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هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر - سال بیست و  سوم- شماره 125- آدینه 13 جوالی  2018 

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...!!!

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

رایگان
FREE

125
مجموعه مقاالت پروفسور امنون نتصر

 در مجله شوفاژ نیویورک 
در دو مجلد 

با پشتیبانی مرکز امنون نتصر 
از انتشارات شرکت کتاب

تکذیب "شب نامه" از سوی محمد 
مستشاری مدیریت رستوران و مرکز 

فرهنگی شعله

 ارائه 12 الیحه 16 میلیاردی برای وام 
در نوامبر 2018

نجات کودک لبنانی توسط
 دکتر دانالد کاهن

35 ماه اجازه طبابت مشروط برای 
پزشک ارنج کانتی در مداوا و لغو 
واکسیناسیون یک کودک 2 ساله

رگبار گلوله در مرکز خرید
 سن برناردینو

شکایت یکی از بازیکنان تیم 
فوتبال نیوارلیان از جواهرفروش 

ایرانی

 شایعه نامزدی اریک گارستی در 
سال 2020 برای ریاست جمهوری

چگونه می توان یهودی ستیزی 
اسالمی را به چالش کشید؟

وزیر امور خارجه آمریکا مایکل پمپئو روز یکشنبه 22 جوالی ساعت 6 بعداز ظهر در کتابخانه رونالد ریگان 
در سیمی ولی کالیفرنیا اظهارات مهمی در پشتیبانی از صدای ایرانیان ایراد حواهد کرد.

 پیش بینی شده است که وزیر امور خارجه امریکا در این سفر با جامعه ایرانی مقیم امریکا دیدار و گفتگو کند.
 Secretary of State Michael R. Pompeo will deliver remarks at the Ronald Reagan
 Presidential Library and Center for Public Affairs in Simi Valley, California, on
Sunday, July 22, 2018, at 6:00 p.m.

 Secretary Pompeo’s remarks on “Supporting Iranian Voices” will be delivered
 as part of a visit with members of the Iranian-American community in the United
States.
Information on media access will be provided prior to the speech.

 Ronald Reagan Presidential Library
 40 Presidential Dr, Simi Valley, CA 93065
805-577-4066

خبرگزاری ایرانشهر: وزیر امور خارجه آمریکا در " 
پشتیبانی از صدای ایرانیان" در  سیمی ولی کالیفرنیا

عبدالرضا احمدی 
احمد باطبی 

احمد عشق یار  
علی اشتری  

علی اصغر سپهری 
 علیرضا کیانی 

علیرضا نادر 
علیرضا رایگان 

امیر فصیحی
امیرحسین اعتمادی  
امیر یحیی آیت الهی
اردشیرزاره زاده  

اشکان منفرد
بهنام محمدی 
بهزاد مهرانی  

بیژن پوریوسفی 
بزرگمهر طلوعی 

کامران خوانساری نیا  
دامون گلریز 
دنیل جعفری 

عرفان کسرایی 
حامد شیبانی راد

حنیف حسین دوست  
هنگامه یزداری  

کاوه گالن   
کاوه طاهری  

مرجان کی پور   
مریم مقدم  

میسن قفقازی  
مسعود مسجودی 

مهدی میرقادری
میثم مهرانی

محمد ایزدی
محمدرضا یزدان پناه

نازنین افشین جم
نیلوفر غالمی
پدرام رفعتی
پویا دیانیم  

رضا یونسی  
سبا فرزان

سعید قاسمی نژاد  
سعید حسین پور

سیما سلمان  
ساناز آریا 

شاهین سرتیپی  
شی خطیری
شایان اریا  

شیما کلباسی 
شروان فشندی  

شیما بزرگی  
شیوا ارنوی  

سیاوش صفوی
اولیس بابک کامرانی 

یوحنا نجدی 

درخواست شماری از مخالفان جمهوری اسالمی از وزیر 
خارجه آمریکا برای  تحریم صدا و سیما

56 تن از مخالفان جمهوری اسالمی که نام انها در زیر امده است در نامه ای 
به مایک پومپئو، وزیر خارجه ایاالت متحده، خواستار اعمال تحریم  علیه 

صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران شده اند.
نحوه  بشر«،  حقوق  »نقض  آن چه  از  مواردی  به  اشاره  با  مخالفان  این 
خبررسانی، ارسال پارازیت و نیز رواج اهداف »بی ثبات کننده« جمهوری 
اسالمی می نامند، خواستار آن شده اند که آمریکا تعلیق تحریم های صدا و 

سیما را تمدید نکند.
امضاکنندگان نامه به وزارت خارجه آمریکا می گویند موضوع نقض حقوق 
بشر توسط صدا و سیمای جمهوری اسالمی، همچنان مورد توجه کافی قرار 
نگرفته است: »رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسالمی، از جمله با پخش 

اعترافات اجباری، همچنان به نقض حقوق بشر ادامه می دهد«.
از کاربران شبکه اجتماعی  »اعترافات«، شماری  این  از  تازه ترین دور  در 
اینستاگرام پای »مصاحبه« با شبکه یک تلویزیون سراسری جمهوری اسالمی 
کشیده شدند. شمار بزرگی از کنشگران، ناظران و فعاالن مدافع حقوق بشر 
و آزادی های مدنی این اعترافات را »اجباری« توصیف می کنند. تلویزیون 
جمهوری اسالمی ایران در واکنش به این افشاگری ها این اتهامات  را رد 

کرده است.

http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104760&title=<0627><0645><0646><0648><0646>%20<0646><062A><0635><0631>%20(%20<0627><0646><062F><06CC><0634><0647>%20<0647><0627><060C>%20<062E><0627><0637><0631><0647>%20<0647><0627>%20<0648>%20<0646><0627><0645><0647>%20<0647><0627>)%202%20<062C><0644><062F><06CC>&author=<0646><062A><0635><0631><060C>%20<0627><0645><0646><0648><0646>
http://pjbehkar.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=443&Status=2
http://citycapitalrealty.com/
http://www.loan-america.com/
https://www.metrolinktrains.com/
https://www.adlilaw.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx%253FBId%253D22061%2526Status%253D2
http://www.adlegal.net/
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در کانون خبر: تصویر هفته:                           

عبدی یمینی
آهنگساز، تنظیم کننده و نوازنده نامدار وبرجسته ایرانی  متولد سال 1953 در  
سانحه سقوط هواپیمای مسافربری مسیر تهران-ایروان در سال 1998 درگذشت 

با پایان یافتن زمان برای ارائه الیحه هایی که در نوامبر 2018 به رای مردم گذاشته می شود، شمار 
آنها 12 الیحه اعالم شد که در مجموع 16 میلیارد دالر در این الیحه ها، باید وام گرفته شود

- 8/8 میلیارد دالر اوراق قرضه دولتی برای تعمیر و ترمیم سدها از جمله سد اُروویل که در سال 
2017 آسیب جدی دیده است 

- 1/5 میلیارد دالر اوراق قرضه برای گسترش 13 بیمارستان کودکان که در مناطق کم درآمد 
هستند و نیاز به تعمیر و ترمیم دارند. 

- 4 میلیارد دالر اوراق قرضه برای خانه سازی ارزان قیمت برای مردم کم درآمد 
- 2 میلیارد دالر اوراق قرضه برای خانه سازی برای بی خانمان ها 

از سوی دیگر مخالفان افزایش مالیات بنزین الیحه ای را مطرح می کنند که در صورت تصویب 
جلوی تعمیرات جاده ها و بزرگراه ها را که نیاز به 52 میلیارد دارد می گیرد و متوقف می نماید این 
الیحه از سوی قانون گذاران به تصویب رسیده است لیکن جمهوری خواهان مردود کردن آن 

را به رای می گذارند. 

بیمارستان های  پژوهشگر  پزشکان  از  یکی  که  کرد  اعالم   UCLA دانشگاه  
این دانشگاه به نام دکتر دانالد کاهن، که بر روی سلول های بنیادی کار می کند 
توانسته است یک کودک را که دارای 2 بیماری ایمنی بدن بوده و به سبب این 
 Bubble Baby بیماری این کودک نمی توانسته در فضای آزاد باشد و به
معروف بوده و نبودن گونه ای از آنزیم در سیستم ایمنی این مشکل را در او 
به وجود می آورده و در 3 ماهگی در سال 2015 از لبنان به آمریکا آورده شده 
بود، نجات داده و مداوا کرده است. این کودک که حسین ال کوردی نام دارد  
با شیوه ویژه تجزیه خون و مداوای مغز استخوان و اصالح اختالل های ژنتیکی 
مورد معالجه از سوی این پزشک قرار گرفته است. در اصل این گونه کودکان 
هرگز تا تولد یکسالگی خود زنده نمی مانند لیکن لو با مداولی ویژه ، اکنون 3 
ساله است. دکتر کاهن می گوید در 20 سال گذشته هرگز چنین بیماری با این 

20 بیماری را همراه هم ندیده است.

نجات کودک لبنانی توسط
 دکتر دانالد کاهن 

 ارائه 12 الیحه 16 میلیاردی برای وام در نوامبر 2018

www.cbsautobody.com
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101788&title=%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%81%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&author=%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9
http://alikrealtor.com/


3 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:23 - NO: 125  - JULY,13 , 2018 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر - سال بیست و سوم- شماره  125  - آدینه  13  جوالی  2018

خبری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

بنیانگذار و مدیر مسئول: بیژن خلیلی
طراحی و نشر: شرکت کتاب
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این نسخه از ایرانشهر را می توانید هم در رایانه شخصی مطالعه کنید
 و هم آن را چاپ نموده و بخوانید
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هیئت مدیره نظارت بر پزشکی در کالیفرنیا تصمیم گرفت که دکتر باب سیرز 
یکی از پزشکان ارنج کانتی را به سبب غفلت در مداوا و لغو واکسیناسیون یک 
کودک 2 ساله به 35 ماه اجازه طبابت مشروط و زیر بررسی و نظارت قرار دهد. 
این پزشک یکی از کسانی است که به واکسیناسیون باور ندارد. اداره نظام 
پزشکی کالیفرنیا بر 137967 پزشک نظارت دارد. بر اساس مقررات، این تصمیم 
از سوی نظام پزشکی کالیفرنیا، به تمامی پزشکان و بیمارستان ها اطالع داده 

شده است. او بر اساس این تصمیم باید ساالنه 40 ساعت آموزش پزشکی 
باید بگذراند و یکی از همکاران پزشک باید کار او را نظارت بنماید. او در 
فیسبوک خود نوشت وظیفه ما گوش دادن به بیماران است و اگر کسی از مداوا 
آسیب می بیند باید از آن خودداری کرد. اشاره او به آسیب، احتمال های زیان از 

واکسیناسیون کودکان است. 

