدالبها ودیگرپیروانشان ،با روش
تربیت "عقالنی ،روحانی" خویش که به دوراز روشهای
خشونتبار و سیاستزده و تالفی جویانه بود ،توانستند
جامعه ای جهانی را تاسیس و گسترش بخشند که
خود نمونه ای از ظهور وحدتی اصلیه میان انسانهاست.
بررسی و تحقیق در خصوص تنوع و گسترش
جغرافیایی-نژادی بهاییان و اقدامات نو و فرهنگ ساز
ایشان در جهان ،میزان و محک خوبی برای تشخیص
این جریان موفقیت آمیز خواهد بود.شکی نیست توجه
به روش و منش بهاییان در ایران که با وجود انواع ستم و
ظلم و بیعدالتی آشکار ،همچنان یاور و دوستدار ایران و
ایرانیانند وبنابر اعتراف روشنفکران و متفکران عالم ،جلوه
ای جدید ازتحمل سازنده را نشان میدهند  ،روشنگر قدر
و مقام بهااهلل در تربیت نفوس انسانیست .ازهمین روست
که درین سال در سراسر گیتی و در میان انواع نژادها و
رنگها وفرهنگها  ،گذشت دوقرن از ظهوراین نام آور
ایرانی جشن گرفته میشود که الجرم نام ایران را نیز به
نیکی وبزرگی به گوش عالمیان خواهد رساند.
گرامیداشت و بلکه شادمانی در دویستمین سالگرد
میالد بهاهلل پیام اور صلح جهانی ،در حقیقت تجلیل از
آگاهی و بیداری بازیافته خود ماست که همچو او انسان
را بزرگ میشماریم و مقامی درخور برایش میطلبیم تا
به برکت درایت و اخالق و همت این انسان  ،نه تنها
خاک مشکبیز ایران بلکه سراسر عالم عظمت و شکوهی
دوباره یابد.
"...مقام انسان بزرگست اگر به حق و راستی تمسک
نماید...آنچه در انسان مستور بوده امروز ظاهر شده و
میشود "...بهااهلل.

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com
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روی میز تحریریه:

ای اهل ایران! تکاسل و تراخی تا کی؟

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

همزمان با جشن دویستمین سال میالد حضرت
بهااهلل ،ایّام ظهور مظاهر مقدّسه بهار الهی و یا عالم
بینی به بشارتی نوین برای بشریت مرا یادآور نمیشود
چرا که دانش نگارنده حول مقوله تبارشناسی بهائیت
محدود است و معلوم .حال آنکه در این وادی جز آنچه
در تاریخ معاصر بر پیروان بهاهلل گذشت از ذهنم عبور
نمیکند و این تقویم به سان پتک بر فرق سر ما ایرانیان
مسلمان زاده شرمسار میکوبد ،ما که نه در قافله سران و
نه در حزب ته آن ،پیاز مسموم هستیم ،اما بوی عفونت،
رذالت و ظلم روا رفته بر بهائیان ایرانی را در عمق جان
میشنویم .ما که مفتضحانه هیچ نکردیم جز ژستهای
پالوده حقوق بشری و کمپینهای «فریاد بر ضد هم نوع
من» و اکتهای «تالش برای اخذ حق تحصیل برای
بهائیان» و شیون و فغانهای مجازی به سبک الیکهای
شاباجیخانمی.
اینجاست که باید فریاد کرد:
«ای اهل ایران! تکاسل و تراخی تا کی؟»
 حضرت عبدالبهاء.اینجاست که باید یادی کرد از قرة العین:
فریاد این زن شاعره ،علیه روحانیون مرتجع هنوز از زیر
دیوارهای بانک ملی به گوش می رسد.
هر زمان که از کنار بانک ملی ایران ،در خیابان فردوسی
عبور میکنید ،یادتان باشد که این بنا ،روی زمین باغی بنا
شده که به باغ ایلخانی معروف بود و قره العین در آن نیمه
جان به گور شد .زیر کدام سنگ و آجر کدام ضلع این بنا
قرة العین خفته است؟
آن که خطاب به قدرت دوران و مرتجعین مذهبی که
در رکاب قدرت دربار مستبد شاهنشاهی بودند سرود:

تو و تخت و تاج سكندری
من و راه و رسم قلندری
اگر آن خوشست ،تو در خوری
و گر این بدست ،مرا سزا
قرهالعین را به جرم همین گفتهها و اعتقادات خفه
کردند تا به جرم بهائی بودن ،که در اصل در دوران او
جنبش بابیه مطرح بود و نه بهائیت .و اگر در جمهوری
اسالمی انتشار آثار او ممنوع است عالوه بر جرم اصلی
او که بهائیت است ،ارتجاع ستیزی و مساوات و عدالت
خواهی قره العین است که جمهوری اسالمی و روحانیون
حاکم با آن مسئله دارند و با آن مخالفاند.
ی وجود دارد که نداند و یا موافق
آیا شهروندی ایران 
نباشد که در دوران جمهوری اسالمی احتماال به هیچ
بخشی از مردم ایران به اندازه هموطنان بهایی ظلم نشده
است؟!
فرزندان هموطنان بهایی از تحصیل در دانشگاه محروم
هستند ،رهبران آنها زندانی شدهاند ،در اوائل انقالب
ی از آنها اعدام شدند ،از بسیاری از مشاغل اخراج در وانفسای وقوع حوادث و ظهور فاجعه ،از این ظلم
برخ 
شدهاند ،و بسیاری دیگر ظلم و تعدی که هموطنان بهایی بزرگ ریشهای غافل نشویم چرا که جنایات ،کشتارها
و جنگ افروزیهای امروز که به گستره فرا مرزی
ما متحمل شدهاند.
ی نگارنده با کشیده شده ،ثمره تخم شوم همان استبداد و ارتجاع سیاه
علیرغم تفاوت بنیادی اعتقادات مذهب 
بهاییت که نشات گرفته از دانش اندک من از آن دیانت است که در روز نخست بر باور سیاست گریز و صلح
است ،نگارنده معتقد است که همه آنهاییکه خود را جوی عدهای نام «ضاله» گذاشت وبا حذف و حصر و
مدافع حقوق بشر میدانند ،باید از حقوق کامل شهروندی ممنوعیت به جنگ آنانی رفت که ذرهای خشونت در
هموطنان بهایی که کامال مساوی با بقیه جامعه بوده و کالم و فقه و دستورات روا داران ه آنها نبوده است.
ی نیز بخشی از این جایی خواندم حضرت بهااهلل در شرق و غرب عالم
آزادی کامل برای انجام فرائض مذهب 
حقوق باشد ،حمایت کنند .این شامل همه مسلمانان به به عنوان سفیر صلح و دوستی ،انسانی نمونه و مر ّوج
اصلی آئینی جدید شناخته میشد که از پیشبرد یک
ی نیز میشود.
خصوص روشنفکران مذهب 
در مورد بهائیت و دستاوردهای آنان ،نگارنده هیچ مدنیت جهانی سخن میگفت .همان مدنیت که نه فقط
صالحیتی ندارد که به قضاوت بنشیند .اما نگارنده معتقد حاکمان زمانه بلکه ما شهروندان به ظاهر مدرن ،سکوالر
است که باید قاطعانه از حقوق آنان به عنوان پیروان یک و پستبورژوآ ،آن را به نفع خود مصادره و در هر مقطع
دین دفاع نمود و جمهوری اسالمی را به دلیل این ظلم و مصالحهای نامی جدید بر روی آن میگذاریم.
«اگر علمای عصر بگذارند و من فی األرض رائحه
بزرگ محکوم کرد.
محبّت و اتّحاد را بیابند ،در آن حین نفوس عارفه بر
محكوم شود ظلم ببازوی مساوات
حریت حقیقی آگاه شوند ،راحت اندر راحت مشاهده
تفرس
ّ
معدوم شود جهل ز نیروی ّ
نمایند ،آسایش اندر آسایش».
گسترده شود در همه جا فرش عدالت
– حضرت بهاءاهلل
تونس
افشانده شود در همه جا تخم ّ
بهار روحانیو طلوع آفتاب موعود بر باورمندان اش
مرفوع شود حکم خالف از همه عالم
تهنیت باد.
تبدیل شود اصل تباین به تجانس

دو پیام محوری در آثار بهاهلل(:قسمت اول)

نخست  :حفظ حرمت ،عزت و ارتقاع مقام انسان

دکتر حبيب رياضتى  -محقق و پژوهشگر:

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

از جمله مهمترين اهداف بهاءاهلل موسس آئين بهائى،
توجه دادن هر فرد به عظمت مقامات بىحصر و حد
انسانى خويش ميباشد .انسانى كه عزيز ،شريف ،آزاد
و مسئول است و به زيور خرد از جميع موجودات
ديگر مميز و به اشرف مخلوقات موصوف گشته است.
بلى ،در نزد بهاءاهلل ،بزرگترين هديه خداوند به انسان «
خرد» است(لوح مقصود) و عاليترين ويژگى خاصش ،همانا
داشتن آزادى و اختيار اوست(مجموعه الواح چاپ مصر) .بهاءاهلل
در اهميت خرد و به لسان خرد ميگويد « از هر چه
هست بگذريد و مرا بيابيد .منم آفتاب دانش و درياى
بينش»(لوح مقصود) .بنظر ميآيد كه در آثار بهاءاهلل خرد
پديده جامعترى از عقل بشمار مىآيد و لذا هر فرد
عقلگرا ضرورت ًا خردگرا محسوب نگردد چه كه عقل به
شناخت و بررسى اجزا و كشف روابط ضروريه منبعث
از حقايق آنها ميپردازد در حالى كه خرد به عبارتى
جامعتر و كلىتر به ساختارها يك سيستم ،اجزا تشكيل
دهنده آن ،روابط منطقى و ضرورى بين اجزاء و از همه
مهمتر به اهداف عليه آن سيستم توجه دارد .به لسان
سادهتر عقل جزئى تر از خرد كلى( عقل كلى) است
و شايد به همين منظور بهاءاهلل بمثابه ساير عرفا عقل
جزئى را از عقل كلى كه مجموعه جامع و جهانىترى
است ،مميز ميسازد(هفت وادى) .در اينجا سزاوار است
كه به توصيف افالطون از خرد به عنوان مجموعه و يا
التقاطى از «عشق ورزى ،عدالت پرورى ،حقيقت جويى،
شجاعت داشتن در جستجو و ابراز حقيقت و از همه
مهمتر استقامت در مقابل شئونات غير حقيقى با توسل
جستن به حكمت و راستى» ياد نمود(جمهوريت كتاب  ٤و )5
تا شايد مفهوم و اهميت خرد گرايى و فرق آن با عقل
گرايى روشنتر شود .
به تاكيد ارسطو اين دو گزيده «خرد» و «اختيار»
است كه انسان را از ساير حيوانات اجتماعى جدا
مينمايد(ارسطو ،اخالق) و اين دو خصلت بارزه است كه
به قول ايمانوئل كانت انسان را از قيود زنجيرهاى اوهام
و اسارت نادانىهايى كه هر فردى بر خود تحميل نموده
است رهايى بخشيده ،او را بدرستى دگر انديش و
روشنگرا ميكند .اين چنين خرد گرايى و بينش است كه
خداى انساننماى فوير باخ ،خدايى كه به زعم صحيح
نيچه مرده است را از مشيت كلى و اراده ازلى وابدى در
عالم وجود جدا ميسازد .و اين بينش مملو از مهر و اراده
آزاد است كه خرد را از عقل ،علم را از عرفان ،عابد را
از عارف ،بينشگرا را از دانش اندوز ،و خردمند هوشيار
را از عاقل فاقد بينش مميز ساخته ؛ عالم ،عارف ،مصلح
و مربى حقيقى را از علما و امرا به ظاهر آراستهاى كه
علم و دين را به عنوان وسيلهاى از براى حفظ مقامات
خود و كسب قدرت را بجهت كنترل نفوس ساده لوح،
تلقى مينمايند ،جدا ميسازد و بدين وسيله ارزش و
حرمت علما واقعى بمثابه ستارههاى روشن در آسمان
علم و حكمت به عرصه شهود در آيد(كتاب اقدس ،بند١٧٣.و
يادداشت .)١٨٣

