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نكته به نكته مو به مو

بيژن خليلى

ما ايرانيان ساليان درازى است كه در  كشورهاى غربى زندگى مى كنيم 
و با روش هاى دموكراتيك حكومت هاى اين كشورها آشنا شده ايم. 
دولت ها  سياست هاى  مى روند،  و  مى آيند  دولت ها  كشورها،  اين  در 
به مقتضاى درخواست مردم و دولتمردان تغيير مى كنند و اين پويايى 
در همه زمان ها  در حال انجام است. هر كانديد رياست جمهورى در 
امريكا براى انتخاب شدن همه گاه از تغيير و تغيير سخن مى گويد. 
حتى رييس جمهورى كه براى بار دوم مى خواهد از سوى مردم به 
مسند رياست جمهورى تكيه بزند از تغيير سخن مى گويد حتى اباى 
آن ندارد كه از تغيير مهره هايى در دولتش سخن بگويد كه تا ديروز يار 
غارش بودند و پس از آن كه مجددا انتخاب شد به وعده هاى دوران 
انتخابات وفادار مى ماند و اعضاى كابينه خود را ترميم مى كند. همين 
رويه وسياست در همه زمينه هاى زندگى در جريان است و اين پويايى 

و پيشرفت و حركت به جلو در همه زمان ها صورت مى گيرد.

 بنابراين و در مجموع همه به سوى زندگى نوينى مى روند كه شرايط 
بهترى را نويد مى دهد. اگر هم مشكلى پيش آيد به خاطر همان پويايى 
و اشتراك مردم در تصميم گيرى ها مشكل را حل كرده و راه صحيح و 
درست را پيدا مى كنند و اين روند ادامه دارد. بنابراين الزمه دموكراسى، 

تغيير دادن و تغيير داده شدن است در همه ابعاد زندگى.
و اما در كشور ما و كشورهاى مشابه ما در بر همان پاشنه اى مى چرخد 
و قرار است بچرخد كه قرون متمادى است چرخيده است. همه چيز 
همان است كه مى بايست باشد و از قبل براى ما برنامه ريزى شده است.
 اگر در 1400 سال پيش دستور به قطع دست و پاى خطاكاران داده 
شده است، همان بايد اجرا شود و الغير. هر تغيير به منزله كفر مسلم 
است و آن كه حتى پيشنهاد تغيير را مى دهد كافر است و واجب القتل! 
اين تحفه ضد تغيير از كجا آمده است جز اين است كه بيگانه آن را در 

دامان ملت ما گذاشته است؟!  

چرا شيخكان حكومت اهللا 
نوروز ستيزند؟

كاريكاتور از 
مردمك
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نكته به نكته مو به مو
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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

آيا نياكان ما در دوران باستان اين چنين مى انديشده اند يا هوادار تغيير 
و تحول بوده اند! ما بايد  اين مدعا را ثابت كنيم و يكبار براى هميشه 
بايد بگوييم كه پيشنهاد تغيير و تحول را همين نياكان ما به جهانيان 
نسبت  شرقى ها  به  نيرنگ  و  دروغ  به  كه  چه  آن  و  داشته اند  ارزانى 
مى دهند كه فرهنگ شان فرهنگ سكون است و فرهنگى ايستا، حداقل 

به دامن نياكان ما نمى چسبد.
 نياكان ما براى نخستين بار از از نوروز گفتگو مى كنند.  معنا و مفهوم  
و  طبيعت  زندگى،  در  تازه  فصلى  آغاز  يعنى  نوروز  چيست؟  نوروز 
نشان از آن دارد كه طبيعت  دستخوش تغيير است و نياكان ما به خوبى 
دريافته بودند كه با تغييرات در طبيعت ما انسان ها نيز بايد تغيير كنيم و 
"نو" شويم. خانه تكانى كنيم، گرد و غبار سال پيش را از زندگى مادى 
و روحانى خود بزداييم و سال نو را در هيبتى نو آغاز كنيم. به ديدار 
دوستان و فاميل و هم ميهنان خود برويم و با آن ها تغييرات را جشن 
بگيريم. پادشاهان مان مى بايست به بار مى نشستند و مردم را از هر دسته 
و قبيله اى ديدار مى كردند و پيام تغيير را بين يكديگر مبادله مى نمودند. 
موسيقى  با  را  تغيير  نواى  شيپورنوازان  و  جارچيان  برزن  و  كوى  در 
گوشنواز خود به آحاد جامعه مى رساندند. همه در حال تغيير بودند، 
تغيير فقط مختص به طبقه ويژه يا طبقه حاكم نبود بلكه مى بايست با 

زير و زبر شدن طبيعت و جهان، انسان نيز دستخوش تحول مى شد.
بر  سرورى   به  تغيير  پذيرش  با  كه  بود  ما  نياكان  ميراث  اين   
جهان متمدن آن روز رسيدند، يادآورى اين نكته ضرورى است كه در 
برهه  هايى اين رهنمودها به مسير اشتباه مى افتادند، ولى پس از مدتى 
به جاى خود باز مى گشتند و نياكان ما توانسته بودند در طول قرون 

متمادى به صورت ثابتى يعنى در آغاز هر سال به تغييرات  بنيادى 
زندگى دست بزنند. 

