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نكته به نكته مو به مو

بيژن خليلى
نگارنده اين سطور در ابتداى سال هاى 70 ميالدى روانشاد ريچارد 
فراى را در دانشگاه پهلوى شيراز زمانى كه دانشجو بودم ديده بودم 
و در آمريكا شانس اين را داشتم كه چندين بار نيز او را در شركت 
كتاب و يا در سمينارها و كنفرانس هاى مختلف مالقات كنم. كتاب هاى 
فارسى  متعدد او چه به زبان انگليسى و چه ترجمه آنها را به زبان 
در كتابفروشى شركت كتاب عرضه كرده ام و اى كاش شماره ويژه 
ايرانشهر را در زمان حيات او، به او تقديم مى كرديم ولى اكنون فقط 
آن را به دوستدارانش و همه آنهايى كه به درستى و به حقيقت ايران 
دوستند آن چنان كه عالمه دهخدا از اين واژه منظور داشت و او را به 

آن مفتخر كرده بود ،پيشكش مى كنيم.
تدفين جسد شادروان ريچارد فراى از يك جنبه عادى تدفين هر 
درگذشته اى بسيار فراتر رفته و جنبه اى بين المللى به خود گرفته است. 
او وصيت كرده و درخواست نموده كه جسد او را پس از مرگ در 
نزديكى زاينده رود اصفهان به دليل عالقه اى كه او به فرهنگ ايرانزمين 
داشت، به خاك بسپارند و اين موضوع هم چنان كه اشاره كردم از 
يك موضوع عادى در گذشته است و موافقان و مخالفانى دارد. تدفين 
ملت هاى  و  اقوام  توسط  كه  است  باستانى  سنت  يك  درگذشتگان 
جهان  در  ولى  است  مى گرفته  صورت  متفاوتى  اشكال  به  گوناگون 
باستان معمول بر آن بوده كه شخصى كه در هركجا كه درمى گذشت 
نخستين  شايد  مى شد.  دفن  بوده  جا  همان  نيز  او  زادگاه  معموال  كه 
مورد مكتوب از خريد خاك گور براى تدفين توسط حضرت ابراهيم 
صورت گرفته باشد. او فرسنگ ها به دور از زادگاه خود و در خاكى 
ديگر مبادرت به خريد زمينى مى كند براى داشتن يك مقبره خانوادگى 
و طبق روايات كتاب مقدس خودش و فرزندانش در اين زمين آرام 
مى گيرند. درسى كه تاريخ باستان در كتاب مقدس مى دهد اين است 
كه انسان آزاد است محل سكونت خود را خود تعيين كند و هم چنين 
محل سكونت دائمى خود را به شرط آن كه در چارچوب رضايت هر 
دو باشد و اين رضايت طرف دوم از طريق يك معامله مسالمت آميز 

بايد كه عمال خريد و فروش است، صورت بگيرد.
در اينجا بد نيست به چند بند از اعالميه جهانى حقوق بشر نگاهى 

بيافكنيم: 
* ماده 13

1. هر انسانى سزاوار و محق به داشتن آزادى جابه جايى [حركت از 
نقطه اى به نقطه اى ديگر] و اقامت در [در هر نقطه اى] درون مرزهاى 

مملكت است.
و  خود،  كشور  جمله  از  كشورى،  هر  ترك  به  محق  انسانى  هر   .2

بازگشت به كشور خويش است.
*ماده 15

1. هر انسانى سزاوار و محق به داشتن تابعيتى [مليتى] است.
2. هيچ احدى را نمى بايست خودسرانه از تابعيت [مليت] خويش 

محروم كرد، و يا حق تغيير تابعيت [مليت] را از وى دريغ نمود.
*ماده 17

1. هر انسانى به تنهايى يا با شراكت با ديگران حق مالكيت دارد.
2. هيچ كس را نمى بايست خودسرانه از حق مالكيت خويش محروم 

كرد

خوب با توجه به بندهاى باال ريچارد فراى و بازماندگانش مى توانند 
براى ايشان زمينى در هر جاى گيتى تعيين و او را آن جا به خاك 
بسپارند. ولى با توجه به جنجال هايى كه صورت گرفته قضييه شكل 

ديگرى به خود گرفته است.
داليل   كنم  ارائه  صحيح  گيرى  نتيجه  يك  بتوانم  كه  اين  براى  من 
مخالف و موافق را جمع بندى كرده ام و پاسخ آن ها را نيز در برابر آن 

داده ام كه مالحظه مى فرماييد: 

داليل مخالفان:

پرسى  همه  هيچ  مورد  اين  در  مخالفند:  اصفهان  استان  مردم   -1
صورت نگرفته است بنابراين اين برآورد مستند نيست.

2- نمايندگان مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با تدفين او 
مخالفند. ولى مشكل اين است كه با توجه به نحوه عدم دموكراتيك 
بودن انتخاب آنان اصل نمايندگى آنها از سوى مردم هميشه زير 

سوال بوده و هست.
3- ريچارد فراى جاسوس بوده است: او براى امريكا كشور خودش 
و عليه آلمان نازى كه انسان ستيز بوده و مسئول كشتار ميليون ها 
است  كرده  مى  اورى  جمع  اطالعات  است  بوده  گناه  بى  انسان 
كه اين كار نه اين كه در هيچ جامعه اى مذموم نيست بلكه بسيار 

پسنديده است.
  4- ريچارد فراى سارق آثار ملى ايران بوده است: اين اتهام سنديت 
ندارد و تا كنون سندى دال بر حقيقت داشتن اين اتهام بر مال نشده 

است.
5- اصفهان مرقد بيش از  23000 شهيد است بنابراين دفن فراى در 
اصفهان صحيح نيست: مگر ريچارد فراى سرباز ارتش عراق بوده 
ويا اسلحه به عراق مى رسانده است كه او را مسئول خون شهيدان 
جنگ ايران و عراق بدانيم. اين مخالفت نيز از نظر اصولى و اخالقى 

مردود است.
دوران  در  پرورش  و  آموزش  سابق  وزير  گنجى  منوچهر  دكتر   -6

نصف جهان در محك رعايت حقوق بشر
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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

پهلوى دوم طى يك برنامه تلويزيونى در روزشنبه 19 آپريل 2014اين 
اطالعات را مطرح كرده است:

 دكتر گنجى مى گويد كه فراى  پيشنهاد كرده  در زمانى كه محمد رضا 
شاه به آمريكا آمده بود او را در ازاى آزادى گروگان هاى امريكايى به 
ايران پس بفرستند كه به جمهورى اسالمى خوش خدمتى كند. بنابراين 
خالف  او  پيشنهاد  و  گفته  اين  به  توجه  با  ايران  در  او  جسد  تدفين 
انسانيت بوده و نبايد  در ايران قرار بگيرد و كسانى كه به استقرار جسد 
او در ايران اصرار دارند آب به آسياب جمهورى اسالمى مى ريزند. و 

اما پاسخ به ايشان:
الف- دكتر گنجى استنادى كه در مورد پس فرستادن شاه به ايران 
مورد   را  آن  ديگرى  منبع  وهيچ  است  شفاهى  استناد  يك  مى كنند 

تاييد قرار نداده است.
ب- دكتر گنجى به مدت 34 سال فرصت داشتند كه اين موضوع 
را در زمان حيات ريچارد فراى مطرح كنند كه او بتواند شخصا 

پاسخگوى اين اتهام باشد.
7- نگارنده اين سطور نيز با رفتن به ايران و كنار دست احمدى نژاد 
نشستن مخالف است و سبب مى شود كه برداشت هاى مثبت و منفى از 
آن بشود كه عمال شده است. ولى هر كس به ويژه غير ايرانيان اگر به 
اين كار مبادرت كنند به اين مفهوم نيست كه جمهورى اسالمى را تاييد 
يا تكذيب مى كنند. روانشاد فراى تعريف  و تمجيدى در زمانى كه به 
ايران رفته بود از جمهورى اسالمى به عمل نياورد (تا آن جايى كه 
من مى دانم) . رفتن به منزل خمينى در خمين در چارچوب امرى 

پژوهشى بوده است و الغير.

داليل موافقان:
 نگارنده خود با تدفين ريچارد فراى در ايران عالوه بر اين كه بر 
اساس اعالميه جهانى حقوق بشر حق مسلم او مى دانم بر اين باورم كه 
رژيم تبهكار جمهورى اسالمى دير يا زود بساطش بر چيده خواهد شد 
ولى اگر جسد او در كشور ديگرى دفن شود اين افتخار هميشه از كف 

ايرانيان به در خواهد رفت. 
الف- حضور دانشمندى به مانند او امتيازى فرهنگى براى ايران است.  

ب-حضور او در ايران نشانه عظمت فرهنگ ايرانزمين است. 
پ- حضور مقبره هيچ غير ايرانى در ايران  خالف منافع ملى ايران 
نيست. ايران مدفن حبقوق و دانيال نبى در عهد باستان و در دوران 
معاصر باسكرويل و آرتور پوپ نيز بوده است و همه آنها دوستداران 

ايران و فرهنگ ايران بوده اند.
ت- با عدم دفن او در ايران چهره ايران و ايرانى مخدوش مى شود كه 

اين خواست حكومت واليت فقيه است. 
ث- بسيارى از چهره هاى ادبى ايران نيز به خواسته و يا ناخواسته 
روى در نقاب خاك در سرزمين هاى ديگر كشيده اند. آيا ملت هاى 
ديگر نيز مجازند اگر با آنها هم عقيده نيستند به مقبره آنان بى احترامى 

كنند.
ج- او بدون ترديد به ايران و فرهنگ ايران خدمت كرده و نه تنها 
چند گام بر نداشته بلكه بسيار بيش از چند گام و آن هم گام هاى بلند.

روانش شاد -يادش گرامى و كالبدش مانا در ايران 
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گزارش ويژه

Question: In local schools, Spanish is taught as 
a second  language - do you think Farsi should be 
available as well?
درحال حاضر، در مدارس زبان اسپاينيايى به عنوان زبان دوم تدريس مى 
شود. فكر مى كنيد آيا زبان فارسى هم مى تواند به عنوان زبان دوم تدريس 

شود؟

I believe that our students should have access to 
many options to learn a second language in school, 
including Farsi. 
من فكر مى كنم دانش آموزان بايد گزينه هاى زيادى براى زبان دوم داشته 

باشند كه زبان فارسى هم يكى از آنهاست

Question: During the Mayor›s campaign, you 
indicated you would support a freeway sign that 
would acknowledge Persian Square in Westwood - 
will you still do that? 
در طى تبليغات انتخاباتى براى مقام شهردارى، شما اشاره داشتيد به اينكه 
 Persian) از گذاشتن تابلو در بزرگراه ها براى  شناسايى پرژن اسكوئر

Square) حمايت خواهيد كرد. آيا هنوز به آن باور داريد؟
Yes, I will continue to support a freeway sign 

acknowledging Persian Square in Westwood. 
بله من همچنان از گذاشتن تابلو در بزرگراه ها براى  شناسايى پرژن اسكوئر 

در خيابان وست وود حمايت خواهم كرد

گفتگو با وندى گروئل كانديداى 
نمايندگى حوزه انتخاباتى 33 كاليفرنيا

مقدمه:
حضور جامعه ايرانى زمانى در آمريكا شكل واقعى به خود مى گيرد كه ايرانيان نيز مانند ديگر شهروندان امريكايى در مبارزات انتخاباتى چه به عنوان 
انتخاب كننده و چه به عنوان انتخاب شونده شركت فعال داشته باشند. اين امر ميسر نيست مگر آن كه هر ايرانى و ايرانى تبار نخست براى راى دادن ثبت 
نام كند و سپس خود را ملزم نمايد كه در انتخابات شركت كند. ضمنا اگر بخواهيم آرا جامعه ايرانى تاثير مستقيم در روند انتخاب يك كانديد به خصوص 

بنمايد بايد
الف- هر كس وظيفه دارد كه به دوستان و فاميل و آشنايان خود اهميت ثبت نام كردن براى راى دادن را يادآورى كند.

ب- با مطالعه و مقايسه هدف ها و پيشنهادهاى هر يك از كانديداها با يكديگر و آنچه كه خود مى خواهيم ، كانديداى شايسته خود را انتخاب نماييم و به 
مجموعه افرادى كه در اطراف ما هستند امتيازات آن كانديدا را ياداور شويم

پ- در روز راى گيرى مطمئن شويم همه افرادى را كه با آنها گفتگو كرده ايم به پاى صندوقهاى راى خواهند رفت
ت-با يارى رساندن مالى و معنوى به كانديداى مورد نظر او را در رسيدن به مقام مربوطه كمك نماييم.

ث- در هر فرصتى جوانان را تشويق كنيم كه به سيستم هاى ادارى شهرى ، ايالتى و فدرال به پيوندند تا با كسب تجربه بتوانند به عنوان كانديد مقام 
دولتى شركت كنند

خانم ويندى گروئل  Wendy Greuel از آن دسته مقامات امريكايى است كه به اهميت جامعه ايرانى پى برده و هر سال در مراسم نوروزى ايرانيان 
در پرژن اسكوئر(وست وود) و سيزده به در (پارك بلبوآ) شركت كرده است. او امسال براى نمايندگى مجلس نمايندگان اياالت متحده امريكا خود را از 
حوزه33 (كه نقشه حوزه را در اين جا مالحظه مى كنيد)  كانديد نموده است. يك تيم مشاوره  ايرانى  پشتيبان خانم گروئل با توجه به نظريات و تعهداتى كه 
در مورد جامعه ايرانى نموده است مركب از خانم الهام يعقوبيان و آقايان مهدى ذكايى و بيژن خليلى تشكيل شده است.  پرسش هاى مصاحبه اى مكتوب 
را كه توسط اين گروه مشاوره مطرح شده و با او به انجام رسيده است را در زير  مالحظه مى كنيد. اهم متن اين مصاحبه،  نقطه نظرهاى  جامعه ايرانى است 
در باره مسائل در سطح ملى امريكا و مسائل بين المللى بويژه در مورد ايران. الزم به ياداورى است كه آقاى آدرين نظريان نماينده ايرانى تبار مجلس ايالتى 

كاليفرنيا نمايندگى خانم گروئل را مورد پشتيبانى قرار داده است.

 June 3, 2014, Statewide Direct
Primary Election
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گزارش ويژه 

Question:   What will you do to ensure that the U.S. 
will continue to address and speak out on human 
rights and women›s rights in Iran?
 شما چه اقدامى براى تضمين صحبت و حمايت امريكا از حقوق بشر و 

حقوق زنان در ايران انجام مى دهيد؟ 
As we work to make sure that Islamic Republic of 

Iran stops its nuclear weapons program, we must not 
overlook Iran’s human rights abuses and continue 
to hold Islamic Republic of Iran accountable. I will be 
a voice for democracy, for voting rights, and for our 
First Amendment rights like the freedom of speech 
and freedom of religion.  I will stand up for the rights 
of women and children around the world.  
ما همچنان كه روى توقف برنامه هاى  تسليحات هسته اى ايران كار مى 
كنيم، نبايد از نقض حقوق بشر در ايران چشم پوشى كنيم .وجمهورى 
اسالمى ايران همچنان بايد پاسخگوى اين ناهنجارى ها باشد. من صداى 
دموكراسى خواهى ، حق راى و تضمين اولين متمم قانون اساسيمان، يعنى 
آزادى بيان و آزادى مذهبى خواهم بود. من براى حقوق زنان و كودكان در 

دنيا خواهم ايستاد.

Question: There is a recent controversy around 
using the incorrect term for the historicalterm of 
Persian Gulf , will you ensure that is still called the 
Persian Gulf by U.S. agencies?  
اخيرا جنجال هايى پيرامون كاربرد اصطاحات نادرست به جاى واژه ى معتبر 
نام خليج فارس بر پا شده، آيا شما اقدامى براى اطمينان از استفاده ى درست 

نام خليج فارس توسط سازمان هاى امريكا خواهيد كرد؟ 
 I support the continued official use of the name 
 “Persian Gulf” which is the historically accurate and

  .U.N.-sanctioned name
من از ادامه ى استفاده ى نام رسمى خليج فارس كه پيشينه ى تاريخى دارد 

و توسط سازمان ملل به رسميت شناخته شده حمايت خواهم كرد
 

Question: What will your top priorities be in 
Congress? 

الويت هاى شما در كنگره چه خواهد بود
In Congress, my top priorities will be: 
Education:   As the mom of a public school student, 

the future of our public education system is deeply 

http://www.wendygreuel.org

عد
حه ب

صف
در 

مه 
ادا

©Copyright 2014 Ketab Corp.77 مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره17، جدول ايرانشهر شماره 70، همراه با يازدهمين ضميمه پزشكى و سالمت ايرانشهر، آوريل 2014



گزارش ويژه

personal. In Congress, I will support efforts to fully 
fund public education and devote additional 
resources to California’s classrooms.   Let’s make 
sure that all children arrive at kindergarten ready to 
thrive – that’s why I support universal pre-school, so 
that all children have the opportunity gain the tools 
they will need to succeed. 

 I will fight to make college education affordable, 
to increase opportunities for middle-class students, 
and to relieve the student debt burden.  

And I know that great teachers make great schools. 
I support raising teacher salaries, and more rigorous 
standards for entry into the profession, and as well 
as additional training for new teachers to ensure 
that they have the tools that they need as the face 
the realities of the classroom. 

 در كنگره الويت هاى من بدين ترتيب اند
آموزش و پروش: به عنوان مادر يك دانش آموز مدرسه ى دولتى، براى 
من، آينده ى سيستم آموزش عمومى  يك مسئله ى كامال شخصى است.. 

در كنگره، من تمامى تالش خود را به كار خواهم گرفت تا آموزش همگانى 
به صورت كامل تامين شود و منابع جانبى در كالس هاى درس در كاليفرنيا 
سرمايه گزارى شود. بايد مطمئن شويم، تمام دانش آموزان از زمان ورود به 
مهد كودك، آماده ى رشدند به همين دليل، من از آموزش كودكستانى حمايت 
خواهم كرد تا كودكان به تمام ابزارهاى ممكن براى پيشرفت دسترسى داشته 

باشند.
من براى آنكه تحصيالت كالج ارزان شود خواهم جنگيد تا دانش آموزان 

دوران متوسطه فرصت هاى بيشتر و بدهى هاى كمترى داشته باشند  
من معتقدم معلمان خوب، مدارس خوب را به وجود مى آورند.من از باال 
رفتن حقوق معلمان و همچنين باال بردن استانداردهاى پذيرش و ورود به 
كادر همچنين، آموزش فوق آلعاده ى معلمان جديد براى باال بردن دانششان 

از موقعيت كالس ها حمايت خواهم كرد
Fighting Traffic Congestion:   I’m committed to 

working to fund the practical solutions that will 
reduce traffic, create jobs and a more efficient 
economy while cutting emissions and improving 
the air we breathe. That means passing the Surface 
Transportation Bill, which must include the America 
Fast Forward program. I will secure federal funding 
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گزارش ويژه

to expedite construction of a transit line along the 
405 connecting the Valley and Westside, and the 
Wilshire subway extension, so we can finally reach 
UCLA and other Westside locations via public transit. 
In addition to these large infrastructure projects, I’ll 
fight for livable neighborhoods with bicycle and 
pedestrian improvements so we can have safe 
alternatives to driving. 
مبارزه با تراكم ترافيك: من متعهد مى شوم كه روى يافتن راه حل عملى  
براى كم كردن ترافيك، ايجاد مشاغل و اقتصاد كارآمد تر  و همينطور باال 
بردن كيفيت هوا، هزينه كنم اين بدان معناست كه تصويب اليحه  ى راه و 
ترابرى را نيز شامل شود .America Fast forward بايد برنامه ويژه ى 
من بودجه فدرال را براى تسريع بخشيدن به ساخت و ساز قطار شهرى در 
كنار بزرگراه 405 كه منطقه ولى (Valley)  و منطقه غرب را به هم متصل 
مى كند و همچنين  متروى  ويلشير اختصاص خواهم داد.. در اين شرايط ما 
مى توانيم با وسايل نقليه عمومى به  UCLA  و ديگر اماكن در منطقه غرب  
دسترسى پيدا كنيم. به عالوه اين پروژه ى زيربنايى بزرگ، من براى داشتن 
مناطق مسكونى با امكان شرايط امن پياده روى و دوچرخه سوارى تالش 

خواهم كرد تا گزينه ى امن ديگرى براى رانندگى داشته باشيم.  

Jobs that Can Support a Family:  While our economy 
is finally showing signs of improvement, our middle 
class continues to be squeezed.  I’m going to 
fight for jobs and for our local entertainment and 
technology sectors. I understand the importance 
of the entertainment industry and the critical role it 
plays in our local economy -- we must stem the tide 
of runaway production and keep these jobs in Los 
Angeles, where they belong. I will fight for measures 
that create good-paying ٢١st century jobs and 
ensure our workers receive the training they need 
to meet the challenges of these new industries. 
مشاغلى كه بتواند از خانواده حمايت كند: در شرايطى كه نشانه هاى بهبود 
اقتصاد را در جامعه شاهد هستيم، طبقه ى متوسط ما همچمنان تحت فشار 
است. من براى افزايش  مشاغل، خصوصا در  صنعت فيلمسازى هاليوود  و 
بخش هاى تكنولوژى مبارزه خواهم كرد. من به اهمينت صنعت  فيلمسازى 
هاليوود  ، و بخش هاى مربوط به تكنولوژى و نقش حساس آن در اقتصاد 
محلى واقفم. ما اين مشاغل را در لوس آنجلس، جايى كه به آن تعلق دارند 
نگاه داريم. من براى اقداماتى كه ايجاد مشاغل خوب و پردرآمد مناسب قرن 
21 كند مبارزه خواهم كرد و اين اطمينان را به جويندگان كار خواهم داد كه 
در اين رابطه آموزش هاى الزم براى آموختن اين صنعت جديد را دريافت 

خواهند كرد. 

Protecting Our Environment: As Representative 
Waxman has said, this is not just an economic issue 
but at its core, it is a moral issue by which our values 
as Californians and as Americans are measured. 
In Congress I will fight for tougher regulations for 
power plants, stronger federal fuel standards for 
vehicles, increased transportation alternatives, and 
legislation that reduces our carbon pollution by 
measurable goals. I support a ban on fracking and 
efforts to protect our precious open space and 
beautiful coastline.  
حفاظت از محيط زيست: همانگونه كه نماينده كنگره آقاى وكسمن 
(Waxman)  پيشتر گفته بود، اين تنها يك مسئله اقتصادى نيست بلكه 
اين يك مسئله ى اخالقى است كه ارزش هاى ما به عنوان اهالى كاليفرنيا و 
به عنوان امريكايى با آن ارزيابى مى شود. در كنگره من براى  گذاشتن قوانين 
و مقررارت سخت تر براى نيروگاههاى مولد انرژى، استانداردهاى باال تر 
براى سوخت  وسايل نقليه، باال بردن تعداد گزينه هاى حمل و نقل و قانونى 
كه باعث كاهش آلودگى كربن باشد مبارزه خواهم كرد. من از تالش براى 
محافظت از فضاى باز و خط ساحلى  و منع Fracking  (موضوع جنجالى 
اعمال فشار جهت ايجاد شكاف در زمين براى استخراج مواد نفتى) پشتيبانى 

مى كنم. 
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پرونده  

نگاهى به زندگى ريچارد نلسون فراى ايرانشناس آمريكايى:

ريچارد نلسون فراى (به انگليسى: Richard Nelson Frye) (زاده 
10 ژانويه 1920 - درگذشته 27 مارس 2014) ايران شناس و شرق شناس 
برجسته آمريكايى متخصص برجسته ايران شناسى و استاد بازنشسته دانشگاه 
هاروارد بود. او به زبان هاى فارسى، عربى، روسى، آلمانى، فرانسوى، پشتو، 
ازبك و تركى مسلط بودو با زبان هاى اوستايى، پهلوى و سغدى آشنايى 

كامل داشت.
فراى بيش از 70 سال از زندگى اش را صرف مطالعه و پژوهش درباره 
نسل  بازماندگان  آخرين  از  يكى  و  كرد  ايران  فالت  فرهنگ  و  تاريخ 
ايران شناسان و شرق شناسانى چون آرتور كريستين سن و آرتور پوپ، رومن 
گيرشمن و پروفسور آلبرت امستد بود كه شرق شناسى را در دانشگاه هاى 
جهان بنيان گذاشتند و تأليفات بسيارى درباره فرهنگ و هنر و تاريخ ايران 

داشتند.
مرگ وى به دليل وصيتش مبنى بر دفن كردنش در حاشيه زاينده رود 
اصفهان جنجال هايى را در ايران از سوى اصولگرايان به همراه داشت. البته 

بعدها اخبارى از زبان دوستان (افشين زند) اين ايرانشناس آمريكايى منتشر 
شد كه مى گفت، او در سه هفته آخر عمر ترجيح مى داده تا در يزد يا شيراز 

هم دفن شود.
اما اجازه بدهيد تا اين چهره درخشان شرق شناسى را كه به ايران دوستى 

شهره بود بيشتر بشناسيم.
او در خانواده اى سوئدى تبار در ايالت آالباما زاده شد و بعد به همراه 
خانواده به ايالت ايلينوى نقل مكان كرد. در دوران نوجوانى با مطالعه 
داستان هاى تاريخى به شرق و تاريخ آن عالقه مند شد و به همين سبب 
هم زمان با تحصيل در رشته فلسفه در دانشگاه ايلينوى، در رشته تاريخ نيز 
به تحصيل پرداخت و زبان عربى و تركى و هنرهاى اسالمى را آموخت. در 
آن جا با آلبرت اومستد آشنا شد و مجذوب سخنان او درباره كشفيات جديد 
موسسه شرق شناسى در تخت جمشيد شد و مطالعات خود را در اين زمينه 
دنبال كرد. پس از گذراندن دوره هاى چين شناسى و باستان شناسى چين و 
ژاپن، نزد محمد سمسار كه كارشناس فرش در گمرك آمريكا و داراى 

از آالباما تا اصفهان

©Copyright 2014 Ketab Corp. مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره17، جدول ايرانشهر شماره 70، همراه با يازدهمين ضميمه پزشكى و سالمت ايرانشهر، آوريل 10102014



پرونده 

مدرك دكترا از دانشگاه پنسيلوانيا بود زبان فارسى آموخت. فراى به كمك 
او كتاب «تاريخ بخارا» اثر نرشخى را ترجمه كرد و همين تبديل به رساله 
دكترى وى در دانشگاه هاروارد شد. در سال هاى 1943 و 1944 به ايران و 
افغانستان و هند سفر كرد و در اين سفرها به آثار باستانى عالقه وافرى يافت. 
در سال 1946 با ارائه ترجمه كتاب تاريخ بخاراى از انجمن بورسيه هاى 
دانشگاه هاروارد بورسيه شد و در دانشكده مطالعات مشرق زمين و آفريقا 
در لندن به تحصيل زبان سغدى و پهلوى پرداخت و پس از بازگشت 
به هاروارد شروع به تدريس انسان شناسى و تاريخ و مذاهب خاورميانه 
كرد و هم زمان زبان ارمنى را آموخت. به سبب تالش وى براى ايجاد 
كرسى تدريس زبان ارمنى و ارمنى شناسى در دانشگاه هاروارد، لقب «ارمنى 

افتخارى» را دريافت كرد.
فراى داراى همسرى ايرانى-آشورى به نام عدن نبى بود و فرزندان وى 
به موجب عالقه به ايران، دين خود را به زرتشتى تغيير داده بودند. وى 
در 91 سالگى و در مرداد 1389 (ژوئيه 2010) از سوى احمدى نژاد قول 
خانه اى تاريخى و مجلل در اصفهان براى زندگى در ايران تا پايان عمرش 
را دريافت كرد.اما وعده تو خالى رييس جمهورى دروغ پرداز ايران در عمل 
هرگز آن وعده تحقق نيافت و بعدها گفته شد كه خانه ريچارد فراى براى 

تبديل به هتل سنتى از طرف دولت به شخص ديگرى فروخته شد.
ريچارد نلسون فِراى، روز پنجشنبه 27 مارس 2014 (هفتم فروردين 
1393) در سن 94 سالگى در شهر بوستون درگذشت. فراى در وصيتش 
خواسته بود پس از مرگش در اصفهان و در كنار رودخانه زاينده رود نزديك 
آرامگاه پروفسور آرتور پوپ شرق شناس معروف به خاك سپرده شود. 
ولى آن نيز عملى نگشت و كشور تاجيكستان در عوض از آمادگى براى 
خاكسپارى دكتر فراى در خاك خود خبر داد. روزنامه كيهان چاپ تهران 
كه به وسيله عوامل اطالعاتى و بدنام نزديك به رهبر جمهورى اسالمى اداره 
مى شود، در اين ميان فراى را يك مامور سازمان سيا و مخالف حكومت 
جمهورى اسالمى ايران مى نامد، آوردن جسد ايشان به اصفهان را تالشى 
توسط «حلقه انحرافى» خواند و به مجموعه از حركت هاى سازمان يافته 
مشكوك دامن زد كه از تعارض با دفن اين ايران شناس نامى در كنار 

آرامگاه استادش در حاشيه زاينده رود جلوگيرى كرده است.
***

تالش هاى ريچارد فراى  منجر به ايجاد كرسى تدريس مطالعات ايرانى در 
دانشگاه كلمبيا شد و او به عنوان اولين استاد كرسى مطالعات ايرانى منصوب 
شد. بعدها آن جا را به قصد هاروارد ترك كرد و اين سمت پس از او به 
احسان يارشاطر محقق ايرانى واگذار شد. در دانشگاه هاروارد صدرالدين 
آقاخان دانشجوى فراى در رشته تاريخ ايران بود. فراى نامه اى به پدر او 
كه رهبر بزرگ فرقه اسماعيليه بود، نوشت و آقاخان در پاسخ موافقت كرد 
هزينه يك كرسى تدريس مطالعات ايرانى در هاروارد را بپردازد. هم چنين 
يكى از برجسته ترين كارهاى فراى در هاروارد تأسيس «مركز مطالعات 
خاورميانه» بود. او يكى از بنيادگذاران «مركز مطالعات خاورميانه» در تهران و 
مدتى هم مشاور كتاب خانه پهلوى بود و نخستين مدرسه تابستانى مطالعات 
ايرانى را در دانشگاه شيراز سازمان داد. وى سال ها در ايران در سازمان دهى 
كنگره هاى ايران شناسى سهيم بود و در خارج از ايران نيز با دانشگاه هايى 
كه عالقه مند به مطالعات ايران و آموزش زبان فارسى بودند همكارى 

داشته است. اين ايران شناس پُركار درباره ى دوره هاى گوناگون تاريخ ايران 
از جمله تاريخ هخامنشيان، پارتيان، ساسانيان، سامانيان و تيموريان كتاب و 
مقاله دارد. وى همچنين در اديان ايرانى (ميترايى، زروانى، زردشتى، مانوى 
و مزدكى) تحقيق كرده و نقدهايى نوشته است. او در پژوهش هاى خود به 
انواع منابع تاريخى ايران، از سنگ نوشته ها و سكه ها گرفته تا متون اوستايى 