35 ماه اجازه طبابت مشروط برای پزشک ارنج کانتی در مداوا و لغو 
واکسیناسیون یک کودک 2 ساله

 New( نیوارلیان  فوتبال  تیم  بازیکنان  از  یکی   )Drew Brees( بریز  ُدرو 
از  یکی  مرادی  وحید  از  بریز  بریتنی  همسرش  و   )Orleans Saints
جواهرفروشان الهویای سن دیه گو و شرکت او به دادگاه عالی سن دیه گو 
کانتی شکایت کرده اند. در این شکایت آمده است که وحید مرادی به میزان 15 
میلیون دالر جواهر برای سرمایه گذاری به این فوتبالیست و همسرش فروخته 

است که ارزش واقعی آن 6 میلیون دالر بوده است. 
این اشکال زمانی علنی شد که دورو بریز و همسرش از یک کارشناس مستقل 
ارزش گذاری تقاضای ارزیابی روی جواهرات خود را نمودند. در برابر شکایت 
او، وحید مرادی نیز به دادگاه برای مورد تهدید قرار گرفتن و به خطر افتادن 

شهرت خود شکایت کرده است. 

شکایت یکی از بازیکنان تیم فوتبال نیوارلیان از جواهرفروش ایرانی

اریک گارستی شهردار لوس انجلس در حالی که خود را برای سوگند در روز شنبه 8 جوالی 
آماده می کند، شایعه نامزدی او در سال 2020 برای ریاست جمهوری بیشتر و بیشتر می شود.

او مصاحبه ای را که در ویسکانسین انجام داده بود را همراه با یادداشتی برای دوستان می فرستد 
و در آن ایمیل اشاره می کند که من به سراسر آمریکا به دالیل گوناگون سفر می کنم و هر 
کجا که می روم به سبب شرایط سیاسی  و اقتصادی کشور ، همه یک پرسش دارند، آیا برای 
ریاست جمهوری نامزد خواهم شد؟ همه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشورمان می اندیشند.

او در مصاحبه ای به مجری تلویزیون میلواکی که اشاره کرده بود، هیچ شهرداری تاکنون 
رئیس جمهور نشده است ، می گوید همه الگوها کنار رفته ست در آمریکا هیچ آفریقایی تباری 
رئیس جمهور نشده بود که شد، در آمریکا هیچ بازیگر برنامه های تلویزیونی مبتنی بر واقعیت 
رئیس جمهور نشده بود که اکنون هست، با این سخن اریک گارستی، احتمال نامزدی برای 

ریاست جمهوری را انکار نمی کند.

 شایعه نامزدی اریک گارستی در سال 2020 برای ریاست جمهوری

http://www.aminiranianlaw.com/
www.24hourrooters.com
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=843&Status=2
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نقد و بررسی کتاب:

یک قرن سکوت و سانسور*
)1۹15-2015 م.(

یک قرن توطئه، یک قرن فساد، یک قرن کشت وکشتار، یک قرن خفقان دینی و مّلی، 
یک قرن ظلم و ستم، یک قرن فالکت و بدبختی، یک قرن تالش و آزادی از قیدوبندها 

 ...
نخستین کشتار گروهی )= قتل عام( به منظور ریشه کن کردن یک ملت، با فرهنگی غنی 
و اصالتی چندین هزار ساله در آغاز قرن بیستم میالدی، توسط ترکان عثمانی، اجداد 
ترکان کنونی ـ علیه ملت ارمنی در امپراتوری ستمگر و زورگو صورت گرفت. در 
طول این یکصد سال توطئهٔ سکوت از سوی حکومت های متزلزل و کودتاچیان ترکیه، 
به جای ساختن یک جامعهٔ متحول و متمدن، تا توانستند در قلع وقمع اصیل ترین ملت 
آن سرزمینـ  در کشور آبا و اجدادی خودـ  یعنی ارامنه کوشیدند. حکومت های موقّتی 
و سیاستمدارن عاجز، در انکار جنایات خود اصرار ورزیدند و منکر هرگونه ظلم و ستم 

و کشت وکشتار ارامنه شدند ...
در این مدت طوالنی به ویژه در 50-40 سال اخیر، صدها کتاب و مقاله و نمایش و فیلم 
و سخنرانی و مانند این ها در جهان غرب و خاورمیانه منتشر شد تا همهٔ جهانیان راـ  
به ویژه ترکان ترکیه راـ  آگاهی دهند و متوجه جنایات بدون مکافات کنند. سنگینی این 
جنایات به حدی برای حکومت های ناتوان ترکیه باعث گرفتاری سیاسی و اقتصادی و 
ژئوپلیتیک است که از بودجهٔ ضعیف کشور، مبالغ هنگفتی به برخی از سیاستمداران 
و  دانشگاهیان آمریکاـ  همچون پرینستون، یکی از 12-10  دانشگاه طراز اّول آمریکا 
ـ می پردازند و کرسی استادی دست وپا می کنند تا حضراِت حریص و صاحب درآمد 
از کیسهٔ ترکاِن بی نوا، به انکار کشتار ارامنه و غصب سرزمین های اجدادی و تصاحب 
اموال و دارایی های آنان، دزدیدن کودکان، ربودن آنان و بی صورت کردن آنان تا کشتن 
مردان و تغییر اجباری دین آنان، و نهایًة اخراج آنان به صحرای سوزاِن سوریه و 
کشورهای همسایه ادامه دهند، و تمامی این مصیبت عظمیٰ و بدبختی های  انسانی 
را به گردن جنگ جهانی نخست می اندازند، حال آنکه این استادان مزدور که فاقد 
صالحیت مقام دانشگاهی خوداند،  آن قدر خودشان را فروخته اند که از تاریخ جهان 
بی خبرند و حاضر نیستند شماری از اسناد و کتب فراوانی که از اواخر قرن 1۹ م. تاکنون 
منتشر شده، بخوانند تا به بی سوادی و بی اطالعی در تاریخ ـ  رشتهٔ تخصصی خود 
پی ببرند. کدام استاد دانشگاه، دیده شده که در سال های 18۹4- 18۹6 )کشتار منطقهٔ 
آدانا( از جنگ جهانی نخست سخن گفته باشد؟ تحریف تاریخ و تعویض رویدادها 
در شأن استادان تاریخ دانشگاه نیست. ولی این استادان خودفروخته، هیچ فرقی با 
درآمد ندارند. ننگ است بر آن ورق پاره های قالبی دانشگاهیـ   حکومت داران ترکیهٔ بی ٔ
و دارندگان قسم خوردهٔ آنـ  که باعث تحریف حقایق تاریخی است. هم اکنون صدها 
تن از روشنفکران ترکیه مهدورالّدم هستند، زیرا آنان به قتل عام ارامنه در ترکیه و به فساد 
سیاسی آن کشور اقرار کرده اند و به همین  ترتیب این مخالفاِن حکومِت کنونی هم در 

زندان به سر می برند. این خفقان اجتماعی به زودی منفجر خواهد شد!!!
کشتار ارامنه در ترکیه به حدی آن کشور را در تشویش قرار داده که تا اقرار به گناه و 
جنایات ، و پذیرش آن از سوی دولت ترکیه، ملت ارمنی در سراسر جهان همچون 
کابوسی برای ترکیه خواهد بود و حاکمان ترکیه هرگز نخواهند توانست از آن گریزی 

و گزیری داشته باشند.
اخیراً به دنبال سخنان مردم فریب و اکتشافات عجیب وغریب اِفندی رجب طیّب 
اردوغان شخص اول کشور در بحران های سیاسی داخلی و خارجی خود، همسر او 
خانم امینه )Emine(  بانوی اول چون خواسته خودش را نشان دهد و از همسر 
یکه تاز ولی درمانده اش عقب نیفتد و با او همفکری کند و درعین حال، آزادی و 
پیشرفت زنان کشورش را نشان دهد، دست به ابتکار زده، اظهار لحیه فرموده، و 
همسرهای سالطین عثمانی را تمجید کرده، معتقد است که حرمسراهای عثمانی، 
مکتب تعلیم  و تربیت زنان بوده است و دراین مورد گفته: »حرمسراهای عثمانی مکان 
آماده سازی زنان برای زندگانی بوده است.« جل الخالق! همین اماکن را در همان زمان ها 
در عصر صفویه در ایران می بینیم که در واقع یک نوع روسپی خانه های خصوصی 
حاکمان بوده که بعدازمدتی اقناع آنان را تحویل اطرافیان می دادند ... حاال چگونه 

می توان زنان را در آن اماکن تربیت کرد؟ کس نداند! فقط شیطان داند!
کتابی که مورد معرفی است، نخستین اثر در تاریخ نگاری ملل َعَرب در کشتار ارامنه 
است که اکنون پس از یکصد سال )1۹16-2016( که از تاریخ نگارش آن می گذرد 
و به دست یک شیخ شامخ، وکیل مسلمان اعراب و همبند ارامنه در سیاه چال های 
امپراتوری عثمانی به عنوان شاهد عینی از جنایات زمان نگاشته شده، نشان داده می شود. 
مؤلف همانا شیخ فائزالُغَصین )1883- 1۹68( است که سندی انکارناپذیر و دست اول 
به عنوان یک انسان صاحب مقام و باصالحیّت به یادگار گذاشته است، تا روی تمامی 
منکران تاریخ، استادان قاّلبی تاریخ در دادگاه ها و همپالکی های ترکیهٔ وامانده سیاه شود. 
مؤلف بزرگوار عرب سوری غیرمسیحی، نخستین عرب مسلمان است که تاریخ نگاری 
ارامنه را میان اعراب به وجود آورده، و باعث در نگارش تاریخ ارامنه توّسط سایر اعراب 
شده که مدت یکصد سال با همدلی و همکاری در کنار اعراِب مسلمان زندگی کرده اند.
ازاین گذشته صدها کتاب توسط میسیونرهای خارجی و نمایندگان دول خارجی در 
ترکیه شامل خاطره ها و دیده ها نوشته و منتشر شده است که در زمرهٔ بهترین اسناد و 
گزارشات غیرارمنی در فجایع و جنایات آن سرزمین توسط ترکان عثمانی علیه ارامنهٔ 
بی گناه و بی پناه می باشد. پرونده های عصر عثمانی از سال 1800 تا 1۹23 م. شامل 
گزارشات مأموران و سرکرده های زمان که پشت درهای بسته نگهداری و زندانی 
می شوند، درصورتی که دوِل سال های اخیر ترکیه به بی َغَرضی و بی گناهی خود اعتقاد 
دارند، و درواقع ریگ به کفششان نیست، چرا آن پرونده های ویژهٔ ارامنه که شامل 
گزارشات دولتی عثمانیان است، برمالء و افشاء نمی کنند؟ به همین سیاق َدرِ زندان های 
سیاسی  را باز کنند تا روشنفکراِن زندانی به راحتی اعتراض خود را به انکار قتل عام 