با حمله تازيان در دوران قديم به سرزمين و جغرافياى ايران و در 
دوران جديد از طريق خمينى و حواريونش به فرهنگ ايرانزمين، جلوى 
تغيير و "نو" شدن را كه نياكان ما پيشنهاد داده بودند، گرفته اند. اين ها 
مى گويند ما با پيشرفت بشر كارى نداريم... چون پيامبر اسالم دستور به 
قصاص داده است ما نيز بايد همين عمل را انجام دهيم، تازيانه مى زنيم 
همان طور كه در 1400 سال پيش مى زدند، گردن مى زنيم، هر روز 
چندين نفر را اعدام مى كنيم، هر انديشه ديگرى را سركوب و منكوب 
مى كنيم و حاضر به انجام هيچ گونه تغيير و تحولى در آن چه كه آن ها 
آن ها  كه  است  اين  آن  مخالف  مفهوم  نيستيم،  كرده اند  پيچى  نسخه 
مى خواهند جامعه را در جمود فكرى و عملى نگه دارند و به همين 
مناسبت است كه از بام تا شام اين شيخكان دلقك را به پشت منابر 
مى فرستند تا رسوم چهارشنبه سورى و نوروز را نكوهش كنند و آن را 
از عادات بد مجوسان بنامند. زهى خيال باطل كه ملت ايران نه امروز 
كه در دوران هزاران ساله زندگى خود از اين تندبادها بسيار داشته است، 
ليك با سربلندى تام و تمام توانسته است آن چه كه نياكانش برايش به 
ميراث گذاشته اند كه همانا بنياد تغيير و تحول به مانند طبيعت است را 

در نهايت به انجام برساند.
 يكى از اين تغييرات بنيادين "نو" شدن در حكومت است و از ميان 
برداشتن اين جرثومه هاى نوروز ستيز كه اگر به تغيير در جهان هستى 
باور داريم خودشان و قوانين ضد بشريشان ، مشمول اين تغييرات به 

شرطى كه پند نياكا را آويزه گوش كنيم،خواهند شد.  
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پرونده 

نخستين بار بيستم مارچ 2003 بود كه جورج 
دبيليو بوش رييس جمهور وقت امريكا با انتشار 
بيانيه اى نوروز را تبريك گفت. خطاب او البته در 
آن پيام آمريكاييان ايرانى تبار بود و اين روند براى 

چند سال بعد هم تكرار شد.
  رئيس جمهور آمريكا در بيانيه ديگرى كه به 
همين مناسبت در سال 2006 منتشر كرد، گفته 
بود: «براى ميليونها نفرى كه ميراثشان به ايران، 
عراق، افغانستان، تركيه، پاكستان، هند و آسياى 
مركزى مى رسد، نوروز جشن زندگى است كه 
با ديدار خانواده و دوستان، مبادله هديه و نيز لذت از زيبايى طبيعت فرصتى 

براى ابراز لذت و شادى فراهم مى كند.»
او در آن بيانيه افزوده بود: «ملت ما از سنت ها و خدمات آمريكايى هايى كه 
ريشه هاى گوناگونى دارند بهره مند بوده است. تنوع ما، ما را قوى تر و نيكوتر 

كرده است.» 
راهى  و  دموكرات ها  آمدن  كار  روى  با  مى كرد  فكر  كسى  كمتر  اما 
شدن پرزيدنت اوباما به كاخ سفيد، او در همان نخستين سال رياست 

جمهورى اش(2009) خطاب پيام نوروزى خود را تغيير بدهد و با مردم و 
دولت ايران در آن پيام گفتگو كند.

آقاى اوباما در اين پيام كه به دراز كردن دست دوستى به سوى رهبران 
ايران مشهور شد، گفت: «من به خصوص مايلم مستقيما مردم و رهبران 
جمهورى اسالمى را مخاطب قرار دهم» و افزود كه نوروز «صرفا يك بخش 
از فرهنگ بزرگ و نام آور شماست و در طول تاريخ، هنر، موسيقى، ادبيات و 

نوآورى هاى شما جهان را مكانى بهتر و زيباتر ساخته است.» 
رئيس جمهورى آمريكا در آن پيام گفت كه حضور ايرانيان در آمريكا 
نيز باعث غناى بيشتر جامعه اين كشور شده و افزود: «ما مى دانيم كه شما 
داراى تمدنى بزرگ هستيد و دستاوردهايتان احترام اياالت متحده و جهان 

را برانگيخته است.»
پرزيدنت اوباما در اشاره به تيرگى روابط اياالت متحده و ايران از زمان 
برپايى جمهورى اسالمى گفت «براى كمابيش سه دهه، روابط بين ملت هاى 
ما دستخوش تنش بوده اما در اين زمان، انسانيت مشترك خود را به ياد 

مى آوريم كه ما را بهم پيوند مى دهد.»
اما فقط سه ماه بعد ايران دستخوش تحوالت عظيمى شد. انتخابات رياست 
جمهورى در ايران در سايه تقلب گسترده حاميان محمود احمدى نژاد و 

سالم نوروزى
 از راهروهاى كاخ سفيد
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پرونده 
اعتراض عمومى مردم به يك جنبش مهم مدنى مبدل شد كه بيش از هر 
وقت ديگرى مى توانست به تغيير سياست در ايران منجر شود. اما گويى 
روى خوشى كه رييس جمهور تازه كار آمريكا از خود نشان داده بود جلوى 
او را مى گرفت تا از معترضان در ايران حمايت كند. برخى پرزيدنت اوباما و 
دستگاه ديپلماسى خارجى او را به تعلل در مقابل حوادث ايران در آن شرايط 
خاص متهم مى كنند كه تاثيرش در سركوب گسترده معترضان و بقاى استبداد 
سياسى حاكم در ايران نمايان شد. با اين حال مسير پيام هاى نوروزى از 

راهروهاى كاخ سفيد در سال هاى بعد همچنان ادامه يافت.
سال بعد در نخستين روز نوروز 1389 بود كه پيام ويدئويى تازه اى از او 
براى مردم و رهبران ايران منتشر شد. پيامى كه اگرچه در آن به مسائل مربوط 
به جنبش سبز، راهپيمايى سكوت، حمله و سركوب معترضان، بازداشت هاى 
فله اى در ايران و كشته شدن ندا آقا سلطان اشاره شده بود، اما به صراحت در 
آن گفته مى شد كه: «اياالت متحده قصد هيچگونه مداخله در شرايط داخلى 
ايران را نداشته است» و خطاب به رهبران تهران اين سوال را مطرح كرد كه: 
«ما براى حركت به پيش در روابطمان آماده ايم، ما مى دانيم شما با چه چيزى 

