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در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

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

گرفته است رشک مبر...!!!

تروریستی  گروه  به  مربوط  اسناد  انتشار  از  پس 
آمریکا  مرکزی  اطالعات  سازمان  توسط  القاعده 
القاعده  گسترده  همکاری های  عمق  از   ،)CIA(
پرده  تاکنون  گذشته  از  ایران  اسالمی  جمهوری  و 

برداشته شد.
چندی پیش »مایک پمپیو« رییس آژانس اطالعات 
مرکزی ایاالت متحده صدها هزار سند بدست آمده 
از اسامه بن الدن رهبر گروه تروریستی القاعده که در 
سال ۲۰۱۱ و در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما 
را  شد  کشته  پاکستان  در  ضربتی  عملیات  یک  طی 
برای روشن شدن افکار عمومی منتشر کرد. در میان 
اسناد افشا شده توسط سی آی ای، مدارک مهمی از 
ارتباط تنگاتنگ و همکاری های  سال های طوالنی 
گسترده گروه القاعده با حکومت جمهوری اسالمی 
ایران وجود دارد که باعث نگرانی های زیادی شده 
کننده  مذاکره  تیم  که  است  حالی  در  این  است. 
پرزیدنت اوباما در زمان مذاکرات معامله هسته ای با 
جمهوری اسالمی )برجام( از وجود چنین ارتباطاتی 

مطلع بوده و درباره آن سکوت اختیار کرده است. 
نوزده  ارزیابی  یک  شده،  منتشر  اسناد  میان  در 
مقامات  از  یکی  توسط  که  دارد  وجود  ای  صفحه 

گروه  این  رهبر  الدن  بن  اسامه  برای  القاعده  ارشد 
کمک  درباره  که  شده  نوشته  اسالمگرا  تروریستی 
های جمهوری اسالمی به این سازمان جهادی است؛ 
که  آنچه  هر  ها  »ایرانی  است:  نگاشته  القاعده  مقام 
نیاز ماست، تامین خواهند کرد از جمله پول،  مورد 
اسلحه و آموزش نیروهای ما در اردوگاه های حزب 
لبنان و نیز تامین پناهگاه امن برای نیروهای  اهلل در 

جهادی!« 
اسناد بن الدن  این  نیویورک پست، در  به گزارش 
 ۱۹ حوادث  از  پس  چگونه  که  است  داده  توضیح 
و  سالح  مالی،  منابع  توانسته   ۲۰۰۱ سال  سپتامبر 
پرسنل برای گروهش تامین کند که احتماال ارتباطات 

و همکاری با جمهوری اسالمی ایران نیز یکی از این 
راه ها بوده است.

این اسناد و اطالعات پنج سال پیش از انعقاد معامله 
های  قدرت  )و  اوباما  باراک  دولت  بین  ای  هسته 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  و  دیگر(  جهانی  بزرگ 
اختیار کاخ سفید بوده و پرسشی که هم اکنون مطرح 
متحده  ایاالت  وقت  دولت  چرا  که  است  این  شده 
از  ایران  اسالمی  رژیم  حمایت  از  آگاهی  وجود  با 
تروریسم، در زمان امضای برجام میلیون ها دالر پول 
»جان  اعتراف  با  است حتی  گذاشته  آنان  اختیار  در 
کری« به این موضوع که مقادیر زیادی از این منابع 

مالی خرج گروهک های تروریستی خواهد شد. 

اسنادجنجالیCIAدربارهایرانوالقاعدهچهمیگوید؟
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و  توانا  هنرمند  پرستویی  پرویز 
در  که  ایران  سینمای  ذوق  خوش 
نقش های متفاوت و متنوعی در سه 
دهه اخیر درخشیده است، هم اکنون 

در لس آنجلس بسر می برد.
در  مشارکت  برای  که  هنرمند  این 
فیلم  فیلم برداری  مراحل  آخرین 
به  تهران«  »لس آنجلس–  کمدی 
شهر  در  پاکروان  تینا  کارگردانی 
در چند  است  قرار  است،  فرشتگان 
برنامه سینمایی نیز در جامعه ایرانیان 
با  و  کرده   شرکت  لس آنجلس 

هموطنان خود معاشرت نماید.
این  با  همزمان  و  دیگر  سوی  از 
سفر کلیپی کوتاه از پرویز پرستویی 
شبکه های  در  گسترده  صورت  به 

وی  که  است  شده  منتشر  اجتماعی 
را در حال مدح و ستایش از قاسم 
قدس  نیروهای  فرمانده  سلیمانی 
سپاه پاسداران و یکی از اصلی ترین 
عوامل جنایات جنگی انجام شده در 
سوریه  و قتل عام مردم آن کشور برای 
حمایت از بشار اسد، نشان می دهد. 
در این کلیپ آقای پرستویی که تنها 
در یک اکران خصوصی این فرمانده 
جنایتکار را دیده است، وی را فارغ 
حواشی  و  سیاسی  موضوعات  از 
موجود، مردی بزرگ و ستایش شده 

قلمداد می کند.
همواره  پرستویی  پرویز  اگرچه 
به  نسبت  مردم  به  نزدیک  مواضعی 
حکومت در سال های گذشته داشته 

کوتاه  کلیپ  این  انتشار  اما  است 
در  او  هوادارن  ذهن  در  را  سواالتی 

لس آنجلس ایجاد کرده است!
ایرانی  فرهیخنه  جامعه  که  چرا 
پرویز پرستویی را الگویی قابل اعتماد 
برای جامعه جوان ایران دانسته و با 
داخلی  محدودیت های  همه  درک 
ونظارت های تحمیل شده بر هنرمندان 
باور دارد، وظیفه سنگین امانت داری 
از این اعتماد  ملی به هنر و هنرمندان، 
بیش از هر کس دیگر بر دوش خود 
فراموش  اما  است.  هنرمندان  این 
نکنیم که در سال های اخیر و پس از 
انتخابات ۱388، چگونه هنرمندانی که 
شرافت خود را به حمایت سیاسیون 

فروختند، منفور ملت شدند.

سوالشهروندانایرانیلسآنجلسازپرویزپرستویی:

آقایپرستوییشماالگوهستید،چرااز
جنایتکارانجنگیحمایتمیکنید؟
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در کانون خبر: تصویر هفته:                             اثر: ژاک فراست

کانون سخن سانتامونیکا در شب چهارشنبه اول نوامبر 
۲۰۱7 میزبان مناظره  سرزنده ای درباره  مسئله  کردستان 
عراق و خواسته های کردهای ایرانی بود. سخنرانان جلسه 
عبارت بودند از آقای ناصر انقطاع )ناسیونالیست افراطی( 
و خانم آوا هما )ُکرد چپگرا(. میهمانان جلسه نیز حاملین 
این دو نظرگاه و نظرگاه های میانی رایج در میان ایرانیان 

لس آنجلس بودند. 
هسته  مرکزی نظریات سخنرانان به قرار زیر بود:

آقای انقطاع ضمن معرفی مردم کرد به مثابه پایه گذاران 
ایران باستان و محافظان این سرزمین در طول اعصار، 
ایران را همانند یک »ملک مشاع« متعلق به همه  ایرانیان 
دانست ولی اظهار داشت که »من خود را صاحب خانه 
می دانم و خاکم را به هیچکس نخواهم داد و هر کس که 
خواهان جدایی است می تواند که از این سرزمین برود«. 
البته مشکل این بحث آن بود که چگونه می توان به هنگام 
سیطره  تبعیض ملی و دینی،  اجزاء گوناگون یک ملت را 

در کنار یکدیگر نگاه داشت. 
خانم آوا هما پایه  بحث خود را بر اساس حق تعیین 
سرنوشت ملت ها گذاشت که »شامل حق جدایی نیز 
می شود و باید مورد تایید همه  طرفداران عدالت و حقوق 
بشری قرار گیرد«. مشکل این بحث از سوی دیگر آن بود 
که تقریباً هیچ ایرانی غیرُکرد تجزیه  کشور و سرزمین را 
نپذیرفته و با اتکاء به تئوری های گوناگون طیف های چپ 
و راست با آن مخالفت می نماید، کما اینکه هیچکدام از 
میهمانان جلسه که طبق رسم کانون سخن حق سه دقیقه 

صحبت را داشت از این نظریه پشتیبانی ننمود. 
جانب  از  شده  طرح  مباحث  از  یکی  رابطه  این  در 
»مشکل  که  بود  آن  راست  و  نظریات چپ  هواداران 
همه  ایرانیان یکی است« و آنهم وجود نظام اسالم گرا، 
 استبدادی و تبعیض گرای جمهوری اسالمی است و بنابر 
این مشکالت تک تک اجزای ملت از جمله تضادهای 
قومی و ملی باید در پرتو تضاد اصلی قرار گیرد و حل 

آنها به تعویق انداخته شود. 
هم میهنان ُکرد حاضر در جلسه، در توافق با خانم آوا هما 
با ارائه ی نمونه های تاریخی از جمله بی اعتنائی مخالفان 
جمهوری اسالمی به خواسته های بخصوص مردم بویژه 
مسئله  حقوق زنان و تبعیض بر مبنای مذهب و قومیت و 
غیره تحت بهانه »مبارزه با امپریالیزم« توسط چپ گرایان 
و سایر بهانه های سیاسی در سال های نخست انقالب 
اسالمی، هر گونه کوچک نمایی و به تعویض انداختن 
خواسته های ُکردان را بهانه هایی در جهت ادامه ی وضع 

موجود و فراموش کردن موضوع دانستند. 
این هم میهنان همچنین نارضایتی خود را از عادت 
»مرزداران  را  ُکردان  که  غیرُکرد،  هموطنان  از  بسیاری 
غیور« میهن می خوانند اظهار داشتند و این گونه اظهارات 
را دیدگاهی از »باال به پایین« )پاترنالیستی( و به نوعی نفی 

ماهیت آنان به عنوان صاحب خانه و تحقیر آنها به مثابه 
»دربان« تلقی کردند. البته این اعتراض درست را بارها در 
کانون سخن در مباحث هم میهنان آذری نیز شنیده ایم و 
شکی نیست که بسیاری از ما در زمینه  برابری »اقلیت ها« 

دچار اینگونه مشکالت عقیدتی نیز هستیم. 
نکته مثبتی که در این مناظره جلب توجه می کرد، شرکت 
هموطنان ُکرد و غیرُکرد در بحثی دوجانبه و صادقانه بود 
که متاسفانه به ندرت اتفاق می افتد. اینجانب سالهاست 
که در محافل سیاسی و فرهنگی اصرار ورزیده ام که 
برای ایجاد و حفظ اتحاد ملی،  راهی بجز دیالوگ دائمی 
و بوجود آوردن روابط نزدیک مابین اجزاء ملت ایران 
وجود ندارد. اتحاد ملی مسئله ای گارانتی شده و دائمی 
نیست که سال ها و دهه ها به فراموشی سپرده شود و 
ناگهان وجود آنرا طبیعی و دست نخورده انتظار داشت. 
این اتحاد، کار سترگی است که نیازمند زحمت زیاد،  صبر 
و دلسوزی و حتی فداکاری و دوستی است. ای کاش 
جلسه ای مانند مناظره  مورد بحث، علیرغم علنی کردن 
اختالف نظرات عمده و سخت،  نمونه ای باشد برای 
تمامی کسانی که ایران را دوست می دارند و همه  مردمان 
آن را صاحب خانه و مالک مشاع آن بحساب می آورند. 
ای کاش راهی پیدا شود که جدایی تدریجی و آشکار دو 
دهه  اخیر را متوقف سازد و اتحادی جدید را جایگزین 

این روند وحشتناک نماید. 
در زمینه  مسائل بحث شده در جلسه نیز بد نیست 
چند مورد را در اینجا مطرح کنم. بنظر من به تعویق 
دلیل درست  دو  به  ملت  اجزاء  انداختن خواسته های 
و عملی نیست. اول آنکه همه  خواسته های گروه های 
تشکیل دهنده ملت مشترک نیستند که منوط به فرضا 
ما  گردند.  دموکراتیک  حکومت  ایجاد  و  رژیم  تغییر 
نظایر خواسته های اقلیت های قومی و دینی را هر روز 
از جمله کشورهای  از کشورهای جهان،  بسیاری  در 
گروه های  آنکه  دوم  می کنیم.  مشاهده  نیز  دمکراتیک 

گوناگون ملت هرگاه مسیرهایی را برای حل مشکالت 
خود کشف کنند و یا امکاناتی را در این زمینه ها به دست 
آورند، هرگز منتظر راه حل های درازمدت و گاه رؤیایی 
و دشوار دیگر مانند تغییر کل رژیم به دست سایر اعضای 
ملت نخواهند  ماند. در واقع سیر تحول تاریخ اصوالً 
مطابق نقشه  سیاستمداران یا نیروهای انقالبی، سیاسی و 
اجتماعی به پیش نمی رود و همواره حوادث و وقایع 
کوچک و بزرگ غیرمنتظره راه های گوناگونی را در برابر 

ما قرار می دهد. 
فراموش نکنیم که قانونمندی مبارزات ضدجمهوری 
اسالمی در دو سال اول انقالب در تهران و در کردستان 
روند  در  بود و سرانجام  متضاد  گاه  و  متفاوت  کاماًل 
شکست در هر دو عرصه، کردستان پناهنگاه فراریان 
تهران و بعدا به گذرگاه فراریان سراسر کشور بسوی 

کشورهای آزاد تبدیل شد. 
هم  بعد،  دهه های  طی  که  بیاوریم  بیاد  همچنین 
اپوزیسیون های سراسری ایرانی و هم احزاب ُکرد ایرانی 
در مواردی که فریب اصالح طلبان نظام را می خوردند، 
بکلی منافع یکدیگر را به کناری می نهادند و این مسئله ای 
است که در تاریخ آینده نیز مسلما تکرار خواهد شد. کما 
اینکه هم اکنون برخی از »ملی گرایان« ایرانی فتوحات و 
دخالت های امپریالیستی و جنایتکارانه سرداران جمهوری 
اسالمی را در منطقه در حد پرستش ستایش می کنند و 
منافع سایر هم میهنان و متحدین طبیعی میهن را در منطقه 

در حد تنفر و آرزوی نابودی، زیر پا می گذارند. 
نمونه ی اخیر این ماجرای غم انگیز، مخالفت بسیاری 
از »ما« با تشکیل کشور مستقل کردستان در خاک عراق، 
یعنی یکی از سرزمین های اشغال شده  استعمار عرب – 
دشمن مشترک همه  ما– است که هم در کوتاه مدت و 
هم در آینده  بدون جمهوری تبعیض گرای اسالمی ایران، 
یکی از نزدیک ترین متحدین ایران و حافظ ایرانیتی تواند 
بود که اکثر »ما« هم اکنون نیز آنرا به فراموشی سپرده ایم.

