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نكته به نكته مو به مو

به يادبود روزنامه نگار برجسته دكتر محمود عنايت

بيژن خليلى

با دكتر محمود عنايت از طريق مجله «نگين» از دوران دبيرستان 
مشترك  را  نگين  رفتم،  كه  پهلوى  دانشگاه  و  شيراز  به  شدم،  آشنا 
بار  هر  و  نكردند  ارسال  برايم  را  نگين  گاه  هيچ  كه  چند  هر  شدم 
زند  خيابان  در  پارس  روزنامه  دفتر  از  را  آن  كه  مى شدم  مجبور 
بود-  تهران  در  شده  منتشر  نشريات  از  بسيارى  كننده  توزيع  -كه 
مى خريدم. اين نشان دهنده آن بود كه برخى از نشريات فرهنگى با 
چه مسائل و مشكالتى درگير بودند كه حتى نمى توانستند نشريه را 
براى مشتركين خود ارسال كنند. يادم مى آيد در همان اوان نجف 
دريابندرى، نويسنده نامدار طى مقاله اى در نگين نوشت: « اگر در 
چه  و  مى خوانيد  نشريه اى  چه  كه  كنى  سوال  كسى  هر  از  خيابان 
نشريه اى را تقويت مى كنيد بالفاصله اكثريت نگين و نشريات مشابه 
را نام مى برند هر چند مى دانيم كه تيراژ نگين ماهانه به هزار شماره 

نمى رسد و تيراژ زن روز هفتگى بيش از 65 هزار شماره است».*

 بارى دوران گذشت و گذشت تا يكبار ديگر با دكتر عنايت برخورد 
داشتم و اين بار در هيئت همكار. او به سال 1989 به شركت كتاب 
پيوست و من پروژه انتشار سالنامه ايرانيان را آغاز كرده بودم و از او 
خواهش كردم كه بخش مطالب تاريخى و فرهنگى اين سالنامه را به 
عهده بگيرد و ايشان زير نويس هاى هر صفحه را از منابع تاريخى و 
ادبى استخراج مى كرد. در همان سالنامه مقاله اى درخشان با عنوان 
«جهان جادويى و پر نقش و نگار اويسى» در مورد ناصر اويسى نقاش 

و نگار گر مشهور منتشر شد.

در اواخر سال 1987 با حضور در شهر تروى ميشيگان و ارائه يلوپيج 
ايرانيان به عنوان مبتكر تنها يلوپيج زبان فارسى در خارج از ايران،  
آن هم بر اساس استانداردهاى امريكايى و پذيرش عضويت يلوپيج 
ايرانيان و شركت كتاب به عنوان عضو در مجمع ناشران يلوپيج هاى 

با نگين آمد و نگين ماند

پانويس: 
*: جمله از مقاله نجف دريابندرى نقل به مضمون شده است.
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نكته به نكته مو به مو
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شما مى توانيد با انتخاب گزينه مورد نظرتان در جدول اشتراك وجه آنرا از طريق چك به حساب .KETAB CORP پرداخت 
نماييد و يا با تماس با ما از طريق كارت هاى اعتبارى خود وجه مورد نظر را انتقال دهيد.

الزم به ذكر است شرايط ارسال و زمان دريافت مجالت تابع شرايط پست اياالت متحده خواهد بود.

شماره از  ايرانشهر  جدول  مجله  اشتراك  متقاضى  فوق،  اطالعات  مطالعه  ضمن   ...................................................... اينجانب 

امضا
 

 ................................... براى مدت 12 شماره مى باشم.                                              

      

تاريخ:...............................................فرم تقاضاى اشتراك

براى اشتراك، فرم فوق را تكميل نموده و به همراه چك به آدرس مجله ارسال فرماييد و يا با دفتر مجله تماس بگيريد

امريكا و كانادا،  اين انديشه در من قوت گرفت كه هر چه بيشتر بايد 
پيام هاى تبليغاتى يلوپيج را با داده هاى فرهنگ ايران زمين گره زد و 
از اين رو از دكتر عنايت خواهش كردم كه اين مهم را به انجام برساند. 

 از سال 1990 در يلوپيج ايرانيان، اين پيام ها كه برخى از آن ها را 
در زير مى آورم منتشر شد كه يادگار دكتر عنايت است:

طريق  از  كاليفرنيا  مقيم  ايرانيان  جمع  در  را  خود  «حضور 
«يلوپيج ايرانيان» اعالم كنيد»

«يادگارها وپيوندهاى ملى خود را فراموش نكنيم، زبان پارسى 
ارجمندترين ميراث نياكان ماست. اين زبان را در ديار غربت 

نيز مى توانيم پاينده و زنده نگهداريم»

«آنها كه بيشتر مى دانند و بهتر مى توانند در يلوپيج ايرانيان 
تبليغ مى كنند»

يلوپيج  و  مى رسد  آدم  به  آدم  ولى  رسد  نمى  كوه  به  «كوه 
ايرانيان صداها را در اين ديار به هم مى رساند.»

«انگليسى ندانستن عيب نيست ولى زبان مادرى را فراموش 
كردن عيب است.»

«در نگهدارى فرهنگ ملى كوشا باشيم»

«تنها صداست كه مى ماند با تبليغ در يلوپيج ايرانيان، صداى 
خود را رساتر كنيد.»

«هرگز وجود حاضر و غايب شنيده اى؟ آدم حاضرى كه كسى 
نشانى و شماره تلفن او را نداند در حكم غايب است، با تبليغ 
حضور  ايرانى  جامعه  در  كه  دهيد  نشان  ايرانيان  يلوپيج  در 

داريد»

اين ماه سالگرد سى و چهارمين سال برآمدن جمهورى اسالمى است، 
جا دارد نظر دكتر عنايت را در باب اين كه چرا خمينى و جمهورى 

اسالمى به قدرت رسيدند را اين جا بياورم:
 «زمانى كه انديشه اى سركوب مى شود، آن انديشه زير زمينى 
مى شود، بدليل زيرزمينى شدن، آن  انديشه از سوى مردم در 
مقام مظلوم قرار مى گيرد و در زمانى كه به هر دليلى سركوب 
در  كند.»  مى  پيدا  معصوميت  انديشه  آن  مى شود  برداشته 
است  درست  شد  سركوب  خمينى،  انديشه  كه   1342 خرداد 
كه بسيارانى بر اين طبل مى كوبند كه او را كسى نمى شناخت 
آن  حقيقت  ولى  كرد  معروف  را  او  كه  بود  سى  بى  بى  اين  و 
است كه او و انديشه تبهكارانه اش در نهانگاه النه كرده بود كه 
مورد  معصوم  انديشه  عنوان  به  و  برآورد  سر  موعود  لحظه  در 

پذيرش آحاد مردم و آن هم بدون چون و چرا قرار گيرد.»
از دكتر محمود عنايت مطالب خواندنى و ارزشمند بسيارى به جا 
مانده است كه بى شك رهگشاى نسل هاى آينده خواهد بود. ياد او را 

گرامى مى داريم.
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صفحه ويژه

بامداد هفدهم ژانويه 2013 شايد كسى توقع نداشت لس آنجلس را خبر 
بهت انگيز درگذشت نگين روزنامه نگارى ايران از خواب بيدار كند. 

آن پنج شنبه همزمان با طلوع خورشيد در غرب آمريكا، خورشيدى كه در 
دهه 50-1340خورشيدى، نگينى شد بر انگشترى مطبوعات ايران، چهره 
در نقاب خاك كشيد تا بار ديگر به همه ما يادآورى كند چرخ زمان ايستا 
نيست و همه كسانى كه در سال هاى پيش از اين به همت بلند و انديشه 
ممتاز خود، بر تارك تابناك تاريخ معاصر ايران چهره نمايى كرده اند دير يا 

زود ما را تنها خواهند گذاشت.
براى  كه  چهره اى  بود  چهره ها  همان  از  يكى  هم  عنايت  محمود  دكتر 
سال ها تاثير شگرف خود را در روش روزنامه نگارى ايرانى به جا گذاشت و 
بسيارى از كسانى كه در 40 سال گذشته با روزنامه نگارى ايرانى در ارتباط 
بوده اند چه مستقيم و چه غير مستقيم با تاثيراتى كه او بر روند انتشار جرايد 

انديشه ورز در ايران گذاشت روبرو شده و درس آموخته اند.
دكتر محمود عنايت سال 1311 در تهران چشم به جهان گشود، در رشته 
دندانپزشكى از دانشگاه تهران فارغ التحصيل شد اما از جوانى به فعاليت 
و  آباد»  نشريه هاى «ايران  سردبيرى  وى  آورد.  روى  مطبوعاتى  و  سياسى 
«فردوسى» را برعهده داشت و از سال 1344 با كسب امتياز مجله «نگين»، 

اين نشريه را تا دو سال پس از انقالب 1357منتشر كرد.
انتخاب  شد.  وى  مشاور  عنوان  به  بختيار  شاپور  نخست وزيرى  دوران  در 
شكل گيرى  در  انقالب،  از  پس  سال هاى  در  عنايت  محمود  مى شود  گفته 
حزب خلق مسلمان كه هوادار كاظم شريعت مدارى بود، نقش داشت. بعد 
و  آورد  روى  ترجمه  به  و  شد  خانه نشين   59 سال  در  «نگين»  توقيف  از 
كتاب هاى «مهاتما گاندى و پيروان او»، «كالبد شناسى انقالب»، و «انسان 

در عصر توحش» را كار كرد كه چاپ شد.

 او در آن سال ها با  مواجهه همزمان با عارضه قلبى و مرگ فرزند، براى 
معالجه و ديدار ديگر فرزندان به آمريكا سفر كرد و براى معالجه يك دوره 
طوالنى در آمريكا باقى ماند و انتشار نگين را مجدداً آغاز كرد اما نتوانست 
تداوم انتشارش را حفظ كند. سال هاى اقامت در امريكا را با همكارى در 
شركت كتاب همراه بود و از همين راه اقامت اين كشور را به دست آورد. 

دوره اى كه بى شك منشا انتشار آرا و عقايدى ماندگار از اوست.
سايت بى بى سى فارسى زير تيتر «همكارى با نيروى سوم» زندگى حرفه اى 

او را چنين تشريح مى كند:
«محمود عنايت زمانى كه تازه ديپلم گرفته بود، اولين مقاله خود را در 
ايران»  ملت  زحمتكشان  «حزب  ارگان  «شاهد»  روزنامه  در   1330 سال 
كشور  نفت،  صنعت  شدن  ملى  جنبش  التهابات  زمان  اين  در  كرد.  منتشر 
گرايش  با  سياسى  رنگ  ناخواه  خواه  عنايت  مقاالت  و  بود  گرفته  فرا  را 

ملى خواهانه داشت.
راست  جناح  بود:  گرفته  شكل  جناح  دو  ائتالف  از  زحمتكشان»  «حزب 
به رهبرى مظفر بقائى كه با محمد مصدق دشمنى داشت و جناح چپ به 

رهبرى خليل ملكى، كه با قاطعيت از مصدق پشتيبانى مى كرد.
به دنبال انشعاب در حزب زحمتكشان، خليل ملكى و يارانش تشكيالت 
اين  تحريريه  هيئت  به  عنايت  محمود  كردند.  تأسيس  را  سوم»  «نيروى 
جريان پيوست و در كنار كسانى مانند على اصغر حاج سيد جوادى، جالل 
آل احمد، محمدعلى خنجى، ناصر وثوقى و نادر نادرپور از نويسندگان اصلى 

«نيروى سوم» بود. 
پس از كودتاى 28 مرداد 1332 فعاليت هاى نيروى سوم ممنوع و ارگان 
آن توقيف شد. برخى از فعاالن اين جريان سياسى منشعب از حزب توده 

دستگير شدند.

دكتر محمود عنايت،
 «نگين روزنامه نگارى ايران» 

چهره در نقاب خاك كشيد 
دكتر مهدى آقازمانى
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سالهاى پس از كودتا براى دكتر محمود عنايت فرصتى بود تا به تحصيل 
دندانپزشكى ادامه دهد و مدرك بگيرد.

با  را  همكارى  و  آورد  روى  روزنامه نگارى  به  سال 1337  از  ديگر  بار  او 
همكارى  مجله  اين  با  سال 1343  تا  او  كرد.  شروع  هفته نامه «فردوسى» 

داشت و دو سالى نيز، از 1337 تا 1339 سردبير آن بود.
محمود عنايت در سال 1344 امتياز انتشار نگين را كسب كرد و آن را به 

يكى از وزين ترين و مؤثرترين مجالت فرهنگى ايران بدل ساخت.
سال  ضدسلطنتى  انقالب  تا  سانسور،  تسلط  سالهاى  در  ويژه  به  نگين، 

1357 نقش بارزى در زندگى روشنفكرى ايران ايفا كرد.
مى شد،  منتشر  فرهنگى  و  ادبى  نشريه اى  صورت  به  كه  اين  با  «نگين» 
انتقادى  ديد  و  محتاط  زبانى  با  را  سياسى  و  اجتماعى  مطالب  از  بسيارى 

بازتاب مى داد.
نگين تا ارديبهشت 1359 انتشار يافت و پس از آن، ظاهرا به دليل انتشار 

مقاله اى از على اكبر سعيدى سيرجانى، به محاق توقيف افتاد.
عنوان  با  كه  بود  جذاب  عنايت  محمود  سرمقاله هاى  ويژه  به  نگين  در 
«راپرت» منتشر مى شد. در سال 1349 مجموعه اى از «راپرت ها» به انتخاب 

على موسوى گرمارودى به صورت كتاب منتشر شد و به چند چاپ رسيد.
محمود عنايت در سالهاى پيش از انقالب در روزنامه كيهان نيز مقاالتى 
خواندنى مى نوشت كه گزيده اى از آنها در سال 1354 در كتابى زير عنوان 

«محاكمه استثنائى» منتشر شد.
مقاالت عنايت با زبان ساده و جاندار و بيانى شوخ و نيشدار، معروفيت و 
محبوبيت زيادى پيدا كرده بود. هنر او در آن بود كه پيچيده ترين مسائل 

اجتماعى و سياسى را به بيانى روشن و دلنشين بيان مى كرد.
عنايت درباره سبك خود در جايى گفته است: «اين روشى است كه از 

قديم و نديم سابقه داشته است. طنز و هزل نوعى پوشش است در جوامعى 
كه اظهار عقيدة صريح ممكن نباشد. بسيارى از حقايق تلخ و ناخوشايند را 
اهل قلم در پوشش طنز و تمثيل بيان كرده اند. تمثيل زمانى كه با طنز و يا 

حتى فكاهيات توأم باشد تأثير فراوان بر خواننده مى گذارد.»
***

اما آنچه دكتر محمود عنايت را به نگين روزنامه نگارى ايران تبديل مى كند 
نه انتشار نگين چه در داخل ايران و چه در آمريكا كه شيوه منحصر به فرد 
خود  نگارى  روزنامه  در  هميشه  عنايت  محمود  است.  روزنامه نگارى  در  او 
خط استقالل را رعايت كرد و هرگز با پيشداورى نسبت به هيچ فرد، گروه، 
جريان و اتفاقى قلمش را روى كاغذ نچرخانيد. او به درك درست از واقعيت 
صورت گرفته، متعهد بود و خواننده را صاحب خرد مى دانست. سعى داشت 
نمونه اى كامل و درخور قبول از رسانه را سردبيرى كند و در تهيه و انتشار 
خوراك مطبوعاتى از حريم حقيقت ها و انعكاس واقعيت ها پا بيرون نگذارد.

شيوه اى كه بى اغراق در اجراى آن استاد بود و توانست يادگارى ارزنده اى 
از خود براى همه تاريخ روزنامه نگارى ايران به يادگار باقى گذارد.

برگزيد  را  خاموشى  خود  عمر  واپسين  سال هاى  در  اگرچه  عنايت  دكتر 
آخرين  تا  شاهد  روزنامه  در  مقاله اش  نخستين  از  او  ارزنده  آثار  آنچه  اما 
نوشته اش در مجله بخارا را تشكيل مى دهد گنجينه اى آموزنده از روند تورق 
تاريخ مطبوعات ايران را در خود نهفته دارد كه مى تواند در رمز گشايى از 
فراز و نشيب تاريخ ملتى كه براى حفظ فرهنگ خود مجبور به كوچ اجبارى 
شدند كمكى شايان به محققان و پژوهندگان تاريخ و فرهنگ معاصر ايران 
در دوره اى باشد كه چوبه هاى دار در داخل مرز هاى ايران و تركه هاى تهمت 
افترا در برون مرز هايش راه نقد و نظر و گردش آزاد قلم بر سفيدى كاغد را 

مسدود كرده است. روانش شاد.

C  Copyright 2013 Ketab Corp.77 ماهنامه ايرانشهر - فرهنگى، سياسى، هنرى، اجتماعى، سال هجدهم - دوره جديد – شماره چهارم – فوريه 2013



اجتماعى

هوك  سندى  دبستان  تيراندازى  مرگبار  حادثه 
ايالت  در   2012 دسامبر  ماه   (Sandy Hook)
كنتيكت آمريكا و حوادث مشابه آن، بحث هاى جديد 
و  اسلحه  حمل  قوانين  با  ارتباط  در  را  متفاوتى  و 

بهداشت روان برانگيخته است. 
به  دست  سو،  يك  از  اسلحه،  حمل  مخالفان 
اعتراضات شديد زده و خواستار تصويب قوانين براى 
محدود كردن حمل و خريد و فروش اسلحه شده 
ايده  با  اسلحه،  حمل  موافقان  ديگر،  سوى  از  اند. 

هاى توسعه طلبانه خود بر اين نظرند كه شهروندان 
آمريكايى به ميزان كافى، به اسلحه مجهز نيستند و مى گويند اگر كاركنان دبستان 
«سندى هوك» اسلحه مى داشتند، مى توانستند از خود دفاع الزم را به عمل آورند. 
سياست گزارانى، نظير مايك هاكبى (Mike Huckabee) فرماندار ايالت 
آركانزاس نيز از فرصت استفاده كرده و اظهار مى كند: «ما [آمريكايى ها] مسئله 
جنايت و اسلحه و يا حتى خشونت نداريم. ما مسئله گناه داريم. آنچه كه سبب 
ازدياد خشونت در مدارس شده، فقدان ايمان و حذف «خدا» از اين اماكن است.»
از اين حادثه دلخراش، تصويرهاى بيشمارى توسط شبكه هاى تلويزيونى به ديد 
ميليون ها نفر رسيد و همگان با چهره و نام آدام النزا (Adam Lanza) جوان 
20 ساله اى كه مادر خود و 26 نفر از كاركنان و كودكان مدرسه «سندى هوك» و 
سپس خود را به قتل رساند، پس از حادثه آشنا شدند. با توجه به اين كه اين افراد 
يك شبه دچار اختالل روانى نمى شوند و چه بسا پيش زمينه اى بس طوالنى نيز 
داشته اند، سوال اينجاست كه آيا كسى به فكر و نگران خانواده ها و زندگى در كنار 
چنين افرادى در پشت درهاى بسته، پيش از وقوع اين گونه حوادث بوده است؟ 
در بحبوحه ى گزارشات واقعه «سندى هوك»، يك زن نويسنده و موسيقى دان 

آمريكايى به نام ليزا النگ (Liza Long) در يك وب الگ، پرده از زندگى 
جانفرساى خود در كنار يكى از فرزندانش كه دچار اختالل روانى است، برمى 
دارد و موفق مى شود كه براى نخستين بار توجه عموم را نه تنها به اصالح قوانين 
حمل اسلحه، بلكه به مشكالت خانواده ها و بن بست آنان در رويارويى با نزديكان 

بيمارشان، معطوف كند. وى در اين مقاله (كوتاه شده) مى نويسد:
«سه روز پيش از آن كه آدم النزا [تيرانداز مدرسه سندى هوك] مرتكب اين 
جنايت شود، پسر سيزده ساله من، مايكل (اسم مستعار)، از آنجا كه شلوار ويژه 
مدرسه اش را به پا نداشت، به اتوبوس مدرسه نرسيد. در حالى كه چهره اش به 
تدريج خشمگين تر مى شد و حالت چشمانش تغيير مى كرد، گفت: من مى توانم 
اين رنگ را بپوشم. به او گفتم: اين رنگ آبى است، در حالى كه رنگ مجاز 
شلوار مدرسه ات، سياه يا كرم است. پسرم اصرار ورزيد: مسئولين گفته اند كه 
من مى توانم اين رنگ را بپوشم، تو يك هرزه احمقى. من هر چه كه دلم بخواهد 

مى توانم بپوشم. اينجا آمريكاست و من داراى حق و حقوقى هستم». 
خانم النزا ادامه مى دهد: «من با پسرى زندگى مى كنم كه به لحاظ روانى بيمار 
است. من به پسرم عشق مى ورزم، اما از او به شدت مى ترسم. چند هفته گذشته، 
پس از آن كه تنها از او خواستم كتاب هايش را - كه از زمان مقررش گذشته بود 
-به كتابخانه بازگرداند، او يك كارد را بيرون كشيد و تهديد كرد كه اول مرا و بعد 
خودش را خواهد كشت. خواهر و برادر 7 و 9 ساله اش كه به اين حاالت او آشنا 
هستند، پيش از آن كه من از آن ها بخواهم... از بيم جان شان، سراسيمه به گاراژ 
گريخته و درها را قفل كردند، . به هر ترتيبى شده، كارد را از مايكل گرفتم و بعد 
همه اشياء تيز و برنده در خانه را جمع آورى كردم كه حاال ديگر با من همراه است. 
اين درگيرى با مداخله پليس و گروه امداد و آمبوالنس پرهزينه براى حمل او به 
اتاق اورژانس فيصله پيدا كرد. در آن روز، بيمارستان روانى، اتاقى خالى نداشت و 
مايكل در اتاق انتظار اورژانس آرام گرفت و در نتيجه پزشكان او را با تجويز يك 

خشونت گرايى و حمل اسلحه در آمريكا 
شرم و بيمارى روانى
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دارو به خانه بازگرداندند. من و خانواده ام با حوادث مشابه اين واقعه و درگيرى 
پليس و مسئولين مدرسه و ديگران بارها و بارها روبرو شده ايم. 

من اين داستان را با شما سهيم مى شوم زيرا من مادر آدم النزا هستم. من مادر 
[وى از جوانان ديگرى نام مى برد كه در كشتار جمعى دست داشته اند] ... هستم. 
و همه اين پسرها، و همه مادران شان به كمك نياز دارند. در گيرودار يك تراژدى 
ملى، صحبت كردن از اسلحه آسان است. اما زمان آن ديگر فرا رسيده است كه 
ما در مورد بيمارى هاى روانى گفتگو كنيم. پسرم مايكل از بچه هاى نابغه است با 
ضريب هوشى باال. اما پزشكان هنوز نمى دانند به چه دليل او هر از گاهى دچار 
چنين حاالت جنون آميزى مى شود. مراقبت از او از توان من خارج است. به 
مراكز مختلف رجوع كرده ام، اما تقاضاهاى كمك من بى جواب مانده است. مددكار 
اجتماعى پسرم به من گفت كه اگر مايكل را به ارتكاب يك تخلف متهم كنم، 
شايد بتوانم او را وارد سيستم دولتى كنم [بطورى كه دولت مكلف به نگهدارى او 
شود]. اما پسرم به زندان تعلق ندارد. فرزند من بيمار است. به نظر مى آيد اياالت 
متحده آمريكا از زندان به عنوان وسيله و جايگاهى براى حل مشكالت روانى 

بيماران استفاده مى كند. 
 ،(Human Rights Watch) بر اساس آمار سازمان ديده بان حقوق بشر
تعداد بيماران روانى در زندان هاى آمريكا از سال 2000 تا 2006، چهار برابر 
شده است و قابل پيش بينى است كه اين روند همچنان سير صعودى را بپيمايد. 
هيچ كس نمى خواهد پسرى را [اشاره به پسر خود] كه از فيلم هاى هرى پاتر و 
وسايل بازى خود لذت مى برد به زندان بياندازد. اما جامعه ما، با شرم انگارى و 
ننگ شمردن (stigma) بيمارى هاى روانى و با وجود سيستم ناكارآمد بهداشت 
(Healthcare system) مانع از يافتن راه كارهاى مناسب براى حل اين مسئله، 
يعنى يافتن درمان و مراقبت هاى ويژه براى بيماران روانى و حمايت از خانواده هاى 

آنان شده است. 

هم اكنون زمان آن فرا رسيده است كه ما بطور گسترده اى به موضوع بهداشت 
روان در اين كشور بپردازيم. اين تنها مرهم و روش درمان ملت ماست. خداوند 
به من كمك كند. خداوند به پسرم (مايكل) كمك كند. خداوند به همه ما كمك 

كند.»
در راستاى اين روشنگرى، يكى از اساتيد رشته حقوق از دانشگاه كلمبيا، 
پروفسور پاتريشيا ج.ويلياميز (Patricia J.Williams)، در مقاله اى تحت عنوان 
«اسلحه و بيمارى روانى: تراژدى ها در انتظار وقوع»، مى نويسد: بيمارى روانى در 
امريكا نه تنها درك نشده، بلكه ننگ (stigma) و گاه جرم (crime) محسوب 
مى شود و توسط شركت هاى بيمه به اندازه كافى و الزم پوشش پيدا نمى كند. در 
آمريكا 58 ميليون (يك در پنج) از نوعى بيمارى روانى رنج مى برند. اگر اكثر ما از 
شيوع آن واقف نيستيم، به اين دليل است كه از حرف زدن در باره آن مى هراسيم. 
 (real) ما ملتى ديرباور و بدگمان هستيم و اصوالً بيمارى روانى را جدى و واقعى
تلقى نمى كنيم. زمانى كه پسر يكى از دوستانم گفت كه مى خواهد سر به زمين 
بگذارد و بميرد، يك بخش از كتاب دعا برايش فرستاده شد و به او گفته شد كه 
بيشتر دعا بخواند، فرد ديگرى گفت كه مسئوليت زندگيش را جدى بگيرد! اين 
نگرش و باور كه «بيماران روانى هنرپيشه هاى خوب و عاقلى هستند» به قوانين 
عمومى نيز راه پيدا مى كند: جارد لى الفنر، مردى كه به خانم گابريل گيفوردز 
(Gabrielle Giffords) نماينده آمريكا در ايالت آريزونا تيراندازى كرد، تنها 
براى مدت كوتاهى مورد مداوا قرار گرفت، تا حدى كه دادگاه صالحيت و كفايت 

او را در تاب آوردن مراحل محاكمه اش مورد تأييد قرار دهد. 
در سال 2009، اياالت مختلف در امريكا، حدود 1/6 بيليون دالر از هزينه درمان 
برنامه بهداشت روان كاسته اند. پر واضح است كه هيچ اندوخته و پس اندازى از اين 
كاهش عايد نخواهد شد. آنان، به سادگى، اين هزينه [هزينه درمان] را به جاى 
عدديگرى منتقل مى كنند: تقريباً نيمى از همه زندان هاى ايالتى و فدرال و يك سوم افراد 
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«ليزا   النگ »  مادر فرزندى با بيمارى روانى و معترض به سيستم بهداشت روان آمريكا 
در عدم حمايت از بيماران روانى و خانواده هايشان
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بى خانمان اين كشور، متشكل از بيماران روانى هستند. با توجه به اين كه بسيارى از 
بيمارى هاى روانى قابل درمان هستند، ولى ناديده گرفته مى شوند، مى توان ادعا كرد 
 Human Rights) كه اين سهل انگارى از سوى مقامات، يك بحران حقوق بشرى
Crisis) است كه به همراه آن، نيروى مفيد انسانى نيز به هدر مى رود. هيچ يك از 
ما در برابر مسموميت هاى ناشى از فشارهاى روانى دنياى مدرن مصون نيستيم. ما از 
يك سو تحت فرمان ويژگى ها و ساختار بيولوژيكى و ژنتيكى بدن مان - كه به ميزان 
زيادى عملكرد مغز و رفتارهاى ما را شكل مى دهند - هستيم و از سوى ديگر تحت 

تاثير باورهاى گروهى و سنن، گرايش هاى مذهبى و عقيدتى.
اين گونه تراژدى ها به طور معمول با طى كردن يك سرى مراحل قانونى خيلى 
زود خاموش مى شوند: مدارس مورد پيگرد قانونى قرار مى گيرند، روانشناسان جواز 
كار خود را از دست مى دهند و بيمارستان ها افراد مختلف را در خود محبوس 
مى كنند.  درگيرى اين نهاد ها، خود بر اين امر داللت دارد كه سهل انگارى در 
مورد بهداشت روان، مسئله اى است كه جنبه عمومى دارد و به همه آحاد ملت 
مرتبط است. ما در اين گونه مواقع به پيگردهاى قانونى (law suit) متوسل 
مى شويم؛كارى كه سبب مى شود كارگزاران، كارمندانى را كه دچار اختالل روانى 
هستند اخراج كنند [به آن ها فرصت درمان را ندهند] و يا مدارس، آنانى را كه 

بيش از همه نياز به كمك دارند، از ادامه تحصيل و مدرسه محروم كنند».
 (Psychology Today) تودى  سايكولوژى  نشريه  در  مقاله اى  براساس 
امريكا  فدرال  پليس  (اداره  امريكا  امنيت  سازمان  تعريف  و 
Fedral Bureau of Investigation) اف.بى.آى، قتل ها به انواع مختلف 
تقسيم مى شوند: قتل تك نفره، قتل هاى زنجيره اى (serial killing) كه در 
زمان هاى مختلف انجام مى شود و قتل هاى جمعى (mass killing) كه به 
كشتار 4 تن يا بيشتر در يك زمان اطالق مى شود. بر اساس اين آمار تعداد 
قتل هاى تك نفره از سال 1980 در آمريكا، 40 درصد كاهش يافته است، اما 

ميزان قتل هاى جمعى رو به ازدياد است. 
بر اساس اين نشريه، كشتارهاى جمعى، غالباً، توسط مردان سفيد پوست كه 
تنها و منزوى هستند، با ميزان تحصيالت حدود كالج، از بين خانواده هاى متوسط 

يا باالى متوسط صورت مى پذيرد. اين افراد معموالً در پى اهدافى هستند كه بيش  
از حد توان آنان است و ناكامى خود را به حساب ديگران مى گذارند و عالوه بر اين، 

به نوعى بيمارى روانى دچار هستند. 
آمارهاى به دست آمده از مرگ و مير كودكان و نوجوانان بوسيله سالح گرم 
(firearms) در آمريكا بسيار هشدار دهنده است. هر ساله بيش از 20,000 
كودك و جوان زير 20 سال در آمريكا، توسط اسلحه، زخمى و يا كشته مى شوند. 
پس از صدمات ناشى از تصادفات وسايل نقليه، سالح گرم، دومين دليل عمده 
تلفات جوانان بين سنين 10 تا 19 ساله در اين كشور است. تحقيقات نشان 
مى دهد كه به لحاظ اقتصادى، هزينه خشونت گرايى مسلح بر عليه كودكان و 
نوجوانان حدود 15 بيليون دالر در سال است. بر اساس آمار سازمان ملل، ميزان 

قتل هاى مسلح در آمريكا، 30 برابر فرانسه و استراليا است. 
همراه با بررسى قوانين حمل اسلحه توسط سياست گزاران، متخصصين علم 
روان نيز در ساليان اخير به ريشه يابى خشونت ورزى و  اسلحه گرايى نوجوانان 
و جوانان پرداخته و نظريه هاى مختلفى را ارايه داده اند. بر اساس برخى از اين 
نظريه ها، افرادى كه مرتكب كشتار جمعى مى شوند، به نوع شديدى از هراس 
از اجتماع (social anxiety) و كمبود حرمت نفس دچار هستند و در نتيجه 
با افراد پيرامون خود سازگار نيستند. به عالوه، اين افراد، فاقد حس همدردى 
(empathy) بوده و در نتيجه در برابر آزار و كشتار ديگران بى تفاوت اند. زمانى 
كه اين ويژگى ها، دست در دست، قهرمان طلبى  و اين ذهنيت سخت گير دنياى 
مدرن كه «تو بايد آدم بزرگ و موفق باشى» بدون هيچگونه حمايتى، بى توجهى و 
 (bullying) يا آزار والدين و نزديكان و مسئولين مدارس، سلطه جويى و قلدرى
همكالسى ها و بازى هاى خشونت زاى كامپيوترى و فيلم هاى خشن، مى گذارد، 
اين افراد احساس مى كنند كه در جامعه پيش نمى روند و در نتيجه به دنبال 
كسب قدرتى هستند تا بتوانند سررشته زندگى شان را به دست بگيرند و از دنيايى 

كه به آنان پشت كرده، انتقام بگيرند. 
در دسترس بودن اسلحه، امكان ايجاد اين قدرت كاذب و خودبزرگ بينى را براى 
آنان فراهم مى كند. اين افراد معموالً براى «گرفتن توجه» و «پذيرفته شدن»، به 
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اجتماعى

همكالسى ها و نزديكان خود در باره تخيالت كشتار مسلحانه حرف هايى به زبان 
مى آورند. اما به دليل بعيد و بزرگ بودن ابعاد مبادرت به چنين عملكردى، كسى 
اين قضيه را جدى نمى گيرد. اين جوانان، پس از سخن راندن در مورد مقاصد 
خود، از بيم طرد شدن و مورد تمسخر واقع شدن مجدد از سوى پيرامونيان، ناگزير 

به عملى كردن نقشه ها و فانتزى هاى ناسالم خود مى شوند. 
در زمينه تشخيص نوع بيمارى اين افراد پژوهش هايى نيز انجام شده است. 
دكتر دانيل آمن (Dr. Amen) از سرآمدان علم روان به ويژه تشخيص دقيق تر 
 (brain imaging) بيمارى هاى روانى از طريق بكارگيرى تصويرسازى مغز
همراه با روش هاى ديگر است. وى با جمع آورى و بررسى تصاوير مغزى بيش 
از هزاران نفر مبتال به اختالالت روانى و نيز بزهكاران و قاتلين توانسته است به 
مداواى دقيق ترى دست بيابد. او معتقد است همچنان كه ما با مشاهده برخى از 
عالئم، بطور مثال، درد معده، به بررسى ساختار، عملكرد معده و دستگاه گوارش 
مى پردازيم و تنها به تجويز مسكن براى تسكين درد بسنده نمى كنيم، به همان 
نسبت نياز داريم كه خود «مغز» - كه عضو و اندام اصلى و منشاء افكار و رفتارهاى 
خشونت زا است - را نيز مورد بررسى مستقيم قرار دهيم. او به مداواى رايج 
سيستم بهداشت روان، خرده مى گيرد و مى گويد علم روان، تنها بخشى از پزشكى 
است كه به بررسى مستقيم مغز نمى پردازد و تنها با تجويز دارو عالئم بيمارى 
را تخفيف مى دهد. بر اساس پژوهش هاى وى بسيارى از رفتارهاى خشونت آميز 
در اثر ضايعات و صدمات مغزى است. از نظر دكتر آمن، براى درك خشونت 
مى بايست چند جنبه مختلف و مرتبط به هم را مورد مطالعه قرار داد؛ بدين 
ترتيب  كه با 1-پردازش به:  مغز و بيولوژى مغز 2- بررسى هاى  روانشناختى 3- 
اجتماعى  4- معنوى، بتوان تصوير كامل ترى از ذهن بيمار به دست آورد و درمان 
را به صورت هدف مندتر نشانه گرفت (targeted treatment). بطور مثال، با 
بررسى معنوى از بيماران خشونت گرا مى توان به ميزان معناسازى و اهداف آنان در 
زندگى و قوه تشخيص شان از امور اخالقى و غيراخالقى (بطور مثال قتل) پى برد. 
حقوق  دومين  از  تاريخى،  لحاظ  به  اسلحه  حمل  قانون 
 (Constitution) اساسى  قوانين  در  مندرج   (Second Amendment)

آمريكاست. اين قانون در ابتدا به منظور دفاع شخصى در برابر خطرات و نيز 
مقاومت شهروندان در صورت سر برآوردن احتمالى حكومت خودكامه و مستبد 
در اين كشور به وجود آمد. هم اكنون آمريكايى ها در مجموع صاحب 270 تا 300 
ميليون فقره اسلحه هستند. و سود كارخانه هاى سالح گرم( firearms) آمريكا 
بالغ بر 31 بيليون دالر در سال 2011 بوده است. اعضاى انجمن ملى سالح

 NRA(National Rifle Association) از موافقين قوانين حمل، خريد و 
فروش در اين كشور هستند.

با توجه به اينكه گفتگوهاى رايج بين مخالفين و موافقين حمل اسلحه در ساليان 
اخير راه به جايى نبرده است و با وجود ازدياد كشتارهاى جمعى و آسيب هاى 
گسترده اجتماعى، اقتصادى، انسانى و روانى ناشى از اين پديده، به نظر مى رسد 
كه جامعه براى مبارزه با خشونت و راهكارهاى مناسب مى بايست راه حل همه 
جانبه اى را در پيش بگيرد كه اصالح قوانين حمل و خريد و فروش اسلحه، تغيير 
در طراحى اسلحه، آموزش خانواده ها در محفوظ نگهدارى سالح هاى شخصى، 

شرم زدايى از بيمارى هاى روانى و ارتقاء بهداشت روان را شامل شود. 
براى اطالعات بيشتر در مورد بيمارى هاى روانى و پژوهش هاى معاصر و مراكز 

محلى به اين وب سايت ها مراجعه كنيد:
The National Alliance for Mental Illnesses
www.Nami.org
The Brain and Behavior Research Foundation
www.bbrfoundation.org
The National Institute of Mental Health
www.nimh.nih.gov
You can sign a petition to the United States House of 

Representative for restricting access to guns and saving 
lives.
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پرونده

رهبر يك انقالب، 
قديس يا دروغگو؟!