و پهلوى توجه داشته است.
فراى گذشته ماوراء النهر را بيشتر از هر كس ديگر مى شناخت و در منطقه 
از اعتبار و وجهه ى علمى بااليى برخوردار بود. فعاليت ها و آموزش هاى 
فراى كه بر بنيان هاى فرهنگى ايرانى در آسياى ميانه تاكيد مى كرد را مى شود 
از مهم ترين عواملى دانست كه ساكنان اين مناطق را با ريشه هاى فرهنگى 
ايرانى خود پيوند داد. وى در كتب و مقاالت پر شمار درباره ى سهم ايرانيان 
در تاريخ آسياى مركزى فراوان قلم زده، تا آنجا كه مى توان گفت دست 
نوشته هاى او در باب تاريخ ايران بيشتر معطوف و متمايل به صفحات 
شرقى فالت ايران تا حدود دشت هاى مرغزارى(سبزه زار) ايران نشين 

آسياى داخلى مى شد.
فراى در مقاله ى «فر كيانى در ايران باستان» به اعتقاد ريشه دار شاهان 
ايران باستان به حمايت ايزدى و تاييد الهى، اشاره مى كند و در مقاله ى 
كوتاهى كه در آن با استناد بر نقاشى «جيمز موريه» از ويرانه يى را كه پنداشته 
مى شد آتشكده ى «بيشابور» بوده است، ثابت كرد اين بنا داراى سقف 
بوده و آتشكده يى روباز نبوده است. در اين نقاشى در باالى ديوارهاى 
بنا پنجره هاى وجود داشت كه اكنون، باقى نمانده است؛ وى با بررسى 
تالش هاى پيشين براى خواندن «كتيبه گور كوروش»، اثبات كرد كه اين 
متنى است به زبان پارسى باستان و خط آرامى كه به فرمان يكى از آخرين 
پادشاهان هخامنشى تهيه شده است. نلسون فراى از سال 2001 تا 2010 
عضو افتخارى سازمان پرشن گلف آنالين بود و همواره با ارسال نامه به 

تحريف كنندگان از نام خليج فارس دفاع نمود.
فراى بخاطر زحمات و پژوهش هاى شرق شناسى و ايران شناسى از مراكز 
مختلف جوايز متعددى دريافت نموده است. در ايران نيز در چند مناسبت 
مورد تقدير قرار گرفته است. در 28 آذر 1382 خورشيدى آيين گراميداشتى 
به مناسبت پنج دهه خدمات خستگى ناپذير پروفسور فراى برجسته ترين 
ايران شناس جهان به همت «جامعه بين المللى فرهنگ ايرانى» و «انستيتوى 
آمريكايى مطالعات ايرانى در دانشگاه كلمبيا» بر گزار شد. وى در سال1383، 
سيزدهمين جايزه ادبى و تاريخى دكتر محمود افشار يزدى، را دريافت كرد. 
در نوزدهمين جشنواره بين المللى خوارزمى در سال 1384 از وى به عنوان 
ميهمان افتخارى جشنواره و به پاس تالش هاى وى در شناساندن هر چه 

بيشتر قلمرو فرهنگى و تاريخى ايران و ايرانيان تقدير شد.
شادروان دهخدا به سبب عالقه مندى فراى به ايرانى شناسى، به او لقب 

«ايران دوست» داد. و فراى در امضاى خود اين لقب را افزود.
از ميان مهم ترين مقاالت وى در زمينه تمدن ايران مى توان به سه مقاله 
اشاره كرد. مقاله «فر كيانى در ايران باستان» كه به اعتقاد ريشه دار در شاهان 
ايران باستان به حمايت ايزدى و تائيد الهى، اشاره مى كند و مقاله كوتاهى 
كه در آن با استناد بر نقاشى جيمز موريه از ويرانه اى را كه پنداشته مى شد 
آتشكده بيشابور بوده، ثابت كرد اين بنا داراى سقف بوده است و آتشكده 
عدروباز نبوده است. در اين نقاشى در باالى ديوارهاى بنا پنجره هاى وجود 
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داشت كه اكنون باقى نمانده است. و مقاله اى ديگر كه «سنگ نبشته آرامى 
گور كوروش» نام داشت. فراى با بررسى تالش هاى پيشين براى خواندن 
اين كتيبه، اثبات كرد كه اين متنى است به زبان پارسى باستان و خط آرامى 

كه به فرمان يكى از آخرين پادشاهان هخامنشى تهيه شده است.
***

 ظاهرا ريچارد فراى قبل مرگ پيش بينى مى كرد خانواده اش بر سر اجراى 
وصيت او در ايران با چالش مواجه شوند. افشين زند، پژوهشگر مستقل 
دانشگاه هاروارد و دوست ريچارد فراى كه پروژه مشتركى با فراى تحت 
عنوان «توماس جفرسون و كوروش كبير» انجام داده، درباره آخرين روزهاى 

عمر دوست و همكارش چنين اظهارنظر كرده است:
«او در روزهاى آخر عمرش چندان نمى توانست به وضوح و راحتى 
صحبت كند. فقط توانست يكى دو هفته قبل از مرگش به دشوارى چند 
كلمه بر زبان بياورد. قبل از آن، او دچار اختالل زبانى شده بود اما امكان 
درك نيمى از صحبت ها و جمالتش وجود داشت. او دو هفته قبل از 
مرگش به من راجع به كتابى كه با هم راجع به كوروش و جفرسون قرار 

بود بنويسيم، صحبت كرده بود.»
 افشين زند، در تاريخ 12 اكتبر 2010، نامه اى از فراى تحت عنوان «درباره 
مرگ و خاكسپارى» در اصفهان دريافت كرد. در بخش هايى از نامه آمده 
است: «من جاسوس نيستم. ايرانى ها مرا خوب مى شناسند. سابقه من 
مشخص است. همه چيز از زمانى شروع شد كه به عنوان مدير موسسه آسيا 

در دانشگاه پهلوى آن زمان (دانشگاه شيراز) فعاليت مى كردم، موسسه اى كه 
توسط آرتور اپهام پوپ در نيويورك بنا شده بود. آن زمان زندگى من در 
شيراز و فعاليتم در ارتباط با آسيا و ايران، شناخت مرا از فرهنگ و تمدن اين 
كشور بيشتر كرد و سال ها زندگى در ايران، عشق مرا به اين كشور فزونى 
بخشيد. به همين دليل تصميم گرفتم براى تكميل عشقم به ايران، بعد از مرگم 
در ايران دفن شوم، اگرچه متولد سوئد هستم اما بيشتر از هر جاى ديگر، به 
ايران احساس تعلق مى كنم و فكر مى كنم اين حق زيادى نباشد. اصفهان، 
بيشتر از ساير شهرهاى ايران، مورد عالقه من قرار گرفت؛ شهرى كه سال ها 

پايتخت صفويه بود و سرشار از نمادهاى ايرانى و اسالمى است.»
در ادامه نامه آمده است: «درست زمان رياست جمهورى خاتمى بود 
كه درخواستم براى دفن شدن در كناره زاينده رود را دوباره مطرح كردم 
و ايشان نيز استقبال كردند و شهردار وقت اصفهان و استاندار آن زمان 
اصفهان نيز موافقت كردند كه اين اتفاق بعد از مرگم صورت گيرد. زمان 
رئيس جمهورى احمدى نژاد نيز او حتى خانه اى در اصفهان به من بخشيد 
كه اين حق را به من داد تا آخر عمر در اصفهان زندگى كنم و من هشتم 
آگوست 2010 به اصفهان آمدم. اتهام اينكه براى سيا فعاليت مى كردم و 

چيزهاى ديگر شبيه اين را قويا رد مى كنم.»
***

ريچارد فراى در 8 فروردين 1393 درگذشت. وى اعالم كرده بود كه پس 
از مرگش، او را در حاشيه زاينده رود اصفهان دفن كنند كه اين وصيت وى 
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جنجال هايى در ايران از سوى اصولگرايان همراه داشت و فراى را جاسوس 
آمريكا معرفى كردند.

به گفته سايت انتخاب، در صورتى كه دولت ايران موفق به انتقال پيكر 
وى به اصفهان و دفن وى در كنار زاينده رود نشود؛ امكان دفن وى در شهر 
دوشنبه تاجيكستان در پى درخواست انتقال پيكر دكتر فراى توسط دولت 

اين كشور به شهر دوشنبه وجود دارد.
احمد سالك نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى خواستار 
مخالفت رئيس جمهور (حسن روحانى) با دفن پيكر فراى در حاشيه رود 

زاينده رود شد و با بى شرمى گفت:
فراى و استاد وى از سارقين ميراث فرهنگى در كشور هستند و خودشان 
بارها اذعان كرده اند كه با كارهايى كه مى كردند مردم كشورهايى كه در آن 

فعاليت مى كردند را ناراحت كردند.
از طرفى على مطهرى نيز از دولت خواست به تعهداتش عمل كند و 
اجازه دفن ريچارد نلسون فراى را در اصفهان بدهد. على مطهرى تاكيد كرد:
ريچارد نلسون فراى ايران شناسى بزرگ است و آثار و عالقه بسيارى نسبت 
به ايران و تاريخ آن دارد. در واقع به همين دليل نام ايرانى «ايران دوست» را 

براى خود برگزيد.
محمدتقى رهبر، امام جمعه اصفهان، با گستاخى و توهين، فراى را «زباله 
غربى» خواند و گفت «مردم اصفهان اجازه چنين كارى را به مسئوالن 
نخواهند داد كه جنازه يك فرد جاسوس سيا در اصفهان دفن شود.» از 

سوى ديگر عده اى در اصفهان تجمع اعتراض آميز نسبت به تدفين ريچارد 
فراى در كنار رودخانه زاينده رود بر گزار كردند و بر در و ديوار آرامگاه 
پروفسور آرتور پوپ، مورخ شهير آمريكائى  و همسرش شعارهاى نوشتند 

و خواستار تخريب آن شدند.
عدن نبى، همسر ايرانى آسورى فراى، در واكنش به اين كه گفته شد 
همسرش جاسوس سيا بوده جوابيه اى منتشر كرد و گفت كه شوهرش 
هيچ گاه از سيا، سازمان اطالعات مركزى آمريكا، پول نگرفته است. وى 
يادآورى كرد كه فعاليت هاى «جاسوسى» فراى محدود به جنگ جهانى دوم 
و عليه آلمان نازى بوده است؛ موضوعى كه پنهان نبوده و در نوشته هاى 

خود ريچارد فراى آمده است.
وزارت اطالعات ايران در سال 1376 كتابى با عنوان هويت منتشر كرده 
است كه در صفحه 131 اين كتاب كه توسط انتشارات حيان به چاپ 

رسيده، درباره ريچارد فراى آمده است:
«ريچارد فراى چندى پيش به دعوت و تالش برخى روشنفكران داخلى 
به ايران سفر كرد و در طول اقامت خود در تهران با استفاده از برخى عناصر 
نا آگاه اقدام به جمع آورى گسترده اطالعات محرمانه كرد. ريچارد فراى 
كه همكارى به ظاهر علمى او با سيا امرى آشكار است در اين سفر تا آنجا 
پيش رفت كه حتى براى جذب برخى مديران اجرايى و آموزشى كشور 

اقدام كرد كه البته اين تالش با برخى هوشيارى ها ناكام ماند.» 
عدكاظم موسوى بجنوردى، رئيس مركز دايرةالمعارف بزرگ اسالمى در 
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18 فروردين در نامه هايى جداگانه خطاب به حسن روحانى رئيس جمهور، 
وزير امور خارجه، و استاندار اصفهان از افراد ياد شده خواسته بود تا اجازه 
حمل پيكر ريچارد فراى به ايران و دفن آن در كنار مزار آرتور پوپ، در شهر 

اصفهان را صادر نمايند. وى در نامه خود يادآور شده بود:
«چند سال پيش، پس از آنكه شادروان ريچارد فراى اينجانب را وصى 
خود قرار داد، در معيت ايشان به اصفهان رفتيم و ضمن مذاكره با استاندار 
وقت آن شهر، مقرر شد پيكر ايشان پس از مرگ، در اصفهان و كنار مزار 

آرتور پوپ دفن گردد.»
كاظم موسوى بجنوردى در انتهاى نامه خود ذكر كرده بود اين مركز 
ساخت مقبره اى كوچك و مناسب براى ريچارد فراى را تقبل خواهد كرد.
موسوى بجنوردى در نامه خود با پيامى كه براى سيدعلى خامنه اى، رهبر 

ايران فرستاده است، گفته بود:
«به ايشان گفتم كه اگر با آوردن پيكر فراى به ايران موافق نيست، اين 
قضيه را اعالم كند؛ ولى اگر موافق است، سفارش كنند تا اين بحث كامًال 

فرهنگى، سياسى نشده و به ضرر ايران تمام نشود.»
در نامه اى كه از سوى محمدجواد ظريف وزير امور خارجه ايران خطاب 
اعالم  به  شد،  نوشته  رئيس جمهورى  دفتر  رئيس  نهاونديان،  محمد  به 
آمادگى مركز دايرةالمعارف بزرگ اسالمى در مورد تحويل پيكر ريچارد 
فراى در فرودگاه و به خاك سپارى وى اشاره شده است. ظريف در اين 
نامه كه روز (13 آوريل/ 24 فروردين) در خبرگزارى هاى داخل ايران 
انتشار يافت، خواست تا ضمن صدور دستور در اين رابطه از سوى دفتر 

رياست جمهورى، وزارت امور خارجه نيز در جريان امور قرار گيرد.

27 فروردين (16 آوريل) روزنامه جوان نزديك به سپاه پاسداران به 
مسئوالن دولتى هشدار داد كه حتى اگر بتوانند ريچارد فراى را در جايى كه 
وصيت كرده به خاك بسپارند، قادر نخواهند بود يك «گردان نيروى ويژه» 

را مامور جلوگيرى از نبش قبر او كنند.
على جنتى، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى ايران، درخصوص وصيت 

فراى گفت:
«هر كس وصى ايشان است، برود به وصيتش عمل كند. دولت جديد 

(دولت حسن روحانى) كه وصى ايشان محسوب نمى شود.»
«تهران»،  شريف»،  «صنعتى  مانند  دانشگاه هايى  از  دانشگاه  استاد   233
«اميركبير»، «علم و صنعت»،  «صنعتى اصفهان»، «ياسوج»،  «شيراز»، «فردوسى 
مشهد» و ... در نامه اى خطاب به حسن روحانى خواستار اجرايى شدن 
وصيت ريچارد فراى شدند. در اين نامه خطاب به رييس جمهورى ايران 

آمده است:
«استاد ريچارد فراى، ايران شناس مشهور  و خدمتگزار صادق تاريخ و 
فرهنگ ايران كه در 60 سال گذشته، خدمات درخشانى در شناساندن 
فرهنگ و تاريخ ايران و بخصوص نقش آن در بسط تمدن اسالمى داشته 
است ، اخيرا به رحمت ايزدى پيوست. بنا به وصيت آن مرحوم، قرار 
است پيكر او در شهر اصفهان و در كنار زاينده رود به خاك سپرده شود. 
كوشش هاى اين گونه افراد در چند دهه  اخير باعث شده است كه على رغم 
تبليغات بسيار نامساعد رسانه ها ، مفهومى به عنوان فرهنگ غنى ايرانى در 
جوامع غربى شكل گرفته و گسترش يابد، به طورى كه حتى سياستمداران 
دنياى غرب نيز همواره با احترام فراوان از فرهنگ غنى ايران ياد مى كنند. 

بل
ه ق

فح
ز ص

مه ا
ادا
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پرونده 

جامعه  دانشگاهى ايران با توجه به سال فرهنگ، از جنابعالى و دولت محترم 
انتظار دارد كه نسبت به اجراى وصيت نامه  استاد ريچارد فراى با احترام 
و تشريفاتى كه شايسته  آن خدمتگزار عزيز است، اقدام الزم انجام شود. 
طبيعى است كه تعلل در اين امر، نتايج ناگوارى براى منافع ملى و سابقه ى 

فرهنگى كشور خواهد داشت.»
با اين حال همچنان جنگ قدرت بين جناح هاى حكومت در ايران آتشى 
به پا كرده است كه دود آن گويى فقط قرار است در چشم فرهنگ و اعتبار 
فرهنگى ايران در سراسر جهان رود. سكوت معنا دار مقامات و گفته هاى 
توهين اميز برخى افراد درجه دو كه البته واضح است سر خط هاى خود 
را از چه مراكزى در قدرت مى گيرند پرده اى ديگر از رفتار ناشايست و 
انحرافى حاكميت اسالمى ايران را به نمايش گذاشته است. پرده اى كه در 
آن براى منافع شخصى و جناحى حتى از حراج آبروى فرهنگى ايران هم 

باكى در دل ندارند.
به هر روى فراى همچنان كه ديده بر جهان فروبست، به زودى چهره در 
نقاب خاك هم خواهد كشيد. چه در كنار زانده رود و چه در هركجاى 
ديگر كه دير يا زود اين سوال پاسخ خواهد گرفت. اما آثارى كه از او ماند 
و خدماتى كه در معرفى و شناسايى فرهنگ غنى ايران به جهان كرد هرگز 

در رخوت سكوت و فراموشى صورت نخواهد كشيد.
فراى تا كتاب هايش و تا ميراث علمى باز مانده از او در تربيت دانشجويان 

و عالقمندان پابرجاست همچنان ايران شناسى ايراندوست خواهد ماند.
بى هيچ ترديدى بقاى عمر آثار او از بقاى عمر نابخردان حاكم در تهران 
بسيار بيشتر خواهد بود و روزگارى خواهد رسيد كه مردم از او همچنان به 

نيكى ياد خواهند كرد اما حتى سيهكارى هاى حتكمان ايران سوز را جز در 
برگ هاى سياه تاريخ به جا مانده از آنها به ياد نخواهند آورد.

از ميان كتاب هاى بسيارى كه فراى درباره تمدن ايران و ايرانيان نوشته است 
مى توان به كتاب هاى زير به عنوان برجسته ترين آثار وى اشاره كرد.

ترجمه تاريخ بخارا
ميراث باستانى ايران

عصر زرين فرهنگ ايران
تاريخ باستانى ايران

 ميترا (مهر) در باستان شناسى ايران
ويراستارى جلد چهارم از كتاب تاريخ ايران كمبريج (از يورش اعراب تا 

زمان سلجوقيان)
ايران بزرگ

***
حال بايد ايستاد اجازه داد گردش عقربه ها، ورق خوردن تقويم ها و عبور 
زمان كار خودشان را بكنند، روزگار خواهد گذشت و همواره از دل آن 

حقايق روشن و چشم نواز برون خواهند ريخت.
رو سياهى براى آنانى مى ماند كه از هيچ ظلمى در حق مردم، فرهنگ و 
هويت ايرانزمين فرو نگذاشتند و البته افتخار براى آنان كه همچون پرفسور 
ريچارد فراى راه و مسير زندگى خود را مشتاقانه وقف عشق به آگاهى، 

تاريخ و بزرگداشت انسانى ساختند.
بى ترديد البته سهم ما مردم كوچه خيابان همين كه آگاهانه رفتار كنيم و 

نگذاريم بازيچه دست حاكمان ايران سوز قرار گيريم.
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پرونده

پيام اديب برومند 
شاعر ملي ايران و رئيس هيات رهبري جبهه ملي 
ايران به همايش بزرگداشت پرفسور ريچارد فراي

خانم ها، آقايان!
برپاكنندگان  و  گرامي  سروران  شما  به  را  خويش  بيكران  درود 
پرفسور  ايراندوست  ايران شناس  خدمات  پاس  به  بزرگداشت  اين 
ريچارد فراي تقديم شما مي كنم. تالش شما گراميان در برگزاري اين 

پاسداشت درخور ستايش و قدرداني است.
خانم ها، آقايان!

ايرانشناسان  سوى  از  متمادى  سالهاى  در  كه  خدماتى  طوراعم  به 
كتيبه ها  خواندن  قبيل  از  پذيرفته  انجام  ايران  به  نسبت  ومستشرقان 
در  همكارى  و  ايرانى  پژوهشگران  به  آنها  خواندن  كليد  دادن  و 
سال  ديرينه  تمدن  و  فرهنگ  در  كنجكاوى  و  مطالعه  و  حفارى ها 
در  بسيار  ما  پيشينيان  رسوم  و  آداب  و  كهن  آثار  شناسايى  و  ايران 
با  را  خدمات  اين  نبايد  تنها  نه  وما  است  قدردانى  و  ستايش  خور 
تعبيرات نادرست و جاهالنه مشتى كوته نظر كم اهميت بدانيم بلكه 
به  كه  متعالى  هاى  شخصيت  اين  وامدار  را  خود  كه  است  بايسته 
انگيزة تحقيق فداكارى كرده و مشّقات و رنجهاى ستوهى برانگيزى 

را برخود هموار نموده اند بدانيم.
 اينان با روشن كردن زواياى فرهنگ و تمدن متعالى ايران باستان 
برغرور ملى ما بسيار افزوده و ِعرق ايران دوستى و وطنخواهى ما را 

نيرو بخشيده اند.
اتفاق  به  كه  بود  فراى  پرفسور  ايرانشناسان  اين  جسته ترين  بر  از 
استاد، دوست و همكارش پرفسور «پوپ» خدمات گرانبهايى به باز 
شناسى آثار باستانى و ساخته هاى هنرى ايران در دورانهاى مختلف 

پرداخته و حقى بزرگ براى معرفى مدنيت ايران بر ذمِة ما دارند. 
همين وصيت پروفسورفراي كه جسد او را در ايران به خاك سپارند 
بهترين دليل ايراندوستى اوست و كاريست كه حتمًا بايدانجام پذيرد. 
اينجانب اجراي اين وصيت را از حكومت ايران دليل روشن بيني و 

حقشناسي مي شمارم.
29/ فروردين1393 با احترام اديب برومند
رييس هيات رهبري و شوراي مركزي جبهه ملي ايران
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پرونده 
بيانيه حزب مرز پرگهر در خصوص درگذشت پرفسور ريچارد فراى:

صبر بسيار ببايد پدر پير فلك را 
تا دگر مادر گيتى چو تو فرزند بزايد

در تاريخ هشتم فروردين ماه 1393 خورشيدى پرفسور ريچارد فراى 
يكى از بزرگترين ايران شناسان دوران ما كه از سوى بزرگ مردى چون 
على اكبر دهخدا ايراندوست نام گرفت در سن 94 سالگى در آمريكا 

بدرود حيات گفت.
ريچارد فراى آمريكايى كه بيش از هفتاد سال آز عمر پربار خود را در 
راه پژوهش و آموزش تاريخ و فرهنگ ايران كرده بود به جهانيان نشان 
داد كه يك فرهيخته غير ايرانى ميتواند بيش از بسيارى از افراد زاده شده 
در ايران از جمله فرمانروايان و رهبران ناشايسته اين مرزپرگهر عاشق 
ايران زمين باشد و آگاهى شگفت آورى درباره ى زبان ها، فرهنگ ها 

وتاريخ فالت ايران كسب كند.
پرفسور ريچارد فراى ايراندوست افزون بر چيرگى در چندين زبان 
جهانى از جمله انگليسى، روسى، آلمانى، عربى، تركى نه تنها با گويش ها 
و زبانهاى پارسى، پشتو، ازبك، اوستايى، پهلوى، سغدى با چندين زبان 

و گويش باستانى ايرانى هم آشنا بود.

ساليان سال در فالت ايران زندگى كرده بود و با فرهنگ  شادروان 
مردمان آن ديار خو گرفته بود.

اين ايران دوست راستين افزون بر آموزش و پروش دانشجويان تاريخ 
در دانشگاه هاروارد چه در دوران رژيم پادشاهى و چه در دوران رژيم 
جمهورى اسالمى به تدريس در دانشگاه هايى چون دانشگاه پهلوى 
شيراز ، دانشگاه كابل و دانشگاه دوشنبه تاجيكستان پرداخته بود و در 
كنار تربيت دانشجويان ايران پرست با فرهيختگان و بزرگان ايران بزرگ 

نشست و برخاست داشته است.
ايران دوست در اين سالها صد ها تن از دانش آموختگان اين سرزمين ها 

را در مكتب ملى گرايى ايرانى پرورش داده است.
ريچارد فراى كتاب هاى فراوانى از جمله ميراث باستانى ايران - عصر 
زرين فرهنگ ايران - تاريخ باستانى ايران - ميترا (مهر) در باستان شناسى 
ايران - تاريخ بخارا و ايران بزرگ را از بجا گذاشته است كه كتاب ايران 

بزرگ را مى توان مانيفيست ملى گرايى فرهنگ ايران ناميد.
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پرونده 

براى  تالش  از  دست  خود  زندگى  ماههاى  آخرين  تا  ايراندوست 
شناساندن فرهنگ ايران زمين به جهانيان برنداشته بود و با همكارى 
يكى ازدانشجويان سابق همكار و همنويسش  افشين زند كتاب «توماس 

جفرسون و كورش بزرگ» را آماده كرده بود .
ريچارد فراى به خاطر عشق سرشار خود به مرزپرگهر به بازماندگانش 
سفارش كرده بود كه كالبدش در كنار زاينده رود در نصف جهان به خاك 
بسپارند تا ذره ذره جسمش به نيا خاك ايران بپيوندد و همچون نامش تا 

ابد در مرزپرگهر ايران وفرزندانش بماند.
ولى افسوس ،

بار ديگر سردمداران و گماشتگان ضد ايرانى رژيم جمهورى اسالمى به 
ايرانيان و جهانيان نشان دادند كه نه تنها بويى از ايرانيت نبرده بلكه ايران 

ستيزى بخشى ازماهيتشان مى باشد.
آرى،

از ايران چراغ جهان روشن است - وليكن قلم در كف دشمن است
نه تنها اين سردمداران جمهورى اسالمى به پيروى از پيشوا و امام 
شان ملى گرايى را كفر و ملى گرايان را مرتد مى دانند و در تمام دوران 
زمامداريشان از هيچ كوششى براى از بين بردن فرهنگ شكوفاى ايرانى 
كوتاهى نكرده اند از بدن بى جان ايراندوست نيز مى هراسند و دست كم 
اجازه اجراى وصيت وى كه چيزى جز آرام گرفتن كالبدش در آغوش 
مام ميهن مى باشد را نميدهند و در كنار آن مى كوشند ايرانيان و مردمان 

ميهمان نواز اصفهان را نيز مردمانى بى فرهنگ و امت گراى ضد ايرانى 
به جهانيان بشناسانند.