مخالفيد، به ما بگوييد با چه چيزى موافقيد؟».
رهبران  مقابل  در  تر  جدى  لحنى  پيام  اين  در  اگرچه  اوباما  پرزيدنت 
تهران به خود گرفته بود اما همچنان موضع انفعالى خود را حذف كرد و 
با وعده دسترسى آسان تر جوانان نخبه ايرانى به دانشگاه هاى آمريكايى  و 
تالش براى دسترسى عمومى و راحت مردم به نرم افزار هاى اينترنتى در 
ايران صحبت هايش را كامل كرد. عيدى هاى او در قالب ويزاهاى دانشجويى 
كثيرالورود  و نيز رفع تحريم ايران در كمپانى هاى اينترنتى مانند گوگل و ياهو 

خيلى زود جامعه عمل پوشيد.
نوروز 1390 در حالى آغاز شد كه رهبران جنبش سبز به حصر افتاده بودند، 
جامعه ايران را نوعى ترس ناشى از سركوب فرا گرفته بود و شعله هاى سوزان 
جنبش آزاديخواهى مردم كه به جنبش سبز معروف شده بود  رو به خاموشى 
مى رفت. در اين شرايط آقاى اوباما برخالف دو سال گذشته اين بار فقط 
خطاب به مردم ايران و درباره آرزوهاى دموكراتيك آنها سخن گفت. اگرچه 
ديگر كمى دير به نظر مى رسيد اما رئيس جمهور آمريكا در بخش اصلى پيام 
خود به بحران سياسى ايران پرداخت كه پس از انتخابات رياست جمهورى 

سال 1388 اين كشور را در خود فروبرد.
آقاى اوباما ابراز اطمينان كرد كه معترضان ايرانى در نهايت موفق به پاسخگو 
كردن حكومت خواهند شد. آقاى اوباما با اشاره به تحوالت خاورميانه و بهار 
عربى گفت: «همان نيروهاى اميد كه ميدان تحرير (قاهره) را در بر گرفت، در 

ژوئن سال 2009 در ميدان آزادى (تهران) مشاهده شده بود.»
او با اشاره به گزينه هايى كه دولت براى رفتار با معترضان دارد گفت: «تا 
اين جا، واكنش دولت ايران به گونه اى بوده است كه نشان مى دهد خيلى 
بيشتر نگران حفظ قدرت خويش است تا احترام گذاشتن به حقوق مردم 
ايران.» و افزود: «براى تقريبا دو سال، عمليات ارعاب و نقض حقوق جوانان 
و پيرها؛ مردان و زنان؛ غنى و فقير در جريان بوده است. مردم ايران سركوب 
شده اند. صدها زندانى عقيدتى در زندان هستند. بى گناهان ناپديد شده اند. 
روزنامه نگاران به سكوت واداشته شده اند. زنان شكنجه شده اند. كودكان به 

اعدام محكوم شده اند.»
او در آن پيام با صراحت گفته بود: «جهان با نگرانى اين اقدامات غيرمنصفانه 

را نظاره كرده است. زندانى شدن نسرين ستوده به خاطر دفاع از حقوق بشر؛ 
زندانى شدن جعفر پناهى و محروم شدن او از فيلمسازى؛ به زندان افتادن 
عبدالرضا تاجيك به خاطر كار روزنامه نگارى؛ تنبيه شدن جامعه بهائى و 
مسلمانان صوفى به خاطر ايمان دينى شان؛ و صدور حكم اعدام براى محمد 

وليان، دانشجو، به خاطر انداختن سه سنگ را ديده ايم.»
سال بعد نوروز 1391 در حالى آغاز شد كه تحريم هاى گسترده اى از 
سوى اياالت متحده و ديگر اعضاى مسئول جامعه جهانى در مقابل زياده 
خواهى هاى اتمى دولت تهران تحميل شده بود. پرزيدنت اوباما دريافته بود 
كه پيامى كه سال هاى قبل براى رهبران ايران فرستاده است نتوانسته آنها را 
به حسن نيت اياالت متحده در قبال خودشان متقاعد سازد و از سوى ديگر 
خيل كثيرى از مردم ايران را نيز كه از شرايط موجود ناراضى هستند، نا اميد 
كرده است. از همين روست كه على الرغم لحن محكم و جدى تر او مقابل 
دولت تهران رويكرد آقاى رييس جمهور در اين پيام متمايز است. او پيامش 
را با اشاره به ايرانى آمريكايى هاى موفق و تاثير چشمگير آنها در رشد كشور 
اياالت متحده آمريكا آغاز مى كند و با اشاره به اينكه فيلم اصغر فرهادى برنده 
جايزه اسكار شده است به ايرانيان يادآورى مى كند اياالت متحده آمريكا با 
مردم، هنر و فرهنگ ايران دشمنى ندارد، بلكه مايل است رفتار رهبران تهران 
در مقابل جامعه جهانى و خواسته آن مسئوالنه و متعهدانه باشد. مهمترين 
فراز گفته هاى او در آن سال تاكيد او بر پرده الكترونيكى است كه جمهورى 
اسالمى به گرد ايران كشيده است. اشاره اى شاعرانه به كنترل اينترنت، تلفن و 

پارازيت اندازى شديد دولت ايران بر امواج ماهواره اى.
اما نوروز پيشين، گويى پرزيدنت اوباما براى ارسال پيام خود با شتاب 
عملكرده بود. اينبار او دو روز زودتر از فرا رسيدن نوروز  و در هجدهم مارچ 
2013 پيام تازه ويدئويى خود را منتشر كرد. اگرچه كاخ سفيد پس از انتشار آن 
توضيح داد كه دليل فرستادن اين پيام پيش از نوروز، اين بوده كه نمى خواستند 
اين پيام در ميان خبرهاى مربوط به سفر پرزيدنت اوباما به اسرائيل گم شود.