جمله  پاريس  در  آبان 57  تاريخ 11  به  خبرنگاران  با  گفتگو  در  خمينى 
معروفى دارد كه به تيتر بسيارى از جرايد آن زمان تبديل مى شود: «بشر در 

اظهار نظر خودش آزاد است».
 اين جمله اگرچه براى رسانه هاى غربى به معنى موافقت رهبر مخالفان 
شاه با اصول آزادى بيان در منشور حقوق بشر است اما در حقيقت نخستين 
خود  مخالفان  از  قدرت  صندلى  بر  نشستن  از  پس  خمينى  كه  است  حقى 
دريغ مى دارد. او كمتر از چند ماه پس از انقالب به اسم حراست از اسالم 
اساسا  و  مى خواند  تحمل  قابل  غير  را  جامعه  در  موجود  آراى  از  بسيارى 
ريزى  پايه  بيان  آزادى  با  ناسازگار  را  اسالمى  جمهورى  حكومتى  فلسفه 
مى كند. با اينكه در 5 آبان 57 سرمست از هواى پاييزى حومه پاريس در 
انسان  براى  چيزى كه  اعالم كرده بود: «اولين  سخنرانى خود به صراحت 
جد  به  تهران  در   58 تابستان  و  بهار  گويى  اما  است.»  بيان  آزادى  هست 
او را به اين نتيجه مى رساند آزادى بيان فقط به درد همان اهالى فرانس 

مى خورده است. و ايرانى ها نيازى به نسخه او در فرانسه ندارند.
مى گويد:  ايتاليايى  پائزه سرا  با  مصاحبه  در   آبان   11 همان  در  خمينى 
«مطبوعات در نشر همه  حقايق و واقعيات آزادند». اين جمله، خط برجسته 
خود  حيات  سال  اولين  از  انقالب  هنوز  اما  مى شود.  نويسنده  اين  مقاله 
عبور نكرده است كه او روزنامه نگاران را متهم به خيانت به اسالم مى كند و 
روزنامه ها را سنگر دشمن مى خواند. در شكستن قلم آنها از خود ترديدى 

در  كه  ايران  در  مطبوعات  آزادى  كوتاه  عمر  سرعت  به  و  نمى دهد  نشان 
آخرين ماه هاى حكومت پهلوى توانسته اند چند صباحى آزادانه بنويسند به 

محاقى تيره تر و تنگ تر مى افتند.
مطبوعات و آزادى بيان تنها مواردى نيست كه خمينى در مصاحبه هاى 
خود در پاريس به آزادى آنها توجه نشان مى دهد. بلكه او حتى در مقام يك 
رهبر مذهبى نسبت به عقايد ملحدانه  هم انعطاف نشان داده و در مصاحبه 
«در  مى گويد:   1978 نوامبر   7 تاريخ  به  ولكرانت،  دى  هلندى  روزنامه  با 
جمهورى اسالمى كمونيست ها نيز در بيان عقايد خود آزادند.» موضوعى كه 
اين روزنامه آنرا به شاه بيت مصاحبه خود با خمينى تبديل مى كند. ديرى 
نمى پايد كه روى صفحه اول روزنامه هاى عصر تهران -كيهان و اطالعات - 
هم به تيتر درشت تبديل مى شود. اگرچه در حقيقت خمينى حتى در زمان 
باعث  موضوع  همين  اما  نداشت.  باور  خود  گفته  به  هم  مصاحبه  آن  انجام 
مثبت  ديدى  با  چپ  طيف  از  پهلوى  رژيم  مخالفان  از  بسيارى  تا  مى شود 
رهبر قديس نماى پاريس نشين را مورد توجه قرار دهند. اما عمر اين پيوند 
نامتجانس كه شاه فقيد ايران آن را با عنوان اتحاد منحوس سرخ و سياه ياد 
مى كرد آنقدر كوتاه بود كه به زودى سلول زندان هاى جمهورى از اعضاى 
همين گروه هاى چپ مملو مى شود. كمونيست ها و چريك هاى فدايى خلق 
از نخستين گروه هاى تسويه شده از انقالب مى شوند و خمينى قبل از هر 
كس ديگرى تاب تحمل آنها و عقايد ايشان را در صحنه سياسى ايران ندارد.

ــياه جمهورى اسالمى و  ــيده نيست پرونده س آنچه بر هيچكس پوش
ــهروندان ايرانى و ناديده  ــانى ش رهبران آن در نقض مداوم حقوق انس
ــتقل در جامعه جهانى است.  گرفتن تعهدات بين المللى يك دولت مس
ــم به جهان  ــس از انقالب چش ــال ها پ ــانى كه س ــيارى از كس براى بس
ــيع حكومتى درباره انقالب و داليل  ــودند به رغم همه تبليغات وس گش
ــران در خالل  ــوال جدى پابرجاســت كه چرا مردم اي ــوز يك س آن هن
ــه جلو را از قدرت  ــم گرفتند يك حكومت رو ب ــتان 1357 تصمي زمس
ساقط كنند و به جمهورى اسالمى راى بدهند تا براى دست كم سه دهه 

تا حاال بنشينند و حسرت روزهاى خوب قبل از انقالب را بخورند؟!!
اما به راستى چرا يك ملت چنين فريفته يك رهبر مى شود؟ بى هيچ 
ــتان 57  بخش عمده اى از مردم ايران فكر  ــرماى زمس ترديدى در س
ــته  ــى دل بس مى كردند نوه پيامبر به ايران باز مى گردد و آنها به قديس
ــا آن پير مرد  ــان ب ــانه هاى جهانى از خالل مصاحبه هايش بودند كه رس
ريش در تبعيد سپيد كرده ارايه مى داند. اما واقعيت خيلى زود آشكار 
ــد. فرداى پيروزى انقالب در ايران قديس پاريس نشين به ضحاكى  ش
تمام عيار تبديل شد. مردى كه دروغ هاى بسيارى در پاريس گفته بود 
ــئوليت پذيرى در قبال آنچه جان  ــانه هاى جهانى هم بى هيچ مس و رس
ــار  و سرنوشــت و زندگى چند ده ميليون ايرانى را تباه مى كرد به انتش
دروغ هاى او پرداختند. حاال سال هاست كه جمهورى اسالمى مى كوشد 

تا آن دروغ ها را پنهان نگاه دارد. برخى از آنها به اين قرار اند:

مرورى بر آنچه خمينى در پاريس به رسانه ها گفت و آنچه در تهران انجام داد:

دكتر مهدى آقازمانى (جامعه شناس)
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خمينى در 10 آبان مصاحبه اى  با خبرنگار روزنامه الكروا انجام مى دهد 
و مى گويد: «يكى از بنيان هاى اسالم آزادى است… بنياد ديگر اسالم اصل 
استقالل ملى است.» همين جمله اوست كه كمتر از يك ماه بعد در تهران 
بر سر زبان ها مى افتد و مردم تز همه جا بى خبر در راهپيمايى هاى خود 
تا  حتى  كه  اصلى  اسالمى»  جمهورى  آزادى،  «استقالل،  دهند:  مى  شعار 
سردر وزارت خارجه حكومت اسالمى هم راه پيدا مى كند اما سهم مردمى 
كه براى سر دادن اين شعار به خيابان ها آمده اند از آن نه استقالل است و 
نه آزادى، آنها حتى از همان ابتدا هم با مداخله نهادى مانند شواراى نگهبان 
و نظارت  هاى فرا قانونى آن در چهارچوب يك قانون اساسى غير دموكراتيك 
معنى جمهورى را هم نمى فهمند و به زودى ايرانى را در مقابل خود دارند 
كه براى لمس آزادى راهى جز جالى وطن در پيش ندارند. اگرچه خمينى 
حكومت   57 آذر   16 در  انگليس  تايمز  تلويزيون  خبرنگار  با  مصاحبه  در 
پيش روى مردم ايران را چنين توصيف كرده است: «حكومت اسالمى يك 
حكومت مبتنى بر عدل و دموكراسى است». رويايى كه هرگز محقق نشد 

اما ايرانيان بسيارى را آواره كرد.
خمينى اما دروغ هاى ديگرى را هم به رسانه هاى جهانى تحويل ميدهد به 
اين نمونه كه او در مصاحبه با راديو و تلويزيون اتريش، به تاريخ 10 آبان 
1357، مدعى آن مى شود نگاه كنيد: «دولت اسالمى يك دولت دموكراتيك 
به  و  ندارم  دولت  داخل  در  فعاليت  هيچ  من  اما  و  است.  واقعى  معناى  به 
همين نحو كه االن هستم، وقتى دولت اسالمى تشكيل شود، نقش هدايت 
را دارم.» اما على الرغم اين مدعا به زودى قانون اساسى جمهورى اسالمى 
خمينى را رهبر كشور و ولى فقيه قلمداد كرده و او را به همه امور زندگى 
مردم و حكومت بر آن مسلط مى كند. تهيه كنندگان قانون اساسى گويى 
كه  اند  داشته  مسابقه  يكديگر  با  آنجا  ةا  فقيه  ولى  دست  گذاشتن  باز  در 
فراموش ميكنند در حال آفرينش سلطانى دوباره در فرادى انقالب هستند. 

كه  حالى  در  ماجراست.  اين  گر  نظاره  سكوت  در  و  آرامى  به  خمينى  اما 
رسد.  مى  گوش  به  روش  اين  بودن  استبدادى  از  مخالفان  خفيف  صداى 
موافقان سلطانيسم اسالمى، سكوت خمينى را دليلى بر صحت رويه خود 
پاريس  از  قديس  ندارند  باور  هنوز  كه  هم  مردم  توده  و  مى كنند  معرفى 
برگشته شان ضحاكى دو چهره است دليلى در مخالفت با آن نمى جويند. 
اگرچه به زودى خود خمينى نيز به دفعات ولى فقيه را نماينده خدا و در 

مقابل طاغوت!!! معرفى مى كند.
خمينى در پاريس به دفعات از نظام جمهورى و ارائه سيمايى مترقى از 
اسالم لب به سخن مى گشايد به عنوان نمونه در مصاحبه با خبرنگار تلويزيون 
آلمان، به تاريخ16 دى57 مى گويد: «اسالم يك دين مترقى و دموكراسى 
دى  در23  ايتاليا،  تلويزيون  با  مصاحبه  در  يا  و  است.»  واقعى  معناى  به 
همان سال مدعى مى شود:«حكومت، جمهورى است مثل ساير جمهورى ها 
و احكام اسالم هم احكام مترقى و مبتنى بر دموكراسى و پيشرفته و باهمه 
مظاهر تمدن موافق.» و يا در مصاحبه معروف خود با لوموند، در تاريخ22 
آبان چنين عنوان مى كند كه: «شكل حكومت جمهورى است. جمهورى به 
همان معنا كه در همه جا جمهورى است. جمهورى اسالمى، جمهورى است 
مثل همه جمهورى ها.» اما به زودى و زمانى كه نخستين رئيس جمهور بر 
اساس راى مردم راهى بيمارستان فلب مى شود او جمهورى اسالمى را با 
ديگر نظام هاى جمهورى در جهان متمايز مى كند و نه راى مردم در انتخاب 
رئيس جمهور كه تنفيذ رهبر را منشاء مشروعيت دولت او عنوان مى كند. 
جمهورى اسالمى بر اخالف ادعاى نخستين رهبر آن در پاريس آنچنان كه 
نقل قول كرديم نه تنها مشابه باقى نظام هاى جمهورى در جهان نيست كه 
به داليل گوناگون از نقص در قانون اساسى گرفته تا چربش قواعد و قوانين 
اسالمى بر اصول دموكراسى خواهانه آن ملقمه اى مى شود كه كمتر كسى 
عدآن را به عنوان يك دموكراسى قابل قبول به رسميت مى شناسد. از سوى 
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ديگر آنچه را كه خمينى به عنوان دينى مترقى و سازگار با دموكراسى به 
جهانيان معرفى مى كند به زودى در قالب حكومتى كه او بنا نهاده است به 
قرائتى سنتى زده و واپسگرا مبدل مى شود كه مخل بسيارى از آزادى هاى 

انسانى در جامعه ايران مى شود.
رويا پردازى هاى روزنامه ها و رسانه هاى بين المللى از قديس نوظهور پاريس 
به همين جا ختم نمى شود و تلويزيون آلمانى زبان سوئيس از خمينى نقل 
قول ميكند كه: «رژيم ايران به يك نظام دمكراسى اى تبديل خواهد شد كه 
دستاورد  ميدهد  نشان  زمان  مرور  اگرچه  مى گردد.»  منطقه  ثبات  موجب 
چنين ادعايى براى ايران و منطقه در دهه اول انقالب يك جنگ هشت ساله 
است و در دهه دوم حمايت همه جانبه از گروه هاى تروريستى مانند حزب 
اهللا لبنان و در دهه سوم برنامه مناقشه انگيز هسته اى كه محوريت آن بر 
محو كشور اسرائيل از نقشه جغرافياى جهان استوار است. اما به راستى  حاال 
و با روشن شدن ابعاد ثباتى! كه خمينى براى منطقه و جهان به همراه آورد 

چگونه مقامات تلويزيون سوئيس پاسخگوى اين موضوع هستند؟!
المللى  بين  رسانه هاى  روايت  به  پاريس  در  حضورش  دوران  در  خمينى 
است  هند  در  گاندى  شبيه  بيشتر  كه  مى كشد  تصوير  به  خود  از  جلوه اى 
به عنوان نمونه در مصاحبه با رويترز، به تاريخ 14 آبان 57 مى گويد:«علما 
خود حكومت نخواهند كرد. آنان ناظر و هادى مجريان امور مي باشند.اين 
حكومت در همه مراتب خود متكى به آراى مردم و تحت نظارت و ارزيابى و 
انتقاد عمومى خواهد بود.» و يا در گفتگو با مجله  اُشترن، 26 دى مدعيست: 
حكومت  حكومت،  طرز  باشم.  داشته  را  دولت  رياست  نمي خواهم  «من 
جمهورى است و تكيه بر آراى ملت.» و اين نمونه جالب كه لوژورنال منطقه 
آلپ فرانسه در تاريخ 7 آذر 1357 از او نقل مى كند: «مردم هستند كه بايد 
افراد كاردان و قابل اعتماد خود را انتخاب كنند وليكن من شخصاً نمى توانم 
در اين تشكيالت مسئوليت خاصى را بپذيرم ودر عين حال هميشه در كنار 
مردم ناظر بر اوضاع هستم و وظيفه ارشادى خود را انجام مى دهم.» على 

گاندى  مى خورد.  رقم  ديگرى  سرنوشت  تهران  در  ادعا ها  اين  همه  الرغم 
ايرانى پاريس در تهران رنگ عوض مى كند و تمام قد خود را وارد مناسبات 
حكومتى كرده و كمتر مسئله اى است كه نتوان رد پاى روح اهللا خمينى 
را در آن پيدا نكرد. از مداخله در تعيين سرنوشت كشور و اينكه مردم را 
به شركت در انتخابات و راى دادن به جمهورى اسالمى تشويق، ترغيب و 
از  مى شود.  منجر  كشتار هاى 67  به  كه  حكمى  كردن  امضا  تا  كند  ارعاب 
اداره جنگى هشت ساله كه بيليون ها دالر خسارت مادى و معنوى به ايران 
وارد مى كند تا فتواى قتل سلمان رشدى كه مناسبات بين المللى دولت را 
با مانع روبرو مى سازد. از اشغال سفارت آمريكا تا اجراى احكام واپسگرايانه 
منطبق بر شريعت در دادگاه هاى ايران. همه و همه دستاورد هاى ده ساله 

حكومت مردى است كه نمى خواست هيچ نقشى در حكومت داشته باشد.
با اين حال همچنان زواياى جالب ديگرى نيز از اختالف بين آنچه حقيقت 
وجود خمينى است و آنچه رسانه هاى جهان از او در پاريس مخابره كرده اند 
مدعيست:  آبان57  در4  رويترز،  با  جنجالى  مصاحبه اى  در  او  دارد.  وجود 
«حكومت اسالمى ما اساس كار خود را بر بحث و مبارزه با هر نوع سانسور 
مى گذارد.» و يا همان روز در مصاحبه ديگرى با راسلگر، مى گويد: «حكومت 
اسالمى بر حقوق بشر و مالحظه  آن است. هيچ سازمانى و حكومتى به اندازه  
اسالم مالحظه  حقوق بشر را نكرده است. آزادى و دموكراسى به تمام معنا 
فرد  آخرين  با  اسالمى  حكومت  اول  شخص  است،  اسالمى  حكومت  در 
با  گفتگويى  در  كه  فريبانه  عوام  ادعاى  اين  ويا   «. امور  در  است  مساوي 
مجله اكسپرس،20 دى 57 مطرح ميكند: «اسالم، هم حقوق بشر را محترم 
مى شمارد و هم عمل مى كند. حقى را از هيچ كس نمى گيرد. حق آزادى را 
از هيچ كس نمى گيرد. اجازه نمى دهد كه كسانى بر او سلطه پيدا كنند كه 
حق آزادى را به اسم آزادى از آنها سلب كند.» جهانيانى كه اين گفتگوها 
را خوانده بودند با به قدرت رسيدن خمينى در تهران بيش از پيش شگفت 
زده شدند چرا بارها و بارها خبر اعدام هاى انقالبى، مصادره اموال مردم به 
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بهانه وابستگى به رژيم سابق و يا داشتن ثروت، اعدام كوشندگان اقتصادى 
و چهره هاى موفق اقليت هاى مذهبى كه اتفاقا در خدمت رسانى به جامعه و 
توليد و توسعه صنعتى و تجارى ايران كوشا بودند مانند حاج حبيب القانيان، 
دستگيرى، فرار و تبعيد بسيارى از روزنامه نگاران، مجريان و برنامه سازان 
راديو تلويزيون ملى ايران كه حكومت انقالبى بر اساس فتواى رهبر زاهدش! 
آنها را مفسد، مطرب، وابسته به دربار، عياش و... لقب داده بود در صدر اخبار 
رسيده از ايران قرار مى گرفت ايرانى كه رهبرى قديس مسلك در آن اينك 

به قدرت رسيده بود.
رهبرى كه روزنامه فيگارو در 22 مهر 57، از قول او نوشته بود:«ما وقتى از 
اسالم صحبت مي كنيم به معنى پشت كردن به ترقى و پيشرفت نيست. ما 
قبل از هر چيز فكر مي كنيم كه فشار و اختناق وسيله ى پيشرفت نيست.» و 
يا خبرگزارى فرانسه به تاريخ13 آبان 57 اين جمله را از او روى خط تلكس 
خود فرستاد كه: «دولت استبدادى را نمى توان حكومت اسالمى خواند…

رژيم اسالمى با استبداد جمع نمى شود.»
اما همين رهبر درست از اسالم، چوبدستى ساخت كه با آن بتواند ساير 
رقباى سياسى را از ميدان به در كند و در اين راه از تنها چيزى كه واهمه 
نداشت تناقض هاى آشكارى بود كه بين گفته ها و ادعاهايش و وجود داشت 
و هر روز بيش از ديروز نمايان مى شد. او تنها راه پيشرفت و بسط حكومت 
و ايدئولوژى خود را از راه فشار و اختناق جستجو مى كرد و شايد حتى به 

اندازه لحظه اى هم در اين راه ترديد نكرد.
يكى ديگر از وجوه دروغپردازى قديس پاريس موضوع اقليت هاى مذهبى 
اسالمى  جمهورى  رسوايى  تشت  به  ترديدى  هيچ  بى  كه  مسئله اى  است. 
در همه سى و چهار سال گذشته مبدل شده است. خمينى اظهار نظر هاى 
قابل توجهى در پاريس در اين زمينه مى كند. او به اشپيگل در تاريخ16 
آبان 57 مى گويد:«اقليت هاى مذهبى به بهترين وجه از تمام حقوق خود 
برخوردار خواهند بود.» و يا در مصاحبه اى با القومى العربى،فقط چند روز 

پس از آن مى گويد: «تمام اقليت هاى مذهبى در ايران براى اجراى آداب 
دينى و اجتماعى خود آزادند.» خمينى كه از سال ها قبل نشان داده است 
با اسرائيل زاويه دارد در سخنرانى 1 دى 57 خود در نوفل لوشاتو اينگونه 
ظاهر سازى مى كند كه: « از يهوديانى كه به اسرائيل رفته اند دعوت مى كنيم 
به وطن خود بازگردند. با آنها كمال خوش رفتارى خواهد شد.» در حالى كه 
رهبر شيعى مذهب انقالب ايران ميان زبان و قلبش در بيان اين گفتارهاى 
كه  مى دهد  نشان  زود  خيلى  خمينى  دارد.  جدى  اى  فاصله  پسند  جهانى 
درباره اقليت هاى مذهبى صادق نبوده است و برخورد او و عناصر حكومتش 
پرونده  و  وحشتناك  اى  اندازه  تا  مذهبى  هاى  اقليت  مختلف  گروه هاى  با 
جمهورى اسالمى در اين زمينه به اندازه اى سياه است كه نيازى به توضيح 
در خصوص آن ديده نمى شود كما اينكه در شماره دوم ماهنامه فرهنگى 
ايرانشهر به تاريخ دسامبر 2012 به طور تفصيلى اين موضوع مورد كنكاش 

قرار گرفته است. 
حال سوال اينجاست كه رسانه هاى بين المللى از تبليغ ديدگاه هاى خمينى 
كه سراسر دروغ و رياكارى بود چه هدفى را دنبال مى كردند. شايد نتوان از 
همه كارنامه حكومت پهلوى دفاع كرد اما هر عقل سليم و وجدان منصفى 
اين نكته را به روشنى تاييد مى كند كه وضع مردم ايران پيش از انقالب 

1357 به مراتب بهتر از اين چيزى است كه امروزه در ايران جريان دارد.
شاهد  كه  امروز  نسل  براى  كه  رخداد هاست  مرور  و  آشكار  تفاوت  همين 
حسرت هر روزه پدران و مادران خود از ياد اورى دوران پيش از انقالب است 
اين سوال را مطرح مى كند كه چرا يك ملت بايد تا اين اندازه بى توجه به 
هشدار معدود روشنفكران آينده نگر و در پس تبليغات مسموم رسانه هاى 
خاص كه از اعتماد عمومى جامعه جهانى به نوعى زشت سوء استفاده كردند 
خود را به منجالبى در افكنند كه هنوز پس از سه دهه افق روشنى براى 
خالصى از آن در ديدرس نيست. آيا به راستى انقالب زمستان 1979 نتيجه 

بى مسئوليتى رسانه ها درباره سرنوشت يك ملت نيست؟
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درست به همان ترتيبى كه رسانه هاى امريكايى كارى بسيار سست و شلخته و 
غير حرفه اى در دوره ى ميان 11 سپتامبر 2001 تا 19 مارس 2003 در شرايط 
آماده شدن دولت بوش براى حمله به عراق انجام دادند رسانه هاى غربى كارى 

بسيار غير حرفه اى و سست در باب انقالب 
ايران در سال 1357 به انجام رساندند. اين 
موضوع البته بدان معنى نيست كه رسانه ها 
به  نظامى  حمله ى  از  توانستند  مى  ضرورتا 
عراق يا انقالب 57 پيش گيرى كنند (قدرت 
رسانه ها محدود است) اما تفاوت است ميان 
انجام وظيفه و عدم انجام آن. سخن نويسنده 
در اين مطلب اين نيست كه رسانه هاى غربى 
حكومت  و  خمينى  آمدن  كار  روى  موجب 
دينى اش شدند (انقالبيون ايرانى با همكارى 
رژيم پهلوى اين كار را انجام دادند)؛ آنها افكار 
عمومى را با ضعف نگرش انتقادى و تحليلى 

خود براى اين كار آماده كردند.  

دادن كارت سبز به اهل سياست
در دوره ى ميان رويداد 11 سپتامبر تا حمله به عراق، رسانه هاى امريكايى اكثرا 
سوالى جدى و چالش برانگيز از مقامات اياالت متحده نپرسيدند و به ابزار تيم 
بوش- چينى- رامسفلد براى اقناع افكار عمومى جهت حمله به عراق تبديل 
شدند. آنها به جاى انجام مسئوليت خود به كارى بسيار آسان رو كردند: انتقال 
اطالعات قطره چكانى و بعضا نادرست مقامات به عنوان مطالبى با منبع ناشناخته 

(كه البد نبايد آن را مى گفتند، معلوم نيست چرا) در باب وجود سالح هاى كشتار 
جمعى در عراق و ضرورت اقدام در اين باب.

در دوره ى شهريور 1357 تا بهمن آن سال رسانه هاى غربى بدون هيچ گونه 
شخصيت  در  كاو  و  كند  جاى  به  توطئه 
خمينى و آراى وى و اطرافيان و همپيمانانش، 
ارائه تحليل از روحانيت شيعه و بلند پروازى ها 
و جاه طلبى ها و مدعياتش، نظام سياسى اى 
سياسى  رفتار  دادند،  مى  وعده  آنها  كه 
(مثل  خمينى  همراه  و  حامى  گروه هاى 
هيئت هاى  و  اسالم  فدائيان  تروريست هاى 
موتلفه) صرفا به گزارش رويدادهاى خيابانى و 
موضع گيرى هاى خمينى پرداختند. گزارش 
رويدادهاى خيابانى و ميدانى به دليل هيجان 
و  رسانه ها  براى  است  آن  در  كه  تحركى  و 
مخاطبان آنها جذابيت دارد و در عين آن كه 
براى اطالع رسانى الزم است بدون دادن زمينه و شرايط سياسى و تحوالت آن 

كافى نيست. 

تنبلى رسانه اى
شايد بتوان سستى و تنبلى روزنامه نگاران ايرانى آن دوره در معرفى خمينى و 
ايده ها و افكارش و نيز گروه هاى سياسى ديگر و رفتارشان به جامعه ى ايران را به 
حساب سانسور در كشور گذاشت (كه اين البته همه ى داستان نيست چون آنها 
مى توانستند روابط وى با گروه هاى تروريستى و الت هاى مذهبى را گزارش دهند 

تنبل،   
و  شلخته 

جوگير شده 
مجيد محمدى
جامعه شناس

رسانه هاى غربى
 در مواجهه با انقالب 57:
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و حكومت از اين كار آنها استقبال هم مى كرد) اما كسى جلوى خبرنگار گاردين 
يا نيويورك تايمز يا لوموند را نگرفته بود كه گزارشى از روابط خمينى با گروه هاى 
تروريستى داخلى و خارجى، روابط وى با دولت هاى خارجى، يا ايده هاى وى 

در باب واليت فقيه و اجراى احكام شريعت 
مثل سنگسار يا قطع دست و پا يا ضرورت 
حجاب و اعدام هاى دسته جمعى عرضه كند. 
اگر نكردند بايد اين را به حساب تنبلى آنها يا 
سمپاتى آنها به حركت هاى انقالبى گذاشت.

خمينى در مدت حدود چهار ماه در فرانسه 
حدود 120 مصاحبه ى رسانه اى داشت (به 
طور متوسط روزى يك مصاحبه) و در اين 
مصاحبه ها نيز اغلب پاسخ درستى به سواالت 
نمى داد و امور را به بعد از پيروزى موكول مى 
كرد. طبعا رسانه ها مى بايست از كسانى كه 
روحانيت را مى شناختند در باب اين نحوه 

مصاحبه و اين نحوه پاسخگويى سوال مى كردند اما آنها اين موضوع را رها مى 
كردند. روزنامه نگار جستجو گر فقط تكليف محول شده را انجام نمى دهد بلكه 
در پى اطالع رسانى به افكار عمومى است، كارى كه رسانه هاى غربى كمتر در باب 
خمينى و خامنه اى و بسيارى ديگر از اسالمگرايان انجام داده اند. آنها البته در دادن 
عناوين مورد نظر جباران مثل آيه اهللا به خمينى يا «رهبر معظم» به خامنه اى 

سنگ تمام گذاشته اند بدون آن كه رهيافت انتقادى خود را به جريان بيندازند. 
تنها پس از حمالت يازده سپتامبر بود كه افكار ضد غربى و تنفر اسالمگرايان 
نسبت به غرب كه در آثار سيد قطب (مرجع تقليد سياسى اخوان المسليمين و 

اسالمگرايان شيعه در ايران) منعكس شده به تدريج در روزنامه هاى امريكايى 
منتشر شد در حالى كه پس از حمله ى اسالمگرايان به برج هاى دوقلو در سال 
1994 چنين كارى بايد انجام مى شد. توجه داشته باشيد كه پس از دو دهه 
فريبكارى رژيم جمهورى اسالمى هنوز ايده ها 
و افكار فاشيستى خامنه اى و ايدئولوگ هاى 
فاشيست حكومت با وجود سفر صدها روزنامه 
نگار غربى به ايران حتى در يكى از نشريات 
تنها  است.  نشده  منتشر  غربى  رسانه هاى  و 
هسته اى  برنامه ى  به  مربوط  وى  سخنان 
در  انعكاسى  است  ممكن  غرب  با  روابط  يا 
غربى  رسانه هاى  كند.  پيدا  غربى  رسانه هاى 
از حيث هشدار دادن به خطرات اسالمگرايان 
دهه ى  پنج  در  شيعه  اسالمگرايان  باالخص 

اخير اصوال نمره ى صفر دريافت مى كنند. 

جوگير شدگى
ظاهرا  چهره ى  مبهوت  ايرانى  نگاران  روزنامه  و  روشنفكران  كه  طور  همان 
فرهمندانه ى خمينى و سخنان عوامگرايانه ى وى شده و در برابر وى زبان به دهان 
مى گرفتند و از وى سواالت دشوار نمى پرسيدند خبرنگاران و گزارشگران غربى 
نيز عكس «امام» زير درخت سيب را منتشر مى كردند. خمينى همانند خامنه اى 
با خبرنگاران ايرانى مصاحبه نمى كرد چون براى آن مصاحبه ها ارزش تبليغاتى 
قائل نبود (او فقط يك مورد اين كار را انجام داده كه بدون اسامى خبرنگاران بوده 
عدو معلوم است متن آن بعدا دستكارى شده چون خبرنگار- كيهان يا اطالعات- در 
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ابتدا آرزوى تاسيس حكومت اسالمى مى كند؛ خمينى در اين مصاحبه حتى به 
يكى از سواالت به درستى پاسخ نمى دهد و از پاسخ طفره مى رود). 

خمينى و وفادارانش از آغاز به رسانه ها به صورت ابزار تبليغاتى و نه مجراى 
همين  به  كردند.  مى  نگاه  رسانى  اطالع 
كشور  خارج  در  به خمينى  وفاداران  دليل 
كه كارهاى رسانه اى وى را انجام مى دادند 
در مصاحبه هاى خمينى در خارج كشور به 
هنگام ترجمه ى پاسخ ها سخنان وى را مطابق 
با مذاق افكار عمومى غربى تنظيم مى كردند. 
موضوع  اين  از  غفلت  با  غربى  خبرنگاران 
چهره ى واقعى خمينى را براى مخاطبان خود 
مغفول گذاشتند. اين خطا در سال هاى اخير 
شده  تكرار  نژاد  احمدى  با  مصاحبه  در  نيز 

است.  
تصور جريان هاى انقالبى و چپ كه البته جريان هاى ليبرال را نيز مقهور خويش 
ساخته بودند آن بود كه پيامبر تازه اى دارد ظهور مى كند و قرار است عدالت و 
سعادت را به جامعه ى ايران به ارمغان ببرد. با همين تصور بود كه ديگر كسى 
در زندگى گذشته ى يك پيرمرد 76 ساله كنكاش نمى كرد تا نشان دهد فردى 
با اين افكار و آرا چه جهنمى را براى مردم ايران برپا خواهد ساخت. خمينى در 
محدوده ى بسيار كوچكى در مصاحبه هاى قبل از بهمن 57 به مردم دروغ گفت و 
وعده هاى دروغين داد (مثل آزادى ماركسيستها يا آزادى مطبوعات يا جمهورى 
فرانسه يا آزادى حجاب). در بخش عمده اى از عملكردهاى بعد از انقالب، او به 
همان چيزهايى عمل كرد كه قبال در دروس خود عرضه كرده بود و هر كس كه با 

آنها آشنا بود يا تالش مى كرد آشنا شود آنها را از قبل متوجه مى شد. 
روزنامه نگاران ايرانى در داخل و خارج مرعوب مرجعيت شيعه بودند و به مطالب 
و ديدگاه هاى روحانيون كه به قرون وسطى تعلق داشت نمى پرداختند و تصور 
آن را نيز نمى كردند كه دوباره در ايران سنگسار و قطع و دست  پا و انگشتان و 

تازيانه زدن برقرار شود. روزنامه نگارى كه از قدرت كافى براى درك ايده هاى طرف 
مورد مصاحبه يا گزارش خود برخوردار نباشد و نتواند اجراى آن ايده ها را تصور 
كند به ابزار تبليغاتى سياستمداران تبديل مى شود. روزنامه نگاران غربى طبعا 
نمى بايست مرعوب مى شدند و از گزارش 
ديدگاه هاى قرون وسطايى روحانيت شيعه به 
مخاطبان خود غفلت مى كردند. عدم اطالع 
روزنامه نگار از ايده هاى طرف مقابل توجيهى 

مناسبى براى غفلت از آنها نيست.

برساختن چهره ى يك منجى از يك 
قصاب

و  مسئوالنه  غير  نگارى  روزنامه  كار  تنها 
سست است كه بر اساس آن يك تروريست و 
قصاب (كه قبال ايده هاى قصابى اش را در متون 
و دروس فقهى اش به روشنى بيان داشته) به صورت يك منجى و رهبر انقالب 
در افكار عمومى معرفى مى شود. رسانه ها الزم نبود وى را چنين لقب دهند بلكه 
كافى بود افكار و ايده هاى فقهى اش را مرتبا براى مردم ايران و دنيا بيان كنند 

كارى كه پس از 11 سپتامبر با بن الدن و دستيارانش كردند.

سستى در انجام وظيفه
ماموريت رسانه ها در جوامع آزاد و دمكراتيك فراهم كردن اطالعات الزم براى 
مردم جامعه ى خود و ديگر جوامع جهت تصميم گيرى مبتنى بر اطالعات و 
شناخت است. اگر چنين باشد اين رسانه ها چنين ماموريتى را در برابر انقالب 
سال 57 انجام ندادند. آنها تنها پس از آغاز كشتارهاى خمينى در اسفندماه 57 كه 
روزى دهها تن را اعدام مى كردند و سركوب تظاهرات زنان از خواب بيدار شدند 
چنانكه پس از آغاز درگيرى هاى نيروهاى ميلشياى عراقى با سربازان امريكايى و 
چند هزار كشته از خواب بيدار شدند و سواالت دشوار خود را از مقامات اياالت 
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متحده پرسيدند. 

توجه داشته باشيد كه راه دور و درازى وجود دارد ميان وجود آزادى و بهره 
برداى از آن. در جوامع غربى آزادى وجود دارد اما استفاده از آن ممكن است 
هزينه هايى براى روزنامه نگار يا موسسه ى رسانه اى داشته باشد كه استفاده از 
آن امكان را به حاشيه براند. اين امر اگر در مورد دوره ى قبل از حمله به عراق 
صحت داشته باشد (به دليل منافع در هم پيچيده ى موسسات رسانه اى بزرگ و 
شركت هاى تجارى و صنعتى در اياالت متحده) حداقل اين موضوع در باب انقالب 
ايران صدق نمى كند چون رسانه هاى غربى هيچ منفعتى در عدم گزارش وضعيت 
انديشگى و سياسى و سوابق رهبران انقالب و رفتار خشونت آميز بخشى از تظاهر 

كنندگان نداشتند. 
به همين دليل است كه توطئه باوران روى كار آمدن روحانيون و وفاداران آنها در 
ايران را به توطئه ى غربى ها  و رسانه هايى مثل بى بى سى فارسى نسبت مى دهند 
چون نمى توانند تصور كنند كه چگونه رسانه ها و رهبران دولت ها از باليى كه 
دارد بر سر مردن ايران و دنيا مى آيد غفلت كنند. آنها نمى توانند تصور كنند كه 
روزنامه نگار غربى نيز ممكن است مبهوت شرايط شود، كار و مشق خود را انجام 
ندهد (مواردش را در مصاحبه با احمدى نژاد بسيار ديده ايم، مثل بى اطالعى 
كريستيان امانپور از اتهام عماد باقى يا بر اطالعى كيتى كوريك از زن مصرى 
كشته شده در آلمان) يا اگر چپ باشد موضعى وفادارانه به رهبران ظاهرا انقالبى 

اما راهزن و قصاب داشته باشد. 
رسانه هاى چپ در گزارش نقض حقوق بشر در ايران، ونزوئال يا ديگر كشورهايى 
كه مواضع ضد امپرياليستى دارند هيچ كارى انجام نمى دهند و از آنها چنين 
انتظارى نمى رود چون آنها تنها نقض حقوق بشر توسط دول همپيمان با اياالت 
متحده مثل بحرين يا عربستان سعودى را گزارش مى دهند و بالفاصله بعد از 
گزارش بدون استثنا ذكر مى كنند كه مثال بحرين محل ناوگان پنجم امريكاست 
عنوان «اكنون  تحت  گودمن  اِيمى  ساعته ى  يك  برنامه هاى  به  كنيد  (گوش 
دمكراسى» كه روزهاى غير تعطيل از شبكه ى راديويى ان پى آر پخش مى شود). 
اما حتى نشريات راست نيز كه با دولت ايران مشكل دارند تالشى براى انعكاس 
نقض حقوق بشر در ايران انجام نمى دهند. هر روز دهها نفر كه سال ها زندانى 
بوده يا حقوق آنها توسط حكومت دينى نقض شده از ايران خارج مى شوند اما 
هيچ صدايى از آنها در رسانه هاى غربى شنيده نمى شود. بنابراين رسانه هاى غربى 
نه تنها قبل از انقالب بلكه در سال هاى بعد از آن كارى شلخته، سست و  غير 
حرفه اى در گزارش رفتار و باورهاى اسالمگرايان شيعه و حاكم در ايران انجام 

داده اند. 