ارامنه، و خفقان جامعه ابراز کنند.
حضرات چرا به جنایات خود اعتراف نمی کنند؟ چرا حدود 30 کشور که ترکیه را 
مقصر و جنایتکار می شناسند و به کشتار ارامنه ـ  معروف به ِجنوسایدـ  صحه می گذارند 
و آن را تأیید می کنند، ترکیه نسبت به آن کشورها کینه توزی می کند؟ فراموش نشود که 

تاکنون هیچ کشور مسلمان به جنایات عثمانیان مسلمان، ُمُقّر نیامده است!!!
آیا با ادعای »خالفت اسالمی عثمانی« توّسط ترکیهٔ عاجز، می توان بر جنایات گذشته و 
حال سرپوشی نهاد؟ این آرزو یا رؤیای خیالی هم مانند خیاالت عثمانیان به گور خواهد 
رفت. کشوری که هیچ منبع درآمد مهم غیر از مناطق توریستی برای غربیان غیرمسلمان 
نداردـ  و در حال  حاضر، دست کم یک هزار هتل توریستی به صورت خالی و متروک 
مانده است ـ چگونه می تواند ادعای سیادت جهان اسالم و سروری و ساالری ملل 

اسالمی را بکند، حال آنکه درآمدش باید از جیب فتّوت مسیحیان تأمین گردد؟
پرزیدنت رجب طیّب اردوغان آرزومند است تا ولیّ امر مسلمین و مسلماِت جهان 
گردد، و به جهانگشائی تخیّلی خود برسد. این عقده های خودُگنده بینی، حاکی از 
عقده های خودکم بینی است که ملت توسری خوردهٔ ترکیه را به یک بن بست دینی  ـ 

سیاسی فرو برده و غرق کرده است و آزادی سخن را از مّلت گرفته است.
مجموعهٔ کنونی یک اثر تاریخی است که بر اساس متن اصلی عربی، به زبان های 
مختلف در گذشته های فراموش شده، ترجمه و منتشر شده است. اکنون با نشر این 
مجموعهٔ بی نظیر، برای نخستین بار با متن کامل فارسی، بدون سانسور، بلکه با شواهدی 

از آثار اسالمی با ترجمهٔ فارسی که در هیچ کدام از ترجمه های پیشین نیامده، روبرو 
می شویم. غیرازاین، متن جدید فارسی را می توان کامل ترین متنی دانست که فقط در 
نسخهٔ آلمانی دیده شده، یعنی دارای بخش نخست از اصل کتاب است که متأّسفانه 
امکان تهیه متن عربی آن به دست نیامد. در این مجموعه، ما به روشنی، مرگ انسانیت 
را می بینیم که چگونه باعث تفریح مردمی به ظاهر متدیّن ولی در باطن، دین فروشان 

بالفطره! می شود.
 کشتار ارامنه در ترکیه، به حدی آن کشور را در نگرانی قرار داده که تا اقرار به جنایات 
و پذیرش آن از سوی مقامات ترکیه، ملت ارمنی در سراسر جهان همچون خار چشم 
و کابوسی برای ترکیه خواهد بود و آن حاکمان هرگز نخواهند توانست خواب خوش 

و از آن گریزی داشته باشند.
در زبان فارسی غیر از چند مقالهٔ کوتاهِ سالیانه که به مناسبت سالگرد 24 آوریل منتشر 
شده، و نیز یک کتاب که 50 سال پیش در این مورد نشر یافته )در این باب هشداری 
در کتاب حاضر داده شده است( اثری به این شکل تاکنون نشر نیافته است، و باید 
مجموعهٔ حاضر را یک اثر برگزیده و نیز ممتاز در صنعت چاپ منظور کرد. الزم به 
تذکر است که جریان »هولوکاست« که برای مراکز آدم سوزی یهودیان در اواخر جنگ 
جهانی دوم به دست آلمان نازی/ هیتلری رقم خورده است، درواقع دنبالهٔ »ِجنوساید« 
ارامنه به دست ترکان عثمانی است که اگر عامالن آن مصیبت عظمیٰ و تراژدی انسانی 
به محاکمه و محکومیت کشیده و به نتیجهٔ اعمال ضدانسانی خود می رسیدند، )1۹15-
1۹20 م.( هرگز کشتارهای گروهی دیگر به وجود نمی آمد، و این همه از آن یاد نمی شد، 
و »ِجنوساید« یعنی نسل کشی ارامنه به دست فراموشی سپرده نمی شد. در مورد این 
جنایات، نه تنها عثمانیان و نازیان را،  بل کشورهای قدرتمند جهان را هم باید مقّصر 
دانست که قدمی مثبت در دفاع از مردم بی گناه نکردند و تنها به ارسال یاری دهندگان و 

گردآوری پول جهت کمک به بازماندگان پرداختند.
ترجمهٔ فارسی کتاب که مهم ترین بخش مجموعه استـ  از متن آلمانی توسط مهندس 
نورایرهامبارچیان - تحصیل کرده و ساکن آلمان - در نهایت کوشش و زحمت انجام 
شده است. تهیّه کل این مجموعه همراه با مقّدمهٔ مفّصل فارسی و انگلیسی و شمار 
بسیاری از تصاویر دیدنی با توضیح به دو تا سه زبان، به همت دکتر اُوانس اُوانسیان 
باعث شده که یک مجموعهٔ تاریخی به زبان های فارسی، آلمانی، عربی، ارمنی شرقی 
)ایران و ارمنستان(، فرانسه، انگلیسی، ارمنی غربی )ارامنهٔ ساکن کشورهای َعَربی( و 
روسی که بسیار نایاب است، منتشر شود تا هر انسان باوجدان بتواند به نوعی از این 
کتاب مهم در تاریخ بشری استفاده کند و با گوشه ای از جنایات ترکان عثمانی در تاریخ 
جهان آگاهی باید. مقدمهٔ فارسی کتاب بسیار خواندنی ست، به ویژه نکاتی خطاب به 

رجب طیّب اِردوغان وجود دارد که باید ازنظر مبارک ایشان بگذرد!
هزینهٔ اصلی چاپ این کتاب توسط یک نیکوکار ارمنی که در صدر کتاب نام این انسان 
شریف آمده، پرداخت شده است. به همین دلیل بهای 80 دالر برای این کتاب سنگین 
و پرهزینه، به 40 دالر کاهش یافته تا عالقه مندان بتوانند استفاده کنند. این کتاب که در 

حدود 750 صفحه است، به همهٔ مشتاقان تاریخ بشری توصیه می شود.
برای تهیهٔ آن می توان با نشانی های زیر در غرب آمریکا )کالیفرنیای جنوبی( تماس 

گرفت:
در لُس آنجلس و اطراف آن:

شرکت کتاب:                                                        1-310-477-74-77
1-818-9-08-08-08                                                                  
ketab.net

در گلنِدل:
SARDAR-ABAD BOOKS
Tel. 1-818-500-0790
BERJ BOOKS
Tel. 1-818-244-38-30
ABRIL BOOKS
Tel. 1-818-243-4112

•این مقاله در سالهای 2016 و 2017 نگاشته شده است.

نویسنده: اوانس اوانسیان

http://www.08global.net/fifa/xxfifa.html
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درکانون خبر:

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

فضاپیمای Space X در ساعت 5 بامداد امروز دوشنبه 3 جوالی پس از گذر 
کالیفرنیا   )Baja( باهای آرام را در  اقیانوس  بر گستره آب های  از جو زمین، 
فرود آمد .از این روی بازگرداندن این فضاپیما به پایگاه خود در بندر سن پدرو 

در لوس انجلس دو روز به درازا خواهد کشید.
این نخستین فضاپیمای خصوصی است که با موفقیت پس از پایان ماموریت 
به  مربوط  که  را  علمی  آزمایش   20 فضا پیما  این  است.  بازگشته  خود  عملی 

دانشگاه UCLA است با خود دارد که بی درنگ به دانشگاه UCLA رسانده 
خواهد شد که مهم ترین آن در زمینه ترمیم پوکی استخوان است و دانشمندان 

و پژوهشگران بی صبرانه در انتظار دیدن نمونه های بازگشت داده شده هستند.
دکتر چیا سو )Chia Soo( که سرپرستی این پژوهش را به عهده دارد و تیم 
پژوهشی NELL – I را رهبری می کند، می گوید این آزمایش ها می تواند کمک 

مؤثر و مفیدی برای کسانی باشد که تراکم استخوانی خود را از دست داده اند.

فرود آمدن فضاپیمای Space X برآب های اقیانوس آرام

آغاز ماه جوالی در روز شنبه، آغازگر افزایش حداقل دستمزد در لوس انجلس 
حداقل  و  می گیرد  بر  در  لوس انجلس  در  را  نفر  میلیون  نیم  از  بیش  که  بود 

دستمزد آن ها به 12 دالر در ساعت ارتقاء داده شد.
و  است  ساعت  در  دالر   15 به  دستمزد  حداقل  افزایش  اصلی  برنامه  گرچه 
 13 با  سیاتل  چون  شهر هایی  در  دستیابی  برای  مبارزه  کارگری  اتحادیه های 
افزایش های  این  می گویند  کارشناسان  لیکن  اند،  کرده  آغاز  ساعت  در  دالر 

زیرا  نیست،  مشاغل  از  برخی  به  پیوستن  برای  برای جوانان  انگیزه ای  جزئی 
کافی به نظر نمی رسد.

در لوس انجلس 566 هزار نفر از روز دوشنبه با 12 دالر در ساعت کار خود 
با  نفر و فروشگاه ها  با 86522  آن در رستوران ها  باالترین  که  دادند  ادامه  را 
84128 نفر و بخش بهداشت و درمان با 5۹628 نفر به ترتیب اول تا سوم در 

بازار کار لوس انجلس با کارکنان حداقل دستمزد بوده اند.