اوباما در آن آخرين پيام خود گفت كه مى داند حل اختالفات، كار ساده اى 
نخواهد بود و «نيازمند تالش جدى و متداوم است». آقاى اوباما مناقشه 
هسته اى را يكى از اصلى ترين محورهاى اختالف دو كشور دانست و گفت: 
«مردم ايران تا به امروز بهايى گزاف و غير ضرورى، به خاطر بى ميلى رهبران 
كشورشان به حل اين مناقشه پرداخته اند.» و تاكيد كرد: «اياالت متحده ترجيح 
مى دهد اين مسئله را به طور صلح آميز و ديپلماتيك حل كند. راه حلى وجود 
دارد كه به ايران امكان دسترسى به انرژى صلح آميز هسته اى را مى دهد و 
همزمان براى هميشه پاسخگوى پرسش هاى جدى جامعه جهانى درمورد 
ماهيت واقعى برنامه هسته اى ايران است.» او در پايان گفت اميدوار است 
در بهار تازه، دو كشور بتوانند تنش ها را پشت سر بگذارند و وعده داد كه به 

تالش هايش براى آغازى نو و رسيدن به صلحى پايدار ادامه دهد.
پيشبينى پرزيدنت اوباما كمى با تاخير و در پايان تابستان به جاى بهار، اما 
محقق شد و براى نخستين بار دو رييس جمهور ايران (حسن روحانى) و 
آمريكا با هم 15 دقيقه گفتگوى تلفنى داشتند. رويدادى كه اگرچه موافقان و 
مخالفان بسيارى از طيف هاى گوناگون داشت، اما نشان  داد مسير تازه اى كه از 
دل همين پيام هاى به ظاهر نوروزى آغاز شده است، اكنون جهان را به سمت 
جديدى مى برد. اكنون در تهران خيلى ها گوش به پيام جديد پرزيدنت اوباما 

دارند. پيامى كه بايد ديد چگونه در طول سال جديد تحقق پيدا خواهد كرد.
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پرونده - نوروز و نوگرايى

نوروز، سال نو ايرانى همزمان است با دگرگونى طبيعت و بازگشايى 
پنجره هاى بسته زمستانى، با رقص سبز چمن و رخنه عطر گل هاى بهارى 
در داالن خاطره ها، با بال گشايى پرندگان و ترنم رودها در بستر گرم خاك...

چه آموزگارى بهتر از نوروز كه رسم نوانديشى را يادآور شود! رسم 
بازنگرِى گذشته، ترميم زيست و درِك همين لحظه ها و بستِن اميد به آينده 

و آيندگان!
ادبيات فارسى در اين درس گيري و الگوبردارى همواره پيشگام بوده 

است: 
بيا تا گل برافشانيم و مى در ساغر اندازيم

فلك را سقف بشكافيم و طرحى نو دراندازيم
حافظ

هر زمان نو مى شود و دنيا و ما 
بى خبر از نو شدن اندر بقا

موالنا

با اين وجود و به مصداق اين ضرب المثل متناقض نماى ايرانى «روز از 
نو، روزى از نو»- كه عليرغم تكرار واژه ى «نو» كنايه وار به تكرار مكررات 
اشاره دارد- براى برخى، نوآورى در حد همان شعْر شاهدآورى و چند روز 

آغازين سال نو باقى مى ماند و زندگى به همان منوال سابق ادامه مى يابد. 
نيت گذارى سال جديد (New year Resolution) عهد و پيمانى 
است كه با خود مى بنديم تا كارى را در جهت بهبود خود، خانواده، اجتماع 

و محيط زيست در سال نو انجام دهيم.
بازنگرى كارنامه و عملكرد سال گذشته و نيت سال جديد از ديرباز 
در سراسر جهان موسوم بوده است. بابلى ها در آغاز سال متعهد مي شدند 
كه اجناس عاريتى را به صاحبان اصلى آن بازگردانند. در قرون وسطى، 
شواليه ها با اداى «پيمان طاووسى» تجديد عهد مي بستند؛ يهوديان نيز در 
آغاز سال نو يهودى، مرورى به اشتباهات سال گذشته كرده و طلب آموزش 
مى كنند. در دوره هاى اخير نيز در كشورهايى، مانند آمريكا، نيت گذارى غالبًا 
به موضوعاتى، نظير كاهش وزن، ترك سيگار، مسافرت و غيره، معطوف 

نياز نوجوانان به نوانديشِى ما
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پرونده - نوروز و نوگرايى
مى شود. 

بر اساس آمارى كه در سال 2007 در دانشگاه بريستول بر روى 3000 
داوطلب به دست آمد، 88درصد از نيت گذاران از انجام اهداف و نيات 
خود سرباز مى زنند. با اين وجود، مطالعات ديگر نشان مى دهد كه چنانچه 
به اين اهداف به صورت واقع بينانه، توام با برنامه ريزى و بيش از هر چيز 
به صورت «مشاركتى و گروهى» پرداخته شود، به ميزان قابل توجهى انجام 

پذيرتر خواهند بود.
از اين رو امسال بر آن شدم كه يكى از معضالت بزرگ نوجوانان مهاجرين 
ايرانى را كه چند سالى است ذهن مرا به خود مشغول كرده براى بازنگرى 

گروهى مطرح كنم.
در ساليان اخير، چندين گفتگو و ايميل تكان دهنده از چند نوجوان ايرانى 
– آمريكايى داشته ام كه همگى حاكى از عدم تمايل والدين، خانواده ها و 
اجتماع ايرانى از «نوگرايى» و «نوانديشى» در برخي از مسايل ويژه است. 