انقالب ضد دمكراتيك و ضد آزادى
كمتر گزارشى از انقالب 57 اين حركت جمعى ضد دمكراتيك و ضد آزادى 
در ايران را به جامعه ى جهانى معرفى كرد. بر خالف آنچه انقالبيون مى گويند 
روحانيت انقالب را ندزديد؛ آن را به تمامه به نمايش گذاشت. انقالبيون مخالف 
جمهورى اسالمى انقالب 57 را انقالبى دمكراتيك و مردمى و در جهت آزادى 
و مردمساالرى معرفى مى كنند و معتقدند روحانيت آن را از مسيرش منحرف 
كرد اما غير از شعار چيزى از اين امور در حركت گروه ها و نهادهايى كه تاسيس 
شد ديده نمى شود. دمكراسى و آزادى در آن روزها تنها سخنان بى محتوايى 
بود كه بر زبان انقالبيونى كه هيچ دركى از اين دو (غير از تنفر از رژيم سابق و 
تالش براى تاسيس مدينه ى فاضله ى خيالى با كشتن و حذف و سركوب مخالف 
خود) نداشتند جارى مى شد. فقط براى نمونه اول نگاه كنيد به ادبيات انقالبيون 
كه لغت ليبرال را به عنوان يك ناسزا به كار مى بردند و بعد ببينيد تا چه حد 
اين مسير ضد آزادى و ضد دمكراسى و تنفر در گزارش هاى رسانه اى منعكس 

شده است.
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بازخوانى پرونده آنچه در زمان وقوع انقالب ايران در پاييز و زمستان سال 
1357 خورشيدى مصادف با ماه هاى آخر سال 1978 و نخستين ماه هاى 
داد،  روى  رويداد،  اين  خصوص  در  ايران  از  خارج  در  ميالدى  سال 1979 
بدون شناخت درست از موقعيت و فضايى كه در آن تشكل فعال دانشجويى 
دانشجويان ايرانى مخالف رژيم پهلوى در  خارج از ايران دست به اقدامات موثر 

و غير موثر مى زندند غير ممكن مى نمايد. به 
همين دليل براى شناخت بهتر از ماهيت 
دهه  سال هاى  دانشجويى  جنبش  به  آنچه 
مقيم  ايرانى  دانشجويان  بين  در   1970
كنفدراسيون  عنوان  تحت  كشور  از  خارج 
دكتر  سراغ  به  يافت،  شهرت  دانشجويى 
دانشگاه  بين  وقت  رابط  محمودى  هما 
 (UCLA)ايالتى كاليفرنيا در لس آنجلس
و دانشگاه ايران رفتيم تا از منظر او بيش 
در  دانشجويى  جنبش  ماهيت  با  پيش  از 
سال هاى منتهى به انقالب ايران در خارج 

از كشور و شرايط حاكم بر فضاى مبادالت فرهنگى و آموزشى بين دو كشور 
ايران و آمريكا مطلع شويم.

دكتر هما محمودى كه در سال 1959 از ايران به آمريكا مهاجرت كرد و 
به پشتوانه علمى پدرش دكتر جليل محمودى كه براى سال هاى متمادى از 
چهره هاى شاخص فرهنگى ايرانى آمريكايى و يكى از مفاخر دانشگاهى اياالت 
متحده امريكا محسوب مى شود از بدو ورود در زمينه هاى علمى و دانشگاهى 
جزو زنان پيش رو در جامعه امريكا محسوب شده است. دكتر محمودى در 

دكتراى  مقطع  در  ايران  انقالب  وقوع  از  پيش  سال  درست 9  سال 1970 
زن  نخستين  عنوان  به  آن  از  وپس  شد  التحصيل  فارغ  روانشناسى  علوم 
روانشناس ايرانى كه به مقام استادى در دانشگاه UCLA رسيده است بر 
كرسى هيئت علمى اين دانشكاه تكيه زد. او در سال 1974 در راستاى برنامه 
توسعه مناسبات فرهنگى دانشگاه ايالتى كاليفرنيا و وزارت علوم ايران كه از 
برنامه هاى بلند پروازانه شاه محسوب مى شد 
به ايران بازگشت و طى چند سفر  در مقام 
در  كشور  دو  آموزشى  نظام  فرهنگى  رابط 

صدد خدمت به ميهن مادرى خود بود.
آن  خصوص  در  محمودى  هما  دكتر 
سال ها بررسى شرايط را از زمينه هاى الزم 
به  منجر  شرايط  صحيح  شناخت  باز  براى 

وقوع انقالب مى داند و مى فزايد: 
«اينكه فكر كنيم انقالب ايران يك شبه 
اتفاق افتاد تصورى ساده لوحانه است. البته 
بايد اذعان كرد كه در آن دوره خاص تاريخى 
حوادثى كه رخداد دست به دست هم داد تا روند وقوع حوادث را شتاب بخشد 
و بى شك كمتر كسى بود كه اين تصور را داشته باشد كه رژيم به ظاهر مقتدر 
حاكم در كوتاه مدت از هم فرو بپاشد. به ياد دارم كه فقط در آن زمان فرهنگ 
هوالكويى بود كه در سال 1976 با تحليل شرايط وقت و زمانى كه در دانشگاه 
تهران مشغول به فعاليت بود اين هشدار را به ما مى داد كه اين كشور با شرايط 
كنونى ماندگار نيست. اما به راستى چه داليلى باعث مى شد كه چنين خطى 
در جريان باشد؟ براى پاسخ به اين سوال بايد شما را به همين كاليفرنيا باز 

شاه
 نتوانسته بود 
ايدئولوژى 
ملى ايجاد كند

دكتر هما محمودى
رابط دانشگاه UCLA و دانشگاه تهران در قبل از انقالب:
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گردانم. از زمانى كه در اوايل دهه 1970 به دانشگاه ايالتى كاليفرنيا پيوستم 
شاهد آن بودم كه مسير جريان تفكرات دانشجويى جوى ضد رژيم پادشاهى 
داشت. دانشجويان ايرانى، كنفدراسيون دانشجويى را تشكيل مى دادند كه در 
آن خطوط گوناگون چپ اكثريت داشت. در حقيقت رژيم پهلوى از احياى 
يك ايدئولوژى ملى ناتوان مانده بود و طبقه روشنفكر و تحصيل كرده ايرانى 

بيشتر از پيش به تفكرات چپ گرايانه توجه 
نشان مى داد.

در  بود.  واقعيت  از  بخشى  تنها  اين  اما 
حالى كه در آن سال ها مراوده متخصص، 
دانشجو و نيروهاى زبده اجتماعى بين ايران 
و آمريكا باب شده بود و عالقه مفرط شاه به 
ايجاد نوعى رشد و تجدد در كشور بر اساس 
مدل آمريكايى آن، اين شبه را در ايران پر از 
تناقض ايجاد مى كرد كه پادشاه كشور غرب 

زده شده است.»
سال 1976  در  كه  محمودى  هما  دكتر 

در مالقاتى خصوصى بين مديران ارشد دانشگاهى كاليفرنيا با شاه و وزير 
علوم وقت شركت داشته است در توصيف شرايط حاكم در قالب بدنه قدرت 

مى گويد:
« در سال 1976 در اتاق وزير علوم هيچ نشانى از حب به وطن ديده نمى شد. 
در آن سرسراى بزرگ و اتاق وسيع هيچ نمادى از ايران وجود نداشت. درحالى 
كه مديران ارشد دانشگاهى كاليفرنيا و من فكر مى كرديم بايد نشانه هايى از 
ايران را در اتاق كار آقاى وزير علوم ايران ببينيم. كه در حقيقت اتاق آقاى وزير 

نمادى از حاكميت وقت بود. در خيلى از جاها مى شد اين دوگانگى را پيدا كرد. 
و ديد كه بين توده جامعه كه هنوز در عقب ماندگى هاى فرهنگى، اقتصادى 
و عدم توسعه يافتگى سياسى دست و پا مى زنند و نظام قدرت كه روز به روز 
سعى مى كرد خود را متجددتر، غربى تر و... كند شكاف عميقى پديد آمده بود 
و عمق هم مى گرفت. خاطرم هست شاه سعى داشت با اتكا به پول نفت تمامى 
مظاهر تمدن را براى ايران بخرد. البته او از 
كشورى  داشت  دوست  پرستى  وطن  روى 
آبادتر و مترقى تر داشته باشد اما غرورى كه 
در مقام پادشاه يك امپراتورى 2500 ساله او 
را احاطه كرده بود نمى گذاشت درك درستى 
از روش صحيح كار داشته باشد. تمايل داشت 
همه سخت افزارها را با اتكا به پل نفت تهيه 
و  افزارى  نرم  تربيت  در  كه  حالى  در  كند 
منابع انسانى بسيار عقب مانده بود. در پاسخ 
به تقاضاى شاه بر اساس اين ديدگاه بود كه 
مالقات  در   UCLA دانشگاه  وقت  رييس 
خصوصى كه با شاه داشتيم خطاب به او گفت: «عاليجناب شما تمايل داريد 
25 هزار دالر ويتامين بخريد و همه آنها را در دهان يك نوزاد تازه به دنيا آمده 
بريزيد و بعد انتظار داشته باشيد با صرف مدت كوتاهى او به يك جوان 25 ساله                 
تبديل شود.» و حقيقتا هم همين ديدگاه وجود داشت. از سوى ديگر جريانات 
ملى و گرايش هايى كه به نوعى با نام مصدق در ارتباط بود از ديد حكومت 
مغضوب تلقى مى شد. همين موضوعات است كه در اين سوى دنيا دانشجويان 
عدايرانى كه تازه با دموكراسى و فضاى باز سياسى آشنا مى شدند تمايل و گرايش 
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تندى به نحله هاى چپگرايانه پيدا مى كردند.
اعتراضات  جو  و  دانشجويان  موافقت  منزله  نبايد به  را  موارد  اين  همه  اما 
فعال  بخش  انقالب  از  قبل  سالهاى  در  گرفت.  نظر  در  خمينى  شخص  با 
و  بود  كنفدراسيون  فعال  بدنه  از  كوچك  قسمت  يك  مذهبى  دانشجويان 
تشكيالت تاثيرگذارى از  نظر  دانشگاه محسوب نمى شد. حتى تا كمتر از يك 
سال قبل از وقوع انقالب هم كسى از اسم خمينى باخبر نبود. همه چيز در آن 
روزها خيلى سريع پيش رفت و حوادثى كه در د اخل و خارج از ايران به وقوع 
مى پيوست به صورت حيرت انگيزى جامعه را به پيش بينى فرهنگ هالكويى 

نزديك كرده بود كه معتقد بود كشور با آن شرايط ماندگار نيست.»
دكتر هما محمودى در خصوص رفتار دانشجويان كنفدراسيونى مى گويد:

«برخى رفتارها تند بود. حتى در مواردى مخل انجام برنامه ها مى شدند مانند 
وقتى شهبانو فرح پهلوى براى دريافت مدرك دكتراى افتخارى خود در زمينه 
خدمات بشر دوستانه به دانشگاه USC آمد، همين گروه هاى دانشجويى بودند 
كه نگذاشتند برنامه به صورتى كه پيش بينى شده بود به انجام برسد. يا حتى 
در UCLA همين دانشجويان به دفتر كار من به عنوان رابط دانشگاه و ايران 
هجوم بردند و شيشه ها و ميز و صندلى را شكستند. البته من آنها را محصول 
عدم پرورش در يك نظام دموكراتيك قلمداد مى كنم. چرا كه اين بچه ها از 
همان جامعه آمده بودند اما شرايط شان كامال با ما متفاوت بود. مى شد ديد 
كه خيلى هايشان با بورسيه هاى دولتى آمده بودند و حاال بر عليه همان دولت 
شعار مى دادند. يكى دو سال بعد كه بورسيه ها قطع شد و اين دانشجويان با 
مشكل اجاره بهاى محل هاى اقامتشان و هزينه هاى كشنده زندگى دست به 
گريبان شدند شايد تازه فهميدند كه تصورات ذهنى شان كامال غلط بوده 
است. البته بورسيه ها به يكباره قطع نشد اما در خالل مراحل انجام آن مى شد 
ديد كه واقعا خيلى از دانشجويان با چه تصورى درگير مبارزه شده بودند. 
آنها اصوال به چنين حكومتى كه از راه مى رسيد اعتقادى نداشتند. آنها باور 
داشتند كه بعد از انقالب در ايران دموكراسى حاكم خواهد شد و آنها هم در 

امان هستند و يا حتى در يك جامعه تحت حاكميت دموكراسى از امتيازات 
برابر بيشترى برخوردار خواهند شد. در حقيقت همه آنها با شاه و ماندنش در 
قدرت مشكل داشتند و اصوال هيچ راهى براى نظارت بر آنچه پس از شاه به 

وقوع خواهد پيوست را در اختيار خود نگرفته بودند.»
دكتر هما محمودى در بخش ديگرى از اين گفتگو با تاييد آشفتگى حاكم 

بر فضاى ملتهب آن زمان مى گويد:
« البته نه اينكه همه درگير انقالب باشند، اما نمى شد گفت كه كسى به آن 
بى توجه بود. با اينكه شبكه هاى محلى آمريكا درباره آنچه در ايران در حال جريان 
بود سكوت كرده بودند و البته اين نكته را هم در نظر داشته باشيد كه آن وقت ها 
اصوال خيلى تلويزيون هاى خبرى مثل حاال فراگير نبودند و كانال هاى محلى هم 
توجه چندانى به مسائل ايران نداشتند. گاهگدارى در اخبار ساعت شش بعد از ظهر 
از ايران خبرى مخابره مى شد و حقيقتا هم سيگنال هاى غلطى از روندجريانات 
داخل ايران مخابره مى شد و اوج اين سيگنال هاى غلط هم به زمان حضور خمينى 
در پاريس مربوط مى شود. حتى بعد از خروج شاه از ايران هم براى مدتى طوالنى 
اين ماجراى شاه و آوارگى خاندان سلطنتى ايران است كه توجه رسانه ها را به 
خود جلب مى كند نه واقعيتى كه در ايران در حال نسج يافتن بود. طبيعى است 
در اين شرايط دانشجويانى كه اين سمت بر عليه رژيم پهلوى فعال بودند خود را 
در سيستم حكومتى آينده محفوظ مى ديدند و خوب وقتى همه متوجه شدند كه 

مرتكب محاسبات غلط شده اند كه ديگر كار از كار گذشته بود.»
دكتر هما محمودى در جمع بندى شرايط  آن دوره مى گويد: « من نمى توانم 
جرياناتى كه در ايران رخداد را از رفتار حكومت ايران و دوگانگى مشهودى كه 
خودم در ايران ديدم  جدا كنم. فاصله عميقى بين آنچه در بطن جامعه بود 
و آنچه حكومت مى ديد وجود داشت و حتى در ميان دانشجويان ايرانى هم 
در اين سمت دنيا همين شكاف ها و دغدغه ها به روشنى به چشم مى خورد. 
آن روزها به طرز شگفت انگيزى نتيجه عدم درك درست همه ما از شرايط 

موجود، سابقه تاريخى و نيازهاى پيش رو بود.» 
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يادداشت من به ميرفندرسكي درباره 20,000 ليره اي كه در اختيارم بود 
هرگز به دستش نرسيد. خميني روز 12 بهمن در ميان غريو پيروزي به تهران 
وارد شد، دولت بختيار را غيرقانوني خواند،  و در 16 بهمن مهدي بازرگان را 
به سمت نخست وزير دولت موقت جمهوري اسالمي ايران منصوب كرد. در 
حالي كه تظاهرات خونين ادامه داشت، بختيار در تأكيد مشروعيت مقام خود 
مي كوشيد و سوگند خورد كه تسليم تهديد هاي «آيت اهللا جاهل» نشود. اما 
در ميان امراي ارتش كه ستون هاي اصلي قدرت او بودند رفته رفته نفاق افتاد. 
ژنرال هويزر، فرستاده كارتر، آن ها را از اقدام به كودتا باز مي داشت، و ارتشي ها، 
بي رهبر، سرگشته، و روحيه باخته، گروهي زير نظر سپهبد خسرو داد و با 
پشتيباني گارد شاهنشاهي خواستار شدت عمل و كشت و كشتار بودند، و 
دسته اي ديگر به پيروي از ارتشبد قره باغي،  رئيس ستاد، به سازش با خميني 

ابراز تمايل مي كردند. 
روز جمعه 21 بهمن گارد شاهنشاهي به يك پايگاه نيروي هوايي كه به 
حمايت از خميني برخاسته بود حمله ور گرديد. مدافعان پايگاه، همافران جوان 
نيروي هوائي، درهاي انبار اسلحه و مهمات را به روي مردم محل گشودند و 
زد و خورد باال گرفت. روز بعد تيمسار قره باغي، كه از احتمال كودتاي گارد 
شاهنشاهي بيمناك بود، طي بيانيه اي «بي طرفي» نيروهاي مسلح را اعالم 
كرد و به نظاميان فرمان داد به سربازخانه ها باز گردند. سرنوشت دولت بختيار 

بدين  قرار مختوم شد و خود او به مخفيگاه گريخت. 
طي دو روز بعدي، تهران در چنگ شورشيان انقالبي بود. انقالبيون مسلح 
تأسيسات ارتشي و بناهاي ساواك را هدف اصلي حمله خود قرار دادند و از 

قدرت قانون و اراده دولت اثري باقي نماند. 
در  شاه  پيشين  دستياران  از  كه  محافظيني  كشمكش،  و  غوغا  آن  در 
بازداشتگاه ها مراقبت مي كردند- و خود اكثرا مأمور ساواك و نگران جان خود 
بودند- پا به فرار گذاشتند. بدين قرار، بامداد روز يكشنبه 23 بهمن، هويدا، 

كه در يك مهمانسراي ساواك در دهكده شيان در شرق تهران بازداشت بود، 
متوجه مي شود كه محافظينش او را تنها گذاشته و رفته اند. ولي زندانبانان 
هويدا، در عين حال، پاسدارانش نيز بودند، و اكنون كه خلق افسار گسيخته 

همه جا را زير پا داشت اثري از آثارشان نبود. 
رابطش با دنياي خارج، دخترخاله پزشكش، فرشته رضوي، زني متهور و با 
تدبير بود كه ضمناً طبيب شخصي او هم به شمار مي رفت. اميرعباس صبح 
به او تلفن مي كند و وضع جديدش را شرح مي دهد، و فرشته هم موضوع را با 
چند نفر دوست مورد اعتماد در ميان مي گذارد و از آن ها صالحديد مي خواهد. 
امكان فرار را خود هويدا غيرعملي شمرده و بي درنگ آن را رد مي كند. در عين 
حال وقت زيادي نيز نمانده بود، چون روستائيان شيان كه همواره در مورد اين 
ساختمان مرموز در وسط دهكده شان كنجكاو بودند، كم كم شروع به ور رفتن 
با قفل و بست درهاي مهمانسرا كرده بودند. عقب كشي ناگهاني ارتش فرصتي 
براي طرح ريزي نگذاشته بود و قيافه آشناي هويدا بالفاصله شناخته مي شد. 

از  فروهر،  داريوش  به  فرشته  كند.  معرفي  را  خود  مي گيرد  تصميم  ناچار 
سران جبهه ملي، تلفن مي زند و او با مقر خميني تماس مي گيرد. ساعتي 
نگذشته عده اي پاسدار همراه دو نفر آخوند در منزل فرشته ظاهر مي شوند، 
و به اتفاق به شيان مي روند. راه دهكده از مقابل مركز گارد شاهنشاهي در 
سلطنت آباد، كه در دست چپاول بود، مي گذشت. اتومبيل هاي حامل هويدا و 
همراهان در فواصل كوتاه پياپي متوقف مي شد و پس از شناسائي آخوندها و 
توضيح مأموريت اجازه عبور مي يافت. اميرعباس را ابتدا به دفتر مركزي جبهه 
ملي مي برند، و ساعتي بعد به مدرسه علوي كه محل زندگي و مقر فرماندهي 
خميني شده بود انتقال مي دهند. همان طور كه قطعاً خودش هم فهميده بود، 

اين آغاز پايانش بود. 
روز 25 اسفند خبر رسيد كه محاكمه اش در زندان قصر شروع شده است. 
اتهاماتش از جاسوسي براي غرب گرفته تا محاربه با خدا و يارانش را شامل 

انقالب ايران به روايت 
آخرين سفير شاه در لندن

پرويز راجى آخرين فرستاده ديپلماتيك نظام پادشاهى ايران به لندن است. مردى كه در خالل ماه هاى منتهى به 
ــفارت ايران در لندن نشسته است. همين موضوع است كه خاطرات او را يكى از  ــقوط نظام پادشاهى در صندلى س س

پر خواننده ترين خاطرات ديپلماتيك سفراى ايران مى كند.
ــال 1983 منتشر شده است چند صفحه اى  ــاه در لندن» كه در س ــفير ش او در پايان كتاب خود «خاطرات آخرين س
ــالها از نگارش آن مى گذرد و در حقيقت پس از وقوع انقالب و  ــخن آخر آورده اســت كه با اينكه س را زير عنوان س
ــخن آخر براى بسيارى روشنترين اشاره به  ــوى نوشته شده است اما همچنان بازخوانى اين س ــئوليت از س ترك مس
ــود. در ادامه نيز بخش هايى از خاطرات او را از آخرين روزهاى  ــتان 1979 تلقى مى ش عواقب تغيير رژيم در زمس

حضورش در سفارت مرور مى كنيم.
 ايرانشهر مطالعه كتاب خاطرات پرويز راجى را به همه عالقمندان به تاريخ معاصر ايران توصيه مى نمايد.
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مي شد. عكس هاي دادگاه او را با چيزي مانند يك كت سياه 
چرمي بر تن و مقواي بزرگي حاوي نامش به گردن نشان 
مي داد. شايد در اثر فشار بين المللي، از جمله درخواست 
بازرگان  دولت  از  انگليس  پيشين  زنده  نخست وزير  چهار 
براي نجات جان هويدا- نتيجه اقدامات تحسين آميز جرج 
 17 روز  اما  گرديد.  متوقف  مدتي  محاكمه اش  جليكو-، 
فروردين مخفيانه از سر گرفته شد و روز بعد اعدام او را 
اعالم داشتند. بدون ترديد هيچ گونه دفاع، هر چقدر هم 
خوب تهيه و ايراد مي شد، تأثيري در رأي نهائي نداشت. 
در  منتشره  مدافعات  متن  از  بطوري كه  اين،  وجود  با 
روزنامه هاي فارسي برمي آيد، هويدا تأكيد ورزيده بود كه 
دست هاي او نه آغشته به خون است و نه آلوده به پول. 
همچنين آشكار است كه تا آخر متانت و وقار خود را حفظ 

نمود. 
آيت آهللا خلخالي، طبق گفته خودش، رئيس دادگاه او بود، 
و اعدامش - با دو گلوله در گردن و شانه- به دست آخوند 
مجلس  نماينده  اينك  كه  غفاري،  هادي  نام  به  ديگري، 

اسالمي است، انجام گرفت. 
در همان روزي كه هويدا خود را معرفي كرد، جماعتي 
از انقالبيون مسلح به سوي پادگان جمشيديه راه افتادند. 
اين جا محل بازداشت بسياري از وزيران و مقامات عالي رتبه 
به  را  سربازان  پادگان  فرمانده  آن كه  با  بود.  شاه  پيشين 
مرخصي فرستاده بود، و به دويست و اندي بازداشتي گفته 
و  شاهنشاهي  گارد  سربازان  از  گروهي  بروند،  آزادند  بود 
مقاومت  مردم  هجوم  برابر  در  ساواك  مأموران  از  عده اي 
بلوا  و  جنجال  خالل  در  گرفت.  در  تيراندازي  و  ورزيدند 
گروهي از زندانيان، از جمله مجيدي،  مهدوي و همايون 
و نهاوندي موفق به فرار شدند و پس از ماه ها مخفي بودن 
شناخته  كه  آن هايي  اما  گرديدند.  خارج  ايران  از  عاقبت 

شدند چنين بخت و اقبالي نداشتند. 
ارتشبد نصيري را مردم به بدترين وجهي شكنجه كردند. 
او و سپهبد خسرو داد، و فرماندهان نظامي تهران و اصفهان 
روي  بهمن،   28 روز  بودند،  شده  دستگير  محل  در  كه 

پشت بام مدرسه علوي، طاقباز روي زمين خوابانده و به مسلسل بسته شدند. 
نيك پي شهردار تهران نيز شناخته و دستگير شد. خلعتبري، وزير خارجه 
متين و آرام و بي آزار، چند روز بعد دستگير گرديد. جرمش اين بود كه با 
فروش نفت به اسرائيل مخالفت نكرده بود. خلعتبري و نيك پي، و هشت مقام 
عالي رتبه غيرنظامي ديگر، روز 21 فروردين در مقابل جوخه اعدام قرار گرفتند. 
به مأمورين اعدام به خصوص دستور داده شده بود كه مسلسل ها را از زانو به 

باال نشانه گيرند.
علي  بود.  اعدام  تقديرش  هويدا  تنها  شاه،  پيشين  نخست وزيران  ميان  از 
اميني، كه اينك ريش سفيد سياستمداران ايراني در تبعيد است،  و شاپور 
بختيار، در پاريس زندگي مي كنند. آموزگار، شريف امامي و تيمسار ازهاري 

در آمريكا هستند. 
واالحضرت اشرف بيشتر در نيويورك به سر مي برد، همچنين فريدون هويدا 
و هوشنگ انصاري. اردشير زاهدي چند روز پيش از عزيمت شاه از ايران خارج 

شد و اينك در سوئيس مستقر است و افشار بيشتر در لندن زندگي مي كند.
شخصي ام،  دوستان  از  است.  اطفال  پزشك  لس آنجلس  در  فرهاد  برادرم 

حسين اشراقي، عليرضا عروضي و محسن طيبي در لندن اقامت دارند. 

سيروس غني بين لندن و نيويورك ييالق قشالق مي كند. افسانه، منشي 
اميرعباس، با شوهر فرانسوي اش در پاريس است، همين طور سيروس و پروين 

فرمانفرمائيان. احمد قريشي در كالجي در سانفرانسيسكو درس مي  دهد. 
شد،  خارجه  وزير  ميرفندرسكي  از  پس  كه  ملي  جبهه  رهبر  سنجابي، 
طي  و  خواند  بود،  اختيارم  در  كه  وجوهي  درباره  مرا  خصوصي  يادداشت 
تلگرافي درخواست كرد كه همه را به حساب سفارت در لندن بريزم- اين تنها 
موردي است كه من تن به درخواست دولت جمهوري اسالمي داده ام. خود 
ميرفندرسكي در اسفند 1357 توقيف شد و چند ماهي در بازداشت به سر 
برد. در مهر ماه سال بعد او را آزاد كردند، اما پس از قيام نافرجام عده اي از 
افسران هواخواه بختيار در تيرماه 1359، مجدداً در صدد دستگيري او بودند 

كه از طريق كردستان به تركيه گريخت و اينك در پاريس زندگي مي كند. 
همكاران من در سفارت بعضي اخراج شدند، چند نفري در لندن ماندند و 
بقيه به تهران بازگشتند. تماسم با بيشتر آن ها قطع شده است، و آنهايي را كه 

هنوز تماس دارم به خاطر مالحظات ايمني نام نبرده ام. 
و خودم؟ خودم آرزو دارم ايران زنده بماند و شاهد روزي باشم كه آن چه 
بطور كلي ارزش هاي متمدن انساني خوانده مي شود تا حدودي بر زندگي مردم 

ستمديده آن سرزمين حكمفرما گردد. 
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خاطرات آخرين سفير شاه در 
لندن از روزهاى آخر ماموريتش

يكشنبه 24 دي
شوراي سلطنت تشكيل شده است. اعضاي شورا عبارتند از يكي دو ريش 
سفيد از زمان مصدق، انتظام، اردالن وزير دربار، دادستان كل كشور، رئيس 
ستاد ارتش، رؤساي مجلسين، و خود نخست وزير، به پيش بيني روزنامه ها 
اعليحضرت تا روز پنج شنبه كشور را ترك مي كنند. هفته نامعلوم و پر از 

تشويش ديگري در پيش است. 

دوشنبه 25 دي
نامه اي  گفت  آمد.  سفارت  به  ناهار  براي  من  درخواست  به  جليكو  جرج 
مرور  از  پس  است.  كرده  موفقيت»  «آرزوي  برايش  و  نوشته  بختيار  به 
اوضاع كنوني و چشم انداز تيره و تار آتي، خاطر نشان كردم كه با عزيمت 
قريب الوقوع شاه از ايران، احتمال زياد مي رود كه هويدا به محاكمه كشيده 

شود، و از اين گير و دار به ظن قوي سرسالم به در نبرد. 
درخواست فرانسويان را براي آزادي هويدا كه در روزنامه لوموند چاپ شده 
بود نشانش دادم و پرسيدم آيا دوستان انگليسي اميرعباس هم مي توانند به 
تهيه درخواست مشابهي مبادرت ورزند. بي درنگ گفت «امرت مطاع است» 
و پس از لحظه اي تأمل نام لرد هيوم را بر زبان آورد و افزود «او شايسته ترين 

فرد براي رهبري چنين اقدامي است».
اعتماد  رأي  بختيار  دولت  به  مالحظه اي  قابل  اكثريت  با  كه  سنا  مجلس 
داده، و شايعه عزيمت «فردا»ي شاه دهن به دهن مي گردد. پادشاه يونان 
تلفن كرد و گفت با اعليحضرتين تماس گرفته ولي هر دو از بحث درباره 
بچه ها  كرد.  خواهند  حركت  فردا  ليكن  داشتند،  اكراه  مسافرت شان  نقشه 
پيشاپيش به نيوجرزي رفته اند. افزود «من هم مثل آنها غرق در تأثر شدم.» 

كمي بعد از مصر خبر رسيد كه شاه فردا، پس از شركت در يك كنفرانس 
مطبوعاتي در تهران، به اسوان پرواز مي كند. پس اين است پايان كار.

سه شنبه 26 دي
ساعت 9/45 صبح ميرفندرسكي، وزيرخارجه، از تهران تلفن كرد. به رسم 
معمول هميشگي اش كه «حاجي پرويز» صدايم مي كرد، گفت  «قلم بردار و 

آن چه را كه مي گويم بنويس.»
«بله قربان.»

در  ايران  سفير  عنوان  به  ترا  مأموريت  است  دردناك  بسيار  من  براي   »
انگلستان، به داليلي كه خودت مي داني، خاتمه دهم. عقيده شخصي ام اين 
است كه تو بدون ترديد يكي از مؤثرترين سفراي ايران در انگليس بوده اي 

بازخوانى آنچه در آستانه انقالب در لندن در جربان بود به روايت پرويز راجى
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و كشور اينك بيش از هر موقع ديگر به خدمات ارزنده ات نيازمند است. با 
تأسف عميق، اميدوارم بفهمي و ببخشي 

دوستدارت احمد ميرفندرسكي 
وزير امور خارجه.»

كند.  تلگراف  را  متن  نتوانسته  اعتصابند،  در  مخابرات  به  كاركنان  چون 
به او اطمينان دادم كه وضع را كامًال درك مي كنم و متذكر شدم كه من 
چندي پيش نامه اي به او نوشتم و خواهش كردم كليه مالحظات مربوط به 
رفاقت شخصي را كنار بگذارد. يك ماه مهلت دارم كه «توديع»هايم را انجام 
دهم. سراسر گفتگويمان بيش از پنج دقيقه طول نكشيد. به محض آن كه 
گوشي را گذاشتم، نامه اي به وزارت خارجه انگليس فرستادم و آن ها را از 
عزيمت خويش «پيش از پايان ماه ژانويه» مستحضر ساختم و درخواست 
قرار مالقات براي توديع با مقامات مربوطه كردم. سپس مهدوي را خواستم 

و پيغام وزير را برايش خواندم.
مصاحبه مطبوعاتي تهران اعليحضرت ناگهان لغو شده است. اندكي بعد 
خبر يافتيم كه شاه و شهبانو كشور را ترك گفته اند: مراسمي مختصر، با 
حضور بختيار و تعدادي از امراي ارتش و چند تن از اعضاي شوراي سلطنت، 
در فرودگاه انجام شده بود. آنگاه شاه، اشك از گونه هايش سرازير، از پلكان 
باال رفته بود، خود پشت فرمان نشسته و هواپيما را به پرواز درآورده بود. 
شاه، همچون پدرش، مشتي از خاك ايران را به نشان عشق به وطن با خود 

به يادگار برده بود. 
اخبار ساعت سه اوضاع و احوال تهران را «شبيه كارناوال» خواند. پرزيدنت 
سادات با كبكبه و دبدبه زياد «ميان شور و هلهله عمومي» از شاه در اسوان 
بي ثباتي  و  هردمبيلي  است  نفرت انگيز  و  زشت  چه  است.  كرده  استقبال 

عواطف توده ها!
عصر مهدوي به دفترم آمد و گفت : «كارمندان سفارت مي خواهند براي 
نشان دادن همبستگي خود با برادران انقالبي شان در ايران، سفارت را يك 
مراتب را  روز تعطيل كنند.» معلوم نبود كه اجازه مرا مي خواست يا صرفاً 
هيجان  و  شور  ابراز  سفارت  كارمندان  اين كه  گفتم  مي رساند.  اطالعم  به 
براي  مرا  احترام  شاه،  عزيمت  دقيقه  تا  انداختند  تأخير  به  را  انقالبي شان 
تا  شخصاً  من  گفتم: «كه  مهدوي  به  نمي برد.  باال  آنها  وفاداري  يا  شهامت 
آخرين روز خدمتم سر كار خواهم آمد و احدي جلويم را نخواهد گرفت.» 

ناراحت و سرافكنده از اتاق خارج شد. 
در نظر من نحوه خروج شاه از ايران، بسيار ناپسنديده بود. نيرنگ مصاحبه 
براي رد گم كردن رسانه هاي گروهي ترتيب داده شده  مطبوعاتي مسلماً 
و  هياهو  با  مطبوعاتي،  مصاحبه  يك  در  او  حضور  كه  نيست  شك  و  بود، 
جنجال خبرنگاران و پاسخگويي به سواالتي كه اعصاب فرسوده اش را بيشتر 
اما  نبود.  عمومي  انظار  در  او  خودنمائي  آخرين  شايسته  مي كرد،  داغان 
عدمي توانست در يك نمايش ماهرانه بر صحنه تلويزيون ظاهر شود، با شور و 

حه ب
صف

در 
مه 

ادا
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پرونده

هيجان و تاب و توان باقيمانده، به ملت خود ندا در دهد كه از كشور مي رود 
تا از خونريزي بيشتر جلوگيرد، و از آن ها بخواهد تا تماميت ارضي كشور را 
به خطر نيندازند. اين كار را نكرد، و در عوض، زيرجلي سر به زير انداخت و 

رفت. نمي دانم... شايد ديگر فرقي هم نمي كرد. 

چهارشنبه 27 دي
در  ايران  نمايندگي  هيأت  اعضاي  كه  شنيدم  هشت  ساعت  خبرهاي  در 
واالحضرت  گفته اند  ايران،  انقالب  با  همبستگي  اعالم  ضمن  ملل  سازمان 

اشرف ديگر رئيس هيأت نمايندگي ايران در سازمان ملل نيست. 
مقررات  برخالف  آنان  «انتصاب  كه  شده،  بركنار  سفير  هشت  نام  راديو 
بود.  فهرست  صدر  در  من  اسم  كرد.  قرائت  را  است»  بوده  خارجه  وزارت 
در  اردشير  نيويورك،  در  فريدون  پاريس،  در  بهرامي  از  عبارتند  ديگران 

واشنگتن و سفراي ايران در ايتاليا، استراليا، هند و سوريه.

روزنامه هاي عصر بركناري مرا با عكس و تفصيالت چاپ كرده اند. 

پنج شنبه 28 دي
پرزيدنت كارتر از خميني درخواست پشتيباني از «دولت قانوني» دكتر 
بختيار را كرده است و ابراز اميدواري نموده كه آرامش و ثبات به زودي به 

ايران باز گردد. 
از محسن گودرزي در وزارت خارجه درخواست يك گذرنامه، «از هر نوع 

كه مقررات اجازه دهد» و دو ماه مرخصي از چهارم بهمن ماه كردم. 
«نمايندگان حكومت اسالمي ايران» سفارتخانه بن را اشغال كرده اند و با 

سفير، كه ظاهراً موافق و سر به راه بوده، مذاكره به عمل آورده اند. 
پيش از ظهر، مايكل فيتس االن هاوارد، رئيس تشريفات سلطنتي، لباس 
ژاكت بر تن، براي توديع رسمي و اهداي دو قطعه عكس امضاء شده ملكه 

و پرنس فيليپ «با ابراز تفقد خاص ملكه نسبت به شما» به سفارت آمد. 
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پرونده
طي  را  كارتر  درخواست  خميني  كه  بود  بعدازظهر  يك  ساعت  اخبار  در 
اعالميه اي رد كرده و گفته است ثبات و آرامش هنگامي به ايران باز مي گردد 
كه خارجي ها از مداخله در امور داخلي كشور دست بردارند. در اعالميه آمده 

كه قانوني بودن يا نبودن دولت ايران به پرزيدنت كارتر ربطي ندارد. 
شمس مأمور رمز سفارت سر شب تلگراف تائيد گفتگوي دو روز قبل با 
وزيرخارجه را آورد. چون اعتصاب كاركنان مخابرات هنوز ادامه دارد، پيام 
به صورت تلگرام معمولي توسط اداره پست مخابره شده، و مضمونش ساده 
خواهد  خاتمه   57/11/30 تاريخ  در  جنابعالي  «مأموريت  است:  مختصر  و 
محول  نمايندگي  آن  ارشد  كارمند  به  را  سفارت  امور  مسئوليت  پذيرفت. 

خواهيد فرمود. ميرفندرسكي.»

جمعه 29 دي
زجرآور  ديگر  سفارت  در  اقامت  چون  مي  كنم،  روزشماري  رفتنم  براي 
است. حس مي كنم اعتبار ماندنم در اينجا تمام شده است. مهمان ناخوانده، 
جام  هر  شراب،  جرعه  هر  غذا،  لقمه  هر  هستم.  غيرقانوني  ساكن  غاصب، 
شامپاين غيراسالمي، فاقد لذت گرديده است. وزير لطف كرد تا آخر بهمن 
مهلتم داد، اما قادر به تحمل وضع تا آن موقع نيستم. بايد به محض انجام 

توديع هاي رسمي ام، مرخص شوم. 

دوشنبه 2 بهمن
محصلين به زور وارد سفارت ايران در دهلي نو شده و به كنسولگري در 

بمبئي حمله برده اند. 
فرهاد روانه آمريكا شد و قول داد در تماس باشد. گفت تصميم دارد به 
محض آن كه اوضاع اقتضا كند به تهران برگردد: «دليلي نمي بينم كه زندگي 

آواره اي داشته باشم.»
مهدوي تلفن كرد و گفت بخشنامه اي از وزارت خارجه دستور داده تمام 
تصاوير خاندان سلطنتي از ديد عموم برداشته و در جائي مصون از گزند و 
بي حرمتي نگاهداري شود. براي خود در پرواز روز جمعه به رم جائي ذخيره 

كردم. 
مناسبت  به  كارتر  از  كه  است  شايع  رفته اند.  مراكش  به  اعليحضرت 
به  كه  آمده  خشم  به  چنان  عمل،  شدت  از  خودداري  به  خميني  دعوت 
بين طرفداران خميني و  آمريكا نخواهد رفت. زد و خورد در تهران، اكثراً 
كمونيستها، ادامه دارد. سيد جالل تهراني، رئيس شوراي سلطنت، كه براي 
ديدار خميني به پاريس رفته، ناچار شد از سمتش استعفا دهد تا آيت اهللا 

او را به حضور بپذيرد.