حداقل دستمزد در لوس انجلس به 12 دالر در ساعت ارتقاء داده شد

http://rahavard.com/Index.cfm
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=11287&Status=2
http://www.safirsantamonica.com/
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آدینه 22 تیر/ 13 جوالی

1391 خورشیدی )2012 میالدی(
درگذشت حمید سمندریان، کارگردان نامدار 
تئاتر )پدر تئاتر ایران( در سن 81 سالگی بر اثر 

بیماری سرطان کبد.

 شنبه 23 تیر/14 جوالی

1289 خورشیدی)1910 میالدی(
درگذشت سید عبداهلل بهبهانی مجتهد 

شیعه از رهبران انقالب مشروطه در پی ترور 
او توسط افراد ناشناس 

1313 خورشیدی)1934 میالدی(
زادروز محمود محمودی خوانساری، خواننده

1344 خورشیدی )1965 میالدی(
تصویب نخستین آیین نامه  نظارت بر نمایش 

فیلم در ایران
1346 خورشیدی )1967 میالدی(

درگذشت سیداحمدخان ملک ساسانی 
-ادیب و مورخ

1359 خورشیدی )1980 میالدی(
درگذشت محمدتقی مصطفوی -پژوهشگر و 

باستان شناس
1379 خورشیدی)2000 میالدی( 

درگذشت یحیی مهدوی بنیانگذار دوره 
دکترای فلسفه در دانشگاه تهران.

 از آثار وی: جامعه شناسی یا علم االجتماع، 
ترجمه شناخت روش علومی وفلسفه علمی 

)تولد 1287خورشیدی(
1395 خورشیدی )2016 میالدی(

درگذشت جمشید ارجمند، منتقد سینما 
و مترجم ایرانی در سن 77 سالگی در 

بیمارستان شهدای تجریش در تهران. او بیش 
از 20 جلد کتاب به فارسی ترجمه کرده است.

یکشنبه 24 تیر/ 15 جوالی
1253 خورشیدی )1874 میالدی(

انتشار نخستین روزنامه  ایران به نام »کاغذ اخبار« 
توسط میرزاصالح شیرازی )ازاین روزنامه تنها یک 

نسخه در موزه  بریتانیا موجود است(
1365 خورشیدی )1986میالدی(

درگذشت دکتر مهدی حمیدی شیرازی- شاعر 
، نویسنده،  مترجم و استاد دانشگاه تهران )تولد 

1293 خورشیدی در شیراز(
 آثار دکتر مهدی حمیدی شیرازی در شرکت 

کتاب موجود است 
1385 خورشیدی )2006 میالدی(

درگذشت علی رضا شاپور شهبازی، نویسنده، 
استاد دانشگاه، ایران شناس وباستان شناس 

دوران هخامنشی در سن 65 سالگی به علت ابتال 
به بیماری سرطان معده درایالت اورگان امریکا

وی مؤسس بنیاد پژوهشی هخامنشی در سال 
1352)1973(  بود و تا سال 1978 این بنیاد را 

اداره کرد.
پیکر او در کنار آرامگاه حافظ در شیراز به خاک 

سپرده شد.
1388 خورشیدی )2009 میالدی(

درگذشت عبدی یمینی، آهنگساز، تنظیم کننده 
و نوازنده نامدار وبرجسته ایرانی در پی سانحه 

سقوط هواپیمای مسافربری مسیر تهران-ایروان. 
)زادروز 1332(

1253 خورشیدی )1874 میالدی(
انتشار نخستین روزنامه  ایران به نام »کاغذ اخبار« 
توسط میرزاصالح شیرازی )ازاین روزنامه تنها یک 

نسخه در موزه  بریتانیا موجود است(
1365 خورشیدی )1986میالدی(

درگذشت دکتر مهدی حمیدی شیرازی- شاعر 
، نویسنده،  مترجم و استاد دانشگاه تهران )تولد 

1293 خورشیدی در شیراز(
 آثار دکتر مهدی حمیدی شیرازی در شرکت 

کتاب موجود است 
1385 خورشیدی )2006 میالدی(

درگذشت علی رضا شاپور شهبازی، نویسنده، 
استاد دانشگاه، ایران شناس وباستان شناس 

دوران هخامنشی در سن 65 سالگی به علت ابتال 
به بیماری سرطان معده درایالت اورگان امریکا

وی مؤسس بنیاد پژوهشی هخامنشی در سال 
1352)1973(  بود و تا سال 1978 این بنیاد را 

اداره کرد.
پیکر او در کنار آرامگاه حافظ در شیراز به خاک 

سپرده شد.
1388 خورشیدی )2009 میالدی(

درگذشت عبدی یمینی، آهنگساز، تنظیم کننده 
و نوازنده نامدار وبرجسته ایرانی در پی سانحه 

سقوط هواپیمای مسافربری مسیر تهران-ایروان. 
)زادروز 1332(

1394 خورشیدی )2015 میالدی(
درگذشت منصور نریمان )اسکندر ابراهیمی 
زنجانی( نوازنده سرشناس ایرانی بربط )عود( 
در سن هشتاد سالگی به دلیل عارضه ریوی 

در تهران.

 
دوشنبه 25 تیر/16 جوالی

1346 خورشیدی )1967 میالدی(
زادروز مهرداد آسمانی، خواننده، آهنگساز و 

تنظیم کننده ی ایرانی مقیم لوس آنجلس 
1385 خورشیدی )2006 میالدی(

درگذشت سودابه اسکویی، بازیگر و کارگردان 
تئاتر )تولد 14 مهر 1329 خورشیدی(
1388 خورشیدی )2009 میالدی(

درگذشت اسماعیل فصیح، رمان نویس و 
مترجم ایرانی عصر روز پنجشنبه 25 تیرماه به 
دلیل مشکالت عروقی و مغزی در بیمارستان 
شرکت نفت تهران. وی متولد دوم اسفند1313 

در تهران بود.
آثار این نویسنده در شرکت کتاب موجودند

 
سه شنبه 26 تیر/17 جوالی

1269 خورشیدی )1890 میالدی(
زادروز استاد ذبیح بهروز-نویسنده، شاعر و 

پژوهشگر
یکی از سرآمدان ادبیات الحادی در دوران 
معاصر، ذبیح بهروز است که طی 82 سال 

زندگی پر بارش بسا کارهای ارزنده انجام داد. 
او از ترس آزار و ترور فکری و جسمی اربابان 

شریعت از نام هائی چون »حکیم علی بن 
دیالق« و »محمدبن فضل السندلی« استفاده 
می کرد. متاسفانه بیشتر آثار این دانشمند 

هنوز منتشر نشده است.
1287 خورشیدی )1909 میالدی(

خلع محمدعلی شاه و جلوس سلطان احمد 
شاه قاجار

یپرم خان )ارمنی( به ریاست نظمیه 
منصوب شد.

1315 خورشیدی )1936 میالدی(
درگذشت محمدحسن سیفی قزوینی معروف 

به عمادالکتاب، خوشنویس بزرگ ایران  
درتهران )تولد 1248 خورشیدی(
1320 خورشیدی )1941 میالدی(

زادروز اسداهلل حجازی، نوازنده  تار و مؤلف در 

حوزه  موسیقی
1341 خورشیدی )1962 میالدی(

استعفای دکتر علی امینی از نخست وزیری.
1368 خورشیدی )1989 میالدی(

درگذشت داود منشی زاده- ادیب و استاد 
دانشگاه اپساال )سوئد(

چهارشنبه 27 تیر/ 18 جوالی

1228 خورشیدی)1849 میالدی(
قتل سید علی محمد باب توسط حکومت قاجار با 

فتوای روحانیون شیعه 
1275 خورشیدی)1896 میالدی(

قتل میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی 
توسط محمدعلی میرزا ولیعهد قاجار با آمریت 

روحانیون شیعه 
1305 خورشیدی)1926 میالدی(

خودکشی محمدولی خان تنکابنی )سپهساالر(، 
از رجال سیاسی دوران قاجار و از فاتحان اصلی 

تهران در دوره مشروطیت 
1349 خورشیدی )1970 میالدی(

امیرعباس هویدا دوهزارمین روز نخست وزیری 
خود را جشن گرفت

1367 خورشیدی )1988 میالدی(
درگذشت مهندس حسین کردبچه –روزنامه نگار 

و مترجم
پذیرش قطعنامه ی 598 شورای امنیت از سوی 

جمهوری اسالمی
1370 خورشیدی)1991 میالدی( 

درگذشت اسداهلل حجازی، نوازنده تار
1371 خورشیدی )1992 میالدی(

درگذشت حسینعلی مالح، موسیقیدان، 
پژوهشگر و نوازنده ویولون. )تولد 1300 خورشیدی(

1386 خورشیدی )2007( میالدی
درگذشت کارو دردریان، شاعر، نویسنده و 

مترجم و برادر مرحوم ویگن خواننده معروف در 
امریکا، در سن 79 سالگی.

پنجشنبه 28 تیر     19 جوالی

1306 خورشیدی )1927 میالدی(
زادروز سیمین بهبهانی، شاعر

شرکت کتاب ناشر تمامی آثار سیمین بهبهانی در 
خارج از ایران است.

1341 خورشیدی )1962 میالدی(
امیراسداهلل علم از طرف شاه حکم نخست وزیری 

گرفت
1359 خورشیدی)1980 میالدی(

درگذشت استاد جالل الدین همایی، ادیب، 
شاعر و استاد ادبیات دانشگاه تهران و دارالفنون 
و عضو فرهنگستان ایران. )تولد 13 دی 1278 

خورشیدی(.
1367 خورشیدی )1988 میالدی(

قطع ارتباط زندان های جمهوری اسالمی با دنیای 
خارج، و شروع کشتارهای دسته جمعی زندانیان 

سیاسی، که تا سه ماه هر روزه ادامه داشت.
1380 خورشیدی )2001 میالدی(

درگذشت منصور واالمقام، بازیگر سینما، 
تلویزیون و تئاتر ایران )تولد 1315خورشیدی(

1387 خورشیدی )2008 میالدی(
درگذشت خسرو شکیبایی، بازیگر سرشناس 
تاتر، سینما و تلویزیون در سن 64 سالگی بر اثر 

سکته قلبی در بیمارستان پارسیان تهران. 