ديدگاه بهاءاهلل به جهان هستى و حيات در آن درخور

تامل و تعمق است.بهاءاهلل زندگى و جهانى را كه در آن
همه چيز ملموس ،قابل شناخت و درك محدود باشد،
جهان يك بعدى و بىمعنا دانسته آنرا به نمايش و «نيستى
به صورت هستى آراسته» تشبيه مينمايد(لوح احمد كاشانى-
فارسى) كه اسباب خستگى ،پژمردگى و افسردگى انسانها
را فراهم نموده و مينمايد .چه كه چنين زندگى و جهان
خالى از روح حيات را ميتوان بمانند يك ماشين ،نه
تنها شناخت بلكه جميع جوانب و حركاتش را نيز
پيشبينى نمود .چنين ديدگاه ظاهرى ،يك بعدى و مادى
نه تنها جايى براى كنجكاوى ،تخيل ،تفكر و درك باقى
نگذاشته بلكه جميع مفاهيم سازنده و پويايى از علم،
اسطوره ،دين ،هنر ،موسيقى و ساير اكتشافات معنوى و
مادى را نيز از بين برده و انسان اشرف مخلوقات را به
يك موجود ذليل ،حقير و محتاجى مبدل مينمايد كه به
جاى كشف رموزات عالم و جود و بروز جواهر مستوره
در عالم درونش ،به بندهاى اوهام و تقليد خود را مقيد
ساخته و از پرواز در هواى معارف و طير در فضاى
معانى محروم ميگردد .به عبارت ديگر نه تنها هر انسانى
به دنبال معنى ميگردد بلكه همواره به جستجوى معنى
واقعى در حال حركت است()Man›s search for meaning
و بدين قصد شهرهاى عشق را طى نموده تا شايد به
زندگى خود معنى جامعترى بخشد(هفت وادى) .و شايد به
همين منظور است كه بهاءاهلل ،عبادات ظاهرى فاقد تفكر
و بينش ،و اعمال صورى عارى از پويايى و عشق و از
همه مهمتر رفتار فارغ از خدمت به خلق را مقبول درگاه
حق ندانسته ،و چنين عباداتى را مملو از كبر و ريا و
مكر تلقى مينمايد كه در مقام مقايسه ،كفر از آن عبادات
ارجحتر است(ادعيه حضرت محبوب) .بهاءاهلل غايت اصلى
آئينش را عرفان ضرورت وجود انسان كامل و شناخت
مقام عظيم انسان و سعى در بروز جواهرات مستوره در
ذات هر فردى ميداند(كتاب ايقان بند . )١٠٤-١٠٣در حقيقت،
بهاءاهلل و جانشينانش عبدالبهاء و شوقى افندى ،بهائى
بودن را در سعى دائمى به سوى «انسان شدن» ميدانند
بدين معنى كه انسان همواره در حال تكامل و ساخته
شدن است .بهايى بودن را به مفهوم جامع جميع كماالت
انسانى دانسته(پيام ملكوت) و لذا سعى در انسان شدن غايت
تعاليم بهاءاهلل ميباشد .بهاءاهلل دين و تشكيالت مذهبى
را «وسيله» و انسان شدن و ترقى و تكامل را «هدف»
اساسى ميداند .بنابرين صرف «اعتقاد» داشتن به دين و
مرام كه منجر به رشد معنوى و مادى انسان نشود نه
تنها در نزد بهاءاهلل بيفاده بلكه مضر است از اين جهت
است كه هماهنگى مستمر بين عرفان و عمل را سر لوحه
اعتقادات دانسته ،يكى را بدون ديگرى مفيد و مقبول نمى
داند(.كتاب اقدس ،بند )١
و اعتقاد در شاهراه بهاءاهلل به معنى اطاعت با طيب
خاطر است و نه پيروى از راه زور و ترس .اعتقادى
قبول عقد ،عهد و قراردادى است كه با اختيار و آزادى
بسته ميشود و با عشق به اطاعت موارد عهد و ميثاق
ميپردازند كه با جبر و اضطرار فرق دارد(كتاب اقدس ،بند )٤