سه شنبه 3 بهمن
رفت،  نخواهد  آمريكا  به  بي بي سي،  گفته  به  بگومگوها،  همه  از  بعد  شاه 
واقع  در  آمريكائيها  تايمز،  نيويورك  با  مصاحبه اي  در  اردشير،  روايت  به 
به  اعليحضرت  اگر  كه  دارد  عقيده  اردشير  برود.  آنجا  به  شاه  نمي خواهند 
آمريكا برود اين- ولو رسمي هم نباشد- در حقيقت به منزله استعفايش از 
مقام سلطنت است، و اگر قرار باشد روزي به كشور برگردد، بازگشتش ناگزير 

به حساب سيا گذارده خواهد شد.
با فريدون صحبت كردم. گفت اميرعباس دارد خود را براي محاكمه اش 
آماده مي كند. بعدازظهر مهدوي به ديدنم آمد. گفت خودش و چهار تن از 

رايزنان سفارت مايلند روز جمعه براي بدرقه ام به فرودگاه بيايند.
بازرگان از بختيار خواسته استعفاء بدهد. سفارت پاريس را محصلين اشغال 

كرده اند.
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يك سبد حكايت

مگه تنبلخونه شاه عباسه؟ محمود افهمى
زياد  كسى  كه  هنگامى 
تنبلى كند و يا كج و معوج 
او  به  بدهد،  لم  يا  و  بنشيند 
مى گويند: مگه تنبلخونه شاه 

عباسه؟
در اين شماره به ريشه يابى 
اين مثل عاميانه مى پردازيم.

روز  يك  كبير  عباس  شاه 
همه  شكر!  را  خدا  گفت: 
به  ايران  مملكت  در  اصناف 
نوايى رسيده اند و هيچ كس 
نيست كه بدون درآمد باشد.

سپس خطاب به مشاوران خود گفت: همين طور است؟ همه سخن شاه 
را تاييد كردند. از نمايندگان اصناف پرسيد، آن ها هم بر حرف شاه صحه 
گذاشتند و از تالش هاى شاه در آبادانى مملكت تعريف كردند. اما وزير 
عرض كرد: قربانتان بشوم، فقط تنبل ها هستند كه سرشان بى كاله مانده.
شاه بالفاصله دستور داد تا تنبلخانه اى در اصفهان تاسيس شود و به 
امور تنبل ها بپردازد. بودجه اى نيز به اين كار اختصاص داده شد.كلنگ 
تنبل خانه بر زمين زده شد و تنبل خانه مجلل و باشكوهى تاسيس شد.
تنبل ها از سرتاسر مملكت را در آن جاى دادند و زندگيشان از بودجه 

دولتى تامين شد.
تعرفه بودجه تنبل خانه روز به روز بيشتر مى شد، شاه گفت: اين همه 
پول براى تنبل خانه؟ عرض كردند: بله. تعداد تنبلها زياد شده و هر روز 
هم بيشتر از ديروز مى شود! شاه به صورت سرزده و با لباس مبدل به 
صورت ناشناس از تنبلخانه بازديد كرد. ديد تنبل ها از در و ديوار باال 

مى روند و جاى سوزن انداختن نيست.
شاه خودش را معرفى كرد. هرچه گفتند: شاه آمده، فايده اى نداشت، 
آن قدر شلوغ بود كه شاه هم نمى توانست داخل بشود. شاه دريافت كه 
بسيارى از اين ها تنبل نيستند و خود را تنبل جا زده اند تا مواجب بگيرند.

شاه به كاخ خود رفت و مساله را به شور گذاشت.
مشاوران هريك طرحى ارائه دادند تا تنبل ها را از غير تنبل ها تشخيص 
بدهند ولى هيچ يكى از اين طرح ها عملى نبود. سرانجام دلقك شاه گفت: 
براى تشخيص تنبل هاى حقيقى از تنبل نماها همه را به حمامى ببرند 
و منافذ حمام را ببندند و آتش حمام را به تدريج تند كنند، تنبل نماها 

از  و  نمى آورند  را  حرارت  تاب 
حمام بيرون مى روند و تنبل هاى 
حقيقى در حمام مى مانند. شاه 
اين تدبير را پسنديد و آن را به 
اجرا درآورد. تنبل نماها يك به 

يك از حمام فرار كردند.
كه  ماندند  باقى  نفر  دو  فقط 
كف  سوزان  سنگ هاى  روى 
حمام خوابيده بودند. يكى ناله 
مى كرد و مى گفت: آخ سوختم، 
آخ سوختم. ديگرى حال ناله و 
فرياد هم نداشت گاهى با صداى ضعيف مى گفت: بگو رفيقم هم سوخت!
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مكتوبات فدوى

  درتغيير جنسيت شب يلدا ! 
فدوى نمى داند كه برادران ،كى مى خواهند خيال 
شان راحت شود  كه ايران سابق،براى دومين بار، با تمام 
متعلقات جغرافيائى و اقتصادى آن (1) ، شديداً  به تصرف 
عدوانى آنان در آمده، و ديگرگوشه و زاويه اى نيست  كه 
در آن، موريانه ويروس ها ى گرامى آنان چون بسيجى – 
پاسدار- لباس شخصى-انجمن اسالمى - آخوند و  طلبه 
واز اين قبيل النه نكرده باشند؛ در اينصورت، پرسش 
فدوى اين است كه چرا حضرات آيات و حجج اسالم  

دامت افاضاتهم ، ملت 
يك ال قبا را با توش و توان زخمى موجود، بحال خود نمى گذارند و مى كوشند كه  
تتمه ى نشانه هاى فرهنگى و تاريخى او را نيز، با آنكه ديگربدان نيازى ندارند، حسب 
شيوه ى مرضيه، به لطائف الحيل و البته بطريقه ى خداپسندانه ى تجاوز به عنف ، به 
سود اسالم عزيز، مصادره فرمايند ؟!.. اينگونه تالش ها، البته مشهورتر و آشكارتراز آنست 
كه فدوى بى بضاعت ، نياز به شرح و تبيين آنها داشته  باشد، حمالت پارتيزانى و عمليات 
ايذائى حضرات آيات و حجج اسالم اعلى اهللا مقامهم اجمعين و توابع سببى  و نسبى آنان 
كثراهللا امثالهم ، به بنيادهاى تاريخى و فرهنگى ايرانيان،از جمله فردوسى و ساير قله هاى 
فرهنگ  و ادب ايران و جهان، حذف و جايگزين كردن آنان با نماد و نمودهاى فرهنگ 
تسليم، مرگ و شيون در  تقويم  فرهنگى- تاريخى ملت، از آن جمله اند . شگرد شناخته 
شده ى حضرات آيات عظام اعم از معمم  و مكال اما، دربرخورد با پديده هاى نيرومند و 
ماندگار فرهنگى ايران، مانند نوروزو متعلقات اش، آنست كه چون مى دانند كه در مصاف با 
آنها، مثل هميشه بازنده ى نهائى  مبارزه خواهند بود، فلذا مى كوشند كه پديده ى مقاوم 
مربوطه را مسخ ، تحليل ويا قلب فرموده و در جهت تحريف ماهيت و دستكم چهره ، آن را
 با چيزى از جنس خودشان، پيوند بزنند !؛ به اين تيترچندش آور از جام جم آنالين 

برادران، نگاه كنيد :
شب شعر يلداي عاشورايي ! مثل اين تيتراز رجا نيوز،بمنظورقلب  شب يلدائى، كه تا 

انتشار اين مختصر، گذشته است  !.
ذوق شعري حافظ براي شب يلداي رقيه !

بيت
دستت چو نمى رسد به خاتون

درياب كنيز مطبخى را !
بارى- غرض از ذكر اين مصيبت آن بود كه فدوى گاه كه الزم شده كه از بزرگى مثًال 
حافظ بيتى نقل كند، معموال به درد سر افتاده و ناگزير بوده است كه ضبط هاى گوناگون 
آن را نيز در هامش نامه بياورد؛ لكن خوانندگان محترم ضد انقالب بياد ندارند كه وى، 
اين اختالف نسخ را، به حساب فتنه گران گذاشته باشد!.و در حاشيه نيزمى افزايد كه اگر 
فتنه گرانى هم در كار بوده باشند، همانا اعقاب همين مؤمنين فعلى اند كه همواره ممانعت  
فرموده اند  كه آثار آن بزرگواران، كه عمدتاً رشك ايران و جهان نيز بوده اند، بهنگام ، و 

درحضور و حيات خودشان، جمع آورى و منتشر شوند ....
و اما بنظر مى رسد كه برادران كثراهللا امثالهم ، اين حرفها حالى شان نشده ،هيچ جور ول 
كن معامله ى ملت نيستند و همچنان  و با تمام قوا كوشيده ومى كوشند كه» شاهنامه» 
را به «على نامه» (2)- «عيد نوروز» را به «عيد غدير « و» شب يلدا « را نيز، با پاشنه كش 

حافظ هم كه شده، به« شب رقيه « تغيير جنسيت دهند !
بروايت خواهر زهرا(س)آ قامحمد(ص) ى بخوانيد :

در باره نوروز:
روزها نو نشده كهنه تر از ديروز است                    گر كند يوسف زهرا نظري نوروز است
لحظه ها در تپش تاب و تب آمدنش                   آسمان چشم به راه قدمش هر روز است
اي خدا كاش شود سال نوام عيد فرج                     كه نگاهم نگران منتظر آن روز است

اللهم عجل لوليك الفرج
زهرا آقا محمدي گلپايگان

و اينهم شعر حافظ به نقل از رجا نيوز در باره ى حضرت رقيه كه فدوى اصالً نمى خواهد 
بداندكه كيست، واستكبار جهانى و صهيونيزم بين الملل و فتنه گران وايادى آنها در داخل   

لعنة اهللا عليهم  اجمعين، يواشكى آنرا از ديوان خواجه،شبانه كش رفته اند !: 
شعر حافظ براي حضرت رقيه سالم اهللا عليها

اين غزل در نسخه هاي قديمي ديوان حافظ بود اما در نسخه هاي جديد حذف شده 
است.

كه آمد ناگهان دلدارم امـــــشب  تعالى اهللا چه دولـت دارم امـشـب   
چو ديدم روى خوبش سجده كردم    بحمداهللا نكو كردارم امــــــشب
نهال صبرم از وصـلـش بر آورد    ز بخت خويش برخوردارم امشب

بــرات لـيـلـة الـقــدرى بــدســتـم                    رسيد از طالع بيدارم امــــــشب
بر آن عزمم كه گر خود ميرود سر    كه سر پوش از طبق بردارم امشب
چو منصور ار كشى بر دارم امشب كشد نقش انالحق بر زمين خون   
تو صاحب نعمتى من مستـحـقـم                 زكات حسن ده، خوش دارم امشب
همى ترسم كه حافظ محو گردد                 از اين شورى كه در سر دارم امشب

فدوى كه در غزل فوق، حاال گيرم كه از حافظ باشد، اثرى از حضرت رقيه(س) نمى بيند، 
خوانندگان محترم ضد انقالب چطور ؟ 

بارى- خوانندگان ارجمند ضد انقالب، يكوقت تصور نفرمايند كه حضرات آيات، به همين 
مختصر 

قلب و استحاله، بسنده  فرموده اند، خير چنين نيست، بلكه اين رشته سر دراز داشته و 
حسن خطام(تير خالص- م) آن نيزاز اين قرار است:

در آستانه فرا رسيدن شب يلدا، آخرين شب پائيزى و تقارن آن با ماه صفر شب شعر 
يلدايى عاشورايى با حضور اساتيد شعر و ادب و جمعى از عالقمندان در سالن آمفى تاتر 

شهردارى منطقه 16 برگزار شد. 
 گفت:  يلدا شبى است كه بر اساس آئين هاى سنتى، ايرانيان دورهم جمع مى شوند، 

سفره مى اندازند ودعا مى خوانند كه از مظاهر ايجاد اتحاد ، وفاق و همدلى است.
وى( دكتر الهامى )با اشاره به اجراى مناسبت هاى مشابه  در آئين مذهبى مانند سفره 
حضرت ابوالفضل عليه السالم و سفره حضرت رقيه سالم اهللا عليها ! و نمونه هاى ملى 
مانند  سفره هفت سين و سفره يلدا گفت:  در كنار اين سفره ها مردم جمع مى شوند و 
ضمن صله رحم براى برآورده شدن حاجات، طلب سالمت، عافيت و امنيت دعا مى كنند .

زياده عرضى نيست  (3)
پانويس: ------------------------------------------------------------

(1) متعلقات فرهنگى، جزو اين غنائم نبوده ونيست لكن ! 
(2) منظومه ى على نامه با مقدمه ى شفيعى كدكنى منتشر مى شود/ايسنا

نگاه كنيد به مقاله ى برادران و هويت ايرانى- آرشيو هزل داتكام 
 Wednesday, July 8th, 2009, 12:00 

 (3) ارز هم بنويسيد و بخوانيد، از نظر فدوى اشكالى ندارد !

طنز نوشته اى از:
 حميدرضا رحيمى

www.hazl.com
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شعرى بى نظير از بيداد

گيرم گالب ناب شما اصل قمصر است 
                  اما چه سود حاصل گلهاى پرپر است

 
شرم از نگاه بلبل بى دل نمى كنيد كز

                  هجر گل نواى فغانش به حنجر است

از آن زمان كه آينه گردان شب شديد
                   آيينه ى دل از دم دوران مكدر است

فردايتان چكيده ى امروز زندگى است 
                امروزتان طليعه ى فرداى محشر است

وقتى كه تيغ كينه سر عشق را بريد 
                    وقتى حديث درد برايم مكرر است

 
وقتى ز چنگ شوم زمان مرگ مى چكد

                وقتى دل سياه زمين جاى گوهر است

وقتى بهار وصله ى ناجور فصلهاست
                       وقتى تبر مدافع حق صنوبر است

وقتى به دادگاه عدالت طناب دار
                 بر صدر مى نشيند و قاضى و داور است

وقتى طراوت چمن از اشك ابرهاست
          وقتى كه نقش خون به دل ما مصور است

وقتى كه نوح كشتى خود را به خون نشاند 
               وقتى كه مار معجزه ى يك پيمبر است

وقتى كه برخالف تمام فسانه ها
                 امروز شعله، مسلخ سرخ سمندر است

از من مخواه شعر تر، اى بى خبر ز درد
      شعرى كه خون از آن نچكد ننگ دفتر است

ما با زبان سرخ و سر سبز آمديم   
                   تيغ زبان برنده تر از تيغ خنجر است

اين تخته پاره ها كه به آن چنگ مى زنيد 
             ته مانده هاى زورق بر خون شناور است

حرص جهان مزن كه در اين عهد بى ثبات  
                روز نخست موعد مرگت مقرر است

هرگز حديث درد به پايان نمى رسد  
                 گرچه خطابه ى غزلم رو به آخر است

اما هواى شور رجز در قلم گرفت     
                سردار مثنوى به كف خود علم گرفت

در عرصه ى ستيز رجزخوان حق شدم   
                    بر فرق شام تيره عمود فلق شدم

مغموم و دلشكسته و رنجور و خسته ام 
                        در ژرفناى درد عميقى نشسته ام

پاييز بى كسى نفسم را گرفته است 
                    بغضى گلوگه جرسم را گرفته است

ديگر بس است هر چه دو پهلو سروده ام
                     من ريز خار سفره ى ناكس نبوده ام

ــد كه شور و شوق و  ــر ش ــاعران جوان و آزاده ايران در انجمن ادبى اميركبير در فضاى مجازى منتش ــعر خوانى يكى از ش اخيرا كليپى از ش
ــيصد و نود و يك انجمن ادبى فرهنگى امير كبير است كه  ــه تير ماه هزار و س ــين همگان را بر انگيخته اســت. اين ويديو مربوط به جلس تحس
ــاعرانى همچون جناب عالى پيام و مدير انجمن استاد صدرا بازداشت شدند. در آن جلسه يكى از شاعران  ــد و ش ــته ش پس از آن، انجمن بس
ــعرى خواند كه متن آن در زير بى كم و كاست منتشر مى شود. او در وصف شعر خود آن را  ــانى ش ــاعرى خراس بزرگوار انجمن نام «بيداد» ش

غزل مثنوى دانسته و گفته است حرف دل مردمش را با نامردمان زده است. براى او همه شاعران آزاده ايران آرزوى موفقيت داريم.
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من وامدار حكمت اسرارم اى عزيز 

                      من در طريق حيدر كرارم اى عزيز

من از ديار بيهقم از نسل سربدار
                             شمشير آبديده ى ميدان كارزار

اى بيستون فاجعه، فرهاد مى شوم
                قبضه به دست تيشه ى فرياد مى شوم

تا برزنم به كوه سكوت و فغان كنم 
                        رازى هزار از پس پرده عيان كنم

دادى چنان كشم كه جهان را خبر شود
                        گوش فلك ز ناله  ى بيداد كر شود

در شهر هر چه مى نگرم غير درد نيست
         حتى به شاخ خشك دلم برگ زرد نيست

اينجا نفس به حنجره انكار مى شود 
                    با صد زبان به كفر من اقرار مى شود

با هر اذان صبح به گلدسته هاى شهر 
                          هر روز ديو فاجعه بيدار مى شود

اينجا ز خوف خشم خدا در دل زمين 
                          ديوار خانه روى تو آوار مى شود

با ازدحام اينهمه شمشير تشنه لب 
                         هر روز، روز واقعه تكرار مى شود

آخر چگونه زار نگريم براى عشق 
               وقتى نبود آنچه كه ديدم سزاى عشق

ديدم در انزواى خزان باغ عشق را 
                ديدم به قلب خون غزل داغ عشق را

ديدم به حكم خار به گلها كتك زدند 
                      ُمهر سكوت بر دهن قاصدك زدند

ديدم لگد به ساقه ى اميد مى زنند 
             شالق شب به گرده ى خورشيد مى زنند

ديدم كه گرگ بّره ى ما را دريده است 
             ديدم خروس دهكده را سر بريده است

ديدم ُهبل به جاى خدا تكيه كرده بود  
                          ديدم دوباره رونق بازار برده بود

ديدم خدا به غربت خود زار مى گريست
    در سوگ دين به پهنه ى رخسار مى گريست

ديدم هر آنچه ديدنش اندوه و ماتم است 
    باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است

از بس سرودم و نشنيديد خسته ام 
                      من از نگاه سرد شما دلشكسته ام

اى از تبار هر چه سياهى سرشت تان  
                      رنگ جهنم است تمام بهشت تان

شمشيرهاى كهنه ى خود را رها كنيد 
                         از ذوالفقار شاه واليت حيا كنيد

بيشك اگر كه تيغ شما ذوالفقار بود
                      هر چارفصل سال هميشه بهار بود

اما به حكم سفسطه بيداد كرده ايد 
                     ابليس را ز اشك خدا شاد كرده ايد

مردم در اين سراچه به جز باد سرد نيست 
   هر كس كه الف مردى خود زد كه مرد نيست

مردم حديث خوردن شرم و قى حياست
             صحبت ز هتك حرمت واالى كبرياست

مردم خدا نكرده مگر كور گشته ايد؟
                        يا از اصالت خودتان دور گشته ايد؟

تا كى براى لقمه ى نان بندگى كنيد؟ 
                 تا كى به زير منت شان زندگى كنيد؟

اشعار صيقلى شده تقديم كس نكن 
             گل را فداى رويش خاشاك و خس نكن

دل را اسير دلبر مشكوك كرده اى
                             ُدرِّ درى نثار ره خوك كرده اى

آزاده باش هر چه كه هستى عزيز من 
                     حتى اگر كه بُت بپرستى، عزيز من

اينان كه از قبيله ى شوم سياهى اند
                    بيرق به دست شام غريب تباهى اند

گويند اين عجوزه ى شب راه چاره است
                  آبستن سپيده ى صبحى دوباره است

اى خلق، اين عجوزه ى شب پا به ماه نيست 
                      آبستن سپيده ى صبح پگاه نيست

مردم به ِسحر شعبده در خواب رفته ايد 
                      در اين كوير تشنه پى آب رفته ايد

تا كى در انتظار مسيحى دوباره ايد؟ 
                   در جستجوى نور كدامين ستاره ايد؟

مردم، براى هيبت مان آبرو نماند
                       فرياد دادخواهى مان در گلو نماند

 
اينان تمام هستى ما را گرفته اند  

                    شور و نشاط و مستى ما را گرفته اند

در موج خيز حادثه كشتى شكسته است
                 در ما غمى به وسعت دريا نشسته است

در زير بار غصه رمق، ناله مى كند 
                 از حجم اين سروده، ورق ناله مى كند

اندوه اين حديث دلم را به خون كشيد
                عقل مرا دوباره به طرف جنون كشيد

هل من مبارز؛ از بن دندان بر آورم 
                  رخِش غزل دوباره به جوالن در آورم

 
برخيز تا به حرمت قرآن دعا كنيم  

                 از عمق جان خداى جهان را صدا كنيم

با ازدحام اين همه بت در حريم حق 
                    فكرى به حال غربت دين خدا كنيم

در سوگ صبح، همدم مرغ سحر شويم
                   در صبر غم، به سرو بلند اقتدا كنيم

بايد دوباره قبله خود را عوض كنيم 
                  با خشت عشق، كعبه اى از نو بنا كنيم

جاى طواف و سجده براى فريب خلق 
                  يك كار خير محض رضاى خدا كنيم

در انتهاى كوچه ى بن بست حسرتيم  
                             بايد كه فكر عاقبت از ابتدا كنيم

با اين يقين كه از پس يلدا، سحر شود  
                     برخيز تا به حرمت قرآن دعا كنيم
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گزارشى از اجراى تئاتر صيغه در كوپه اثر هادى خرسندى در لس آنجلس: 

صيغه در كوپه عنوان نمايش جديدى از هادى خرسندى است كه پس از چند 
اجراى موفق در اروپا و كانادا راهى اياالت متحده امريكا شده است و تور دور 

آمريكاى خود را در ژانويه گذشته از جنوب كاليفرنيا آغاز كرده است.
اين نمايش كه با دستمايه قرار دادن موضوع صيغه به عنوان يكى از دغدغه هاى 
اجتماعى ايرانيان در قرون متمادى كه نشانگر تضييع حقوق زنان است و با 
استفاده از تضاد بين جامعه مردم ايران و طبقه ماليان و آخوندها زمينه طنزى 

سياسى اجتماعى را آفريده است.
خرسندى در داستانى گيرا و جذاب، ماجراى آشنايى يك دختر جوان دانشجو 
(با بازى كتايون وكيل) و يك آخوند طرد شده از قدرت(با بازى حميد دانشفر) 
در يك كوپه درجه يك قطار تهران مشهد را مطرح مى كند كه با حضور مامور 
قطار و گزيده گويى هايش هم خنده را بر لب بيننده مى آورد و هم با مطرح كردن 

موضوعات روز ايران يادآور دردها و مشكالت مردم ايران مى شود. 
اين نمايش كه در دو پرده نوشته و اجرا شده است با برخوردارى از اشعار طنز 
هادى خرسندى كه به فراخور بخش هاى گوناگون نمايش خوانده مى شود بيش 

از پيش شكل گرفته و به اوج مى رسد. اما شايد نقطه اوج نمايش را بايد در بازى 
قوى، استثنايى و گيراى حميد دانشفر در بازآفرينى يك آخوند دانست به گونه اى 
كه بيننده بدور از هجو رايج در اجراى نقش هاى مشابه به درون اين فرد پى برده 
و به درستى مى تواند از نگاه شهوانى، پول دوست و غير انسانى او كه به زنان به 

چشم بردگان جنسى مى نگرد پرده بردارد.
حميد دانشفر كه خود دانش آموخته رشته تاتر و هم اينك مدرس هنرهاى 
نمايشى در شهر پاريس است و پيش از اين نيز چندين نمايش نامه موفق، 

قدرتمند و بين المللى را در كارنامه خود دارد مى گويد:
«تالش من اين بود با توجه به متن خوب و قصه جالبى كه آقاى خرسندى تهيه 
كرده بود، تصويرى حقيقى از كاركتر حاج آقا را نمايش بدهم چرا كه احساس 
مى كردم تا آن اندازه در خود قصه بار طنز و نشان دادن صورت واقعى اين كاركتر 

وجود دارد كه نيازى به زياده گويى هاى منجر به ابتذال نيست.» 
دانشفر كه بازى درخشانش تحسين همگان را بر انگيخته است مى گويد: 

«اجراى درست و حساب شده يك نقش قبل از هر چيز نياز به شناخت درست 

باز آفرينى دغدغه هاى يك ملت
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و مطالعه در خصوص آن نقش دارد و خوب طبيعى است كه براى درك درست 
از نقش يك روحانى مذهبى(آخوند) به صورتى كه در جامعه امروز ايران وجود 
دارد ما با دو نمايه سابقه تاريخى و آنچه امروز درباره آنها صادق است روبرو 
هستيم. ديگر آخوندها شپشو نيستند و به لطف مواهب حكومتى به طبقه اى 
مرفه تبديل شده اند كه از باال به مردم نگاه مى كنند. اما واقعيت اينجاست كه 
بين ظاهر و باطن آنها هم فرق زيادى وجود دارد و سعى من اين بود با رعايت 
مناسبات امروزى آنها، اين تفاوت ميان ظاهر و باطن را به نمايش بگذارم كه خود 

به گونه اى حيرت انگيز طنز آلود و درد آور است.»
حميد دانشور در فراز ديگرى از صحبت هاى خود با اشاره به تالش تئاتر و 
دست اندركاران اين رشته هنرى در داخل كشور و بيرون از آن دو شاخه داخلى 
و خارج نشين تئاتر را مكمل هم دانست و عنوان كرد: « با اينكه بچه هاى به 
غايت با استعدادى در ايران در زمينه تئاتر فعال هستند اما نوعى بريدگى و فاصله 
بين تئاتر داخل كشور و الگوهاى پيشرو در تئاتر مدرن دنيا ديده مى شود كه بار 
كار را بر دوش فعاالن ايرانى تئاتر در اروپا و آمريكا سخت تر مى كند چرا كه بايد 
تالش داشته باشيم اين متد هاى جديد را از طرق مختلف براى آموزش نسل 
نوى تئاتر در ايران براى آنها قابل دست رس كنيم و يكى از اين راه ها اجراى اين 
متد ها در نمايش هاى فارسى زبان در خارج از كشور است كه طبيعتا در داخل 

هم ويدئوهاى آن از طريق شبكه هاى اجتماعى قابل دسترس خواهد بود.»
كتايون وكيل (بازيگر نقش دختر دانشجو) ديگر عضو گروه تئاتر صيغه در كوپه 
است كه با توانايى بااليش در اداره صحنه و ايجاد موازنه مثبت بين بازيگر و 
بيننده توانست در شب اجراى نمايش صيغه در كوپه در لس آنجلس درخششى 
چشمگير داشته باشد. او در باز آفرينى نقش دخترى امروزى در زير مقنعه و 
حجاب اجبارى كه براى ايرانيان ساكن اروپا و امريكا اگرچه پوششى روزمره 
نيست اما در بخشى از خاطرات تلخ آنها از دوران سياه جمهورى اسالمى نقش 

بسته است، جلوه اى چشمگير ايفا كرد.
كتايون وكيل كه خود بيش از 12 سال است در لندن ساكن است در پاسخ 
به اين سوال كه چگونه توانسته است به اين نقش تسلط يابد و دغدغه حجاب 

اجبارى را در بازى ظريف خود نمايش دهد مى گويد:
«اگرچه بيش از 12 سال است كه در خارج از ايران اقامت داشته ام اما هرگز 
ارتباط خود را با مردم كشور قطع نكرده ام. در همه اين سال ها تالش من اين 
بوده است كه بتوانم ارتباط نزديكى با دغدغه ها، نگرانى ها و سختى هايى داشته 
باشم كه روزگار مردم كشورم را ساخته اند و حقيقت اين است كه براى خانم ها 
در همه سى و چند سال گذشته حجاب اجبارى يكى از اين دغدغه ها، نگرانى ها و 
سختى هايى بوده است كه به وسيله آن نيمى از جامعه كشورمان(زنان) هم تحقير 

شده اند و هم حقوق انسانيشان پايمال شده است و متاسفانه هرگونه مبارزه اى 
بر عليه آن به بد ترين نحو ممكن سركوب شده است. همين دغدغه هاست كه به 
من كمك مى كند احساسات انسانى يك زن را در زير بار حجاب اجبارى درك 

كنم و تالش كنم آنرا در اين نمايش به تصوير بكشم.»
هادى  نمايشى  اثر  در  را  خود  حرفه اى  تجربه  نخستين  كه  وكيل  كتايون 

خرسندى تجربه مى كند مى افزايد:
« نكته خيلى مهم اين بود كه آقاى خرسندى هم همه اين مفاهيم را در متن 
خود مورد توجه قرار داده بود و نشان مى داد كه چگونه طبقه اى كه مردم به آنها 
اعتماد كرده بودند(آخوندها و مذهبيون) از ساده انگارى مردم نهايت سوء استفاده 
را كرده و ناموس مردم را دستمايه نيات پليد خود كردند. آنچه بيش ار هر چيز 
در اين نمايش براى من چشمگير بود و راضيم كرد كه در اين تيم خوب و 
حرفه اى نخستين تجربه خود را رقم بزنم حضور آقاى خرسندى است كه من از 
دوران نوجوانى با آثار ايشان ارتباط داشتم و حتى در بخش هايى از زندگيم هر 
شب پيش از خواب بخش هايى از كار هادى و صمدش را مى ديدم تا با خنده و 
آرامش ناشى از آن براى خواب آماده شوم. حاال اين افتخار داشته ام كه با ايشان 
همبازى باشم و از سوى ديگر بسيارى از ذهنيت هاى حقيقى و انتقاداتى را كه 
از فرهنگ حاكم بر كشور دارم در قالب تئاتر او به زبان نمايش با مخاطبان خود 

به اشتراك گذارم.»
هادى خرسندى در بخش ديگرى از گفتگوى خود با ايرانشهر مى گويد:

« اين اثر از نظر خط فكرى در استمرار سابقه هميشگى كارهاى من بوده است 
اما مى توان در آن ديد كه با تغيير شرايط در جامعه مادر ما هم بايد الگوهاى 
خود را در نوشتن و اجراى نمايش به اين تغييرات نزديك تر كنيم و تالش داشته 
باشيم تا جايى كه مى توانيم مناسبات خود را با جامعه مادر و خواسته مردم 
تطبيق بدهيم. از همين روست كه در اين اثر سعى كرده ام وقايع و اتفاقات 
اخير را هم اضافه كنم تا عينيت بهترى از شرايط امروز جامعه باشد. طبيعى 
است كه براى داشتن چنين شرايطى مجبورم ساعت ها مطالعه داشته باشم و در 
ريز خبرهايى كه از وطنمان مى رسد دقت كنم. چرا كه معتقدم اگر ما از ايران 
بى خبر باشيم ديگر نمى توانيم كارى را ارايه كنيم كه در آن حرفى براى مردم 

داشته باشيم.»
صيغه دركوپه در دو ماه آينده در دور تا دور آمريكا و در ايالت هاى مختلف و 
شهرهايى كه ايرانيان در آن تمركز دارند به روى صحنه خواهد  رفت و سر انجام 
به اروپا بازگشته و اجرايى نهايى را در لندن كه زادگاه نمايشنامه آن بوده است 
خواهد داشت. براى هادى خرسندى و تيم خوب و صميمى اش آرزوى موفقيت 

در اين تور نمايشى را داريم.
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نگاهى به اجراى نمايش «محمود» اثر تارا گرامى بازيگر ايرانى كانادايى در لس آنجلس: 

نمايش «محمود» به گفته خالق آن برآمده از تالش او براى پايان نامه تحصيليش 
در رشته هنر درام بوده است. اما اين پروژه كوتاه با پيوستگى هايى كه او در ذهن 
خود آنها را دنبال كرد در كمتر از سه سال به نمايشى تبديل شد تا بتواند نگرانى ها 
و دلخورى هاى او را از كوچ و زندگى در مهاجرت به تصوير بكشد. تارا گرامى پيش از 

اين در مصاحبه اى گفته بود: 
«شخصيت «محمود» چند سال پيش به صورت يك پروژه تك نفره و ده دقيقه اى 
شكل گرفت كه براى پايان ترم دانشگاه تورنتو نوشته بودم و آن را اجرا كردم. اين 
شخصيت، در طول سه سال تغيير كرد و به يك نمايش يك ساعته بدل شد كه 
به نمايش در آمده است. اين نمايش از مسائل بسيارى الهام گرفته است، اما من 
شخصيت «محمود» را از راننده تاكسى هاى ايرانى و بسيار دوست داشتنى مقيم شهر 
تورنتو الهام گرفتم كه هر روز با آن ها برخورد داشتم. بيشتر اين راننده تاكسى هاى 
ايرانى تبار متخصص و تحصيل كرده بودند، اما نتوانسته بودند در رشته هاى تحصيلى 
و تخصصى خود كار بيابند و ناچار شده  بودند تاكسى برانند. هدف من اين بود كه راهى 
را بيابم تا داستان زندگى اين افراد را روايت كنم و با تجربه خودم در مقام يك مهاجر 

ايرانى بياميزم و اين نمايش به اين شكل متولد شد.»
اگرچه از بار اسمى انتخاب شده براى نمايش هم اين گمان مى رود كه نقطه ثقل 
داستان نمايش يك نفره تارا گرامى راننده تاكسى باشد اما در حقيقت با اينكه نقش 
محورى داستان را محمود راننده تاكسى ايرانى كانادايى بر دوش دارد اما مركز ثقل 
قصه در البالى زندگى خود تارا رقم مى خورد وقتى قصه رشد خود را در سنين 
نوجوانى، آموختن و بزرگ شدن و سر انجام تالش براى پيوستن به جامعه ميزبان 

روايت مى كند.

اين تئاتر نيست، يك شاهكار است

تارا گرامى نويسنده، بازيگر و تهيه كننده  24 ساله ايرانى-كانادايى، پس 
از كسب موفقيت هاى چشمگيرى با نمايش يك نفره خود (وان وومن شو) 
در تورنتو و نيويورك به لس آنجلس آمد و انصافا در اين شهر نيز توانست 
ــبقت را بار ديگر از همگان ربوده و براى سه هفته اجراى موفق و  گوى س
تاثير گذار از نمايش «محمود» تحسين مخاطبان ايرانى و امريكايى خود را 

برانگيزد.
تارا دانش آموخته رشته هنر دراماتيك از دانشگاه تورنتو است و با تعدادى 

از هنرمندان سرشناس صنعت فيلم و سينما در كانادا همكارى كرده است.
او با شورى زايد الوصف و اجرايى بى نظير توانسته است چالش هاى پيش 
ــى در غرب را در نمايش خود به گونه اى تعليقى  روى جامعه مهاجر ايران
ــد و همين خصيصه است كه نمايش  بين فضاى طنز و درام به تصوير كش
محمود را به اتفاقى جديد در بدنه فعاليت هاى هنرى جامعه ايرانيان مهاجر 

تبديل كرده است.
نمايش محمود به ميزبانى تهيه كننده و برنامه گذار موفق كاليفرنيا خانم 
بيتا ميالنيان براى سه هفته در سانتامونيكا پلى هاوس روى استيج رفت و 
در همين مدت محدود توانست به بهترين نحو ممكن با قلب جامعه هدف 

خود ارتباط برقرار كند.
آنچه در پى مى خوانيد به جهت نقد اين اثر و آشنايى بيشتر با خالقش به 

رشته تحرير در آمده است.

تارا گرامى در كنار شهره آغداشلو پس از اجرايى موفق در لس آنجلس تارا گرامى  -  خالق نمايش محمود 

دكتر مهدى آقازمانى
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گرامى پيش از اين در اظهار نظرى درباره اين شخصيت گفته بود:
«يكى از شخصيت هاى اصلى اين نمايش، من هستم كه 12 سال دارم. زمانى كه 
من به كانادا مهاجرت كردم، فقط شش سال داشتم و در آن زمان، جامعه ايرانيان 
در تورنتو، آنگونه كه امروز بزرگ و فعال است، زياد بزرگ و توانا نبود، من از اين كه 
ايرانى بودم، تنفر داشتم. خجالت مى كشيدم. بچه ها مسخره ام مى كردند، چون چهره ام 
متفاوت بود و من فقط دوست داشتم شبيه بقيه باشم. اما بزرگتر كه شدم، با وجودى 
كه با ميراث فرهنگى و هويتم راحت تر شدم، خود را بين دو هويت كامالً متفاوت 
يافتم. زمانى كه به ايران سفر مى كردم، هيچ گاه كامالً احساس ايرانى بودن نمى كردم 
و حاال هم كه تورنتو زندگى مى كنم، به طور كامل احساس كانادايى بودن نمى كنم. 
اين نمايش براى من راهى بود كه بتوانم براى ايرانى تبارانى كه مثل من در سنين 

پايين مهاجرت كردند، نوعى تعادل و جايگاه ميانه بيابم.»
اما حلقه پيوند در باز آفرينى اين پل ارتباطى را در نمايش تارا گرامى نه يك ايرانى 
كه شخصيت جذاب يك هم جنس باز (گى) التين تبار به عهده مى گيرد. شخصيتى كه 
شايد اليه پيداى طنز قصه را به دوش گرفته باشد اما در حقيقت محكى براى سنجش 
تغييرها وانعطاف ها و عدم تغيير و انعطاف در جامعه مهاجر ايرانى است و بيننده در 
خالل بخش هايى از نمايش كه اين شخصيت را در محور قصه مى بيند نه با زندگى 
روزمره يك هم جنس باز التين تبار كه با پنهانكارى ها، تعصبات و تعلقات جامعه مهاجر 

ايرانى در دو نسل مختلف مواجه مى شود.
يكى از نمودهاى چشمگير هنرى در نمايش محمود به پردازش خوب قصه در قالب 
فضاهايى خصوصى و عمومى( از اتاق استراحت امانويل تا تاكسى محمود) متعلق 
است به گونه اى كه بيننده را با زواياى درون و برون يك آفرينش هنرى بيشتر آشنا 

مى كند. اما نكته مهم اين جاست كه همين تعليق بين فضاى خصوصى و عمومى كه 
در خطوطى موازى با تعليق بين جو طنزآميز حاكم بر نمايش و محتواى درام قصه 
آن در مراوده است، نشانگر داشته هاى خصوصى و بروز جلوه هاى متغيرعمومى هر 
يك از ماست كه بخشى از جامعه بزرگ مهاجران ايرانى تبار را در نيم كره غربى دنيا 

تشكيل داده ايم.
بازى زيبا و پر تحرك تارا گرامى در حالى اين نمايش را به تابلويى زيبا با طرح هايى 
حساب شده تبديل كرده است كه  تسلط او بر بيان درست و حساب شده لغات به 
زبان انگيسى به سه لهجه كانادايى(براى تارا) اسپنيش(براى امانوئل) و ايرانى(براى 
محمود) و برخوردارى از افكت هاى صوتى مكمل، نمايش او را حتى در قالب يك 

نمايش نامه راديويى جذاب مى كند.
با اينكه تارا  در نقش محمود و  امانويل(هر دو جنسيت مذكر دارند) توانسته است نشان 
دهد در بازشناشى رفتارهاى مردانه(يا به ظاهر مردانه) موفق است اما اوج درخشش او در 
ايفاى نقش تاراى 12 ساله است كه بروز مى كند. شخصيتى كه با بازى بسيار لطيف و 
تاثيرگذار تارا گرامى به گونه اى اعجاب انگيز از مسير رشد و تكامل عبور مى كند و بى آنكه 
بيننده را متوجه خود سازد بار اصلى قصه اى را به دوش مى كشد كه محمود راننده 

تاكسى وطن دوست و دچار دلمشغولى هاى فرهنگى آنرا روايت كرده است.
با اينكه اين نمايش را چهره هاى هنرى بسيارى در لس آنجلس ديده اند اما شايد 
خاص ترين مهمان تارا را در نمايش «محمود» را بايد شهره آغداشلو دانست كه با 
اشتياق در پايان اولين شب اجرا تارا در آغوش كشيد و از او دعوت به همكارى كرد. 
همكاريى كه وقتى تارا كودكى خردسال بود كه براى نخستين بار شهره را ديده بود 

آرزوى آنرا در دل داشت.  