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
13 جوالی تا 19 جوالی )22 تیر تا 28 تیر(

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

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
خبر اول: به گفته پیام درفشان، وکیل دادگستری، تعدادی از ادمین های کانال های تلگرامی 

آموزش آشپزی و خانه داری به مجمتع قضایی شهر اصفهان احضار شده اند.
حاال میفهمم منظور جمهوری اسالمی چیا از خطر اپلیکیشن تلگرام برای نظام مقدس 
چیه! اینا با خانم های خانه دار مشکل دارن. خب اگه هر خانمی هنر آشپزیش عالی باشه 
دیگه کسی به رستوران ها نمیره و اغذیه فروشی ها باس تعطیل کنن. درضمن منجوق 
دوزی و گل آرایی یاد گرفتن هم باعث ایجاد مشاغل کاذب در جامعه میشه و به بحران 
بیکاری و تورم دامن میزنه. از همه مهمتر به قول آغا که می فرمایند: »همه باید مراقب دژمن 
باشند«. این دشمن دم بریده از طریق کانال های تلگرامی آشپزی و ملیله دوزی وارد میشه 
و به نظام اسالمی ضربه میزنه. اصن پیشنهاد میکنم هر کسی از تلگرام استفاده کرد رو باس 

اعدام کرد، اونم تو مال عام تا آینه عبرت دیگران بشه! 
خبر دوم: محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسالمی گفت، شماری از نمایندگان 
مجلس دهم در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رشوه گرفته اند.
هر دم از این باغ )جمهوری اسالمی( بری میرسد! اصوال آقای صادقی یه کم تاخیر دارن 
)حدود یک سال بعد از انتخابات ریاست جمهوری(، احتماال اسپری زیاد بهش خورده یا 
وایاگرایی که مصرف شده خیلی قوی بوده! به هرحال عموجان وقتی اون موقع تو اوج 
تبلیغات انتخاباتی قالیباف )رییس سابق شهرداری تهران( یهویی میاین تو مجلس و شور 
اصالح طلبی میگیرتون که به دزدیای قالیباف رسیدگی کنین و بازم یهویی همه مثه یه 
اصول گرای دو آتیشه با اکثریت آرا طرح تحقیق و تفحص از شهرداری رو مسکوت 
میذارین، خب تابلوئه که یه غلطی یه کسی یا کسایی این وسط کردن و تازه االن داری 
قضیه رو لو میدی. راستی اون نماینده ای که چندین میلیارد حق تراکم از شهرداری رشوه 
گرفته چه فرقی با بقیه داشته که با کارت هدیه 5 میلیون تومنی خریدنشون؟ نکنه از هیات 

رسیسه مجلس بوده؟
خبر سوم: صداوسیمای جمهوری اسالمی به انتقادهای گسترده از پخش اعتراف اجباری 

دخترانی که ویدئوی رقص خود را اینستاگرام منتشر می کردند، واکنش نشان داده و این اقدام 
را حاصل »خواسته مردم«، »وظیفه رسانه« و »درخواست مقام قضایی« عنوان کرده است.

خبر چهارم: یک منبع مطلع در قوه قضائیه گفته است، این نهاد هرگونه ارتباط پخش تلویزیونی 
اعترافات دختران اینستاگرامی با قوه قضائیه را رد می کند. هیچگونه درخواستی برای پخش 

این برنامه از سوی قاضی و مسئوالن قضایی وجود نداشته است!
یعنی یه دیوونه یه سنگ بندازه تو چاه صدتا عاقل نمیتونن درش بیارن همینه. یه اطالعاتی 
حرومزاده تو صدا و سیما یا نیرو انتظامی و یا قوه قضاییه یه غلطی کرده و اومده یه کار 
انقالبی بکنه که هم با آرمان های جمهوری اسالمی تجدید بیعت کنه و هم تو این وضعیت 
وخیم اقتصادی و تحریم حواس مردمو پرت کنه. حاالم که دیدن چقدر جلو ملت ضایع 
شدن، همشون به صرافت افتادن که کی بود کی بود من نبودم و این قضیه مشمئزکننده رو 
بندازن گردن هم. فقط این وسط صدا و سیما خیلی با حاله که پخش ناراحت کننده گریه 
های دخترک زیر سن قانونی رو خواسته مردم )!( و وظیفه رسانه )!( اعالم کرده. هم معنی 
خواست مردم رو فهمیدیم و هم وظیفه رسانه ها رو درک کردیم. واقعا تحریم صدا و سیمای 

جمهوری اسالمی یکی از مهمترین کارهاییه که دولت پرزیدنت ترامپ باید در نظر بگیره! 

http://www.08.net/08bus/
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=102132&title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%A7%D8%A8:%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%8C%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%AB%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2&author=%D8%A8%D9%86%D8%8C%20%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=10992&Status=2
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مصادف  مقاله  این  چاپ 
است با ده روزی  که روز نهم ماه آب )آخرین روز آن  22 جوالی(  در سنت 
یهودی روزهای ی شوم و نامبارک است و یادآور ویرانی دو معبد و از دست 

رفتن استقالل و حاکمیت کشور یهود در دوران باستان.

معرفی نویسنده:
»کترماتیاس کونتزل، کارشناس امور ایران و خاورمیانه و سیاست خارجی آلمان 
از جمله در زمینه گسترش سالح های هسته ای، نخستین محققی است که ارتباط 
مستقیم نازیسم و بخشی از روحانیون ایرانی در زمان هیتلر را مستند کرده است. 
دکتر کونتزل در کتاب خود موسوم به »آلمان ها و ایران« در صفحات 76 تا 78 

ترجمة فارسی، چنین می نویسد:
»سخنگوی وقت بخش فرهنگی سفارت آلمان )در ایران( چنین بیان داشت که: 
طرز فکر نژادی، برای بخش بزرگی از توده های مردم ایران قابل ادراک نیست. 
بنابر این تاکید و نیروی موجود ما در فعالیت های تبلیغاتی باید به انگیزش و 

تحریک مذهبی در دنیای اسالم اختصاص می یابد...
راه ارتباط و پیوند با اعتقاد و باورهای شیعیان، به وسیلة خطاب قرار دادن و 
انگشت گذاشتن بر »مسئله یهود« است که )برای آنان( در غالب یک موضوع 
مذهبی قابل درک و فهم می باشد و دقیقًا به همین سبب آنان را مستعد پذیرش 

ناسیونال سوسیالیسم بر پایه های مذهبی می نماید...«
ایرانی  بنیادگرایان  ضمن ارائه نمونه های مشخصی از تنفر ضدیهودی در میان 
و نازی های آلمانی، اتل، سفیر آلمان در ایران، که در عین حال یکی از افسران 
بلندپایه اس – اس نیز بود، در پیشنهاد خود چنین گفته بود: »در صورتی که 
موفق شویم تودة اکثریت روحانیان ایران را با تبلیغات آلمانی زیر نفوذ بگیریم، 
از این راه خواهیم توانست بر قشرهای زیادی از توده های ملت در طیف های 

گوناگون، مسلط و چیره شویم«
کوتزل، که در کتاب نامبرده به ادامه ارتباطات جهانی یهودستیزانة دین مداران 
ایرانی پس از جنگ نیز اشاره نموده سلسلة این گرایش را تا شخص آیت اهلل 
خمینی دنبال می کند، اینک در مقالة اخیر خود به انگیزه های مشابهی در جهان 
اسالم پرداخته و ضمن توضیح اختالط یهودستیزی دینی اسالمی با یهودستیزی 

نژادی اروپائی، خطرات جهانی این گرایش مدرن را یادآور می شود. 
برای بررسی منابع این مقاله، می توانید به آدرس اینترنتی زیر مراجعه فرمائید: 

آدرس:
دولت ها  تنها  می شود.  مربوط  خارجی  سیاست  به  عمدتًا  اسالمی  یهودستیزی 
هستند که می توانند با محکوم کردن و مجازات نمودن عاملین دولتی و غیردولتی 

یهودستیزی، این پیام های تنفربرانگیز را متوقف کنند.
هر چند یهودستیزی اسالمی محدود به جنبش های افراطی اسالمی نیست، اما 

مسئله ای کلیدی در نبرد اسالم گرائی افراطی با دنیای مدرن بحساب می آید.
به  برمی انگیزاند و  اسرائیل  نابودی »غدة سرطانی«  به  را  تهران  آنچه حکومت 
حملة اخیر پهپاد مسلح ایرانی به آسمان اسرائیل می انجامد همین مسئله است. 
حتی  اسرائیلی ها  که  کند  تهدید  که  وامی دارد  را  اردوغان  طیب  رجب  آنچه 
نخواهند توانست »درختی را پیدا کنند که پشت آن پنهان شوند«، اشارة روشنی 
الزام آور می شود. این همان عاملی  است به یک حدیث که کشتار یهودیان را 
است که محمود عباس را به نفی هر گونه ارتباط مابین یهودیان و شهر اورشلیم 
وامی دارد و اختالفات سیاسی مابین اعراب و اسرائیل را به جدالی دینی مابین 

حق و باطل ارتقاء می دهد.
جهت  در  را  اسالمی«  »حکومت  داعشی  تروریست های  اسالمی،  یهودستیزی 
– جیش  یا یهود  اروپا بسیج می کند و تهدید خیبر،  خیبر،  کشتار یهودیان در 
برلین و خانمو در  بلکه در  اردن  مانند  تنها در کشوری  نه  را  مهمد یرجعود« 
در  یهودی نشین  آبادی  یک  خیبر  می اندازد.  بره  مناطق  آن  ساکن  اعراب  میان 
شبه جزیرة عربستان بود که طی جنگی خونین در 628 میالدی توسطحضرت 
محمد اشغال شد. خیبر،  همچنین نام سالحی است که در ایران تولید می شود، 
و نوعی از موشک که حزب اهلل لبنان در سال 2006 به سوی شهرهای اسرائیل 

پرتاب می نمود.
مابین  تفاوتی  چه  آنکه  اول  کنم.  مطرح  را  موضوع  چهار  مایلم  مقاله  این  در 
یهودستیزی اسالمی و سایر اشکال تنفر از یهودیان وجود دارد؟ دوم آنکه چرا 
اینقدر مشکل است؟ سوم آنکه چگونه می توان  با یهودستیزی اسالمی  مبارزه 
یهودستیزی اسالمی را به چالش کشید، و باالخره اینکه چرا به چالش کشیدن 

آن حائز اهمیت ویژه است؟
1 – مفهوم »یهودستیزی اسالمی« چیست؟

منظور از به کار بردن این اصطالح، به هیچ وجه تخطئة اسالم نیست، زیرا متون 
اسالمی در برگیرندة مطالب مثبت در بارة یهودیان نیز می باشند. مسئله،  توهین 
یهودستیزی  با  آنها  از  بسیاری  زیرا  نیست  هم  مسلمانان  با  کلی  برخورد  یا  و 