بهپاستالشبرایرهبرییکیازقدیمیتریناقوامخاورمیانهدرعصرمعاصر:

مسعودبارزانی
زاده19۴۶،درمهابادایران،رهبراقلیمکردستانعراقکهدرپیتاسیس

کشورمستقلکردستاندرشمالشرقعراقبود.

مناظرهایدربارهمسئلهکردستانعراقدرکانونسخن
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نسخهچاپیخبرگزاریایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

بنیانگذار و مدیر مسئول: بیژن خلیلی
سردبیر: دکتر مهدی آقازمانی
طراحی و نشر: شرکت کتاب

رویدادها: مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا )08 ایرانیان(

اشتراک شش ماه 130 دالر و ساالنه 200 دالر با
پست FIRST CLASS در خاک ایاالت متحده آمریکا

L o s  A n g e l e s ,  C A ,  U S A
Te l :  8 1 8  9  0 8  0 8  0 8

f a x : 8 1 8  9 0 8  1 4 5 7
w w w. 0 8 . n e t

از  و  صمیمی  دوستان  از  یکی  خصوصی،  عکاس 
به خلوت پرینس خواننده مشهور  معدود کسانی که 
آمریکایی راه داشت، افشین شهیدی، عکاس و فیلمبردار 
ایرانی آمریکایی است که به تازگی کتابی با ده ها عکس تا 

کنون دیده نشده از زندگی پرینس را منتشر کرده است.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر

استار و خواننده  اپریل ۲۰۱۶ »پرینس« پاپ  در ۲۱ 
مشهور آمریکایی در سن ۵7 سالگی درگذشت. عکاس 
وی  با  سال  بیست  که  پرینس  شخصی  فیلمبردار  و 

همکاری می کرد، یک هنرمند ایرانی آمریکایی بود.
در ۲۴ اکتبر ۲۰۱7 کتاب »پرینس: نمای خصوصی« 
درباره زندگینامه پرینس به قلم »افشین شهیدی« منتشر 
تایمز  نیویورک  نشریه  گذشت،  که  هفته ای  در  شد. 
مطلبی با عنوان »یک کتاب مصور از مردی که ۲۰ سال 
از پرینس عکس گرفت« منتشر کرد که درباره »افشین 
شهیدی« هنرمند عکاس و فیلمبردار ایرانی آمریکایی 
است که نزدیک به ۲۰ سال در کنار پرینس از لحظات 
کار و زندگی وی عکس و فیلم تهیه کرد و به تازگی 
کتاب مصوری در مورد زندگی پرینس به چاپ رسانده 

است. کتاب پرینس: نمای خصوصی در فهرست منتقدان 
کتاب در رتبه چهاردهم قرار دارد و یک دهه زندگی 
حرفه ای و شخصی پرینس را از دید دوربین شهیدی 

برای مخاطبان به تصویر می کشد. 

افشین شهیدی در سن 8 سالگی همراه با خانواده به 
ایاالت متحده مهاجرت و در دهه ۱۹8۰ در مینیاپولیس 
رشد کرد. او درباره خود می گوید: »هنگامی که به آمریکا 
آمدم به عنوان یک پسربچه ایرانی تازه وارد تالش می 
کردم تا جایگاه خود را پیدا کنم و در همین سال های 
نوجوانی بود که من موسیقی پرینس را کشف کردم.« 
پرینس هم از شمال مینیاپولیس ایالت مینه سوتا بود و 
برای نخستین بار افشین شهیدی جوان که در یک پروژه 
ساخت موزیک ویدیوی پرینس شرکت داشت با پاپ 
استار مشهور آشنا شد و خیلی زود نظر وی را به خود 
جلب و به عکاس شخصی پرینس مبدل شد تا آنجا که 

حتی عکس گذرنامه او را نیز تهیه کرد.
معلوم نیست که چرا رابطه کاری افشین شهیدی و 
پرینس در سال ۲۰۱۱ یعنی پنج سال پیش از مرگ او به 
پایان رسید اما رفاقت این دو نفر تا آخر زندگی پرینس 
ادامه داشت و شهیدی همیشه خود را در کنار پرینس و 
یکی از هواداران وی می داند. دختر افشین شهیدی، یارا 
شهیدی، نیز یک هنرمند و بازیگر مجموعه تلویزیونی 

Black-ish است. 

بریتانیا می گوید دادگاه سلطنتی  وزارت دادگستری 
نیوکاسل حکم نهایی خود را درباره ۴ عضو باند برده 
این کشور صادر  نیوکاسل در  داری جنسی در شهر 
کرده است. بر این اساس، اعضا و سرکرده ایرانی تبار 
این باند به ۱۲ سال و شش ماه زندان محکوم شده اند.

به گزارش گاردین، مردانی که قربانیان خود را قاچاق 
می کردند گفته اند که این بردگان جنسی را به همراه 
الکل و مواد مخدر در اطراف خانه هایی در تین ساید 
نگه می داشتند و تجاوز به آنها نیز در همان جا اتفاق 

می افتاد.
با  باند  این  که  شد  مطلع  نیوکاسل  سلطتنی  دادگاه 
دختران قربانی خود که بین ۱3 تا ۱۶ سال داشته اند در 
فیس بوک ارتباط برقرار می کرده تا درباره  سکس پارتی 
صحبت کنند و در یک مورد نیز در عوض پرداخت 
پول خالکوبی از آن دختر رابطه  جنسی خواسته   بودند. 
داده و  تا ۲۰۱۴ رخ  بین سال های ۲۰۰7  این جرائم 
دادستان دادگاه قربانیان را »نابالغ و آسیب پذیر« دانسته 
چون  مخدر  مواد  تهیه  عوِض  در  مردان  این  است. 
اکستازی، کوکائین، اسپید و کانابیس، از این دختران 

تقاضای »ارائه  خدمات جنسی« می کردند.

آن ریچاردسن، دادستان این پرونده به دادگاه گفته 
است که این دختران آزادانه دست به عمل نمی زدند و 

»این مردان آنها را در بند خود گرفته بودند«.
همه  این مردان، پناهجویانی از ایران و عراق بودند و 
سه نفر آنها مجوز اقامت در انگلیس را داشته اند. از آنجا 
که آنها شهروند و تبعه  انگلیس نیستند، احتمال دارد که 
پس از گذراندن مجازات حبس خود، از این کشور 
اخراج شوند. وکالی اعضای این باند برده داری جنسی 
به کشور خود می ترسند.  رفتن  از  آنها  که  می گویند 
جیمی آدامز، وکیل سامان عبید سرکرده این گروه که 
در سال ۲۰۰7 وارد بریتانیا شد گفته: »او الکل مصرف 
می کرده و جای تعجبی ندارد، او نگران این است که 
خانواده اش  سر  بالیی  چه  برگردد  کشورش  به  اگر 
می آید. او نگران وضعیت مهاجرتش است، خصوصًا 

با اتفاقاتی که در کشورش افتاده است«.
یکی دیگر از اعضای ایرانی تبار این باند فردی به نام 
پاالپور، ۲۵ ساله است که به جرم عمل جنسی با یک 
کودک محکوم شد. او دختران زیر ۱8 سال را مجبوربه 
عمل جنسی می کرده و به جای آن مواد مخدر به آنها 

می داده است.

ریباس اسد ۲۹ ساله و سوران عزیزی ۲8 ساله دو 
عضو عراقی تبار این گروه نیز محکوم به آزار جنسی 
و پرداخت پول و مواد مخدر در ازای خدمات جنسی 
این کودکان شده اند و مجبور به تحمل مجازات زندان 

هستند.
قاضی باب اسپراگ روز جمعه در محاکمه  این مردان 
گفته بود »اینها زنان آسیب پذیری بودند که ابزار خوبی 
برای استثمار و جذب به مواد مخدر و الکل به شمار 
می رفتند. پس از آنکه آنها درگیر مواد و الکل شدند، 
از برخی از آنها تقاضای ارائه ی خدمات جنسی شده 
است، اما نه برای آنکه آنها خودشان می خواستند، بلکه 
به این سبب که آنها زیر بار بدهی به شما و در بند شما 
بودند. تاثیر این مسئله بر زندگی آنها  ویران کننده بوده 

است«.
این پرونده بخشی از تحقیقات پلیس درباره ی استثمار 
جنسی کودکان و بزرگساالن آسیب پذیر بوده است. در 
اوایل سال جاری، این عملیات منجر به محکومیت ۱8 
نفر به جرم قاچاق جنسی شده است. در آن زمان پلیس 
اعالم کرد که ۲78 قربانی احتمالی را نیز شناسایی کرده 

است.

برای دومین بار در تاریخ جامعه ایرانیان آمریکا، یک 
بانوی ایرانی تبار با حکم فرماندار کالیفرنیا به عنوان قاضی 

دادگاه های شهر سانتا کالرا منصوب شده است.
نهال ایروانی ثانی که در خالل سال  های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ 
ریاست کانون وکالی ایرانی در آمریکا)IABA( مستقر 
در واشنگتن را به عهده داشته است، با حکم جری براون 
فرماندار ایالت کالیفرنیا  از دوشنبه ششم ماه نوامبر ۲۰۱7 
فعالیت خود را در مجتمع دادگاهی سانتا کالرا آغاز کرد.
خانم ایروانی دانش آموخته رشته وکالت از دانشگاه 
سانتا  دانشگاه  از  قضایی  حقوق  اسنتفورد)۲۰۰۱(، 
در  کالیفرنیا  دانشگاه  از  شناسی  جرم  و  کالرا)۱۹۹3( 
ایرواین)۱۹۹۰( است و پیشتر  به عنوان معاون دادستان 
محلی در شهر سانتا کالرا به سیستم قضایی کالیفرنیا 

خدمت کرده بود.
خانم ایروانی همچنین در کمیته قضایی کانتی سانتا 
کالرا نیز عضویت داشته است که وظیفه آن بررسی 
صالحیت نامزدهای قضایی )قاضی، دادستان، بازرس و 
سایر مقامات دادگاهی( و ارائه مشاوره به فرماندار ایالت 

برای انتصاب آنان است.
فعالیت  های  به  دانشجویی  دوران  از  ایروانی  نهال 
با  و  داشته  عالقه  ایران  درباره  دانشگاهی  و  فرهنگی 

که   )PAAIA( ایرانی آمریکایی  امورعمومی   اتحادیه 
مدعی فعالیت های فرهنگی و دانشگاهی برای نزدیکی 

فرهنگی ایران و آمریکاست همکاری داشته است.
شهر سانتا کالرا بخشی از حومه شهر ایرانی نشین 

نزدیکی  در  و  کالیفرنیا   ایالت  شمال  در  حوزه  سن 
سانفرانسیسکو است و به دلیل مجاورت با »سیلیکون 
ولی« مرکز تجارت اینترنتی و فن آوری های اطالعاتی 

جهان از اهمیت باالیی برخوردار است.

کمیته های  از  یکی  دولت،  اصالح  و  نظارت  کمیته 
مجلس نمایندگان آمریکا، بر این نظر است که سفارت 
آمریکا در اسرائیل باید به اورشلیم منتقل شود. این کمیته 
به تازگی امکانپذیری این امر را که یکی از وعده های 
انتخاباتی پرزیدنت دونالد ترامپنیز هست، از چند صاحب 

نظر جویا شد.
اورشلیم شهری ویژه است؛ در بخش غربی آن یهودیان 
از  هایی  گروه  آن  در بخش شرقی  و  دارند  سکونت 
فلسطینی ها به زندگی مشغول هستند. مسئله اورشلیم 
یکی از اختالف های عمده اسرائیل و فلسطینی ها در 

مذاکرات صلح بوده و کماکان هست.
جان بولتون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد 
انتقال  گفت،  نمایندگان  مجلس  کمیته  نشست  در 
سفارت آمریکا به اورشلیم تأثیر منفی بر مذاکرات در 
مورد وضعیت نهایی اورشلیم و به طور کلی روند صلح 
خاورمیانه، و یا روابط ما با کشورهای عمدتا عرب یا 

مسلمان نخواهد داشت.
دولت های گذشته آمریکا هر یک به نوبه خود حداکثر 
و  اسرائیل  میان  صلح  مذاکرات  تا  کردند  را  تالش 
فلسطینی ها پیش رود تا این معضل دیرینه پایان یافته و 
دو ملت در آرامش و صلح در کنار یکدیگر زیست کنند.
سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل معتقد است پس 
از تقریبا 7۰ سال کنون زمان آن فرارسیده که سفارت 
آمریکا به اورشلیم منقل شود، زیرا این کار نتیجه ای مثبت 
در تالش های دیپلماتیک آمریکا خواهد داشت و می 
افزاید: »هیچ چیزی نمی تواند جای تماس فردی و ارتباط 
رودررو و دسترسی آسان به مقامات کلیدی و رهبران 

سیاسی در هنگام بحران را بگیرد.«
دوری گلد دیپلمات سابق اسرائیل تأکید دارد که انتقال 

سفارت آمریکا به اورشلیم منجر به برسمیت شناختن 
آن شهر به عنوان پایتخت اسرائیل خواهد شد و آنگاه 
مسئولیت   ۱۹۶7 جنگ  از  پس  توافق  طبق  اسرائیل 

حفاظت از اماکن مقدس آن را بر عهده خواهد گرفت.
این مدیرکل سابق وزارت امور خارجه اسرائیل گفت 
»اورشلیم را نباید بی پناه در اختیار رفتارهای نابهنجار 
خاورمیانه رها کنیم. می بینیم که اماکن مقدس در سراسر 
منطقه مورد حمله قرار میگیرند... از حمله طالبان به بودای 
۲۰۰۰ ساله در بامیان افغانستان، تا کلسیاهای قبطی ها در 

مصر و اماکن مقدس مسیحیان و ایزدی های عراق.«
گروهی هم معتقد هستند که انتقال سفارت ایاالت 
متحده به اورشلیم به بی ثباتی دیگری در منطقه دامن 

می زند. رئیس سازمان صهیونیست های آمریکا مخالف 
این نظر است.