ريچارد فراى در پاسخ بياد ماندنى خود به خبر نگار سى ان ان در باره 
رژيم حاكم بر ايران گفته بود :

رژيم ها مى آيند و مى روند و آنچه كه مى ماند ايران است و در نتيجه 
رفت و آمد هاى وى به ايران و وصيت او درباره ى دفن كالبدش در 
اصفهان و عشق او به مرزپرگهر ذره اى تحت تاثير رژيم ضد ايرانى 

جمهورى اسالمى قرار نخواهد گرفت.
از جمله ديدگاه هاى كليدى و مستند ايراندوست از دست رفته باور 
به ايران بزرگ فراى مرزهاى استعمارى و بنيانگذارى سيستم حكومتى 
و دموكراسى آمريكايى بر اساس حكومت غير متمرگز و جدايى دين از 
سياست و توجه به آزادى اديان و عقايد را از كورش بزرگ بنيانگذار 

امپراتورى هخامنشيان بوده است.
جنبش پايدارى مرزپرگهر باور دارد كه ايرانيان قدر شناس و ميهن 
پرست با عبور از رژيم ضد ايرانى ، ضد انسانى جمهورى اسالمى در 
زمانى نه چندان دور پيكر پاك اين عاشق راستين ايران را به خاستگاه 

اصلى او بازخواهند گرداند.چنين بادا
پاينده ايران
جنبش پايدارى مرزپرگهر
يكم ارديبهشت سال 1393 خورشيدى
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پرونده 
بازشناسى جايگاه و شخصيت ايرانشناس نامى به قلم دكتر تورج دريايى:

ريچارد فراى و عشق به ايران

اين آمريكايى اهل آالباما در طول عمر خود دو كرسى ايران شناسى 
در آمريكا برپا كرد و چندين كتاب مهم و صدها مقاله مهم درباره ايران 
و  بزرگ  خراسان  يعنى  بخارا ،  تاريخ  و  شهر  و  بزرگ  ايران  و  باستان 

فرهنگ ايرانى اسالمى نوشت.
معدود كسانى هستند كه هر چند ادعاى ايرانپرستى و ايراندوستى داشته، 
اما توانسته باشند چنين كارهاى ارزنده اى براى ايران و نام ايران زمين 
انجام دهند. كرسى ايرانشناسى دانشگاه كلمبيا و هاروارد به همت او 
تاسيس شدند و دانشجويان او كارهاى ارزنده ايى درباره تاريخ و تمدن 

ايران انجام دادند.
او خودش تا آخر عمر درباره ايران بزرگ تحقيق مى كرد و خاطرات 
خود را نيز در كتابى به نام ايران بزرگ نگاشت كه افراد مهم سياسى و 

فرهنگى هفتاد سال گذشته و مالقات هاى او با آنها را نشان داده است.
فراى كه كرسى آقا خان در دانشگاه هاروارد را داشت و مركز مطالعات 
خاورميانه را در آن دانشگاه نيز تاسيس كرده بود، چندين استاد ايرانى را 
به آنجا دعوت كرد و دانشجويان ايرانى زيادى نيز در آنجا تحصيل كردند. 
او در همه مجامع ايرانشناسى تا آخرين سال عمر خود حضور داشت و 

دانشجو و استاد را دوستانه مالقات و كمك مى كرد.
فراى نزديك به پنجاه سال پيش كتابى درباره تاريخ ايران باستان نوشت 
كه هنوز در دانشگاه ها تدريس مى شود و همچنين هنوز خوانا و لذت 
بخش است. اين كتاب را به اقوام ايرانى يعنى بلوچ ها و كردها و آذرى 

ها و ديگران تقديم كرده بود.
همچنين سى سال پيش كتاب ارزشمند و مهمى با نام تاريخ ايران 
باستان نگاشت كه كتابى است مرجع و مفيد براى دنياى باستان ايرانى (از 

غرب چين تا عراق امروزى).
او با مردم ايران زندگى كرد. در شيراز موسسه آسيايى دانشگاه پهلوى 
شيراز را رونق داد و محققان زيادى را به آنجا دعوت كرد و مجله مهمى 
بچاپ رسانيد كه امروزه چاپ آن در آمريكا ادامه دارد. فراى با مردم 
خراسان بزرگ سوار بر اسب گشت و گذار مى كرد و آنها را دوست 
داشت. در دانشگاه هاى دوشنبه و كابل تدريس كرد و اين، فرق مهم او 

با ديگر مستشرقين غربى بود.
معموال بسيارى از ايرانيان از گذشته خود پس از فروپاشى ساسانيان 
يا  بدانند  آن  درباره  ندارند  دوست  و  كنند  مى  دورى  اسالمى)  (دوره 
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صحبت كنند و اگر هم مى كنند با ديدى منفى به آن نگاه مى كنند. اما 
با خواندن كارهاى فراى ما به عمق و ارزش فرهنگ ايرانى اسالمى و 

اثرگذار بودن ايرانيان بر اين تمدن، به زيبايى آشنا مى شويم.
در دهه 40 ميالدى يكى از اولين مقاالت فراى درباره خاندان سامانى 
بود كه كمتر كسى در آمريكا از آن خبر داشت و فراى درباره اهميت آن 
خاندان نوشت و همچنين اهميت زبان فارسى را براى پيشرفت فرهنگ 
و تمدن اسالمى در خراسان بزرگ (آسياى ميانه) و هند و خاور دور به 

صراحت نشان داد.
نوشته هايش با استدالل بود و با اينكه ايران را دوست داشت و هميشه 
با احساس درباره ايران سخن مى گفت، اما هرگز در آثارش، درباره ايران 

گزافه گويى نمى كرد.
توجه بخصوص او به خراسان بزرگ (آسياى ميانه) از اولين كارش كه 
درباره تاريخ بخارا بود مشخص است. نه تنها تاريخ بخاراى نرخشى را 
به چاپ رساند، بلكه كتابى خواندنى درباره بخارا در دوران قرون وسطى 
نوشت و اهميت فرهنگى آن مكان را نشان داد. همچنين چند سال پيش 
يكى از آخرين كتابهايش درباره تاريخ خراسان بزرگ قبل از آمدن تركان 
بود كه درباره ايرانيان و اهميت حضورشان، از دوران مهاجرت هند و 

ايرانيان تا آمدن اسالم ، نوشته شده.
كتاب ديگر او درباره ميراث ايران از اواخر دوره ساسانى تا فروپاشى 
حكومت عباسى بود كه هنوز بهترين مطالعه درباره اين دوره از تاريخ 
ايرانزمين است. علل رواج زبان فارسى پس از آمدن اسالم و جامعه ايران 

در اوايل دوران اسالمى همه و همه در اين كتاب بازگو شده است.
يازده سال پيش موقوفات دكتر محمود افشار از ريچارد فراى در تهران 
قدردانى كرد. پس از چند روزى فراى مى خواست كه از شلوغى تهران 
دور شود و براى همين ايرج افشار همراه با دكتر شفيعى كدكنى و بهرام 

افشار و بنده به سفرى بيادماندى رفتيم.
در سفر است كه انسان خلق و خوى مردان بزرگ و منش و رفتار آنها 
را مى تواند بشناسد. سفر از تهران به قم و از آنجا به گلپايگان و سپس 
ايالم و باالخره به كرند كردستان ختم مى شد. در طول راه همه در حال 
صحبت بوديم و اينكه در چه سالى فراى در اين مكان بوده و كى افشار 

به آن سر زده.
فراى در طول راه خسته مى شد و گه گاه پياده مى شديم و نان و پنيرى 
مى خريديم و خربزه اى مى خورديم. اما با اين خستگى فراى هميشه با 
خنده و پر از سوال بود. با همه سالم و عليك مى كرد و سعى در صحبت 
با مردم داشت. حتى در طول راه در ايستگاه بازرسى مى گفت: «سالم من 

آمريكايى هستم آقا!»
اين دوستانه و خاكى بودن فراى برايم در اين سفر معلوم شد. به ياد 
دارم كه او هنوز در سفر كنجكاو بود و اگر چيزى را تا آن لحظه نديده 
بود، مانند كودكى به هيجان مى آمد. اين صميميت فراى را مى توانم در 
اين خاطره خالصه كنم؛ در راه سفر به كردستان به خمين رسيديم و به 

خانه پدرى آيت اهللا خمينى.
فراى و افشار و من پياده شديم و فراى بالفاصله به نگهبان در گفت: 
«من فراى هستم. من آمريكايى هستم. من مى خواهم با شما عكس 

بگيرم.»
بيچاره نگهبان دم در از ترس رنگش پريده بود و مى گفت: «نه آقا»

 اما فراى دست بردار نبود و بالخره آنقدر با او صحبت كرد كه راضى به 
عكس گرفتن شد، دستش را دور گردن او انداخت و به راحتى براى ديد 
و بازديد خانه رفتيم. فراى چنين فردى بود. دوست ايرانيان و دوستدار 

ايران بزرگ.
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خانم ها، آقايان پيشاپيش اجازه فرمائيد درودهاى صميمانه خود را به 
مناسبت برپائى چنين بزرگداشتى كه نشان از قدرشناسى و پاسداشت شما 
ايرانيان راستين نسبت به دوستان و خدمتگزاران فرهنگ و تاريخ ميهن 
است، تقديمتان كرده و دستهاى پرمهرتان را به گرمى بفشارم و همزمان 
قدردان ايران شناس و ايراندوست نامدار آقاى پروفسور فرآى كه نسل 
كنونى ما وامدار تالش هاى بزرگانى است چون ايشان كه در شناخت 

فرهنگ و انديشه هاى انسانِى نياكان ما در ايرانشهر تالش كردند.
سروران ارجمند!

 اين انسان بزرگ به صيقل الماس گذشته ى ما همت گمارد تا در پس 
غبار و گرد زمانه ى واپسگراى فضيلت سوز به بوته فراموشى سپرده نشود 
و درخشش خود را باز يافته و تاللو آن عليرغم خواست اندك شمار 
بدخواهاِن كژ انديش، به سان فانوس دريايى در جهان ملت ها راهگشاى 

رهروان اين وادى باشد.
عزيزان!

چه سخت است در فقدان بزرگمردى كه تمامى عمر پر بار خود را در 
كاوش، پژوهش و تالش در شناساندن فرهنگ پربار و تاريخساز ملت 

بزرگمان سپرى كرده است، سخن گفت.
با اندوه فراوان پروفسور فرآى روى در نقاب خاك كشيد و ايرانزمين 
يارى ديرين و ايراندوستان دوستى ارجمند را از دست دادند و ايران 
پرستاِن عاشق فرهنگ، را در غمى جانكاه فرو برد، از عشق و عالقه او 
به ايران كافى است بگويم در وصيت نامه شورانگيز خود خواستار آرام 
گرفتن هميشگى در خاك ايران زمين، سرزمين بزرگانى چون فردوسى، 
سعدى، حافظ، مولوى، خيام، نظامى، ابوريحان و رازى آنهم در اصفهان 

همان نصف جهان در كنار زنده رود شده بود.
دريغا كه سالهاست ملت قدرشناس و ادب پرور اين مرزو بوم در سايه 
ندانم كارى و تنگ نظرى هاى شمارى اندك، دچار بى توجهى نسبت 
به فرهنگ و آثار تاريخى، بى احترامى نسبت به ارزش هاى ملى شده اند

 بطوريكه اجراى وصيت نامه پروفسور فراى در خاكسپارى در اصفهان 
از  كمك  با  كرده اند.  بدل  آور  درد  تراژدى  يك  به  مان  ملت  براى  را 

آموزه هاى كورش بزرگ از خداى ايران مى خواهم:
«پروردگارا ! مبادا در سرزمين ما پيوند دوستى گناه بزرگى باشد و دروغ 

در آن رخنه كناد.»
گرچه جلوگيرى از خاكسپارى اين دانشمند نامدار برنامه گروههايى 
است كه در سهم خواهى از ملت، عقب مانده اند و با آفرينش چنين 
تنش هاى نمايش گونه برآنند، از يكسو ناتوانى و ناكارآمدى  خود  را به 
جهانيان به اثبات برسانند و از ديگر سوى دشمنى نسبت به انديشمندى 
است كه عاشِق فرهنگ و تمدن ايران است و از به يادگار ماندن هميشگى 
پيكرش در ايران ناخرسند، تا همسر ايرانى او را از حق اجراى وصيتش 
كه از نخستين حقوق هر شهروند ايرانى است محروم كنند و بدينگونه: 

پيكر اين مردِ فرهنگ، تاوان عشق به ايران را بپردازد.
براى همسر محترم، نزديكان و دوستداران پروفسور! از اعماق قلبم 
بعنوان يك ايرانى از درون ميهن مان، همدردى و احترام خود را تقديم، 

برايشان آرزوى تسالى خاطر و دل آرامى دارم.
كه نام بزرگان به ُخردى برد بزرگش نخوانند اهل خرد  

با اميد به استقالل و آزادى ايران
خسرو سيف
تهران؛ يكم ارديبهشت ماه 1393 خورشيدى

پيام دبير «حزب ملت ايران» از درون ميهن
به همايش بزرگداشت دانشمند برجسته، ايران شناس نامدار

پروفسور ريچارد فرآى
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عشق به ايران و دلبستگى به فرهنگ شكوهمند ايران زمين، قصه امروز و 
ديروز نيست . راز و رمز كهنى است كه شعله هاى آن دل عاشقان را گرم 
داشته تا  بر تيرگى ها پيروز گردند.در فرهنگ يك ملت رسالت هاى آن ملت 
نهفته است . رسالت ماندن وساختن تا  تحقق آرمان هاى ملى  و تا آنگاه كه 

جهان آباد و پايدار بما ند .
 فرهنگ ايران ،  دوستان و دشمنان بسيار داشته و دارد و خواهد داشت اما 
راز گذر آن از ميان طوفان هاى سهمگين حوادث ، درهم آميختگى اش با 
جهان هستى و بارور ساختن نهال نيكى هاست  تا آنجا كه عاشقانش را از هر 
سوى جهان به آغوش ميكشد و در يك اتحاد نا نوشته مقدس نبرد با ظلمت 

و تباهى و استبداد را پى ميگيرد تا جهان تيره و خاموش نگردد. 
ريچارد فراى اولين پروانه عاشق نيست كه گرد شمع فروزان فرهنگ ايران  
پر و بال سوزانيده و آخرين هم نخواهد بود . بى مهرى جمع محدودى از كژ 
انديشان  نسبت به كسى كه روشنايى اين شمع را در عرصه هاى تاريك جهان 
تابانيد هم آخرين بار نخواهد بود . اين درد جامعه فرهنگ دوست  است كه 
عده اى بر جنازه فراى مى تازند اما غم بزرگتر و جانكاه  تر آنست كه از  خاك 
سپارى يكى از فرزندان دلباخته تمدن ايران جلوگيرى ميگردد...!! اين نشانه 

آنست كه بشريت تا رسيدن به قله آزادگى و آزادى راه بسيار درازى در پيش 
روى دارد و انيران هم چنان بر سر راه سرافرازى ملت ها در تكاپويند .

حزب پان ايرانيست  اهانت امام جمعه اصفهان و نماينده مجلس اسالمى 
را  به ساحت گرانمايه ايران دوستان از ياد نميبرد و بى گمان تاريخ هم از 
ياد نخواهد برد . اين گونه برخورد جاهالنه با اصحاب فرهنگ وتمدن ايران 
متعلق به ملت ايران نيست ... اينان از خدا و خلق خدا بريده هايى هستند كه نه  
هويت ملت ايران  را پاس ميدارند و نه بر آيين الهى و انسانى سر سپرده اند  .
فراى چه در كنار زاينده رود به خاك سپرده شود و چه در هر نقطه ديگر 
جهان ، نام ويادش در قلوب ايرانيان ميهن پرست و فرهنگ دوست جاودانه 
خواهد ماند  . اجازه دهيد حكم تاريخ را بشارت دهيم كه  ايران چونان  
گذشته تا ابد در استيالى خام انديشان نخواهد ماند دير يا زود اين زنجير ها 
از هم گسسته  و خانه از بيگانه تهى خواهد شد و ملت ايران به جامعه جهانى 
باز خواهد گشت و در ساختن فرداهاى افتخار آفرين در عرصه بين المللى 

پيشگام خواهد گشت  . 
پاينده ايران 
منوچهر يزدى سخنگوى حزب پان ايرانيست 

پاينده ايران
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پاسخى به مقاله دكتر تورج دريايى در باره حواشى ممانعت از دفن ريچارد فراى در ايران:

از ايرانى بودنم شرمنده نيستم 

دكتر تورج دريايى عزيز ناراحتى شما را مى فهمم اما توصيه مى كنم از 
ايرانى بودن خودتان شرمنده نباشيد. من اتفاقا درست در چنين لحظاتى 
است كه احساس مى كنم از ايرانى بودنم شادم. وقتى كه مى بينم در مقابل 
مردمان بيچاره اى كه به تحريك حكومت در آن تظاهرات شركت كردند، 
جوان هايى زيبا و سرفراز اين روزها آرام و بى سر و صدا براى اداى 
احترام و ابراز مخالفت خودشان با تصميم هاى حكومتى در مورد فراى 
دورشان  تا  دور  كه  حالى  در  پوپ  آرامگاه  اطراف  در  مى روند  مرتب 

هميشه مأموران اطالعاتى و لباس شخصى ها پرسه مى زنند 

نامه اى خطاب به دكتر تورج دريايى
بودنم  ايرانى  «از  عنوان  كه  را  شما  مطلب  عزيز  دريايى  دكتر  آقاى 
شرمنده ام»در سايت بى بى سى فارسى خواندم. من هم چون شما. از 
ديدن تصوير جماعتى ناآگاه كه مثل هميشه، و در بزنگاه هاى حساس، به 
خيابانشان مى آورند و هر آن چه را كه مى خواهند بر دهان شان مى نشانند، 
و اهانت به دو ايرانشناس بزرگ و استثنايى تاريخ معاصر جهان به شدت 
اندوهگين شدم و چون شما اشك ريختم. من سال هاى سال است كه 
شما را مى شناسم و براى كارهاى پژوهشى و ايرانشناسى تان و به ويژه 

چهل  دهه  اواخر  از  فارسى  ادبيات  و  زبان  مدرس  و  نويس،  روزنامه  نويسنده،  ميرزادگى  شكوه 
خورشيدى،همزمان با تدريس در مدارس ايران،  فعاليت خود را در نشريات ادبى و اجتماعى شروع كرد. 
او در نشريات معتبر روز قبل از انقالب به شدت فعال بود و وقتى سردبير نشريه فرهنگى و ادبى «تالش» 

شد، جوان ترين زنى بود كه سردبير يك نشريه عمومى مى شد.
او  قبل از انقالب به دليل شركت در يك گروه سياسى به زندان افتاد و مجبور به عذرخواهى تلويزيونى 
شد. پس از آزادى تصميم گرفت كه براى هميشه از شركت در هر گروه سياسى خوددارى كند و تا به 

امروز به عنوان يك كوشنده ى فرهنگى، و حقوق بشرى به طور خستگى ناپذيرى كار كرده است.
او تا كنون صدها مقاله فرهنگى و اجتماعى،  و آموزشى و بيش از 400 برنامه تلويزيونى  در ايران و خارج 

از ايران داشته است. 
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كار فوق العاده ى اخيرتان در ارتباط با ساسانيان احترام قائلم. البته آشنايى 
با شما براى من شروع بسيار ناخوش آيندى داشت، زيرا زمانى كه ما، 
يعنى هزارها هزار ايرانى و غير ايرانى، براى نجات تنگه بالغى از نابودى 
و آرامگاه كوروش از رطوبت زدگى و احتمال ويرانى و جلوگيرى از 
آبگيرى سد تالش مى كرديم شما اولين كسى بوديد كه در خارج از ايران 
مقابل ما ايستاديد و حرف هاى مسئولين حكومت ايران را به فارسى و 
انگليسى نوشتيد و براى هر كجايى فرستاديد. بله شما هم اين را تكرار 
كرديد كه حرف هاى ما «بى اساس» است و ما «مقاصد سياسى» داريم 
و آثار تاريخى ما در بهترين وضعيت و در امن و امان است. خوشبخاته 
گذر زمان مثل هميشه خيلى زود ثابت كرد كه نه حرف هاى ما بى اساس 
بود و نه «مقاصد سياسى» داشتيم. اما آنروزها من و امثال من بسيار بسيار 
غمگين تر از اكنون شما بوديم. و من بدون آن كه نگران قضاوت خارجى 
ها باشم، براى كارخانه هاى دو سه هزار ساله اى كه زير آب مى رفت، 
براى خانه هاى روستايى چند هزار ساله اى كه زير آب مى رفت، براى 
راه شاهى، براى... و ... و ... و براى احتمال ويرانى آرامگاه كورش و 
كمترينش رطوبت ويران كننده اى كه بر آرامگاه كوروش مى نشست و 
مدتى كوتاه پس از آبگيرى حتى شهردار بى خبر از باستانشناسى و تاريخ 

شناسى پاسارگاد نيز آن را اعالم كرد. اشك ريختيم.
دكتر دريايى عزيز اين روزها سالگرد آبگيرى نابخردانه سد سيوند است. 
چيزى كه اكنون همه ى كارشناسان، از تاريخ شناس گرفته تا باستانشناس 
و زيست شناس نيز بى اساس بودن و زيان بخش بودن آن را گفته اند. 
و من هر سال با يادآورى از دست رفتن تنگه بالغى و ديدن اثرات زيان 

آور رطوبت بر آرامگاه كوروش اشك هايم سرازير مى شود.
آقاى دريايى در تمام اين سال ها كه هر چند وقت يك سايت باستانى 
يا تاريخى نابود شده، يا به خاطر بى توجهى و به دست باد و باران سپرده 

شدن ويران شده، در اين سال ها كه هر چند وقت اشياى ارزشمند و 
ناياب موزه اى به غارت رفته، و به قول آقاى بهشتى به اندازه هزار سال 
تاريخ و فرهنگ سرزمين من ويران شده، من اشك هايم فرو ريخته است.
مى دانم كه شما از اين ويرانى ها مطلع بوده ايد حتى خيلى بيشتر از من 
كه يك كوشنده ساده ى حفظ ميراث فرهنگِى هميشه در خارج نشسته 
ام. مى دانم حتى اگر در خارج اين چيزها را نشنيده ايد وقتى به ايران 
مى رويد حتما از دوستان باستانشناس و تاريخدان شنيده ايد. آن تاريخدان 
ها و باستانشناسان ايراندوست و ارزشمندى كه چند سال پيش «به طور 
قانونى» از سخن گفتن درباره كشفياتشان بدون اجازه دولت ممنوع شدند 
و اكنون براى اين كه بتوانند در ايران به كارشان ادامه دهند به ناچار 

زبانشان بسته است. 
آقاى دكتر دريايى اين باستانشناسان نيز بارها، وقتى كه نتيجه كشفياتى 
شان  باستانى  شوش  چون  يا  بردند،  غارت  به  را  شان  رامهرمز  چون 
آشغالدانى اش كردند چون امروز شما اشك ريختند فقط براى نابودى 
بخشى از ميراث فرهنگى ايران بى آن كه نگران «قضاوت خارجى ها» 
باشند. و اشك هاى آن ها بوده كه مرا نه سال است سرپا نگاهداشته تا 
حاال كه در ميان «خارجى» ها هستم اين ويرانگرى ها را فرياد بزنم و 
نه از «مردمان نابخرد» كه از «حكومت نابخرد فرهنگ كش» ى برايشان 
بگويم كه ميراث فرهنگى و بشرى يك سرزمين را به نابودى كشانده اند.

آقاى دريايى مى دانم كه شما نيز از اين همه ويرانگرى رنج هم برده ايد 
اما هيچ گاه نديدم كه از آن ها بگوييد. مگر شما يك تاريخ شناس نيستيد؟ 
مگر شما درباره همه چيز تاريخ در مصاحبه هايتان صحبت نمى كنيد؟ 
حتى از كتابسوزان اعراب، كه از نظر شما «عمدى نبوده و شبيه سوختن 
كتابخانه هاى عراق بوده در جنگى به دست آمريكا» و يا انداختن كتاب ها 
به آب دستور سران اشغالگران ايران، كه باز از نظر شما «زير باران خيس 
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و نابود شده اند». باور كنيد وقتى من اين حرف ها را از زبان شما شنيده 
ام اشك هايم سرازير شده، براى آن كسانى كه وقت و حوصله كتاب 
خواندن ندارند و فكر مى كنند كه چون شما تاريخدان با اهميتى هستيد 
حتما اين ها را هم درست گفته ايد. مگر قرار نيست كه يك تاريخدان 
«تصور» يا «مالحظات» خودش را به جاى يك واقعيت تاريخى كه تاريخ 

نگارانى (غير ايرانى حتى) گفته اند نگذارد؟
 البته شما چندين بار در مصاحبه هايتان امثال من را «آدم هاى هيجان 
زده با مقاصد سياسى» نام برده ايد. و متاسفانه آن خبرنگارى كه روبروى 
شما بوده از شما نپرسيده «آقاى دكتر دريايى آيا اگر در جهان دموكراتى 
كه شما زندگى مى كنيد دولت عده اى را بسيج كند تا اثرى تاريخى را 
ويران كنند يا رويش شعارهاى سياسى بنويسند و يا دولت براى حفظ 
يا  دولت  به  دوست  فرهنگ  اى  عده  و  كند  كوتاهى  فرهنگى  ميراث 
حكومت شان اعتراض كنند آن ها را نيز «هيجان زده با مقاصد سياسى» 
مى خوانيد يا كوشندگان و متخصصانى آگاه بر حقوق بشر و حفظ ميراث 

فرهنگى و تاريخى جهانى؟» 
آقاى دريايى باور كنيد كه من و امثال من هيچ عالقه اى نداريم مسايل 
سياسى را با مسايل فرهنگى قاطى كنيم. اين حكومت اسالمى است كه 
براى خفه كردن مردم در ارتباط با هر حق حقوق بشرى كه دارند، از 
حقوق زنان گرفته تا حقوق اقليت هاى مذهبى و قومى تا حفظ محيط 
زيست و ميراث فرهنگى آن ها را به «ضد انقالب» و «فتنه» «وابسته به 
سيا و اسراييل» معرفى مى كند. ما هم دوست داشتيم به جاى فرياد كردن 
دايم در ارتباط با بزرگان و رهبران تاريخى خودمان، كه گفتن از آن ها و 
دوست داشتن شان جرم است، مثل اروپايى ها و آمريكايى ها، مدارس و 
كتابخانه ها و دانشگاه هايمان پر بود از مطالب مربوط به بزرگان تاريخى 
شان. و نيازى ندارند كه مردمان به قول شما نابخرد را با اين تاريخ آشنا 
كنند، و نيازى ندارند براى فراموش نكردن اين چهره ها تالش كنند. 
آقاى دريايى مى بينيد كه اكنون بر سر استاد كم نظير شما ريچارد فراى 
چه مى آورند؟ نگاهى به چهره هاى آن مردمان كه در مقابل آرامگاه پوپ 
جمع شده بودند انداخته ايد؟ آن بچه كوچك دوازد سيزده ساله اى كه 
فراى را جاسوس خوانده بود، آن زن چادرى سالمندى كه مى خواست 
آرامگاه پوپ از بين برود؟ و يا آن جوانكى كه مرگ بر بناى آمريكايى را 
در دست داشت؟ كدام شان حتى يكبار نام ريچارد فراى را شنيده اند؟ يا 
كدام شان جرات مى كنند كه بدون خواست رهبرشان و نمايندگان ريز و 
درشت نظامى و غير نظامى او به خيابان بريزند و عليه دوست يا دشمنى 
فرياد بزنند؟ اين همان حكومتى است كه همين چند سال پيش و در زمان 
احمدى نژاد، با كمك چند تن از نمايندگان شان در خارج ايران، فراى 
بيچاره را سر پيرى به ايران كشاند تا با دادن خانه اى به او براى خودشان 
نام بخرد غافل از آن كه همه جاى ايران خانه ايراندوستانى چون اوست. و 
حاال هم به هر دليلى مردم بيچاره را براى مقاصد «واقعا» سياسى خودش 
به خيابان كشانده و دستش برسد مطمئن باشيد كه آرامگاه پوپ را ويران 

خواهد كرد. و جسد فراى را تكه تكه.
آقاى دريايى اكنون خوشحالم كه شما با نوشتن مطلب «از ايرانى بودنم 
شرمنده ام» از ديد برخى به نوعى گرفتار «هيجان زدگى با مقاصد سياسى» 
شده ايد اگر چه همانطور كه گفتم با «هوشيارى» آن را به گردن «مردمان 

نابخرد» انداخته ايد. اما آن چه مرا وادار به نوشتن اين نامه كرد همين ابراز 
شرمندگى شما از ايرانى بودن تان است. دلم سوخت كه يك تاريخدان با 
اهميت سرزمين مان از ايرانى بودن خودش براى كارى كه يك حكومت 
نابخرد كرده شرمنده باشد آن هم براى اين كه اگر خارجى ها «فردا در 
تلويزيون ها نشان دهند كه مردم ما چه بر سر مزار مردگان مى آورندچه 
قضاوتى خواهند كرد.» و نگران شده ايد كه آن همه «نطق» هايتان براى 
اين كه«ايران فرهنگى دارد زيبا ، فرهنگى دارد پويا و مردمى دارد صلح 

جو» چه مى شود.
خواستم به شما بگويم دكتر دريايى عزيز، نگران نباشيد اين ايران همان 
ايران است كه ديروز و قرن هاى قرن. و فرهنگ آن همان فرهنگ زيبا، 
پويا و همان مردمان صلح جوى و مهربان. منتها به دست اشغالگرانى 
افتاده كه هيچ كدام از اين ها درك نمى كنند. همانگونه كه در طول تاريخ 
بارها اين بال سرش آمده اما نه فرهنگش مرده، نه خوى مهربانى و صلح 
جويى مردمانش. باور كنيد اين را مردمان فرهنگ دوست جهان به خوبى 

مى دانند.
«مقاصد  يا  هيجان  اساس  بر  را  اشغالگر  كلمه  نگوييد  كه  اين  براى 
سياسى» بيان كردم بد نيست يكى از گفته هاى ريچارد فراى را كه براى 
من هم بسيار عزيز است ياد شما بياورم وقتى كه در همان روزهاى 
ايشان  آبگيرى،  از  جلوگيرى  براى  فرهنگى  ميراث  كوشندگان  تالش 
را به تلويزيون انديشه برده بوديد. و وقتى در آخر برنامه آقاى فرامرز 
فروزنده، مسئول برنامه از او پرسيد كه چرا مردم ايران اكنون بيش از 
گذشته به ديدن آثار تاريخى مى روند او دو بار تكرار كرد: «براى اين كه 

اين حكومت استيالى دوباره اعراب به ايران است»
و در آخر دكتر دريايى عزيز خواستم به شما بگويم كه ناراحتى شما 
را مى فهمم اما توصيه مى كنم از ايرانى بودن خودتان شرمنده نباشيد. من 
اتفاقا درست در چنين لحظاتى است كه احساس مى كنم از ايرانى بودنم 
شادم. وقتى كه مى بينم در مقابل مردمان بيچاره اى كه به تحريك حكومت 
در آن تظاهرات شركت كردند، چندين و چند براير آن ها جوان هايى 
زيبا و سرفراز اين روزها آرام و بى سر و صدا، و بدون پالكارت براى 
اداى احترام و ابراز مخالفت خودشان با تصميم هاى حكومتى در مورد 
فراى مرتب مى روند در اطراف آرامگاه پوپ در حالى كه دور تا دورشان 
هميشه ماموران اطالعاتى و لباس شخصى ها پرسه مى زنند. و يا وقتى 
مى بينم ايرانيانى را كه تمامى فيس بوك و توئيتر و وبالگ ها و سايت 
هايشان پرشده از تحسين فراى و خواست دفن او در خاكى كه متعلق 
به آن هاست و نه حكومت آزادى كش فرهنگ ستيز، غرق در غرور و 
افتخار مى شوم. همانطور كه از ديدن نوشته هاى امثال شما، كه نشاندهنده 
ى جوهر تفكر آزادگى و مهر و آشتى جويى در تاريخ و فرهنگ ايرانزمين 
است غرق غرور و افتخار مى شوم. و هميشه در اين سال ها آرزو كرده 
ام كه روزى امثال شما نيز در خارج در گفتگوها و نوشته هايتان بگوييد 
و بنويسيد كه: «ميراث فرهنگى و تاريخى سرزمين مان، با بى توجهى 
عمدى حكومتى فرهنگ ستيز در حال ويرانى است» بنويسيد كه: «مقاصد 
سياسى جمهورى اسالمى سبب شده كه ميراث فرهنگى غير مذهبى ما، 
به طور دايم در معرض نابودى قرار گيرد» بگوييد و بنويسيد:.... خودتان 

يقينا بهتر از من مى دانيد كه چه چيزهايى را بايد بگوييد و بنويسيد.
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راوى: پرويزكاردان

پيش از اين، مردم قدر شناسى بوديم
خبر درگذشت ريچاد فراى در فروردينى كه سپرى شد خود به اندازه 
كافى تلخ بود كه شيرينى نوروز تازه سپرى شده را در كام هر ايرانى و يا 
ايراندوستى تلخ كند. اما بدتر از آن جنجالى بود كه بر سر انجام وصيت اين 

چهره علمى و البته عاشق ايران روى داد.
از هر منظر كه نگاه مى كردى مى ديدى اين كمترين حق شناسى از اين 
چهره خدمتگذار علمى و فرهنگى به ايران است كه به وصيتش عمل شود 
و پيكر او در كنار آرامگاه استادش پروفسور آرتور پوپ در حاشيه زاينده 
رود دفن گردد. حتى از منظر مذهبى و اسالمى نيز رعايت و انجام وصيت 

هر متوفى مهم و اجراى آن محترم شمرده شده است.
اما گروهى كه متاسفانه نه بويى از دين و ايمان برده اند و نه از ادب 
چنان  دارند  ايران  به  عشقى  البته  نه  و  است  نشانى  ها  آن  در  اخالق  و 
الم شنگه اى راه انداختند كه بيا و ببين. از نماينده مجلس و امام جمعه 
گرفته تا بسيجى هاى گوش به فرمان بيت رهبرى... همه ، هرچه در توان 
داشته اند كرده اند كه بار ديگر نام ايران را در سطح جهانى به زشت ترين 

صورت ممكن مطرح كنند.
بگذريم كه در اين ميانه بسيارى دلسوز و فرهنگ دوست هم هستند كه 
به ما يادآورى مى كنند ما مردمان قدر شناسى بوده و هستيم. به همين بهانه 

در اين شماره نگاهى دارم به تمبر يادبود كنگره جهانى ايرانشناسان.

ايران به واسطه هزاره ها تمدن خود از ديرباز مورد توجه شرق شناسان بوده 
است و بى هيچ شكى مى توان تمدن ايران را دروازه دست يابى به تمدن 
مشرق زمين كه به عبارتى بهتر مهد زايش و خاستگاه تمدن هاى كهن در 

فالت آسيا دانست.
از همين رو در دوره معاصر بسيارى از مستشرقين براى درك بهتر از 
گذشته بشر راهى ايران شده و با مطالعه و كاوش در آثار باستانى و هويت 

اقليمى ايران زمين كوشيده اند تا به درك درست ترى از تاريخ تمدن بشر 
برسند.