بر اساس بيانات بهاءاهلل و عبدالبهاء ،دين و علم حقيقى
بايد اسباب عشق واقعى به خود و ديگران را فراهم نمايد
و اگر دين وعلم سبب اختالف ،بى حرمتى ،نقض حقوق
انسانى فرد و يا اجتماع گردد همانا بهاءاهلل بى دينى و
نداشتن علم را ارجح ميشمرد (خطابات مباركه)
در ظل اين فلسفه حياتى ،بهاءاهلل هر فردى را تشويق
مينمايد كه هر روز به حساب اعمالش برسد(كلمات مكنونه
عربى ،قطعه  )٣١هر روزش از روز قبل بهتر باشد(لوح حكمت) ،به
اعمال خود را آراسته نمايد و نه به اقوال خالى و فاقد اثر
و ثمر ،اعمالش به منظور خدمت بال شرط به نوع انسان
باشد(لوح مقصود) و برترى و بهترى را از صفحه قلب خود
بشويد چه كه برترى و بهترى اسباب كم بينى ،خود بينى
و اختالف را فراهم مينمايد(لوح اتحاد) ،هيچ فردى نبايد
خود را در مقابل شخص ديگرى حقير و ذليل شمرد،
و يا بر ديگرى فخر شمرد(كتاب ايقان) .نكته جالب توجه
آنست كه بهاء اهلل آنچنان به حرمت انسان معتقد است
كه از هر فردى ميطلبد كه در مقابل او (بهاءاهلل) نيز
نه خم بشود و يا دستش را ببوسد(در امر وخلق ،ج  ،)٣براى
بهاءاهلل انسان بودن از هر مقام ديگر واالتر و باالتر بوده و
وصول به اين مقام انسانيت را نه تنها براى ديگران بلكه از
براى شخص خود نيز آرزومند است(مجموعه اشراقات) .نكته
اساسى در اين راستا بر اساس مفاد بيانات شوقى ربانى،
درك اين اصل است كه از براى انسان شدن حدى وجود
نداشته و ندارد و مقامات انسان در هر زمان عظيم تر از
آن است كه قابل تصور باشد(توقيع تولد مدنيت جهانى -مورخ ١١
مارچ  )١٩٣٦چه كه در نزد بهاءاهلل؛ انسان طلسم اعظم ،معدن
داراى احجار كريمه است و آنچه در انسان مستور است
به اراده آزاد او ،بر اساس عشق و نه ترس و بلوغ روحانى
وتكامل فكرى اش به عرصه شهود در خواهند آمد(لوح
مقصود)بهاءاهلل و عبدالبهاء نقش تربيت حقيقى و مربى
واقعى را در ايجاد عشق و محبت يك انسان به خود و
ديگران ضرورى دانسته ،و هدف تربيت را ايجاد فضايى
براى رشد و بروز كماالت انسانى كه در هر فردى بوديعه
گذاشته شده ميدانند بر اساس بيانات بهاءاهلل هدف
اساسى اديان و مربيان الهى تربيت ناس بر اساس عشق و
محبت است و نه جبر و زور گويى .هدف تربيت بيش
از آموزش دادن پرورش است  .پرورشى كه منجر به
بيدارى خرد انسانى ،تقويت وجدان و ساختن مهرورزى
و همدردى گشته ،اسباب هماهنگى عقل و قلب ؛علم و
دين و از همه مهمتر به اتحاد عالم درون با عالم بيرون
انسان جديدى را مى آفريند.
جوهر كالم جميع نكات فوق الذكر آنستكه در نزد
بهاءاهلل ،انسان كسى است كه به مقام معنوى و عظيم
خود همواره پى برده(لوح مقصود ،لوح شيخ) و با عالم بينى و نه
خودبينى(لوح دنيا) موفق به خدمت سرشار از عشق و خرد
به جميع ساكنين روى زمين گردد (لوح مقصود).
ادامه این مقاله شامل دومین پیام اساسی و محوری در
آثار بهاءاهلل را هفته آینده در همین صفحه مطاله نمایید.
ادامه در شماره آینده
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روی میز تحریریه:

جهانیمتنوعدرحالشکلگیریاست

مرکز جهانی بهائی:

از جزائر کوچک اقیانوس آرام گرفته تا سرزمینهای
وسیع آمریکا ،در دهها هزار نقطۀ جهان ،فعالیتها برای
تدارک جشنهای دویستمین سالگرد تولد حضرت
بهاءاهلل به اوج خود رسیده است.
افراد و جوامع با الهام از این واقعه مهم تاریخی ،آثار
هنری بسیاری شامل فیلم ،نقاشی ،شعر و موسیقی خلق
کردهاند .داستانهای خدمات فداکارانه و خالصانه رو
به افزایش است و این اقدامات به نوبه خود الهامبخش
اقدامات بسیار دیگر شدهاند .در بسیاری از نقاط دنیا،
جلسات دعا و جشن در حال برگزاری است و مردمانی
از اقشار مختلف اجتماع را گرد هم میآورند.
یک گروه جوانان در ال چمیزو (،)El Chamizo
تحت تأثیر آموزههای حضرت بهاءاهلل دربارۀ وحدت و
یگانگی ،برای برگزاری جشنهای دویستمین سالگرد
در مدرسهشان درخواست اجازه کردند .در این جشن
که داستانهای تأثیرگذاری از زندگی حضرت بهاءاهلل
به اشتراک گذاشته شد ۶۰ ،نفر از معلمین ،والدین و
همکالسیهای این جوانان حضور داشتند.
در سراسر جمهوری دموکراتیک کنگو ،یکی از اولین
کشورهای جهان که قرار است معبد ملی بهائی در آن
ساخته شود ،با برنامهریزیهایی که در شهرها و روستاها
برای دویستمین سال تولد حضرت بهاءاهلل صورت گرفته
انتظار میرود تعداد زیادی در این مراسم شرکت کنند .در
ابتدای این ماه ،برای شروع جشنهای دویستمین سالگرد
در این کشور نزدیک به  ۹۰۰نفر در حالیکه تابلوهایی
حمل میکردند و سرود میخواندند در خیابانهای
لومومباشی ( )Lubumbashiسه کیلومتر راهپیمایی
کردند.
ژاپن ،بیشترین میزان تمرکز معابد را در جهان دارد.
جامعه بهائی یاماگوچی ( )Yamaguchiبه مناسبت
دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءاهلل از مکانهای
مقدس و تاریخی شهر که قدمت برخی از آنها به بیش
از  ۱۰۰۰سال میرسد بازدید کرده و با خواندن دعا و