از راست:  بيتا ميالنيان، هوشنگ توزيع و تارا گرامى

تارا در صحنه اى از نمايش محمود
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فكر دورى از ايران، فكر دورى از دوست و فاميل و آشنا- يادآورى خاطره هاى 
خوب و بد چنان ايرونيهاى مقيم خارج را به خود مشغول داشته است كه 
حّدى بر آن متصور نيست. مى خندند باطناً خندان نيستند. گريه مى كنند 
آرام نمى شوند. كار كردن، خريد كردن حتى گردش و ميهمانى و پارتى هم 
نمى تواند آنها را از فكر ايران خارج كند. سبزه و چمن و گردشگاه و دريا و 
اقيانوس براى آن ها حكم تابلو نقاشى را دارد. به راستى دريا براى آنها همان 
درياى خزر، پارك هم همان پارك شهر، نون نون سنگك، خالصه كالم همه 
و همه بدون استثناء فكرشان به ايران است. فكر اين كه چه چيزى باعث شد 
ايران عزيز ما به اين روز بيفتد. در نتيجه اين فكر و خيال ها يكى از هموطنان 
خواب مى بيند كارتر را به عنوان يكى از مسببين اصلى اين واقعه در يك 
دادگاه انسانى محاكمه مى كنند. متاسفانه اين عزيز دور از وطن تمام جزئيات 
محاكمه را به ياد ندارد، فقط مى داند كه آقاى كارتر متهم رديف اول سعى 
مى كرده است، اداى جاهل هاى تگزاسى دربياورد و تمام سؤاالت مؤدبانه 
رئيس دادگاه را سر هوا جواب دهد. اين شما و اين هم روياى محاكمه كارتر:

رئيس دادگاه: لطفاً متهم خودش را معرفى كند. 
متهم: جيمز كارتر رئيس جمهور سابق اياالت متحده آمريكا، مى تونين منو 

جيمى صدا بزنيد.
رئيس دادگاه: آقاى جيمى شما متهم هستيد عالوه بر انهدام زندگى 36 
ميليون نفر مردم ايران باعث نابودى و ُكشت و ُكشتار بيش از دويست وپنجاه 
هزار نفر جوان بى گناه و هم چنين بر باد دادن فرهنگ يك ملت كهنسال و 

برهم زدن آرامش خاورميانه و ايجاد هرج و مرج و نابسامانى در كليه نقاط 
خاورميانه شده ايد لطفاً دليل و علت آن را بيان بفرمائيد. 

ارادت  خدمتشون  كه  ايرونيها  خود  گفته  به  بنا  كنم،  عرض  چه  كارتر: 
خالصانه! دارم «چيزى كه عيان است چه حاجت به بيان است.»

رئيس دادگاه: يعنى چه، چه چيزى عيان است لطفاً منظورتان را واضح تر 
بفرمائيد. 

كارتر: منظورم اينه كه علت العلل اصلى و اساسى همه اين بدبختى ها كه 
شما آنها را به من نسبت مى دهيد زيِر سِر محمدرضا بود كه موقع فعاليت هاى 
انتخاباتى رئيس جمهورى مى خواست چوب الى چرخ ما بگذارد و يك كارى 
بكنه ما رئيس جمهور نشيم. طفلكى خيلى هم براى اين كار فعاليت كرد، ولى 
كور خونده بود نمى دونست چقدر دلم براى رئيس جمهور شدن و رفتن به 
كاخ سفيد لك زده. ضمناً خدمتتون بگم از بچگى نمى دانم چرا عالقه داشتم 
يك جورى معروف بشم، بطوريكه همه دنيا منو بشناسن. بخاطر اين عالقه 
كار محمدرضا براى من ناگوار آمد و قسم خوردم اگر توى انتخابات برنده 

بشم، چنان باليى بر سر محمدرضا بياورم كه توى داستان ها بنويسن.
بر  عالوه  كه  آورديد  سرش  به  باليى  چنان  هم  شما  و  دادگاه:  رئيس 

داستان ها، عالوه بر تاريخ در كليه كتاب ها نوشته شود. 
كارتر: چرا نه؟

رئيس دادگاه: آقاى كارتر اگر اشتباه نكنم شب ژانويه اولين سال دوران 
رياست جمهورى شما در ايران توى كاخ  سعدآباد ميهمان محمدرضا بوديد 

محاكمه كارتر
مهندس عاشر آرام نيا

اين مطلب در سال هاى پس از روى كار آمدن رژيم خمينى نوشته شده وليكن در جايى منتشر نشده است.
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و حتماً از خاطرتون نرفته آن شب در مراسم شام ضمن تعريف و تمجيد از 
محمدرضا جام خودتان را به سالمتى محمدرضا و مردم ايران نوشيديد. در 

صورتى كه براش خط و نشون كشيده بوديد، پدرش را در بياوريد.
كارتر: درسته اگر آن شب توى همون ميهمانى به قيافه من دقت و توجه 
بيشترى مى كرديد، متوجه مى شديد كه من ضمن گفتن سالمتى مرتب تو 
دلم مى گفتم خونه خرابت مى كنم محمدرضا، سر به تنت نمى زارم محمدرضا، 
مادرت را به عزايت مى نشانم محمدرضا، بچه هاتو يتيم مى كنم محمدرضا، و 
دائم در فكر اين بودم چه آشى برايش بپزم كه يك اقيانوس خون روش باشه. 

رئيس دادگاه: مثل اينكه آش خوبى هم برايش پختيد. 
كارتر: بله از همان شب.

رئيس دادگاه: چطور از آن شب. شما قبًال هم برنامه هايى در واشنگتن براى 
او پياده كرده بوديد؟

كارتر: درسته آن برنامه طرح ريزى قبلى بود كه مى بايست براى حسن 
اجراى آن از اطرافيان و نزديكان خود محمدرضا كمك بگيريم.

رئيس دادگاه: يعنى مى فرمائيد نطفه ى اصلى انتقام در منزل خود محمدرضا 
و توى خود كشور ايران بسته شد. 
كارتر: دقيقاً درست حدس زديد.

رئيس دادگاه: آقاى كارتر مى دانيد در قاموس تمام ملت هاى دنيا اين كاِر 
نمكدان  و  خوردن  نمك  اصطالح  به  و  ميهمان نوازى  اصول  برخالف  شما 
شكستن است. بهتر نبود چند مدت صبر مى كرديد تا كمى از ايران دور شده 

باشيد و هم مزه نمك ميزبان زير دندان تان نباشد.
كارتر: عرض كنم سفر من به ايران در اصل براى همين برنامه و دنبال 
برنامه واشنگتن بود و صبرم نبود. هر چه زودتر برنامه كار شروع بشه. ضمناً 
به اطالعتون برسونم مدتهاست من مزه نمك را فراموش كرده ام، بنابراين 

شما نگران نمك و نمكدون و ميهمان و ميزبان و اين جور چيزها نباشيد. 
رئيس دادگاه: آقاى كارتر تا آنجائى كه ما مى دانيم و خودتان اشاره مختصرى 
به آن كرديد، برنامه انتقامى شما از آن وقتى كه محمدرضا به واشنگتن آمد 
شروع شد و حتماً يادتون است چه استقبال رسمى و جنجالى توام با گاز 

اشك آور از آن مرحوم به عمل آورديد. 
كارتر: بله يادم است اون فقط يك ضرب شست بود و من فكر مى كردم 
با همه تعريف هايى كه از هوش و ذكاوت محمدرضا مى كنند و به اصطالح 
العاقل و فى االشاره خيلى چيزها مى تونه حاليش بشه ولى متاسفانه حاليش 
نشد، در صورتى كه همه مردمى كه به عنوان مخالف و موافق دور كاخ  سفيد 

اجتماع كرده بودن حدس هايى در اين باره زده بودن.
رئيس دادگاه: مثًال چه حدس هايى؟

كارتر: مثًال براى رعايت نظم و كنترل حدود بيست هزار نفر مخالف و موافق 
كه دور كاخ سفيد اجتماع كرده بودن و همه احتمال مى دادند برخوردهاى 
شديدى بين دو گروه صورت مى گيره و حتى از چند هفته قبل روزنامه هاى 
معتبر شهر نوشته بودن اين تظاهرات در حد تظاهرات جنگ ويتنام است 
و فقط سى  نفر پليس اسب سوار گذاشته بوديم درست توجه كنيد فقط 30 
پليس آن هم اسب سوار، يا مثًال براى همه مردمى كه اونجا بودند با همه 
كنترلى كه در مورد استقبال از يك شخصيت خارجى مخصوصاً در آمريكا 
مى شود اين همه چوب و چماق در دست مخالفين آن روز به خصوص از كجا 
سبز شده بود و يا مثًال خرج مسافرت حدود ده هزار نفر گروه مخالف از كجا 
تامين شده بود و از همه مهم تر به چه وسيله اى مى شد گاز اشك آور از بيرون 
كاخ سفيد با آن همه فاصله در جايگاه مخصوص پذيرايى داخل كاخ سفيد 

آن هم درست جلو پاى محمدرضا و ملكه و هزاران مثال ديگر. 

رئيس  دادگاه: آقاى كارتر اگر قصد شما تالفى يا انتقام از عمل محمدرضا 
بود ممكن است بفرمائيد مردم ايران چه گناهى داشتند كه بايستى به اين 

وضع فالكت بار در به در و خونه خراب و آواره و بى خانمان بشوند. 
آريامهر،  محمدرضا  نگن  هى  ايران  مردم  بشه  كور  چشمشون  تا  كارتر: 

محمدرضا پدر تاجدار هى نگن خد، شاه، ميهن.
رئيس دادگاه: آقاى كارتر فقط به خاطر همين كلمات مردم ايران مستحق 

اين همه مجازات بودند؟
كارتر: پس چى.

رئيس دادگاه: آقاى كارتر حتماً سعدى، خيام، فردوسى و موالنا هم از نظر 
شما گناهكارند.

كارتر: بله از نظر من اين ها هم همانند مردم ايران گناهكارند به دليل اين كه 
توى شعرها و گفته هايشان منو پيش بينى نكرده اند. 

رئيس دادگاه: آقاى كارتر حالتان خوب است، مطمئن هستيد تب نداريد 
و هذيان نمى گوئيد، هر كدام از اين شعرا صدها سال قبل از شما زندگى 

مى كرده اند چگونه مى توانستند شما را پيش بينى كنند؟
كارتر: اختيار دارين، چطور سعدى مى توانست بگويد، «رسد آدمى به جايى 
كه به جز خدا نبيند» نمى توانست بگويد رسد آدمى به جايى كه كارتر را 

ببيند. 
رئيس دادگاه: از خوبى يا بدى؟

كارتر: فرق نمى كند، منظور معروف شدن و سِر زبون افتادنه.
رئيس دادگاه: به اين ترتيب كه شاعرها را به خاطر پيش بينى نكردن شما 
در شعرهايشان مستحق انتقام گرفتن مى دانيد، بايد از موسى، عيسى، محمد 
و پيامبران ديگر بيشتر دلخور باشيد، چه آن ها هم از شما در كتاب هاى دينى 

خود حرفى از شما نزده اند و به اصطالح شما را نديده گرفته اند. 
كارتر: درسته، درسته، درسته به خاطر همين نديده گرفتن من از دست 
اين موسى، عيسى و محمد نه تنها دلخورم بلكه رنجش هم دارم و به همين 
خاطر تصميم دارم حاال كه دستم به خود اونها نمى رسه از اُمتشون انتقام 

بگيرم. 
رئيس دادگاه: ممكنه بفرمائيد برنامه انتقام از اُمت موسى، عيسى و محمد 

به چه صورت و چه زمانى انجام خواهد شد. 
كارتر: به چه صورتى كه جزء ِسكرت كار ماست، ولى زمان اجراى آن قرار 
بود اوايل سال 81 باشد كه متاسفانه اين ريگان با انتخاب شدنش برنامه ما را 

بهم زد و تمام آمال و آرزوهاى ما را به باد داد. 
رئيس دادگاه: به عبارت واضح تر برنامه انتقام از اُمت موسى، عيسى و محمد 

منتفى شده است. 
كارتر: اجازه بدهيد بگويم»زرشك» مگر مى شود از سر اين برنامه به اين 
خوشگلى گذشت، من صبر كردم دوره چهارساله ريگان تموم بشه، توى 
انتخابات بعدى با هر بامبولى شده با كمك اونهائيكه اخالق سگ منو دارن 

رئيس جمهور بشم و برنامه را به نحو احسن عملى خواهم كرد. 
رئيس دادگاه: آقاى كارتر همانند برنامه هاى تلويزيونى و سينمايى مى شه 
نمونه و پيش پرده شمه اى از اين برنامه را براى حضار محترم توضيح دهيد؟

كارتر: اگر همه برنامه را توضيح بدم لطف و شيرينى آن از بين ميره فقط 
همين قدر مى تونم بگم برنامه اينه كه اُمت هاى موسى، عيسى و محمد را سر 
همون موضوع دين كه در حال حاضر شروع شده و تقريباً برنامه موقتى هم 
است به جون هم بياندازيم و چند صد ميليون از جمعيت دنيا را كم كنيم. 

رئيس دادگاه: بارك اهللا آقاى كارتر.
كارتر: بله كه بارك اهللا، حاال كم كم دارين به ارزش و اهميت واقعى من پى 
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مى برين و منو درك مى كنين، قبًال خدمتتون عرض كردم ظهور من بايستى 
پيش بينى مى شد كه متاسفانه نشد، ولى مطمئن باشيد چنان خودم را سِر 
زبان مردم بياندازم كه تا دنيا دنياست همه جا صحبت من باشه و اسمم توى 

صفحات تاريخ مندرج بشه و شايد هم روزى جايزه نوبل به من بدهند. 
رئيس دادگاه: آقاى كارتر شما مطمئن باشيد نامتان تا ابد نه تنها در ايران 
بلكه تا ابد در دنيا باقى خواهد ماند و به جاى يك صفحه از تاريخ صفحات 
و حتى فصول  كتاب هاى تاريخ به شما اختصاص خواهد يافت و كتاب هاى 
متعدد درباره شما و كارهاى شما نوشته خواهد شد و نسل هاى آينده روى 

كارهاى شما قضاوت خواهند كرد.
كارتر: ممنون و متشكرم آقاى رئيس دادگاه لطفاً بيش از اين منو شرمنده 

نكنين. 
رئيس دادگاه: آقاى كارتر راستى اگر همه مردم دنيا بيايند و استشهاد 
نامه اى پر كنند كه شما بزرگترين، كله دارترين، مغزدارترين، مبتكرترين و 
معروفترين فرد دنيا هستيد و قول بدهند نسل  اندر نسل سينه به سينه 
داستان شما را براى بچه هايشان تعريف كنند، ممكن است از طرح و اجراى 
نقشه اى كه براى ُكشت و ُكشتار ميليون ها انسان بى گناه كشيده ايد منصرف 

شويد. 
كارتر: نه متاسفانه طبق شعر معروف خود ايرونيها كه به اونها ارادت دارم 
«كار را كه كرد آنكه تمام كرد»، تازه من قسم خوردم و به خودم قول دادم 

نمى تونم زير قول خودم بزنم. 
رئيس دادگاه: آقاى جيمى كارتر مى شود از شما يك سؤال خصوصى بشود؟

كارتر: بله بفرمائيد. 
رئيس دادگاه: فكر نمى كنيد شما قرابتى با هيتلر، چنگيز و يا درآكوال 

داشته باشيد؟ 
كارتر: متاسفانه نه، وقتى بچه بودم، پدر بزرگم به من گفت ما از نواده هاى 
قابيل هستيم كه حتماً اطالع داريد چه مفت و مفت برادرش هابيل را ُكشت 
و اسم خود را به عنوان اولين قاتل در دنيا به ثبت رسانيد. ضمناً يادم رفت 
بگويم اگر به چشمان ريز و عقابى من نگاه كنيد، متوجه مى شويد چشم هاى 

من بى شباهت به چشم هاى چنگيزخان مغول نيستيد. 
رئيس دادگاه: نكنه جنگ ايران و عراق قسمتى از برنامه انتقامى شما و دار 

و دسته شماست. 
كارتر: كدام جنگ؟ هنوز اون جنگى كه قراره راه بياندازيم راه نيانداخته ايم. 
نيست؟  جنگ  شما  نظر  از  اين  كارتر!  آقاى  دستخوش  دادگاه:  رئيس 
مى دونيد تا به حال چندين ده هزار نفر كشته شدن، چندين خانواده داغدار 
شدن، چقدر سرمايه از بين رفته، چند سال طول داره تاسيسات نفت دو 
كشور ترميم بشه و چه خسارتى به اقتصاد دو مملكت وارد شده، اين همه 
بى خانمانى، اين همه بدبختى و سياه روزى، قحطى و مرض، اگر اين جنگ 

نيست پس چيه، شما اينو چى مى گين.
كارتر: اينو مى گن سياه بازى، سياه بندى و يك جور پوست خربزه زير پا 

گذاشتن و لطفيه اين ها . 
رئيس دادگاه: به چه دليل؟

كارتر: دليل نمى خواد، چه طور از ظواهر و شواهد متوجه نشده ايد. مگه 
مى شه دو تا مسلمون به جون هم بيفتند براى اينكه ثابت كنند كدوم يكى 
مسلمونه و ديگرى كافر است و يا پس از اين همه مدت هيچ يك از ممالك 
كوچك يا بزرگ دنيا براى پا در ميانى جلو نياد،  انگار كه همشون ُمردن يا 
خواب هستند. وقتى مى گم سياه بندى، سياه بازى، توجه كنيد دولت ايران از 
دولت اسرائيل اسلحه مى خره در صورتى كه تا چند روز پيش به زبان آوردن 

كلمه اسرائيل بزرگترين گناه كبيره بود. 
رئيس دادگاه: آفرين به َكله ى بى مخ شما، آقاى كارتر مثل اين كه واقعاً شما 
چيزهايى مى دونيد كه نه ما و نه هيچ كدام از مردم دنيا نمى دانند. لطفاً ما را 
در جريان مطالب اول كه در دست داريد و فكر مى كنيد جالب باشد بگذاريد 

تا مردم بفهمند اطرافشون چى مى گذره.
كارتر: الزم نيست مردم بفهمن اطرافشون چى مى گذره، چه اگر سر از 
بعضى مطالب دربيارن مى ترسم چهار تا شاخ رو سرشون سبز بشه و يا شوكه 

بشن و غش كنن.
رئيس دادگاه: آقاى كارتر نترسين، هر چه مى دونيد بگيد چه اگر شما 
رياست  دوران  چهارسال  خاطرات  نوشتن  مشغول  كه  شما  خانم  نكنيد 
جمهورى شماست همه مطالب را افشاء مى كنند و آن وقت مطالب شما 

براى در كوزه خوبه. 
كارتر: باشه مى گم فقط بگين دوست دارين از كدام يك شروع كنم. 

رئيس دادگاه: لطفاً از گروگان ها شروع كنيد. 
گروگان ها خيلى مفصل تر از آن است كه شما فكر مى كنيد  كارتر: واقعاً 
البته در آينده كتاب هاى متعددى درباره آن خواهند نوشت. اجازه بدين فقط 

خيلى مختصر به آن اشاره اى كنم. 
در دنباله برنامه ُكشت و ُكشتار و ويرانى و بى خانمانى كه به مردم ايران 
هديه كرديم، خواستيم براى دلخوشى اين مردم فلك زده هم كه شده يك 
برنامه سرگرمى توام با چشم بندى و شيرين كارى پياده كنيم. بطورى كه همه 
مردم توى اين بازى بتونن شركت داشته باشن، بعد از يك عالمه فكر كردم 
ديدم بازى هايى نظير تخته نرد و شطرنج و اين جور چيزا قبًال اختراع شده 
و هر نوع بازى با ورق حتى براى سرگرمى در ايران حرام است، خالصه با 
بررسى و تحقيقات به اين نتيجه رسيديم همين بازى با ورق را مى توانيم با 
آدم ها انجام دهيم، بدين صورت كه به جاى 52 عدد ورق بازى از 52 نفر آدم 
استفاده كنيم، بطورى كه سردمداران و مردم ايران هر طورى دلشون بخواد با 
اين ورق ها ببخشيد با اين آدم ها را بگيرند و چشم هاشونو ببندند و به صورت 
گروگان با آنها بازى كنند و سرگرم باشند و به عنوان تظاهرات در اين برنامه 

شركت داشته باشند. 
رئيس دادگاه: به به عجب بازى جذاب و سرگرم  كننده اى، راستى آقاى 
كارتر مثل اين كه غير از سردمداران كسان ديگرى هم از اين بازى استقبال 

كردند. 
كارتر: بله ُحسنى كه اين بازى اختراعى ما داشت اين بود كه عالوه بر 
و  دست اندركاران  همه  رضايت  حاكمه  دستگاه  رضايت  و  مردم  سرگرمى 
آنهايى كه مى خواستند به نحوى حقايق را پنهان نگه داشته و حواس ها را 

متوجه اين بازى سرگرم كننده نمايند فراهم نمود. 
رئيس دادگاه: آقاى كارتر بفرمائيد به چه علت و غفلتاً و ناگهانى تصميم 

گرفتيد به اين بازى خاتمه بدهيد؟
كارتر: هر چه سعى كرديم ريگان را وارد كنيم، بعد از من به اين بازى ادامه 
دهد متاسفانه يا به علت بى عالقگى كه به اين نوع بازى ها ندارند و يا براى 
اينكه به نحوى اجراى اين بازى احاطه ى كامل نداشتيد و ممكن بود خيط 

بار بياورند، راضى به ادامه بازى نشدند. 
رئيس دادگاه: آقاى كارتر آيا بودند كسانى كه مخالف اين برنامه اختراعى 

شما (گروگان گيرى) بودند؟ 
كارتر: بله تك و توكى مردم ناوارد كه به اين موضوع اعتراض داشتند. 
يكى نبود از اونها بپرسد اعتراض براى چى؟ با ابداع اين بازى من راضى، 
سردمداران راضى، دست اندركاران راضى، راديو و تلويزيون هاى سرتاسر دنيا 
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راضى، خبرگزارى ها و روزنامه ها راضى و از همه مهم تر مردم بى برنامه ايرون 
راضى، فالن چند تا آدم ناراضى.

اصطالحات و  آقاى كارتر، چه خوب به  شما  ماشاءااله به  رئيس دادگاه: 
ضرب المثل هاى ايرونى وارد هستيد. راستى آقاى كارتر حاال كه صحبت از 
راضى و ناراضى شد، ممكنه لطف كنيد شيرين كارى ها و نقشه كشى هائى كه 

در مورد مرگ محمدرضا مى دونيد براى ما تعريف كنيد. 
كارتر: اتفاقاً مى خواستم اين يكى را بگذارم، براى بعد ولى چون خيلى اصرار 

داريد براتون مى گم.
رئيس  دادگاه: خيلى ممنون آقاى كارتر با اين همه لطف كه در حق مردم 

ايران مى كنيد، خدا سايه شما را از سر مردم دنيا كم نكند. 
كارتر: وقتى محمدرضا را مجبور كرديم يعنى تقريباً گولش زديم از ايرون 
بياد بيرون همه ما دست اندركاران مطمئن بوديم ظرف يك هفته دق مرگ 
مى شه و ما از دستش راحت مى شيم و پرونده اش بسته مى شه، هر چه انتظار 
كشيديم ديديم مثل اين كه محمدرضا خيلى سخت  جون تر از اونى بود كه 
فكر كرده بوديم تازه دق مرگ نشده از اين كشور به آن كشور به گردش 
مى رفت. حقيقتاً داشتيم زرد مى كرديم، چرا كه در صورت زنده بودن ممكن 
بود دردسر بزرگى براى ما و نقشه هاى ما ايجاد بشه. اوالً اگر لب باز مى كرد و 
شيرين كارى هاى ما را تعريف مى كرد دست ما رو مى شد. دوماً بعد از گذشت 
زمان احتمال داشت ايرونيهاى عزيز از خواب شستشوى مغزى بيدار بشن 
و از اينكه ناآگاهانه از بيرون كردن محمدرضا خوشحال بودند، پشيمان و 

شرمسار بشن «اونوقت خر بيار و باقال بار كن».
دارين  دوست  خيلى  را  ايران  مردم  شما  آنجايى كه  از  و  دادگاه:  رئيس 

مى خواستيد خداى نكرده مردم ايران احساس شرم نكنند. 
همه  گرفتيم  تصميم  منظور  همين  به  و  درسته  درسته،  درسته،  كارتر: 
كارهامون را زمين بگذاريم و نقشه بكشم هر چه زودتر سر به نيستش كنيم، 
برنامه اى جور كرديم دواى عوضى به خوردش بدهند كارگر نشد. ترتيبى داديم 
موقع عكس بردارى اشعه زيادترى توى بدنش بفرستند اين هم نتيجه اى نداد، 
همين كه تصميم گرفتيم َكت بسته تحويلش بدهيم فهميديم المصب از كجا 
بو برد، غفلتاً زد به چاك و در رفت و همه را به اصطالح انگشت به دهن نگاه 
داشت. مى تونيد حدس بزنيد ما كه از اونهاش نبوديم كه جا بزنيم. بنابراين 
هر طورى بود بايد كار را تمام مى كرديم، اولندش پاى آبرو در ميون بود، ثانياً 
داشت كم كم اثر قرص بيهوشى كه به مردم ايران داده بوديم از بين مى رفت 
و احتمال داشت ايرونيها از گيجى بيرون بيايند و كار دستمان بدهند. خالصه 
دردسرتان ندهم تمام فوت و فن ها را بكار برديم و آخرين تالش انجام داديم و 

همان طور كه اطالع داريد سر عمل جراحى آخر الفاتحه.
رئيس دادگاه: آقاى كارتر خواهش مى كنم ادامه بدهيد به چه نحو و چگونه 

اين عمل انجام شد. 
كارتر: خيلى معذرت مى خوام، اگر تا صبح قيامت هم اصرار كنيد اين يكى 

را نمى تونيد از من در بيارين.
در اين موقع كارتر منقلب مى شود و حالش به هم مى خورد و رئيس دادگاه 

تا محاكمه بعدى تنفس اعالم مى كند. 
و هموطن ما بقيه جزئيات محاكمه را بياد ندارد ولى تا آنجائى كه به ياد 
مى آورد بعد از رسمى شدن جلسه دادگاه همه حاضرين به دستور رئيس 

دادگاه بر پا مى ايستند و راى دادگاه به اين صورت قرائت مى شود:
جيمز كارتر رئيس جمهور سابق ايالت متحده آمريكا به جرم قتل نفس 
بيش از 250 هزار نفر مردم بى گناه به 250 هزار بار اعدام محكوم مى گردد 

و حكم دادگاه درباره او قابل اجراست. 
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران

12 بهمن (1 فوريه)
1332 خورشيدى (1954 ميالدى) 

انتقاد شديد آيت اهللا كاشانى از انتخابات مجلس و دولت زاهدى
1346 خورشيدى (1968 ميالدى)

هرمز قريب به رياست تشريفات شاهنشاهى منصوب شد
1357 خورشيدى (1979 ميالدى)

باز گشت خمينى بعد از 15 سال تبعيد به ايران 

 13 بهمن (2 فوريه)
1284 خورشيدى (1906 ميالدى)

زادروز  بزرگ علوى - نويسنده در تهران
 كليه كتابهاى زنده ياد بزرگ علوى در شركت كتاب 

موجودند
1351 خورشيدى (1973 ميالدى)

 زادروز  عليرضا قربانى، خواننده
 آثار عليرضا قربانى در شركت كتاب موجودند 

1356 خورشيدى (1978 ميالدى)
محمدرضا شاه و فرح پهلوى براى يك ديدار رسمى 

عازم هندوستان شدند
1385 خورشيدى (2007 ميالدى)

پارسى)  صديقى  (فرامرز  ياحقى  پرويز  درگذشت 
نوازنده مشهور و بينظير ويولن در منزل مسكونى 

خود در تهران
از 18  وى  بود.  تهران  در  سال 1314  متولد  ياحقى 
با  را  خود  همكارى  پيرنيا  داود  دعوت  به  سالگى 
من  دل  اميد  نام  به  آهنگى  ساختن  با  گلها،  برنامه 

كجايى، با صداى بنان، آغاز كرد. 
ياحقى يكى از بهترين تكنوازان برنامه گلها وسازنده 
صداى  با  كه  بود  موسيقى  زيباى  اثر  صدها 

خوانندگان نام آور موسيقى ايرانى اجرا شده بود.
وى در سالهاى اخير چندين اثر تكنوازى و همنوازى از جمله راز و نياز  و 

طوبى را منتشر كرده بود.
 آثار پرويز ياحقى در شركت كتاب موجودند  

14 بهمن (3 فوريه)
 1327 خورشيدى (1949 ميالدى)

تظاهرات شديد دانشجويان در تهران براى الغاى قرارداد نفت و تعطيل بانك 
شاهى

1351خورشيدى (1973 ميالدى)
درگذشت سپهبد مرتضى يزدان پناه - سناتور، رييس بازرسى شاهنشاهى و 

رييس شوراى عالى بانك سپه
1357 خورشيدى (1979 ميالدى)

انتشار اولين كتاب درباره بحران ايران تحت عنوان «ايران برضد شاه» در 

پاريس. نويسنده ى اين كتاب: احمد فاروقى از نويسندگان روزنامه لوموند 
1374 خورشيدى (1996 ميالدى)

درگذشت سياوش كسرايى - شاعر معاصر در وين 
(اتريش)

 آثار سياوش كسرايى و آثارى كه بر اساس اشعار 
)

او از سوى باقى هنرمندان آفريده شده اند در شركت 
كتاب موجودند.

1381 خورشيدى (2003 ميالدى)
درگذشت پروفسور يحيى عدل استاد جراحى و پايه 

گذار جراحى نوين در ايران

15 بهمن (4 فوريه)
1309 خورشيدى (1931 ميالدى)

زادروز محمدعلى فردين ، بازيگر و كارگردان ايرانى
1313 خورشيدى (1935 ميالدى)

نصب سنگ اول بناى دانشگاه تهران بدست رضاشاه در اراضى جالليه
1313 خورشيدى (1935 ميالدى)

زادروز على نصيريان، بازيگر ايرانى 
1327 خورشيدى (1949 ميالدى)

محمدرضا شاه در محوطه دانشكده حقوق مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت. 
ضارب، ناصر فخرآرايى عضو حزب توده ايران بود 

كه با شليك گلوله از طرف گارد محافظ كشته شد
 كتابى در اين زمينه با عنوان 5 گلوله براى شاه در 

شركت كتاب موجود است 
1338 خورشيدى (1960 ميالدى)

آغاز بهره بردارى كارخانه قند فريمان
1339 خورشيدى (1961 ميالدى)

و  استاد   - تونى  فاضل  محمدحسين  درگذشت 
دانشمند معاصر

1357 خورشيدى (1979 ميالدى)
آيت اهللا خمينى، مهندس مهدى بازرگان را به عنوان رييس دولت موقت معرفى 

كرد.
و  مسائل  از  برخى  در  كرد  اعالم  بختيار  شاپور 

اصول نه با شاه سازش مى كنم نه با خمينى.
دكتر على اصغر حاج سيدجوادى بخاطر نوشتن 

مقاله عليه ارتش دستگير و بازداشت شد.

16 بهمن (5 فوريه)
 1312 خورشيدى (1934 ميالدى)

ساز  برنامه  پژوهشگر،  فرهى،  فرهنگ  زادروز 
راديو و تلويزيون، و ژورناليست

 باران نور ، مجموعه چهار سى دى – شعر و 

روزشمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
12 بهمن تا  10 اسفند
February 2013

بهره بردارى و نقل قول از اين 
روزشمار فقط براى همكاران شاغل در 
رسانه ها(جرايد، راديوها، تلويزيون ها و 
سايت هاى خبرى و تحليلى)با ذكر ماخذ 
مجاز است.

ر
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
ترانه – با صدا و اجراى ايشان در شركت كتاب موجود است

1332 خورشيدى (1954 ميالدى)
درگذشت اديب السلطنه حسين سميعى «عطا» - شاعر و سياستمدار

1366 خورشيدى (1988) 
درگذشت ابراهيم فخرايى- نويسنده و مورخ

1387 خورشيدى (2009 ميالدى)
درگذشت حسن زارع، طنزپرداز سرشناس ايران در اثر بيمارى، در سن 80 
سالگى در استكهلم. وى حقوقدان و قاضى دادگاه بود و نويسندگى طنز را 
از حدود 60 سال پيش با روزنامه توفيق آغاز كرد. از او چهار كتاب با عنوان 

لبخند منتشر شده است.

17 بهمن (6 فوريه)
1353 خورشيدى (1975 ميالدى)

خواب  از  بايد  آبى ها  چشم  گفت:  آمريكا  تلويزيون  با  مصاحبه  در  شاه 
خودپسندى بيدار شوند. من پدرخوانده اسرائيل نيستم.

1357 خورشيدى (1979 ميالدى)
ژنرال هايزر فرستاده ويژه آمريكا، ايران را ترك كرد.

  خاطرات ژنرال هايزر ترجمه به فارسى در شركت كتاب موجود است 
1354 خورشيدى  (1976 ميالدى)

رحيم على خرم مقاطعه كار معروف به اتهام تصرف 22 هزار متر زمين، تحت 
تعقيب قرار گرفت.

1366 خورشيدى  (1988 ميالدى)
تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام به فرمان 

خمينى
1389 خورشيدى  (2011 ميالدى)

مجلس  رياست  از  رفسنجانى  هاشمى  بركنارى 
خبرگان

 كتابهاى خاطرات هاشمى رفسنجانى در شركت 
كتاب موجود است 

18 بهمن (7 فوريه)
1229 خورشيدى (1851 ميالدى)

انتشار نخستين شماره از روزنامه وقايع اتفاقيه در ايران. اين روزنامه به 
كوشش اميركبير منتشر شد.

1305 خورشيدى (1927 ميالدى)
انتخاب ميرزاحسين خان پيرنيا (مؤتمن الملك) به رياست مجلس شوراى ملى

1307 خورشيدى (1929 ميالدى)
قانون منع خريد و فروش برده در خاك ايران و آزادى بردگان به هنگام ورود 

به ايران به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد.
1327 خورشيدى (1949 ميالدى)

درگذشت قاسم صوراسرافيل - رجل آزاديخواه
1328 خورشيدى (1950 ميالدى)

زادروز فائقه آتشين «گوگوش»- خواننده معاصر
  كليه آثار خانم گوگوش در مركز موسيقى و فيلم 

ايران وابسته به شركت كتاب موجود است.
1357 خورشيدى (1979 ميالدى)

محاكمه  دادگسترى  در  شاه  گفت  خمينى  روح اهللا 
مى شود.

19 بهمن (8 فوريه)
1347 خورشيدى (1969 ميالدى)

سينمايى (دختر  و  تلويزيونى  فيلمهاى  آمريكايى  بازيگر  رز،  شيوا  زادروز 
پرويز قريب افشار)

1349 خورشيدى (1971 ميالدى)
تأسيس مدرسه عالى علوم قضايى و ادارى در قم

1349 خورشيدى (1971 ميالدى)
حمله به پاسگاه سياهكل در شهر سياهكل توسط چريك هاى فدايى خلق

1353 خورشيدى (1975 ميالدى)
محمدرضا شاه گفت هيچ كشورى قدرت حمله به ايران را ندارد.

1355 خورشيدى (1977 ميالدى)
كشته شدن ارتشبد فضائل تدين فرمانده نيروهاى هوايى در سانحه هوايى 

در تپه هاى لويزان
1357 خورشيدى (1979 ميالدى)

شاپور بختيار گفت، در مقابل هيتلر، رضاشاه، و محمدرضا شاه ايستادگى 
كردم، در مقابل خمينى و بازرگان هم مقاومت خواهم كرد.

1360 خورشيدى (1982 ميالدى)
سازمان  تيمى  خانه  يك  در  خيابانى  موسى  و  ربيعى  اشرف  شدن  كشته 

مجاهدين خلق در تهران به دست پاسداران
1382 خورشيدى (2004 ميالدى)

شاهزاده چارلز، وليعهد انگلستان براى ديدار از شهر زلزله زده ى بم، به عنوان 
نخستين شخصيت سياسى انگلستان بعد از انقالب 57، به ايران سفر كرد.