مورتون کالین رئیس سازمان صهیونسیتهای آمریکا 
گفت »به دلیل منافع و نگرانی های مشترک در مورد 
خطراتی که از سوی ایران متوجه منطقه است، امروزه 
رابطه اسرائیل با مصر، اردن و عربستان سعودی قوی 
است و این رابطه با انتقال سفارت تغییری نخواهد کرد.«
اسرائیل اورشلیم را پایتخت خود می داند. دفتر نخست 
وزیری، وزارت امور خارجه، دیگر وزارتخانه ها و پارلمان 
اسرائیل در اورشلیم واقع هستند. با این حال بخشی 
دیگر از دولت جمهوری اسراییل و نیز سفارتخانه های 

کشورهای مختلف در شهر تالویو قرار دارد.

کتابمصورافشینشهیدیمنتشرشد:»پرینس«،نمایخصوصی

سرکردهایرانیتبارباندبردهداریجنسینیوکاسلانگلیس،محکومشد

یکزنایرانیتباردرآمریکابهمقامقضاوترسید

نگاهمثبتکمیتهمستقلکنگرهبهانتقالسفارتآمریکابهاورشلیم
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درکانون خبر:

جری براون فرماندار کالیفرنیا برای کمک به آسیب دیدگان آتش سوزی کالیفرنیا 
با خاکستر یکسان شده، تقاضای  و جبران خسارت و بازسازی ساختمان های 

7/۴ میلیارد دالر کمک مالی از دولت فدرال آمریکا را نمود.
در آتش سوزی های عظیم شمال کالیفرنیا که در ماه اکتبر روی داد ۴3 نفر کشته 
و 88۰۰ خانه مسکونی و ساختمان تجاری نابود شده اند. این آتش سوزی در 8 

کانتی و مناطق سرخپوستان بومی خسارت های زیادی به بار آورد.
در این آتش سوزی ها، ۹ شراب سازی بزرگ به کلی نابود و ۲۱ شراب سازی 

به شکل گسترده ای آسیب دیده اند.
هریس  کامال  کالیفرنیا  سناتور  دو  را  کالیفرنیا  فرماندار  براون  نامه جری  این 
امضا  آمریکا  کنگره  در  کالیفرنیا  نماینده دموکرات  استاین و 3۹  فاین  دایان  و 

کرده اند.
اضطراری کالیفرنیا برای پاکسازی فوری منطقه اختصاص داد.جری براون، فرماندار کالیفرنیا همزمان با این نامه، ۴۰ میلیون دالر از بودجه 

شورای شهر لس آنجلس هفته گذشته با رای ۰ – ۱۱  اعالم کرد که از سال ۲۰۱8 
روز کلمبوس که در دومین دوشنبه ماه اکتبر برگزار می شود را به عنوان تعطیل 

رسمی با همین نام جشن نخواهد گرفت.
بلکه، آن را به عنوان روز بزرگداشت بومیان آمریکا جشن خواهد گرفت و این 
حرکت گامی در حقانیت بخشیدن به یک روز تاریخی است که به بومیان آمریکا 

یعنی سرخپوستان به عنوان صاحبان نخستین این سرزمین بستگی دارد.
گرچه در تصمیمی که در تابستان امسال گرفته شد، قرار بود این تغییر از سال 
۲۰۱۹ به اجرا درآید، لیکن با تقاضای اعضای شورای شهر و به پیشنهاد میچ اُ 
فارِل عضو شورای شهر لس آنجلس، این دگرگونی در نام از سال ۲۰۱8 به اجرا 

درخواهد آمد.
روز مردمان بومی آمریکا، همواره درخواست جنبش بومیان آمریکا برای به یاد 

آوری روزهای تاریک آن دوران بوده نه این که به عنوان جشن ورود کریستف 
کلمپ تعطیل و جشن گرفته شود.

جری بروان، فرماندار کالیفرنیا برای برنامه ریزی و طراحی پروژه های محیط زیست 
به واتیکان، بلژیک، نروژ و آلمان سفر کرده است. این سفر در برنامه ریزی برای 

شرکت کنفرانس محیط زیست سازمان ملل در برلین آلمان برگزار می شود.
درحالی این سفر جری براون و همراهان به اروپا انجام میشود که کاخ سفید 
جنگ خود علیه محیط  زیست را به خروج از پیمان پاریس آغاز کرد جری براون 
می گوید که تالش ما بر این است به شرکای جهانی خود بپیوندیم و از بازگشت 

به شرایط گذشته پیشگیری کنیم.
در این سفر ده روزه بیش از ۱۲ جلسه و کنفرانس برنامه ریزی شده که آغاز 
آن حضور در سمپوزیوم وایتکان در روز شنبه گذشته بود و در این سفر، افزون 
مایکل  نماینده دموکرات سن دیه گو در کنگره و  پیترز  براون، اسکات  بر جری 
روز سفر در ۱۴ نوامبر خواهد بود.بلومبرگ شهردار پیشین نیویورک نیز در ۱۱ نوامبر سخنرانی خواهند کرد، آخرین 

 3۶ که   NKP دارویی  بازاریابی  شرکت  پیشین  عامل  مدیر  فیلیپس،  دیوید 
سال دارد، روز آدینه در دادگاه فدرال در لس آنجلس به سبب استخدام یکی از 
فروشندگان مواد مخدر برای کشتن رقیب تجاری خود، محکوم شد. این نقشه 
در  درآید  اجرا  به  که  آن  از  پیش  آمریکا  داخلی  امنیت  اداره  ماموران  از سوی 

لس آنجلس و نیواورلئان شناسایی و پیشگیری شده بود.
جالب این که این فروشنده و قاچاقچی مواد مخدر به ویژه متاآمفتامین که به 
سبب پرونده دیگری در زمینه پیشگیری از قاچاق مواد مورد تعقیب و شناسایی 
بود، هنگامی که تلفن او از سوی ماموران امنیت شنود می شود، پرونده جانبی 
دیگری را استارت می زند که همانا استخدام او در فاصله سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ 

برای نابود کردن رقیب تجاری فیلیپس بود.
این  و  او  که  کردند  دستگیر  را  فیلیپس  روزی  آمریکا،  داخلی  امنیت  ماموران 

قاچاقچی با هم دیدار داشتند.

پس از روشن شدن زوایای اصالح مقررات و قوانین مالیاتی که از سوی خانه 
نمایندگان ارائه شد ، شماری از نمایندگان جمهوری خواه در کنگره از کالیفرنیا 
دچار تردید در پشتیبانی شدند و ممکن است برای حفظ کرسی خود در کنگره و 

پیشگیری از باخت احتمالی در انتخابات ۲۰۱8 به آن رای منفی بدهند.
در کنگره آمریکا، ۱۴ نماینده جمهوری خواه از کالیفرنیا هستند که ۴ نفر آنان در 

خطر بیش از حد قرار دارند.
استیو نایت نماینده پالم دل که یکی از این نمایندگان است و پرسش هایی برایش 
مطرح است می گوید، تغییرات تازه ، این قانون را بهتر کرده ولی هنوز رای او 
روشن نیست و تالش دارد با همکاری با دیگران روی شمار رای های الزم کار 

کند. هفته گذشته، او ۱۰ ایراد جدی نبست به این قانون مالیاتی گرفته بود.
دی نا روه راباکر که از کوستا میسای کالیفرنیا در کنگره آمریکا، جمهوری خواهان 
را نمایندگی می کند، گفت من در رای دادن، اشکال در یکی دو ماده در این قانون 
سبب رابطه اش با روس ها، تالش دارند کرسی او را بربایند.را مد نظر نخواهم گرفت. او یکی از جمهوری خواهانی است که دموکرات ها به 

لئون رئیس  کنشگران و هواداران محیط زیست در کالیفرنیا از نامزدی کوین دِ 
سنای کالیفرنیا برای رقابت های انتخاباتی در برابر سناتور دایان فاین استاین برای 

انتخابات سال ۲۰۱8 پیشیبانی کردند.
این پشتیبانی در روز جمعه از سوز R. L. Miller پرزیدنت یک سازمان زیست 

محیطی که برای کاهش از گرمایش زمین تالش می کنند، منتشر شد.
در این نامه، میلر به کوشش های کوین  دِ لئون در زمینه کاهش مصرف از نفت 
و دیگر افزوده های انرژی فسیلی و جایگزین ساختن آن با دیگر انرژی ها اشاره 
کرده است و افزوده است که کنشگران  محیط زیست از کارنامه دایان فاین استاین 
خوشنود نیستند. در حالی که ما از ۲۵ سال تالش کوین دِ لئون بسیار راضی هستیم 
و این پشتیبانی خود را به آگاهی ۲۰۰۰۰۰ نفر که 3۴ هزار نفرشان در کالیفرنیا 

کوین د لئون به تازگی در واتیکان در مورد محیط زیست سخنرانی کرد.هستند رسانده ایم.

رستوران شهرزاد در خیابان وست وود یکی از قدیمی ترین رستوران های ایرانی 
در لس آنجلس است که حضوری 3۵ ساله در این شهر دارد.

این رستوران پس از دوره کوتاهی تعطیلی اکنون با مدیریت جدید و دکوراسیون 
مدرن از روز جمعه ۱۰ نوامبر درهای خود را به روی مردم می گشاید. تا بار دیگر  
بلوار وست وود لس آنجلس با در بر گرفتن برخی از بهترین رستوران های ایرانی 
شهر لس انجلس از جمله شهرزاد، شعله، عطاری و ... همچنان مقصد شماره یک 
کسانی باشد که دوست دارند شام و یا نهاری ایرانی را با اعضای خانواده خود در 

فضایی نزدیک به ایران آرمانی یکایک ما، تجربه کنند.
رستوران شهرزاد که اکنون با تغییر مدیریت و نوآوری هایی که منوی غذایی آماده میزبانی 

از هموطنان است بخشی از خاطره جمعی ایرانیان لس آنجلس محسوب می شود.  
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در کانون خبر:                                       

8 نفر از معترضان به سخنرانی میلو یانوپلوس در دانشگاه فولرتن دستگیر شدند.
هفته گذشته در برابر محل سخنرانی میلو پانوپلوس که به دعوت دانشجویان 
محافظه کار از حزب جمهوری خواه در دانشگاه سخنرانی می کرد، درگیری بین 
میان  از  زن  یک  شد.  افراد  دستگیری  به  منجر  راست  و  چپ  نگرش  با  افراد 
تظاهرکنندگان در حالی که لباس سیاه و کاله موتورسواری پوشیده بود، با اسپری 

فلفل و پخش آن در هوا به سوی مخالفان به فریاد زدن و درگیری پرداخت.
در حالی که در سالن طرفداران میلو پانوپلوس به 8۰۰ نفر می رسید در بیرون 
با  را  بسازیم، همراهی خود  عالی  را دوباره  آمریکا  بیایید  با شعار  از سالن هم 
پرزیدنت ترامپ اعالم می کردند. پلیس با تالش نیروهای ضد تظاهرات توانست 
دمکرات های بر هم زننده نظم را در ساعت 8 شب با دستگیری 8 نفر به عقب 

براند.
خوشبختانه و علی رغن خشونت های اعمال شده از سوی معترضان، تنها در 
دیگری پیش نیامد.درگیری ها یک زن آسیب جزئي دید که از سوی ماموران امداد مداوا شد و آسیب 

در دو شکایت که در جوالی و اکتبر علیه یکی از کشیش های پیشین به عنوان 
دادخواست در دادگاه عالی کالیفرنیا ثبت شده، ادعا شده است که کریس کانینگهام 
کشیش پیشین کلیسا های پالم دِل، ریداندو بیچ و کوینا در سال ۲۰۱۵، دست کم 
۴ کودک را مورد دست درازی و آزار جنسی قرار داده است در این دادخواست 
افزون بر کریس کانینگهام، شبکه اسقف های کاتولیک لس آنجلس به عنوان مدافع 
مطرح شده است که آن ها نیز از رفتار او آگاه بوده اند و گفته می شود که این 
دادخواست  در مورد ۴ کودک،  تنها بخشی از کودک آزاری جنسی او نسبت به 
کودکان بین سالهای میانی ۱۹۹۰ تا سال های ۲۰۰۰ است که در مورد ۱۰ تا ۱۵ 
کودک در کلیسای کاتولیک سنت مری در پالم دل، در کلیسای کاتولیک سنت 
الرنس در رداندوبیچ و کلیسای کاتولیک سنت لوئیز  و کلیسای کاتولیک در کوینا 

روی داده است.