اين جوانان از بسته بودن خانواده ها و اجتماع ايرانى و تاثير منفى آن بر 
زندگى و آينده خود سخن مي گويند. امسال ضمن اينكه يكى از نامه ها 
را براى يادآورى نوانديشي بر سر سفره نوروزى خود قرار داده ام، متن 
ترجمه و كوتاه شده ى آنرا در اينجا به ميان مى آورم؛ رويا (اسم مستعار) يك 

نوجوان ايرانى – آمريكايى مى نويسد:
هاى [سالم]. من براى يك نظرخواهى به شما نامه مى نويسم. از اين كه 
قادر به نوشتن نامه به زبان فارسى نيستم پوزش مى خواهم. من در آمريكا 
به دنيا آمده ام. پدر و مادرم چند سالى تالش كردند كه مرا به كالس زبان 
فارسى ببرند ولى من به يادگيرى آن ادامه ندادم و براى دلخوشى آنان تنها 
چند آهنگ ايرانى را با پيانو مى نوازم. همه مقاومت هاى من به اين دليل بوده 
كه مدام سرزنش مى شدم و تحت فشار قرار مى گرفتم كه در خانه و يا در 
ميهمانى هاى ايرانى، صددرصد فارسى حرف بزنم. والدين من هرگز درك 
نكرده اند كه من در ضمن، با فيلم ها، كارتون ها، هم كالسى ها، معلمين و  
كتاب هاى انگليسى و فرهنگ آمريكايى بزرگ شدم. هر آنچه كه مى گفتم 
و انجام مى دادم و يا مى پوشيدم، اشتباه بود و جاى تصحيح داشت. چرا؟ 

چون ايرانى نبود! 
اين انتقاد، كمال گرايى و عيب جويى ايرانى رفته رفته به من نيز سرايت 
كرد و من تبديل به موجودى شدم كه بطور ناخود آگاه هر لحظه از خود 
نيز انتقاد مى كنم؛ انگار هميشه چيزى كم دارم؛ انگار هميشه از دنيا عقب 
هستم بطورى كه همانگونه كه مى دانى دچار يك عارضه روان - تنى شده ام 
و بدتر اينكه در جمع ايرانيان به دليل سوال هاى نابجا و مداخله گرى ها و 
نگاه هاى كنجكاوانه و ارزيابانه آنها دچار اضطراب مى شوم. من از تعارف ها 
و ضرب المثل هاى ايرانى چيزى سردر نمى آوردم و نمى توانم جوابگو باشم. 
بنابراين تالش مى كنم از جمع ايرانيان پرهيز كنم. دوستان ديگر ايرانى – 
آمريكايى من هم غالباً همين احساسات را تجربه مى كنند. ما براى اينكه به 
احساسات والدين خود صدمه نزنيم و آنان را دچار فشار بيشتري نكنيم، 

نوعى زندگى مخفيانه در پيش گرفته ايم؛ يك زندگى دوگانه!
يكى از دوستانم، كه دوست پسرش باورمند مذهبي متفاوت از اوست، 
ديدارش  براي  و  نمى كند  معرفى  آنها  به  را  او  والدين،  واكنش  بيم  از 
مدام به دروغ گويى متوسل مى شود. دوست ديگرم همجنس گراست و 
از افسردگى شديدى رنج مى برد. او مدام در تشويش است كه موجب 

سرافكندگى والدينش شود زيرا حدس مى زند واكنش آنان اين خواهد 
بود كه چه بيهوده زندگى شان را براى او تلف كرده و مهاجرت كرده اند. 
دوست ديگرم مي  خواهد حشره شناس شود زيرا به پرورش پروانه هاي رو 
به انقراض عالقه مند است. اما والدينش  بجز رشته هاي مهندسي، پزشكي و 
حقوق چيز ديگري را قبول ندارند. پسرعمويم مدام با همسرش با عمويم و 
زن عمويم در حال مشاجره و بگومگو هستند زيرا خانواده انتظار احترامات 

ويژه و توقعات عصر حجري از آنان دارد. 
با نظرى به والدينم، افراد فاميل و دوستان ايرانى در يافته ام كه عليرغم 
مشغله  هاي گوناگون و داخل و خارج از خانه، همگى آنان جز اجسامى در 
كنار ما بيش نيستند، گويي روح آنان در ايران باقى مانده است: آه كشيدن ها، 
فكر  طرز  گذشته،  حرف هاى  گذشته،  آهنگ هاى  گذشته،  حسرت هاى 

گذشته...
اكنون كه دانشگاه مورد نظرم براى پذيرش از من خواسته است كه يك 
اتوبيوگرافى و شرح حال از خود، خانواده و اجتماِع ايرانى بنويسم،  مانده ام 
كه چه بگويم، آنها چه مشاركتى در جامعه آمريكايى داشته اند كه بخواهم 
آنرا به رخ يك آمريكايى ميزبان و مسئول دانشگاه بكشم. كتمان نمى كنم 
كه فداكارى كرده اند، از خودگذشته اند و به قول مادرم خود را به آب و 
آتش زده اند. اما من دقيقاً با همين «از خودگذشتگى» مسئله دارم. چرا نبايد 
كمى هم زندگى كرد؟! من نمى خواهم تنها از گذشته پرافتخار تاريخ و 
فرهنگ ايرانى بنويسم، زيرا در اين پرسشنامه و شرح حال، قرار نيست 
كه واقعه نگارى تاريخى كنم. قرار است بنويسم كه من چگونه «من» شدم. 
من تنها يك «رويا» نيستم كه براى محقق شدنش به اين سو آورده شده ام. 
من يك واقعيت دوگانه ام. آيا فكر مى كنى در مورد اضطراب و عارضه 
روان-  تني ام چيزى قيد كنم؟ من مايلم نظرت را در اين موارد بيشتر بدانم... 