مخالفند. 
در واقع، مقصود بررسی حاضر،  بروز گونه ای خاص از یهودستیزی است که بر 
مبنای دو منبع و پیشینه پدید آمده است. ضدیهودگرائی دینی که در صدر اسالم 

وجود داشت و یهودستیزی و توطئه پنداری مربوط بدان در اروپا.
از  مبنای هراس  بر  نه  قدیم  یهودیت در روزگار  با  اصوالً، مخالفت مسلمانان 
توطئة یهودیان و سیطره جوئی آنان، بلکه بر اساس اندیشة برتری بود: یهودیان 
مادون مسلمانان تصور می شدند و می بایست به عنوان »اهل ذمه« موقعیت تحت 
سیطرة بودن خود را قبول می کردند. در میان مسیحیان از سوی دیگر، تصویر 

یهودیان متفاوت بود:
در آنجا هراس از یهودیان به مثابه نیرویی اهریمنی و سلطه گر مطرح بود که 
متهم به شیوع دادن بیماری طاعون در قرون وسطی و ابداع سرمایه داری غارتگر 
از  امروز،  ترکیبی  اسالمی  یهودستیزی  جوهر  می گردیدند.  مدرن  دوران  در 

ضدیهودگرائی متون قدیمی آنها با یهودستیزی اروپائی مدرن است. 
نخستین نمونة مورد استناد من در این موضوع، اساسنامة سازمان حماس است. 
در مادة هفتم این اساسنامه، به حدیثی اشاره شده است که در آن از حضرت 
زمانی  تا  کشت«  خواهند  را  یهودیان  مسلمانان  است:  شده  نقل  چنین  محمد 
که یهودی در پس درخت و صخره پنهان خواهد شد. آنگاه درخت و صخره 
خواهند گفت: ای مسلمان! ای بندة خداوند! یک یهودی در پشت من پنهان شده 

است. بیا و او را بکش«
در مقابل، مادة 22 همین اساسنامه اظهار می نماید که »یهودیان مسئول )به راه 
انداختن( جنگ اول جهانی ... و جنگ دوم جهانی« و »مشوق ایجاد سازمان ملل 
متحد به منظور سیطره بر جهان بوده اند« این نوشته از یکسو یهودیان را به مثابه 
جمعی سرکوب شده، ترسو و پنهان شده پشت درخت و صخره معرفی می کند 
و از سوی دیگر به عنوان حاکمان واقعی جهان! در واقع در این نمونه،  منفی ترین 

تصورات اسالمی و مسیحی در مورد یهودیان، یکجا جمع شده اند. 
در این اختالط، در واقع هر دو سوی این اندیشه یکدیگر را تقویت می کنند: 
یهودستیزی اروپائی توسط بنیادگرائی دینی اسالمی تحریک می شود و ضدیهود 

تئوری  جناب  با  قرآنی  قدیمی 
توطئة سیطرة جهانی یهود، کیفیتی نوین و بالقوه نابودساز را کسب می نماید. 

مسئلة دوم مورد استناد من، باور گسترده ای است که یهودیان در همه جا – به 
اسالمند.  سازی  ریشه کن  و  تضعیف  برای  توطئه ای  پی  در   – اسرائیل  همراه 
بگذارید از سید قطب در رساله اش موسوم به »مبارزة ما بر علیه یهودیان«،  نقل 
قولی ارائه نمایم: »نبرد تلخی که یهودیان بر علیه اسالم به راه انداختند... حتی 
برای یک لحظه متوقف نشده است و طی چهارده قرن تا حال حاضر،  شعله های 

آن در تمام گوشه های جهان برافروخته است.«
امروز، قرن هفتم میالدی و قرن بیستم،  با آمیزش آیات قرآنی در بارة یهودیان 
و خیالپردازی سیطرة جهانی اندیشة اندیشة تقابل ابدی مسلمانان و یهودیان تا 
زمانی که یکی،  دیگری را تحت انقیاد خود درآورد را در برابرمان قرار داده اند. 
یهودستیزی اسالمی امروزی،  نه ادامة یک سنت قدیمی است و نه عکس العملی 
امتزاج متون قدیمی  برای  به بی عدالتی،  بلکه حاصل یک تالش عمدی  است 

اسالمی با تئوری های توطئة جدید است که هشتاد سال پیش آغاز گردیده.
این زمینه نقش  به زبان عربی، در  نازی  آلمان  تبلیغات  جالب توجه است که 
بزرگی را ایفا نمودند. این مسئله شاید آنچنان شناخته شده نباشد،  ولی تحقیقات 
نوشتة  عرب«  جهان  در  نازی  »تبلیغات  کتاب  جمله  از  اخیر،  سالهای  پایه ای 
جفری حرف در سال 200۹ و »اسالم و جنگ آلمان نازی« نوشتة دیوید معتدل 

در سال 2014، آنرا تایید کرده اند. 
از سال 1۹37 )دو سال قبل از آغاز جنگ دوم جهانی در اروپا( نازی ها به دنبال 
تحریک احساسات ضدیهودی مسلمانان بودند تا برنامة انگلیسی ها را در ارتباط 
با ایجاد دو کشور در منطقة فلسطینی را با شکست روبرو سازند. در این برنامه 
که به »نقشة پیل« معروف بود، تشکیل یک کشور یهودی در فلسطین نیز در نظر 
گرفته شده بود. نخستین برنامة نازی ها مبنی بر صدور اندیشة یهود ستیزی نژادی 
در جهان اسالم شکست خورد. در نتیجه، نازی ها به این نتیجه رسیدند که نفوذ 

آنان در میان توده های مسلمان، همانا اندیشة اسالمی است. 
دینی،  عبارات  از  »برلین  آلمانی(:   – ایرانی  )محقق  معتدل  دیوید  گفتة  به 
جدید  تفسیر  منظور  به  فراوانی  و  روشن  )اسالمی(  مثال های  و   اصطالحات 
به  قرآن...  مانند  مقدسی  متون  می کرد...  استفاده  دینی  مسائل  و  اندیشه ها  از 
صورت های سیاسی برای تحریک خشونت دینی بر علیه دشمنان مشترک،  به 
تحریک آمیز  محتوای  با  اسالم،  با  ممزوج  آلمانی  تبلیغات  می شد...  گرفته  کار 

ضدیهودی به شدتی بود که هرگز در دنیای مدرن اسالمی دیده نشده بود. 
در واقع، اگر متون اسالمی را جدا جدا مطالعه کنیم با مسائل بالقوه ضدیهود 
جدی روبرو خواهیم شد. آلمان نازی از مخالفت اعراب با صهیونیزم استفاده 
رادیویی عرب  برنامه های  و  انتشارات  در  را  آن  در  نهفته  یهودستیزی  و  کرده 
بین سال های 1۹3۹ و  بار در شبانه روز  آلمان که هفت روز هفته و سه  زبان 
1۹45 پخش می گردید مورد بهره برداری قرار داد. این تبلیغات مداوم، برداشت 
یهودستیزانه از متون اسالمی را تقویت نموده و تئوری های توطئة اروپایی، علیه 
یهودیان را در زمینة پروژة ضدصهیونیستی اعراب شیوه داد. این اقدامات که به 
شدت از جانب حاج امین الحسینی،  مفتی اعظم اورشلیم و اطرافیان او حمایت 
داد.  تغییر  یهودیان  به  نسبت  را  مسلمان  جوامع  دیدگاه  تدریج  به  می گردید، 
این جریانات یهودیان را به صورت یک »نژاد« در انظار جلوه داده و خشونت 
گسترش  اسالم  تاریخ  گذشتة  دوران های  از  شدیدتر  مراتب  به  را  ضدیهودی 

دادند.

چگونه می توان یهودی ستیزی اسالمی را به چالش کشید؟
مقاله وارده :

روزهای هفته 5/30 تا 6 بعدازظهر

روزهای شنبه و یکشنبه از ساغت 5 تا 5/30 بعدازظهر

با اجرای بهروز افراخان و همراهی بیژن خلیلی 

آناهیتا شجره - وکیل رسمی دادگاههای کالیفرنیا

1-800-322-۹425

کلینیک پزشکی و کایروپکتیک دکتر جف شجره 

۹4۹-502-3300

دکتر کامران یدیدی- وکیل تصادفات شدید بدنی

818-۹۹۹-۹۹۹۹

تماشای مسابقات جام جهانی در تاالر خانوادگی 

کاسپین 

۹4۹-651-8454

شرکت کتاب - مرکز فروش توپ و تی شرت 2018 با 

پرچم شیر و خورشید 

310-477-7477

زما اسپرت برگزار کننده جام دوستی سپتامبر2018

714-432-۹262

 مواد غذایی صدف همتا ندارد

234-6666 323-

البراتوار پزشکی پرایمکس 

1-800-۹61-7870

تماشای همه مسابقات جام جهانی در سن فرناندو 

ولی- کاباره رستوران سفیر 

818-713-۹0۹0

 تماشای همه مسابقات جام جهانی در وست لس 

آنجلس - کاباره رستوران سفیر

310-207-5555

کلینیک طب سوزنی، بادکش اندازی، ماساژ و 

کایروپرکتیک دکتر ندا مهربانی در 3 منطقه 

 818-۹۹0-5321

SponSorS

EngliSh VErSion

 AnAhitA ShAdjArE Attorny At

lAw

1-800-322-9425

 dr jEff ShAdjArEh MEdicAl &

chiroprActic clinic

949-502-3300

lAw officES of cAMEron yAdidi

818-999-9999

 cASpiAn rEStAurAnt - ScrEEning

 world cup liVE

949-651-8454

:priMEX clinicAl lAbS

1-800-961-7870

 ZAMA SportS: intErnAtionAl cup

of irAn

814-432-9262

SAdAf frESh & flAVorful

323-234-6666

 irAn bAll &t Shirt, KEtAb 2018

booKStorE

 1-800-for irAn

1-800-367-4726

 SAfir night club & rEStAurAnt

,  ScrEEning world cup liVE - VAl-

lEy 818-713-9090

SAfir grill -  night club & rES-

 tAurAnt, ScrEEning world cup

liVE - wESt loS AngElES- 310-207-

5555

dr. nEdA MEhrAbAni, Acupunc-

turE, cupping, MASSAgE & chiro-

 prActic 3 locAtionS

818-990-5321

 

نویسنده: کترماتیاس کونتزل 
مترجم: فریار نیک بخت

ادامه مطلب در شماره آینده

https://parstv.tv/%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-17-2-22-2-3-5/
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در کانون خبر:

CNS#3149018

نزدیکی  ) ONOFRE SAN( در  اونوفره  نیروگاه هسته ای سن  کار  پایان  با 
بزرگراه شماره 5 در مسیر سن دیه گو در کالیفرنیای جنوبی، نگرانی انباشته بودن 
مناطق  به  نزدیکی آن  آرام و  اقیانوس  نیروگاه و در کنار  اتمی در آن  زباله های 
این  اتمی  زباله های  تن  تا 1800  است  داشته  آن  بر  را  فدرال  دولت  مسکونی، 
نیروگاه را به محلی در بیابان های خشک و دور از دسترس در نزدیکی الس و گاس 

نوادا منتقل کند و در محل های پیش بینی شده در زیرزمین انباشته نمایند.
و به این ترتیب این 1800 تن  زباله اتمی ، پس از دهه ها ، از نزدیکی  محل های 
مسکونی دور می شوند. در آمریکا 7۹000 تن زباله اتمی در سراسر کشور وجود 

دارد که حاصل یک کاوشگری 50 ساله در زمینه هسته ای است.