اين  زحمات  نكوداشت  پهلوى  شاه  محمدرضا  پادشاهى  دوران  در 
مستشرقين كه از اواسط دوران صفويه به اين سو به ايران آمده و موجب 
شكوفايى آگاهى جهانى درباره حقايق تاريخى سرزمين كهن ايران شدند در 
قالب كنگره جهانى ايران شناسان برگزار شد. به مناسبت برپايى اين كنگره كه 
با سخنرانى پادشاه وقت ايران آغاز به كار كرد تمبرى منتشر شد كه يادمان 

برگزارى اين همايش شكوهمند را در تاريخ تمبر ايران جاودانه ساخت.
اين تمبر 14 ريالى كه در دوره خود تمبرى گران محسوب مى شد مزين 
به تصويرى نقاشى شده از نقشه ايران بود كه در ميان آن نمايى از كاخ تچر 

در تخت جمشيد خود نمايى مى كرد.
برپايى چنان كنگره اى از يك سو نيز توجه مقامات وقت به ارزش هاى 
بنيادين ايران شناسى و كوشش در راستاى افزايش سطح آگاهى جهانيان 
به ويژه محافل دانشگاهى كشورهاى مترقى از پيشينه تاريخى ايران از 

دستاوردهاى غير قابل انكار دوران پهلوى محسوب مى شود.
بد نيست يادآورى كنم كه مقبره آرتور پوپ نيز در زمان همين پادشاه در 
اصفهان ساخته شد و البته تمبرى نيز در گراميداشت آن ايران شناس منتشر 

گرديد.
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متن مقاله اى به قلم دكتر تورج دريايى كه نخست در بالگ بى بى سى فارسى منتشر شد:

وقتى از ايرانى بودن شرمنده شدم

در يازدهم سپتامبر سال 1997 ميالدى نامه اى از ريچارد فراى به دستم 
رسيد. فراى نوشته بود در صدد تشكيل پانلى است درباره دوران عبور 
از دوران ساسانى به دوران اسالمى در دومين كنفرانس ايرانشناسى در 

شهر مريلند و اميدوار است كه من نيز با او همراه شوم.
كاليفرنيا  ايالتى  دانشگاه  در  موقت  استاد  عنوان  به  من  زمان  آن  در 
مشغول به تدريس تاريخ جهان باستان بودم و هنوز دكترايم را به اتمام 

نرسانده بودم.
به خودم گفتم اين همان ريچارد فراى ايراندوست است كه لقبش 
همان  است؟  گرفته  ايران  به  عشقش  خاطر  به  دهخدا  مرحوم  از  را 
فرايى كه كتابش تحت عنوان ميراث ايران تاريخ پيش از اسالم يكى از 
تمدن هاى بزرگ جهان (1963) را چندين بار خوانده ام و در زمانى كه 
به وطنم، در آمريكا بى لطفى مى شد ، اين كتاب و نويسنده اش سينه سپر 
بال مى كرد و از ايران و تمدن و مردمش دفاع مى  كرد؟ همان فرايى كه 
كتابش را به دوستان «ايرانى: افغان ها و بلوچ ها و كردها و پارس ها و 

تاجيك ها» تقديم كرده بود؟

پس از آشنايى با او فهميدم كه فراى، ايراندوستى است استثنايى كه 
حتى يك دانشجوى بى نام و نشان دكترا را، فقط بخاطر عشقش و 

تالشش به ايرانشناسى، تشويق و كمك مى كند.
من فقط يكى از صدها دانشجو و هزاران هزار ايرانى بودم كه فراى 

با آنها اين چنين كرده بود.
اين همان فرايى بود كه در زمانى كه رشته «آسياى ميانه» باب شده بود 
و ديگر نامى از خراسان بزرگ وجود نداشت و فرهنگ آنرا روس ها 
به طورى كه مى خواستند تقسيم و جابجا كرده بودند ، و اساتيد غربى 
كه گاهى نان را به نرخ روز مى خورند ، در كتابهايشان ذكرى از حضور 

ايرانيان در آنجا نمى كردند، درباره خراسان [كتاب] نوشت.
همان «آسياى ميانه اى» كه به خاطر روابط سياسى ميان وطنم و غرب ، 
حتى نام ايران يا فرهنگش در آن خطه داشت محو مى شد. فراى كتاب 
ميراث آسياى ميانه: قبل از آمدن تركان را نوشت و به عموم نشان داد 
كه ايرانيان از كجا آمده اند و در ادوار تاريخ باستان و قرون وسطى اين 

منطقه چه اهميتى براى ايرانيان و فرهنگ ايرانى داشته است.
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فراى در اين كتابش براى ما و مردم جهان رابطه ايران و ايرانى و «بوى 
جوى موليان آيد همى ، ياد يار مهربان آيد همى» را دوباره زنده كرد.

اين همان فرايى بود كه در كتاب عصر طاليى ايران ، در زمانى كه 
اعراب ميليون ها دالر خرج مى كردند كه تمدن اسالمى را كامال عربى 
براى  ايرانيان  اهميت  كنند ،  كمرنگ  را  ديگران  حضور  و  دهند  نشان 
شكل گيرى تمدن اسالمى و اهميت زبان فارسى براى تمدن آسيا را 

گوشزد كرد.
اين همان فرايى بود كه در بيوگرافى اش به نام ايران بزرگ ، پيشگفتار 
را چنين آغاز كرده است: «عظمت ايران هميشه فرهنگ آن بوده است.»
پس از كنفرانس، فراى را بيشتر ديدم. با او سفر كردم و به دانشگاه 
خودم چندين بار دعوتش كردم. او همان فراى ايراندوستى بود كه از 

نوشته هايش مشخص بود؛ با ديدنش اطمينان يافتم.
اما ديروز از ديدن آنچه مردمانى نابخرد بر سر مقبره آرتور پوپ و 
فيليس آكرمن در اصفهان كرده اند اشك در چشمانم جمع شد. اين 
مكانى بود كه سالها پيش ريچارد فراى ايراندوست وصيت كرده بود 
آنجا خاك شود ، خاكى كه او درباه اش حدود شش دهه كتاب و مقاله 

نوشته بود.

زمانى كه مطبوعات و تلويزيون هاى آمريكايى و خارجى صحنه يك 
سرى تندرو و شعار مرگ را به عنوان «ايران» و «ايرانيان» به جهان جلوه 
مى دادند ، فراى در حال نوشتن و مصاحبه كردن بود و مى گفت كه ايران 
فرهنگى دارد غنى ، مردمى دارد دوست داشتنى ، باغ هايى دارد با صفا و 

فرهنگى دارد پر عظمت كه از جيحون تا فرات را در بر مى گيرد.
يك بار از ايران و ايرانى بد نگفت و در جواب به همه تالش هاى او 
و دلسوزى اش براى ايران و ايرانشناسى ، جوابش را اين چنين دادند. من 
مطمئنم آنهايى كه اين بى آبرويى را كرده اند نه مى فهمند و نه برايشان 

مهم است. اما من خجالت مى كشم. من شرمنده هستم. من مقصرم.
ديروز اشك ريختم و از ايرانى بودن خودم خجل شدم. به دوستم 
كه در دانشگاهى در همين حوالى استاد ايرانشناسى است گفتم: ما چه 
مى كنيم؟ براى كه داريم اين چيزها را مى نويسم و كنفرانس مى دهيم؟

فردا كه در تلويزيون ها نشان دهند كه مردم ما چه بر سر مزار مردگان 
مى آورند و حتى به آنها هم رحم نمى كنند ، چگونه براى هزارمين بار 
نطق كنيم كه ايران فرهنگى دارد زيبا ، فرهنگى دارد پويا و مردمى دارد 
صلح جو؟ براى كه بنويسم و براى چه بنويسم كه ايران چه تاريخى 

داشته؟ براى چه مصاحبه كنيم و چه بگوييم درباره ايران و ايرانى؟
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وارد اتاق رئيس شد، سالمى كرد و يكراست 
ديوار  به  كه  كليدى  جا  تخته  بطرف  رفت 
آويزان بود. فقط كليد تاكسى شماره 99 باقى 

مانده بود، آنرا برداشت و گفت:
من  نصيب  قراضه  كش  نعش  اين  دوباره    

شد.
رئيس از گوشه چشم نگاهى تحقيرآميز به 

او كرد و گفت:
- وقتى مثل مدير كل ها اينقدر دير تشريف 

ميارى گارى هم برات زياده.
به  رانى  تاكسى  نگفت،  جواب  در  چيزى 
اندازه كافى در طول روز برايش تحقير كننده بود. از اتاق بيرون آمد و 
رفت نشست پشت فرمان شماره 99. پاكت ساندويخ و تِرموس چايى 

اش را روى صندلى جلو گذاشت و از در گاراژ خارج شد.
فكر كرد امروز اصًال حوصله فرودگاه را ندارد. صداى بى سيم را كم 

كرد، سى دى اُپراى توراندِو پوچينى را كه پاوراتى خوانده بود از جيب 
كتش در آورد، توى دستگاه گذاشت و يكراست راند بطرف نزديكترين 

هتل. هتِل آستوريا.
توى صف تاكسى جلو هتل نفر دوم بود. تاكسى اول كه رفت او جلو 
كشيد و چند لحظه  بعد مردى موقر و خوش لباس در انتهاى ميانسالى 
با موهاى جو گندمى و كيفى در دست سوار شد. از پيچ ورودى هتِل 

كه خارج شد مسافر گفت:
- شماره 1845 خيابان گرند، مركز شهر.

او تاكسى متر را روشن كرد و بخاطر رعايت مسافر صداى سى دى را 
كم كرد، همانجا كه پاوراتى داشت به اوج ميرسيد «تا سپيده دم بر قلب 
تو پيروز خواهم شد، پيروز خواهم شد...» همانجا كه صداى او چون 
نيشترى مى شود بر دمل هاى چركين روح، همانجا كه زمان و مكان 
نسيانى بيش نيست و آنچه حس ميشود فوران پاكيزه اِكسيريست مست 

كننده در شريان هاى خيال همانجا صدا را كم كرد.
مسافر كه تازه امواج موسيقى بر بال خيالش نشسته بود به آرامى گفت:

تاكسى
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- ممكن است لطفاً صدا را كم نكنيد.

او كه شريكى در اين قافله يافته بود صدا را تا آنجا كه دوست داشت 
بلند كرد.

به  نگاهى  آينه  از  رسيد،  انتها  به  پاوراتى  و  گذشت  اى  دقيقه  چند 
مسافر انداخت، چشمان مرد پر اشك بود ولى اجازه نمى داد قطره اى 
سر ريز شود. براى لحظه اى نگاه او با مسافر در آينه تالقى كرد. شرمى 
محزون از آنكه آنگونه چشمهايش لو رفته بود او را واداشت تا با طرح 

مكالمه اى گريزى بيابد.
- چند وقت است تاكسى ميرانى؟

- يك سال و نيم است، بطور نيمه وقت
- نيمه ديگر را چه ميكنى؟
- راستش درس ميخوانم

- چه ميخوانى؟
- بُرد پزشكى اينجا را بايد قبول شوم

- يعنى ميخواهى بگويى پزشك هستى؟
- ِهى تقريباً، در جايى ديگر و زمانى ديگر بودم

- اميدوارم موفق باشى
اين  از  بود.  برخورده  شهر  مركز  نزديك  سنگين  ترافيك  به  تاكسى 
چراغ به آن چراغ دو سه برابر هميشه طول مى كشيد. مسافر ساكت شده 
بود. وقتى از آينه بار ديگر نگاه كرد قيافه او را خيلى در هم ديد. ماشين 
پشت چراغ قرمز ديگرى ايستاد ولى او از آينه چشم بر نمى داشت. 
پيشانى مسافر عرق كرده بود، سرش را به آرامى باال و پايين مى داد. 
عضالت صورتش بد جورى در هم بود. با دست راست روى سينه اش 

فشار مى داد و او داشت نگران مى شد. سر برگرداند و پرسيد:
- حالتان خوب است

مرد آهى توام با ُخرناسه كشيد و ناگهان روى صندلى ولو شد.
ماشين پشت چراغ قرمز رسيده بود،بالفاصله آنرا خاموش كرد و پريد 

بيرون، رفت بطرف در عقب آنرا باز كرد و مرد را بيرون كشيد.
ماشين هاى پشت سر بوق مى زدند و بعضى ها فحش مى داند. بدن 
دكمه هاى  كردو  شل  را  كرواتش  كرد.  دراز  رو  پياده  روى  را  مسافر 
پيراهن را باز كرد. دهانش كف كرده بود، نبضش را از روى گلو گرفت 
خبرى نبود، گوشش را به دهان مسافر نزديك كرد نفسى نمى آمد. نيمه 
خيز شد و شروع كرد به تنفس مصنوعى دادن. به جوان عابرى كه مات 

ايستاده بود و تماشا مى كرد گفت:
لطفاً به اورژانس تلفن كن و بگو در تقاطع گرند و خيابان هفتم مردى 
شصت ساله دچار سكتِه قلبى شده وشخصى در حال تنفس دادن به 

اوست فوراً آمبوالنس بفرستند.
كمتر از نيم دقيقه از تنفس دادن نگذشت كه سر مسافر تكانى خورد. 
او خود را از روى بدنش كنار كشيد، نبضش را گرفت، به آهستگى 
حالت  از  را  او  مى آمد.  در  سختى  به  و  بود  نامرتب  نفس ها  مى زد، 
خوابيده بلند كرد و نشسته  به ديوار پياده رو تكيه داد. پريد پشت 
ماشين و در صندوق عقب را باز كرد. از جعبه كمك هاى اوليه دو تا 
آسپرين در آورد، ليوان تِرموس را از سرش جدا كرد، نصفه آنرا چاى 
ريخت، آسپرين ها را در آن حل كرد و بقيه ليوان را با آب سرد پر كرد. 

مسافر كه نيمه جانى گرفته بود سرش به ديوار چسبيده و دست ها از 
دو طرف آويزان در سكوتى به نزديكى مرگ داشت ناجى خود را با 
نگاهى يخ زده تماشا مى كرد. با ليوان پر در كنار مسافر نشست و تمامى 

مايع را در حلق او ريخت.
چند دقيقه اى نگذشت كه آمبوالنس رسيد و او شرح ماجرا، كارهايى 
را كه كرده بود و همچنين تشخيص خود را براى مددكاران بازگو كرد.
بيش از سه دقيقه نگذشت كه مسافر بر روى برانكارد با ماسك اُكسيژن 
در آمبوالنس آژير كشان ناپديد شد و او چند لحظه اى مبهوت برروى 
نيمكت اتوبوس كنار خيابان نشست. آرنج ها روى زانو و صورت در 
باشد  داشته  بر  كابوسى  از  سر  اينكه  مثل  منگ  و  گيج  دست ها  ميان 
در غربال افكار دنبال سوالى و يا شايد جوابى ناشناخته تر از سوالش 
مى گرديد كه اگر امروز حالش خوب بود و به فرودگاه رفته بود پايان 

فيلمنامه روزانه چگونه نوشته مى شد.
تاكسى،  بطرف  رفت  و  شد  بلند  پراند،  جا  از  را  او  اتوبوس  بوق 
هنوز در را باز نكرده بود كه ديد يك برگه جريمه توقف ممنوع روى 
برف پاكنش چسبيده است. 65 دالر جرمش بود نشست پشت فرمان، 
تاكسى متر هنوز داشت كار مى كرد و 43 دالر 50 سنت را نشان مى داد. 
پشت  صندلى  به  امروز.  كاسبى  از  هم  اين  گفت  بلند  و  زد  لبخندى 
نگاهى كرد كيف مسافر هنوز آنجا بود، ماشين را روشن كرد و براه 
افتاد. براى اولين روز پشت تاكسى احساس خفت نمى كرد. پنجره ها را 

باال كشيد و پاوراتى را روشن كرد.  
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در پايان هر سال مردمان سودها و زيان هاى 
سال كهنه خود را به حسابرسى مى گذارند تا 
حاصل آن را مالك كار خويش براى سالى نو 
قرار دهند. سزاوار است كه ما نيز حسابرسى 
مشابهى را «در بعدى دراز مدت تر» در مورد 
چنين  دهيم.  انجام  خويش  آينده  و   گذشته 
مقياس  مى تواند  آن ها  از  برخى  براى  بعدى 
و  سده ها  مقياس  براى  باشد  داشته  دهه ها 
مقياس  كشورها  از  شمارى  انگشت  براى 
هزاره ها را از 188 كشور عضو سازمان ملل 
120 به  نزديك  ما  كنونى  جهان  در  متحد، 

كشور كشورهايى فقط دهه اى هستند زيرا تاريخ موجوديتشان بعنوان 
كشورهايى مستقل از سال هاى بعد از جنگ جهانى دوم و پايان عصر 
استعمار آغاز شده است. شصت كشور كشورهايى سده اى هستند كه 
آغاز موجوديت شان تحوالت تاريخى پايان هزاره اول و آغاز هزاره دوم 
به وجه اكتشافات بزرگ جغرافيايى نيمه دوم اين هزاره مربوط مى شود 
و تنها ده كشورند كه در حساب تاريخ هزاره اى به شمار مى آيند. يعنى 
از چند هزار سال پيش تاكنون بطور مستمر در صفحه تاريخ حضور 
داشته اند. همه اين كشورها در شرايطى يكسان به هزاره اى كه از راه 
رسيده پا نمى گذارند. كشورهايى از آن ها چون ژاپن و ايتاليا بصورت 
و  چين  چون  كشورهايى  مى شوند.  هزاره  اين  وارد  پيشرفته  ممالكى 
هند پس از گذراندن دوران هاى بس دشوار بسوى آينده اى بسيار اميد 
بخش تر پيش مى روند. در عوض كشورهايى چون مصر، حبشه و يمن 
كماكان با زندگانى جهان سومى خود دست به گريبانند و آينده روشنى 

را در پيش روى خود ندارند. آقاى شجاع الدين شفا 14 سال پيش در 
آغاز اين هزاره و اين سده گفته اند در اين ميان تنها دو كشور ايران و 
اسرائيل شرايطى استثنايى دارند. مى گويند ايران در شرايط برزخ كنونى 
هويت  با  همچنان  كه  روياروست  نشده  حل  معماى  اين  با  خويش 
آيت الهى در درون پيله اى كه به دور خويش تنيده باقى بماند يا سر از 
غار اصحاب كهف برآورد و بصورت كشورى مترقى پا به هزاره تازه 
بگذارد. هزاره اى كه با شاهنامه فردوسى آغاز شد و با توضيح المسائل 
خمينى پايان يافت، هزاره ورشكسته تاريخ ايران است. و قرنى كه در 
فاشيستى  سيستم  استقرار  با  شده  شروع  مشروطيت  انقالب  با  ايران 
مذهبى به سر رسيد و ورشكسته ترين قرن اين هزاره است. ايران كه 
كرده  آغاز  سرافرازانه  دوم  هزاره  اين  آغاز  در  را  خود  ملى  رستاخيز 
بصورت  و  بازستانده  مردانه  را  خود  آزادى  و  استقالل  كه  ايرانيان  و 
بالغان پا به اين هزاره گذارده بودند چرا چنين ره گم كرده  آن را به 
پايان رساندند و در مقام صغيران شرعى و صغيران عرفى خواسته يا 

ناخواسته به اين سده و به اين هزاره پا گذاردند؟
با ارزيابى هاى مختلف پاسخ هاى مختلف مى توان يافت ولى پاسخ 
جامع فقط در يك واقعيت نهفته است. در همه دوران تاريخ اسالمى 
ايران، چه آن ها كه از نظر سياسى بر ايران حكم رانده اند و چه آن ها 
كه از نظر مذهبى كليددارى دين را بعهده داشته اند. عليرغم تضاد منافع 
ناشى از جنگ قدرت در يك مورد خاص همفكرى و همكارى كامل 
بين آن ها وجود داشته است و آن نگاه داشتن توده هاى مردم در مواضع 

صغارت سياسى و در موضع صغارت مذهبى بوده است.
اما براى ارزيابى اصالت تاريخى و اصالت فرهنگى خويش ما مستلزم 
دكتر  شادروان  هستيم،  هزاره اى  مقياس  در  فكرى  تكانى  خانه  يك 

راهگشايان فردا همان شب پرستان ديروز 
نيستند
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شجاع الدين شفا در كتاب تولدى ديگر مى گويد براى اين كار ملت تا به 
تولدى ديگر نياز دارد، گفتگويى ضرورى در باره واقعيت هاى ناشناخته 
ديروز و امروز ايران و اين حسابرسى تنها وقتى معتبر و پذيرفتنى است 
كه در آن با تاريخ تقلب نشده باشد، تاريخى كه مالك آن واقعيت ها و 
شواهدى نه پيش داورى ها و موضع گيرهايى پيش ساخته اى با مارك 
تعصب مذهبى و تعصب ملى گرايانه در ارزيابى نحوه مسلمان شدن 
ايرانيان تقلب بسيار با تاريخ صورت گرفته است و اتفاقا اين تقلب بيش 
از آن كه از جانب بيگانگان صورت گرفته باشد از جانب ايرانيان بوده، 
وقتى كه معتبرترين مورخان و تاريخ نگاران جهان اسالم از صدهزار 
كشته ايرانى در جنگ نام مى برند و از يك صد و سى شورش پياپى در 
شهرها و مناطق مختلف ايران، فرضيه پرداز ايرانى، على شريعتى، در 
همين سال هاى اواخر قرن بيستم، ادعا مى كند كه ايرانى ها اسالم را با 
آغوش باز پذيرفتند و براى همين بود كه مليت خود را، مذهب خود 
را و سنت هاى خود را ترك كرده و به طرف اعراب و اسالم رفت. اما 
واقعيت انكارناپذير تاريخ اين است كه اسالم از راه شمشير به ايران 
تحميل شد، شايد تاريخ مسلمانى ايرانى بكلى غير از اين مى بود كه 
است اگر بصورتى مسالمت آميز به ايرانيان عرضه شده بود و مهم تر 
آن كه اگر پذيرش اين آيين مالزم قبول حاكميت سياسى عرب نبود، 
اين شمشيركشان باديه كسانى نبودند كه ايرانيان يعنى وارثان حكومتى 
با تمدن و فرهنگى 1400 ساله و كهن بتوانند به آسانى به قبول سرورى 
آن ها تن در دهند. ايران ساسانى كه عرب در موج جهانگشاهى خود 
تحويل گرفت به استثناى يك دوران كوتاه هفتاد ساله، بطور دائم يك 
ابرقدرت جهان باستان بود و دو قرن اصوال ابرقدرت منحصر به فرد 
آن، و همچنين اين افسانه كه ايرانيان از تبعيضات اجتماعى و مذهبى 
دوران ساسانى رنج مى برد، تقلبى ديگر در تاريخ است. زيرا كه فاتحان 
تبعيضات بسيار سنگين ترى بر آن ها افزودند كه ناپذيرفتنى ترين آن ها 
براى ايرانيان شكست خورده اما آزاد و سرافراز تبعيض نژادى بود، در 
چنين شرايطى تنها راه مبارزه اى كه براى ايرانيان باقى مانده بود اين بود 
كه آيين حاكمان عرب را به رنگ آيين هاى ملى خويش درآورند، آن ها 
شده  آيين تحميل  اين  زود  خيلى  عرفان  چون تشيع و  نوآورهايى  با 
را تبديل به چيزى كردند كه گرچه شباهت هايى با اسالم داشت ولى 
محتواى آن با آن چه كه خلفاى عرب در نظر داشته، بسيار متفاوت بود، 
در هر ارزيابى كه درباره دوران اسالمى تاريخ ايران صورت مى گيرد بايد 
اين واقعيت اصولى در نظر گرفته شود كه موضع ايران در جهان اسالم 
از آغاز، موردى خاص بوده كه با موضع هيچيك از ديگر كشورهاى 
متصرفى عرب قابل تطبيق نبوده است، به تعبير ادوارد براون تغييرات 
ناشى از قبول اسالم در نزد ايرانيان از پوست فراتر نرفت و به درون 
نرسيد و يك صاحب نظر آلمانى عقيده دارد: در حرمسراى شلوغ اسالم، 
خود  تحميلى  ازدواج  به  قلبا  وقت  هيچ  كه  بوده  همسرى  آن  ايرانى 
رضايت نداده و همواره عضو سركش يا به اصطالح بچه شرور دنياى 
اسالم باقى مانده، و يكى ديگر از مهمترين تقلب ها كه با تاريخ مبارزات 

فرهنگى ايرانيان صورت گرفته است.
مصائب و زحماتى كه دانشمندان ايرانى در راه فرهنگ كشيدند، كه 
همگى زاده غرور زخم خورده اى بود كه هرگز التيام نيافت و شوربختانه 

همگى آن به حساب فرهنگ اسالمى گذاشته شد كه تركيب اين دو 
كلمه در اساس از بيخ و بن بى پايه است.

مذهبى  معيار  با  را  فرهنگى  هيچ  كه  است  اين  تاريخ  واقعى  قانون 
ارزش يابى نمى توان كرد و غناى آن را به حساب آئينى كه اين فرهنگ 
كه  كشورى  تنها  خوشبختانه  و  گذارد،  نمى توان  گرفته  شكل  آن  در 
فرهنگ ملى خويش را قربانى فرهنگ دينى نكرده است ايران است، 
اگر كشورهاى ديگر مليت خويش را با مذهب شان يك كاسه كرده و از 
آن براى خود هويت اسالمى ساخته اند، ملت ايران نه در گذشته بدين 
راه رفته و نه در آينده بدان راه خواهند رفت، و اين واقعيت را نيز بطور 
قاطع بايد پذيرفت كه براى فرهنگ هزاران ساله ايران، مسلمان بودن 

مترادف با صغير بودن نيست.
اما بزرگترين اين تقلب ها تقلبى است كه در دوران خود ما آن هم نه 
در تفسير واقعيت هاى تاريخ، بلكه در متن خود آن روى داد و آن تبديل 
يك عصيان قرن بيستمى به يك انقالب واپسگرايانه قرون وسطايى 
بود كه درست در جهت مخالف ايدئولوژى مذهبى قرار داشت، زيرا 
تغيير  قوانين  و  مطلق  حاكميت  بر  سامى  توحيدى  مذاهب  همه  كه 
در  ايران  مردم  خواست  كه  صورتى  در  است،  متكى  آسمانى  ناپذير 
اين عصيات تأمين آزادى هاى دموكراتيك بيشتر بود، اما جامعه آخوند 
ايران با پيروى از اصيل ترين شيوه ماكياوليسم با شعار آراسته آزادى و 
دمكراسى و حقوق بشر پا به ميدان گذاشت و بعد از كسب قدرت، 
هم آن ميدان داران مزاحم غير عمامه اى، و هم محتواى شعارهاى آن ها 
را يكى بعد از ديگرى به زباله دان تاريخ فرستاد، اين قانون اساسى كه 
از چنين تقلبى سر بر آورد، آن هم در قرن اعالميه جهانى حقوق بشر 
سند شرمسارى بود براى ملتى كه در ميان 188 كشور آزاد جهان، كه 
در قانون اساسى خود به طور رسمى مهر تأكيد زد بر صغارت خويش 
به  غرب  دنياى  اگر  خويش،  حقارت  بر  گذاشت  صحه  نتيجه  در  و 
راهگشايى دانشمندانش خط بطالن كشيد بر ديوان تفتيش عقايد كليسا، 
برداشت هاى  از  بيرون  مذهبى،  واقعيت هاى  از  بينانه  جهان  برداشت 
كوته نگرانه قشرى براى فرهنگ ايرانى برداشت تازه اى نيست، بزرگان 
همواره  گذشته  سال  چهارصد  و  هزار  در  كشور  اين  ادب  و  انديشه 
پاسدارى فرهنگ مبارزه يعنى پيكار با قشريت و واپسگرايى و مقابله 
با سودجويى هاى مذهبى را به عهده داشته اند. مسلمانى موروثى ما با 
آن جلوه هاى نرم و خداى مهربانش سر جاى خود، اما تحقيرى كه 
به اصالت انسانى و تاريخى ما وارد شده چنان سنگين است كه براى 

كجدار و مريزهاى بيشتر جايى باقى نمانده است.
اگر تالش هاى گذشته به جايى نرسيده، ترديد نكنيم مردمانى كه در 
درازاى سه هزار سال كشاكش بارها و بارها به كوره حادثات رفته و هر 
بار آبديده تر بيرون آمده اند، مانند بارها و بارهاى پيشين يك بار ديگر از 
درون خاكستر خود سر برخواهند آورد و زندگى از سر خواهند گرفت، 
چنين راهگشايان فردا همان شب پرستان ديروز و طبعا صغيران واليت 
قيم و فقه نخواهند بود زيرا كه مى دانند هزاره سومى كه از راه رسيده 
از آن كسانى است كه بصورت انسان هاى بالغ فكر و عمل مى كنند و 
بناچار انسان هاى صغير در آن جايى جز آن چه به صغيران تعلق مى گيرد 

ندارند.
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وب نوشت هاى مادرانه

آتوسا راوش

فضاى سوم زنانگى
وب نوشته هاى مادرانه همان درد ودل هاى مادرانة خودمان است در دنياى ديجيتال. جنس خاص خودش را دارد. 
هم سياست درش هست هم تدبير منزل هم بچه دارى كمى هم روشنفكرى. دغدغه هاى زنانه با واگويه هاى مدرن 

و امروزين با دردسرهاى قديمى يك جا جمع مى شوند.بيان تجربه هاى زنانگى در فضايى متفاوت و البته مشترك.
وب نوشته هاى مادرانه يادداشت هاى روزانة يك زن ايرانى است در يك وبالگ شخصى. زن ايرانى كه اگر چه 
سالها درس خوانده و دانش آموخته ليكن فضاى سياسى حاكم در ايران از يك طرف و حس و عرق مادرى از طرف 
ديگر دست به دست هم دادند تا او را در فضاى خانه جاى دهند. اين جايگزينى اما سرنوشت محتوم نيست، نوشته 
هاى وبالگ او حاكى از بيان تالش ها و تجارب زنانه است براى ايجاد فضايى سوم فضايى متفاوت از تحميالت بيرونى 

و تعهدات درونى، تجاربى  مشترك با فضاى بيرون و نقش هاى درون.
با سپاس از شركت كتاب و آقاى بيژن خليلى كه امكان چاپ اين تجربة متفاوت را فراهم نمودند. 