هالیوود،  سینمایی  غول  علیه  تحقیق  پرونده  که  کرد  اعالم  هیلز  بورلی  پلیس 
هاروی واین استین و جیمز توباک را آماده رسیدن شکایت ها نموده است و از 
کسانی که مورد مزاحمت جنسی و آزار جنسی قرار گرفته اند و در حوزه قانونی 
این شهر قرار دارند، شکایت خود را اعالم نمایند در حالی که هاروی واین استین 
در لس آنجلس، نیویورک و لندن پرونده اش گشوده و مورد تحقیق است، از جیمز 

توباک، بیش از ۲۰۰ زن به سبب مزاحمت و آزار جنسی شکایت کرده اند.
گفته می شود که بسیاری از این مزاحمت های جنسی و آزار جنسی از سوی این 
دو نفر، از سال ۱۹۹۰ نسبت به هنرپیشه ها و مدل ها آغاز شده است و همواره 
ادامه داشته است پلیس بورلی هیلز درخواست کرد آگاهی در این زمینه ها با تلفن 

۲۶۵۶ – ۲88 )3۱۰( به آگاهی پلیس برسد.

جمعی از سناتورهای دمکرات آمریکا در واکنش به تیراندازی و کشتارجمعی در 
کلیسایی در ایالت تگزاس، بار دیگر از کنگره این کشور خواستند با اصالح قانون 

حمل سالح به آن واکنش نشان دهد.
کامال  ایلینوی،  ازایالت  دوربین  دیک  پنسلیوانیا،  ایالت  از  جونیور  کیسی  باب 
هریس از ایالت کالیفرنیا از جمله سناتورهایی هستند که از کنگره خواسته اند علیه 

تیراندازی مهلک در شهر ساترلند اسپرینگزچ تگزاس اقدام کند.
این  تاثیر  که تحت  به همه کسانی  من  نوشت:  توئیت جداگانه  دو  در  کیسی 
تیراندازی بودند، فکر و برای آنها دعا می کنم. بعالوه معتقدم که کنگره باید علیه 

خشونت مسلحانه اقدام کند.
دیک دوربین هم در توئیتی نوشت: فرد تیرانداز سالح خود را به سمت مردم، 
کودکان و در یک عبادتگاه نشانه گرفت. آمریکا گرفتار بحران خشونت سالح 

است، کنگره باید اقدام کند.
انتخابات ریاست جمهوری  احتمالی حزب دمکرات در  نامزدهای  از  هریس، 
۲۰۲۰ آمریکا نیز بعد از این تیراندازی، »خشونت ناشی از حمل سالح« را محکوم 

کرد.
دیگر سناتورهای آمریکایی از جمله دایان فاینشتاین از کالیفرنیا و الیزابت وارن از 
ماساچوست نیز با پیوستن به همقطارانشان از نبود اقدامی در این زمینه به شدت 

انتقاد کردند.

مجلس  در  سالح  خشونت  منع  ویژه  گروه  دمکرات  رئیس  تامسون  مایک 
نمایندگان آمریکا از همکارانش در کنگره خواست »جرات« به خرج دهند و در 

مقابل خشونت ناشی از استفاده از سالح، موضع گیری کنند.
گفتنی است قوانین حمل اسلحه در آمریکا، توسط تعدادی از ایاالت ها و نهادهای 
فدرال  این کشور تعریف شده  است که تولید، تبادل، مالکیت، انتقال، ضبط سابقه، 
حمل و نقل و تخریب سالح گرم، مهمات و لوازم آن را تنظیم می کند. متمم دوم 
قانون اساسی آمریکا از حق نگهداری و حمل سالح در این کشور دفاع می کند.

هووارد دین رئیس پیشین کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا گفت که به نظر 
وی دالیل کافی برای پیگرد جارد کوشنر داماد رئیس جمهوری این کشور به دلیل 

پولشویی وجود دارد.
ترامپ  پرزیندت  اطرافیان  تماس های  و  ارتباط  درخصوص  همچنین  وی 
رئیس جمهوری آمریکا با روس ها اظهار داشت: باید ببینیم که ارتباط با روسیه تا 
چه حد بوده است؟ این یک مساله جدی است. این افراد دموکراسی ما را تضعیف 

می کنند.
دین اظهار داشت که به نظر می رسد رابرت مولر مسئول ویژه پرونده ارتباط 
اطرافیان ترامپ با روسیه در حال بررسی این مساله است که آیا رئیس جمهوری 
با یک قدرت خارجی برای رسیدن به جایگاهی که االن هست، همکاری کرده 

است یا نه.
هفته گذشته نیز در راستای تحقیقات مولر، دوازده فقره اتهام علیه پل مانافورت 
وی به اتهاماتی از جمله توطئه علیه آمریکا، فرار مالیاتی و پولشویی متهم است.رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ وارد شد و تحت بازداشت خانگی قرار گرفت. 

تقاضای عمومی تام استِیر برای استیضاح پرزیدنت ترامپ از مرز یک میلیون 
امضا گذشت.

 پس از آن که تام استِیر میلیارد دموکرات و هوادار محیط زیست با یک کلیپ 
دونلد  استیضاح  برای  تقاضانامه  امضای  به  دعوت  همگان  از  تلویزیونی  آگهی 
ترامپ رئیس جمهور را مطرح کرد و با هزینه ۱۰ میلیون دالر آن را در بهترین 
 Fox & تلویزیونی  برنامه  زمان  در  از جمله  تلویزیونی  برنامه های  ساعت های 
Friends  پخش کرد، اکنون اعالم شده است میزان امضاء ها از یک میلیون و 

یکصد هزار گذشته است.
بَِرد شرمن نماینده دموکرات کالیفرنیا، پیش  نویس طرح استیضاح دونالد ترامپ 
را نوشته است و تالش دارد دیگر نمایندگان کنگره به ویژه از حزب دموکرات را 

با خود همراه سازد.
در این کلیپ ویدئویی آگهی برای استیضاح دونالد ترامپ، به موضوع مهاجران 

و بیمه درمانی اشاره می شود.
تام استَیر اعالم کرده بود می خواهد در انتخابات سنا با سناتور دایان فاین استاین 

نیز به رقابت بپردازد لیکن هنوز ثبت نام نکرده است.

با این حال بخش بزرگ دیگری از مردم آمریکا خصوصا در ایالت های شرقی و 
میانی از روند اداره کشور در ماه های گذشته توسط این رییس جمهور، رضایت 
دارند و تالش ها برای استیضاح وی را دورخیز دمکرات ها برای تاثیرگذاری در 

انتخابات ۲۰۱8 ارزیابی می کنند.

پلیسبرایمتفرقکردندموکراتهامجبوربهتوسلبهزورشد

آزارجنسیکودکانتوسطیککشیشدرپالمدل

پلیسهالیوودآمادهثبتشکایتدرپروندهرسواییجنسیغولهالیوود

واکنشهابهتیراندازیمرگباردرتگزاس

ادعایجدیددمکراتها:دامادترامپقابلمحاکمهاست

یکمیلیوننفرخواهاناستیضاحرییسجمهور

www.iranshahrnewsagency.com

خبرگزاریایرانشهر

خبرهایایرانیانخارجازایرانرا
منعکسومنتشرمیکند
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جمعه19آبان/10نوامبر
۱333 خورشیدی ) ۱۹۵۴ میالدی(

اعدام دکتر حسین فاطمی وزیر امورخارجه در 
میدان تیر لشکر ۲ زرهی 

۱3۵۰ خورشیدی ) ۱۹7۱ میالدی(
زادروز نیکی کریمی، بازیگر، کارگردان، نویسنده 

و مترجم
فیلمهای نیکی کریمی در مرکز موسیقی و فیلم 

ایران وابسته به شرکت کتاب موجودند.

۱388 خورشیدی ) ۲۰۰۹ میالدی(
زندان  پزشک  پوراندرجانی،  رامین  دکتر  قتل 

کهریزک توسط رژیم جمهوری اسالمی

شنبه20آبان/11نوامبر

۱33۶ خورشیدی )۱۹۵7 میالدی(
ایران و  تنامه مرزی و مالی بین  امضای موافق 

شوروی
۱3۴۲ خورشیدی )۱۹۶3 میالدی(

تقلید  مرجع   - بهبهانی  سیدمحمد  درگذشت 
شیعیان

۱37۵ خورشیدی )۱۹۹۶ میالدی(
قتل دکتر غفار حسینی، نویسنده و مترجم )از 

سری قتلهای زنجیره ای(
۱388 خورشیدی )۲۰۰۹ میالدی(

کرد  سیاسی  کوشنده  فتاحیان  احسان  اعدام 
توسط رژیم جمهوری اسالمی

۱3۹۱ خورشیدی )۲۰۱۲ میالدی(
درگذشت ساموئل رهبر پژوهشگر پرآوازه ایران 
در زمینه هموگلوبین و فرایند پیوند قندها به این 
مولکول می باشد. وی متولد ۲۲ اردیبهشت ۱3۰8 

در شهر همدان بود.

یکشنبه21آبان/12نوامبر
۱۲7۴ خورشیدی ) ۱8۹۵ میالدی(

زادروز نیما یوشیج پدر شعر معاصر فارسی
شرکت  در  نیما  یادداشتهای  و  اشعار  مجموعه 

کتاب موجودند
۱3۲8 خورشیدی ) ۱۹۴۹ میالدی(

تشکیل جبهه ملی ایران به رهبری دکتر محمد 
مصدق

۱3۴۵ خورشیدی ) ۱۹۶۶ میالدی(
وزیر  سمت  به  علم  امیراسداهلل  انتصاب 
دربارمجموعه یادداشتهای علم از زمانی که او به 

وزارت دربار منصوب می شودآغاز می گردد.
جلد   7 در  تاکنون  که  یادداشتها  این  مجموعه 
جمع آوری شده توسط شرکت ایبکس منتشر و 

در شرکت کتاب به فروش می رسند
مجلس  در  ایران  آبهای  شدن  ملی  الیحه  ارائه 

شورای ملی
۱3۶۱ خورشیدی ) ۱۹8۲ میالدی(

زادروز بیتا سحرخیز، بازیگر تئاتر، سینما
۱3۶3 خورشیدی ) ۱۹8۴ میالدی(

درگذشت بیژن مفید، هنرپیشه و کارگردان تئاتر 
ونمایشنامه نویس

کتاب موجود  در شرکت  نمایشنامه شهر قصه 
است

۱38۶ خورشیدی ) ۲۰۰7 میالدی(
آوازهای  خواننده  ستوده،  پریوش  درگذشت 
اصیل ایرانی به علت سکته قلبی، در بیمارستان 

شریعتی تهران
۱388 خورشیدی ) ۲۰۰۹ میالدی(

تئاتر، سینما و  بازیگر  درگذشت جمشید الیق 
تلویزیون بر اثر ایست قلبی درتهران. وی هنگام 

مرگ 78 سال داشت.

دوشنبه22آبان/13نوامبر

۱37۱ خورشیدی )۱۹۹۲ میالدی(
درگذشت موسی نی داوود، موسیقیدان در آمریکا

۱373 خورشیدی )۱۹۹۴ میالدی(
درگذشت مهرداد بهار،  استاد زبا نهای باستانی 

وپژوهشگر ایران باستان
آثار مهرداد بهار در شرکت کتاب موجود است

۱388 خورشیدی )۲۰۰۹ میالدی(
عباس شباویز تهیه کننده پیشکسوت سینما در 
سن 8۰ سالگی در منزل مسکونی خود در تهران 

درگذشت.
۱3۹۵ خورشیدی )۲۰۱۶ میالدی(

همکار  زاده،  شریف  ابراهیم  محمد  درگذشت 
۶۰ ساله غالمحسین سمندری دو تار نواز چیره 
دست خراسان، خواننده و آهنگساز توانای خطه 

خراسان، در سن ۹۱ سالگی.

سهشنبه23آبان/14نوامبر

۱3۴۵ خورشیدی) ۱۹۶۶ میالدی(
درگذشت سعید نفیسی - استاد و محقق

)زاد روز ۱8 خرداد ۱۲7۴ خورشیدی - ۱8۹۵ 
میالدی(

۱3۹3 خورشیدی )۲۰۱۴ میالدی(
درگذشت مرتضی پاشایی، خواننده، نوازنده و 
 3۰ سن  در  معده  سرطان  اثر  بر  پاپ  آهنگساز 
سالگی در بیمارستان بهمن در تهران. وی متولد 

سال ۱3۶3بود.

چهارشنبه24آبان/15نوامبر
۱3۲۰ خورشیدی ) ۱۹۴۱ میالدی(

زادروز بیژن نجدی، قصه نویس و شاعر
۱3۲۲ خورشیدی ) ۱۹۴3 میالدی(

زادروز علی بزرگمهر، زیبانگار
۱3۲۵ خورشیدی ) ۱۹۴۶میالدی(

زادروز بیژن مرتضوی، ویولنیست و خواننده
آثار بیژن مرتضوی در شرکت کتاب موجودند

۱3۴7 خورشیدی ) ۱۹۶8 میالدی(
درگذشت محمد حسن )بیوک( معیری - رهی، 
شاعر و ترانه سرا- از آثار وی: شب جدایی، آزاد 

ه و مجموعه شعرهای آزاده و سایه ی عمر.
وی در شعرهای فکاهی و انتقادی از نام مستعار 
» زاغچه«، »شاه پریون« و »حق گو« بهره مي  برده 

است.
آثار رهی معیری در شرکت کتاب موجود است

۱3۶۰ خورشیدی ) ۱۹8۱ میالدی(
درگذشت سید محمدحسین طباطبایی معروف 

به عالمه طباطبایی فقیه، فیلسوف و مفسر قرآن
۱3۹3 خورشیدی )۲۰۱۴ میالدی(

درگذشت مجید بهرامی بازیگر جوان سینما و 
بیمارستان  در  خون  سرطان  بیماری  اثر  بر  تاتر 

پارس تهران.