نگرانی زباله های اتمی در کنار اقیانوس آرام

CNS-3151492#

اطالع از انتخابات
ALISO VIEJO شھر

نوامبر 6روز سھ شنبھ، درAliso Viejoدرشھرانتخابات شھری عمومیبدینوسیلھ بھ اطالع میرساند کھ
، برای کارمندان زیر برگزار خواھد شد:2018

(دورۀ کامل چھارسالھ)) عضو انجمن شھر2برای (

درساعت2018اوت 9آغاز و در روز2018ژوئیھ 16درروز ھازمان ثبت نام برای نامزدی این  سمت
بعد از ظھر خاتمھ خواھد یافت.5:30

اگرھیچ شخصی یا فقط یک نفر برای سمت انتخابی نامزد شده باشد، انتصاب برای سمت انتخابی ممکن است 
قانون انتخابات ایالت کالیفرنیا صورت گیرد.§10229طبق مادۀ 

بازخواھند بود.بعداز ظھر8صبح تا7مراکز رأی گیری بین ساعات 

Mitzi Ortiz, MMC
دبیر دفتری شھرداری

2018ژوئن 28: مورخ
2018ژوئیھ 13تاریخ انتشار:

اداره آموزش لوس انجلس با به کارگیری برنامه ابتکاری ترمیم کردیت آموزشی، 
شمار بیشتری از دانش آموزان را در مسیر فارغ التحصیلی و دریافت دیپلم دبیرستان 

رهنمون می شود.
اداره آموزش لوس انجلس در سال 2015، 30 میلیون دالر هزینه کرده است تا با ایجاد 
برنامه های نوین به تشویق دانش آموزان برای جبران دروسی که رد شده اند بپردازند.

است  اعتباری  کارت های  ترمیم  همانند  که  آموزشی  کردیت  ترمیم  سیستم  در 
دانش آموزان به سیستم کامپیوتری می پیوندند و در آن مشاهدده می کنند که کدام 

یک از درس هایی که رد شده اند و نمره منفی سنگینی را از آنها  بر دوش  دارند و  
چگونه می توانند دوباره بخوانند و جبران نمایند. این سیستم در بسیاری از ایالت ها 
از 15 سال پیش آغاز شده بود و اکنون لوس انجلس نیز با استفاده از آن و هزینه 
کردن 15 میلیون دالر در سال برای کمک به دانش آموران برای درس خواندن با 
فراهم کردن کالس های اضافه برای ساعتهای پس از تعطیل روزانه دبیرستان، میزان 

فارغ التحصیلی را به 77 درصد رسانده است.

30 میلیون دالر هزینه اداره آموزش لوس انجلس برای تشویق دانش آموزانی که مردود شده اند 

http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104653&title=%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87&author=%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%8C%20%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4%D9%87
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104826&title=
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104826&title=
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رمان قو 
داستانی خواندنی و پر کشش 
برای همه کسانی که به ادبیات 

فارسی عالقه دارند  

از انتشارات شرکت کتاب
www.ketab.net
310-477-7477

 1-800-For-Iran
 1-800-367-4726

جدول:                                       

www.iranshahrnewsagency.com

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

حل جدول شماره گذشته

افقي:
1-  این موزه در سال 1872 میالدی تأسیس شده و قدیمی ترین موزه ژاپن می باشد- باالبر ماشین

2- باربر شهري- طبقه بندي- زایش
3- قلعه کهنه و قلعه رموک در این شهر استان کرمان می باشد- از امراض واگیردار- نوار ابریشمي

4- لقب پادشاهان پیشدادی- از وسایل حمام- بله روسی- عدد فرد یک رقمی
5- مقابل هست- گروگذاشته- صندلي راحتي

6- شبه جزیره ای در عراق- برادر شیرازي- محمود غزنوی به این مکان هندوستان لشکرکشی کرد
7- کبوتر صحرایي-مقامی قضائی است که افراد را رسماً به ارتکاب جرم متهم می کند و در دادگاه 

تحت تعقیب قرار می دهد- بازی نفس گیر!
8- بازي قهوه خانه- نام مستعار علی اکبر دهخدا- مقابل پایین
9- پایان نامه تحصیلي- پوششي بر سقف خانه- ستون خیمه

10- توانایي- پست و فرومایه- کامیون ارتشي
11- از رودهای مرزي ایران- برگزیده- سیاهی جسم انسان یا هر جسم دیگر که در برابر آفتاب یا 

روشنایی چراغ بر روی زمین یا بر چیز دیگر بیفتد
12- واحد سطح- پایان چیزي- کافه فرنگي- کافي

13- فحش و ناسزا- هر نوع وسیله محکم که برای ثابت نگه داشتن عضو آسیب دیده- مرتعش
14- مایه پیشرفت بعضی ها!- کشور همسایه برزیل- میدان بوکس

15- یکی از دو جنس- از یادمان های تاریخ باستان در شهر همدان است 

عمودي:
1- دقت بسیار در کاري-  نگارخانه هنرهای مدرن در لندن بریتانیا است

2- ویژگی آنچه حقیقت ندارد- آمیختگي- مزه نمک
3- قبیله کریم خان- کاست صوتي- فیلسوف بنام فرانسوي

4- پرده دري- محل پیدایش- رسم کننده

5- وسیله پرتابي ورزشي- رسم و سنت- خیزاب
6- اثر چربي- مرکز فرماندهي- شکل و قیافه- نوعی خاک

7- قرقاول- هدیه- چهارپایان
8- از وسایل بازي در پارک- نهر بزرگ- بخشی از درخت

9- بالین و پشتی- حمام بخار- سعی و کوشش
10- زیاد نیست- فرمان توقف- سرتاسر و تمامي- نت سوم موسیقی

11- دوست و رفیق- جانشینان- گدا
12- در اسطوره های رومی، ایزدبانوی عشق و زیبایی و بارآوری است- واحد پول آذربایجان- 

کمک رسان
13- ماه یازدهم سال خورشیدی- واحد پول ترکیه- صندلي اسب

14- مجازات بدي- کاسب و سوداگر- فریاد
15- نقاش ایتالیایی چشم انداز اهل ونیز بود- نام کوه مشهور در داخل شهر مشهد و نیز دومین 

مجموعه تفریحی ، علمی، و پارک بزرگ )بعد از پارک جنگلی ملت( در شهر مشهد است

http://www.kianpourchb.com/
http://www.casedismissed.us/
http://www.apcenters.com/
http://alikrealtor.com/
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104815&title=%D9%82%D9%88&author=
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گردآوری و ویرایش: سید مهدی عسکری

مقاله وارده :

دادگاهی  در  وکیل  عنوان  به  ایران  در  که  زنی  اولین 
رسمی از موکل خود دفاع کرد. 

مصطفی  سید  حاج  فرزند  حجازی  قدسیه  سیده 
موسوی حجازی بیرمی بود. بَیَرم)beyram( شهری 
خلیج  مجاورت  در  و  فارس  استان  جنوب  در  کهن 
پدرش  است.  الرستان  داراالولیای  به  معروف  فارس 
آنچه  مطابق  روحانیون)و  از  حجازی  مصطفی  سید 
مورخ  وظیفه  روزنامة   212 شمارة   4 صفحة  در  که 
18 فروردین 1341 آمده آیت اهلل حاجی سید مصطفی 
در  که  است.  شاه عباد  به  معروف  قوم  از  و  حجازی( 
آنجا ساکن  تهران مهاجرت کرد و در  به  قاجار  دورة 

شد. 
پدرش  از  نقل  به  خود  اثر  آخرین  مقدمة  در  قدسیه 
که  کرده  اشاره  قضیه  این  به  تلویحی  صورت  به 
خوانین  تعدیات  و  تهدیدات  علت  به  مصطفی  سید 
منطقه)خان ِگراش از توابع الرستان فارس و همسایة 
تهران  به  بیرم  استقالل  حفظ  جهت  بیرم(  ُشمالی 
حاجی  دختر  معصومه  با  آنجا  در  و  کرده  مهاجرت 
عراقی  محسن  سید  حاجی  برادر  عراقی  موسی  سید 
که از علمای معروف و مقتدر زمان بوده ازدواج کرده 
مصر  جامعه االزهر  در  تحصیالت  تکمیل  واسطة  به  و 
به  مدرسه ای  در  ادبی  و  دینی  علوم  تدریس  مشغول 
از  تن  دو  اتفاق  به  که  می شود  قاجاریه  مدرسة  نام 

دوستان خود آن را بنا نهاده بود. 
قدسیه حجازی چهارمین فرزند سیدمصطفی حجازی 
تهران  در   12۹7 سال  در  دوم)معصومه(  همسر  از 
متولد شد. او در مدرسة ترقی که ماهرخ گوهرشناس 
تحصیل  به  متعدد  موانع  وجود  با  بود  کرده  تاسیس 
ترقی خواه  زنان  از  گوهرشناس  ماهرخ  پرداخت.  علم 
تاریخ ایران است که مدرسة دخترانة »ترقی بنات« را 