پست نهم

قهرمانان بى چهره
گاهي فكر مى كنم چگونه است كه موضوع جنسيت اين همه در اين 
مملكت به موضوعي پارادكسيكال تبديل شده است، از يك طرف رسانه 
ملي از نشان دادن حتي تصاوير ورزشكاران زني كه خود به دوحه اعزام 
داشته ابا دارد، و به تعبيري مردمان اين سرزمين را عاري از ظرفيت هاى 
از طرف  مى داند،  زن  ورزشكاران  از  ورزشي  تصاوير  ديدن  الزم براي 
ديگر انواع و اقسام تصاويري كه در غرب هم ديدن آن براي سنين خاص 
ممنوع مى باشد مثل نقل و نبات در دست و بال كوچك و بزرگ اين 

مملكت مى چرخد. 
راستي اين چه پارادكس عجيبي است بين آنچه در بين ملتي به عنوان 
فرهنگ غير رسمى جريان دارد و آنچه  در رسانه ملي همان ملت به عنوان 
فرهنگ رسمى بر آن اصرار ورزيده مى شود؟ اين چه حفره عظيمى  بين 
سياستمداران و برنامه ريزان فرهنگي يك كشور و مردم و جوانان آن برسر 

مقوله جنسيت كه دهان باز كرده است ؟ 
از يك طرف حذف تصاوير زنان ورزشكار از رسانه ي ملي( كه همه 
دنيا به جز ما شاهد آن بوده اند)  شايد با توجيه  جلوگيري از اشاعه فحشا 
و منكر (نمى دانيم آن ها كه توضيحي نداده اند ما خود به قرينه حدس 
مى زنيم) از طرف ديگر توزيع  و تكثير شرم آورترين صحنه ها از روابط 
جنسي حاال هر كه مى خواهد باشد هنرپيشه يا دانشجو يا خواننده در 
حوزه  غير رسمى در پوششي گسترده ( كه سودهاي كالني را نيز به جيب 
دست اندركاران اين حرفه واريز مى كند چنانچه به گفته  يكي از مسدوالن 
نيروي انتظامى توزيع و تكثير سي دي روابط جنسي يك هنرپيشه چهار 
ميليارد تومان گردش مالي داشته است ) كه در هيچ كجا از سايه سنگين 
آن ها خالصي نيست . چگونه است جامعه اي را كه  اينان در تالشند 
تا با چفت و بست هاى پوسيده  افكار قرون وسطايي نگهش دارند، از 
كانال هاى غير رسمى كه الحق رسانه  ملي بايد جلوي آن ها لنگ بيندازد، 
اين گونه با ولع و حرص سيري ناپذير و شرم آور تغذيه مى شود و جنس 
و جنسيت در آن تبديل به آنچنان واقعيت فراگيري  مى شود كه نمونه آن 
را به اعتراف تمام آناني كه در غرب و جهان آزاد جنسي مى زيند نمى توان 

ديد؟  

پست دهم

وفاداري از نوع ديگر
وفاداري از نوع ديگر عنوان فيلمى است مربوط به وقايع دهه پنجاه و 
شصت و جريان جنگ سرد بين شوروي سابق و كشورهاي غربي منتهي 
از نوعي ديگر. داستان ماجراي يك زن و شوهر انگليسي است كه در 
لبنان به سر مى برند( البته جريان آشنايي اين زوج خود حكايتي دارد كه 
خودتان در فيلم ببينيد بهتر است )  شوهر روزنامه نگار است و زن خانه 
دار آنان با سه فرزند خود كه دوتاي آن ها( يك دختر و يك پسر) متعلق 
به شوهر از همسر قبلي و يك دختر ديگر متعلق به زن آن هم  از همسر 
قبلي است كه با عشق و محبت در كنار يكديگر زندگي مى كنند. اين 
زندگى به خوبى و خوشى ادامه داشت تا اينكه يك روز مرد غيب اش 
مى زند و بدبختي هاى زن بيچاره شروع مى شود اول گمان مى كند كه مرده 
است، مقامات لبنان جنازه اي را به زن نشان مى دهند كه بيچاره تا شناسايي 
جنازه و اينكه خيالش راحت شود كه جنازه شوهرش نيست صد بار 
مى ميرد و زنده مى شود. خالصه بعد ا ز چند روز نگراني و اضطراب، 
معلوم مى شود كه مرد از آن دسته مردان آرمانخواهي است كه به مرام 
سوسياليسم و كمونيسم بسيار ارادت دارد و به همين دليل جاسوس 
روس ها در انگليس بوده و با لو رفتن چند نفر از همكارانش  او هم 
در معرض لو رفتن قرار مى گيرد به همين دليل بى خبر و ناگهان مجبور 
به گريز به روسيه مى شود، زن بيچاره مى ماند با كلي بدبختي و ننگ 
جاسوس بودن همسر كه بر روح او و بچه هايش سنگيني مى كند، ترس و 
تهديد و تحقير، هم كه ديگر كمترين تبعات اجتماعي چنين تهمت هايي 
مى تواند باشد. اما زن كه عاشق شوهر آرمانخواه اش است و بايد تاوان 
اين عشق را پس بدهد  تصميم مى گيرد كه خود شخصا به شوروي رفته 
و حقيقت را  از زبان همسرش بشنود، او عليرغم تهديد دولت انگليس 
كه در صورت سفر به شوروي ديگر نمى تواند به انگلستان بازگردد راه 
شوروي را درپيش مى گيرد و آن جا با همسر مالقات مى كند و شوهر 
به او مى گويد كه از وقتي كه دانشجوي دانشگاه كمبريج بوده همواره در 
آرزوي فراهم نمودن دنيايي بهتر براي بشريت به سر مى برده و وقتي با 
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وب نوشت هاى مادرانه

كمونيسم آشنا شده دريافته كه اين همان گمگشته اي است كه به دنبالش 
ساختن  و  بشريت  نمودن  خوشبخت  براي   مى گيرد  تصميم  و  بوده  
دنيايي بهتر به اين مسلك روي آورد و به دولت كمونيستي كه به گمان 
وي نمونه عملي اتوپياي بشري است خدمت كند. زن هر چه عجز و البه 
مى زند كه مرد را برگرداند فايده نمى كند زيرا كه مرد يكي از اعضاى نسبتا 
بلند مرتبه حزبي شده و ديگر اگر هم بخواهد نمى تواند باز گردد زيرا 
روس ها بسيار دوستانه تهديد به مرگش نموده اند، زن بدبخت كه ديگر 
در انگستان جايي ندارد براي ديدن دخترش كه حاال نزد شوهر سابقش 
در آمريكا زندگي مى كند به نيويورك مى رود و در آن جا نيز از طرف 
دولت آمريكا به خاطر گناه نكرده مورد آزار و اذيت قرار مى گيرد ( البته 
از نوع غربي اش كه طرف جان سالم به در مى برد و نه نوع شرقي آن كه 
طرف را مى فرستند آنجايى كه عرب نى مى اندازد ) خالصه زن بدبخت 
مى ماند و دو بچه شوهرش و دختر خودش كه حاال همسر سابقش 
عليرغم ميل دختر حاضر نيست او را به وي برگرداند و كلي مصيبت، مرد 
آرمانخواه هم كه نتوانست بشريت را خوشبخت كند خانواده اش را كه زن 
بيچاره براي حفظ آن خود را به آب و آتش زده بود به خاك سياه نشاند 
مرد آرمانخواه ماجرا هم در سن هفتاد وشش سالگي در همان سرزمين 
آرزوها كه بعدها برايش تبديل به سرزمين زندان ها شده بود به عالم باقى 
مى شتابد. تمام اين ماجرا به گفته تهيه كننده فيلم واقعي بوده و از روي 

يك حقيقت تلخ بازبيني شده است. 
من در ايران اما زنان بسياري را سراغ دارم كه تاوان هاى سنگيني برسر 
آرمان هاى همسران خود داده اند، فال كت هايي كشيده اند كه تحمل آنها 
براي يك مادر و يك زن  از تحمل صدها روز شكنجه سخت تر است، اما 
هيچ كجا اثرى و نامى ازشان نيست قهرمانان بى ادعائى كه عمرى را بر سر 
آرمانهاى همسرانشان به سختى گذراندند و دم نزدند درود بر همة آنان باد.

پست يازدهم 

روزنامه ي عصر
به فريادها و سخت گيري هاش عادت كرده بود همانطور كه زماني به سكوت و 
كناره گيري اش عادت داشت. حاال چند سالي است كه در خانه به سر مى برد و زن 
باز هم مجبوراست تاوان روزهاي سخت را پس بدهد، كدامشان سخت تر است زندان 
و بي سرپرستي خانواده كارسخت روزانه و خياطي هاى شبانه ، بيماري پسر كوچك و 
مراقبت هاى طاقت فرسا براي جان سالم بدربردنش از فلج اطفال ، بد خلقي هاى دختر 
بزرگ كه به تاوان جرم پدر از دانشگاه اخراج گرديده و  صبح تا شب در خانه به جان مادر 
نيش مى زند بي خانگي و آوارگي هايي كه تمامى نداشت و بدتر از همه روزهاي مالقات با 
يك كوله هديه و خوراكي رفتن و به زور خنديدن و خود را در آسايش و راحتي نشان 
دادن تا براي آن كه در آنجاست تحمل شكنجه و زندان را راحت تر كند و با كوله باري 
از درد بازگشتن راستي چه كسي به فكر شكنجه هاى است كه او هر روز و هر ساعت 

تحمل مى كند؟
يا اين روزها بازگشت مرد، مريض احوال و كم طاقت، زن باز هم تحمل، تحمل فريادها 
باز هم دكتر و دوا و درمان باز هم بي پولي باز هم سكوت و گذشت، و فريادهاي مرد كه 

از نرسيدن به موقع روزنامه عصر، بچه ها را از خانه فراري داده است؟ 

پست دوازدهم

رسيتال آواز
 

شب گذشته خانم پري زنگنه رسيتال آوازي داشت در فرهنگسراي نياوران، اين خانم 
هنرمند را خانم هنرمند ديگري به نام دلبر حكيم آوا با نوازندگي زيباي پيانواش همراهي 
مى كرد. صداي خانم زنگنه و قطعاتي كه اجرا مى كرد محشر بود. اين بانوي هنرمند قطعاتي 
از شوبرت و شومان و كارل ارف را به زيبايي تمام اجرا كرد. اين رسيتال دو ويژگي داشت 
كه دومى براي من بسيار بسيار جالب بود. ويژگي اول اينكه ايشان برخالف برنامه هاى اپراي 
متداول در بين هر قطعه درباره آنچه اجرا كرده  توضيحاتي، هم درباره ي سازنده قطعه و 
هم درباره موضوعي كه آن قطعه براي آن سروده شده است براي شركت كنندگان مى داد 
كه براي كم سواداني مثل من بسيار جالب بود و باعث شد كه بفهميم كليسا چقدر در شكل 
گيري و رشد موسيقي كالسيك نقش داشته و همه چي در واقع از كليسا و اين سنت خواندن 
سرودهاي مذهبي با صوت و موسيقي زيبا شروع شده و نشر پيدا كرده است، همينطور 
فهميدم كه فردي به نام كارل ارف چگونه توانسته با روش هاى نو و بديع بنيانگذار نوعي 
آموزش موسيقي كالسيك به كودكان باشد، و اينكه در عرصه موسيقي فلكوريك ايران چقدر 

كار شده و چقدر جاي كار دارد.
اما ويژگي دوم كه بسيار برايم جالب بود برخورد اين بانوي هنرمند با كودكاني بود كه در 
سالن وجود داشتند، ايشان وقتي صداي چند بچه را شنيد، به مادران آن ها گفت كه بسيار كار 
خوبي كرده اند كه بچه ها را با خود به اين محفل هنري آورده اند وتاكيد كرد كه براي او اصال 
ناراحت كننده نيست كه  اگر گاهي هم صداي كودكي به گوش برسد و به مادران توصيه كرد 
كه هراز گاهي بچه ها را به محافلي ببرند كه به نظر ممكن است از حد سن آنان بيشتر باشد 
ولي باعث مى شود كه بچه ها از سنين پايين تر با اين محافل آنشنا شوند، اما مراقب باشند كه 
حضور در اين محافل باعث ناراحتي بچه ها نشود و وسايلي كه آنان را سرگرم مى كند، مثل 
خوراكي يا اسباب بازي با خود همراه داشته باشند، البته مشروط به اين شرط كه بچه ها نيز 

حداقل در سني باشند كه بشود با اين وسايل آنها را سرگرم كرد.
پري زنگنه به خانم هايي كه در سالن بودند از زيبايي و روياهاي دوران كودكي و اينكه 
شخصيت هر فردي در ميان آن روياهاست كه ساخته مى شود سخن گفت، او همچنين براي 
بچه هايي كه در سالن حضور داشتند هدايايي نيز در نظر گرفته بود، اگرچه به قول خودش 

اين هدايا چيزي جز مداد و قلم نمى توانست باشد.
بعد از اين حرف هاى پري زنگنه كه با استقبال جمع هم روبرو شد مستمعيني كه بچه 
نداشتند نسبت به مستمعيني كه بچه داشتند با صبرو حوصله بيشتري برخورد كردند و همه 
توانستند در محيطي آرام به قطعات زيباي اپراي پري زنگنه گوش بدهند. راستي اگر شرايط 
همديگر را درك مى كرديم چقدر راحت تر مى توانستيم با هم كنار بيايم و با هم از همه آنچه 

كه در عرصه هاى مختلف وجود دارد لذت ببريم و بهره مند شويم.   
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران

12 فروردين (1 اپريل)
301 خورشيدى(922 ميالدى)

پرآوازه  عارف  حالج،  منصور  بن  حسين  كردن  دار  بر 
ايرانى به دستور ابومحمد حامدبن عباس وزير المقتدر 

عباسى
 كتاب هاى متعدد در مورد حسين بن حالج در شركت 

بببببببب
  

كتاب موجودند. با همكاران ما در شركت كتاب تماس بگيريد و 
يا به وب سايت شركت كتاب www.ketab.com مراجعه كنيد 

1297 خورشيدى (1918ميالدى)
مديريت  به  زنان»  «زبان  مجله  شماره  پنجم  انتشار 

صديقه دولت آبادى 
1304 خورشيدى (1925 ميالدى)

زادروز  منصور ياحقى آهنگساز و نوازنده چيره دست سنتور
1324 خورشيدى (1945 ميالدى)

زادروز  بهاءالدين خرمشاهى، پژوهشگر
1332 خورشيدى (1953 ميالدى)

زادروز  مهين خديوى، شاعر
1342 خورشيدى(1963 ميالدى)

گشايش آرامگاه حكيم عمرخيام نيشابورى و شيخ عطار در نيشابور
1342 خورشيدى(1963 ميالدى)

گشايش آرامگاه نادرشاه افشار در مشهد از آثار ساخته شده توسط انجمن آثار ملى 
با طراحى مهندس هوشنگ سيحون

1348خورشيدى (1969 ميالدى)
تأسيس مركز حفظ و اشاعه  موسيقى ايران

1358خورشيدى (1979ميالدى)
درگذشت عبدالرسول خيام پور - محقق و مؤلف

1358خورشيدى (1979ميالدى)
در اين روز يك رفراندم توسط خمينى براى آن كه به حكومت  اسالمى خود رسميت 
كه   كردند  اعالم  و  شد  انجام  متحد)  ملل  سازمان  نظار  هيئت  حضور  (بدون  دهد 

اكثريت 98/20 درصد مردم ايران به جمهورى اسالمى راى داده اند.
1360خورشيدى (1981ميالدى)

درگذشت  اللهيار صالح، وزير، سفير، سياستمدار ايرانى و از رهبران جبهه ملى ايران
1381 خورشيدى (2002 ميالدى)

درگذشت ژاله كاظمى برنامه ساز راديو و تلويزيون و دوبلور، در آمريكا

13 فروردين (2 اپريل)
1337 خورشيدى (1958 ميالدى)
زادروز  على خدايى، قصه نويس
1382 خورشيدى(2003 ميالدى)

درگذشت كاوه گلستان، عكاس و مستندساز ايرانى در 
 1329 سال  تير   17 در  (تولد  مين  انفجار  پى  در  عراق 

خورشيدى)
موجود  كتاب  شركت  در  گلستان  كاوه  كتاب هاى   

وووووووووووووووووووووووووررررررررررررررررررر
 

مى باشند

14 فروردين (3 اپريل)
1282 خورشيدى(1903 ميالدى)

ويولن،  نوازنده  و  موسيقى  پژوهشگر  آهنگسار،مدرس،  صبا،  ابوالحسن  زادروز 

سه تار  و سنتور (درگذشت 28 آذر 1336 خورشيدى)
  كتاب هاى آموزشى ابوالحسن صبا براى ويولن، سه تار 

و سنتور در شركت كتاب موجود مى باشند.
1299 خورشيدى(1920 ميالدى)

زادروز پروفسور احسان يارشاطر بنياد گذار دانشنامه 
ايرانيكا 

1315خورشيدى(1936 ميالدى)
زادروز نادر ابراهيمى، داستان نويس ايرانى 

1333خورشيدى (1954ميالدى)
زادروز  رخشان بنى اعتماد، كارگردان و فيلمنامه نويس

1341 خورشيدى ( 1962 ميالدى)
زادروز آزيتا قهرمان، نويسنده

1362خورشيدى (1983ميالدى)
درگذشت علينقى بهروزى - محقق و مؤلف

1379 خورشيدى(2000 ميالدى)
درگذشت عباس سحاب، پدر جغرافياى نوين ايران

1389خورشيدى (2010ميالدى)
درگذشت  رضا كرم رضايى، بازيگر

15فروردين  (4 اپريل)
1093 خورشيدى (1714 ميالدى)

درگذشت محمدصالح اصفهانى،خوشنويس دوره صفوى
1320خورشيدى (ميالدى1941 ميالدى)

درگذشت پروين اعتصامى، شاعر
    كتاب ديوان اشعار پروين اعتصامى به فارسى و 

به فارسى و انگليسى در شركت كتاب موجود مى باشد.
1320 خورشيدى (1941ميالدى)

زادروز رضا شفيعيان، نوازنده ى سنتور
1328 خورشيدى (1949 ميالدى)

زادروز  ايرج ضيايى، شاعر
1381 خورشيدى (2002 ميالدى)

درگذشت دكتر احمد بيرشك، محقق و پيشگام معاصر 
علوم رياضى و تجربى

16 فروردين  (5 اپريل)
1326 خورشيدى (1947 ميالدى)

درگذشت محمدعلى شاه، پادشاه قاجار
1333 خورشيدى (1934 ميالدى)

زادروز  بنفشه حجازى، شاعر و پژوهشگر
1337 خورشيدى (1958 ميالدى)

اعالم رسمِى طالق محمدرضاشاه پهلوى و ملكه ثريا (اسفنديارى)
1377 خورشيدى (1998 ميالدى)

درگذشت احمد آرام، پژوهشگر، نويسنده و مترجم در آمريكا
1383 خورشيدى (2004 ميالدى)
درگذشت حسن حسينى، شاعر

17 فروردين  (6 اپريل)
1311 خورشيدى ( 1932ميالدى)

زادروز يداهللا رؤيايى، شاعر و يكى از تحليل گراِن شيوه ى نيمايوشيج 

روزشمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
12 فروردين تا 10خرداد
April - May 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
1321 خورشيدى ( 1942ميالدى)

درگذشت هاشم عربشاهى، رئيس سابق آگاهى و شكنجه گر زندانيان سياسى، در 
سن 73 سالگى، در زندان شهربانى 

1323 خورشيدى (1944 ميالدى)
درگذشت خليل ثقفى (اعلم الدوله)، مؤسس و رئيس نخستين انجمن روان شناسى 

در ايران و مؤلف چندين كتاب در همين زمينه 

18 فروردين  (7 اپريل)
1324 خورشيدى (1945)

درگذشت رحيم خان قانونى شيرازى، نوازنده قانون
1328 خورشيدى (1949 ميالدى)

افزايش غرفه اى از قرآن هاى خطى،  به غرفه هاى موزه ى ايران باستان.
1350 خورشيدى (1971ميالدى)

ترور سرلشكر فرسيو - رييس دادرسى ارتش شاهنشاهى
1372 خورشيدى (1993 ميالدى)

درگذشت عليرضا افضلى پور، بنيانگذار دانشگاه كرمان
1379 خورشيد (2000 ميالدى)

درگذشت محمدعلى فردين، بازيگر سرشناس سينماى ايران
 

19 فروردين  (8 اپريل)
1312 خورشيدى ( 1933ميالدى)

زادروز  جمال ميرصادقى
1330 خورشيدى (1951ميالدى)

و  سبك  صاحب  پژوهشگر  و  نويسنده   - هدايت  صادق  درگذشت  و  خودكشى 
راهگشاى معاصر

صادق  نزديك  ياران  (از  شهيدنورايى  حسين  درگذشت 
هدايت)

1381 خورشيدى(2002 ميالدى)
درگذشت جمشيد اسماعيلخانى، بازيگر سينما، تئاتر و 

تلويزيون
1385 خورشيدى (2006 ميالدى)

وزارت  پيشين  معاون  عروضى  عليرضا  درگذشت 
بازرگانى و وزارت كشور در دوران پهلوى در 64 سالگى 

در لندن. وى فرزند دكتر آذر ابتهاج بود. 
 كتاب خاطرات ابوالحسن ابتهاج در 2 جلد از انتشارات 

رررررررررررررررررررررررررررررررررر

شركت كتاب 

20 فروردين ( 9 اپريل)
1316 خورشيدى (1937 ميالدى)

فعال  و  مترجم  و  نويسنده  اميرشاهى  مهشيد  زادروز  
سياسى در شهر كرمانشاه 

شركت  انتشارات  از  سفر  در  و  حضر  در  كتاب هاى 
ييييييييييييييييييييييييييييييي

 
كتاب و كتاب هاى مادران و دختران 4 جلدى از انتشارات 

نشر فردوسى در سوئد در شركت كتاب موجودند.
1318 خورشيدى (1939 ميالدى)

زادروز دكتر فريدون جنيدى، اسطوره شناس ايرانى
كتاب هاى شاهنامه در 6 جلد و كتاب هاى ديگر ايشان 

ررررررر ز
 

در باب فرهنگ باستان ايران در شركت كتاب موجود است. 
1351 خورشيدى (1972)

درگذشت حاج محمد نمازى، بنيانگذار بيمارستان نمازى 
شيرازى و بنيانگذار شبكه آب لوله كشى در شيراز

1359خورشيدى (1980 ميالدى)
قطع رابطه  ايران و آمريكا

1385 خورشيدى (2006 ميالدى)
درگذشت محمدرحيم متقى ايروانى بنيانگذار كارخانه كفش ملى در ايران.

21 فروردين (10 اپريل)
1314 خورشيدى (1935 ميالدى)

دوره  وى  آثار  از  رديف دان-  و  خواننده   - سروستانى  رضوى  نورالدين  زادروز 

رديف آوازى به روايت نورعلى برومند است.
1321 خورشيدى (1942 ميالدى)
زادروز  احمد ميرعاليى، مترجم

1344 خورشيدى (1965ميالدى)             
سوءقصد به جان محمدرضاشاه پهلوى توسط سرباز 

وظيفه رضا شمس آبادى  
1384 خورشيدى (2005 ميالدى)

درگذشت اسماعيل نواب صفا، شاعر و موسيقيدان
خاطرات هنرى ايشان با عنوان «قصه شمع» در شركت 

رررررررررررررررررر
خ  

كتاب موجود است 
1389 خورشيدى (2010 ميالدى)

درگذشت كيومرث ملك مطيعى - هنرپيشه سينما وتلويزيون. او كار در سينما را از 
سال 1350 با «يك چمدان سكس» به كارگرداني محمد متوسالني شروع كرد. 

 22 فروردين  (11 اپريل)
1333 خورشيدى ( 1954ميالدى)

اعالم رسمى تشكيل «كنسرسيوم بين المللى» براى فروش نفت ايران 
1358 خورشيدى ( 1979ميالدى)

گارد  فرمانده  نشاط،  على  سرلشكر   – تهران  شهردار  پى،  نيك  غالمرضا  اعدام 
على  سپهبد   – ملى  شوراى  مجلس  نماينده  بيات  حسينعلى  سرلشكر   – جاويدان 
حجت كاشانى، رئيس تربيت بدنى - عباسعلى خلعتبرى، وزير امور خارجه كابينه 
هويدا و آموزگار – مهندس منصور روحانى، وزير برق و وزير كشاورزى كابينه 
حسن  سرلشكر   – نظامى  دادگاه  اسبق  رئيس  مجيدى،  تقى  محمد  سپهبد   – هويدا 
به  ساواك  رئيس  چهارمين  مقدم،  ناصر  سپهبد   – ساواك  رئيس  دومين  پاكروان، 
دستور روح اهللا خمينى و شوراى انقالب و آگاهى دولت موقت به رهبرى مهندس 

مهدى بازرگان 
عوامل  و  علل  بررسى  حادثه-  «دامگه  در  كتاب 

ه
 

فروپاشى حكومت شاهنشاهى « گفتگوى عرفان قانعى فرد 
با پرويز ثابتى فائم مقام ساواك 

نوشته  ساواك»  كارنامه  در  سخنى  «داورى-  كتاب 
پپپپپپپپپپپپپپپ ب

تيمسار منوچهر هاشمى 
مورد  در  آرام  اسد  دكتر  نوشته  «دسيسه»  كتاب 

يييييييييييي

بعضى از مقامات حكومت شاهنشاهى كه در همان دوران 
خمينى  حكومت  آمدن  كار  سر  بر  با  و  شدند  بازداشت 
جوخه  به  از آنها بمانند مهندس منصور روحانى  بعضى 

اعدام سپرده شدند ، توضيح و تشريح كرده است
هر سه كتاب از انتشارات شركت كتاب 

1389 خورشيدى (2010 ميالدى)
جهان قشقايى خواننده موسيقى پاپ  ايرانى در سن 55 

سالگى بر اثر حمله قلبى در آمريكا درگذشت. 
جهان كه در سال 1334 شمسى به دنيا آمد، در طول بيش 
از 40 سال فعاليت هنرى خود ترانه هاى زيادى را با آن 
صداى محزون خود خواند. او به نام نگاه كن برگرفته از 

شعرى از فروغ فرخزاد است.
بزرگان،  ياد  به  عشق،  شهر  آلبومهاى  هنرمند  اين  ااز 

لحظه هاى عاشقى، طلوع فردا، خبر تازه، از دست عشق، سرگذشت، پرنده و پرواز به 
يادگار مانده است.

23 فروردين  (12 اپريل)
1301 خورشيدى ( 1922ميالدى)
زادروز  پرويز داريوش، مترجم

1306 خورشيدى (1927 ميالدى)
دريافت امتياز مجله  «پيك سعادت نسوان»، توسط روشنك نوع دوست

1382 خورشيدى (2003 ميالدى)
درگذشت فريدون كار در لندن

1384 خورشيدى (2005 ميالدى)
درگذشت شاهرخ مسكوب، نويسنده، پژوهشگر و مترجم ايرانى در پاريس- بر اثر 

ابتال به بيمارى سرطان  خون.
عدوى از پژوهشگران نامى ايران در زمينه شاهنامه فردوسى بود. كتاب هاى مقدمه اى 

حه ب
صف

در 
مه 

ادا

©Copyright 2014 Ketab Corp.3737 مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره17، جدول ايرانشهر شماره 70، همراه با يازدهمين ضميمه پزشكى و سالمت ايرانشهر، آوريل 2014



روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران

بل
ه ق

فح
ز ص

مه ا
بر رستم و اسفنديار و سوگ سياوش از آثار مهم او در اين زمينه است.ادا

1385 خورشيدى (2006 ميالدى)
درگذشت استاد دكتر عزت اهللا همايونفر شاعر و نويسنده مبارز ايرانى.

1387 خورشيدى (2008 ميالدى)
درگذشت عباس كاتوزيان نقاش ايرانى، بر اثر كهولت سن در سن  85 سالگى در 

تهران. وى  از شاگردان كمااللملك نقاش بود.
1387 خورشيدى (2008 ميالدى)

درگذشت صمد سردارى نيا، محقق و مورخ تاريخ معاصر كشور و آذربايجان. وى 
در  قره باغ  آذربايجان،  مشاهير  از  مى توان  او  آثار  از  ارديبهشت 1326بود.  متولد 
پيشگام  آذربايجان  تنباكو،  نهضت  در  تبريز  اولين ها،  شهر  تبريز  تاريخ،  گذرگاه 

جامعه مدنى و باقرخان ساالر ملى نام برد.
1391 خورشيدى (2012 ميالدى)

زمينه  در  صاحب نظر  و  گيلك  موسيقيدان  و  خواننده  پوررضا،  فريدون  درگذشت 
موسيقى فولكلوريك گيلكى 

25فروردين (14 اپريل)
1279 خورشيدى (1900 ميالدى)

رمان نويس،  نويسنده،  حجازى،  محمد  روز  زاد 
روزنامه نگار  و  سياستمدار  مترجم،  نمايشنامه نويس، 

ايرانى 
مجموعه كتاب هاى محمد حجازى (از انتشارات شركت 

ييررررريريريرررررررريررريررريرررررررريررير
 

كتاب) در شركت كتاب موجود مى باشند 
1281 خورشيدى (1902 ميالدى)

نخستين  و  موسيقيدان   - صبا  ابوالحسن  زادروز 
تدوين گر نت در موسيقى ايرانى

 كتاب هاى نت استاد در شركت كتاب موجود اند 
وووووووووووووووووووووي

 
1291 خورشيدى (1912 ميالدى)

سرور مهكامه، شاعر ايرانى در الهيجان به دنيا آمد (او در شمار هيئت رييسه ى 
نخستين كنگره نويسندگان ايران در سال 1325 بود)

1352 خورشيدى (1973 ميالدى)
در  فلسفه  استاد   - قشمه اى  محى الدين  مهدى  درگذشت 

دانشگاه و مفسر قرآن كريم
1357خورشيدى (1978ميالدى)

درگذشت اميراسداهللا علم – نخست وزير و وزير دربار 
پهلوى

به  علم  اسداهللا  يادداشت هاى  اوريژينال  كتاب هاى 
ووووووووووووووووووووووووو ه

 
كوشش دكتر عاليخانى و از انتشارات آيبكس در شركت 

كتاب موجود مى باشند.
1368 خورشيدى (1989 ميالدى)

درگذشت اكبر داناپرست استاد و دانشمند علوم رياضى 
كوشش  به  بيرونى  ابوريحان  الباقيه  آثار  كتاب 

ر
 

شادروان داناپرست در شركت كتاب موجود است 

 26 فروردين (15 اپريل) 
1240 خورشيدى (1861 ميالدى)

زادروز عماُدالُكّتاب استاد خوشنويس، شاعر و عضو كميته مجازات در قزوين 
1307 خورشيدى (1928 ميالدى)

زادروز نادر جهانبانى خلبان نيروى هوايى شاهنشاهى ايران و پدر آكروجت ايران
1309 خورشيدى (1930 ميالدى)

 زادروز محمدعلى كشاورز، بازيگر سينما و تئاتر ايران. 
1324 خورشيدى (1945 ميالدى)

تشكيل «جمعيت پرورش كودك» به مديريت نصرت مشيرى
1387 خورشيدى (2008 ميالدى)

درگذشت بهروز مقصودلو، هنرمند، معمار و مستندساز ايرانى در سن 60 سالگى بر 
اثر سكته قلبى در بيمارستان كسرى در تهران.