20 بهمن (9 فوريه)
1264 خورشيدى (1886 ميالدى)

زادروز ابراهيم پورداوود - اديب، شاعر و  پژوهشگر نامدار در رشت
1308 خورشيدى (1930 ميالدى)

درگذشت مهرداد اوستا، شاعر و  اديب معاصر
1355 خورشيدى (1977 ميالدى)

انتصاب سپهبد ربيعى به فرماندهى نيروى هوايى
1357 خورشيدى (1979 ميالدى)

تظاهرات طرفداران بختيار در امجديه 

21 بهمن (10 فوريه)
 1311 خورشيدى (1932 ميالدى)

زادروز  فرامرز پايور، موسيقيدان، نوازنده ى سنتور، مدرس، و مؤلف 
 آثار استاد پايور به صورت كتاب و سى دى در 

شركت كتاب موجود است 
1315 خورشيدى (1937 ميالدى)

از  يكى  و  ماليه  وزير  داور-  على اكبر  خودكشى 
پايه هاى اساسى سلطنت رضاشاه پهلوى

1334 خورشيدى (1956 ميالدى)
درگذشت عباس اقبال آشتيانى- استاد دانشگاه، 
مستشار فرهنگى، مترجم، نويسنده و ناشر مجله 

پرارزش «يادگار»
 كتاب تاريخ ايران باستان و شاهنامه به تصحيح 

ايشان در شركت كتاب موجود است.
1335 خورشيدى (1957 ميالدى)

زادروز فرخنده آقايى، قصه نويس
1349 خورشيدى (1971 ميالدى)

درگذشت عزت اهللا نويد- بازيگر تئاتر و تلويزيون
1357 خورشيدى (1979 ميالدى)

ساعت 4/30  از  را  تهران  در  مرور  و  عبور  حومه  و  تهران  نظامى  فرماندار 
بعدازظهر تا 5 بامداد ممنوع اعالم كرد.

در تهران و اكثر شهرهاى ايران جنگ مسلحانه براى ساقط كردن رژيم پهلوى 
عدآغاز شد.
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
1382 خورشيدى (2003 ميالدى)

نزديكى  در  مى كرد  پرواز  كيش  از  كه  شارجه  مقصد  به  ايرانى  هواپيماى 
فرودگاه شارجه سقوط كرد و 46 كشته به جاى گذاشت. 

1390 خورشيدى (2012 ميالدى)
و  مترجم  تاريخ دان،  رجبي  پرويز  درگذشت 
نويسنده در سن 72 سالگي در اثر بيماري سرطان 
در منزلش. وي در 27 ارديبهشت 1318 در روستاي 

امامقلي، حدود 40 كيلومتري قوچان، به دنيا آمد.
 آثار ايشان بويژه مجموعه 5 جلدى كتاب ايشان 
با عنوان «سده هاى گمشده» در شركت كتاب موجود 

است 
22 بهمن (11 فوريه)

1326 خورشيدى (1948 ميالدى)
قتل محمد مسعود- مدير روزنامه مرد امروز در خيابان اكباتان تهران

1357 خورشيدى (1979 ميالدى)
تهران صحنه جنگى خونين شد

افراد  تصرف  در  پليس  قرارگاه هاى  و  ژاندارمرى  پاسگاه هاى  كالنترى ها، 
مسلح قرار گرفت.

ستاد ژاندارمرى در ميدان 24 اسفند سقوط كرد و بدست مردم افتاد.
ساعت 10/30  شب شوراى عالى ارتش باشركت رئيس ستاد، وزير جنگ و 

غالب فرماندهان تشكيل جلسه داد و بدنبال آن اعالم بى طرفى كرد.
شهربانى كل كشور سقوط كرد.

زندان قصر توسط نيروهاى مسلح گشوده شد و زندانيان فرار كردند. هژبر 
يزدانى و محرمعلى خرم جزء زندانيانى بودند كه فرار كردند. 

زندان و پادگان جمشيديه تصرف شد و عده اى از زندانيان رژيم متوارى 
شدند و عده اى از زندانيان توسط مردم بازداشت و به مدرسه رفاه اعزام 
صدرى،  سپهبد  نصيرى،  ارتشبد  از  بودند  عبارت  دستگيرشدگان  شدند. 
منوچهر  دكتر  االسالم زاده،  شيخ  دكتر  روحانى،  منصور  نيك پى،  غالمرضا 

آزمون و ساالرجاف
اميرعباس هويدا از زندان به مدرسه رفاه انتقال يافت.

صدا و سيماى ايران به دست مردم تصرف شد.
«صداى انقالب» در روى صفحه تلويزيون نقش بست و بدين ترتيب رژيم 

2500 ساله شاهنشاهى و آخرين سلسله سلطنتى ايران سقوط كرد.
1384 خورشيدى (2006 ميالدى)

درگذشت تيمسار دكتر احمد مدنى دبيركل جبهه ملى ايران، اولين وزير دفاع 
دولت موقت انقالب، و يكى ازشيفتگان راه آزادى ايران به علت ابتالء به بيمارى 

سرطان در دنور امريكا.
1387 خورشيدى (2009 ميالدى)

درگذشت منوچهر احترامى، طنزنويس برجسته ايرانى بر اثر عارضه قلبى در 
سن 67 سالگى در تهران.

23 بهمن (12 فوريه)
1324 خورشيدى (1946 ميالدى)

درگذشت رضاقلى ميرزا ظلى - موسيقيدان و آوازخوان 
1348 خورشيدى (1970 ميالدى)

رياست  به  مقتدرمژدهى  نصراهللا  دكتر  انتصاب 
دانشكده پزشكى تهران

24 بهمن (13 فوريه)
1345 خورشيدى (1967 ميالدى)

درگذشت فروغ فرخزاد - شاعر معاصر
بدون  فرخزاد  فروغ  ياد  زنده  اشعار  مجموعه   
سانسور چاپ خارج از ايران در شركت كتاب موجود 

است.

1346 خورشيدى (1968 ميالدى)
انتخاب دكتر مجتهدى به رياست دانشگاه ملى ايران

 خاطرات دكتر مجتهدى (پروژه تاريخ شفاهى دانشگاه هاروارد به كوشش 
حبيب الجوردى) در شركت كتاب موجود است

1375 خورشيدى (1997 ميالدى)
درگذشت مهدى مفتاح، موسيقيدان، مدرس و مؤلف

25 بهمن (14 فوريه)
1332 خورشيدى (1954 ميالدى)

زادروز قشنگ كامكار، نوازنده و مدرس سه تار
 آثار گروه كامكارها در شركت كتاب موجودند

1356 خورشيدى (1978 ميالدى)
درگذشت فخرالدين مزارعى - شاعر و استاد دانشگاه

1367 خورشيدى (1989 ميالدى)
صدور فتواى روحاهللا خمينى مبنى بر ارتداد سلمان 

رشدى نويسنده كتاب آيات شيطانى
1387 خورشيدى (2009 ميالدى)

درگذشت ناصر آهنييان آهنگساز قديمى، كه آهنگ هاى زيادى خصوصا براى 
آغاسى و خانم سوسن و... ساختند و همچنين برادر هنرمند فقيد افشين بودند 

بر اثر سكته مغزى در ايران.
1389 خورشيدى (2011 ميالدى)

اعتراضات جنبش سبز در تهران و شهرستانها

26 بهمن (15 فوريه)
1311 خورشيدى (1933 ميالدى)

درگذشت حاج حسين آقا امين الضرب - نماينده مجلس و رييس اتاق تجارت
1335 خورشيدى (1957 ميالدى)

زادروز شهريار مندنى پور، شاعر، منتقد ادبى، و سردبير نشريه ى ادبى/هنرِى 
«عصر پنجشنبه»در تهران

1340 خورشيدى (1962 ميالدى)
درگذشت سيدعلى نصر - بنيانگذار تئاتر در ايران، در سن 66 سالگى

1357 خورشيدى (1979 ميالدى)
رضا  سرلشكر  هوانيروز،  فرمانده  خسروداد،  منوچهر  سرلشكر  تيرباران: 
ناجى (سرلشكر)، فرماندار نظامى اصفهان، ارتشبد نعمت اهللا نصيرى، سومين 

رئيس ساواك وسپهبد مهدى رحيمى، فرماندار نظامى تهران
 1358 خورشيدى (1980 ميالدى)
سميرا مخملباف، كارگردان ايرانى

1368 خورشيدى (1990 ميالدى)
زادروز نسيم خسروى هنرمند ونويسنده در كرمانشاه 

1386 خورشيدى (2008 ميالدى)
در  بيمارستانى  در  بيمارى  اثر  بر  نتصر  امنون  پروفسور  درگذشت 

لوس آنجلس.
عبرى  دانشگاه  ممتاز  استاد  نتصر  پروفسور 
دركشور  ايران شناسى  مركز  مبتكر   اورشليم، 
اسرائيل،  راديو  فارسى  بخش  بنيان گذار  اسرائيل، 
دارنده مدارك متعدد از دانشگاه هاى آمريكا، مؤلف 
كتب معتبر درباره ايران و يهوديان ايران و مورد 

احترام در جوامع علمى جهان  بوده اند.
 كتاب هاى پادياوند 3 جلدى - اين كتاب ها كه به 
همت «بنياد جامعه دانشوران» و با سردبيرى شادروان 
در  انگليسى  و  فارسى  زبان  دو  به  نتصر  امنون 
لوس آنجلس منتشر شده، پژوهش هايى است در تاريخ 
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
و فرهنگ يهوديان ايرانى، كه به محدوده ى جغرافيايى كنونى كشور ايران منحصر 
نيست، و شامل تمام سرزمين هايىاست كه در قلمرو  فرهنگ ايرانى بوده است – 

موجود در شركت كتاب
 يادنامه پروفسور امنون نتصر(همراه با سى دى)- موجود در شركت كتاب 

 كتاب انديشه ها، خاطره ها و نامه ها (مجموعه اى از مقاالت پروفسور امنون 
نتصر) جلد اول از انتشارات شركت كتاب

27 بهمن (16 فوريه)
1343 خورشيدى (1965 ميالدى)

عزيمت محمدرضا شاه و فرح پهلوى براى معاينات پزشكى و استراحت به 
اتريش

1344 خورشيدى (1966 ميالدى)
درگذشت اسماعيل اميرخيزى - نويسنده و از مجاهدين نهضت مشروطيت

1349 خورشيدى (1971 ميالدى)
پرويز راجى به سمت سفير ايران در بريتانياى كبير منصوب شد. 

 يادداشتها و خاطرات پرويز راجى با عنوان «خاطرات آخرين سفير شاه در 
لندن» چاپ نخست در سال 1983 بزودى در شركت كتاب 

1325 خورشيدى (1947 ميالدى)
زادروز غزاله عليزاده، نويسنده

 آثار غزاله عليزاده در شركت كتاب 
1339 خورشيدى (1961 ميالدى)

درگذشت مهوش خواننده 
1371 خورشيدى (1993 ميالدى)

درگذشت پرويز اوصياء، شاعر، بازيگر، و خواننده 
1381 خورشيدى (2003 ميالدى)

تئاتر  و  تلويزيون  سينما،  نويس  فيلمنامه  و  كارگردان  بازيگر،  ژيان،  رضا 
ايرانى

28 بهمن (17 فوريه)
1281 ميالدى (1903 ميالدى)

زادروز صادق هدايت - نويسنده معاصر
  كتاب هاى صادق هدايت چاپ پيش و پس از انقالب 

در شركت كتاب موجود است.
1297 ميالدى (1919 ميالدى)

دوران  در  وزير  نخست  هويدا  اميرعباس  زادروز 
پهلوى

 كتاب معماى هويدا چاپ آمريكا نوشته دكتر عباس 
ميالنى در شركت كتاب موجود است.

1300 خورشيدى (1922 ميالدى)
والى  مشيرالدوله،  طرف  از  مصدق  محمد  دكتر 

آذربايجان شد.
1324 خورشيدى(1945 ميالدى)

زادروز شهرنوش پارسى پور، نويسنده
  كتاب هاى شهرنوش پارسى پور چاپ خارج از 

ايران در شركت كتاب موجود است 
1349 خورشيدى(1971 ميالدى)

زادروز آرش حجازى، نويسنده، مترجم
  كتاب هاى پائولو كوليو با ترجمه آرش حجازى در شركت كتاب موجود است.

1374 خورشيدى (1996ميالدى)
درگذشت محمدجعفر محجوب - نويسنده و پژوهشگر معاصر

 كتاب هاى ديوان ايرج ميرزا و صد خطابه(از انتشارات شركت كتاب)- ادبيات 
عاميانه ى ايران، خاكستر هستى با مقدمه بزرگ علوى، كليات عبيد زاكانى سى 
قصه از شاهنامه (آفرين فردوسى)داستان هاى شاهنامه ى فردوسى (16 سى دى) 

داستانى از شاهنامه ى فردوسى: رستم و سهراب (6 سى دى) ، حافظ (4 سى دى)، 
مثنوى مولوى.  (2 سى دى) در شركت كتاب موجود است

1375 خورشيدى (1997 ميالدى)
درگذشت بزرگ علوى - نويسنده معاصر

1383 خورشيدى (2004 ميالدى)
درگذشت عماد خراسانى -شاعر و غزلسراى معاصر

موجود  كتاب  شركت  در  خراسانى  عماد  ديوان   
است .

29 بهمن (18فوريه)
1352 خورشيدى (1974 ميالدى)

اعدام خسرو گلسرخى شاعر و نويسندهماركسيست 
 تاليفات: اى سرزمين من، بيشه بيدار و خسته تر از 

هميشه(مجموعه آثار) در شركت كتاب موجود است. 
1379 خورشيدى (2000 ميالدى)

در  معاصر  برجسته  شاعر  نادرنادرپور  درگذشت 
لس آنجلس

 شركت كتاب مجموعه كامل اشعار نادرپور را در 
دو جلد در بيش از 1600 صفحه منتشر كرده است.

30 بهمن (19 فوريه)
1328خورشيدى (1950 ميالدى) 

زاد روز محمد شيرى، بازيگر سينما 
ازدواج  حلقههاى  فيلم هاى،  در   آفرينى  نقش   
(1388)،تالفى (1386)،شبى در تهران (1386)،ملودى 

(1386)،دم صبح (1384)،شمعى در باد (1382)،باالتر از خطر (1375)،آخرين 
مهلت (1368)،دخترم سحر (1368)،سامان (1364) و سريال شب هاى برره. 

 برخى از اين آثار در شركت كتاب موجود است. 
1329 خورشيدى (1951 ميالدى)

موسيقى  معاصر  خواننده  ناظرى-  شهرام  زادروز 
سنتى در كرمانشاه

 مركز موسيقى و فيلم ايران وابسته به شركت كتاب 
مجموعه كامل سى دى هاى اصل شهرام ناظرى را در 

اختيار دارد.
1338 خورشيدى (1960 ميالدى)

سفر محمدرضاشاه پهلوى به پاكستان
1341 خورشيدى (1963 ميالدى)

درگذشت حسين خيرخواه - بازيگر تئاتر در برلين
1356 خورشيدى (1978 ميالدى)

سپهبد اسكندر آزموده استاندار آذربايجان بركنار شد و ارتشبد جعفر شفقت 
قائم مقام ستاد بزرگ به استاندارى آذربايجان منصوب شد.

1387 خورشيدى (2009 ميالدى)
درگذشت فاطمه مورموزنيا معروف به مهرى مهرنيا، بازيگر با سابقه تلويزيون 
و تاتر و سينماى ايران در سن 82 سالگى در بيمارستان باهر تهران. وى متولد 
سينمايى  اثر  از 40  بيش  در  وى  بود.  مازندران  سوادكوه  آالشت  در   1306
حضور داشته است. از جمله: كاله قرمزى و پسرخاله، شازده احتجاب، ازدواج 

به سبك ايرانى، اتوبوس، روسرى آبى، مادر و....

1 اسفند (20فوريه)
1313 خورشيدى (1935 ميالدى) 

زادروز  اسماعيل فصيح، نويسنده
  آثار او شامل: تاليفات: استادان داستان، اسير زمان، باده كهن، بازگشت به در 
خونگاه، پناه بر حافظ، تراژدى/كمدى پارس، تلخ كام، داستان جاويد، درد سياوش، 
دل كور، زمستان 62، شراب خام، شهباز و جغدان، فرار فروهر، گردابى چنين هايل 
و الله برافروخت و ترجمه ها: بازى ها، خودشناسى با روش يونگ، رستم نامه، 
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
وضعيت آخر و ماندن در وضعيت آخر –موجود در شركت كتاب 

1337 خورشيدى (1959 ميالدى) 
آخرين «تجليل» از قمرالملوك وزيرى در راديو تهران برگزار شد

  صداى قمر در مجموعه اى با عنوان از قمر تا .....در مركز موسيقى و فيلم ايران 
وابسته به شركت كتاب موجود است.

2 اسفند (21 فوريه)
1299 خورشيدى (1921 ميالدى)

قواى قزاق به فرماندهى ميرپنج رضاخان، در شاه آباد تهران اردو زد.
1303 خورشيدى (1925 ميالدى)

تشكيل جلسه ى علنى مجلس شوراى ملى، براى اعالم جمهوريت، كه با اعتراض 
شديد روحانيون عليه جمهوريت و سردار سپه، مواجه شد.

1308 خورشيدى (1930 ميالدى)
درگذشت احمدشاه قاجار در حومه پاريس – فرانسه 

3 اسفند (22 فوريه)
1299 خورشيدى (1921 ميالدى)

اعالميه   صدور  پهلوى،   رضاخان  ميرپنج  كودتاى 
«حكم مى كنم...» حاكى بر فرمان برقرارى حكومت 

نظامى، از سوى  ميرپنج رضاخان 
مرد  ضيا»  عنوان «سيد  با  كتابى  كتاب،  شركت    
اول يا دوم كودتا از دكتر صدرالدين الهى به مناسبت 

نودمين سال كودتا منتشر كرده است. 
1330 خورشيدى (1952 ميالدى)

زاد روز مجيد نفيسى، شاعر و پژوهشگر
  آثار مجيد نفيسى، شاعر مقيم آمريكا در شركت كتاب موجود است.

1350 خورشيدى (1972 ميالدى)
درگذشت ابوالحسن خان اقبال آذرقزوينى (اقبال السلطان) هنرمند  آواز ايران

1387خورشيدى (2009 ميالدى)
تحصن دراويش گنابادى، در اعتراض به تخريب محل اجتماعشان در اصفهان، 

مقابل مجلس شوراى اسالمى، در ميدان بهارستان تهران. 

4 اسفند (23 فوريه)
1294 خورشيدى (1916 ميالدى)

قشون روس كرمانشاه را تصرف كرد
1299 خورشيدى (1921 ميالدى)

ميرپنج رضاخان، از طرف سلطان احمدشاه قاجار به منصب سردارى و لقب 
سردارسپه، منصوب شد.

1337خورشيدى (1959 ميالدى)
خوانندهى  و  سينما  بازيگر  فروهر،  ليال  زادروز 

ايرانى، مقيم كاليفرنياى جنوبى از سال 1988
  آثار اين هنرمند در شركت كتاب موجود است 

1348 خورشيدى (1970 ميالدى)
اعتراض دانشجويان و اعتصاب كارگران تهران در 
برابر افزايش بليط اتوبوس، دستور محمدرضاشاه 
پهلوى براى رسيدگى به موضوع، و برگشت بهاى 

بليط به ميزانى كه قبالً بود.
1352 خورشيدى (1974ميالدى)

با طرح «تحصيل رايگان» به فرمان محمدرضاشاه 
پهلوى، مدارس «ملى» در سراسر ايران منحل شد.

1388خورشيدى (2010 ميالدى) 
ثبت جهانى نوروز در مجمع عمومى سازمان ملل 

   شركت كتاب وب سايتى با نشانى :  
www.IranianNewYear.com

راه اندازى كرده است كه از چندين ماه پيش از فراررسيدن نوروز، سال تحويل 
را اعالم مى كند. 

1388خورشيدى (2010 ميالدى) 
دستگيرى  عبدالمجيد ريگى مشهور به عبدالمالك ريگى زاده ، رهبر پيشين 
گروهى بنيادگرا و سنيمذهب به نام جنداهللا بود؛ گروهى كه در منطقه سيستان 
و بلوچستان به مبارزه مسّلحانه با حكومت فاشيستى شيعه مذهب جمهورى 

اسالمى ايران مى پردازد.

5 اسفند (24 فوريه)
روز زن در ايران باستان.

1305 خورشيدى (1927 ميالدى)
زادروز  سياوش كسرايى، شاعركتاب هاى آرش كمانگير، مهره سرخ، از خون 

سياوش-منتخب سيزده دفتر شعر، گزينه اشعار سياوش كسرايى، 
   مجموعه اشعار سياوش كسرايى (از آوا تا هواي 

آفتاب)در كتابفروشى شركت كتاب موجود است 
1330 خورشيدى (1952 ميالدى)

ساعت 12 و 17 دقيقه، بزرگ ترين كسوف تاريخ (تا 
آن زمان)، آسماِن  تهران را تاريك كرد.

1345خورشيدى (1967 ميالدى)
زاد روز حسين مرتضاييان آبكنار، داستان نويس، 

در تهران
1358خورشيدى (1980 ميالدى)

و  سينما  تئاتر،  بازيگر  فنيزاده،  پرويز  درگذشت 
تلويزيون او در اين فيلم ها نقش آفرينى كرده است: اعدامى، سرخ پوستها، 
قدغن باغ بلور جمعه،  بوف كور، گوزنها، تنگسير،  قربون هر چى خوشگله،  
رگبار ، گاو ، خشت و آينه و سريال هاى تلويزيونى دايى جان ناپلئون، سلطان 

صاحبقران 
    اكثريت اين آثار در خانه موسيقى و فيلم ايران وابسته به شركت كتاب 

موجود است. 
1375 خورشيدى (1997 ميالدى)

نشريه  سردبير  و  ناشر  زاده،  زال  ابراهيم  قتل 
«معيار»، (از سرى قتل هاى زنجيره اى- به دستور 

خامنه اى و مصباح يزدى)
كتاب  شركت  زنجيره اى  قتل هاى  با  رابطه  در     
كتابى با عنوان قتل فروهرها به كوشش حزب مرز 

پرگهر منتشر كرده است.
1384 خورشيدى (2006 ميالدى)

درگذشت دكتر عزالدين كاظمى از صاحب منصبان 
وزارت خارجه، نايب نخست وزير و وزير دارايى در 

دوران صدارت دكتر محمد مصدق در تهران.
1385 خورشيدى (2007 ميالدى)

علت  به  تهران  در  معاصر،  نقاش  هنرمند  اسپهبد،  عليرضا  درگذشت 
از  وى  بود.  تهران  در   1330 آذرماه  متولد  وى  قلبى.  سكته  عارضه ى 
نقاشان پيشرو و مترقى ايران بود و از تبار نقاشانى كه مدرنيزم را در 
بر  عالوه  بود.  كرده  ارائه  ايران  اجتماعى  مسائل  و  ايرانى  فرهنگ  متن 
اسپهبد  تابلوهاى متعدد كتابى نيز به عنوان طراحى و نقاشى عليرضا 

از وى برجا مانده است.
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
6 اسفند (24 فوريه)

1323 خورشيدى (1945 ميالدى)
تشكيل انجمن دوستداران موسيقى ملى به سرپرستى روح اهللا خالقى

1331 خورشيدى (1953 ميالدى)
درگذشت قاسم غنى، ديپلمات، پژوهشگر و مترجم، در امريكا 

7 اسفند (25 فوريه)
1318 خورشيدى (1940 ميالدى)

زادروز  على پاشايى، منتقد، مترجم، پژوهشگر
1318خورشيدى (1940 ميالدى)

زادروز بهمن رجبى، نوازنده تنبك و مولف موسيقى 
ايرانى. 

   كتاب آموزش تنبك بهمن رجبى در شركت كتاب 
موجود است. 

1325 خورشيدى (1947 ميالدى)
زادروز  هوشنگ كامكار، آهنگساز

1334 خورشيدى (1956 ميالدى)
درگذشت على اكبر دهخدا، (1257 - 1334) نويسنده 

و پژوهشگر
    لغت نامه كامل دهخدا چاپ پيش از انقالب و بعد از 
انقالب به صورت كتاب و سى دى و هم چنين خالصه 

شده آن در دو جلد در شركت كتاب موجود است.
1352 خورشيدى (1974 ميالدى)

درگذشت حسين تهرانى، پايه گذار تكنيك علمى تنبك 
    كتاب آموزش تنبك شادروان حسين تهرانى در 

شركت كتاب موجود است. 
1366خورشيدى (1988 ميالدى)

درگذشت مهرى آهى، نخستين زن استاد زبان و ادبيات روسى در ايران
8 اسفند (26 فوريه)

1304 خورشيدى (1926ميالدى)
زادروز اميرحسين آريان پور، پژوهشگر و مترجم در تهران

1341 خورشيدى (1963 ميالدى)
زنان ايرانى براى نخستين بار حق رأى و حق انتخاب شدن گرفتند.

1350 خورشيدى (1972 ميالدى)
زادروز مازيار جبرانى بازيگر سينما و استند آپ كمدى

1354 خورشيدى (1976 ميالدى)
درگذشت مجيد وفادار، موسيقيدان

1364 خورشيدى (1986 ميالدى)
درگذشت غالمحسين بنان، هنرمند آواز. وى خواننده 
ايرانى است كه از سالهاى 1321 تا دهه 50 در زمينه 
موسيقى ملى ايران فعاليت داشت. او عضو شوراى 
موسيقى راديو، استاد آواز هنرستان موسيقى تهران 

و بنيانگذار انجمن موسيقى ايران بودهاست.
مركز  در  بنان  شادروان  سى دى هاى  مجموعه    
موسيقى و فيلم ايران وابسته به شركت كتاب موجود 

است. 
1381 خورشيدى (2003 ميالدى)

در  معاصر  نقاش  هنرمند  بهنام  مسعود  درگذشت 
شهر نيس فرانسه

9اسفند (27 فوريه)
1328 خورشيدى (1950 ميالدى)

نخستين شماره  نشريه ى «زهره ى ايران» به صاحب امتيازى منصوره اتابكى 
به چاپ رسيد.

1370 خورشيدى (1992 ميالدى)
درگذشت  تقى ظهورى، بازيگر تئاتر و سينما  

1382 خورشيدى (2004 ميالدى)
درگذشت مهدى پورسعيد - از مديران مؤسسه كيهان (پيش از انقالب)

10 اسفند  (28 فوريه)
1308 خورشيدى (1930 ميالدى)

زادروز نصرت رحمانى شاعر در تهران 
1317 خورشيدى (1939 ميالدى)

شاهزاده محمدرضا پهلوى وليعهد وقت ايران براى ازدواج با فوزيه، خواهر 
ملك فاروق پادشاه مصر، به اين كشور سفر كرد. 

1318خورشيدى (1940 ميالدى)
سرشمارى در شهر تهران، براى انجام درست آن، مردم شهر از خروج از خانه ها 

منع شدند. جمعيت تهران بر طبق اين سرشمارى 540 هزار نفر اعالم شد. 
1343 خورشيدى (1965 ميالدى)

هجدهمين اجالس كميسيون مقام زن، وابسته به سازمان ملل متحد، با حضور 
21 تن از زنان فعال جهان، به مدت 20 روز در تهران برگزار شد. 

1374 خورشيدى (1996 ميالدى)
درگذشت يونس دردشتى، هنرمند آواز

بهره بردارى و نقل قول از اين روزشمار فقط براى 
همكاران شاغل در رسانه ها(جرايد، راديوها، تلويزيون ها 
و سايت هاى خبرى و تحليلى)با ذكر ماخذ مجاز است.

كليه عكس هاى  برگرفته از آرشيو شركت كتاب 
است.
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اقتصاد و بين الملل

كه  مي كند  آغاز  شرايطي  در  را  سال 2013  جهان 
حدود 5 سال از بحران شديد موسوم به «ركود بزرگ» 
(Great Recession) مي گذرد، بحراني كه پيامدهاي 
آن هنوز هم در آمريكا و اروپا و حتي در كل اقتصاد جهاني 

آشكار است. 
نهادهاي مهم پولي و مالي مانند صندوق بين المللي پول 
 (OECD) و سازمان توسعه و همكاري اقتصادي (IMF)
در جديدترين برآوردهاي آماري خود پيش بيني مي كنند 
كه اقتصاد جهاني در سال 2013 شاهد يك روند رشد آرام 
 (Recession) خواهد بود و گرچه خطر بروز ركود فراگير
به چشم نمي خورد، اما در عين حال از رشد و شكوفايي 
سريع هم خبري نيست. در عرصه بين المللى سه منطقه مشخص يعني آمريكا، اتحاديه 
اروپا و آسياي شرقي مهمترين اجزاي موتورمحركه اقتصاد جهاني به شمار مي روند زيرا 
كشورهاي اين سه بخش جغرافيايي جمعاً بيشترين ميزان از كل حجم توليد ناخالص 

جهاني (GDP) را تشكيل مي دهند. 
* * * * *

اروپا- بحران مالي و مشكالت اقتصادي اتحاديه اروپا (EU) طي دو سال گذشته 
موجب بروز مهمترين بحران سياسي و اقتصادي در تاريخ اين اتحاديه مهم منطقه اي 
شده تا آنجا كه برخى مي گويند ادامه بقاي يك چنين مجموعه  بزرگ و پيچيده متشكل 
از 17 كشور در قالب حوزه پول مشترك (يورو) شايد اساساً عملي نباشد. اما متقابًال 

طرفداران حفظ اين اتحاديه مالي كم و بيش داراي اكثريت هستند و به نظر مي رسد كه 
رهبران اروپايي مصمم به حفظ ساختار يورو مي باشند كه اين امر مستلزم انجام اصالحات 

و تغييرات گسترده خصوصاً در يونان، اسپانيا، پرتغال، ايتاليا و ايرلند است. 
مشكل اصلي در اتحاديه اروپا ناهمگون بودن ساختارها و زمينه اقتصادي در بين 
كشورهايي است كه در حوزه يورو ادغام شده اند. كشورهاي شمالي مانند آلمان، بلژيك، 
هلند، اتريش و همچنين فرانسه داراي نظم و انضباط الزم در نظام مالياتي، پولي و اداري 
مي باشند. اما كشورهايي مانند يونان و اسپانيا و ايتاليا حتي پس از پيوستن به اتحاديه 
پولي يورو نيز كماكان عادت هاي انتقاد برانگيز گذشته را ادامه دادند و هيچ گاه نتوانستند 
آن چه كه انضباط مالي (Fiscal Discipline) ناميده مي شود را در ساختار اقتصاد خود 
برقرار سازند. در اين كشورها ميزان كسر بودجه، عدم پرداخت صحيح ماليات، اعطاي 
وام هاي بانكي بي رويه و اصوالً نوعي ريخت و پاش مالي موجب بروز وضع كنوني و بدهي 

سنگين براي كل اقتصاد ملي آنها شده است. 

صندوق بين المللي پول 
ميزان رشد اقتصادي براي 
منطقه يورو در اتحاديه اروپا 
را بسيار نازل و شايد حتي 
پيش بيني  صفر  حد  در 
مي كند. اما در عين حال 
اين اميدواري وجود دارد كه 
سال 2013 «مرحله گذار» 
و تهيه مقدمات الزم براي 
پايان تدريجي بحران اروپا 

باشد. 
در  شرقي-  آسياي 

ميان سه منطقه مهم اقتصاد بين المللي اين بخش از جهان احتماالً شاهد بيشترين رشد 
اقتصادي در سال 2013 خواهد بود. صندوق بين المللي پول (IMF) در پيش بيني خود 
يك روند رشد متوسط را براي اقتصاد چين در حدود 7 تا 8 درصد برآورد مي كند. اين 
ميزان از رشد و توسعه براي كشوري مانند چين كه از اقتصاد كشاورزي و توسعه نيافته به 
سوي اقتصاد مدرن و پيشرفته حركت مي كند، يك ضريب رشد متوسط تلقي مي شود. 
چين با جمعيتي در حدود 1/3 ميليارد نفر براي چند سال پياپي از رشد اقتصادي 10 تا 
12 درصد برخوردار بود كه گرچه اين ارقام نوعي ركورد جهاني بودند اما ادامه طوالني آن 
امكان پذير نيست، زيرا كه خطر بروز تورم را به همراه دارد. اين كشور كهن آسياي شرقي 
همچنين يك دوره حساس انتقالي را مي گذراند و رهبري حزب كمونيست در پايان سال 

گذشته به چهره هاي جوان تر سپرده شد. 
ساير كشورهاي مهم اين منطقه -به جز ژاپن- در سال جديد احتماالً يك رشد متعادل 
و اندكي كمتر از سال قبل را تجربه خواهند كرد كه از آن جمله مي توان به كره جنوبي، 

تايوان، مالزي، سنگاپور و اندونزي اشاره كرد. 
ژاپن اما حكايت ديگري دارد. سرزمين آفتاب هميشه جاودان كه زماني دومين قدرت 
اقتصادي جهان بود، همچنان گرفتار طوالني ترين دوره ركود اقتصادي در بين كشورهاي 

پيشرفته است. ژاپن در اوائل دهه 1990 وارد حالت ركود (Recession) شد و پس از 
گذشت بيش از دو دهه هنوز هم كم و بيش در حالت ضعف نسبي قرار دارد.  اقتصاددانان 
بارها تاكيد كرده اند كه عليرغم بنيه نيرومند صنعتي ژاپن اين كشور نيازمند انجام تغييرات 
و اصالحات فراواني در ساختار اقتصاد و مديريت مالي خود مي باشد، اصالحاتي كه در 

«چشم انداز اقتصاد جهاني در سال 2013»
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اقتصاد و بين الملل
چند مورد به صورت ناقص انجام گرفت اما هرگز به اندازه كافي و به طور فراگير و گسترده 
اجرا نشد. همچنين اين انتقاد در مورد بانك مركزي ژاپن مطرح مي شود كه سياست هاي 
حمايتي (Stimulus) آن در دوران ركود به اندازه كافي نيرومند نبوده و بنابراين روند 
ايجاد رشد مجدد در عرصه اقتصاد طي دو دهه اخير چند بار افتان و خيزان آغاز شد اما 

هيچ گاه شتاب الزم را براي رشد پايدار به دست نياورد. 
آمريكا- به رغم پيدا شدن رقباي فراواني مانند اتحاديه اروپا، چين، برزيل و چند 
بازيگر ريز و درشت ديگر در عرصه بين المللى، آمريكا  همچنان ابرقدرت اول در اقتصاد 
جهانى است. گرچه شايد آمريكا ديگر تنها قدرت «بالمنازع» اقتصادي نباشد، اما يقيناً 
مهمترين بازيگر عرصه بين المللي است، و با اقتصادي معادل 15 تريليون دالر توليد 
ساالنه و پشتوانه دالر به عنوان قوي ترين واحد پولي هنوز هم وزنه سنگيني در معامالت 

سياسي و اقتصادي است. 
آمريكا در سال 2008 و دوره پاياني دولت جورج بوش وارد ركود شديدي شد كه حتي 
برخي جنبه هاي آن به مرز خطر و بحران مي رسيد. طي چهار سال گذشته اين اوضاع 
بحراني به ميزان زيادي كاهش يافت و برطرف شد، اما اكنون مهمترين مشكل در برابر 

اقتصاد آمريكا، ادامه نوعي بن بست سياسي و دولتي در واشنگتن است. 
دو حزب اصلي دمكرات و جمهوري خواه به دليل اختالفات شديد خود قادر به حصول 
توافق هاي الزم و موثر براي اجراي سياست هاي مالي در زمينه تدوين بودجه، كنترل ميزان 
بدهي ملي، اجراي اصالحات ساختاري، سياست گذاري در بخش انرژي و محيط زيست و 

ساير امور اساسي مربوط به دولت نيستند. 
ذكر اين نكته ضروري است كه اتفاقاً هم اكنون 
زمينه هاي داخلي براي رشد بيشتر در اقتصاد آمريكا 
بسيار مناسب تر از سال هاي اخير است. فشار و ضربات 
ناشي از بحران مالي چند سال گذشته بسياري از 
شركت ها و موسسات را مجبور كرد كه عملكرد و 
كارايى خود را بهبود بخشند و عمالً ميانگين راندمان 
به  رو  آمريكا  اقتصاد  در   (Productivity) كاري 
افزايش بوده. همچنين مشكالت بخش مسكن و 
مستغالت و صنعت بانكداري كه عوامل اصلي بروز 
بحران سال 2008 بودند به ميزان چشمگيري كاهش 
يافته تا آنجا كه روند خريد و فروش در بازار امالك 
برخي مناطق مهم مانند كاليفرنيا از يك رونق محدود 
برخوردار شده و تقريبا تمام بانك هاى اصلى آمريكا از 
مرحله خطر خارج شده و هم اكنون بسيار سود آور 
هستند. عالوه بر اين ميزان تورم و بهره بانكى در سطح 

پايينى قرار دارند كه اين ها همه شرايط مناسبى براى بهبود رشد اقتصادى است.
همچنين در زمينه توليد انرژي اتفاقات مهمي در شرف وقوع است. ايجاد و گسترش 
 (Fracking) تكنيك جديد تزريق آب به اليه هاى عميق زمين و بازيافت نفت و گاز
موجب شده كه حجم توليد اين مواد يك رشد منظم را تجربه كند. كاهش واردات نفت 
توسط آمريكا و افزايش توليدات داخلي هم به رشد اقتصادي و توليد اشتغال كمك مي كند 
و هم اندكى كسري تجاري آمريكا را تقليل مي دهد، كه اين ها همه تحوالتى مثبت براي 

بزرگترين قدرت اقتصادي جهان محسوب مي شود. 