ایجاد محیطی روحانی در هریک از این معابد ،میراث
روحانی شهر را گرامی میدارند.
داگا ( ،)Dagaروستایی دورافتاده در گینۀ نو احتیاج
به دستگاه فتوکپی داشت تا بتواند دعوتنامههای مراسم
دویستمین سال تولد حضرت بهاءاهلل را برای هزاران نفر
از مردم این روستا تهیه کند .تعدادی از دوستان دستگاه
فتوکپی را با عبور از کوهها و جنگلها به این روستا
رساندند .انتظار میرود بیش از  ۴۰۰۰نفر در مراسم
جشن شرکت کنند.
جوامع بهائی در سراسر هلند مشتاقانه در حال
برنامهریزی برای برگزاری جشنها در محل زندگی
خود هستند .سرویس ملی پست هلند دو تمبر ویژه را
که توسط بهائیان هلند طراحی شده برای بزرگداشت
این مراسم تاریخی منتشر کرد .جامعۀ بهائی هلند برای
ارسال دعوتنامههای مراسم جشن دویستمین سال از
این تمبرها استفاده کردهاند.
ایالت کارناتاکا ( )Karnatakaدر هندوستان
جدیترین خشکسالی در چهار دهۀ اخیر را پشت
سر میگذارد که به شدت بر کشاورزی این ناحیه تأثیر
گذاشته است .خانوادههای بهائی در یکی از روستاهای
منطقه تصمیم گرفتند که هر یک حدود نیم کیلو از برنج
خود را ذخیره کنند تا بتوانند از تمام  ۱۵۰۰نفر ساکنین
روستا در جشنهای دویستمین سال پذیرایی به عمل
آورند.
در قزاقستان ،فرارسیدن دویستمین سالگرد تولد
حضرت بهاءاهلل الهامبخش ساخت فیلمی در مورد تاریخ
آئین بهائی در این کشور شده است که با ورود امر به این
ناحیه در قرن نوزدهم شروع میشود .این فیلم با روایت

تاریخ جامعۀ بهائی فعال عشقآباد (واقع در ترکمنستان
کنونی) جایی که اولین معبد بهائی در آن ساخته شد
آغاز میشود.
جامعۀ بهائی ایرلند در بزرگداشت دویستمین سالگرد
تولد حضرت بهاءاهلل  95ویدئوی کوتاه در مورد آموزهها
و زندگی حضرت بهاءاهلل ساخته است .تا سالروز تولد
حضرت بهاءاهلل هر روز یک ویدئو از این مجموعه
انتشارمییابد.
تصویر گسترده و متکثری از نوع بشر که در کمال تنوع
و اصالت ،عبادت و خدمت را در همآمیخته ،در پهنۀ
گیتی در حال نمایان شدن است.
دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءاهلل فرصتی برای
مردم دنیاست تا به تأمل در زندگی شخصیتی بپردازند که
 ۴۰سال حبس و تبعید را قبول کرد تا یگانگی نوع بشر
را اعالن نماید و نسل اندر نسل الهامبخش مردم برای
مشارکت در ساختن جهانی عادالنه و صلحآمیز باشد.

افقي:
 -1اسرار  -برد معروف  -پول نامشروع
 -2نت سوم  -يار مشهدي  -از نتها
 -3شكمو  -زينت دادن
 -4عالمت مفعولي  -مسيحي  -تبديل كننده  -سفيد تركي
 -5تموز
 -6شيطان  -شتابان
 -7رشد و نمو  -از نهاد برآيد  -مقابل زوج  -شهر توت
 گوشت تركي -8الفت  -يك عاميانه  -ترديد  -صد سال
 -9حرف ندا  -رنگ موي فوري  -تيره و تار  -كجاست
 خرس آسماني -10گياهشناسي  -لباد
 -11ساده لوح
 -12خاكستر  -دستمزد  -مادر بزرگ  -از افعال ربطي
 -13هنگام شب  -آرتروگرافي
 -14نيز  -نقره گداخته  -تصديق روسي
 -15تشكر فرانسوي  -تخته سنگ نازك  -فلز سكه زني
عمودی:
 -1سرخرگ  -ميرآب
 -2بالش  -راهنمايي  -نزار
 -3سخن ياوه  -حرف تنفر
 -4زبر و درشت  -از گلهاي خوشبو  -اعالن