پنجشنبه25آبان/16نوامبر
۱3۲۵ خورشیدی ) ۱۹۴۶ میالدی(

زادروز مهستی، خواننده موسیقی سنتی و پاپ
آثار مهستی در مرکز موسیقی و فیلم ایران وابسته 

به شرکت کتاب موجودند
۱33۶ خورشیدی ) ۱۹۵7 میالدی(

در  عربی  ممالک  و  انگلستان  دولت  اعتراض 
مورد الحاق بحرین به ایران

۱3۴۱ خورشیدی ) ۱۹۶۲ میالدی(
بازداشت عده زیادی از مخالفان دولت در فارس

۱3۴۲ خورشیدی ) ۱۹۶3 میالدی(
ورود برژنف صدر هیئت رئیسه شورای عالی 

اتحاد شوروی به ایران
۱3۴3 خورشیدی ) ۱۹۶۴ میالدی(

صنایع  توسعه  کنفرانس  بزرگترین  افتتاح 
پتروشیمی با شرکت نمایندگان 3۲ کشور جهان 

در تهران
۱377 خورشیدی ) ۱۹۹8 میالدی(

عالم،  جعفری،  تقی  محمد  عالمه  درگذشت 
فیلسوف و ادیب معاصر

۱3۹۴ خورشیدی )۲۰۱۵ میالدی(
و  شاعر  کرمانشاهی  معینی  رحیم  درگذشت 
ترانه سرای ایرانی در سن ۹۰ سالگی در بیمارستان 
جم در تهران. وی متولد سال ۱3۰۴ خورشیدی 
در کرمانشاه بود. از آثار او می توان به »ای شمع ها 
»حافظ  شب«،  »خورشید  »فطرت«،  بسورید«، 
برخیز«، »شاهکار« را می توان نام برد. این شاعر 

عالوه بر شعر نقاشی هم می کرد.

روزشمارتاریخ،فرهنگوهنرایران
10تا16نوامبر)19تا25آبان(

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

خبر اول: یک موشک بالستیک از سوی یمن به 
سمت فرودگاه ریاض در عربستان سعودی پرتاب 

شد و پیش از رسیدن به هدف منهدم شد. 
خبر دوم: عربستان سعودی، ایران را عامل موشک 
پرانی به ریاض دانسته و تلویحا آن را نوعی اعالن 

جنگ از سوی ایران تلقی کرده است.
خبر سوم: روزنامه کیهان چاپ تهران طی گزارشی 
به  انصاراهلل  تحریک کننده نوشت، شلیک موشک 

ریاض، هدف بعدی دوبی!
شهروند ایرانشهر هفته پیش تصمیم گرفت تا ستون 
بازار بین الخبرین رو تحویل حسین آقا شریعتمداری 
مدیر مسئول روزنامه کیهان بده و بره واسه مجله پلی 
بوی کار کنه اما از اتحادیه عرب باهاش تماس گرفتن 
و  شریعتمداری  آقا  چون  برگرده  کردن  خواهش  و 
بروبچ سپاه نقشه نابودی همه دشمنای مسلمون اسالمو 
جنداهلل  و  عبداهلل  و  اسداهلل  از  بعد  خالصه  کشیدن! 
و حزب اهلل و چنتا اهلل دیگه که االن اسماشون یادم 
نمیاد حاال انصاراهلل اومده به بازار و عنقریبه که یه دفاع 
مقدس دیگه راه بیوفته و راه قدس ایندفعه به جای 

کربال از دوبی و ریاض بگذره. 
خبر چهارم: عالالدین ظهوریان، دبیرهیات نظارت 
برمطبوعات گفت، مقرر شد به روزنامه کیهان بابت 
تیتر »شلیک موشک انصاراهلل به ریاض، هدف بعدی 
دوبی« که خالف مصالح و امنیت ملی تشخیص داده 

شده، تذکر داده شود.
حاال اگه این تیتر خالف مصالح و امنیت ملی رو یه 
روزنامه اصالح طلب و غیرخودی زده بود، خاکشو به 
توبره می کشیدن و ۱7۶8 بار تعطیلش میکردن و کل 
کارکناش تا آبدارچی و خدمه اشو میکردن تو زندان 
اوین زیر اخیه ولی چون شریعتمداری نماینده ولی فقیه 
هستش و نور چشمی آقا فقط یه کوچولو تذکر مالیم 
بهشون میدن، تازه به این مضمون که چرا تیتر خشن 
امارات  و  علیه عربستان  دوتا فحش خوارمادر  با  تر 

نزدی؟ البته شهروند ایرانشهر بخاطر رابطه ویژه ای که 
با آقای شریعتمداری از زمان همکاری تو مجله پلی 
بوی داشته، تلفنی با ایشون حرف زده و بهش تذکر داده 
که داداش قرار نبود دیگه نقشه های جنگی بچه های 
سپاه و بسیجو تیتر یک کنی که انقدر تابلو بشه، حاال 
اگه فردا عمه بنده هم یه موشک بزنه طرف دوبی، همه 
میگن کار ایرانیا بوده. واسه اینکه ضایه نشه موشک 
بعدیو بزنین سمت دمشق سوریه. اینجوری هم میشه 
تقصیرو انداخت گردن عربستان و هم برادرای روس 
هم میتونن سیستمای ضدموشکیشونو مثه آمریکایی ها 
آزمایش کنن باالخره این حق مشتریای خاورمیانه ایه 
پولداره که بدونن این همه سالحایی که از آمریکا و 

روسیه میخرن خوب کار میکنه یا نه!
خبر پنجم: حشمت اهلل فالحت پیشه عضو کمیسیون 
شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت 
اسالمی گفت، ساخت موشک هایی با برد تا دو هزار 

کیلومتر فتوای رهبری نیست. 
این آقاهه کامال درست می فرمایند چون رهبر فتوا 
نسازین،  کیلومتر  دوهزار  تا  برد  با  موشک  که  دادن 
که  بسازین  کیلومتر  دوهزار  از  بیشتر  برد  با  موشک 
این همه زحمت میکشین بصرفه و بتونیم چنتا کشور 
اروپایی و افریقایی رو هم بزنیم، آخه راه قدس بعضی 
وقتا از رم و پاریس و قاهره و حتی قطب جنوب هم 

میگذره!  

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایاتبازاربینالخبرین

بازار طال، جواهر و ساعت در دان تاون لس آنجلس

خرید ارزان تر- خرید مطمئن تر
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نقد و نظر: »آرای نویسندگان مقاالت  منتشر شده در ایرانشهر الزاما دیدگاه این نشریه نیست«                      به قلم: دکتر ماندانا زندیان 

زندگیوشعرسهرابسپهری-قسمتسوموآخر:

زندگیرسمخوشایندیست
ادامه از شماره قبل:

نکته دیگر در پیوند با عرفان یا سلوک مدرن شعر 
واژه  توان  و  امکان  محدودیت  به  اذعان  سپهری، 
انسان را  قلب می کند  است که تجربه های بی اسطه 
و انتقال درست آن را ناممکن. نظام های ارزشی ما 
تا اندازه های قابل توجه بر اساس عادت هایی شکل 
ما  و  شده  منتقل  ما  به  کلمات  توسط  که  گرفته اند 
کنیم،  درک  را  کلمه  پشت  تجربه حقیقی  که  بی آن 
آن را پذیرفته ایم. پذیرفته ایم گل الله از شبدر زیباتر 
است. چون همیشه این را به ما گفته اند. پذیرفته ایم 
باید این گونه سخن بگوییم، این گونه بخندیم، این  
تجربه  امکان  چون  برگیریم،  واژه  این  از  را  معنا 
بی واسطه را به خودمان نمی دهیم. عادت ها را نظام 
بضاعت  به  آن که  بدون  می کنیم،  خودمان  ارزشی 

اندک واژه برای انتقال معانی فکر کنیم.
مولوی می گوید: 

»من گنگ خوابدیده و عالَم تمام َکر/ من عاجزم ز 
گفتن و خلق از شنیدنش«

یا:
»حرف و گفت و صوت را بر هم زنم/ تا که بی این 

هر سه با تو دم زنم«
اشراق رسیدن  به  برای  واژه پوشش تجربه است. 

باید این الیه را برداشت و به خود تجربه رسید:
»رخت ها را بکنیم : 

آب در یک قدمی است . 
روشنی را بچشیم . 

شب یک دهکده را وزن کنیم ، خواب یک آهو را. 

و نخوانیم کتابی که در آن باد نمی آید 
و کتابی که در آن پوست شبنم تر نیست 

و کتابي که در آن یاخته ها بی بُعدند.
واژه ها را باید شست . 

باشد.«  باران  خودِ  باید  واژه  باد،  خودِ  باید  واژه 
صدای پای آب

باران در شعر سهراب شوینده غبار عادات و تر و 
تازه کننده است:

تَِر عشق« صدای  پلک  روی  را،  باران  »... صدای 
پای آب

»صبح ها وقتی خورشید در می آید متولد بشویم.« 
صدای پای آب

یعنی هر روز همان آدم روز گذشته نباشیم که بدون 
شوق و کنجکاوی و از سر عادت زندگی می کنیم. 

هر روز از نو متولد بشویم.
»یک بار زاید آدمی، من بارها زاییده ام« مولوی

»من پری کوچک غمگینی را می شناسم
که در اقیانوسی مسکن دارد

و دلش را در یک نی لبک چوبین 
می نوازد آرام آرام

پری کوچک غمگینی
که شب از یک بوسه می میرد

و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد.« فروغ 
فرخ زاد، تولدی دیگر

در امتداد همین نگرش است که سهراب به تماشا 
باور می آورد، نه مطالعه واژه که نه تنها رختی است 
به سان الیه  را هم  عادت  غبار  که  تجربه،  قامت  بر 

دیگری بر خود دارد:
»غبار عادت پیوسته در مسیر تماشاست

همیشه با نفس تازه راه باید رفت
و فوت باید کرد

صدای  مرگ«  طالیی  صورت  شود  پاک  پاک  که 
پای آب

بر  بحث  این  عنوان  و  آغاز  به  می خواهم  اجازه 
گردیم و ببینیم زندگی چگونه و با کدام جهان بینی 

رسم خوشایندی می شود: 
»من به سیبی ُخشنودم

و به بوییدن یک بوته بابونه .
من به یک آینه، یک بستگی پاک قناعت دارم .

...زندگی رسم خوشایندی است .
زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ ،

پرشی دارد اندازه عشق.
زندگی چیزی نیست، که لب طاقچه عادت از یاد 

من و تو برود.
... زندگی نوبر انجیر سیاه، در دهان گس تابستان 

است.
زندگی، بُعد درخت است به چشم حشره.
زندگی تجربه شب پره در تاریکی است.

زندگی حس غریبی ست که یک مرغ مهاجر دارد.

...هر کجا هستم، باشم،
آسمان مال من است .

پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است .

چه اهمیت دارد
گاه اگر می رویند

قارچ های غربت؟« صدای پای آب
باور  این  بر  و  مي گیرد  جدی  را  زندگی  سهراب 
ناکامی ها،  و  تلخی ها  و  کاستی ها  به رغم  که  است 
این جهان  دلخوشی ها آن قدر هست که زیستن در 
را دلپذیر کند- اگر مانند او از تماشای سیب یا ماه، 
باشیم.  شعر سپهری  بابونه خشنود  بوته  بوییدن  و 
جهان و زندگی بر زمین را زندان نمی انگارد. در عین 
حال از مرگ واهمه  ندارد و آن را بخشی از زندگی 
می داند، مانند هزارها پدیده  دیگر که در اطراف ما 

رخ می دهد. 
تعبیر  یعنی  »قشنگ  است:  گفته  مسافر،  شعر  در 
عاشقانه اشکال«. اشکال وجود دارند، هستند، و هر 
کس می تواند تعبیر خودش را از آن ها داشته باشد. 
ماست  احساس  و  برداشت  شکل،  دیدن«ِ  »قشنگ 

وقتی با عشق به شکل نگاه کنیم.
سبک بالي  و  سبک باري  با  سپهري  برای  عشق  و 
به  سفر  عشق،  »و  هم معنی ست.  بستگی ها  ترک  و 
روشنی خلوت اشیاست« و »عبور کردن« و »هم نورد 

افق هاي دور شدن«. 
دکتر سروش دباغ معتقد است که در شعر سپهری: 
دل مشغول  و  مکان  و  زمان  تخته بند  عاشق  »انساِن 
داشته ها و برخورداري هاي خود نیست؛ بلکه بیش 
مسافری  به سان  عالم  این  در  را  خود  چیز  هر  از 
مي یابد که مدام در سفر است.  عشق، سفر به سوی 
رأی العین  به  را  بي تعلقي  و  زندگي ست،  خلوت 
دیدن و تنهایی معنوی را تجربه کردن؛ عشق هم عنان 
است با امکان پرنده شدن و فارغ دالنه پر کشیدن و 

فضاهاي جدید را درنوردیدن و کشف کردن.«
در  و  می گوید  شاعر  که  مالیم«  »هیچ  همان    
بسیار  هم  نقاشی هایش  رنگ  اخرایی  خالی های 

به چشم می آید.