به طور كلي مي توان گفت كه اگر رهبران سياسي 
بتوانند اختالفات شديد خود را برطرف كنند يا الاقل 
رشد  براي  الزم  زمينه  دهند  كاهش  را  اختالفات 
چشمگير و سريع اقتصادي در آمريكا اكنون به طرز 
موثري فراهم شده. اما متأسفانه به نظر مي رسد كه 
بن بست موجود در واشنگتن به اين زودي ها حل 
و فصل نخواهد شد و بر همين اساس ميزان رشد 
اقتصادي آمريكا براي سال جاري فقط در حدود 
سياسي  موانع  رفع  مي شود.  پيش بيني  درصد   2
مي توانست اين نرخ رشد را به مرز 4 درصد برساند 
ولي ظاهراً اين اميد فعالً يك روياي دست نيافتني 

به شمار مي رود. 
كاليفرنيا - سرزمين موسوم به ايالت طاليي در 
غرب آمريكا بيشترين صدمات را در جريان بحران 
سال 2008 و پس از آن تحمل كرد. كسر بودجه 
شديد دولت ايالتي، نرخ بيكاري حدود 11 درصد، 
عدم توانايي افراد به بازپرداخت وام هاي مسكن و 
مصادره هزاران خانه و ساختمان توسط بانك ها، همه و همه پيامدهاي بحران 5 سال 
پيش  بود. اصالح مشكالت پيچيده در مديريت و بودجه دولتي چند سال طول كشيد 
ولي نهايتاً اقدامات گسترده دولت جديد ايالتي به رهبري فرماندار «براون» اثرات مثبت 
خود را آشكار ساخته است. مهمترين دستاورد اقدامات فرماندار جديد طي دو سال اخير 
ايجاد توازن در وضعيت بودجه دولتي بوده و اخيراً اعالم شد كه باالخره دوران كسري هاي 

پياپي و عدم توازن در بودجه پرجمعيت ترين ايالت آمريكا پايان يافته است. 
كاليفرنيا هم اكنون از چشم انداز خوبي براي رشد و پيشرفت اقتصادي پايدار برخوردار 
است ولي البته اين سوال همچنان باقي است كه روند كلي اقتصاد آمريكا با توجه به 
بن بست سياسي در واشنگتن به كدام سو خواهد رفت؟ زيرا اقتصاد محلي كاليفرنيا به 
ميزان زيادي به اقتصاد كل آمريكا وابسته است و تحت تاثير اقتصاد بزرگ تر ملي قرار دارد. 
اگر رهبران واشنگتن بتوانند همان موفقيت سياستمداران كاليفرنيايي را تكرار كنند 

سال 2013 مي تواند سرآغازي براي يك شكوفايي چشمگير درازمدت باشد. 
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اقتصاد و بين الملل

در آمريكا زمستان فصل برپايي جشنواره هاي 
معروف سينمايي است و امسال به نظر مي رسد كه 
رقابت اصلي براي كسب جوائز مهم دنياي سينما 
بين دو فيلم تاريخي و سياسي جريان دارد. در 
ماه هاي ژانويه و فوريه جمعاً 8 جشنواره كوچك 
و بزرگ سينمايي در آمريكا برگزار مي شود كه 
مهمترين آنها شامل فستيوال انجمن منتقدين 
سينمايي، گلدن گلوب، جشنواره انجمن بازيگران 
(SAG)، انجمن نويسندگان، انجمن كارگردانان و 

باالخره اسكار مي باشد. 
در ميان فيلم هاي مطرح جشنواره امسال دو نام 
بيش از ديگران در كانون توجه قرار گرفته و به نظر 

مي رسد رقابت اصلي بين آنها جريان دارد. 
در جشنواره انجمن منتقدين سينمايي كه دهم ژانويه برگزار شد، فيلم «آرگو» به 
كارگرداني بن افلك برنده اصلي بود و هم به عنوان بهترين فيلم و هم بهترين كارگردان 
جايزه گرفت. سپس به فاصله سه روز فستيوال معروف گلدن گلوب در بورلي هيلز برپا 
گرديد كه در اينجا نيز مجدداً «آرگو» هر دو جايزه بهترين فيلم و بهترين كارگردان 
سال را از آن خود ساخت. در رسانه ها و محافل سينمايي سخن از رقابت شديد بين 
 «آرگو» كه فيلمي است سياسي و سرگرم كننده و «لينكلن»، اثر جديد اسپيلبرگ 

كارگردان بزرگ سينماي هاليوود در ميان بود. 

اكنون با توجه به پيروزي غيرمنتظره «آرگو» در 
دو فستيوال پياپي به نظر مي رسد كه زمينه كلي 
براي موفقيت بيشتر اين فيلم در جشنواره اسكار نيز 

احتماالً رو به افزايش است. 
ساخته جديد بن افلك- كارگردان جوان آمريكايي- 
داستان فرار پرماجراي 6 ديپلمات آمريكايي را پس 
از اشغال سفارت آنها در تهران نشان مي دهد. اين 
فيلم برخي جنجال و حاشيه سازي هايي به همراه 
داشته و از جمله متهم شده كه رخدادهاي ايران 
قبل و بعد از انقالب را به گونه اي غيرواقعي به تصوير 

مي كشد. 
فيلم «لينكلن» نيز بازگوكننده تحوالت سياسي 

جنگ هاي داخلي و رهبري آبراهام لينكلن در مبارزه تاريخي لغو برده داري در آمريكاي 
قرن نوزدهم ميالدي است. 

نكته جالب ديگر آن است كه تقريباً تمامي برندگان اصلي دو جشنواره مهم انجمن 
منتقدين و همچنين گلدن گلوب كامالً يكسان بودند:

بهترين فيلم و كارگردان- آرگو
بهترين هنرپيشه اول- دانيل لوئيس براي فيلم لينكلن

بهترين هنرپيشه اول زن- جسيكا چاستين براي فيلم 30 دقيقه پس از نيمه شب
بهترين فيلم خارجي- عشق (Amour) محصول كشور اتريش 

در حالي كه متأسفانه تمامي جوانب اقتصاد ايران دچار حالت بحراني شده، ترقي 
كم سابقه شاخص ها در بازار بورس سهام تهران براي برخي عجيب و غيرعادي به 

نظر مي رسد. اين سؤال شنيده مي شود كه 
در كشوري كه اين چنين گرفتار تورم لجام 
گسيخته، توقف رشد اقتصادي، سقوط ارزش 
پول ملي، بيكاري فراينده و بسياري مشكالت 
ديگر است، چرا بازار سهام ناگهان پررونق و 

شكوفا شده است؟
پاسخ اين سؤال باز مي گردد به همان نكات 
بحران ساز كه در باال به آنها اشاره شد، يعني 

سقوط ريال و تورم شديد قيمت كاالها.
مدت ها  كه  تهران  سهام  بورس  شاخص 
با  داشت  قرار  واحد  هزار   25 محدوده  در 
ركورد شكني پياپي ظرف فقط چند ماه به مرز 
30 هزار سپس 35 هزار و 38 هزار پوينت 

رسيد و در نه ماه منتهى به پايان آذر ماه امسال رشد بى سابقه 32 درصدى را به 
ثبت رساند.

بحران فزآينده اقتصادي در ايران موجب بروز وضعيتي شده كه در علم اقتصاد به آن 
ركود تورم زا (Stagflation) مي گويند كه اين بدترين سناريوي ممكن براي ساختار 
اقتصادي يك كشور مي باشد، به اين معنا كه شهروندان هم با معضل «عدم رشد» 

اقتصادي و بيكاري شديد مواجه اند و هم گراني و تورم فزآينده.
در چنين شرايطي ترقي و شكوفايي بازار سهام چگونه قابل توجيه است؟ پاسخ را بايد 

در افزايش قيمت كاالهاي صادراتي يافت. 
آن گروه از كارخانجات و شركت هاي فعال در بازار سهام تهران كه توليد كننده 
مواد خام، معدني و انرژي هستند بخش 
عمده درآمدشان از محل صادرات است. 
يعني شركت هاي توليد فوالد، پتروشيمي 
گاز  و  نفت  مس،  معدني،  سنگ هاي  و 
مي توانند اين محصوالت را به خارج صادر 
كارخانه  مثالً  اما  كنند.  دريافت  دالر  و 
سايپا خريداري براي اتوموبيل هاي ايراني 
در خارج از كشور ندارد. شركت هايي كه 
عمدتاً در زمينه مواد خام، معدني، نفت 
و گاز صادرات دارند از خريداران خارجي 
دالر مي گيرند و درآمد «ريالي» آنها جهش 
ناگهاني داشته. گرچه اين مؤسسات نيز به 
دليل تحريم  ها در زمينه فعاليت خود و 
انتقال ارز مشكالتي دارند ولي همان مقدار ارز دريافتي آنها معادل هر دالر 3 هزار 
تومان ارزش دارد. دالر دريافتي اين شركت ها تا يك سال پيش حدود 1300 تومان 
قيمت داشت اما اكنون ارزش ريالي براي دالر آنها بيش از دو برابر شده است. در 
نتيجه ميزان درآمد «ريالي» اين شركت ها ترقي كرده و متقابالً ارزش سهام آنها در 
شاخص هاي بورس سهام تهران رو به افزايش است ولي مثالً سهام كارخانه سايپا ترقي 
نمي كند. چنين تحولي نشانه رشد اقتصادي نيست بلكه افزايش مجازي و مصنوعي 
سهام مؤسسات و ارزش دارايى صاحبان سرمايه است كه دقيقاً ريشه در تورم دارد. 

 رقابت  «لينكلن» و «آرگو» در فستيوال هاي سينمايي

 سقوط اقتصاد ايران به همراه رونق بازار سهام تهران!!
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سفر در آمريكا

مونتانامونتانا
ايالت

اگرچه از ديرباز اين سرزمين پهناور شمالى لقب ايالت گنج را با خود به دوش كشيده است. اما در حقيقت هشتم 
نوامبر 1889 با امضاى اعالميه استقالل چهل و يكمين ايالت از اتحاديه اياالت متحده آمريكا شد. گنج حقيقى براى 

دكتر مهدى آقازمانىسرزمين طال و نقره...

ميانه  شمال  ايالت هاى  از  يكى  مونتانا  ايالت 
سرزمينى  است.  آمريكا  متحده  اياالت  غربى 
پهناور با بيش از 174042 مايل مربع (381156 
رتبه  در  را  آن  كه  مساحت  كيلومترمربع) 
داده  قرار  آمريكا  اياالت  پهناورى  جدول  چهارم 
و  كانادا  كشور  با  مشترك  مرز  كيلومترها  است. 
برخوردارى از سرزمين هاى بكر و طبيعت دست 
شايسته  را  آمريكا  خاك  از  قسمت  اين  نخورده، 
در  كه  سرزمينى  است.  كرده  گنج  ايالت  لقب 
پهناور  آسمان  سرزمين  به  دور   گذشته هاى 

شهرت داشته است. 
داراى  و  جنگلى  كوهستانى،  سرزمينى  مونتانا 
بر  دليل  همين  به  و  است  وسيع  دشت زارهاى 
كوه  اسپانيايى  معناى  از  برآمده  مونتانا  اسم  آن 

گذاشته شده است. 

سرزمينى كه تنوع زيستى آن موجب شده است 
تا به مهمترين خانه اسب ماستنگ حيوان بومى 

شمال قاره آمريكا تبديل شود. 
است  نقره»  و  «طال  مونتانا  ايالت  شعار  اگرچه 
را  ايالت  اين  صنعتى  فرآورده هاى  مهمترين  اما 
سخت  سنگ  معادن  چوب،  سنگ،  ذغال  نفت، 
بد  مى دهند.  تشكيل  گندم  وسيع  كشتزارهاى  و 
نيست يادآورى كنيم كه مونتانا به دليل داشتن 
پارك هاى جنگلى وسيع و طبيعت دست نخورده 
يكى از مهمترين مقاصد عالقمندان به اكوتوريسم 
كه  آن جا  تا  مى شود.  محسوب  غرب  شمال  در 
يخچال هاى  از  ساله  هر  توريست  ميليون ها 
آمريكايى،  كوهى  گوسفند  زيستگاه هاى  طبيعى، 
جنگلى  پارك  و  جنگ  ميدان  ملى  يادبود  بناى 
اين  در  تارگى  كاريبو-  ملى  جنگل  و  يلواستون 

ايالت ديدن مى كنند. 
همان طور كه گفته شد نام مونتانا از ريشه كلمه 
مونتانا به معناى كوهستان در زبان اسپانيولى وام 
گرفته شده است و در حقيقت به زمان اكتشاف 
باز  اسپانيولي  سياحان  وسيله  به  سرزمين  اين 
داده  لقب  كوهستاني  كشور  را  آن  كه  مي گردد 
بودند. اما تراكم اين كوهستان ها بيشتر در جنوب 
كوه  رشته  شمالي  دامنه هاي  در  و  ايالت  غرب 
شرق  و  ميانه  سمت  در  و  است  متمركز  راكي 
كشتزارهاي  و  جنگلي  وسيع  پهنه هاي  ايالت ها 
به  نزديكي  مي دهند.  تشكيل  بارور  و  سرسبز 
در  گرفتن  قرار  و  شمالي  جغرافيايي  عرض هاي 
حاشيه كوهستان هاي راكي موجب آن شده است 
كه ايالت مونتانا از آب هوايي چهارفصل و بيشتر 
سرد برخوردار باشد كه ويژگي هاي قاره اي داشته 
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سفر در آمريكا

علي الخصوص  كشاورزي  رونق  و  رشد  مستعد  و 
كشت غالت است. 

كم جمعيت ترين  از  يكي  مونتانا  همه  اين  با 
ايالت هاي آمريكاست و با داشتن كمي بيشتر از 
يك ميليون نفر جمعيت رتبه 44 جدول جمعيت 
كرده  تصاحب  آمريكا  50گانه  ايالت هاي  بين  را 
است. ضريب رشد جمعيت در اين ايالت در حدود 
جمعيت  رشد  ميانگين  از  كه  است  درصد   1,6
فدرال كمي بيش از 0,4 درصد پايين تر قرار دارد. 
ضريب  با  را  مونتانا  ايالت  ساكنين  اكثر  اگرچه 
92/79 درصد سفيدپوستان تشكيل مي دهند اما 
رتبه  در  درصد   7/36 با  هم  بومي  سرخپوستان 
دوم قرار دارند. گروه هاي كوچك تري از مهاجرين 
هم  التين تباران  و  آسيايي تبار  آفريقايي تبار، 
تكميل كننده ضريب جمعيتي اهالي ايالت مونتانا 

هستند. 
ايالت  اين  وسعت  درصد   90 از  بيش  اگرچه 
در  نفر   25 از  كمتر  متوسط  جمعيت  براساس 
منطقه  در  اما  شود  طبقه بندي  مربع  مايل  هر 
جنوب  در  بيلينگز  و  ايالت)  (مركز  هلنا  شهري 
پرجمعيت  و  شهري  عمده  مناطق  مونتانا  ايالت 

اين ايالت محسوب مي شوند. 

شهر بيلينگز با جمعيتي 160 هزار نفري رتبه 
و  داراست  را  ايالت  شهر  پرجمعيت ترين  نخست 
قرار  و 94  ايالتي 90  بين  بزرگراه  دو  مسير  در 
اين  تأسيس  دليل  مهمترين  شايد  است.  گرفته 
شهر را بتوان قرار گرفتن آن در حاشيه رودخانه 

يلواستون دانست. 
و  توريستي  خدمات  ارائه  در  بيلينگز  شهر 
مونتانا  ايالت  اقتصاد  در  مالي  منابع  مديريت 
نقش حياتي ايفا مي كند. اقتصادي كه با داشتن 
درآمد ناخالص داخلي 33 ميليارد دارايي جداي 
از صنايع نفت و ذغال سنگ، بيشتر به تجارت هاي 
خرد و اقتصادهاي خانواده محور در ايالت مونتانا 

تكيه كرده است. 
اما شهر هلنا كه در دامنه هاي رشته كوه راكي 
آمريكايي  هزار  چهار  و  هفتاد  خانه  و  است  واقع 
و  ايالت  مركز  عنوان  به  آنكه  بر  عالوه  است 
سنا،  و  نمايندگان  مجلسين  قرارگيري  محل 
به  است،  داده  جا  خود  در  هم  را  فرماندار  خانه 
و  چهارفصل  هواي  و  آب  از  برخورداري  دليل 
بسيار  بسيار  اما  زيبا  زمستان هاي  علي الخصوص 
در  متوسط  طور  به  آن  در  هوا  درجه  كه  سرد 
فارنهايت   -42 به  (فوريه)  زمان  سردترين 

از  خود  نوبه  به  مي رسد،  سانتي گراد   (-41)
متحده  اياالت  در  غرب  شمال  ديدني  مناطق 
آمريكا شناخته مي شود. اين شهر كه از سابقه اي 
است.  برخوردار  ايالت  مالي  سيستم  در  طوالني 
مركز فعاليت هاي ايالتي، سيستم بانكداري مونتانا 
محسوب  صنعتي  معتبر  شركت  چندين  خانه  و 

مي شود. 
دانشگاه مونتانا UMM در شهر ميسوال واقع 
ساله  همه  را  دانشجو  هزار   13 از  بيش  و  است 
برخورداري  با  و  خود  نفره   700 علمي  كادر  با 
تربيت  دارايي اش  دالر  ميليون   123 پشتوانه  از 

مي كند. 
در ايالت مونتانا ايرانيان زيادي زندگي نمي كنند، 
اما يك انجمن دانشجويي فعال در اين ايلت وجود 
دارد كه در ساماندهى برخى مناسبت هاى ايرانى 
عالقه  عدم  داليل  از  يكى  شايد  كوشاست.  نيز 
هواى  و  آب  به  بتوان  را  منطقه  اين  به  ايرانيان 

سرد آن مربوط دانست.
به هر روي نزديكي اين ايالت به مرزهاي كانادا 
و منابع طبيعي سرشار و معادن گرانبها در اين 
ايالت مونتانا را به راستي به ايالت گنج در شمال 

آمريكا تبديل كرده است. 
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در قلمرو فرهنگ
بازخوانى فراز و نشيب ادبيات معاصر به روايت كتاب «با چراغ و آيينه» - قسمت دوم:

اليوت، در زبان انگليسى، بزرگ ترين ضربه را بر 
بقاياى رومانتيسم وارد آورد، چه در نوشته هاى 
انتقادى خويش و چه در نمونه هاى شعرش. بايد 
گفت كه نشر ترجمه ى مقاالت انتقادى اليوت 
ويژه  (به  او  شعرهاى  ترجمه ى  به خصوص  و 
سال هاى  ويران)  سرزمين  او  معروف  شاهكار 
تمام  بود.  فارسى  شعر  رومانتيسم  اوج   1334
دختر  زهره  كه  آن جا  از: «دور  بود  پر  مجالت 
شب».... و «در نيمه هاى شامگهان»... و «مهتاب 
به  گريز  و  خيال»  روشن  «سايه  و  خوابناك» 
مرگ و انزواطلبى هاى عجيب كه عوامل تاريخى 

و اجتماعى هم تا حدى به آن ها كمك مى كرد.
نشر «سرزمين ويران» در جنگ هنر و ادب 
زبان  به  شعر  اين  ترجمه ى  نخستين  كه  امروز 
جوينده،  ذهن هاى  كه  شد  سبب  بود،  فارسى 
شسته  واژه هاى  سوى  آن  در  كه  شود  متوجه 
سوى  آن  در  و  رومانتيسم  محدود  و  رفته 
رمانتيك ها،  انزواطلبانه ى  و  غمگنانه  حاالت 
حاالتى هست و زبانى كه مى تواند با تمام ابعاد 
مدت  در  شود.  روياروى  زيبا،  و  زشت  زندگى، 
بعضى  و  ويران  سرزمين  نشر  از  كه  سال  چند 
شعر  رومانتيسم  گذشت،  آن  مشابه  شعرهاى 
فارسى تاحدى افول كرد. در برابر آن مهتاب هاى 
«در  رومانتيك،  روشن هاى  سايه  و  خوابناك 
و  كوكى»  و «عروسك  شب»  سرد  خيابان هاى 
اندكى پس از آن ها «تولدى ديگر» نشر يافت. 
و  اليوت  شعرهاى  در  موجود  مشترك  تم هاى 
شعرهاى شرقى اين سال ها، بيشتر از حد گرفتن 
يك تصوير است، چنان كه بيشترين تأثير اليوت 

را بعضى خواسته اند در تم هايى از نوع:
دست هايم را در باغچه مى كارم

سبز خواهد شد، مى دانم مى دانم
بدانند كه مثًال در شعرى از شعرهاى اليوت، 

كسى مرده اى را در باغچه اى مى كارد.

اين  وجود  كه  است  اين  قضيه  حقيقت  اما 
ناآگاهانه،  چه  و  باشد  آگاهانه  چه  مشابهت، 
نشان دهنده ى سهم اصلى اليوت در شعر معاصر 
فارسى نيست. اصوالً اليوت نه تنها بر فروغ كه 
پيشروترين شاعر اين سال ها بود، اثر داشت بلكه 
حتى در شاعران ِ نيمه كالسيك و مقيد به قيوِد 

شعِر كهن از نوع اخوان ثالث هم اثر داشت. 
فروغ به زندگى در سال هاى كماِل  طرِز نگاهِ 
شاعران  نگاه  طرِز  يادآوِر  كم  و  بيش  هنريش 

فرنگى است:
تمام هستى من، چو يك پياله ى شير، مياِن 

دستم بود
اليوت  حرف  اين  ياِد  به  را  خواننده  بى اختيار 

مى اندازد كه مى گويد:
I have measured out my life with 

coffee spoons.
«چند شاعر فرنگى»

راه  از  چه  هم،  كنار  در  فرنگى  شاعر  چند 

نوشته:دكتر محمدرضا شفيعى كدكنى

تأثير شعراى اروپايى در شعر 
معاصر ايران

 مهم ترين تأثيرى كه 
اين چند شاعر، به خصوص 

آراگون، در شعر فارسى اين 
سال ها داشته اند، عوض كردن 

مفهوم عشق بوده است. 
عشق مقّلدان رمانتيك ها، 

عشق فردى، انزواطلب، دور از 
واقعيت و محدود به مِن شاعر 

بود.

 اليزاى شعر آراگون، تمام 
فرانسه ى بعد از جنگ دوم 
است، و اين در حق آيداى 
شعر شاملو نيز در نظرگاه 
بعضى افراد مصداق دارد.

  پس از مدتى كلمات در 
اثر هم نشينى، نه تنها فاسد 

بلكه عقيم مى شوند، هيچ 
تأثيرى در خواننده و شنونده 

ندارند، بايد خانواده هاى 
تازه اى را با خانواده هاى 

ديگرى در كنار هم نشاند.
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در قلمرو فرهنگ
ترجمه هايى كه از شعرشان شده، چه از طريق 
خصوص  (به  شاعران  از  بعضى  كه  آشنايى اى 
شاملو، هر چند مختصر) با شعرشان داشته اند در 
زمينه ى فضاى شعر معاصر فارسى در سال هاى 
اثر  آن)  از  قبل  حتى  (و   32 مرداد  از  پس 
داشته اند. مهم ترين تأثيرى كه اين چند شاعر، 
به خصوص آراگون، در شعر فارسى اين سال ها 
داشته اند، عوض كردن مفهوم عشق بوده است. 
عشق مقلّدان رمانتيك ها، عشق فردى، انزواطلب، 
دور از واقعيت و محدود به مِن شاعر بود. تماس 
با شعر آراگون و الوار، يك نوع تغزل جديد را به 
زبان فارسى ارائه داد كه در آن معشوق، در عين 
اين بود كه فرد معين و شناخته شده اى است با 
و «آيدا»  آراگون  شعر  در  رسم («اليزا»  و  اسم 
با  كه  دارد  الفرديتى  و  كلّيت  شاملو)  شعر  در 
زندگى اجتماعى و رويدادهاى سياسى، وابستگِى 
كامل دارد. مى گويند اليزاى شعر آراگون، تمام 
فرانسه ى بعد از جنگ دوم است، و اين در حق 
افراد  بعضى  نظرگاه  در  نيز  شاملو  شعر  آيداى 

مصداق دارد: 
اى معشوقى كه سرشار از زنانگى هستى

و به جنسّيت خويش غّره اى
به خاطر عشقت!

اى صبور! اى پرستار!
اى مؤمن 

پيروزى تو ميوه ى حقيقِت توست
رگبارها و برف را 

توفان و آفتاب آتش خيز را 
به تحمل و صبر

شكستى
باش تا ميوه ى غرورت برسد

پيراهن  در  خورشيد  صبحانه ى  كه  زنى  اى 
توست

پيروزِى عشق، نصيب تو باد!
 (شبانه، آيدا درخت و خنجر و خاطره، ص 58)

اين گونه تغّزل اجتماعى، دور از آه و ناله هاى 
شاملو،  شعر  در  سال ها،  آن  مطبوعات  در  رايج 
حتى  است.  آراگون  عاشقانه هاى  مستقيم  تأثير 
اسم شعرهاى آراگون، مثل «الزا در آينه»، عنوان 
شعرها يا كتاب هاى شعرى شاملو مى شود: «آيدا 

در آينه».
بعضى از شعرهاى الوار، مثل هواى تازه، عنوان 
مجموعه ى شعر او قرار گرفته و بعضى از عناويِن 
شعرهاى  بعضى  عنوان  يادآور  او  كتاب هاى 
يكى  نام  كه  رنج»  مثًال «پايتخت  است،  شاملو 
از معروف ترين مجموعه هاى شعر اوست يادآور 

تم ها  است.  شاملو  عطش  پايتخت  شعر  عنوان 
 30-35 سال هاى  شعرهاى  در  را  تصاويرش  و 

شاملو هم مى توان ديد. 
شاعر  چندين  اقتباس  مورد  الوار  آزادى  شعر 

قرار گرفت كه به تقليد آن شعر سرودند. 
«لوركا»

معاصر  شعر  روى  را  تأثير  بيشترين  شايد 
فارسى، داشته باشد. اگر كارهاى جديد شاملو، 
در سه مجموعه ى اخيرش از لحاظ شكل شعرها 
جاى  قرار گيرد،  مورد بررسى  شعرى،  فضاى  و 
پاى لوركا محسوس تر مى شود. توجه زياده از حّد 
لوركا، به حس آميزى، كه در شعر معاصر عموماً 
ديده مى شود و در شعر شاملو نيز فراوان است 
و تركيب دو لحن مختلف در يك شعر، آوردن 
مصراع هاى كوتاه، به صورِت ترجيع، حتى عنوان 
شعرهاى  در   Nocturn ترجمه ى  كه  شبانه  
لوركا است و در مجموعه ى شاعر در نيويورك او 

چندين نمونه به اين عنوان وجود دارد.
«َسن ژون پرس»

با اين كه تاكنون جز چند شعر كوتاه و ناقص 
از سن  ژون پرس به زبان فارسى ترجمه نشده 
است ولى تأثير او را بر زبان شعر فارسى سال هاى 
از  تأثير  اين  كرد.  انكار  نبايد  بعد  به  حدود 40 
اين  شاعران  از  بعضى  مستقيم  آشنايى  رهگذر 
سال ها با شعر اوست. سپهرى و بعضى ديگر از 
و  متأثرند  پرس  ژون  سن  شعر  از  او  همساالن 
اين تأثير در حوزه ى زبان شعر اينان و از رهگذر 
سپهرى، بر روى شعر غالب شاعران نسل جوان تر 

امرى است محسوس.
در اين جا يادآورى اين نكته ضرورت دارد كه 
شعر، در تحليل نهايى چيزى نيست جز هنر زبان 
و هنر اگر تعريف صورتگراياِن روس را در باب 
آن بپذيريم، عبارت است از: بيگانه وانمود كردن 
ايجاد  يا  بيگانه نمايى  عمل  اين  آشنا.  چيزهاى 

غرابت، در شعر، از رهگذر زبان انجام مى شود. 
وقتى  كلمات،  مجموعه هاى  يعنى  شعر،  زبان 
ِدِژنره  مى شوند،  فاسد  بمانند  يكديگر  با  زياد 
مى شوند. مثل ازدواج هاى درون خانوادگى كه 
اگر چندين نسل پشت سِر هم با يكديگر ازدواج 
كند ممكن است فسادى در نسل حاصل شود. 
در مورد همنشينى كلمات هم چنين است، پس 
از مدتى كلمات در اثر هم نشينى، نه تنها فاسد 
خواننده  در  تأثيرى  هيچ  مى شوند،  عقيم  بلكه 
و شنونده ندارند، بايد خانواده هاى تازه اى را با 
خانواده هاى ديگرى در كنار هم نشاند و ازدواج 
خانوادگى  برون  ازدواج  به  را  خانوادگى  ميان 

به  و  آيد  حاصل  به  سالم  فرزندان  تا  كرد  بدل 
تعبيِر صورت گرايان روسى برانگيخته شوند. در 
زبان فارسى كلماتى از نوع مثًال: مذهب، دين، 
يك  طايفه،  شريعت،  قبيله،  اجتماع،  خانواده، 
خانواده اند يا يك شبكه اند كه همنشينى آن ها به 
هيچ وجه، ايجاد زبان شعرى نمى كند، همچنين 
و  خيزاب  و  موج  و  خزه  و  باران  نوع  از  كلماتى 
آب و دريا در محدوده هايى كه دارند بازده زبانى 
آن ها، در جهت خلق شعر، ضعيف شده ولى اگر 
شاعرى آگاهانه واحدهايى از خانواده ى اول را با 
خانواده ى دوم حتى بدون نياز حّسى و عاطفى، 

تركيب كند، نوعى زبان شعر به وجود مى آيد:
امواج،  خانواده ى  باران،  دين ِ  آب ها،  مذهِب 
طايفه ى  و  دريا،  شريعِت  و  خيزاب،  قبيله ى 
كه  هستند  واحدهايى  همه  اين ها  خزه ها، 
چون براى نخستين بار با يكديگر ازدواج برون 
خانوادگى كرده اند، در نگاه اول و تا حّدى تأثير 

شعرى در شنونده و خواننده دارند. 
در شعر فارسى بعد از سال هاى چهل فاواميزى 
آن  در  كه  زبانى  كاربرد  يعنى  يافت،  گسترش 
مذهب آب، و خانواده ى امواج، و طايفه ى خيزاب 
و امثال آن ها رواج گرفت و به حد شيوع رسيد 
در  عاطفى  بار  بى هيچ  و  مصنوعى  طور  به   )
بلند  شعرهاى  حد  در  و  دريايى ها،  مجموعه ى 
سپهرى  سهراب  و  فرخزاد  فروغ  از  پرعاطفه  و 
از  قسمت هايى  و  سبز  حجم  در  خصوص  (به 
صداى پاى آب و مسافر) و اين شكستن سّنت 
ازدواج درون خانوادگى و ايجاد شبكه هاى جديد 
همنشينى، از طريِق فاواميزى كارى بود كه بيش 
فارسى  زبان  در  پرس  ژون  سن  تأثير  به  كم  و 

رواج يافت. 
را  پرس  شعرهاى  ترجمه ى  حتى  كس  هر 
نظام  همنشينى  خصوصيت  اين  باشد،  خوانده 
در  خوبى  به  را  الفاظ  شبكه هاى  و  كلمات 
نخستين بار  من  كند.  مشاهده  مى تواند  آن ها 
ژون  سن   Anabasis انگليسى  ترجمه ى  كه 
ترجمه  ت.اس.اليوت  وسيله ى  به  كه  را  پرس 
كار  خصوصيت  اين  متوجه  خوانده  است،  شده 
پرس شدم و در مجموعه ى دريائى هاى او اين 
طرف  يك  غالباً  پرس  است.  بارزتر  خصوصيت 
از  را  سوى  يك  و  طبيعت  از  را  شعرش  عناصر 
زندگى جديد مى گيرد، حتى عناوين ديوان هاى 

شعر او گواه اين امر است. 
سال هاى  در  فارسى  شعر  زبان  بر  پرس  تأثير 
بعد از چهل، از لحاظ ايجاد راه هاى تازه ى نظام 

شبكه هاى الفاظ، داراى كمال اهميت است.
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در قلمرو فرهنگ (به نقل از نشريه ايرانشهر - شماره 4)
«زندگى را شعله بايد برفروزنده»به مناسبت انتشار جديدترين اثر فريدون فرح اندوز، منظومه بلند آرش كمانگير سروده سياوش كسرايى:

در  و  متن،  و  آب  و  خاك  هر  از  گوشه  هر  در  مى بايد  را  اميد  كه  است  روزگارى 
اسطوره هاى ايرانى نيز، كه حقيقِت هميشه را برهنه تر از واقعيِت اكنون  تصويرمى كنند،  
بازيافت و بازخواند؛ آنسان كه در منظومة «آرش كمانگير» در صداى حماسِى انسانى 

كه خود، از هر چشم انداز، بازخوانِى حقيقِت اميد است:
 «پيش مى آيم/ دل و جان را به زيورهاى انسانى مى آرايم/  به نيرويى كه دارد زندگى 

در چشم و در لبخند،/ نقاب از چهرة ترس آفرين مرگ خواهم كند»
 حضور نامبارك پادشاه توران بر خاك ايران به اسارت خاك و انسان و آب مى انجامد 
و قحطِى نمادين آب، كه تازگى و روشنايى و زندگى است. اين ميان ِخَرد است كه 
آزموِن توانايى را به دانايِى انسانى، و نه خشم و خشونت مى سپارد تا دانايى و توانايِى 
زمينى، به نيكى و روشنايِى چيره بر جان هستى، آذين؛ و خاك و آب و انسان رها شود 

و بمانَد ـ آنسان كه فريدون فرح اندوز دانست، توانست، رها شد و ماند…
كژراهه نديدن حقيقت است، نديدن روشنايى كه بر سپيدِى درفش سرزمينمان 
پشت دالورى ايستاده است ـ بيدارى با طول و عرض شگفت كه نمى گذارد از يك 
نااميدى به نااميدى ديگر رهسپار شويم، اگر در مسيِر درست بمانيم تا ساية حنجره مان 

بر خيابان هاى شهر برويد و صدا شود.
 واژه گستره اى است كه زورگويان هرگز نتوانسته اند بر آن چيره شوند. ما در زبان 
و واژه ايرانى مانده ايم. نسل من پناه رؤياى زخمى نسل هايى است كه خردمندترين 
انسان هايش كوشيدند واژه هاى آزادى و برابرى را تا دست هاى ما ادامه دهند؛ تا ما اين 

واژه ها را مانند زندگانى به آِب روان روان سازيم.
اميد  نگاه  هزاران  به  باور  هر  و  است  باور  يك  واژه  هر  مى شود،  آغاز  واژه  از  اميد 

مى دهد . 
صداى خوشرنگ اميد بارها بر بام ها و خيابان هاى ما شعر شده است و ما مانند 
ساكنان همة سرزمين هاى استبدادديده، گستره اى امن تر و نيرومندتر از اين صدا 
براى بودن و شدن نيافته ايم- حاكمان مستبد، سخت در برابر صداى واژه زبون اند، نه 

مى توانند آن را بسازند، نه مى توانند مجروح، ناتوان يا اِشغال كنند.
 حاكمان سرزمين ما سرسخت ترين دشمنان صدا و واژه اند؛ و اين ميان، صداى 
فريدون فرح اندوز، بردبار و دلير از كوچه هاى سرد و بالخيِز درد رد شده و آتش 

افروخته است، تا برف آب شود، رود شود و گام هاى ما به بهار برسد.
روزگارى است كه دشوارى مانند شبانروز جريان دارد، ولى لبخند كودكاِن زاده نشده 
به صداى حماسى او كه يادگارى از خانه و نمادى از اميد را مى مانَد،خيره است، و او 

مى داند كه مى بايد برخيزد و رؤيايى ناتمام را به بهار برساند.

پاكيزه.  را  نگاه  و  مى كند  تَر  را  دست ها  كه  باران  ِخَرد  و  است،  آگاهى  روشنايى   
حقيقِت داستان آرش بارها در واقعيت دوران ما باززايى شده است.

 مياِن نماِد كشور ما خورشيدى ـ نورى ـ است كه نمى گذارد گم شويم؛ اين را آرش 
كمانگير و فريدون فرح اندوز مى دانند.

***
 منظومة آرش كمانگير، اثر سياوش كسرايى، بر دو لوح فشردة شنيدارى به همين 
نام، به دو زبان فارسى و انگليسى، توسط مؤسسه «Iranaudiobook» در پاريس، 

منتشر شده است.
 متن فارسى شعر در صداى فريدون فرح اندوز، گوينده، مدير و سردبير بخش خبر 
شبكة دوم تلويزيون ملى ايران،  جارى است؛ و متن انگليسى، به ترجمة سارا خليلى، 
با صداى سوزى ضيائى، بنيانگذار اين مؤسسه، سرپرست مركز هنرى نكيسا در پاريس، 
استاد زبان انگليسى و نخستين گويندة زن به زبان انگليسى در سازمان راديو تلويزيون 

ملى ايران، اجرا شده  است . 
اجراى درست و حرفه اى اثر، به زبان انگليسى، امكان شگرف درك و دريافت شعر 
كسرايى، اسطورة آرش و باور و اميِد جارى در هر دو را براى ناآشنايان به زبان فارسى 

نيز، فراهم مى آورد، كه ارزنده و ستودنى است.
 موسيقى متن كار درخشان محمدرضا عليقلى، موسيقى دان نام آشنا؛ و طرح جلد 

آلبوم اثر پيام ميرزابابايى، گرافيست جوان ـ هر دو ساكن ايران ـ است.
 تنظيم و تركيب صدا و موسيقِى سى دى فارسى در آمريكا و به دست كاوه اديب، و 

سى دى انگليسى سرتاسر در فرانسه كار شده است.
 اين مجموعه همچنين كتابچه اى دربرگيرندة متن كامل اين منظومه، به دو زبان 
فارسى و انگليسى، با مقدمه اى از دكتر حورا ياورى، پژوهشگر مركز ايران شناسى 

دانشگاه كلمبيا، همراه دارد.
 تهيه و توليد نهايى اثر در آلمان و به دست رامين نوروزى به انجام رسيده است.

 همت و پشتوانة دانش و تجربة جمعى ايرانِى به ظاهر پراكنده، «هيمة روشنى 
افروز» شعله اى است كه مى تواند برفروزندة زندگانياين روزهاى ما باشد. دريغ است 

«به جان، خدمتگزار اين اتش» نبود.
  آلبوم«آرش كمانگير» را مى توان از شركت كتاب تهيه كرد.

 شايان ذكر است مراسم رونمايى و امضاى اين اثر با حضور فريدون فرح اندوز و تنى 
چند از اقوم سياوش كسرايى در عصرگاه بيستم ژانويه در محل فرهنگسراى شركت 

كتاب در لس آنجلس برگزار شد.