با سپاس رويا.»
زمانى كه نامه رويا را مى خواندم، با خود فكر كردم براستى چرا نبايد كمى 
هم در واقعيات موجود و نه در رويا زندگى كرد. من با رويا(ها) احساس 
همدردى كرده و بر اين نظرم كه ما با چمدان هاى بسته و آماده ي ذهنى 
خود براى هر لحظه بازگشت به ايران، انرژى و توان خود را براى پيوند با 
جامعه ي غيرايرانى كاهش داده ايم. اما چگونه مى توان از حلقه بسته ايرانى 
پا فراتر گذاشت، به فرهنگ ميزبان عالقه مند شد، بطور دو سويه فرهنگ 

آموزى كرد و آموخت و همچنان وفادار به ايران و ايرانى باقى ماند؟
در نامه اى كه متعاقباً به رويا نوشتم، پاسخ به اين سوال برايم كمي  روشن تر 

شد:
هاى و سالم روياى عزيز، ضمن تشكر از در ميان گذاشتن مسئله ات، با 
تو احساس همدلى و همدردى مى كنم. اما پيش از هر چيز يادآور مي شوم 
كه خانواده هاى ايرانى سختى هاى بسيارى را ضمن دورى از وطن در اين 
ساليان متحمل شده اند و اين امر ساده اى نيست. همانگونه كه تو به عنوان 
يك ايرانى – آمريكايى دچار بحران هويت هستى، آنان نيز مى بايست 
نخست خود را در يك جامعه بيگانه و غريبه پيدا مي كردند. اما نسل تو 
بهاى زيادى براى اين خوديابى پرداخته است. در اين ساليان، من شاهد 
بروز و ازدياد بيمارى هاى روان - تنى در نسل نوجوان ايرانى بوده ام كه بطور 
معمول در نسل هاى بزرگ تر در اثر فشارهاي زندگى عارض مى شوند اما 
از سوي ديگر نيز شخصاً شاهد خريد كتابهاى تاريخى، خودشناسى، عرفان 
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توسط افرادى، نظير والدين تو بوده ام كه خود نشان دهنده تالش و پويايى 
آنان براى خوديابي بوده است.

با وجود همه اين ها، با تو موافقم، يافتن «بينش» جديد به تنهايى كافى 
نيست، زيرا در حد تئورى و شعار باقى مى ماند، شايد خانواده ها و جامعه 
ايراني نياز به يك خانه تكانى فكرى و احساسى دارند و مى بايست عمًال اين 

تحوالت فكرى را به منصه ظهور برسانند. 
فرزندان عموماً، والدين خود را نخستين الگوهاى تقليد قرار مى دهند. اما 
به نظر مى آيد والدين تو، الگوهايى غيرفعال و بى عالقه به وجه آمريكايى تو 

بوده اند و در نتيجه تو به طور نهفته، دلسرد، افسرده و نااميد شده اى.
با خود مى انديشم كه اگر تو فرزند من بودى چگونه مى توانستم بطور 
واقعى، نيمه آمريكايى (غيرايرانى) تو را هر لحظه به جا بياورم و به هويت 

مشترك ايرانى – آمريكايى تو ارج بگذارم.
چند روز پيش در ضمن فكر كردن به مطالب نامه ات، براى ديدار يكي از 
دوستان به بيمارستان رفته بودم، يك خانم و آقاى مسن آمريكايى كه بطور 
داوطلب در آنجا كار مى كردند، نظر مرا به خود جلب كردند. خيلى كنجكاو 
بودم بدانم به چه دليل يك فرد بازنشسته بطور داوطلب و رايگان به كار 
ادامه مى دهد. بعد متوجه شدم كه عليرغم اين بينش نادرست ايرانى كه به 
پيرى به دوران بطالت و از كار افتادگى مى نگرد، آنها مي  خواهند با پيوسته 

بودن به هستى و ديگران از دوران بازنشستگى نيز لذت ببرند.
براى خوديابى و نيز درك بيشتر تو در منزلمان دوره كتابخوانى داير 

مى كردم و از دوستانم مى خواستم كه ضمن خواندن كتاب هايى به زبان 
فارسى، چند كتاب و رمان خارجه نيز بخوانيم. نظرت در مورد كتاب هاى 
جومپا الهيرى چيست؟ او نيز يك زِن جوان مهاجر هندى-آمريكايي است 
و به موضوع و مسائل مهاجرت آشناست. شايد از والدين ايرانى درخواست 
مي كردم كه خاطرات مهاجرتشان را به دو زبان منتشر كنند كه تو نيز از 

مسائل و كشمكش هاى دروني آنان بيشتر مطلع شوى.
هر هفته با تو به يك كلوپ موسيقى مورد عالقه مان مى رفتيم. راستى 
شنيده اى كه خواننده معروف جاز آمريكايى، Sam Mcclain با يك خانم 
ايرانى، مهسا وحدت همصدايى كرده و يك CD مشترك منتشر كرده اند؟

از كارهاى ديگرى كه احتماالً انجام مى دادم، در اينترنت، گروه هاى حمايت 
از حفاظت محيط زيست، دفاع از حقوق همجنس گرايان، زنان، كودكان، 
مبارزه با آلودگى هوا و غذا را جستجو مى كردم و در يك يا چند گروه 
فعاالنه عضويت پيدا مى كردم. انتخابات آمريكا، سياست جهان، انتخابات 
شهردارى و محلى شهر لس انجلس و مسائل اقتصادى را پيگيرى مى كردم. 
به زندان هاى كاليفرنيا سري مى زدم زيرا همانگونه كه مى دانى تعداد 
زندان ها و زندانيان رو به ازدياد است. تالش مي كردم در جلوگيرى از 
جرم و جنايت و در ايجاد امنيت اين ايالت داوطلبانه مشاركت كنم. يكى از 
علل اصلى ارتكاب جرم عالوه بر مسائل اقتصادى، فقر فرهنگى و مسائل 
خانوادگى است. بنابراين در دوران اصالح رفتاري و در بازگشت زندانيان 
به آغوش جامعه، با گفتگو و حمايت و تشويق به آنان اميد مى دادم كه تنها 

بل
ه ق

فح
ز ص

مه ا
ادا

©Copyright 2014 Ketab Corp. مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره16، جدول ايرانشهر شماره 68، همراه با دهمين ضميمه پزشكى و سالمت ايرانشهر، مارچ 10102104