27 فروردين  (16 اپريل)
1335خورشيدى (1956ميالدى)

به تصميم كنسرسيوم، ميزان استخراج نفت ايران، دو و نيم ميليون تن افزايش يافت

1337 خورشيدى (1958 ميالدى)
نخستين كارخانه ى داروسازى (توليد دارو) در ايران آغاز به كار كرد

1385 خورشيدى (2006 ميالدى)
درگذشت پوپك گلدره بازيگر سينما و تلويزيون در تهران

1387 خورشيدى (2008 ميالدى)
درگذشت پروين دولت آبادى شاعر نام آشناى كودكان ايران در سن 84 سالگى در 

ايران. 

28 فروردين  (17 اپريل)
1246 خورشيدى

زادروز  حسن خان نورى اسفنديارى (محتشم السلطنه) دريوش مازندران،خوشنويس 
علل  محتشمى،  اخالق  او:  آثار  از  ملى-  شوراى  مجلس  در  تهران  مردم  ونماينده 

بدبختى و عالج آن. 
1336 خورشيدى (1957ميالدى)

زادروز فريده خردمند، قصه نويس
1338 خورشيدى (1959ميالدى)

زادروز مجيد مجيدى، كارگردان، فيلمنامه نويس و بازيگر ايرانى
1340 خورشيدى (1961 ميالدى)

ساختمان بناى رآكتور اتمى دانشگاه تهران آغاز شد
1389 خورشيدى (2010 ميالدى)

شجاع الدين شفا نويسنده و پژوهشگر ايرانى شامگاه جمعه 28 فروردين در سن 92 
سالگى در پاريس درگذشت.

شهر  در  فرهيخته  خانوادهاى  در  شمسى  هجرى  سال 1297  در  شفا  شجاعالدين   
و  پرداخت  تحصيل  به  فارسى  ادبيات  رشته  در  تهران  دانشگاه  در  شد.  متولد  قم 
تحصيالت خود را در بيروت و پاريس تا اخذ درجه دكترا در رشته ادبيات تطبيقى 

ادامه داد.
آقاى شفا در دوران پيش از انقالب پست هاى فرهنگى بااليى داشت. او مدتى دبيركل 

شوراى فرهنگى سلطنتى بود و رياست كتابخانه ملى پهلوى را بر عهده داشت.
گفته اند كه برخى از متون معروف منسوب به محمدرضا شاه پهلوى مانند كتاب 
«انقالب سفيد» و بسيارى از نطق هاى معروف او مانند سخنرانى خطاب به كوروش 

كبير در مراسم جشنهاى 2500 ساله به قلم آقاى شفا بوده است.
شجاعالدين شفا پس از انقالب به ويژه در عرصه فرهنگ و ادب با نظام اسالمى به 
مبارزه پرداخت و در جدال با موازين اعتقادى جمهورى اسالمى چند كتاب منتشر 

كرد.
1389 خورشيدى (2010 ميالدى)

هژبر يزدانى از چهره هاى سرشناس و ثروتمند سال هاى پيش از انقالب، در سن 76 
سالگى در كاستاريكا در گذشت.

1390 خورشيدى (2011 ميالدى)
درگذشت بيژن پاكزاد، طراح و توليدكننده سرشناس ايرانى-آمريكايى لباس هاى 

مردانه و عطر، براثر سكته مغزى در بيمارستانى در لس آنجلس.

29 فروردين  (18 اپريل)
1327 خورشيدى ( 1948ميالدى)

زادروز  سيروس شميسا، قصه نويس، منتقد ادبى و پژوهشگر
1360 خورشيدى (1981ميالدى)
مهراوه شريفى نيا، بازيگر سينما
1375 خورشيدى(1996ميالدى)

درگذشت جالل مقدم، بازيگر سينما و تئاتر

30 فروردين (19 اپريل)
1321 خورشيدى (1942 ميالدى)

ايران اعلم، عنوان نخستين استاد زن در دانشكده پزشكى را به دست آورد.
1349 خورشيدى(1960 ميالدى)

درگذشت محمدجواد تربتى، اديب و شاعر و مدير روزنامه پوالد.
1354 خورشيدى (1975 ميالدى)

تيرباران هفت تن از چريك هاى فدايى خلق و دو تن از اعضاى مجاهدين خلق در 
زندان اوين: محمد چوپان زاده، جليل افشار، عزيز سرمدى، بيژن جزنى، حسن ضياء 
ظريفى،  مشعوف كالنترى، و عباس سوركى (از فداييان خلق)،  كاظم ذواالنوار و 

مصطفى جوان خوشدل (از مجاهدين خلق).
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1385 خورشيدى (2006 ميالدى)
درگذشت استاد احمد باربد نوازنده استاد موسيقى اصيل ايرانى و نوازنده برجسته 

تار در تهران.
1385 خورشيدى (2006 ميالدى)

عمل  پى  در  سالگى   61 سن  در  ايرانى  برجسته  معمار  ميرميران  هادى  درگذشت 
جراحى در ستون فقرات، در آلمان  و در ايران به خاك سپرده شد. از آثار وى: طرح 
كتابخانه ملى ايران، ساختمان مركزى بانك توسعه صادرات، موزه ملى آب ايران و...

1385 خورشيدى (2006 ميالدى)
علوم  دانشگاه  پيشكسوت  استاد  پاريس،  در  فرهودى  ابوالحسن  دكتر  درگذشت 

پزشكى تهران و بنيانگذار رشته فوق تخصصى ايمونولوژى در ايران
1389 خورشيدى (2010 ميالدى)

حميده خيرآبادى، (نادره) ، بازيگر باتجربه سينما و تلويزيون ايران و مادر ثريا 
قاسمى، ديگر هنرپيشنه سرشناس ايرانى، در 86 سالگى در تهران درگذشت.

حميده خيرآبادى متولد 30 آذر 1303 در رشت بود و تحصيالتش را با وجود ازدواج 
زودرس در نوجوانى (13 سالگى) تا ديپلم ادامه داد. او از سال 1326با بازى در تئاتر 
وارد دنياى هنرپيشگى شد و پس از آن در سال 1332 با بازى در نقش يك مادر در 
فيلم «ميهن پرست» به سينما وارد شد و در سالهاى پيش از انقالب با نام سينمايى 

«نادره» شهرت و محبوبيت يافت.

 31 فروردين (20 اپريل)
1354 خورشيدى (1975 ميالدى)

پخش اعالميه  مقامات امنيتى، درباره «فرار نه تن از ماجراجويان زندانى از زندان 
اوين و كشته شدن آن ها به ضرب گلوله ى مأموران»

1 ارديبهشت (21 اپريل)
1296 خورشيدى (1917ميالدى)
درگذشت اديب الممالك فراهانى 

1321 خورشيدى (1942 ميالدى)
با  زنجيره اى  قتل هاى  قربانيان  از  و  پژوهشگر  و  شاعر  مختارى،  محمد  زادروز  

آمريت على خامنه اى و مصباح يزدى 
1330 خورشيدى (1951 ميالدى)

و  اديب  شاعر،  الشعرا)،  (ملك  بهار  محمدتقى  درگذشت 
سياستمدار

1335 خورشيدى (1956 ميالدى)
زادروز  مديا كاشيگر، شاعر، قصه نويس و مترجم

1359  خورشيدى (1980ميالدى)
درگذشت سهراب سپهرى - شاعر و نقاش صاحب سبك 

معاصر. از آثار او اتاق آبى و هشت كتاب
  آثار  سهراب سپهرى به صورت كتاب و كتاب گويا در 

شركت كتاب موجود مى باشند 
1383 خورشيدى (2004 ميالدى)

نصب لوح يادبود در رستوران ميكونوس در برلين آلمان به مناسبت ترور دكتر 
صادق شرفكندى،  فتاح عبدلى، همايون اردالن و نورى دهكردى از رهبران حزب 

دمكرات كردستان، در اين محل 

2 ارديبهشت (22 اپريل)
1332 خورشيدى (1953ميالدى)

دكتر  دولت  در  شهربانى  كل  ريس  افشارطوس،  محمود  ستاد  سرتيپ  درگذشت  
مصدق كه به طرز مشكوكى به قتل رسيد

1338 خورشيدى (1959ميالدى)
زادروز  قيصر امين پور، شاعر

1366 خورشيدى (1987ميالدى)
درگذشت محمود محمودى خوانسارى - خواننده و موسيقيدان

3 ارديبهشت (23 اپريل)
1353خورشيدى (1974ميالدى)

درگذشت بهمن هيربد، مدير و موسس مجله موزيك ايران 
1358 خورشيدى (1979ميالدى)

درگذشت  محمدولى قرنى، نخستين رئيس ستاد مشترك ارتش جمهورى اسالمى 

1373 خورشيدى (1994ميالدى)
درگذشت ابوالحسن ورزى - شاعر 

1385 خورشيدى (2006 ميالدى)
درگذشت ايرج رستمى روزنامه نگار و ناشر روزنامه «ايران نيوز» در شهر گلندل 

كاليفرنيا
1386 (2007 ميالدى)

پهلوى،  محمدرضاشاه  حكومت  دوران  سياسى  رجل  هالكورامبد  دكتر  درگذشت 
نماينده مجلس شوراى ملى و دبيركل حزب مردم و رئيس دفتر و مشاور سياسى 

شاهزاده رضا پهلوى در تبعيد، در پاريس

4 ارديبهشت (24 اپريل)
1314 خورشيدى (1935 ميالدى)

تأسيس فرهنگستان زبان و ادبيات فارسى 
1319 خورشيدى (1940ميالدى)
تأسيس فرستنده  راديو ايران

1321 خورشيدى (1942 ميالدى)
زادروز  شهال الهيجى، مترجم، ناشر، و فعال حقوق زنان

1377 خورشيدى (1998ميالدى)
دوره   در  شاهنشاهى  ارتش  ستاد  رييس   ، باتمان قليچ  نادر  سپهبد  درگذشت 

محمدرضاشاه پهلوى.
1386 خورشيدى (2007 ميالدى)

درگذشت ليلى متين دفترى هنرمند، نقاش و مدرس دانشگاه هنرهاى زيبا دانشگاه 
تهران در پاريس. ليلى دختر دكتر احمد متين دفترى نخست وزير پيشين ايران و نوه 

دكتر محمد مصدق بود.
 

 5 ارديبهشت (25 اپريل)
1314 خورشيدى (1935ميالدى)

شركت  فرخنده جورابچى، نخستين نماينده  رسمى زنان ايران  در كنگره ى جهانى زن
1319 خورشيدى (1940 ميالدى)

انجام مراسم گشايش دستگاه فرستنده ى «راديو تهران»
1341 خورشيدى (1962 ميالدى)

روزنامه نگار،  بشر،  حقوق  فعال  نويسنده،  تاريخدان،  باقى،  عمادالدين  زادروز  
زندانى سياسى، رئيس و بنيانگذار كميته دفاع از حقوق زندانيان و از اعضاى سابق 
سپاه پاسداران و نويسنده كتاب درسى تاريخ معاصر دبيرستانهاى ايران در اوخر 

دهه هفتاد خورشيدى است
1348 خورشيدى (1969 ميالدى)

شهبانوى ايران  فرح پهلوى به همراهى آندره مالرو در پاريس خانه ايران را در 
خيابان شانزه ليزه افتتاح كرد. 

1384خورشيدى (2005 ميالدى)
جهان  تاريخى  و  مشهور  ايرانى  اذان  گوينده  اردبيلى،  مؤذن زاده  رحيم  درگذشت 

اسالم در آواز بيات ترك و در گوشه روح االرواح 
1388 خورشيدى (2009 ميالدى)

درگذشت بيژن ترقى، شاعر و ترانه سرا  بر اثر نارسايى تنفسى در سن 80 سالگى 
در تهران. وى در 12 اسفند 1308 در تهران متولد شد و از سال 1335 همكارى خود 

را با راديو آغاز كرد. 
  كتاب خاطرات زنده ياد بيژن ترقى با عنوان از پشت ديوارهاى خاطره و كتاب 

بب ررررررر

سروده هاى او   با عنوان آتش كاروان در شركت كتاب موجود هستند  

6 ارديبهشت (26 اپريل)
1338 خورشيدى (1959ميالدى)

زادروز  فريبا صديقى، قصه نويس و شاعر
1359خورشيدى (1980 ميالدى)

درگذشت اسماعيل مهرتاش، نوازنده ى تار و معلم موسيقى
1372 خورشيدى (1993 ميالدى)

درگذشت حسينعلى هروى، نويسنده و پژوهشگر ادبيات  و موسيقى  ايرانى
1379 خورشيدى (2000 ميالدى)

دوره  وى  آثار  از  رديفدان-  و  -خواننده  سروستانى  رضوى  نورالدين  درگذشت 
رديف آوازى به روايت نورعلى برومند است.
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7 ارديبهشت (27 اپريل)ادا

1306 خورشيدى (1927 ميالدى)
محمد  سيد  ميرزا  مديريت  به  ايران»  «تجدد  روزنامه   از  شماره  نخستين  انتشار 

طباطبائى در تهران
1311 خورشيدى (1932 ميالدى)

رابندرنات تاگور، اديب و فيلسوف هندوستان، براى يك ديدار فرهنگى  وارد تهران شد
1311 خورشيدى (1932 ميالدى)

زادروز  تورج نگهبان، شاعر و ترانه سرا
1330 خورشيدى (1951 ميالدى)

انتصاب دكتر محمد مصدق به نخست وزيرى
1379 خورشيدى (2000 ميالدى)

 درگذشت نورالدين رضوى سروستانى، خواننده و رديفدان موسيقى ايرانى

8 ارديبهشت (28 اپريل)
1300 خورشيدى (1921 ميالدى)

زادروز  سيمين دانشور، داستان نويس
  كتاب هاى شادروان سيمين دانشور در شركت كتاب 

ر ززززز

موجود است 
1309 خورشيدى  (1930 ميالدى)

 زاد روز جميله شيخى، هنرپيشه و بازيگر ايرانى
1325 خورشيدى (1946 ميالدى)

سيد جعفر پيشه ورى، صدر فرقه ى دموكرات آذربايجان، 
با هيئتى وارد تهران شد

1345 خورشيدى (1966 ميالدى)
محمدرضا  سوم  فرزند  پهلوى (دوم)،  عليرضا  زادروز 

شاه پهلوى و شهبانو فرح ديبا 
1345 خورشيدى (1966 ميالدى)

زادروز  سيدعليرضا ميرعلينقى، پژوهشگر تاريخ موسيقى، نوازنده  سنتور و از 
تهيه كنندگان سالنامه هاى موسيقى ايران

1359 خورشيدى (1980 ميالدى)
زادروز بهرام رادان، هنرپيشه و بازيگر ايرانى

1375 خورشيدى(1996 ميالدى)
درگذشت جعفر روحبخش، هنرمند نقاش ايرانى

1390 خورشيدى (2011 ميالدى)
درگذشت منوچهر سخايى (زاده 1314 خورشيدى در تهران) 

خواننده و بازيگر سينماى قبل از انقالب، از قديمى ترين چهره هاى موسيقى پاپ و از 
بازماندگان نسلى است كه با اجراى ترانه هاى عاشقانه بر بستر ملودى هاى ايرانى، 
با اركستراسيون غربى و كالم فارسى، در اواخر دهه 30 خورشيدى، محبوبيت خيره 

كننده اى براى اين سبك موسيقى به ارمغان آوردند.

9  ارديبهشت (29 اپريل)
1297 خورشيدى

نويسنده،  دانشمند،  معين،  محمد  دكتر  استاد  زادروز  
پديد  و  دهخدا  لغتنامه  سازمان  رئيس  و  پژوهشگر 

آورندهى فرهنگ معين
شركت  كتابفروشى  در  معين  و  دهخدا  فرهنگ هاى   

وووووورررررررررررررررررررررررررررررر
 

كتاب موجود است 
 1349 خورشيدى (1970 ميالدى)

درگذشت اسماعيل آشتيانى، نقاش
1368 خورشيدى (1989 خورشيدى)

درگذشت احسان طبرى، نويسنده، شاعر، پژوهشگر و از 
اعضاى كميته مركزى حزب توده 
1370 خورشيدى (1991 ميالدى)

درگذشت على اصغر زند وكيلى، خواننده
1370 خورشيدى (1991 ميالدى)

درگذشت دكتر غالمحسين صديقى، جامعه شناس و از اعضاى جبهه ملى و وزير 
كشور در كابينه دكتر محمد مصدق 

1380 خورشيدى (2001 ميالدى)
درگذشت كورش كوشان، از نخستين بازيگران كودك در سينماى ايران

1390 خورشيدى (2011 ميالدى)
مرگ خودخواسته سيامك پورزند، روزنامه نگار كهنه كار مقيم  ايران، كه خود را از 

بالكن منزل مسكونى اش در تهران به پايين پرتاب كرد و به زندگى خود پايان داد.

10  ارديبهشت (30 اپريل)
1150 خورشيدى (1871 ميالدى)

استاد  طالقانى،  عبدالمجيد  درويش  درگذشت 
شكسته  سبك  كننده  ابداع  او  شاعر.  و  خوشنويسى 

نستعليق در خوشنويسى بود.
1288 خورشيدى (1909 ميالدى)

و  شاعر  -رهى،  معيرى  (بيوك)  حسن  محمد  زادروز  
ترانه سرا- از آثار وى شب جدايى، آزادهام و مجموعه 

شعرهاى آزاده و سايه ى عمر.
  كتاب هاى رهى معيرى در شركت كتاب موجود هستند

1323 خورشيدى (1944 ميالدى)
انتشار مجله  «بيدارى ما» توسط زهرا اسكندرى

1334 خورشيدى (1955  ميالدى)
در  زن  استاد  نخستين  او  شد.  نائل  دكترا  درجه   دريافت  به  شجيعى  پوراندخت   

دانشكده ى ادبيات اصفهان بوده است.
1349 خورشيدى ( 1970 ميالدى)

درگذشت اسماعيل آشتيانى، نقاش، وى از شاگردان كمااللملك بود
1376 خورشيدى (1997 ميالدى)

درگذشت روح انگيز سامى نژاد، اولين بازيگر زن سينماى ايران، بازيگر نقش «دختر 
لر» در فيلمى به همين نام و فيلم ليلى و مجنون

11ارديبهشت (1 مي)
1275 خورشيدى(1896 ميالدى)

ترور ناصرالدينشاه قاجار به دست ميرزا رضا كرمانى در حرم حضرت عبدالعظيم 
در شهر رى.

1331خورشيدى (1952 ميالدى)
افتتاح آرامگاه سعدى در شيراز توسط محمدرضاشاه پهلوى و ملكه ثريا

1358خورشيدى (1979 ميالدى)
و  اسالمى  انقالب  شوراى  رييس  و  مجتهد  و  نويسنده  مطهرى،  مرتضى  درگذشت 

تئوريسين جمهورى اسالمى  به دست افراد گروه فرقان شد.
1383 خورشيدى (2004 ميالدى)

درگذشت كيومرث صابرى فومنى، نويسنده، طنزپرداز و مدير مسئول و سردبير 
نشريهى گل آقا

1388 خورشيدى (2009 ميالدى)
درگذشت رضا سيدحسينى مترجم سرشناس در ايران

آثار نويسندگان بزرگى چون آندره مالرو، مارگريت دوراس، ياشار كمال، ژان پل 
سارتر، آندره ژيد، آلبر كامو و بالزاك و.... توسط سيدحسينى به فارسى برگردانده 

شده.
1388 خورشيدى (2009 ميالدى)

اعدام دالرا دارابى، نوجوانى نقاش كه در سن 17 سالگى مرتكب قتل شده بود توسط 
قوه قضاييه نظام جمهورى اسالمى ايران در رشت. 

   12ارديبهشت (2 مي) 
1302 خورشيدى(1923 ميالدى)

زادروز  رضا ارحام صدر، هنرمند سينما و تئاتر  در  اصفهان
1325 خورشيدى(1946)

درگذشت غالمحسين رهنما، معاون دانشگاه تهران و استاد رياضيات
1341 خورشيدى(1962)

درگذشت حسين مجابى، نقاش مدرنيست

13 ارديبهشت (3 مي)
1316 خورشيدى (1937 ميالدى)

زادروز  محمد حقوقى، شاعر، منتقد و تحليلگر ادبى
1340 خورشيدى(1961)

درگذشت جهانگيرمراد حسام السلطنه، نوازنده ويولن و آهنگساز
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1383 خورشيدى (2004 ميالدى)
درگذشت احمد ميرفندرسكى آخرين وزير امور خارجه ى ايران در پاريس

1383 خورشيدى (2004 ميالدى) 
درگذشت گل اندام طاهرخانى(سوسن) خواننده - در لوس آنجلس

1385 خورشيدى (2006 ميالدى)
درگذشت سيد هادى ميرميران معمار و آرشيتكت نام آور ايرانى

14 ارديبهشت (4 مي)
901 خورشيدى(1522 ميالدى)

رياست  به  نامدار  نگارگر  بهزاد  كمال الدين  انتصاب 
كتابخانه شاه اسماعيل صفوى

1295 خورشيدى(1916 ميالدى)
دستگيرى و تبعيد محمدتقى بهار (ملكالشعرا) 

1302 خورشيدى (1923ميالدى)
تاريخى  سكه   يك  همراه  به  تشكرآميز  نامه اى  ارسال 
براى ميرزاده  عشقى، جهت سرودن شعرى به نام «كفن 
به  «روپوش»  طراح  رخشان،  مهرتاج  سوى  از  سياه»، 

جاى «چادر».
 كليات مصور ميرزاده عشقى در شركت كتاب موجود 

جججج
 

است
1304 خورشيدى (1925ميالدى)

نخستين بانك ايرانى (بانك سپه) گشايش يافت
1370 خورشيدى(1991 ميالدى)

درگذشت احمد طاهرى، اديب و پژوهشگر
1387 خورشيدى (2008 ميالدى)

درگذشت اسماعيل داورفر، بازيگر سينما و تئاتر و تلويزيون

15 ارديبهشت (5 مي)
1290 خورشيدى

زادروز  غالمحسين بنان خواننده ايرانى كه از سالهاى 
فعاليت  ايران  ملى  موسيقى  زمينه  در  دهه 50  تا   1321
آواز  استاد  راديو،  موسيقى  شوراى  عضو  او  داشت. 
موسيقى  انجمن  بنيانگذار  و  تهران  موسيقى  هنرستان 

ايران بوده است.
 آثار شادروان بنان در مركز موسيقى و فيلم ايران 

ن ررررررررررررررررررريرررررر
 

وابسته به شركت كتاب موجود است 
1328 خورشيدى (1949 ميالدى)

انتشار روزنامه ى «بانوان» به سردبيرى شهناز آزاد (دختِر  حسن رشديه، بنيادگذار 
نخستين مدرسه مدرن در ايران)

1329 خورشيدى (1950 ميالدى)
زادروز  گوگوش، هنرپيشه سينما  و آوازه خوان  

16 ارديبهشت (6  مي)
1290 خورشيدى (1911 ميالدى)

زادروز  ذبيح اهللا صفا، مورخ و اديب،مؤلف كتاب تاريخ ادبيات ايران
1300 خورشيدى (1921ميالدى)

انتشار روزنامه  «قرن بيستم» به مديريت ميرزاده عشقى
1349 خورشيدى (1970ميالدى)

درگذشت بديع الزمان فروزانفر -نويسنده و پژوهشگر
محمدحسين بشرويه اى معروف به بديع الزمان فروزانفر از اساتيد برجسته زبان و 

ادبيات فارسى و مولوى شناس نامدار بود.
بزرگان  از  گروهى  استاد  و  فارسى  ادبيات  پژوهش  بزرگ  چهرههاى  از  وى 
محمدرضا  دكتر  زرينكوب،  عبدالحسين  دكتر  جمله:  از  بوده است  معاصر  ادبيات 
محمدجعفر  دكتر  دبيرسياقى،  سيدمحمد  دكتر  صفا،  ذبيح اهللا  دكتر  شفيعيكدكنى، 
دكتر  رياحى،  محمدامين  دكتر  تجليل،  جليل  دكتر  دانشور،  سيمين  دكتر  محجوب، 

محمدعلى اسالمى ندوشن، دكتر حسينعلى هروى و دكتر سيدجعفر شهيدى.
او خود شاگرد دهخدا بود. عالمه دهخدا درسال 1314 مدرك دكتراى وى را امضا و 

او را به سمت استادى دانشگاه تهران منصوب كرد.
فروزانفر بنيانگذار نهضت تحقيق در متون كالسيك ادبيات فارسى و تصحيح آنها 

بود. تصحيح كليات شمس تبريزى از كارهاى برجسته 
فروزانفر به شمار ميآيد.

  آثار استاد فروزانفر در شركت كتاب موجود هستند 
رررررررررررووروررررررررورررررررو

و يكى از آثار ايشان «ديوان شمس كبير» توسط انتشارات 
شركت كتاب مجددا منتشر شده است 

1356 خورشيدى (1977ميالدى)
درگذشت محمدعلى اميرجاهد – نويسنده و موسيقيدان 

و تصنيف سرا
1383 خورشيدى (2004 ميالدى)

درگذشت حسين منزوى، شاعر غزل سرا  در 58 سالگى 
در تهران - از آثار او: «با سياوش از آتش»، «عشق در 

حوالى فاجعه»، «از ترمه و تغزل»، «ترجمه ى حيدرباباى شهريار» و...

17 ارديبهشت (7 مي)
1329 خورشيدى (1950ميالدى)

انتقال جسد رضاشاه به تهران و دفن در مقبره  شهر رى
1370 خورشيدى(1991 ميالدى) 

درگذشت مهرداد اوستا شاعر و اديب معاصر
1385 خورشيدى (2006 ميالدى)

مترجم  نويسنده،  پژوهشگر،  شهباز  حسن  درگذشت 
در  قلبى  سكته  اثر  بر  آورد  ره  فصلنامه  ناشر  و 

بيمارستانى در لوس آنجلس.
 آثار حسن شهباز در شركت كتاب موجود است 

ييييييييييييييييييبييي
 

1389 خورشيدى (2010 ميالدى)
ايرانى،  نويسنده  و  فيلمساز  طاهرى  باربد  درگذشت 

در بيمارستانى واقع در سن حوزه بر اثر بيمارى. وى كارش را در سينما با فيلم 
«رگبار» بهرام بيضايى به عنوان فيلمبردار و تهيه كننده آغاز كرد و فيلم خداحافظ 
رفيق امير نادرى، زير پوست شب، سمك عيار و را... تهيه و فيلمبردارى كرد. وى از 
اعتراضات مردم در انقالب با دوربين 35 ميليمترى مجموعه مستندى ساخت بنام 

سقوط 57.
1391 خورشيدى (2012 ميالدى)

درگذشت سمانه مراديانى، شاعر و مترجم بر اثر خودكشى در سن 24 سالگى. وى 
اولين مترجم ايرانى است كه كتابى از ژرژباتاى، متفكر فرانسوى را از طريق يك 

انتشارات رسمى به زبان فارسى برگردانده است.
1391 خورشيدى (2012 ميالدى)

بازيگر  و  فيلمنامه نويس  كارگردان،  تهران)،   1314 (زاده  قادرى  ايرج  درگذشت 
سرشناس و قديمى سينماى ايران بود. ايرج قادرى در 41 فيلم كارگردان، 4 فيلم 
نويسنده، 72 فيلم بازيگر، 9 فيلم تهيه كننده و 1 فيلم تدوينگر بود. آخرين فيلم او 

شبكه (1389) بود. 

18 ارديبهشت (8 مي)
1330 خورشيدى (1951ميالدى)

و  شاعر  و  اديب  ياسمى-  رشيد  غالمرضا  درگذشت 
استاد دانشگاه

1359 خورشيدى (1980ميالدى)
اعدام فرخ رو پارسا وزير آموزش و پرورش كابينه دوم 
و سوم اميرعباس هويدا، به عنوان مفسد فى االرض در 

بيدادگاه جمهورى اسالمى با حكم صادق خلخالى
 كتاب خانم وزير از انتشارات مهر ايران در مورد اين 

يييببيبيييييييييبيبييييبيبيبيييييييييبي

زن فرهيخته منتشر شده ودر شركت كتاب موجود است 

19 ارديبهشت (9  مي)
1306 خورشيدى (1927)

الغاى كاپيتوالسيون در ايران
1312 خورشيدى (1933 ميالدى)

زادروز  جمال ميرصادقى، قصه نويس
1378 خورشيدى(1999 ميالدى) 

درگذشت ذبيح اهللا صفا در شهر لوبك آلمان. وى از استادان ايرانى ادبيات فارسى 
بود. از تأليفات مشهور او  مى توان به تاريخ ادبيات در ايران اشاره كرد.
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20 ارديبهشت (10 مى)ادا

1309 خورشيدى (1930 ميالدى)
تأسيس مدرسه  هنرپيشگِى سينما، توسط اوانس اوگانيانس

1389 خورشيدى (2010 ميالدى)
صنفى،  فعال  و  روزنامه نگار  زيست،  محيط  فعال  بشر،  حقوق  فعال  كمانگر  فرزاد 
بيدادگاه هاى  در  پژاك  با  همكارى  و  عضويت  جرم  به  كه  بود  ايرانى  كرد  معلم  و 

جمهورى اسالمى به اعدام محكوم شد و در زندان اوين به دار آويخته شد

21 ارديبهشت (11 مي)
1331 خورشيدى (1952 ميالدى)

 زادروز  شهره آغداشلو (وزيرى تبار) هنرپيشه تئاتر و سينما 
برنده جايزه اسكار براى بهترين هنرپيشه نقش مكمل زن در سال 2003 ميالدى، 
براى بازى در فيلم خانه اى از شن و مه و  همچنين در سال 2009 ميالدى، براى بازى 

در نقش مكمل زن در مجموعه تلويزيونى خاندان صدام، 
موفق به دريافت جايزه معتبر اِمى شد. 

1375 خورشيدى (1996 ميالدى)
خودكشِى غزاله عليزاده، نويسنده ى «خانه  ادريسى ها»

 كتاب هاى غزاله عليزاده در شركت كتاب موجود است 
وووووووووووووووووووووووووووووووووو

 
1381 خورشيدى (2002 ميالدى)

درگذشت خسرو شاهانى، نويسنده  و طنز پرداز
1383 خورشيدى (2004 ميالدى)

مراسم خاكسپارى گلندام طاهرخانى (سوسن) با حضور 
برادرز»  گورستان «پيرس  در  ايرانيان  از  كثيرى  تعداد 

در نورت هاليوود (جنوب كاليفرنيا) برگزار شد.