با مشقات فراوان تأسیس و راه اندازی کرد به طوری 
نحو  به  سال  سه  به  نزدیک  آغاز  در  شد  مجبور  که 
مخفیانه آن را اداره کند. او در مدرسة خود دخترانی 
را که توان مالی برای ادامة تحصیل نداشتند به رایگان 
می پذیرفت. قدسیه از جمله دخترانی بود که به علت 
فقر شدید ناشی از غربت پدرش در تهران و دولتی شدن 
آن  خارج شدن  و  اول  پهلوی  دورة  در  ملی  مدارس 
سید  معاش  در  اختالل  درنتیجه  و  مؤسسین  دست  از 
درس  ترقی  مدرسة  در  رایگان  به  حجازی،  مصطفی 
تحصیل  ادامة  گوهرشناس  خانم  حمایت  با  و  خواند 
کمکهای  مدیون  را  پیشرفت خود  همیشه  قدسیه  داد. 
بانوی روشنفکر و شجاع می دیده  این  بی چشمداشت 
آن  اجتماعی  شرایط  سختی های  وجود  با  او  است. 
روزگار توانست از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شود 
در  پاریس گرفت.  در  را هم  دکترای حقوق  و سپس 
پرتالطم  دریای  این  از  بخشهایی  اثر،  آخرین  مقدمة 
شده  نگارش  خودش  قلم  به  زندگینامه اش  قالب  در 
است. اولین کتاب او »بررسی جرائم زن در ایران« نام 
دارد که در سال 1341 منتشر شد. روز سوم تیر 1344 
بزرگ ترین  بی تردید  میالدی   1۹65 14 ژوئن  با  برابر 
طبق  روز  این  در  بود.  وی  زندگی  روز  مهم ترین  و 
از    » ایران  سیاست  و  هنر  فرهنگ،  »روزشمار  اسناد 
در  بار  نخستین  برای  ایرانشهر  خبرگزاری  انتشارات 
از  دفاع  و  وکالت  ایران،  دادگستری  محاکمات  تاریخ 
قدسیه  سیده  نام  به  »زن«  وکیل  یک  عهدة  به  متهم 

حجازی گذاشته شده است. 
و  داشته  تسلط  فرانسوی  و  عربی  زبان های  به  قدسیه 
را  قدسی  انتشارات  مرکز  و  قدسی  حقوقی  شرکت 
منتشر  مرکز  در همین  را هم  کتابهای خود  و  تاسیس 

کرده است.  

قدسیه فراتر از زمان خویش بود به طوری که اندیشه 
استناد  و  تحقیقات  مرجع  نیز  امروز  در  وی  آثار  و 
مثال  برای  است.  بشری  و  اسالمی  حقوق  استادان 
پانزده خود در مقاله ای  نشریة حقوق زنان در شمارة 
از کتاب بررسی جرایم زن در ایران اثر قدسیه حجازی 
چاپ  از  زیاد  سالهای  گذشت  وجود  با  و  می برد  نام 
کتاب، مطالب و راهکارهای موجود در آن را مهم و 
درگذشت.   1367 سال  در  وی  می داند.  استناد  قابل 
قدسیه  دکتر  از  مهر  خبرگزاری  که  همانگونه  اموالش 
موسوی حجازی به عنوان یکی از واقفان بزرگ تهران 

نام برده وقف امور فرهنگی شده است. 
تاریخ ایستا هنر نیست؛ هنر، تاریخ پویاست. هنرداران 
تا  بشناسانیم  و  بشناسیم  را  سرزمینمان  قلمبانان  و 

باشیم.  تاریخ  صاحب 

از داغ خرافه داشت صد درد آن زن
در ظلمت شب چراغ آورد آن زن
ناگفتة دین نوشت و برحق جنگید
در سنگر علم بود یک مرد آن زن! 

ایستاده در بینهایت 
تاریخ دانشی است که بر خود شناور است
پس خویش اجر و کیفر تاریخ پرور است!

خوانندگان گرامی ایرانشهر
نتیجه این دو یادداشت از سوی من و آقای سیدمهدی عسکری نوشته ای است که آقای عسکری برای ایرانشهر ارسال کرده اند. ایرانشهر برحسب مقتضیات 

موجود و فضایی که می تواند به این نوشته اختصاص دهد آن را کوتاه کرده است.

11 جوالی 2018
جناب آقای عسکری با درود

با سپاس از ایمیلی که فرستاده اید.
ایرانشهر یک نشریه هوادار دموکراسی از نوع غربی آن و حکومتی کامال سکوالر و جدایی مطلق دین از سیاست است. هم چنین ایرانشهر بر این باور است 
که عملکرد افراد را باید در ظرف زمان و مکان مورد سنجش و داوری قرار داد  یعنی که کار خانم حجازی اگر امروز بر مبنای اسالم حقیقی انجام بشود 
کاری است ارتجاعی و عقب افتاده ولی در زمان خود و در ایران ما خدمتی بوده است رو به جلو و پیشرفته . چنانچه مطلب را ارسال بفرمایید همراه با این 

دو یادداشت چاپ خواهد شد .
با مهر

بیژن خلیلی
  

11 جوالی 2018
سالم و درود 

بنده در جستجوهایم بین روزشمار مجله ایرانشهر به یک روزشمار جالب برخوردم که شرح حال چند خطی از یکی از زنان معاصر بود. چیزی که متاسفانه 
در ایران فراموش شده و تنها به افرادی گزینشی اختصاص دارد.

جستجوی بنده درباره یکی از زنان تاریخ ساز ایران به نام قدسیه حجازی بود که اولین وکیل زن در ایران بوده که در دادگاه از موکل خود دفاع کرده است. 
یادداشتی درباره زندگی و آثار وی که در حوزه کتب اسالمی و حقوق اسالمی زنان است در حدود دو صفحه نوشته ام که حاوی اطالعاتی است که برای 
اولین بار گفته می شود چرا که وی از آشنایان بنده بوده و جزییات زندگی ایشان از طریق تاریخ شفاهی را گردآوری کرده ام. متاسفانه در ایران هیچ نشریه 

ای نیست که به تاریخ زنان ایران بپردازد و نتوانستم مجله ای برای چاپ این یادداشت دو صفحه ای پیدا کنم.
و چون مقاالتی درباره زنان نیز در نشریه شما یافتم گفتم شاید این مقاله مناسب نشریه شما باشد . 

ممنون می شوم اگر راهنمایی کنید که آیا می توانم این یادداشت را که معرفی یکی از زنان تاریخ معاصر ایران در حوزه حقوق زنان و به ویژه حقوق بر مبنای 
اسالم حقیقی است برای شما بفرستم؟ 

با تشکر   سید مهدی عسکری /  ایران - شیراز

قدسیه حجازی کیست؟ 

یگانگی  ذهن و زبان
از انتشارات نشر سندباد

فروش در شرکت کتاب

http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104826&title=


11 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:23 - NO: 125  - JULY,13 , 2018 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر - سال بیست و سوم- شماره  125  - آدینه  13  جوالی  2018

همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08Global.net/08event

رویدادهای هفته:

 از آدینه 13 جوالی  2018
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

یگانگی  ذهن و زبان
از انتشارات نشر سندباد

فروش در شرکت کتاب

http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=916682a1-d505-409a-beb1-c1d88c569c3d
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=a699ff69-cd94-4fd0-ab6a-b8214c8c21f2
http://www.ketab.net
https://www.facebook.com/events/1833039473425703/?active_tab=about
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=187f899a-05b8-419c-8e80-9361a1b3ac35
https://www.parvizsayyad.com/tickets/i-love-tv-los-angeles-ca-124135
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تکذیب "شب نامه" از سوی محمد مستشاری مدیریت رستوران و مرکز 
فرهنگی شعله  

7 جوالی 2018
هم میهنان ارجمند

ایرانیان گرامی مسلمان ، کلیمی و مذاهب دیگر
اخیرا مطلبی به زبان انگلیسی بر روی شبکه های اجتماعی مبنی بر این که من به 
هم میهنان یهودی خودم توهین کرده و آنها را تحقیر کرده ام و هم چنین گفته 

ام » ای کاش هیتلر همه آنها را می کشت« منتشر شده است. 

من » محمد مستشاری « مدیر و صاحب رستوران و مرکز فرهنگی شعله  متن 
این تحریف نامه ) شب نامه ( را تکذیب می کنم و نویسنده یا نویسندگان آن 
را بدالیل زیر متهم به دروغگویی ، نفاق افکنی و نفرت پراکنی در جامعه ایرانی 

امریکایی لس انجلس می نمایم :

1- در متن شب نامه تاریخ واقعه اعالم نشده است
2- نام فرد یهودی و مسلمان برده نشده است 

3- نویسنده شب نامه نام خود را ذکر نکرده است.
4- هیچ دلیلی برای گفتن مطالب توهین آمیزی که به من نسبت داده شده در 

شب نامه ذکر نشده است.

و نکاتی در مورد شخص من و سابقه فعالیتهای کاری و اجتماعی و فرهنگی ام.

الف- سابقه  نشان می دهد که  آغوش رستوران های ایرانی با مدیریت 
من در بیش از 20 سال گذشته به روی همه مردم بدون در نظر گرفتن 
نژاد - ملیت - مذهب و زبان گشوده بوده است و حتی یک گزارش در 
این مورد در رسانه های امریکایی ، ایرانی ، شبکه اجتماعی وجود نداشته 

است و هیچ گاه پلیس گزارشی در این زمینه تنظیم نکرده است.  
 

امور فرهنگی و  برای  ب-  در اختیار قراردادن طبقه دوم رستوران شعله 
اجتماعی به همه افراد و موسسه های فرهنگی بدون  چشم داشت مالی  و بدور 

از هر گونه تبعیض از هرنوع آن.
پ-همراهی و  مشارکت در برگزاری جشن های ملی ایران - دید وبازدید 

نوروزی - 4 شنبه سوری - مهرگان

ت- در  درازای دو دهه  گذشته با استخدام بیش از یک هزار نفر از کلیه طبقات 
جامعه ایرانی بدون هرگونه  تبعیض

افتخار  من این است که امروز شعله مرکز گرد هم آیی همه ایرانیان از هر قوم  و 
قبیله ای است و این خاری است در چشم آنانی که به سربلندی ایران و ایرانی 
نمی اندیشند و به همین دلیل به دست آویز شب نامه می خواهند وحدت و 

یگانگی این جامعه را از بین ببرند.

پاسخ من و ما به این افراد، هوشیاری است و تشخیص دروغ و تبهکاری از 
راستی و راست کاری است.

محمد مستشاری 

http://www.shanainsurance.com/
http://radis.org/
https://www.adlilaw.com/
https://www.flameinternational.com/