پرونده - نوروز و نوگرايى 

نيستند. 
در كنار غذاهاى سنتى ايرانى براى تو و دوستانت، الزانيا و پيتزا و چند 

غذاى غيرايرانى تهيه مى كردم.
از  نخست  بلكه  نمي ورزيدم  اصرار  تو  به  فارسى  زبان  يادگيرى  در 
زيبايى هاى اشعار تفكربرانگيز و هوش ربا و حكايات دلنشين ايرانى برايت 
مى گفتم تا آنقدر عالقه مند شوى كه مانند برخى از نوجوانان ديگر كه 
عالقه مند به بازيابي فرهنگ ايرانى شده اند، اشتياق يادگيرى از درون خودت 
بجوشد. با تو در مورد آنچه كه دوست دارى ولو اينكه مخالف عقيده من 

باشد گفتگو مى كردم.
يا  و  بيايى  ديدنم  به  كه  نمى زدم  نق  مدام  و  مى گذاشتم  آزاد  را  تو 

محروميت هاي حال و گذشته مرا جبران كنى. 
زيرا مى دانم كه با آزاد گذاردن تو از بار مسائل ات كم مي كنم و تو با 
حمايت غيرمشروط من، موفق تر و رضايت مندتر خواهى بود؛ آنوقت با 
رضاى خاطر و كمال ميل به ديدارم خواهى آمد. اگر هم نيامدي اطمينان 

داشته باش كه سرم با اين همه برنامه و نيات جديد گرم است. 
روياى عزيز، آيا مى دانى كه مهاجرين اوليه آمريكايى در دويست و اندى 
سال پيش، همين مسائل ما را تجربه كردند. در ساليان اوليه، اين كشور 
شاهد نه تنها مسائل خانوادگى مهاجرين، بلكه جنگ هاى داخلى گروه هاى 
مختلف بود. اما آنچه سبب پاگيري دموكراسى نسبي در اين كشور شد، 
گفتگو و گفتگو، مصالحه و وضع قوانينى بود كه در بطن خود براى هر 

سليقه اى جايى پيدا كرد. 
بگذار ببينم براى نزديك تر شدن به تو ديگر چكار مى توانم بكنم؟! اوه، 
تالش مى كردم كه هر روز از طريق كامپيوتر و يا تلفن ات كه به دريافت 
پيام از آن عادت كرده اى، چيزى برايت بنويسم: روياى عزيزم، من ترا 
با همه ويژگى هايت، لهجه، سليقه، مذهب، تابعيت، مليت، عقيده سياسي، 
گرايش جنسي و زبان، همانگونه كه هستى دوست دارم. تو روياى پيوند 
دو پاره هاى جهاِن موجود هستي و در تالِش و ترميم اين گسستگى ها، از 
جان و روانت هزينه كرده اى. من نيز با تو همراهم آن گونه كه تو مي خواهي. 
روياى دلبندم، چقدر خوبست كه به من اعتماد و گفتگو مى كنى زيرا 
«جهاْن  در برابر اين پويايِي «جهاْن فرزندى ات» من نيز احساس غرورِ 
مادرى» مى كنم. تو مرا به ياد دوران نوجوانى ام مى اندازى كه در شب هاى 
عيد خواِب كفش هاى نو مى ديدم تا با آنها يك سال بعد را به دنبال كسب 
نوآوري ها بدوم. امسال كفشي شبيه كفش نارنجى ات براى خود خريده ام، 
براى دل تو كه اصرار مى كنى براى شادماني خودم رنگ هاى روشن بپوشم 
نه رنگ تيره  ى آبرومندانه  و موردپسند ديگران را. روياى عزيزم، من «نيِت 
ساِل جديد» را به بررسى و اصالح ويژگى هاى خود اختصاص مى دهم. اما 

تو نيز اميدت را به محقق شدن روياهايت از دست نده!
هميشه منتظر پيشنهادات خوب تو براى نوانديشي هستم!

Happy Nowruz – نوروز پيروز
«پيرايه»

©Copyright 2014 Ketab Corp.1111 مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره16، جدول ايرانشهر شماره 68، همراه با دهمين ضميمه پزشكى و سالمت ايرانشهر، مارچ 2104



پرونده - نوروز و نوگرايى 

the other in my presence, I notice that the child exhibits similar 
behavior.

Being a role model will require correcting our own behavior. 
Seeking help and taking the time to learn.

2. Effective Communication: Most parents do not understand 
healthy communication. Most believe that simply talking to 
their children means they are communicating with them. They 
also believe that they should be “friends” with their children to 
keep the channel of communication open. Nothing could be 
farther from the truth. I agree that for the most part parents do 
talk to their children. But simply stating your thoughts, ideas 
and feelings is only part of healthy communication. Healthy 
communication is a learned skill. If you were not purposely 
taught these skills as a child, you will not be able to pass them 
on to your child! But we can all learn. You must control and 
listen to your child at all times. You must also respect your child 
to earn their respect. If you do wrong, apologize. If you expect 
them to be truthful, always tell the truth. Eventually they will 
learn to share without the fear of persecution and / or rejection. 
In time, they will come to you before anyone else.  Not because 
you are a “friend” but because they will value and trust your 
guidance. Children need to know they are heard. That does 
not mean that you will always like or agree with what they are 
saying, however, conveying to them that you do hear what they 
are saying and feeling is important.

It is vitally important that we talk to our children at a very early 
age about, sex, drugs, alcohol and other dangers surrounding 
them. Iranian-American parents generally do there very best to 
isolate their children from these conversations. In turn, the child 
will learn about them at school, from friends and social media.  
The wrong source.

I always meet with children and teens separately outside 
the presence of their parents. This gives them identity. They 
immediately understand that I am not there to judge. I am there 
to listen to them and assist them. This should also be the role of 
the parents.

3.  Children are not here to become mini carbon copies of us. 
They are not here to please you, become you or what you want 
them to become. We have a responsibility to them, ourselves 
and the community at large to help them and guide them to grow 
up with positive values so they can lead a healthy and happy life 
and contribute to the society we all live in.  Far too often parents 
see their children as extensions of them. They unconsciously 
impose who they are or who they wish they were onto to their 
children in an effort to live out those things they feel are lacking 
in their own lives. I believe that the root to almost every conflict 
between a parent and child occurs because the parent is wanting 
their child to do something that aligns with their wishes, not 
their child’s. this is exceptionally true in Iranian-American 
parent-child relationships.