 -5نوعي راه رفتن اسب  -زاهد ايراني ملقب به ژنده پيل
 -6سهل  -تنور آجرپزي
 -7آبيار  -شعور  -پراكندگي  -پسوند شباهت
 -8بله نجار  -پرده  -آموختني لقمان  -يار كلنگ
 -9عدد منفي  -شيره خرما  -هامون  -فواره
 -10سيل بزرگ  -مژده
 -11اليم  -بستنش براي ايمني بهتر است
 -12شيوه و منوال  -خوشه انگور  -واحد نظامي
 -13دندانه سوهان  -زينت رو
 -14مخترع پيلبرقي  -از الفباي يوناني  -بند كفش
 -15دوره پس از بيماري  -ارتفاع و درازي

حل جدول شماره گذشته
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در دنیای پیرامون ما:

مشرقاالذکار؛شکوهمعماریدرآیینبهایی

درهای عبادتگاهها يا مشرق االذکارهاى بهائى به روى
همه مردم دنیا با هر ایمان و باوری باز است.
این بناها که تا کنون تنها نه مورد از آن در سرتاسر عالم
ساخته شده است ،هرچند از نظر هندسى با يکديگر
مختلف هستند ولى از لحاظ معمارى يک اصول کلى
درآنها مراعات مىشود :همه داراى  ۹طرف و يک تاالر
مرکزى گنبد مانند هستند ،که همزمان از وحدت ذاتى نوع
بشر و تنوع و گونه گونى آن حکايت مىکند.
به اتفاق با مدد تصاویر این صفحه در چهارگوشه عالم به
دیدار این معابد زیبا میرویم:

مشرقاالذکار عشقآباد ،ترکمنستان:
این ابنیه مقدس که متاسفانه در پیامد زلزله  1962آسیب
جدی دید و سپس تخریب گردید ،به امر حضرت بهااهلل
و به دست میرزا محمدتقی وکیلالدوله ،از  ۱۹نخستین
حواریون ایشان ،بنا نهاده شده بود.

مشرقاالذکارشیکاگو:
این بنا در منطقه ویلمت از شهر شیکاگو در نزدیکی
دریاچه میشیگان است و به عنوان مادر معابد بهایی در
ایاالت متحده آمریکا شناخته میشود.
معمار این ساختمان لویی ژان بورژوا نام داشت که در
طرح معماری آن را از معماری ایرانی الهام گرفته است.
این بنا که در سال  ۱۹۵۳تکمیل شد و به عنوان یک
مکان تاریخی به ثبت رسیده است.

مشرقاالذکار کامپاال ،اوگاندا:
این بنا که در نزدیکی پایتخت اوگاندا قرار گرفته است
نخستین ابنیه بهایی محدثه در قاره افریقا است و در
مجاورت شهری بنا شده است که قریب به  1.5میلیون
نفر جمعیت دارد.

مشرق االذکار آپیا ،ساموآ غربی
این بنای روحانی در سال  ۱۹۸۴در شهر آپیا واقع در
جزیره ساموا ،یکی از جزایر پاسیفیک به دست پادشاه
ساموا نخستین رهبر بهائی آن کشور افتتاح شد.
مشرق االذکار سیدنی ،استرالیا:
این بنای زیبا و تاثیر گذار که  56سال پیش در شهر
سیدنی در استرالیا بنا نهاده شد از سوی بسیاری از مردم
و مقامات استرالیایی ستوده شده است .شهردار سیدنی در
سال  2011و در جشن  50سالگی این معبد در خصوص
آن گفته بود« :این یک فانوس دریایی و زمینی و آسمانی
است ...فانوسی که مسی ِر جهانی بهتر را روشن میکند».

مشرق االذکار فرانکفورت ،آلمان:
این بنای زیبا و روحانی که در  Langenhainدر
حومه فرانکفورت قرار دارد همه ساله عالوه بر میزبانی
از هزران زائر بهایی میزبان جهانگران پر شماری است که
برای آشنایی بیشتر با مفاهیم صلح آمیز آیین بهایی از آن
دیدن میکنند.

مشرق االذکار پاناما سیتی ،پاناما:
در آمریکای مرکزی در شهر پاناما سیتی واقع در پاناما
نیز معبد دیگری احداث شد .سالن این عبادتگاه گنجایش
 ۵۵۰نفر را دارد که در سال ۱۹۷۲افتتاح گردید.