22 ارديبهشت (21 مي)
1342 خورشيدى (1963ميالدى)

درگذشت دكتر موسى عميد - استاد و رييس دانشكده  حقوق و نايب رييس مجلس 
شوراى ملى

23 ارديبهشت (13 مي)
1313 خورشيدى (1934ميالدى)

درگذشت محمدحسن اصفهانى (اديب الدوله)- سياستمدار و مدرس و رييس مدرسه  
دارالفنون

1318 خورشيدى (1939ميالدى)
زادروز  محمد مهريار، معمار، مرمتگر، باستانشناس، نويسنده و پژوهشگر

24 ارديبهشت (14 مي)
 1334 خورشيدى (1955 ميالدى)

زادروز پرويز مشكاتيان، نوازنده و نواگر
1363 خورشيدى (1984ميالدى)

مدت  به  يغمايى  حبيب  روزنامه نگار-  و  يغمايى-محقق،نويسنده  حبيب  درگذشت 
سى سال تمام و بدون وقفه ماهنامه ادبى و فرهنگى يغما را منتشر كرد كه خود مدير 
و سردبير آن بود. دوره يغما يكى از مهمترين منابع ادبى ايران در فاصله سال هاى 

1327 تا 1357 است.
1370 خورشيدى (1991 ميالدى)

درگذشت حسن كامكار، نوازنده و استاد وُيُلن و  مدرس موسيقى

25 ارديبهشت  (15 مي)
1270 خورشيدى (1891 ميالدى)

لغو امتياز تنباكو در دوران ناصرالدين شاه   
1327 خورشيدى(1948 ميالدى) 

درگذشت شكراهللا قهرمانى، نوازندهى تار
1352 خورشيدى (1973 ميالدى)

درگذشت مهدى محى الدين الهى قمشه اى-استاد فلسفه دانشگاه و مفسر قرآن

26 ارديبهشت (16 مي)
1357 خورشيدى (1978ميالدى)

درگذشت حسن رادمرد، آهنگساز و نوازنده پيانو

1378 خورشيدى (1999ميالدى)
تاريخ  زمينه   در  پژوهشگر   - صفا  اهللا  ذبيح  درگذشت 

ادبيات فارسى 
كتاب  شركت  در  صفا  اهللا  ذبيح  شادروان  كتابهاى   

بببببببببببببببببييييييييييييييييييييييي
 

موجود است 

27 ارديبهشت (17 مي)
1279 خورشيدى (1900ميالدى)

اسالمى  جمهورى  پايه گذار  خمينى،  روح اهللا  زادروز  
نابودى  و  دينى  استبدادى  آغازگرحكومت  و  ايران  در 

ارزش هاى انسانى و ملى در ايران 
 

28 ارديبهشت (18 مي)
1302 خورشيدى (1923 ميالدى)

طنزپرداز،  روزنامه نگار،  خطيبى،  پرويز  زادروز 
و  راديو  ساز  برنامه  و  نويس،  نمايشنامه  ترانه سرا، 

تلويزيون
شادروان  خاطرات  كامل  كتاب  ناشر  كتاب  شركت   

يييووووووووييوووويويوويوويوووووويويز
 

پرويز خطيبى با عنوان «خاطراتى از هنرمندان» 
1330 خورشيدى (1951 ميالدى)

انتشار نخستين شماره ى مجله  «آزادى زنان» به صاحب 
امتيازِى ظفردخت اردالن 

1338 خورشيدى (1959ميالدى)
انجمن  سوى  از  نيشابورى  خيام  آرامگاه  ساخت  آغاز 

آثار ملى ايران با طراحى مهندس سيحون 

29 ارديبهشت (19 مي)
1261 خورشيدى ( 1882 ميالدى) 

از 1330  ايران  وزير  نخست  و  ايرانى  بزرگ  دولتمرد  دكتر محمد مصدق،  زادروز  
نفوذ  زير  كه  ايران  نفت  صنعت  شدن  ملى  معمار  عنوان  به  همچنين  وى  تا 1332. 
بريتانيا (شركت نفت ايران و انگليس بعدها بريتيش پتروليوم بى پى) بود شناخته 

مى شود.
1291 خورشيدى (1912 ميالدى)

ميرزا  ابوالفتح  با  جنگ  در  ايران  مشروطه  سردار  ارمنى،  يپرم خان  شدن  كشته 
ساالرالدوله.

1330خورشيدى (1951 ميالدى)
انتشار نخستين شماره  مجله «زنان» به صاحب امتيازِى صفيه فيروز 

1333 خورشيدى (1934 ميالدى)
زادروز جعفر مدرس صادقى، قصه نويس

1365 خورشيدى(1986 ميالدى)
درگذشت خان بابا معتضدى از پيشگامان سينماى ايران

30  ارديبهشت (20 مي)
1319 خورشيدى (1940 ميالدى)

زادروز  احمدرضا احمدى، شاعر نوپرداز در كرمان

31  ارديبهشت (21 مي)
1354 خورشيدى (19750 ميالدى)

و  تنبك  نوازنده  و  خواننده  شجريان،  همايون  زادروز 
كمانچه 

  اصل آثار اين هنرمند در مركز موسيقى و فيلم ايران 
وابسته به شركت كتاب براى فروش موجود است 

مجله  سردبير  و  بنيانگذار  بداغى،  ذبيحاله  درگذشت 
موزه ها در ايران

1389 خورشيدى (2010 ميالدى)
هنرمند  نوشين)،  (منير  سيحون  معصومه  درگذشت 
نقاش و موسس گالرى سيحون در سن 75 سالگى  بر 

وى  بود.  رشت  در  متولد 1313  وى  تهران.  در  سن  كهولت  و  مغزى  خونريزى  اثر 
همسر هوشنگ سيحون رئيس دانشكده هنرهاى زيبا و معمارى تهران بود.
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
1خرداد (22 مي)

1296 خورشيدى (1917ميالدى)
سابق  نماينده   السلطنه-  متين  عبدالمجيدخان  ترور 
اعضاى  (توسط  «عصرجديد»  روزنامه   مدير  و  مجلس 

كميته ى مجازات)
1298 خورشيدى  (1919ميالدى)

زادروز عباس يمينى شريف –نويسنده ادبيات كودكان 
و مدير روزنامه نونهال

  كليه آثار شادروان يمينى شريف كه توسط فرزند او 
ووووووووووو

هومن يمينى شريف منتشر مى شود در شركت كتاب براى 
فروش موجود است 

1300 خورشيدى (1921 ميالدى)
زادروز  جليل شهناز، نوازنده ى تار

 اصل آثار استاد جليل شهناز در مركز موسيقى و فيلم 
ررر ز

 
ايران وابسته به شركت كتاب براى فروش موجود است 

1307 خورشيدى  (1928ميالدى)
تصويب قانون اعزام محصل به خارج

1358 خورشيدى  (1979ميالدى)
زاد روز نازنين بنيادى، بازيگر سينما مقيم كاليفرنيا و 

سخنگوى سازمان عفو بين الملل در آمريكا 
مجله  با    2011 دسامبر   23 تاريخ  به  هنرمند  اين   
حقوق  اسالمى  «جمهورى  عنوان  با  شماره 13  ايرانشهر 
جمهورى  و  كرد  مصاحبه  است»  گرفته  بازى  به  را  بشر 

اسالمى را به نقض آشكار حقوق بشر متهم كرد .
1368 خورشيدى (1989ميالدى)

خودكشى عباس نعلبنديان –نمايشنامه نويس و بازيگر 
تئاتر (متولد سال 1326)

1371 خورشيدى (1992ميالدى)
درگذشت بهرام فرهوشى، مؤلف و پژوهشگر تاريخ

دكتر بهرام فرهوشى به سال 1304 خورشيدى در تهران 
ديده به جهان گشود. از سال 1341 به آموزش در دانشگاه تهران مشغول شد و مدت 
بيست سال زبان هاى اوستايى، پارسى باستان، پارسى ميانه (پهلوى)، اسطوره هاى 
ايرانى، خط هاى باستانى، لهجه شناسى ايرانى و تمدن و فرهنگ ايران را آموزش 
از  پس  اندكى  است.  باستان  ايران  تاريخ  و  فرهنگ  درباره  او  كارهاى  بيشتر  داد. 
انقالب از ايران خارج و در امريكا ساكن شد. در 66 سالگى در شهر سن خوزه در 

كاليفرنياى امريكا زندگى را بدرود گفت.
1376 خورشيدى (1997 ميالدى)

درگذشت مهدى ناظمى، نوازنده و سازندهى چيرهدست سنتور

2 خرداد (23 مي)
1296 خورشيدى (1917ميالدى)

اعضاى  از  و  ايران  آزادى  نهضت  بنيانگذار  حاج سيدجوادى،  صدر  احمد  زادروز  
نهضت مقاومت ملى. 

1302 خورشيدى (1923ميالدى)
زادروز  مجيد محسنى-بازيگر و كارگردان سينما

1343 خورشيدى (1964ميالدى)
درگذشت حبيب كهن، بنيانگذار كنيسه كهن در ايران

1376 خورشيدى (1997 ميالدى) 
درگذشت پروفسور احمد پارسا، گياه شناس و بنيانگذار 
زبان  (به  ايران  فلور  ايران،  ملى  طبيعى  تاريخ  موزه 

فرانسه)از آثار مهم  اوست.
1387 خورشيدى (2008 ميالدى)

نزديك ترين  از  يكى  جم،  فريدون  ارتشبد  درگذشت 
از  ايران،  معاصر  تاريخ  مهم  حوادث  شاهدان 
رضاشاه،  داماد  اولين  ارتش،  امراى  تحصيلكرده ترين 
آخرين  نظامى  معلمان  از  تبعيد،  در  او  محرم  و  همراه 
پادشاه ايران، رييس ستاد ارتش شاهنشاهى و ديپلمات، 
پس از گذشت بيش از سى سال دورى از ايران، در سن 
94 سالگى در بيمارستانى خارج از شهر لندن در تنهايى 

و سكوت درگذشت. وى متولد سال 1293 شمسى در تبريز بود.
 كتاب خاطرات و يادداشت هاى ارتشبد فريدون جم نوشته دكتر مرتضى مشير از 

و
 

انتشارات شركت كتاب
1390 خورشيدى (23 مى 2011 ميالدى)

درگذشت ناصر حجازى، دروازه بان مشهور ايرانى كه از يك سال و نيم پيش از آن 
گرفتار بيمارى سرطان ريه بود، در سن شصت و دو سالگى در بيمارستان كسرى 

در تهران درگذشت.

3 خرداد (24 مي)
1291 خورشيدى (1912ميالدى)

تدفين جنازه يپرم خان در دبيرستان كوشش تهران (خيابان نادرى)
1326 خورشيدى (1947 ميالدى)

افتتاح نخستين كنگره  كارگران ايران
1340 خورشيدى (1961 ميالدى)

درگذشت فرهاد ارژنگى نوازنده تار و آهنگساز
1360 خورشيدى (1981ميالدى)

درگذشت نصراهللا فلسفى -نويسنده و پژوهشگر
1361 خورشيدى (1982 ميالدى)

خرمشهر، از متجاوزين عراقى بازپس گرفته شد.
1382 خورشيدى (2003 ميالدى)
درگذشت عماد رام هنرمند آواز

4 خرداد (25 مي)
1286 خورشيدى (1907)

زادروز  عبدالحسين سپنتا - از نخستين سينماگران ايران
1299 خورشيدى(1920 ميالدى) 

كشته شدن شيخ محمد خيابانى، از فعاالن انقالب مشروطيت ايران. وى در خامنه در 
نزديكى تبريز متولد شد و از فعاالن سياسى در دوره انقالب مشروطه ايران بود. 
او در مجلس دوم به وكالت رسيد و بعد از دوره دوم به تبريز رفت و قيام نمود، كه 

سرانجام اين قيام به شكست و كشته شدن وى منتهى شد.
1316 خورشيدى (1937)

زادروز  جهانبخش پازوكى- آهنگساز و نوازنده
1338 خورشيدى (1959)

درگذشت محمدتقى كمال تهرانى -خوشنويس
1383خورشيدى (2004 ميالدى)

درگذشت امين امينى كارگردان و بازيگر سينما و تئاتر در سن 74 سالگى در لندن

5  خرداد (26 مي)
1302خورشيدى (1923 ميالدى)

زادروز پرويز شاپور، كاريكلماتوريست، در قم
1314 خورشيدى(1935 ميالدى)

انتصاب نخستين اعضاى فرهنگستان ايران از سوى هيأت وزيران وقت:
محمدعلى فروغى، على اكبر دهخدا، محمدتقى بهار، بديع الزمان فروزانفر، غالمرضا 
شفق،  رضازاده  حسابى،  محمد  صديق،  عيسى  قريب،  عبدالعظيم  رشيدياسمى، 

على اصغر حكمت، سعيد نفيسى و غالمحسين رهنما 
1317 خورشيدى (1938 ميالدى)

اعالم نامزدى وليعهد (محمدرضاپهلوى) با فوزيه، خواهر پادشاه مصر
 1325 خورشيدى (1946 ميالدى)

درگذشت ابوالقاسم آزادمراغه اى –روزنامه نگار و اديب
1369 خورشيدى (1990 ميالدى)

درگذشت على اكبر سياسى، نويسنده، پژوهشگر، استاد و رييس دانشگاه تهران
1376 خورشيدى (1997ميالدى)

درگذشت محمدمهدى كماليان، نوازنده و سازنده سه تار

6 خرداد  (27 مي)
1305 خورشيدى (1926ميالدى)

درگذشت اديب نيشابورى -اديب، شاعر و مدرس
شيخ عبدالجواد اديب نيشابورى، فرزند مال عباس، در سال 1281 هجرى قمرى در 

عدنيشابور زاده شد. وى شاعرى خوش قريحه بود و درسرودن شعرازسبك قاآنى 
حه ب

صف
در 

مه 
ادا
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
خود  سرانجام  و  آورد  روى  تركستانى  شيوه  به  ازمدتى  بعد  اما  مى كرد.  پيروى 
صاحب سبكى ويژه شد. ازاديب نيشابورى عالوه برديوان اشعار، «بخشى ازَشرح 

ُمَعَلّقات َسبعه و رساله اى درجمع بين عروض عربى و فارسى» باقيست.
1321 خورشيدى(1942 ميالدى) 

و  مديريت  و  فرامرزى  عبدالرحمن  امتيازى  صاحب  به  كيهان  روزنامه  انتشار 
سردبيرى دكتر مصطفى مصباح زاده.

1325 خورشيدى (1946ميالدى)
تأسيس انجمن روزنامه نگاران

1328 خورشيدى (1949ميالدى)
درگذشت عالمه محمدقزوينى -اديب، پژوهشگرو مؤلف «بيست مقاله»

1329 خورشيدى (1950ميالدى)
صاحب  و  ملى  شوراى  مجلس  نماينده  و  تهران  نشريه  دهقان-مدير  احمد  قتل 

تماشاخانه تهران به دست حسن جعفرى كارمند شركت نفت انگلستان.
1339 خورشيدى (1960 ميالدى)

زادروز  مهرداد فالح، شاعر در الهيجان
1361 خورشيدى(1982 ميالدى) 

درگذشت وارطان هوانسيان از معماران و پيشگامان معمارى مدرن در ايران؛ از آثار 
وى: ساختمان بانك ملى ايران در تهران (شعبه دانشگاه تهران)

1389 خورشيدى (2010 ميالدى)
درگذشت محمدرضا اعالمى كارگردان سينما.

سكته  عارضه  دليل  به  سالگى  سن 54  در  ماه  خرداد  ششم  شامگاه  كارگردان  اين 
فيلم هايى  ساخت  كارگردان  عنوان  به  او  شتافت.  باقى  ديار  به  خانهاش  در  قلبى 
چون «نقطه ضعف»، «ترنج»، «شناسايى»، «عشق و مرگ»، «افعى»، «آشوبگران»، 

«ساقى»، «آنسوى آيينه» و«رازها» را در پرونده كارى اش ثبت كرده است.

 7 خرداد  (28 مي)
1324خورشيدى (1945 ميالدى)

زادروز  محمد بيابانى، شاعر، در بوشهر
 1359خورشيدى (1980 ميالدى)

گشايش اولين دوره مجلس شوراى اسالمى
1383 خورشيدى (2004 ميالدى)

وقوع زلزله اى به قدرت 6,4 درجه ريشتر در استان هاى تهران، مازندران و مناطق 
كوهستانى شمال ايران

8 خرداد (29 مي)
1336 خورشيدى (1957 ميالدى)

زادروز محسن مخملباف، نويسنده و فيلمساز، در تهران
1381 خورشيدى (2002 ميالدى)

درگذشت حبيب اهللا كسمايى، فيلمنامه نويس سينماى پيش از انقالب ايران

9 خرداد (30 مي)
1286 خورشيدى (1907 ميالدى)

انتشار اولين شماره روزنامه صوراسرافيل با همكارى ميرزاقاسم خان تبريزى و 
ميرزاجهانگيرخان شيرازى، با نويسندگى ميرزا على اكبر خان قزوينى معروف به 

دخو (دهخدا)
1298خورشيدى (1909 ميالدى)

زادروز فريدون توللى، شاعر و باستان شناس
1303 خورشيدى (1924ميالدى)

و  پزشك  االطباء،  ناظم  اكبرخان  دكترعلى  درگذشت 
مؤلف «فرهنگ نفيسى» 

1314 خورشيدى (1935 ميالدى)
زادروز  بيژن مفيد، كارگردان و بازيگر تئاتر 

1364 خورشيدى (1985 ميالدى)
درگذشت فريدون توللى، شاعر و باستان شناس

 كتابهاى فريدون توللى در شركت كتاب موجود است. 
رررررررررررررررر

 

10 خرداد (31 مي)
1290 خورشيدى (1911 ميالدى)

تصويب قانون طبابت و نظام پزشكى در مجلس

1348  خورشيدى (1969ميالدى)
پيشين  وزير   - ارسنجانى  حسن  دكتر  درگذشت 
كشاورزى و مجرى اليحه ى اصالحات ارضى- روزنامه 

نگار و وكيل دادگسترى 
1380 خورشيدى (2001 ميالدى)

درگذشت شاهزاده ليال پهلوى، در لندن
 يادبودنامه شاهزاده ليال پهلوى كه توسط انتشارات 

ررررررررررررررررر
 

مهر ايران منتشر شده است در شركت كتاب موجود است 
1381 خورشيدى(2002 ميالدى) 

درگذشت حبيباهللا كسمايى فيلمنامهنويس
1383 خورشيدى (2004 ميالدى)

درگذشت حسين ملك، جامعه شناس، محقق، انديشمند فلسفه و نويسنده در سن 
83 سالگى در پاريس

1385 خورشيدى (2006 ميالدى)
درگذشت محمود اعتمادزاده (م.به آذين) مترجم و شاعر 
رشت.  شهر  در  خورشيدى   1293 متولد  ايرانى.  نامدار 
اثر  آرام»  «دون  ترجمه  او  آثار  ترين  معروف  از  يكى 

ميخائيل شولوخوف.
آزمود.  قلم  هم  نويسى  نمايشنامه  عرصه  در  بهآذين 
نمايشنامه كاوه (1355) گوياى حديثى باستانى با بيان 

و شگردهاى هنرى معاصر است.
آثار بسيارى از نويسندگان بزرگ جهان (بالزاك، رومن 
شيوائى  فارسى  به  را  شولوخف…)  شكسپير،  روالن، 
و  روانى  و  آثار،  انتخاب  در  وسواسش  كرد.  ترجمه 
دقت ترجمه هايش، به او جاى ويژه اى در ميان مترجمان 

مشهور ايران داده است.
 كتابهاى اعتمادزاده (به آذين ) در شركت كتاب موجود است.

ه
 

 1389 خورشيدى (2010 ميالدى)
آندره آرزومانيان نوازنده برجسته پيانو كه از بيمارى سرطان استخوان رنج 

مى برد در سن 56 سالگى، در تهران درگذشت. 
فيلمهاى «سيمرغ»  متن  موسيقى  سازنده  و  نوازنده «پيانو»  آرزومانيان  آندره 
صبرى،  پرويز  منگول»  و  «شنگول  پرتويى،  كامپوزيا  صادقى،«ماهى»  اكبر 
غول  و  «على  سجادحسينى،  على  «سكوت»  جهانگيرى،  جهانگير  شده»  «رانده 
جنگل» بيژن بيرنگ و مسعود رسام، «خانواده كوچك ما» شاپور قريب، «از بلور 

خون» جمشيد عندليبى، «بيتو هرگز» هوشنگ درويشپور، بود. 
آقاى آرزومانيان عالوه بر نوازندگى در ساخت موسيقى فيلم هم تا سال 1387 
خورشيدى فعال بود،او كار خود را از سال هاى پس از انقالب اسالمى آغاز كرده 
آلبوم  به  مى توان  نوازندگى  عرصه  در  كارهايش  درخشان ترين  جمله  از  و  بود 

پاييز طاليى اثر فريبرز الچينى اشاره كرد.
1390 خورشيدى (2011 ميالدى)

تهران)   ،1390 خرداد   10  - تهران   ،1309 (متولد  سحابى  عزت اهللا  درگذشت 
شوراى  رهبر  مذهبى،  ملى  فعال  اقتصاددان،  نگار،  روزنامه  ايرانى،  سياستمدار 
اقتصادى  بسيج  ستاد  رئيس  انقالب،  شوراى  عضو  ايران،  مذهبى  ملى  فعاالن 
نماينده  اسالمى،  جمهورى  اساسى  قانون  در  بازنگرى  شوراى  عضو  كشور، 
مردم تهران در اولين مجلس خبرگان قانون اساسى و دوره اول مجلس شوراى 

اسالمى 
او همچنين رئيس سازمان برنامه و بودجه در دولت مهدى بازرگان بود كه پس 

از استعفاى دولت بازرگان در موقعيت اپوزيسيون قرار گرفت.
وى فرزند يداهللا سحابى از بنيانگذاران نهضت آزادى ايران و پدر هاله سحابى 

از فعاالن حقوق زنان و زندانى سياسى بود.
عمر  از  سال   12 از  بيش  كه  بود  ايران  سرشناس  سياسى  زندانيان  از  يكى  او   
خود را در زندانهاى حكومت پهلوى و 3 سال را در جمهورى اسالمى سپرى كرد و 
در سال هاى اخير نيز به دليل حمايت از جنبش سبز تحت بازجويى قرار گرفت.

او مدير مسئول نشريه ايران فردا بود كه پس از دستگيرى توسط دادگاه انقالب 
درآمد.  آمريكا  قلم  انجمن  افتخارى  عضويت  به  فردا  ايران  نشريه  توقيف  و 
عزتاهللا سحابى در بامداد 10 خرداد 1390 در بيمارستان مدرس تهران و پس از 

60 سال فعاليت سياسى درگذشت.
ايران  در  هولوكاست  انكار  در  كسان  نخستين  از  يكى  او  است  آورى  بياد  الزم 

است. 

بل
ه ق

فح
ز ص
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نقد و نظر

چند  از  پس  التين  امريكاى  نوين  تاريخ  داستان سراى  سرشناس ترين 
در  ميالدى  دهه60  از  ماركز  گارسيا  گابريل  درگذشت.  بيمارى  سال 
دوره شكوفايى ادبيات اسپانيايى لقب اسطوره ادبى گرفته بود و چهره اى 

برجسته در سبك جديدى از داستان نويسى اجتماعى- سياسى بود.
از  و  شد  نويسندگى  و  مطبوعات  دنياى  وارد  جوانى  دوران  از  ماركز 
همان آغاز كار درگير فعاليت هاى سياسى - مشخصا جريانات چپ و 
كمونيستى- بود. آثار ماركز داستا ن هايى هستند كه به گفته خودش همگى 
آن ها از زندگى عادى و روزمره مردم كلمبيا الهام گرفته. توانمندى ذهن 
كاوشگر اين نويسنده در خلق كردن داستان هايى بود كه وقايع زندگى 
به  را  التين  امريكاى  كشورهاى  در  رايج  ماجراهاى  و  عادى  شهروندان 
گونه اى ترسيم مى كرد كه هم ساده و روان هستند و هم در عين حال 

تصاوير زيبا و متنوعى در ذهن خواننده شكل مى دهند.
در واقع شيوه نگارش مورد استفاده ماركز تلفيقى است از سبك ادبى 
رئاليسم به همراه نوعى خيالپردازى افسانه اى. اين شيوه پيچيده داستان 
نويسى كه آن را رئاليسم جادويى (Magical Realism) لقب داده اند 

مشخصه اصلى آثار نويسنده بزرگ كلمبيا به شمار مى رود.
گارسيا ماركز در زمينه سياسى بسيار فعال و خبرساز بود زيرا در تمام 
مقام   در  آخر  سال هاى  در  و  كمونيست  يك  عنوان  به  زندگى اش  طول 
سوسياليستى پخته، از سرمايه دارى و حكومت هاى راستگرا انتقاد مى كرد. 

موضوعات و سوژه اكثر كتاب هاى او نيز حال و هواى سياسى داشتند.
سطح  در  و  كرد  دريافت  را  نوبل  ادبى  جايزه   1982 سال  در  ماركز 
ياد  او  از  التين  امريكاى  تاريخ  نويسنده  مهمترين  عنوان  به  بين المللى 

مى شود. برخى حتى از اين هم فراتر رفته و 
زمان «سر  از  زبان  اسپانيولى  دنياى  مى گويند 
وانتس» خالق كتاب دون كيشوت، تا به امروز 
گارسيا  توانمندى  و  بزرگى  به  نويسنده اى 

ماركز نداشته است!
برخى از مهمترين كتاب هاى او عبارتند از:

صد سال تنهايى، ژنرال در هزارتوى خود، 
پاييز پدرساالر، عشق سال هاى وبا.

 صحنه هاى مشكالت زندگى آدم هاى عادى، 
حضور دائمى سياست، ديكتاتورها و ژنرال ها، 
احساسات فردى و انسانى، عشق و عاشقى زن 
و مرد، موضوعات و سوژه هايى هستند كه در 

آثار ماركز به آن ها پرداخته شده.
صد سال تنهايى، مهمترين اثر اين نويسنده 
ادبى  جايزه  نيز  آن  خاطر  به  كه  بود  مشهور 
معدود  از  يكى  او  كرد.  دريافت  را  نوبل 
نويسندگان تاريخ مدرن تاريخ جهان بود كه 
هم در كشورهاى پيشرفته و هم در جهان سوم 

بسيار محبوب و شناخته شده به شمار مى رفت.
نويسندگان  با  سال  ها  سوسياليسم  سرسخت  مدافع  يك  عنوان  به  او 
طرفدار «ليبرال دمكراسى» در امريكاى التين و خصوصا بارگاس يوسا 

اختالفات شديدى داشت. 
مخالفان ماركز او را متهم مى كردند كه با حمايت بى چون و چرا از فيدل 
كاسترو در واقع ديكتاتورى از نوع كمونيستى را توجيه مى كرد، حال آن 

كه همه ديكتاتورها بد و محكوم هستند چه از نوع راستگراى نظامى و چه 
مدل كمونيستى چپ.

ماركز چند سالى دچار بيمارى آلزايمر شده بود و در كشور مكزيك كه 
خانه دوم او بود در 87 سالگى درگذشت.

خالق «صد سال تنهايى»  به تنهايى ابدى پيوستخالق «صد سال تنهايى»  به تنهايى ابدى پيوست
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اقتصاد و بين الملل

سقوط ادامه دار شاخص ها در بازار سهام تهرانسقوط ادامه دار شاخص ها در بازار سهام تهران

بى وقفه  رونق  و  رشد  سال  سه  از  پس 
شاخص ها در بازار سهام تهران كه بيشتر جنبه 
مصنوعى داشت، اكنون اين مركز عمده معامالت 

سهام در سراشيبى سقوط قرار گرفته است.
بهادار (سهام)  اوراق  بازار  در  اصلى  شاخص 
بزرگ  بازارهاى  از  يكى  كه   (TSE) تهران 
سال  در  مى شود،  قلمداد  خاورميانه  در  بورس 
90 در حدود رقم 25 هزار واحد قرار داشت. 
در حالى كه وضعيت اقتصادى ايران به موازات 
شدت گرفتن تحريم ها و سقوط ارزش ريال رو 
به وخامت مى رفت، شاخص(Index) اصلى بورس سهام تهران روند 
صعودى بى سابقه اى را پيمود و در اواسط پارسال به مرز 89 هزار واحد 

رسيد. يعنى طى كمتر از دو سال حدود سه برابر و نيم ترقى كرد.
اين رشد ناپايدار در واقع نتيجه وجود تورم شديد، كاهش ارزش ريال 
بازده  زود  سرمايه گذارى  نوعى  يافتن  براى  سرمايه  صاحبان  هجوم  و 
بود. يعنى صاحبان سرمايه هاى نقدى پول هاى خود را از بانك ها خارج 
مى كردند تا با خريدن طال، دالر و همچنين اوراق سهام، بكوشند كه ريال 

بى ارزش خود را به سرمايه هاى مطمئن و با ثبات تبديل كنند.
بورس  در  فعال  شركت هاى  كه  گرديد  آشكار  نكته  اين  تدريجاً  اما 
سهام تهران به هيچ وجه افزايش سود دهى 3 برابرى ندارند و در نتيجه 
سرمايه دارانى كه با حجم عظيمى از نقدينگى سابقا خريدار اوراق سهام 
بودند، اكنون به فروشنده تبديل شده و ناگهان بخش بزرگى از سرمايه ها 
تهران  سهام  بورس  كل  شاخص  نتيجه  در  كردند.  ترك  را  بورس  بازار 

ظرف چند ماه حدود 15 هزار واحد كاهش يافت و از رقم 89 هزار به 
مرز 74 هزار پوينت رسيد.