صحبتم را با این مطلب به انجام می رسانم که به نظر 
می رسد شعر سپهری با وجود بومی بودن، به معنای 
فرهنگ  به  بر  روی خاک،  اقلیمی  به  داشتن  تعلق 
انسانی  است؛  انسان  آِن  از  که  دارد  تعلق  فراگیری 
نشسته بر جانش را کنار می زند  که الیه های بسیارِ 
جهانیان  با  خود،  حضور  شکل  درونی ترین  در  و 
دلیل  به  و  می شود.  یگانه  بلکه  همزبان،  و  همدل 
فضایی-  هیچ  در  ماندن  محدود  جهان بینی،  همین 
را  و...-  ایدئولوژیک  سیاسی،  قومی،  بومی،  فضای 
دایره های  در  نماندن  و   نگنجیدن  این  برنمی تابد. 
بسته تعلقات ایدئولوژیک، به ویژه در سال های پیش 
از انقالب اسالمی، شعر او را زیر پرسش هم برده 

بود. 
زندگی  آخر  سال های  در  شایگان   داریوش  دکتر 
شاعر  هم فکری  با  را  او  اشعار  از  سپهری، شماری 
به زبان فرانسه برگرداند و در کتابی با عنوان »واحه 
سبز« با مقدمه ای جامع در نقد شعر او منتشر کرد. 
سهراب سپهری گفته است که نوشته دکتر شایگان 
زمان  آن  تا  که  مطلبی ست  بهترین  و  درست ترین 

درباره آثارش نوشته شده است.
بخش هایی از نوشته دکتر شایگان، با عنوان »لحظه ای 
در واحه«، با ترجمه گلی ترقی، در کتاب »سهراب 
آن   که من چند سطر  آمده  نقاش«  سپهری- شاعر، 
حادثه های  به  کاری  »سپهری  می خوانم:  برایتان 
روزمره، سلیقه های رایج فکری و تمایالت سیاسی 
به  خیره  پیوسته  نگاهش  این رو  از  ندارد.  زمانه 
که  بدیعی  واقعه های  است،  واقعه های شگفت انگیز 
را  جهان  نامرئی  سرنوشت  دم،  هر  با  و  آن  هر  در 
نیست که  معنا  بدین  این سخن  اما  شکل می دهند. 
سپهری خارج از زمان خود است. بر عکس، روح 
عصر حاضر و سقوط تدریجی ارزش ها در کار او 
طنینی راستین دارد... شعر سپهری مملو از فضاهای 
فراسوست، همانند فضای آن سوی دریاها، آن سوی 
دیوارهای ِگلی، آن سوی پرچین ها، آن سوی اصوات. 
فضای فراسو یک آستانه است، حد فاصل بین این جا 
و سرزمین مثالی ست... هر شعر روزنه ای ست میان 
دو نحوه حضور، میان این جا و سرزمین هیچستان. 
بازیافتن  برای  فراسو  فضای  به  دعوت  شعر  هر 

دوست غایب است.«
و  سهراب  »قصه  مقاله  در  مسکوب  شاهرخ  و 
است:  نوشته  یادنامه سهراب سپهری  در  نوشدارو« 
»شعر سهراب از ایدئولوژی بیگانه است، اما ناگزیر- 
چون هر شعر واالیی- دارای »جهان بینی« است. از 
هستی برداشت و بینشی سازمند و به سامان دارد که 
با خود در تناقض نیست. آن هایی که به گوشه گیری 
ایراد  اجتماع  سرنوشت  به  او  بی اعتنایی  و  سهراب 
می کنند، از او ایدئولوژی خود را می طلبند. در شعر 
او جویای دید و برداشت اجتماعی خودند، بازتاب 
عقاید سیاسی خودشان را در آن می جویند و چون 
نمی یابند جا می خورند و رو ترش می کنند. اما شعر 
همیشه نوازش گر عادت ها و آرزوهای ما نیست. گاه 
بنیان کن و دگرگون کننده  زبانی دل انگیز  با   – حتی 
شست،  باید  را  :»چشم ها  سهراب  گفته  به   است... 

جور دیگر باید دید.«

اتهام کار برای اسراییل و ایاالت متحده به شکل روزمره در دادگاه های انقالب 
ایران بدون هیچ گونه مدرکی عنوان می شود.

دکتر احمد رضا جاللی که به اتهام انتقال اطالعات دانشمندان هسته ای ایرانی 
به اسراییل امکان ترور آن ها را فراهم کرده است، هفت سال قبل از انقالب 

پنجاه و هفت در تبریز متولد شده بود. او در ۲8 سالگی از دانشگاه تبریز فارغ 
التحصیل و به عنوان عضو انستیتو تحقیقات بالیای طبیعی بر روی پروژه هایی 
برای وزارت بهداشت و درمان جمهوری اسالمی ایران کار می کرد. او حدود 
دوازده سال پیش مسول بخش مدیریت فجایع وزارت رفاه و تامین اجتماعی 

ایران بود.
جاللی نه سال پیش راهی استکهلم شد و دکترای خود را در پزشکی بالیای 
همراه  به  سوئد  در  جاللی  کرد.  دریافت  سوئد  کارولینسکا  انستیتو  از  طبیعی 
ایتالیا  و  بلژیک  در  پژوهشی  مراکز  در  و  شد  ماندگار  فرزندش  دو  و  همسر 
مشغول به کار بود. او گزارش های متعددی را در ژورنال های پزشکی منتشر و 
به دفعات در کنگره های پزشکی سخنرانی کرده و در میان پژوهشگران اروپایی 

و پزشکان هم رشته ای اش نامی شناخته شده است.
پرونده دکتر احمدرضا جاللی در میان دیگر دانشمندان زندانی در ایران هولناک 

ترین است.
امید کوکبی که حاضر نشده بود با سازمان انرژی اتمی ایران همکاری کند به 
ده سال زندان محکوم شد و پس از پنج سال به دنبال ابتال به سرطان کلیه در 
زندان آزاد شد. ژیو وانگ دانشجوی دکترای دانشگاه پرینستون هم به ده سال 

زندان محکوم شده است.

»انسانیکخطدرازگذشتهاست
بهاضافهیکنقطهکوچکحال.«
دکترسیروسشمیسا

www.iranshahrnewsagency.com

خبرگزاریایرانشهر

خبرهایایرانیانخارجازایرانرا
منعکسومنتشرمیکند

افشاگریروزنامهواشنگتناگزمنردربارهحکماعداماحمدجاللی
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روی میز تحریریه: »آرای نویسندگان مقاالت  منتشر شده در ایرانشهر الزاما دیدگاه این نشریه نیست«

نیلوفر منصوری - خبرنگار و گوینده رادیویی:

:UCLA دکتر نادر سعیدی - جامعه شناس و استاد دانشگاه

جوانیامرابرایناماوقمارمیکنم

نگاهیبنیادینبهآموّزهایاجتماعیآیینبهایی:)قسمتدوم(

بهاءاهللوبازسازیجامعه

از لحظه ای که تصویر میرحسین موسوی را، در حالی 
که باد موهایش را پریشان کرده بود دیدم، احساس کردم 
که می توانم بهترین سال های جوانی ام را برای هر دم تازه 
زنده نگه داشتن نام او قمار کنم. احساس کردم که این 
قماری ست بر سر کلمه پر عظمِت »مقاومت« و اینکه این 
»کلمه« باید بتواند باری سنگین بر شانه های هر آنکسی 

باشد که در آن تکرار می شود.
نام میرحسین، بی تردید یکی از حامالن پرقدرت این 
معنا بود: »مردی که مخالف اجرای اصل ۴۴ بود، مردی 
که با همه اتهامات ریز و درشت اما بی جاِن اپوزیسیون 
صدای  و  بورژآزی  صدای  سوخته،  زده  فالکت 

خانه به دوشان و زیر پا افتادگان شد«
موسوی بدون داشتن رسانه و تشکیالتی قابل توجه، 
صورت  به  سپس  و  نوردید  در  آزادی  تا  را  انقالب 
جنبشی ریشه دار در تمامی مبارزه های حق طلبانه ایران 
و با گستره ای ملی تثبیت شد. او اگر چه نقش یک رهبر 
سنتی را بازی نمی کند، اما از مهم ترین عناصر پیش برنده  

کلمه »مقاومت« است.
آن مفهوم به ظاهر آشنا که دیگر از آن »شعاری« بیش 
باقی نمانده بود، همان کلمه پر طمطراق چند حرفی که 
در داستان های دولت آبادی و احمد محمود تنها بر روی 
کاغذ عیان شد و صد البته نه آن مقاومتی که ۴۰ سال 
است از شیپور بدصدای اپوزیسیون میانمایه خارج از 
مرزهای ایران هم شنیده می شود؛ یک لول تریاک مردانه، 

حاال...یک مقاومت جانانه!
حصر  به  را  میرحسین  وقتی  ببینند  که  بودند  کجا 
فرستادند نمی دانستم جواب رفتگر جوان بی زبانی که از 

سرما زدگی این پا و آن پا می کرد را چه بگویم؟!
در چشمان او، هرگز نشانه ای از امید ندیده بودم تا اینکه 
یک روز بیانیه شانزدهم مهندس را در دستش یافتم و 

شکل قلبش را دیدم که در چشمانش افتاده بود. 
»بزرگی یک ملت در ثروتمند بودن یا قدرتمند شدن 
نیست؛ اینها فقط بخش کوچکی از آثار آن است. بزرگی 
یک ملت در عظمت جان اوست. بزرگی به آن است که 

بتوانیم امور ظاهرا ناسازگار را با هم داشته باشیم. خانه 
کوچک، مکانی است فقط برای »من«، اما در خانه بزرگ 
برای دیگران هم جا وجود دارد. کارفرمایی که جانش 
کوچک بود فکر می کرد جز با تجاوز به حقوق کارگران 
نمی تواند مالی بیندوزد، حال آن که کارآفرین بزرگ تنها 
راه سود بردن را سود رساندن می بیند. همین گونه است 
تفاوت کارگر کوچک و کارگر بزرگ. به هزار دلیل تنها 
راه بهره مند شدن این است که همه با هم بهره مند شوند، 
اما کسانی که کوچکند ظرفی ندارند که در آن دیگری 

هم بگنجد.«
_ بیانیه شانزدهم

***
انقالبی گری  موسوی  میرحسین  شاخصه  بزرگترین 
انتقال پیام با واژگانی که  اوست، نفوذ او در اذهان و 
آشنای دیرپای همنسالن من است. عبارات، نفوس، الفاظ 
و دغدغه هایی که نسل متولد شده پس از انقالب یارای 
درک آن را به مراتب بیشتر دارد. همان نسل که امروز 
بیش از نیمی از جمعیت 8۰ میلیونی ایران را تشکیل 
به ظاهر همان گربه   ایراِن  آن  نه   ! ایران  بله  می دهند. 
وحشی پر از تاریخ و تمدن با اقوام و تنوع های گوناگون 
و نه ایران آریایِی کوروش و شاهنامه و آرش. ایران....

ایراِن ما... مایی که در زیر خمپاره های جنگ مدرسه 
می رفتیم. برای خاک جوان دادیم. برای روغن کوپنی 
در صف می ماندیم. برای مقنعه کوتاه دستگیر می شدیم. 
برای استخدام گزینش دادیم. برای عاشقی تاوان دادیم. 

برای زندگی جان دادیم و ... 
ایران وطن کسانی است که امروز  در رنجی مشترک 
سهیم هستند و صد البته این اشتراک و این ادراک در هیچ 

ارضی غیر از آن خاک محقق نمی شود. 
تفاوت میر حسین موسوی در تقابل با طیف هایی از 
اپوزیسیون خارج نشین که تصویری افراطی، آلوده به 
جنون انتقام جویی، دفعی و برون زا از انقالب را ترویج 
می کنند، منادی همان اشتراک و انقالبی اجتماعی است 
که اگر چه با تغییرات تُند و تسویه حساب خونین با 
ساختار قدرت سیاسی همراه نیست، در جریان پیشرفت 
دگرگون  درون  از  را  جامعه  اساسی  مناسبات  مبارزه 
می کند. انقالبی گری میرحسین سیاست او را به اخالق 
گره می زند. این وجه ممیزه دیگر او از اصالح طلبان 
با ظلم  است. اخالقی که در عین نجابت، اهل مدارا 
نیست. حقیقت را پای مصلحت قربانی نمی کند و اگر 
تعهدی داد پیگیر تحقق آن خواهد ماند. این اخالق گرایی 
درست در نقطه مقابل نسبی گرایی ترویج شده در دوره 
این اخالق مداری همان فضیلتی  اصالحات است و 
است که اپوزیسیون خارج از کشور حتی ذره ای از آن 
بهره نبرده است. سیاست میرحسین از مسیر شگردهای 
عملگرایانه ای که تکنوکرات ها پیشنهاد می کنند نمی گذرد. 

او فرهنگی است، نقاش عرصه دگرگونی ست. مبارزه اش 
از راه مقاالت خوش خط، شعر و شکل می گذرد.