مشرق االذکار لوتوس ،دهلی نو ،هندوستان
در دهه ۱۹۷۰هند میزبان بزرگترین جامعه بهائی جهت
افتتاح معبدی بسیار زیبا بود .ساختمان این بنا در سال ۱۹۸۶
پایان یافت .در مراسم گشایش این عبادتگاه  ۸هزار نفر از
 ۱۴۰مملکت شرکت کردند .طراح این بنا یک مهندس
ایرانی و طراحی آن از گل نیلوفر آبی الهام گرفته شد .این
بنای زیبا که در دهلی نو قرار دارد و در سال دو و نیم
میلیون بازدید کننده دارد .طراحی این بنا جوائز بینالمللی
فراوانی را نصیب معمارش کرده و برخی از صاحبنظران
آن را یکی از صد بنای مهم قرن بیستم خواندند.

مشرق االذکار سانتیاگو ،شیلی:
آخرین معبد از  ۹معبد جهانی بهاییان عالم روز  ۱۳اکتبر
 ۲۰۱۶در شهر سانتیاگو واقع در کشور شیلی در آمریکای
جنوبی با شرکت  ۵هزار نفر از  ۱۱۰کشور گشایش یافت.
طراح این بنای زیبا نیز یک معمار ایرانیکادایی است.
شایان ذکر است بیتالعدل اعظم ،در سال 2012
میالدی ،برنامه ساخت دو مشرقالذکار ملی در جمهوری
دموکراتیک کنگو و پاپوآ گینه نو و نیز  ۵مشرقاالذکار
محلی در سایر نقاط عالم را اعالم نموده است.
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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  20اکتبر 2017

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

mojgana@ketab.com

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.
تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی
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FREE
در جنوب کالیفرنیا
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نشنالجغرافی یادبود جشنهای  2500ساله را
در اینستاگرام گرامیداشت

موسسه نشنال جغرافی که ناشر معتبرترین نشریه علمی و
جغرافیایی جهان است ،با انتشار عکسی از تخت جمشید از
جشنهای  2500ساله شاهنشاهی ایران که در میانه اکتبر 1971
میالدی در محل این بنای باستانی برگزار شد یاد کرده است.
موسسه نشنال جغرافی در ساعات نخستین روز دوشنبه 16
اکتبر  2017در چهل وششمین سالگرد برگزاری جشنهای
 2500ساله شاهنشاهی ایران با انتشار عکسی از مجموعه
کاخهای باستانی پرسپولیس(تخت جمشید) در اکانت رسمی
اینستاگرام خود خاطره برپایی این رویداد تاریخ ایران را گرامی
داشته است.
نشنال جغرافی در توضیح عکس منتشر شده در اینستاگرام
آورده است« :در این هفته ( 12تا  16اکتبر) به سال  ،1971شاه
ایران (محمدرضا شاه پهلوی) جشنهایی برای نشان دادن 2500
سال تاریخ امپراتوری ایران برگزار کرد .هدف شاه از برپایی این
جشنها آن بود که تمدن باستانی کشورش را به نمایش گذاشته
و پیشرفت معاصر خود را نمایان سازد .این رویدادها در اطراف
سایتهای باستانشناسی تخت جمشید و پاسارگاد قرار داشتند

و گرامی ترین و پرطرفدارترین جشن در تاریخ بودند».
اکانت رسمی نشنال جغرافی در ادامه و توصیف عکس منتشر
شده میافزاید« :تصویر پرسپولیس در سال  2008به سفارش
مجله نشنال جغرافی گرفته شده است ».و سپس در معرفی مکان
به بینندگان خود به نقل از تصویر دیگری از همین مجموعه که
یک کتیبه مربوط به داریوش شاه را نشان میدهد و از زبان این
پادشاه هخامنشی می نویسد:
«من ،داریوش شاه ،بزرگترین کاخ را در تخت جمشید در
قسمت غربی این مجموعه ساختم و این قصر آپادانا نامیده شد».
کاخ آپادانا یا کاخ بار داریوش و خشایارشا یکی از کاخهای
اندرونی تختجمشید است .مشتمل بر یک تاالر چهارگوش
مرکزی با ۳۶ستون و سه ایوان ،در جهتهای شمال ،شرق و
غرب (هر یک با  ۱۲ستون) و چهار برج در چهار گوشه بیرونی
تاالر و یک رشته اتاق نگهبانی که در جنوب آن قرار دارند.
بنای کاخ آپادانا به دست داریوش بزرگ آغاز شد و در زمان
خشایارشا تکمیل گردید .سطح این کاخ حدود سه متر از کف
حیاط آپادانا و کف دروازه ملل بلندتر ساخته شدهاست.
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