ماندانا  زنديان عكس ها از: عليرضا كيا
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در قلمرو فرهنگ

* در رشت هستيم، پس از اين كه صبحانه در محيط گرمي صرف شد، سايه 
و آقاي باقري نشستند به گپ زدن. آقاي باقري غوري در رياضيات و منطق 
شاعرانه ي اعداد و سايه هم تا آن جا كه من فهميدم سرش درد مي كند براي 

اين مباحث. 
در اين هواي دل انگيز نسيم خنك صبحگاهي عطرگردان دود سيگارهاي 
سايه شده بود و چهره ي سايه با آن ريش تولستوي وارش در هاله اي از دود، 

ملكوتي و اسرارآميز به نظر مي رسيد. 
آواز بنان مي شنويم. سايه توجهمان را به نحوه ي اداي شعر در آواز بنان 

جلب مي كند...
از سايه مي پرسم به غير از بنان چه كسي حق شعر را در آواز بيان مي كند؛ 

بي تأمل و با لحن قاطع مي گويد:
* گوگوش... گوگوش... يه روز به خودش هم گفتم كه دو نفر هستن در 
موسيقي ما كه وقتي كلماتو در آواز يا تصنيف بي   ان مي كنن، اصًال نظير 
نمي شه  اصًال  كه  حالته  با  و  درسته  و  سرجاشه  چنان  كلمات  يعني  ندارن؛ 
توصيف كرد: يكي بنانه، يكي هم شمايين. طفلك سرخ شد و سرشو انداخت 

پايين و گفت: شما اين حرفو مي زنين؟ گفتم: بله.
اصًال باورش نمي شد كه من كارهاش بشناسم و دقت كرده باشم. بعد به 

تصنيف «ستاره آي ستاره» اشاره كردم. خيلي تصنيف قشنگيه...
* سايه براي اين كه مبادا خداي نكرده. آقاي باقري ذره المثقالي اكسيژن 

صبحگاهي رشت را استنشاق كند و مبتال به ناراحتي ريه شود سيگار ديگري 
مي گيراند و با صدايي گرفته مي گويد:

* گوگوش دختر خيلي بدبختي بود. همه ي زندگيش تو بدبختي گذشت. 
از بچگي تا همين سفري كه به آمريكا رفت ازش سوء استفاده شد. خيلي زن 
بدبختيه (با ناراحتي و غصه اين جمالت را مي گويد). يه استعداد استثنائيه واقعاً. 
من از وقتي كه بچه بود و با پدرش تو شكوفه نو مي اومد رو صحنه ديدمش. 
كافه شكوفه نو تو پايين شهر دروازه ي قزوين بود. همه جرأت نمي كردن برن 
اونجا. من يادمه يه شب رفتم اونجا. كساني كه مي خواستن از باال شهر برن 
همراه يك نظامي، سرواني، سرهنگي، پليسي مي رفتن تا در امان باشن. جاي 
كاله مخملي ها بود. بعد اين شهري ها اونجا رو قبضه كردن و در نتيجه كاله 
مخملي ها تا رونده شدن و كافه شكوفه نو شد مخصوص خانواده هاي «پولدار»... 
اين حضرات هيچي رو نمي تونن به ديگران ببينن، فوراً دست انداختن به اونجا. 
از كافه كاباره هاي شيك خودشون سير شده بودن ريختن به اونجا... حكايتيه... 

چه مي دونم؟ حاال كار ندارم. گوگوش تو چنين جايي مي خوند. 
گوگوش اگر در جايي به غير از ايران به دنيا اومده بود، يه هنرمند جهاني 
شده بود. يه تصنيف فرانسوي خونده با اين كه يك كلمه فرانسوي بلد نيست. 
از دوست هاي فرانسوي ام پرسيدم چطوره اين تصنيف؟ گفتند اصًال نمي شه 
باور كرد كه خواننده فرانسوي نيست. يك استعداد عجيب و غريبه ولي بدبخت 
(بدبخت را با غيظ و غصه مي گويد) كه همه ي عمر ازش سوء استفاده شده. 

«پير پرنيان انديش» يك كتاب دو جلدي است كه در آن هوشنگ ابتهاج تقريباً درباره ي همه چيز حرف 
زده است. اين كتاب عليرغم اين كه ماحصل گفنگوي دو تن با سايه است، مي تواند زندگي نامه ي فكري او نيز 

تلقي شود، اشاره به گوگوش يكي صدها نكته گفتني اين كتاب است:

دو نفر حق شعر را در آواز بيان 
كرده اند: يكي بنان، يكي هم گوگوش
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در قلمرو فرهنگ و سياست

سال هاى  شادى بخش ترين  از  يكى   1350 سال 
زندگى ما بود، چون بعد از چند سال خانه  به دوشى، 
صاحب خانه شديم و از آخرين خانه  اجاره اى در خيابان 

رى، كوچه «دردار» به خانه خود كوچ كرديم.
نام  به  شده  افتتاح  تازه  بانكى  كه  يافتيم  خبر 
مسكونى  واحد  قيمت  درصد   85 تا  كه  «كوروش» 
وام مى دهد، با اقساط طوالنى. فقط با 200 تومان به 
آن بانك واقع در خيابان شاهرضا، ميدان فردوسى و 
نزديك خيابان ايرانشهر جنوبى مراجعه و حساب باز 
كردم. پس از انتخاب خانه  مورد نظر، كارشناس بانك، 
بدون توجه به ميزان سپرده من آمد و با بازديد خانه 
با مبلغ 45000 تومان وام موافقت نمود. پس از خريد 
مبلغى هم به عنوان وام تعميرات گرفتم.  خانه بعداً 
ساختمان محكم، دو طبقه و دو نبش بود با حياط 
مشجر و حوض بزرگ و زيرزمين. انگار بخش زيبايى از 

بهشت است كه نصيب مان شده!
چهارصد  ميدان  (جنوب  فالح  خيابان  در  خانه 
دستگاه فرح آباد ژاله «پيروزى») قرار داشت. محل و 
منطقه برايمان ايده آل بود. ميدان چهارصد دستگاه، 
با خيابان هاى پهن و مراكز فرهنگى آن يكى از مناطق 

زيبا و استثنايى آن زمان به حساب مى آمد. 
و  زيبا  ساختمان  اصلى،  ميدان  جنوبى  قسمت  در 
مدرن كانون پرورش كودكان و نوجوانان قرار داشت. 
مجهز بود و براى نوجوانان و كودكان بسيار جذاب. 
جهت  هر  از  و  شده  كارشناسى  معمارى  از  گذشته 
مناسب براى كارهاى فرهنگى و هنرى، فضاى بيرون 
جاذبه   سرسبز  فضاى  و  گل  از  پر  باغچه  با  نيز  آن 

بيشترى ايجاد مى كرد. 
بسيار  فرهنگى  كارهاى  از  كانون ها  اين  تاسيس 
ارزشمند بود. كمى پايين تر از آن منزل كوچكى در 
ابتداى كوچه بود كه روى آن پالكى فلزى وجود داشت 
به نام «دكتر محمد معين». يكى از بزرگ ترين مردان 

فرهنگ و ادب ايران و مؤلف «فرهنگ ارزشمند معين» كه آن هم به ارزش ميدان 
مى افزود. دبيرستان قديمى دخترانه «قوام» در جنوب شرقى ميدان قرار داشت. 
در خيابان فالح، جنوب ميدان ساختمان قديمى و دبيرستان ساالرى بود 
كه سال هاى 52-1351 تخريب و ساختمان بزرگ و زيبايى كارشناسى شده 
و مدرن كه نماى آن آجر 3 سانتى با ستون هاى بلند كاشى كارى بود با نقش 
زيباى «اسليمى» ظرف چند سال ساخته شد كه بعد از انقالب نامش مثل همه 
نام ها تغيير كرد و شد «دبيرستان نواب» مدرسه «شهابى» هم در همان خيابان 

تبديل شد به «مدرسه  امت».
«مدرسه امت» و «دبيرستان نواب» بعد از انقالب مثل خيلى جاهاى ديگر 
به مركز فعاليت گروه هاى سياسى تبديل شدند. مدير مدرسه امت كه كنترل 
مدرسه از دستش خارج شده بود يك روز صبح در مراسم صبح  گاهى كه براى 

بچه ها صحبت مى كرد با عصبانيت گفت: «مدرسه را منحل مى كنم» بچه ها با 
هم فرياد زدند: « درود بر اشكورى». اشكورى متوجه شد كه بچه ها معنى منحل 
را نمى فهمند، دوباره با عصبانيت گفت: «منحل يعنى حمالى» اين بار بچه ها 
بلندتر صدا كردند: «مرگ بر اشكورى». دبيرستان نواب مدتى طوالنى به تعطيلى 
كشيده شد زيرا با فعاليت گروه هاى سياسى قادر به كنترل آن نبودند. تا اين كه 
بعد از مدتى گفتند خانمى را براى مديريت مدرسه انتخاب كرده اند، «خانم 
بازرگان.  مهندس  كابينه  اعضاى  از  گنابادى  مهندس  آقاى  همسر  شهبازنيا» 
مديرى اليق بود و با آمدن او مدرسه سر و سامان پيدا كرد، كالس ها داير و 
محيط مدرسه شد محيط آموزش. اين بانو با جرات براى موفقيت دانش آموزان 
سال هاى آخر دبيرستان دبير رياضى فيزيك مرد به كار گرفت. دبيرانى شايسته. 
نكته مهمى كه به ياد دارم، روزى درجلسه  اولياء و مربيان كه من هم جزو آن 
بودم آمد. در را از داخل بست و با ناراحتى گفت: «از شما مى خواهم كه فرداى 

شاه نوشته:م. شاهدآه 
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در قلمرو فرهنگ و سياست
قيامت پيش رسول اهللا شاهد باشيد كه يك نفر هم از اين ها كه در اداره كار 
مى كنند دين ندارند!!» با وجود خدمت مؤثر او در راه اندازى و نظم بخشيدن به 
مدرسه، در كار او كارشكنى مى كردند! چند سال بعد شنيدم كه در جاده  تهران 

قم تصادف كرده و فوت نموده است!!
چهارصد دستگاه نه تنها محل فرهنگى كه ورزشى هم بود. خيابان هاى پهن 
ميدان جاى مناسبى براى فوتبال، حتى بعد از نيمه شب هم جوان هاى محل 
سرگرم فوتبال بودند.در واقع مدرسه فوتبال هم بود. منزل حسن حبيبى كاپيتان 
معروف تيم ملى فوتبال در شمال ميدان قرار داشت. اما پشت ديوار جنوبى منزل 
او در باغچه اى پر از درخت كاج معتادان هم مشغول كار خود بودند در حالى كه 

كالنترى در غرب ميدان بود!! 
در محدوده  خيابان هاى فالح، ياس، جابرى، دلگشا و خيابان هاى مرتبط، انواع 
مغازه ها وجود داشت كه تمام مايحتاج مردم در دسترس بود. دو مسجد هم يكى 
در خيابان دلگشا (مسجد معمار) و ديگرى در كوچه اى جنوب جابرى (مسجد 
جابرى) قرار داشت. مدت ها اين مساجد در كنار انجام مراسم مذهبى محل توزيع 
كوپن و كاال و نيز مركز فعاليت بسيج شدند. در اين گزارش براى تنوع به اين 
روايت هم بپردازم. گفتند يكى آمده و چند روز در صف طويل متقاضيان كاال 
حضور پيدا كرده و سرانجام موفق به دريافت حواله  تلويزيون مى شود. اما دوباره 
يكى دو روز بعد در صف تقاضاى كاال مى ايستد. با تعجب از او مى پرسند: «برادر 
چه مى خواى؟» جواب مى دهد: «تلويزيون» اين بار، با تعجب بيشتر مى گويند: 
«مگر دو روز پيش نگرفتى» جواب مى دهد: «بله گرفتم، اما بردمش گذاشتم َسِر 
قبر آقام، چون يك كانالش روضه خوانى بود يك كانالش سينه زنى. تلويزيونى كه 

مى خوام كه در آن برنامه هاى شاد باشه!»
بسيارى از كاسب كارهاى محل را به ياد دارم خصوصاً بعضى ها را بيشتر. روشن 
مرد كوتاه قدى با چشمان ناميزان كه عكاسى داشت به نام خود. خوش اخالق 

بود و هميشه وعده مى داد با قسم: «جون زن داداشم» همين فردا.
و  طبع  شوخ  بسيار  و  خنده رو  ياس.  چهارراه  باالى  سبزى فروش  آقا  حسن 
خوش اخالق. 60-50 ساله و لنگ، حتى از شوخى با دخترها و خانم هاى عابر 
هم خوددارى نمى كرد. يك روز گفت: «خانمى مبلغى پول امانت پيش من 
دارد. با زنم مشورت كردم كه چطور است او را عقد كنم. زنم گفت نه. يك خانم 

حقوق بگير پيدا كن و بگير!»
يكى ديگر از كاسب هاى محل كه فراموش نمى شود «اوس جعفر آهنگر» بود. 
مغازه آهنگرى دو دهنه داشت روبروى دبيرستان نواب. به علت سر و كله زدن با 
آهن ها، جوشكارى و بريدن آهن ها كم حوصله بود و گاهى از كوره در مى رفت. 
سفيدرو بود با موهاى خرمايى يخ نما. پياده روى جلوى مغازه اش خاكى بود. هر 
روز صبح زود سفره مهمانيش گسترده بود نه براى آدم ها بلكه براى پرندگان. 
اول صبح محوطه را آب و جارو مى كرد و بعد دانه مى پاشيد. شايد صدها پرنده 
خصوصاً كبوتران سر اين سفره جمع مى شدند. ديدنى بود. اعتقادات خاصى 
داشت. هر عصر پنج شنبه، شب جمعه، به شاه عبدالعظيم مى رفت براى دعا و 
زيارت. اما هرگز در مسجدهاى محل او را نديدم. وقتى از كنار صف هاى گاهى 
طوالنى براى گرفتن اجناس كوپنى و كاال رد مى شد با جرات مى گفت: «بريد تو 
خط امام، بريد تو خط امام» در آن حال لبخندى هم به لب داشت! اگر از ديگران 
بدى مى ديد نفرين نمى كرد. گفت: «من سال ها است كه به كسى نفرين نمى كنم 
چون چندين سال پيش افسرى از جلوى كارگاه ام رد مى شد، پايش به تكه آهنى 
برخورد كرد. آمد و چنان كشيده اى به صورتم زد كه افتادم. دچار سرگيجه شدم. 
آهى كشيدم و گفتم: «الهى سرت رو بذارن رو دستت». بعدازظهر فردا خبرى 
در شهر منتشر شد. در چهارراه مخبرالدوله افسرى با چند الت درگير مى شود. 
با قمه سرش را مى برند و فرار مى كنند. پرس و جو كردم، ديدم خودشه. همان 

افسرى كه ديروز به من كشيده زد و او را نفرين كردم»!!
بعد از انقالب گاهى براى نماز جماعت مغرب و عشاء به مسجد معمار مى رفتم. 

پس از هر نماز، نمازگزاران دو شعار مى دادند. يكى «خدايا خدايا تا انقالب مهدى 
خمينى را نگه دار». ديگرى «مرك بر آمريكا، مرگ بر اسرائيل، مرگ بر منافقين 
و صدام» پس از سكوت ناگهان مى شنيدم يكى با صداى بلند فقط مى گفت: 
«مرگ بر انگليس» دقت كردم. عاقله مردى بود سياه چرده با صورتى پف كرده، 
نسبتاً چاق. لباس مناسبى به تن نداشت. گويا نامش «مشدى عباس بود» معلوم 
شد بيچاره نگهبان پاركينگ است. بى سواد و فقير. شبى كنار او رفتم و با احترام 
گفتم: «حاجى آقا، چرا شما شعارهاى رسمى را نمى دهى و مى گويى «مرگ بر 
انگليس». خوب نيست. چون شما تنها كسى هستيد كه اين شعار را مى دهيد». 

جواب داد: «براى اينكه مى دانم اين آخوندها انگليسى اند»!!
يادش به خير. آن زمان و آن محل فراوانى نعمت بود و ارزانى همه چيز. براى 
نمونه در كيهان سال 56 يا 57 كه هنوز بريده  آن را دارم اعالم شد: «گوشت 
تازه ى گوسفند 15 ريال ارزان شده و حاال 50 ريال است». به فروشگاه مالصدرا 
مى رفتيم و خريد مى كرديم. گوشت گوسفند منجمد يا يخى، اخى بود و بعد 
شد كاالى لوكس. در روزنامه  ى كيهان اعالم شد در قسمت آگهى ها، شمش طال 
كيلويى 36 هزار تومان! هنوز آن آگهى ها را دارم. خانه نسبتاً بزرگى كه خريدم، 
با وام و اقساط طوالنى قيمت كل آن مساوى يك -پنجاه و سوم قيمت يك متر 
خانه در آن منطقه در شرايط حاضر بود، چون بهاى متوسط يك متر خانه در آن 

منطقه حدود 3 ميليون تومان است كمى كمتر يا بيشتر!
تا بعد از سالى كه من آن را «عام القتل» يعنى كشتار جمعى زندانيان سياسى 
مى نامم، حدود 16 سال در آن محل بودم. كوچه خداورديان با ساكنان بعضاً 
استثنايى آن هرگز فراموش نمى شود. اين كوچه با فاصله ى كوتاهى از 4 خيابان 
اطراف به آن ها راه داشت. سركوچه دبيرستان نواب بود كه شرح آن گذشت. 
ساكنان آن كارمند، بازارى، معمار، فرهنگى، نظامى و راننده بودند. به لحاظ وجود 
دبيرستان دخترانه محل عبور عشاق هم بود. اما آقا داود، كارگر تعمير فرش، 
شب ها پس از ساعت 10 مى آمد. صداى آرام آوازش براى پيام دادن به معشوق، 

دختر سياه چشمى كه در طبقه دوم خانه وسط كوچه بود به گوش مى  رسيد:
كمر باريك من/ شام تاريك من...

شايد معشوق هم از پنجره سرى مى كشيد و گوشه چشمى به او نشان مى داد. 
آقا صفوى استاد تعليم فرش در وزارت فرهنگ و هنر كه بازنشسته شده بود 
مردى بود با قامت نسبتاً كوتاه و بسيار مرتب و خوش لباس در خانه اش هم دار 
قالى بافى كوچكى داشت و از خانم ها و دختران كوچه دعوت مى كرد كه بروند 
و قالى بافى ياد بگيرند، رايگان. بسيار خوش اخالق و مودب بود كه به همگان 
احترام مى گذاشت اما يك روز محمود، راننده ته كوچه به من گفت: «مى دانى،آقا 
مجيدى همسايه آقا صفوى با آقا صفوى دعوا كرد. خيلى به آقا صفوى هكاكى 

كرد». منظورش هتاكى بود. 
ماه يك شب به نوبت در خانه يكى جمع  چند نفر از ساكنين كوچه هر 

مى شدند و اگر در محل مساله اى بود با همفكرى حل مى كردند. 
اما يك نفر در كوچه ساكن بود كه با كسى آمد و شد نمى كرد و نمى جوشيد. 
فقط در حد چاق سالمتى مختصر. صبح ها هنگام رفتن سركار همه او را با لباس 
نظامى مرتب اتو كشيده، كفش هاى واكس زده مى ديدند با قيافه اى جدى و كمى 
درهم. جذبه  خاصى داشت. نمى دانم درجه دار بود يا افسر. قامتى متوسط داشت 
با تناسب اندام. خصوصاً بعد از انقالب لبخند و تبسمى در او نديدم. با مسجد و 
منبر ارتباطى نداشت اما از «رشته پلوى» نذرى او با خرما كه خيلى هم لذيذ بود 
معلوم مى شد كه اعتقادات مذهبى دارد اين نذرى مخصوص روز تاسوعا «به نام 
روز حضرت ابوالفضل» كه او را مظهر و سمبل وفا مى دانست، بين ساكنان تقسيم 
مى شد. همسرش خانم باوقارى بود كه در «اداره برق ژاله» كار مى كرد. تنها موقع 

رفتن سركار او را مى ديدند. چهره اى آرام و آميخته با ادب و احترام داشت.
نام كوچك اين نظامى را به ياد ندارم اما نام خانوادگى اش «همراهى» بود. 
عدبچه نداشتند همواره افسرده به نظر مى رسيد. دو مرغ عشق داشت و گربه اى 
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در قلمرو فرهنگ و سياست

كه خيلى وقت ها با آن ها صحبت مى كرد. بى گمان تنها كسى كه با او رفت و 
آمد مى كرد من بودم با همسرم براى عيد ديدنى به منزلش مى رفتيم. قلم تراشى 
هم از رنجان براى من آورد به عنوان سوغات. به بچه هاى من با نگاه مهرآميزى 
نگاه مى كرد. بعد از انقالب رفيق تر شده بوديم. منزلش دو طبقه و بسيار پاكيزه 
بود. كوچك و زيبا و مرتب. اطاق پذيرايى او با مبل هاى ساده، جايى بود كه 
ساعتى مى نشستيم و صحبت مى كرديم. در آن سال هاى بعد از انقالب، هنگام 
عيدديدنى نوروز نه در خانه اش آهنگ و موسيقى شنيده مى شد نه شيرينى 

شكالت زياد معمول در خانه ها. خودش و خانمش بسيار كم حرف مى زدند.
روزى كه بيشتر آثار اندوه را در چهره اش مى ديدم داستانى را به اين شرح 
تعريف كرد: «يكى از روزها كه موسى عليه السالم براى مناجات به كوه طور رفت 
و از دست بنى اسرائيل ذله شده بود از خدا خواست كه نابودشان كند. فرمان 
آمد كه موسى، برو و مدتى به كار ساختن ظروف از ِگل بپرداز. بدون چون و 
چرا موسى مدتى به انجام فرمان پرداخت تا اين كه در مناجات بعدى عرض كرد 
«خداوندا، امر شما را اجرا كردم» اين بار امر شد كه «موسى، برو و تمام آن ها  
را بشكن و خراب كن» موسى با تعجب در حالى كه ساخته هاى خود را دوست 
داشت. پس از اجراى امر حق سوال كرد: «خداوندا، چرا اول امر به ساخت و بعد 
فرمان نابودى آنها را دادى». جواب آمد: «اى موسى تو از خراب كردن تعداى 
ظروف گلى ناراحت مى شوى، اما از من مى خواهى كه انسان هايى را كه آفريده ام 

با هر عقيده اى كه دارند نابود كنم؟»
پس از اين در حالى كه چشمانش به نقطه اى دوخته شده بود گفت: من كه 
اطالعات مذهبى زيادى ندارم. اما شنيده ام كه در قرآن آمده كه : «كشتن يك 
انسان بى گناه برابر كشتن همه انسانها است. درست گفت، اين آيه شماره 32 از 
سوره ى مانده آمده: َمن قتَل نفساً بغير نفساً او فساداً فكانّما قتَل الّناَس َجميعاً و ...
آقاى همراهى همواره چهره اى غمگين داشت. انگار غم بزرگى را در دل دارد. 
در منزلش چيزى كه براى من عالمت سوالى را  در برداشت تلويزيون خاموشى 
بود، تلويزيون خاموش كنار اطاق. نه خود تلويزيون بلكه بيشتر پارچه سياهى كه 
روى آن كشيده بودند. سرانجام روزى كه با همسرم رفته بوديم ديدن عيد، جرات 
كردم و پرسيدم: «راستى جناب همراهى، چند بار خواسته ام بپرسم كه مناسبت 
اين پارچه  سياه چيست؟ همين طورى بى دليل يا به خاطر درگذشت عزيزى از 

نزديكان تان، مثًال مادر، پدر، برادر يا ...؟»

چهره اش بيشتر درهم شد. مدتى مكث كرد و دوباره به نقطه اى خيره شد. 
منتظر جواب بودم. سكوت كرده بود. سپس در حالى كه قطر ه هاى اشك ِگرد 
چشمانش حلقه زده بود گفت: آرى، عزيزترين كسانم را. كسى كه به او عشق 
مى ورزيدم، در حالى كه انگار كلمات در گلويش گير كرده بود و به سختى صدايش 
از گلو در مى آمد، بريده بريده و لرزان گفت: «عزيزترين كسانم. اعليحضرت، شاه 
كه با چشمان گريان ايران را ترك كرد. من تا زنده ام نه تلويزيون روشن مى كنم 
نه اين پارچه سياه را برمى دارم». كم كم بغضش تركيد و در حالى كه گريه مى كرد 
گفت: آخر، شاه به اين مردم چه بدى كرده بود. او وطن پرست بود و عاشق ايران 
و مردم ايران را از تعرض بيگانگان خصوصاً همسايه شمالى كه هميشه به ايران 
چشم داشت محفوظ نگاه داشت. با ارتش نيرومندى كه داشت حتى با تحريكات 

صدام به او حمله نكرد. 
صدام كه حاال كشور ما را به خاك و خون كشيده است. ساختن ايرانى آباد و 

آزاد همواره از آرزوهاى او بود. اصالحاتش را كه ديديد. 
گفتم: «خوب، اشتباهاتى هم داشت كه باعث انقالب شد».

گفت بله، چقدر اشتباه؟
بعد از مدتى با بغض در گلو و چشمان پر از اشك گفت: «يقين دارم كه آه شاه 

اين مردم را مى گيرد، يقين دارم كه آه شاه اين مردم را مى گيرد».
چند سال بعد از تغيير محل زندگى در آنجا و بى خبرى از همه آن همسايگان 
ساده دل و نازنين فرصتى به دست آمد كه با خانواده به آن محل برويم و 
همسايگان قديمى را ببينيم. چقدر غم انگيز بود كه بيشترشان مرده بودند. 
در خانه «همراهى» را زديم كسى در را باز نكرد. همسايه اى گفت: «نيستند» 
پرسيدم كجا هستند؟ جواب داد: آقاى همراهى و همسرش چند سال است كه 

فوت كرده اند!! آهى كشيدم و با اندوه به ياد اين شعر «بهار» افتادم:
پروانه و شمع و گل، شبى آسودند    در طرف چمن

هر يك به زبان حال گفتند به هم    بسيار سخن
شد صبح، نه پروانه به جا ماند نه شمع   ناگاه صبا

بر گل بوزيد و هر سه با هم رفتند   من ماندم و من!!
هنوز سخن آن مرد نازنين در خاطرم هست، هميشه هست: «يقين دارم كه آه 

شاه اين مردم را مى گيرد».
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داستان طنز

نمي دانم چرا از همان روز اول از جرج بوش پسر خوشم مي آمد، برايم 
مثل روز روشن بود كه وقتي او رئيس جمهور شود در همان سال هاي اول 
دور نخست رياست جمهوري اش دست به كار بزرگي خواهد زد، و باعث 
خواهد شد كه آب هاي رفته به آسياب برگردد و آمريكا در نزد مردم جهان 
داراي چنان احترامي شود كه طي تاريخ هيچ كشوري به چنين مرتبه اي 

از بزرگي نرسيده است. 
تمام حدس هاي من درباره ي او درست بود و او درست همان كاري را كرد 
كه من مي خواستم، در همان سال اول دست به كار بزرگي زد كه اصًال در 
دوران نامزدي اش حرفي از آن نزده بود، هيچ كس هم نمي توانست باور كند 
كه اين گاوچران جوان چنان همت وااليي داشته باشد! او پس از شب هاي 
متوالي بي خوابي با همكاري دستياران برگزيده اش، اليحه اي به مجلس 
نمايندگان داد كه همه ي سرمايه داران و كمپاني هاي بزرگ توليد اسلحه را 
دچار شوك كرد، به موجب اين اليحه كه ضرورت بازنگري در قانون اساسي 

و  معمولي  اسلحه  نوع  هر  فروش  و  توليد  مي كرد،  ايجاب  نيز  را  آمريكا 
اتوماتيك براي دفاع شخصي ممنوع اعالم مى شد، در تبصره الحاقى اين 
اليحه حتى توليد . فروش اسلحه براى شكار حيوانات و تفريح نيز منع 
مى گرديد. با وجود كارشكني و مخالفت جدي دمكرات ها و نمايند گاني كه 
از كمپاني هاي بزرگ توليد اسلحه پول مي گرفتند، اين اليحه به تصويب 
مجلس نمايندگان رسيد و سنا نيز به ناچار رأي نمايندگان را تائيد كرد. 
اما جورج بوش كه تنور افكار عمومي و دو مجلس را داغ مي ديد، خمير 
اليحه ي ديگري را به تنور گرم چسباند. و آن اليحه منع توليد و فروش 
اسباب بازي هايي بود كه از روي مدل اصلي سالح هاي كشتار جمعي ساخته 
مي شوند. نمايندگان جمهوري خواه با استفاده از فرصت ، بندي مربوط به 
منع توليد و فروش نرم افزارها و بازي هاي كامپيوتري كشت و كشتار را به 

آن افزودند كه با وجود مخالفت دمكرات ها آن اليحه نيز تصويب شد. 
امروز كه سال ها از آن روزهاي حساس و سرنوشت ساز مي گذرد و مردم 

نوشته : حسين لى
چنين كنند بزرگان چو كرد بايد كار...
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آمريكا و جهان در صلح و امنيت و رفاه زندگي مي كنند، آيا كسي از آن 
بزرگمرد كوچك، جورج بوش پسر ياد مي كند؟ افسوس كه مردم زمانه 
و  بزرگ  اقدام  آن  نتايج  بايد  مورخان  و  صاحب نظران  و  فراموش كارند 

بي سابقه را تجزيه و تحليل كنند. 
اگر اقدام به موقع جورج بوش در خصوص منع توليد و فروش سالح هاي 
آمريكا  تنها  نه  امروز  نمي گرفت  صورت  جمعي  كشتار  حتي  و  شخصي 
بلكه همه ي جهان دستخوش حوادث تأسف آوري مي شد كه هيچ كس 
نمي توانست پاسخگوي آن باشد، همان گونه كه بسياري از تحليل گران 
تاريخ آينده معتقدند، امكان داشت فجايع وحشتناكي در خود آمريكا به 
وجود آيد، مثًال افرادي مثل بن الدن كه امروز با آرامش در اقيانوس شنا 
مي كنند به دو برج تجارت جهاني حمله كرده و ضمن تخريب آن ها، هزاران 
بي گناه را به كام مرگ بفرستند و آمريكا مجبور شود در واكنش به اين 
عمل به افغانستان حمله كند كه صدها قرباني بدهد و هزاران تن از مردم 

بي گناه آن كشته شوند. 
از سوي ديگر مي بينيم كه همين تعقل و تيزهوشي جرج بوش دوم و 
همكاران او باعث شد تا از فاجعه ي بزرگتري در عراق پيشگيري شود. آن ها 
اگر ماجراجو بودند مي توانستند صدام را به اتهام داشتن سالح هاي كشتار 
جمعي مورد حمله قرار بدهند و عراق را به ويتنام ديگري تبديل كنند. اما 
هوشمندي بوش پسر و همكارانش باعث شد تا با نرمش به صدام نزديك 
شده و او را رام خويش كنند و براي همين است كه عراق امروز جزيره ثبات 

خاورميانه است. 
از سوي ديگر آرامش و امنيتي كه امروز در خود آمريكا برقرار است و 
باعث شده كه آمريكايي ها مقبول همه ي مردم جهان باشند، به دليل منع 
توليد و فروش اسلحه هاي دفاع شخصي است، همه ي مردم سالح هاي خود 
را با رضا و رغبت به پليس هاي محلي و شريف هاي با غيرت تحويل داده اند. 
اگر اين همه سالح كه تحويل داده شده و ما خود شاهد نمايش مكرر 
آن ها در شبكه ها خبري بوده ايم، در دست مردم باقي مي ماند، فجايعي در 
آمريكا به وجود مي آمد كه مي توانست حيثيت آمريكايي ها را در نزد مردم 
جهان خدشه دار كند. اگر اين اسلحه ها همچنان در دست مردم مي ماند، 
ممكن بود يك جوان مثًال كره اي به دانشگاهي حمله كند و دانشجويان را 
به رگبار ببندد، يا جواني به هنگام نمايش فيلمي مثل بتمن به تماشاگران 
تيراندازي كند و يا بدتر از همه جواني با سالح خودكار به مدرسه اي برود و 

كودكان هفت، هشت ساله را به گلوله ببندد.
و جالب اينجاست كه ديگر شبكه هاى خبرى آمريكا براى خبرهاى بد و 
سوژه هاى داغ قتل و جنايت سر و دست نمى شكنند و اگر چنين اتفاقى 
هم رخ بدهد خيلى سريع از آن مى گذرند. بچه ها و جوانان هم به سراغ 
گيم هاى خشونت بار نمى روند، تهيه كنندگان هاليوود هم بجاى سوژه هاى 
آكنده از كشت و كشتار به سوژه هاى عاشقانه و عاطفى رو كرده اند. تصور 
كنيد اگر بوش پسر نبود، چه اتفاقى براى مجسمه آزادى مى افتاد! همين 
دموكرات ها مى رفتند مشعل آزادى را از دستش مى گرفتند و به جايش يك 

مسلسل مى گذاشتند تا كبوتران سفيد صلح را به رگبار ببندد. 
پس بر ما واجب است به شكرانه صلح و آرامش و رفاه كه در ميمنه و 
ميسره آمريكا برقرار است دعاي خير كنيم به جرج بوش پسر و احفاد او 
را، و لعنت فرستيم بر دمكرات ها و اهل بيت آنان كه هيچ گاه از توطئه و 

جنگ افروزي دريغ ندارد. 

داستان طنز

بر روى شبكه جهانى ماهواره ها
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تاريخ معاصر به روايت تمبر
تاريخ معاصر به روايت تمبر -  قسمت چهارم:

راوى: پرويزكاردان
دوران رضا شاه

دوره  تمبرهاى  سرى  نخستين   1305 سال  در 
رضا شاهى در چاپخانه مجلس شوراى ملى وقت مزين 
به عكس رضا شاه به چاپ مى رسد و خيلى زود استفاده 
از تمبرهاى باقيمانده از دوره قاجاريه و نيز تمبرهاى 
انقالب  از  پس  سياسى  بلبشوى  از  بازمانده  متفرقه 

مشروطه منسوخ مى گردد.
 براى مدت كوتاهى در همين ايام است كه تمبرهايى 
براى پست هوايى با مهر پست هوايى مورد استفاده قرار 
مى گيرد و به زودى نخستين سرى تمبر مخصوص 
پست هوايى در ايران مورد استفاده قرار مى گيرد. اين 
تمبرها از آن جهت مورد اهميت هستند كه نشان 
مى دهد در چه زمانى طياره به سامانه حمل و نقل 
ايران وارد شده است و مورد بهره بردارى تجارى قرار 

گرفته است.
سه سال بعد در 1308 تمبر مخصوص تاجگذارى 
رضا شاه در هارلم هلند به چاپ مى شود كه سرى 16 
عددى بسيار نفيسى از تصوير رضا شاه جلوس كرده بر 
تخت طاووس را با ظرافتى ستودنى به نمايش مى گذارد.

در شماره هاى قبل از تاريخ پيدايش تمبر تا دوران پر آشوب منجر به 
سقوط خاندان قاجار و دوره مهم و تاثيرگذار انقالب مشروطه را مورد بررسى 

قرار داديم.
بنيان  را  پهلوى  سلطنت  رسما   1304 آذر   21 در  پهلوى  شاه  رضا 
مى گذارد و در حقيقت رضا شاه وارث مجموعه اى عظيم از نا به سامانى ها 
و به هم ريختگى هايى است كه موجوديت ايران متحد را تهديد مى كند. 
همچنان كه در شماره قبل هم گفتيم نه تنها در عرصه جغرافياى سياسى كه 
در بسيارى از عرصه از جمله تمبر كه روايتگر تاريخ معاصر ماست رضا شاه 
توانست نظامى مقتدر را  در ايران مستقر كند  و كشورى يكپارچه و رو به 

رشد را به جهانيان معرفى كند.
تمبرهاى دوره رضا شاهى را كه در خالل 21 آذر 1304 خورشيدى تا 
25 شهريور 1320 منتشر شده است مى توان يكى از زيباترين مجموعه 
تمبرهاى منتشر شده در تاريخ ايران دانست تمبرهايى كه عالوه بر عكس 
پادشاه وقت، به تصاويرى از پيشرفت هاى ايران در آن دوران، نمادهاى ملى 
وسر آخر هم به نخستين عكس زن چاپ شده بر تمبر در ايران مزين است.

در اين شماره به اختصار آن دوران را مرور مى كنيم. 

تمبرى با تمثال رضا شاه با 
كاله پهلوى

تمبر يادبود 60 سالگى 
رضا شاه

نخستين تمبر ايرانى مزين به عكس زن به 
مناسبت ازدواج وليعهد وقت با فوزيه

نمونه هايى از زيباترين تمبرهاى ايرانى چاپ شده در دوره رضا شاه پهلوى
روى اين تمبرها تصاويرى از پيشرفت هاى ايران در آن دوره ديده مى شود 

در همين زمان سرى رسمى تمبر دولتى ايران براى 
نخستين بار منقش به تصويرى غير شاه وقت و نمايانگر 
مناظرى از طبيعت و تاريخ ايران زمين در هلند چاپ 
رايج  ايران  پستى  مراسالت  سيستم  در  و  مى شود 
مى گردد. شايان ذكر است اين سرى از 20 عدد تمبر 

تشكيل مى شد.
در 1314 به مناسبت دهمين سال سلطنت رضا شاه 
مجموعه اى نفيس و ارزشمند از تمبر به انتشار مى رسد 
كه در آن دستاوردهاى ده ساله نخست زمامدارى 
پادشاه پهلوى را به تصوير مى كشد. اين دستاوردها 
مواردى چون: نماد دادگسترى، آسايشگاه تخت سر، 
فرودگاه دوشان تپه،تخت جمشيد، سمبل فرهنگ، 
ساختمان وزارت پست و تلگراف، پل كارون، ناو پلنگ، 
و كارخانه سيمان را شامل مى شود كه هر كدام قصه اى 

شنيدنى در تاريخ معاصر ايران را روايت مى كنند.
دو تمبر رضا شاه با كاله پهلوى كه همزمان با دستور 
او مبنى بر استفاده مردان از اين كاله منتشر شده و نيز 
تمبر بسيار نفيس شصتمين سالگرد تولد رضا شاه نيز 

از ديگر تمبرهاى با ارزش دوره رضا شاهى محسوب 
مى شوند.

اما شايد بزرگترين تحول در تاريخ تمبر ايران در 1318 
و همزمان با ازدواج وليعهد وقت ايران(محمدرضا) با 
ملكه فوزيه خواهر ملك فاروق پادشاه وقت مصر به 
وقوع مى پيوندد. انتشار نخستين عكس زن بر روى تمبر 
ايرانى. دستاوردى كه نشانگر حضور و سهم خواهى زنان 
در تاريخ معاصر ايران است. در شماره آينده بيش از 

پيش اين رويدادها را واشكافى مى كنيم.
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