مردی که بار یک عصر را در حیات سیاسی مردم ایران 
بر دوش می کشید، اکنون در این لحظه، پس از هفت سال 
حصر این بار را بر زمین گذاشت و تلخی آن هرگز از 

ُگرده تاریخ پایین نخواهد آمد.
از  سال  گذشت ۵  شکرانه  به  امروز  عزیز  موسوی 
پاکباختگان و درماندگان  مهاجرت و زندگی در دیار 
تاریخی که دقیقا»هیچ« ندارند که به ما عرضه کنند. به یُمن 
دارایی های بزرگ غرب از جمله آزادی و دموکراسی و به 
لطف هموطنانی که اینجا یافتم که همانا فقط به فارسی 
صحبت می کنند اما تو بگو صد پشت بیگانه! دریافته ام 
که شما از روزهای نخستین کاشتن این بذر تا به امروز 

چه کردی !
آیا خودت خبر داری؟ نمی دانم در حصر چه می کنی؟ 
با  به دست گرفته ای و طرح»امید« می کشی؟  قلم مو 
همان تواضع و فروتنی، با آن چشم های پر از عطوفت 

و نجابت.
یادت هست می گفتی»حق مردم مهم است«، »مردم را 
تکریم کنید«. به خدا که ِشکر می گفتی. تمام مردم ایران 
که زیر این یوغ اسیرند قهرمان اند. همان ها که مانده اند نه 
امثال من که اینجا منشور کوروش هوا می کنم و فروهر 

به گردن آویخته ام. 
هر وقت تیم ملی مان پیروز می شود، جشنی برپاست 
و شادی در گذار است. چهره تو هویداست. می دانی 
که شریک شادی های جمعی ما هستی، ما مدیون همان 
ایستادگی هستیم که تو به ما آموختی. تن تو در حصر 
بدخواهان و پلشتان است، اما حضور تو در یک کالبد 
خالصه نیست. پیام تو در هوای نو اندیشان پیچیده است. 
نام تو برای من تا ابد مورد احترام خواهد بود و  برای 
سالمتی ات از صمیم قلب دعا می کنم و از این سوی 

رودخانه اندوه، برای ات دست تکان می دهم.
فردا، زندگی کماکان ادامه خواهد داشت، اما برای من 

دیگر مثل قبل نخواهد بود.
تلخ تر و بی رحم تر در فقدان آن حماسه ای که تو را به 

حصر انداخت و مرا راهی غربت کرد.
به قول سعدی:

تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم
از پای تا به سر همه سمع و بصر شدم

من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت
کاول نظر به دیدن او دیده ور شدم

ما تو را به یاد می آوریم با همان رویایی که در موهایت 
پیچیده بود. ای که امشب غمگین ترین دل ها یکجا در 

سینه ات می تپد.
ای که می دانی بغض های من در تاریخ نخواهد ماند، اما 

سرگذشت تو می ماند.

این نوشته به پژوهشی در باره چند اصل مرکزی در 
نوشته های بهاءاهلل معطوف به اصالح اجتماعی می پردازد.

عزت از دو طائفه اخذ شد از ملوک و علماء.
در این گفته، بهاءاهلل بر اساس تعبیر روحانی خویش از 
انسان اعالن می نماید که در آینده برای استبداد سیاسی و 
استبداد مذهبی جائی نیست. تاریخ در جهت ظهور مقام 
ارجمند انسان و یگانگی نوع انسان حرکت می نماید و در 
نتیجه آنچه که به دوران حکومت جنگل در میان آدمیان 
مربوط بوده است دیگر امکان بقا ندارد. از جمله سخنان 
بهاءاهلل در مورد دمکراسی بحث او در مورد »ایام ظهور 
عقل« است. در این گفتار، عالمت بلوغ عالم اینگونه 

ترسیم شده است :
از جمله عالمت بلوغ دنیا آن است که نفسی تحمل 
امر سلطنت ننماید. سلطنت بماند و احدی قبول نکند 
که وحده تحمل آن نماید. آن ایام ایام ظهور عقل است 

مابین بریه.
در اینجا می توان به یکی از چشمگیرترین سرچشمه 
های فلسفی اندیشه بهاءاهلل در مورد دمکراسی آشنا شد. 
پیامبر ایرانی هدف ظهور خود را تحقق بلوغ عالم می داند 
اما این بلوغ به معنای این نیست که تعدادی متخصص 
مذهبی و یا غیر مذهبی عاقل تصور شده و اکثریت مردم 
عوام کاالنعام به حساب بیایند. در واقع اندیشه چیره 
مذهبی ایران از قرن نوزدهم تا به حال اندیشه مکتب 
»اصولی« در فقه شیعه بوده است که اصل والیت فقیه 
جلوه نهائی آن جهان بینی است. در اندیشه اصولی این 
مجتهد است که دارای عقل است و عامه مردم فاقد 
عقلند و به همین دلیل وظیفه هر فرد شیعه این است 
که از مجتهدی تقلید کند. چنین اندیشه ای در تضاد 
کامل با اندیشه دمکراسی است. بهاءاهلل ظهور بلوغ دنیا 
را بعنوان ایام ظهور عقل مابین بریه یعنی ظهور خرد 
میان همه مردم تعریف می نماید. در اندیشه او آدمیان 
بعنوان موجودی خردمند و موظف به اندیشیدن و تحری 

حقیقت تعریف می گردند.
آثار  در  سیاسی  دمکراسی  از  بهاءاهلل  مستقیم  دفاع 
گوناگونی از آن جمله لوح ملکه ویکتوریا، کتاب اقدس 
و لوح دنیا تأکید می گردد. باید توجه نمود که بهاءاهلل 
اصل دمکراسی و مشورت را در درون جامعه بهائی 
نهادینه نمود و رهبری جامعه بهائی را به بیوت عدل 
محول کردد. در نتیجه افراد بهائی در هر شهر و کشور 
و نیز در سطح دنیا با انتخابات عمومی و سری، افرادی 
را ازمیان خود برای اداره جامعه بهائی بر می گزینند و به 
همیت جهت است که در جامعه بهائی بساط ریاست 
مذهبی افرادی مانند آخوند و کشیش برچیده شده و همه 

افراد بهائی برابر و یگانه می شوند. شایان توجه است که 
تا به چه حد بهاءاهلل مشورت را ارجمند می دارد که بلوغ 

خرد را در مشورت امکان پذیر می یابد:
آسمان حکمت الهی به دو نیر روشن و منیر مشورت 
و شفقت...  از برای هر امری مقام کمال و بلوغ بوده و 
خواهد بود و بلوغ و ظهور خرد به مشورت ظاهر و 

هویدا.
سوم: تحریم برده داری

ایران  جمله  از  جهان  تاریخ  سرتاسر  در  داری  برده 
پدیداری طبیعی و قانونی محسوب می گردید. فالسفه 
و مذاهب گذشته نیز به اقتضای همین فرهنگ نه تنها 
برده داری را ممنوع نکردند بلکه در بسیاری موارد یا از 
آن دفاع کردند و یا آنکه انواع نوینی از بردگی را موجه 
ساختند. رسوخ اندیشه برده داری در میان فالسفه ایرانی 
هم آنچنان جدی است که بعنوان مثال ابن سینا در آخر 
مهمترین کتابش یعنی شفاء می نویسد که هم ترکان و 
هم سیاهان باید که مجبور بر خدمت و بردگی دیگران 
بشوند. نکته جالب توجه اینستکه هیچ ایرانی در سرتاسر 
قرن نوزدهم بنظر نمی رسد که اصاًل بردگی و برده داری 
را یک مسئله درخور نکوهش تصور کند. بر عکس، تعبیر 
روحانی انسان در اندیشه بهاءاهلل منجر به آن می شود که 
نفی بردگی و برده داری از اصول تعالیم وی می گردد 
که در زمان بهاءاهلل پدیداری انقالبی و سنت شکن بوده 
است. در کتاب اقدس بند 7۲، بهاءاهلل چنین می نویسد 
که بردگی بر شما حرام است و هیچ انسانی حق ندارد 
که انسان دیگری را خرید و فروش نماید و نباید که 
هیچ انسانی خود را برتر از هیچ انسان دیگری بشمارد 
چرا که همگان بندگان خدایند و بر این حقیقت داللت 
می کنند که جز او خدائی نیست. تحریم برده داری در 
کتاب اقدس و نیز لوح ملکه انگلستان تصریح شده است. 
همینطور در اثری شگفت انگیز که به شکل مناجات با 
خدا نوشته شده است بهاءاهلل با تأکید براینکه همه آدمیان، 
از جمله خود بهاءاهلل، بنده و مملوک خدا هستند تنیجه 
می گیرد که هیچ انسانی حق ندارد که دعوی مالکیت یک 
انسان دیگر را نماید.  اینکه نفی بردگی بصورت یک 
مناجات با خدا ظاهر می گردد بیانگر این واقعیت است 
که ارجمندی انسان و حقوق او در نظر بهاءاهلل مقتضای 

حقیقت روحانی وجود انسان است.

چهارم: عدالت اقتصادی یا تعدیل معیشت
و  فرهنگ  در  انسان  ارجمند  مقام  برآنستکه  بهاءاهلل 
جامعه مورد احترام قرار گرفته و تمدن بشری از منطق 
منطق  سایه  در  و  گردیده  رها  جنگل  آمیز  خشونت 

ملکوت یا شهربند دل قرار گیرد. این امر نیازمند تأکید 
برعدالت اقتصادی یعنی کاهش نابرابریهای طبقاتی، ریشه 
کن ساختن فقر، حفظ آزادی اقتصادی، و محو ثروت 
افراطی است. در آثار بهاءاهلل این مطلب هم به شکل 
لزوم نهادینه ساختن کمک به فقیران و هم به شکل لزوم 
اشتغال مورد تأکید قرار می گیرد. اهل ثروت را از غرور 
و بیخبری از احوال فقرا برحذر داشته و در عین حال 
فقرا را به جستجوی کار و کسب و لزوم اشتغال و صبر 

تشویق می نماید. 
بهاءاهلل  عبدالعزیز  به سلطان  در سال ۱8۶۴ خطاب 
چنین می نویسد که وقتی که ما به اسانبول وارد شدیم 
دیدیم که بعضی از اهالی شهر در رفاه و ثروت عظیم 
بسر می بردند در حالیکه برخی دیگر در ذلت و فقر مبین.  
آنگاه او را نصیحت می نماید که این ظلم را به عدل مبدل 
سازد و او را از ناله فقرا در سحرگاهان بر حذر می دارد. 
حکم بهاءاهلل به این سلطان تعدیل معیشت است بطوری 
که نه بعضی از مردم به فقر گرفتار گردند و نه آنکه برخی 

دیگر به جمع گنج پردازند.
در همان نوشته بهاءاهلل همه زمامداران سیاسی را نیز 
مورد خطاب قرار داده و پیش از هر چیز آنانرا به محو فقر 
و تثبیت عدالت اقتصادی  فرا می خوانند. اما بالفاصله به 
یکی از مهمترین تدابیر خود برای تحقق عدالت اقتصادی 
تأکید می نماید و آن از میان بردن مسابقه تسلیحاتی در 
بین کشورهاست و تذکر می دهد که با حرکت بطرف 
امنیت دسته جمعی یکی از چشمگیرترین عوامل فقر در 
دنیا از میان خواهد رفت. این مطلب حدود چهار سال 
بعد در سوره هیکل و خطاب به زمامداران عالم دوباره 
تأکید می گردد. الزم به تذکر است که اگر چه اصل تعدیل 
معیشت به باور بهائی نیازمند نهادینه ساختن سیاستهائی 
در جهت تضمین تعدیل معیشت است –مانند امنیت 
پرورش  و  آموزش  تصاعدی،  مالیات  جمعی،  دسته 
رایگان برای فقراء، تعریف کار بعنوان عبادت، و کمک 
به فقراء توسط دولت-- اما شالوده این نظام اقتصادی 
تعبیری روحانی از انسان و ایجاد فرهنگ و اخالقی نوین 
در میان بشر است.  بعنوان مثال، در واقع نظام رقابت 
محض همان تعمیم قانونی اصل جنگل و منازعۀ بقا در 
سطح روابط اقتصادی است.  چنین نظام بی رحمانه ای که 
در آن آدمیان بر مبنای منطق جنگل به یکدیگر می نگرند 
معموالً به ظهور نابرابری های افراطی طبقاتی، افزایش 
نابرابری در فرصت ها، سوء استفاده از ناتوانی درماندگان، 
تحّکم محاسبات صرفاً پولی، بی اعتنائی به سرنوشت 
محرومان، انهدام محیط زیست و رواج منطق کاالیی در 

مناسبات اجتماعی می انجامد.
ادامه در شماره آینده
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15- دایو - حمر
عمودی:

1- پادشاهي هندي که تاج محل را ساخت - سفر اداري
2- آموختني لقمان - رنگ موي فوري - ماده ها

3- گوشت ترکي - بازگشت صدا - صندلي معلولین - 
لخت و برهنه

4- سنگ انداز - مرکز غنا - روزانه

5- فرج - خارج - جریان باد
6- جمع کره - پرفسور حیوانات - بندگي
7- الحاد - زیرکي - اندک - حرف فاصله

8- وب سایت - نهاني
9- ساز ضربي - تخم مرغ انگلیسي - حرکت منظم نظامي 

- باالپوش بلند
10- تلخ عرب - خداوند - کوزه

11- آزمون - قاره سبز - پافشاري و اصرار
12- غذاي نیمروز - واحد پول ترکیه - رام

13- ضمیر تکبر - فیل ماقبل تاریخ - گنگ - توان آخر
14- برودت - شهر رازي - شریعت و مذهب

15- مسرف است - مجوف

جشنکیشمرگ

خودکشی دو دختر نوجوان اصفهانی بسیاری از دنبال 
کنندگان اخبار کشور مادریمان را بهت زده کرده بود، اما 
انتشار فیلمی از آن  دو قربانی که در آن با سرخوشی 
و خنده از تصمیم هولناکشان حرف می زدند، به طور 
دو  است  ممکن  چطور  بود.  شوکه کننده  فزاینده ای 
نوجوان این طور از زندگی دست بشویند و به استقبال 

مرگ بروند؟
جدای از هزار و یک دلیل سیاسی برای چنین حادثه ای 
اجازه می خواهم تا از منظر جامعه شناسی به آنچه پدیده 
»کیش مرگ در جامعه مدرن« خوانده می شود نگاهی 

بیافکنم:
دینا خاپایوا)Khapaeva, Dina( کتابی فوق العاده 
جذاب نوشته است درباره موضوعی که بسیاری از ما 
به ندرت به آن فکر می کنیم، چه برسد به آنکه سال ها 

از عمرمان را وقف مطالعۀ آن کنیم: مرگ.
امروز/۲۰۱7«،  جوانان  برای  مرگ  او»جشن  کتاب 
برای  است  تالشی  است ضدمرگ.  کتابی  اساس،  از 
کمک کردن به بشر جهت حفظ خود در برابرِ »کیش 

جدید مرگ«.
این اتفاق، یک انقالب است و یک سوال که »چرا در 
زمانه ای که عمرها در پناه پیشرفت علم پزشکی به طور 
بی سابقه ای طوالنی است، شاهد عالقه ای وسواس گونه 
به مرگ هستیم؟« من استدالل خواهم کرد که شاید 
پاسخ در همین سؤال نهفته باشد. اما در گام اول، ببینیم 

شواهد این انقالب چیست؟
ابتدا باید ریشۀ افکار مرگ محور را در روشنفکران 
»کاالیی شدن  مفهوم  و  کرد  بازیابی  فرانسوی  مدرن 
مرگ« را در عصر معاصر دریافت. در این مسیر، به 
چرخش قرن اشاره داشت و بر نکاتی مانند تغییرشکِل 
مناسک کفن و دفن، محبوبیت فیلم های ژانر وحشت، 
فراگیری فرهنگ زامبی ها و تبدیل هالووین به دومین 
تعطیالت اصلی در نمایش های عمومی تاکید گذاشت.