روند كاهش قيمت ها در بازار بورس براى چند هفته پياپى ادامه داشته 
و براى مثال فقط در يك روز (24 فروردين) شاخص اصلى بازار 1581 
واحد سقوط كرد. همچنين اعالم تصميم دولت براى افزايش نرخ بهره 
اوراق قرضه (مشاركت) به سطح 33 درصد عامل مهم ديگرى بود كه 
سرمايه گزاران را تشويق كرد با فروش سهام خود پول ها را از بازار بورس 

به بازار اوراق قرضه منتقل كنند.
به طور خالصه مى توان گفت كه رشد ناگهانى شاخص سهام در بورس 
تهران كًال به دليل بروز موج تورم شديد و تنزل ارزش ريال در اقتصاد 
كشور بود و هجوم سرمايه ها به بازار سهام نوعى «حباب» بزرگ را در 
بورس تهران ايجاد كرد. ظاهراً اكنون حباب قيمت ها در حال شكسته شدن 
است كه اين در واقع به منزله كاهش چشمگير نرخ سهام شركت هاى 

تجارى مى باشد.
اجراى مرحله دوم برنامه كاهش يارانه ها(هدفمندى) نيز منجر به گرانى 
بهاى انرژى و سوخت براى كارخانجات و مراكز صنعتى و افزايش هزينه 
توليد كاال براى اين موسسات خواهد شد. گرانى كاال نيز به نوبه خود 
موجب كاهش ميزان سود دهى شركت ها مى شود و همين مسئله عامل 

بروز بدبينى در ميان سهام داران و عالقه آنان به فروش سهام است.
اجالس  يك  بورس  بازار  مديره  هيئت  و  اقتصاد  وزارت  نمايندگان 
تمهيدات  ولى  كردند  سقوط برگزار  روند  اين  با  اضطرارى براى مقابله 
آنها تا كنون ناكام مانده و روند كاهش شاخص اصلى بازار بورس كماكان 

ادامه دارد.
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اقتصاد و بين الملل

سقوط جنجالى پول سقوط جنجالى پول 
مجازى و اينترنتىمجازى و اينترنتى

خبرهاى  ماه ها  از  پس  اينترنت  مجازى  دنياى  پولى  واحد  مهم ترين 
جنجالى در حال سقوط است. در ژاپن اعالم شد كه يكى از شركت هاى 
عامل دادوستد پول مجازى بيت  كوين (BIT COIN) ورشكسته شد. 
به موازات توسعه حيرت انگيز دنياى ارتباطات كامپيوترى و پيدايش نوعى 
اقتصاد اينترنتى از چند سال پيش چند شركت تازه تأسيس اقدام به ايجاد 

«پول مجازى» اينترنتى (Virtual Money) كردند.
اين نوع جديد از واحد پولى با تمام پول هاى رسمى در جهان كه توسط 
دولت ها منتشر و كنترل مى شوند، تفاوت دارد. پول اينترنتى در واقع واحد 
پولى مشخص و در واقع نوعى واحد اندازه گيرى و ارزش گذارى مالى 
براى مبادالت و داد و ستد در اينترنت است. اين سيستم پولى كه توسط 
هيچ دولتى پذيرفته و شناسايى نمى شود، بيشتر جنبه يك سيستم اعتبارى 
دارد. به اين ترتيب كه كاربران اينترنت با پرداخت دالر، يورو، ين و يا هر 
ارز معتبر ديگرى مقدارى از اين نوع پول اينترنتى را خريدارى مى كنند و 
از يك حد معينى اعتبار براى خريد كاال در اينترنت برخوردار مى شوند. 
كاربران اينترنت به تناسب ميزان پول و اعتبار كه در بانك اينترنتى دريافت 

مى كنند اجازه خريد مى يابند.
در اروپا و ژاپن براى  اين ساختار پيچيده توسط چند موسسه عمدتاً 
راه اندازى «پول مجازى» مورد استفاده بود و مهمترين نمونه  ابتكارى از 
اينگونه واحد ارزى، بيت كوين (Bit Coin) بود كه گسترش سريعى 

را طى يك سال اخير تجربه كرد و بسيار خبرساز شد.
اما دستبرد سارقان اينترنتى (هكر) به خزانه اين پول مجازى در دنياى 
اينترنت موجب سقوط ارزش آن شد و يك مركز مالى مرتبط با بيت 

كوين در در توكيو ورشكست شد.

«على بابا» در امريكا «على بابا» در امريكا 
سرمايه گذارى مى كندسرمايه گذارى مى كند

روند مناسبات چند صد ميليارد دالرى امريكا و چين همچنان رو به 
گسترش است و در اين راستا شركت هاى بزرگ چينى مى كوشند به بازار 

بزرگ اقتصادى امريكا وارد شوند.
طى دو ماه اخير نخست اعالم شد كه شركت بزرگ تجارت اينترنتى چين، 
به نام على بابا (AliBaba) سرگرم طى مراحل نهايى كسب پروانه الزم از 
واشنگتن است تا به زودى سهام خود را در بازارهاى بورس امريكا عرضه 
كند. اين شركت كه بزرگترين فروشنده كاالهاى گوناگون از طريق اينترنت 
در چين مى باشد و رقيب كمپانى امريكايى «آمازون» تلقى مى شود.مديران 
اين كمپانى همچنين چند شركت كوچك تر اينترنتى را در امريكا با پرداخت 
حدود 4 ميليارد دالر خريدارى كردند تا با كمك آن ها فعاليت گسترده اى را 
در بازار عظيم تجارى امريكا آغاز كنند. جك مايون موسس شركت على 
بابا مى گويد: به اين خاطر كه داستان على بابا هم در آسيا و هم در غرب 

شناخته شده است، اين نام را براى كمپانى خود برگزيد.
فروش  كه  بود  چينى  بزرگ  شركت  ديگر   (Weibo) «ويبو»  كمپانى 

سهام خود را در بازارهاى بورس امريكا آغاز كرد.
شركت هاى چينى مى كوشند مانند ساير كمپانى هاى چند مليتى بخشى 
از سهام مالكيت خود را در بورس سهام بفروشند و از اين طريق ميلياردها 
دالر سرمايه الزم را براى توسعه فعاليت ها و گسترش پروژه هاى آينده 

فراهم كنند.

اصالحيه
نفتى  ابرقدرت  دوباره  «آمريكا  مقاله  ايرانشهر،  پيشين  شماره  در 
از  پوزش  ضمن  جا  اين  در  كه  بود  اشكاالتى  داراى  مى شود؟» 

خوانندگان اصالح مى گردد.
در اين مقاله ميزان كنونى توليدات نفتى امريكا حدود 7 ميليون بشكه 
در روز ذكر شده بود كه اين رقم مربوط به سطح توليدات سال هاى 
قبل بود و اكنون رقم صحيح توليد داخلى نفت امريكا حدود 8 تا 9 

ميليون بشكه برآورد مى شود.
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اقتصاد و بين الملل

يك مصاحبه جنجال برانگيز سيد ابراهيم  اخيراً 
نبوى بار ديگر اين سوال هميشگى را مطرح ساخته 
كه اصالح طلبان جمهورى اسالمى اصوالً چگونه 
به دمكراسى باور دارند؟  اعتقاداتى دارند؟ اساساً 
شعار قديمى آن ها كه مى خواهند دمكراسى از نوع 
«اسالمى» بسازند آيا يك مردمساالرى واقعى است 
كه  آن  يا  مى پذيرند  را  بشر  حقوق  اصل  آن ها  و 
حفظ «نظام اسالمى» برايشان مهمتر از پايبندى به 

اصول و حقوق انسانى افراد است؟
البته پاسخ به اين پرسش ها بارها و بارها توسط 
رهبران و نمايندگان جريان اصالح طلب بيان شده، 
اما بسيارى از مردم و خصوصاً در ميان اپوزيسيون 
اصرار دارند كه چهره و افكار واقعى اين جريان 

سياسى را مطابق ميل خودشان تغيير دهند.
بارها  حكومتى  طلبان  اصالح  ساير  و  خاتمى   

تكرار كرده اند كه به طور كامل پيرو انديشه هاى امام خمينى هستند و تمام 
اقدامات او را صحيح و مورد تأييد مى دانند. از اعدام هاى بى رويه، قتل عام 
زندانيان در سال 60، تا ادامه غيرمنطقى 6 سال جنگ ويرانگر، تا كشتار 
زندانيان در سال 67، حذف همه گروه ها و احزاب و مخالفان سياسى، 
همه و همه مورد تاييد خاتمى، كروبى، موسوى، روحانى و همه اصالح 
طلبان است. ولى با اين همه هنوز هم بسيارند هموطنانى كه خصوصاً در 
ميان مخالفان و در جمع اپوزيسيون اميد دارند كه اصالح طلبان نوعى 
دمكراسى اسالمى و يا جامعه مدنى و مطبوعات آزاد در ايران ايجاد كنند.
به اين هموطنان ساده دل و خوش باور توصيه مى كنم گفتگوى اخير 
سيد ابراهيم نبوى با صداى امريكا را در يوتيوب تماشا كنند تا دريابند 

باورهاى واقعى اصالح طلبان چگونه است.
اين سيد بزرگوار! كه به آن سيد ديگر (خاتمى) عالقه و ارادت خاصى 
دارد و همواره مدافع و ستايشگر او بود، براى چند سال شديداً از خامنه اى 
انتقاد مى كرد ولى با پيروزى روحانى در انتخابات ناگهان تغيير جهت داد 
و قلم پركار او ديگر مقاالت ضدخامنه اى توليد و تكثير نمى كند و به 

اصطالح قلم انتقادى را غالف كرد.
او در مناظره تلويزيونى با صداى امريكا پس از چند دقيقه اى پرخاشگرى 

سيد ابراهيم مى خواهد تاريخ را سيد ابراهيم مى خواهد تاريخ را 
عوض كند!عوض كند!

عصبى با مجرى برنامه گفت: «دهه ى 60 كه ديگه 30 سال ازش گذشته. 
كسى ديگه يادش نيست. يارو مى گه سال 67 را به ياد بيار. خب سال 67 
كه آقاى خمينى مرحوم شد ديگه اصال كسى يادش نيست. شما ولش 
كن. اصال به ياد كسى نيار اون سال ها رو. اصال اين داستان را نبايد بهش 

توجه كرد!»
خالصه اين سيد ما مى گويد سال هاى 60 با آن اعدام ها و سال 67 با 
كشتار زندانيان نه چيز مهمى بود و نه كسى به ياد دارد و نبايد به اين 

اعمال توجهى كرد!
ولى من مى گويم، سيد جان اين همه انسانى كه در ايران اعدام شدند 
و  شما  هم  چقدر  هر  و  داشتند  حيات  حق  كه  بودند  بى گناهى  آدم هاى 
و  جنايت ها  آن  خاطره  بخواهيد  كشور  از  خارج  و  داخل  در  يارانتان 
ستم هاى بى شمار اين حكومت را كتمان كنيد، واقعيت تاريخى هميشه در 

ياد و خاطر يك ملت پايدار خواهد ماند.
شما مى گوييد، آن جنايت ها خيلى مهم نبود و بايد آن را فراموش كرد. 
خونريزى  و  جنايت  نداريم  حق  انسان  عنوان  به  ما  مى گويم  من  ولى 
را  جنايت  بايد  مى گويد  سيدجان  كنيم.  «توجيه»  را  قاتالن  و  ستمگران 
فراموش كرد. من مى گويم هرگز نبايد جنايت و ستمى كه بر قربانيان رفت 

فراموش شود.

سيد ابراهيم نبوى و ساير اصالح طلبان مى گويند جنايت هاى حكومت اسالمى موضوع مهمى نيست!
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اقتصاد و بين الملل

پاكستان، دوست يا پاكستان، دوست يا 
دشمن امريكا؟دشمن امريكا؟

گروه  خطرات  شدن  مطرح   ،2001 سپتامبر  يازده  ماجراى  زمان  از 
عليه  بر  بزرگ  جنگ  و  افغانستان  به  امريكا  حمله  القاعده،  تروريستى 
پاكستان  آيا  كه  بوده  مطرح  واشنگتن  در  بحث  اين  همواره  تروريسم 

كشورى است دوست امريكا يا يك دشمن زيرك و دو جانبه؟
حكومت پاكستان كه عمال توسط يك شبكه بزرگ پنهانى متشكل از 

اداره  امنيت  دستگاه  و  ارتش 
گروه  از  سال ها  مى شود 
طالبان حمايت كرد. همچنين 
تندرو  اسالمى  گروه  چند 
ظاهرا با شعار دفاع از كشمير 
در  كه  است  دهه  چند  هند، 
خاك پاكستان حضور عملى 

و «نيمه رسمى» دارند.
عالوه بر اين تمامى رهبران 
خود  جمله  از  القاعده، 
دستگير  پاكستان  در  بن الدن، 
نتيجه  در  شده اند.  كشته  يا 
مطرح  سوال  اين  هميشه 
پاكستان  دولت  چرا  كه  بوده 
حضور القاعده و طالبان را در 
با  و  كرده  تحمل  خود  خاك 

آن ها برخورد نمى كند؟
با  دركتابى  تايمز  نيويورك  روزنامه  سرشناس  گزارشگر  يك  اكنون 
نام دشمن اشتباهى(The Wrong Enemy) همه تعارفات را كنار 
گذاشته و با افشاى اطالعاتى كه جنجال برانگيز شده، صراحتا مى گويد 
قدرت اصلى در پاكستان يعنى فرماندهان ارتش، با هدف هايى كه ناشى از 
جاه طلبى سياسى است همواره از طالبان و القاعده حمايت مى كنند. حتى 
يك اداره ويژه در دستگاه امنيت پاكستان مسئوليت حفظ جان بن الدن را 

در سال هاى زندگى مخفى او در پاكستان بر عهده داشت!
خانم گارلوتا گال در كتابش كه حاصل چند سال تحقيق و مصاحبه هاى 
فراوان با مقامات پاكستانى بوده، تاكيد مى كند رهبران واشنگتن مى دانستند 
كه بن الدن به طور مخفيانه تحت حفاظت ماموران پاكستان است و به 
همين دليل بدون اطالع قبلى به دولت پاكستان و در يك عمليات محرمانه 

به پناهگاه او حمله كردند. 
نكته قابل توجه در اين جاست كه خانه امن بن الدن در فاصله 500 
مترى دانشكده افسرى و يك پايگاه بزرگ نظامى قرار داشت و نمى توان 
باور كرد كه مقامات امنيتى از وجود منزل بن الدن در همسايگى خود 

بى خبر بودند.

آيا بهار اقتصادى در آيا بهار اقتصادى در 
راه است؟راه است؟

حدود يك سال است كه نشانه هاى بهبود اوضاع اقتصادى در امريكا با 
روندى گرچه آهسته و ضعيف ولى ممتد و ادامه دار تكرار شده و اكنون 
رئيس جديد بانك مركزى امريكا نيز به جمع تحليل گران «خوش بين» 

پيوسته است.
خانم ژانت يلن اخيرا در نشست انجمن اقتصادى نيويورك سخنرانى 
براى  اقتصادى  رشد  شرايط  ايجاد  كه  گفت  جمله  از  و  داشت  مفصلى 
افزايش چشمگير سطح اشتغال در كنار ادامه مهار تورم طى دو سال آينده 

بسيار محتمل و ممكن به نظر مى رسد.
از ديدگاه بانك مركزى سناريوى مطلوب اقتصادى براى امريكا تورم 

كمتر از دو درصد و نرخ بيكارى حداكثر5/5 درصد مى باشد.
ميانگين تورم ساالنه در حال حاضر در همان محدوده مطلوب بين يك 
تا دو درصد است. ولى ميزان بيكارى همچنان در محدوده ى 6/5 تا 7 
درصد باقى مانده. دولت فدرال و بانك مركزى مى كوشند با سياست هاى 
گوناگون روند ايجاد اشتغال را افزايش دهند تا درصد بيكارى كاهش يابد.
تحليگران «خوش بين» مى گويند كه گرچه سرعت رشد اقتصادى در 
سطح نسبتا ضعيف 2 درصد باقى مانده، اما شواهد زيادى حاكى است كه 
زمينه افزايش سرعت رشد فراهم گشته. آن ها تأكيد مى كنند اگر سرماى 
فلج كننده و غيرعادى زمستان گذشته در امريكا وجود نداشت هم اكنون 
شاهد رونق و رشد بسيار بهترى مى بوديم و در نتيجه با آغاز فصل بهار 
بايد اميد زيادى به پيدايش نوعى بهار اقتصادى داشته باشيم. اما آن ها 
كه «بدبين تر» هستد مى گويند اصالحات اساسى هنوز در عرصه اقتصاد 
به طور كامل انجام نگرفته و خصوصا در زمينه هايى مانند كسر بودجه 
دولتى، مسئله تجارت خارجى، سطح ماليات ها، توان رقابت صنعتى و... 

چالش هاى زيادى در براربر آمريكا قرار دارد.
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سفر در آمريكا

نيوهمپشايرنيوهمپشاير
ايالت

آزاد باش يا بمير. اين شعار يادگار انقالب آمريكا و جنگ هاى استقالل اين كشور است كه هنوز هم به عنوان شعار 
رسمى ايالت نيوهمپشاير به رسميت شناخته مى شود. ايالتى كه نهمين عضو اتحاديه اياالت متحده آمريكا شد و در  

تاريخ 21 ژوئن 1788 اعالميه استقالل آمريكا را امضا كرد.

دكتر مهدى آقازمانى

ايالت نيو همپشاير يكى از نخستين مستعمره نشين هاى منطقه موسوم به 
نيو انگلند است كه در شمال شرقى اياالت متحده آمريكا قرار گرفته است.
اين ايالت كه با پهنه اى 9034 مايل مربعى در رتبه چهل و ششم جدول 
پهناورى ايالت هاى پنجاه گانه آمريكا قرار گرفته و عالوه بر مجاورت با 
ايالت هاى ماساچوست، ورمونت و مين در خاك آمريكا با استان كبك 
كانادا نيز مرز مشترك دارد كه آنرا به شاهراه ترانزيتى شمال شرق مبدل 

كرده است.
اسم نيو همپشاير بر آمده از شهرى به همين نام در بريتانيا است كه 
مهاجران انگليسى در قرن هفدهم براى اين منطقه بر گزيدند اگرچه كمتر 
نخستين  از  يكى  عنوان  به  مهاجران  همان  فرزندان  بعد  سال  دويست 
مستعمره نشينان ناراضى از قيموميت بريتانيا، با شعار «آزاد باش يا بمير» به 
اتحاديه انقالبى آمريكا پيوستند و كمتر از شش ماه بعد يكى از سيزده ايالتى 

بودند كه براى استقالل آمريكا با سربازان كت قرمز به جنگ برخاستند.
اگرچه سابقه ورود اروپاييان به اين منطقه به اوايل دهه 1600 ميالدى 
مى رسد و نخستين مستعمره نشين دائمى در اين خطه به سال 1623 ميالدى 

تاسيس شد، اما تا پيش از آن براى چندين قرن، قبايل بومى گوناگونى در 
پهنه اين منطقه مى زيسته اند كه دو قبيله سرخ پوستى «پناكوك» و «آبناكى» 

مطرح ترين آنها بوده اند.
با استقرار مستعمره نشينان و در خالل كمتر از نيم قرن نيوهمپشاير به 
عنوان يكى از استان هاى تحت سلطنت بريتانيا، نقش عمده اى در زراعت 
و معدن دارى به دست  آورد و كشف معادن گرانيت در اين منطقه و 
تالش براى استخراج سنگ هاى گرانيتى، لقب سرزمين گرانيت را براى 
اين ايالت و جحم گسترده اى از كارگران معدنچى را براى اسكان در آن 

به همراه داشت. 
ايالت نيوهمپشاير از لحاظ جغرافيايى در عرض شمالى قرار دارد و 
نزديكى به سواحل اقيانوس اطلس شمالى، اين ايالت را در تحت آب و 

هواى قاره اى متاثر از اقيانوس قرار داده است.
اگرچه تابستان هاى معتدل و مرطوب در نيوهمپشاير زيبايى هاى طبيعى 
را بيش از پيش نشان مى دهد، اما بى ترديد زمستان هاى سرد و پر بارش 
اين ايالت براى امريكايى ها شناخته شده است. ميانگين بارش برف در 
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سفر در آمريكا

سال در اكثر نقاط اين ايالت تا 60 اينچ تخمين زده مى شود كه اين ميزان 
در مناطق مرتفع و كوهستانى كه بيشتر در نيمه شمالى ايالت قرار گرفته اند 
تا 100 اينچ يعنى نزديك به دو و نيم متر بارش ساالنه برف هم مى رسد.

با اين حال موقعيت جغرافيايى ايالت به دور از طوفان هاى خطرناك 
اقيانوسى قرار گرفته است اگرچه در سال هاى اخير از موج كوبنده چند 

طوفان شمالى، آسيب هايى ديده است.
سرزمين نيمه مرتفع و از سوى ديگر خاك مستعد موجب آن شده است 
كه على الرغم مساحت اندك، پهنه هاى كشت و دامدارى صنعتى در اين 
ايالت مورد توجه دولت ايالتى بوده و از اركان اقتصاد بيش از يك ميليون 
و سيصدهزار آمريكايى ساكن در اين ايالت  باشد كه در جدول جمعيت 

ايالت هاى آمريكا رتبه چهل و دوم را براى آن به ارمغان آورده اند.
با اين حال اساس اقتصاد ايالت نيوهمپشاير بيش از زراعت و كشاورزى 
به صنعت وابسته بوده است و در خالل بيش از صد سال تا قبل از دهه 
1960 صنعت نساجى در كنار معادن گرانيت، ركن اصلى اقتصاد اين ايالت 
را تشكيل مى داد. در سه دهه اخير صنايع الكترونيك توانسته اند نقش 
اصلى در تامين اقتصادى اين ايالت را به عهده گيرند و در كنار صنايع توليد 
ماشين آالت، الستيك و پالستيك به رونق اقتصادى اين ايالت بيافزايند تا 
جايى كه درآمد ناخالص داخلى آن در سال هاى گذشته همواره از سقف 
60 ميليارد دالر فراتر بوده است و با متوسط درآمد باالى 60 هزار دالر در 
سال براى هر خانواده در جدول توزيع و توليد ثروت، اهالى اين ايالت را 

در رتبه ششم جدول خانواده هاى پر درآمد آمريكايى قرار دهد.
با اين حال قوانين اين ايالت يكى از باالترين نرخ هاى ماليات بر دارايى 
و امالك را در سراسر خاك آن به اجرا گذاشته است كه به مناقشاتى در 
خصوص تغيير اين ميزان ماليات و عدم تناسب آن با ساير ايالت هاى 
همجوار كه موجب خروج سرمايه گذارى هاى ملكى از اين ايالت مى شود 

را در مجلس ايالتى براى بيشتر از ده سال به دنبال داشته است. 
ازسوى ديگر نيو همپشاير و خصوصا شهر منچستر كه در جنوب اين 
ايالت واقع شده است يكى از مرفه نشين ترين شهرهاى شرق آمريكاست 
كه هشتمين خانه بيشترين ميليونر هاى آمريكايى در سراسر اياالت متحده 

آمريكا محسوب مى شود.
با اينكه از لحاظ ادارى و نظام دولتى شهر كنكورد كه به فاصله كمتر 15 
مايلى شمال منچستر قرار دارد مركز ايالت محسوب مى شود اما تمركز 
اصلى جمعيت و ثروت در شهر منچستر آن را به قطب اقتصادى و زندگى 

شهرى در اين ايالت مبدل كرده است.
با توجه به جاذبه هاى ديدنى و معمارى زيباى اين دو شهر كه هر دو در 
دهه هاى ميانى قرن هجدهم تاسيس شده اند، مى توان جنوب نيوهمپشاير 
را يكى از جاذبه هاى توريستى در شمال شرق آمريكا تلقى كرد كه عالوه 
بر گردشگران متعدد داخلى و اروپايى به واسطه وجود دو مركز معتبر 
دانشگاهى مقصد دانشجويانى از مليت هاى گوناگون نيز هست. اين دو 
مركز معتبر علمى يكى دانشگاه دارتموث، از اعضاى آيوى ليگ است و 
ديگرى دانشگاه دولتى نيوهمپشاير كه از دانشگاه هاى بزرگ شمال شرق 

محسوب مى شود.
اگرچه ايالت نيوهمپشاير به مانند برخى ديگر از ايالت هاى آمريكا در 
نتيجه انتخابات ملى، خصوصا انتخاب رييس جمهورى نقش تعيين كننده 
در روز آخر را بازى نمى كند اما همه رقابت هاى انتخاباتى در اين كشور 
بر اساس رسمى كه از سال 1952 بنا نهاده شده است، از اين ايالت آغاز 

مى شود.
در حقيقت انتخابات مقدماتى نخستين مرحله انتخابات رياست جمهورى 
رياست  انتخابات  دشوار  و  طوالنى  روند  است.  آمريكا  متحده  اياالت 
جمهورى اياالت متحده آمريكا و يا مجالس قانونگذارى و فرماندارى ها 
از همين نقطه آغاز مى شود. در اياالت متحده آمريكا انتخابات پيش از 
آنكه در ميان دو حزب اصلى اياالت متحده آمريكا جريان داشته باشد، 
ميان رقباى داخل يك حزب صورت مى گيرد و تنها در آخرين مرحله 
وچند ماه مانده به برپايى انتخابات عمومى، نامزده هاى احزاب رو درورى 
يكديگر قرار مى گيرند. اين رقابت همواره از ايالت نيوهمپشاير آغاز شده 
و سرانجام در مجلس الكترال با انتخاب و برگزيدن رييس جمهور به پايان 
مى رسد تا شايد كسى كه براى نخستين بار در نيوهمپشاير طعم پيروزى 

درون حزبى را چشيده است، راهى واشنگتن دى سى شود.
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يك سبد حكايت

باج سبيل
هر گاه با زور و قلدرى و به عنف از كسى پول وجنس بگيرند در اصطالح 
عمومى آن را به باج سبيل تعبير مى كنند و مى گويند:«فالنى باج سبيل گرفت.» در 
عصر حاضر كه دوران زور و قلدرى به معنى و مفهوم سابق سپرى شده از اين 
مثل و اصطالح بيشتر در مورد اخاذى به ويژه رشاء و ارتشاء تعبير مثلى مى شود. 

اما ريشه تاريخى آن: 
انسان هاى اوليه و غار نشين با ريش تراشى آشنايى نداشته اند و مردان و زنان 
با انبوه ريش و گيس مى زيسته اند. در كاوش ها و حفريات اخير وسايل و ابزارى 
شبيه به تيغ سلمانى به دست آمده كه باستان شناسان قدمت آن را به چهار هزار 
سال قبل تشخيص داده اند. ظاهرا مردمان آن دوره ريش و موهاى خود را با همين 

تيغ هاى ساده و ابتدايى كوتاه و مرتب مى كرده اند نه آنكه از ته بتراشند. 
مادى ها و پارسى ها در حجارى هاى باستانى با ريش و موى بلند تصوير شده اند 
و اتفاقا همين ريش و موى بلند باعث زحمت و دردسر آنان مى شد، چه يونانى ها 
كه ريش خود را مى تراشيدند در جنگ هاى تن به تن ريش بلند سربازان ايرانى را 

به دست مى گرفتند و با ضربات خنجر آنها را از پاى در مى آوردند. 
در عهد اشكانيان سواران و جنگجويان پارت موى بلند و ريش انبوه داشته اند 
ولى قيافه پر هيبت، بخصوص فرياد هاى هول انگيز آنان به هنگام جنگ در سپاه 
دشمن چنان رعب و وحشتى ايجاد مى كرد كه جرئت نمى كردند به جنگجويان 

ايرانى نزديك شوند و احيانا ريش آنان را به دست گيرند. 
خالصه در آن روزگاران ريش و سبيل براى مردان و گيسوان بلند براى زنان 
ايرانى تا آن اندازه مايه زيبايى و مباهات بود كه چون مى خواستند گناهكارى 
را شديدا مجازات كنند اگر مرد بود ريشش را مى تراشيدند و چنانكه زن بود 
گيسويش را مى بريدند.  ريش تراشيدن و گيسو بريدن در ايران باستان بزرگترين 
ننگ شناخته مى شد و محكومى كه چنين مجازاتى در مورد او اعمال مى شد تا 
زمانى كه ريش يا گيسويش بلند شود از شدت خجلت و شرمسارى جرئت 
نمى كرد سرش را بلند كند. اما ريش در عهد ساسانيان به قدر سبيل اعتبار و رونق 

نداشت. 
از نكته هاى جالب تاريخ ريش و سبيل، مخالفت شديد شاه عباس پادشاه مقتدر 
صفوى با گذاشتن ريش بوده است و شاه عباس ريش بلند را خوش نداشت و در 
زمان او ريش هاى بلند تركان را ايرانيان سخت زشت مى شمردند و آن را جاروى 
خانه مى ناميدند.  با اين ترتيب مى توان گفت ريش در زمان شاه عباس بازارش 
كساد شد و اعتبار سبيل از نو رونق يافت . پس از اينكه در آغاز سلطنت خود 
دشمنان و رقباى سر كش داخلى را سر كوب كرد با صدور يك فرمان به همه 
مردان ايرانى دستور داد كه ريشهاى بلند خود را از ته بتراشند. حتى روحانيون نيز 
از اين دستور معاف نبودند اما گذاشتن سبيل آزاد بود و خود شاه عباس نيز در 

تصوير هايش سبيل بلند و افراشته اى ديده مى شود. 
بارى ، سپاهيان و سوار كهنسال دورا ن صفويه فقط دو سسبيل بزرگ و چماقى 

داشته اند. كه مرتبا آن را نمو و جال مى دادند و تا بنا گوش مى رسانيدند.
از همين روست  كه بعد ها از معانى مجازى و مفاهيم استعاره اى باج سبيل در 

مورد اخاذى و رشاء و ارتشاء استفاده و تمثيل شده است.

حكايت است كه پادشاهى از وزير خدا پرستش پرسيد: بگو خداوندى كه تو مى پرستى 
چه مى خورد، چه مى پوشد، و چه كار مى كند؟ و اگر تا فردا جوابم نگويى عزل مى گردى.

وزير سر در گريبان به خانه رفت. وى را غالمى بود كه وقتى او را در اين حال ديد 
پرسيد كه او را چه شده؟ و او حكايت بازگو كرد. غالم خنديد و گفت: اى وزير عزيز 

اين سوال كه جوابى آسان دارد. 
وزير با تعجب گفت: يعنى تو آن مى دانى؟ پس برايم بازگو.

- اول آنكه خدا چه مى خورد؟ 
- غم بندگانش را. كه مى فرمايد من شما را براى بهشت و قرب خود آفريدم. چرا 

دوزخ را بر مى گزينيد؟ 
- آفرين غالم دانا. دوم خدا چه مى پوشد؟ 

- رازها و گناه هاى بندگانش را.
- مرحبا اى غالم 

وزير كه ذوق زده شده بود سوال سوم را فراموش كرد و با شتاب به دربار رفت و 
به پادشاه بازگو كرد. ولى باز در سوال سوم درماند، رخصتى گرفت و شتابان به جانب 

غالم باز رفت و سومين را پرسيد. 
غالم گفت: براى سومين پاسخ بايد كارى كنى. رداى وزارت را بر من بپوشانى، 
و رداى مرا بپوشى و مرا بر اسبت سوار كرده و افسار به دست به درگاه شاه ببرى تا 

پاسخ را باز گويم. 
وزير كه چاره اى ديگر نديد، قبول كرد و با آن حال به دربار حاضر شدند.

پادشاه با تعجب از اين حال پرسيد اى وزير اين چه حاليست تو را؟ 
و غالم آنگاه پاسخ داد كه اين همان كار خداست كه وزيرى را در خلعت غالم و 
غالمى را در خلعت وزيرى حاضر نمايد. پادشاه از درايت غالم خوشنود شد و بسيار 

پاداشش داد و او را وزير دست راست خود كرد.

محمود افهمى

حكايت غالم دانا
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