این تحوالت می تواند همچون نشانه ای برای فروپاشی 
»چسب اجتماعی« تفسیر شود ... و شاید بیانگر ناامیدی 

روافزون از جمع های انسانی و بیزاری از فکر تعلق به 
یک اجتماع انسانی باشد و نتیجه آن که این پدیده ها 
بخش هایی از »کیش مرگ« هستند. کیشی که »خبر از 
پارادایم فرهنگی جدیدی می دهد. انزجاری ژرف از 
نژاد بشر به گونه ای که در خنده های پیش از مرگ آن 

دو دختر اصفهانی هویدا بود.
قرن  پدیده های  بین  که  کننده ای  نگران  پیوستگی 
بیست ویکمی و دیگر شکل های شیفتگی به مرگ در 
فرهنگ های گوناگون و اعصار دیده می شود وقتی به 
اوج می رسد که ابزار هایی مانند شبکه های اجتماعی و 
گوگل به یاری اهالی کیش مرگ می آید تا همدیگر را 

بیابند و از سرنوشت مرگ پندار هم، ایده بگیرند.
نمونه،  برای  کرده،  چنین  هماره  بشر  آنکه  حال 
تمرین های وودو و مناسک زامبی های هائیتی را در نظر 
بگیرید؛ یا نمایش اجساد بر روی سکوها در برخی 
از فرهنگ های بومی آمریکای شمالی؛ یا کفن و دفن 
مرده در پارچه سفید کفن به سبک ایرانیان و مسلمان ها 
پرندگان  خوراک  را  اجساد  که  تبتی  بودائی های  یا 
می کنند. سوزاندن بیوه ها به همراه شوهرانشان در رسم 
ساتی؛ مومیایی کردن و هرم ساختن برای فرعون ها در 
مصر باستان؛ و پوتره ها و ماسک های مرگ در عصر 

ویکتوریایی.
تجمع صبگاهی مردم امروز ایران برای دیدن صحنه 
دار زدن یک مجرم که شباهت انکار ناپذیری دارد با 
شوق مردم بریتانیا در عصر الیزابت اول که معموالً برای 
دیدن انسان هایی که گردن زده می شدند، جمع می شدند 
و  چهارشقه شدنشان  یا  آن ها  غرق شدن  دیدن  از  و 

سوزانده شدنشان روی تیرک ها لذت می بردند.
به یک معنا، وسواس مرگ مشخصه منحصربه فرد 
انسانیت است. شیوه خاکسپاری مردگان در نئاندرتال ها 
یکی از اصلی ترین برهان ها برای انسان بودن آن ها بوده 
است. آدم خواری، طبق دانسته های امروزمان، به همان 
میزان که باستانی است، همه جایی و فراگیر بوده است. 
و رشته جدیدی که آن را » باستان شناسی مرگ« می نامند، 
این  ببیند  تا  می کاود  مرگ  به  مربوط  کردارهای  در 
کردارها درباره فرهنگ ها چه چیزی برای گفتن دارند. 
 هر چه بیشتر درباره خاکسپاری های باستانی درک 
مرگ  به  شیفتگی  از  متنوع تری  جلوه های  می کنیم، 
آشکار می شوند. بنابراین شیفتگی امروز ما هم نسخه 
مخصوص خودمان است، نه چیزی یکسره بی همتا، 
البته با در نظر داشتن اینکه ما به طور منحصربه فردی 

خودمان هستیم.
در تالش برای فهم این الگوی متأخر از شیفتگی به 
مرگ، باید روی تغییراتی زیربنایی در وضعیت انسان ها 

دست بگذاریم که ممکن است آثار پر اهمیتی داشته 
باشند.  باید ظلمی که به اسم دین به انسان شده است 
اشاره کنیم. شیفتگی به مرگ که پیش از این در لفافۀ 
دین بروز می کرد، امروزه سرچشمه های دیگری یافته 
است. سرچشمه هایی که در آن یاری دانش برای عمر 
بیشتر به چالش گرفته شده است. عقب انداختن مرگ تا 
سال های کهن سالی که هملت آن را »نکبت عمر دراز« 
می خواند به دوراهی اخالقی ژرفی تبدیل شده است. 
چه هراسی، نفرت انگیزتر از آنچه بسیاری از ما در آخر 
خط با آن روبرو خواهیم شد:»بدنی فرتوت و تهی از 
اندیشه که در زندگی نخواستنی به دام افتاده است و نه 
خود می تواند به آن پایان دهد و نه هیچ کس دیگری این 

کار را برایش انجام می دهد.«
 آیا ما که قرار است در وضعیتی شبه زنده، بار پر 
زحمت و سنگینی بر دوش بچه هایمان شویم، به معنی 
واقعی کلمه »نمرده« ایم؟ من به خودم و همه جوانان 
امروزی که پدربزرگ ها و مادربزرگ هایشان در چنین 
فانتزی ای  هر  به  که  می دهم  حق  می بینند،  وضعیتی 

چنگ بزنند تا این واقعیت هولناک را کنار بزنند.
حال آنکه شور جوانی برای بسیاری از رشد یافتگان 
امروز در جهان، خصوصا در سرزمینی مانند ایران که 
دچار تضادهای جدی بین حکومت و جامعه، مذهب 
و زندگی، خانواده و اجتماع، آینده و امروز و از همه 
توهم  و  امید  خنده دار  و  همپوشانی مضحک  مهمتر 
است، خود به انگیزه ای جدی برای رسیدن به پله پرواز 

و رهایی تبدیل می شود.
باشد، دست کم نقش  اگر هیچ کاری نکرده  مرگ 
خنده آن دو دختر نوجوان اصفهانی به ریش زندگی، 
پیرمردان متعصب خونین دست در قدرت، روشنفکران 
تقلبی امیدوار به اصالحات، منتقدان پوشالی و متملقان 
بی جیره و مواجب غرب نشین، را در ذهن یکایک ما 

ماندگار می کند.

دکتر مهدی آقازمانی - جامعه شناس:
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در دنیای پیرامون ما:

سال1900مردمدنیایبعدسال2000راچگونهمیدیدند؟
معمولی ترین  از  بعضی  که  نکنید  باور  شاید 
اخیر،  دهه  چند  در  بشر  تکنولوژیک  دستاورد های 
دنیا  مردم  از  بسیاری  برای  قبل  سال   ۱۱7 تنها 
سازی  شکالت  کمپانی  بود.  دست نیافتی  رویاهایی 
 ۱۹۰۰ سال  در  پستال هایی  کارت   Hildebrands
درباره  دوران  آن  مردم  رویای  آن  در  که  کرد  چاپ 
زندگی مردم در سال ۲۰۰۰ یعنی ۱۰۰ سال بعد را به 
تصویر کشیده بود. در زیر برخی از این رویاها را  به 

روایت کارت پستال های »هایدلبرند« می بینیم:

پیاده روهای متحرک:
صفحه های رونده در فرودگاه ها، پل های هوایی و 
مسیرهای طوالنی در برخی مال ها، بخشی تحقق یافته 
از این رویاست که از بیست سال پیش کاربرد عمومی 

دارد.

شهرهای متحرک:
حرکت بلوک های ساختمانی توسط قطار شهری و 
مهاجرت با منزلی که در آن زندگی می کنیم امروزه 

ممکن است اما مقرون به صرفه نیست.

پخش زنده از سالن تئاتر در خانه:
تلویزیون چند سالی بعد از این رویا تبدیل به حقیقتی 
غیر قابل انکار از تجسم همان رویا شد. رویایی که در 

۱۹۰۰ فقط روی یک کارت پستال جا داشت.

ماشین کنترل کننده آب و هوا:
قالب  امروزه  اما در  نیست  این ماشین روی زمین 
هواپیماهایی با توانایی باردار کردن توده  های ابر تحقق 

یافته است.

راه آهن دریایی:
این رویا هرگز محقق نشد اگرچه برخی می گویند 
استفاده از موتور های پر قدرت برای کشتی ها جلوه 

چنین رویایی بوده، نه ریل گذاری دریاها.

زیردریایی توریستی:
سال  هاست این رویای انسان تحقق یافته است و در 
بسیاری از مراکز دریا شناسی امکان استفاده از چنین  

وسیله ای وجود دارد.

سقف ضد آب برای شهر بزرگ:
هم  شاید  و  باشد  دار  امروز خنده  رویا  این  شاید 

هنوز از توان بشر خارج. اما هرگز باالی هیچ شهری 
روی زمین چنین سقفی ساخته نشد.

کشتی هوایی خصوصی و خانوادگی:
یعنی  آن  کاملتر  بسیار  قالب  در  اکنون  رویا  این 

جت های پرنده خصوصی در خدمت انسان است.

دستگاه ایکس -ری اطالعاتی:
امروزه در زمان عبور از بسیاری از گیت های امنیتی 
این  تحقق  که  می کنیم  گذر  دروازه  هایی  میانه  از  ما 

رویای انسان سال ۱۹۰۰ است.

قدم زدن روی دریاچه و تجریه بی وزنی:
با اینکه آدمی که خارج از جو زمین توانایی تجربه 
بی وزنی را به دست آورده است اما هنوز هم نتوانسته 
روی آب قدم بزند در حالی که دوست دیگرش به 
او گیالسی نوشیدنی تعارف می کند یا همسرش او را 

می بوسد.
اما این رویا برای بسیاری از مردم سال ۱۹۰۰ ساده تر 
به  سفر  مانند  دیگر  رویاهای  از  الوصول تر  سهل  و 

اعماق دریا ها یا حتی قدم زدن روی کره ماه بود.
انسان در سال ۲۰۱7 رویاهایی دارد که  اینک هم 
بعید به نظر می رسد مانند زندگی در کهکشانی دیگر 

یا سفر در میان ستارگان و ... 
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08.NET/EVENT

رویدادهایهفته:

ازآدینه10نوامبر2017
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

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

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.

mojgana@ketab.com

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

جرج کلونی بازیگر سرشناس سینما در مصاحبه با روزنامه 
»ساندی تایمز« گفت فعال برنامه بازی در فیلم جدیدی در 

سر ندارد و می خواهد پا به دنیای سیاست بگذارد.
هنرپیشه ۵۶ ساله که چند ماه پیش با همسرش امل صاحب 
نخستین فرزندان دوقلوی خود شد، می گوید سالهاست برای 
اینکه شرکت  از  بعد  اما  کرده است  بازیگری  زندگی  خرج 
تکیالی خود را به قیمت یک میلیارد دالر فروخت، دیگر 

نیازی به پول ندارد.
نام  به  شریکانش  و  کلونی  تکیالی  ساخت  شرکت 
»کازامیگوس« در ماه ژوئن ۲۰۱7 یک میلیارد دالر فروش 

رفت.
در فراز مهمی از این مصاحبه جرج کلونی اضافه کرده که 
شرایط سیاسی کنونی نیز به او انگیزه می دهد تا وارد دنیای 

سیاست شود.
او گفته از زمانی که دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری 
وارد  تا  کرده اند  پیشنهاد  او  به  است خیلی ها  انتخاب شده 
انتخابات  جمهوری  ریاست  نامزد  حتی  و  بشود  سیاست 

۲۰۲۰ را از سوی دمکرات  ها به عهده بگیرد.
او همچنین تاکید کرده که همیشه به سیاست عالقه داشته 
است. پدرش نیز نامزد کنگره آمریکا شده بود و او بر این 
باور است که شاید اگر وارد سیاست شود بتواند تاثیر مثبتی 

داشته باشد.
آقای کلونی که هم اکنون یکی از ۱۰ چهره فوق محبوب 
سینمای آمریکا محسوب می شود بدون اشاره به نام پرزیدنت 
انتخابات ۱۹8۰ رقیب دمکرات خود  رونالد ریگان که در 
)جیمی کارتر( را تنها پس از ۴ سال از کاخ سفید بیرون کرد 
گفته می توان زمان ریاست جمهوری یک پرزیدنت را به یک 

دوره محدود کرد اگر مردم آمریکا اراده کنند.
لیبرال  یک  سیاسی  روحیه  و  فکری  نظر  از  کلونی  آقای 
محسوب  می شود که به آرمان های حزب دمکرات نزدیک 
است. او در دوران کارزار انتخابات ۲۰۱۶ برای حمایت از 
هیالری کلینتون در میدان بود و در چند برنامه حمایت های 

مردمی از وی شرکت کرد. 
همسر آقای کلونی لبنانی تبار و وکیل حقوق بشر است.

جوروجکلونیمیخواهدوارددنیایسیاستشود:

آیا2020مابهپرزیدنتکلونیرایمیدهیم؟
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بلیط های این کنسرت با قیمت های: 45، 65، 75، 85 و 125 دالر در وب سایت زیر قابل خرید است:

www.bflybuzz.com/YasminLevy
و یا با تلفن زیر تماس حاصل بفرمایید:

888 779 8489