To accomplish these tasks, Iranian-American parents need 
to interact with non-Iranian-American parents. They need to 
learn the Internet and actively participate in social chat rooms 
and sites. They need to participate in seminars, read books and 
involve themselves with their children at a much earlier age. 
Starting communication at age 15 or 16 is usually too late. 
Children must see their parents as active participants of the 
society children live in and not just the Iranian scene.

Michael Payman Kade practices criminal law, civil litigation 
and family law in Brentwood California. For more information 
visit, www.Kadelaw.com
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In my almost 15 years of practicing criminal law, I have 
represented 100s of children, teenagers and their parents.

Almost all parents love their children, want a healthy and 
happy life for their children and want them to succeed. So 
why are so many children (and in this case Iranian-American 
children) not succeeding? Why are many using drugs, abusing 
alcohol, commit crimes, get arrested and drop out of high school 
and / or college?

I kept asking myself these questions and began to ask some of 
the same questions from my clients. Soon I realized that there 
exists a serious thread of disconnect between parents and their 
children. This is more true in children of immigrants.

Parents of other cultures such as the Iranian Culture, teach their 

 The Family Disconnect and
its Possible Consequences

By: Michael Payman Kade, Esq.
Criminal Defense Lawyer & former police officer

children to be respectful to adults and elderly, close their mouth 
when chewing food and generally behave as they were taught 
by their parents but almost always fail in three major areas:

(Remember that I’m only a criminal defense lawyer. My 
experience is limited to my interactions with my clients. I am 
not pointing finger or blaming anyone. I’m not a therapist. I am 
not even a parent. These are simply my observations).

1. What you model to your children is what they will do. Think 
about that for a moment.

Ask yourself if those things that you see in your child that 
you feel are inappropriate or unacceptable could stem from 
something they see in you or your spouse. Do you smoke? Do 
you cuss? Do you fight at home? How do you get attention? 
Are you scared? Time and time again, when a parent fights with 
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پرونده 
گزارشى از نوآورى روشنك طومارى طراح جوان ايرانى آمريكايى در خلق عروسك هايى با لباس هاى محلى ايران: 

براى خريد اين عروسك ها مى توانيد به شركت كتاب مراجعه كرده و يا از صفحه فيس بوك www.facebook.com/iraniandolls ديدار كنيد. 

عروسك هايى كه پيام آور بهار شده اند

طراح  يك  خالقيت  خورشيدى   1393 نوروز  رسيدن  آستانه  در 
جوان ايرانى آمريكايى بار ديگر شكوفندگى و زايش بهار را در دل 

جامعه ايرانيان آمريكا به تصوير كشيده است. 
پرور  هنر  و  دوست  هنر  خانواده اى  از  كه  طومارى  روشنك 
برخواسته است، پس از تكميل تحصيالت متوسطه به همراه خانواده 
خود به اياالت متحده آمريكا مهاجرت كرده است، در خصوص خود 

مى گويد:
پس  و  ام  كرده  مهاجرت  كه  است  سال  «ده 
پيش  آموزش  رشته  در  كشور   اين  به  ورود  از 
دبستانى تحصيالت خود را ادامه دادم و بر اساس 
كودك  مهد  معلم  عنوان  به  تحصيالت  همين 
شغلى  حرفه اى  فعاليت  به  كاليفرنيا  ايالت  در 
نقش  ام  زندگى  در  همواره  آنچه  اما  پرداخته ام. 
موثرى بازى كرده است رنگ ها و نقش ها است 
. رنگ هايى كه در لباس هاى محلى زادگاه پدرى 
ام كردستان و ديگر مناطق زيباى ايران ديده مى 

شود.»
روشنك طومارى با اين مقدمه متذكر مى شود:

«بر همين اساس هميشه به فرهنگ و لباس هاى 
و  آگاه  همواره  و  بودم  مند  عالقه  ايرانى  محلى 
هر  محلى  لباس هاى  كه  موضوع  اين  به  متوجه 
كشور ارزشمند است و تا چه اندازه در خلق و 
ديگر  سوى  از  دارد.  تاثير  ملت  آن  آداب  و  خو 

دانسته ام كه عدم توجه هر ملتى به ريشه هاى خود چقدر در شكل 
دادن تاريخ آن كشور به طور منفى تاثير داشته است.»

او وجود رنگ هاى متنوع در لباس هاى محلى اقوام ايرانى را دليلى 
بر شاد زى بودن اين مردم دانسته و مى گويد:

«رنگى بودن لباس هاى محلى ايرانيان نشانه اين بوده است كه ملت 
ايران هميشه مردمى بودند شاد و خالق كه مى توان تاثير اين روحيه 
را در اركان گوناگون تاريخ اقوام ايران در دوره هاى متنوع تاريخى 
ديد و نتيجه گرفت كه خمودگى و افسردگى امروز در جامعه ايران 

ربطى به باورها و سنن مردم اين آب و خاك ندارد.»
او در ادامه با اشاره به تحصيالت آكادميك خود 

مى افزايد:
همچين  و  موضوع  اين  به  من  ذاتى  «عالقه 
تحصيل در رشته آموزش كودكان و در كنارش 
براى  روانشناسى  و  شناسى  جامعه  مطالعه 
پروژه هاى تحصيلى دانشگاه، مرا به اين موضوع 
بيش از پيش آگاه كرد كه زنده نگه داشتن فرهنگ 
كه  خانواده هايى  و  كودكان  كردن  آشنا  و  ايران 
دارد.  اهميت  بسيار  آن  با  هستند،  دور  ايران  از 
كودكستان  معلم  يك  عنوان  به  ديگر  سوى  از 
امريكايى  معلمان  كه  مى كنم  مشاهده  روزه  هر 
فعاليت هاى  ريزى  طرح  با  تا  هستند  تالش  در 
مختلف  براى كودكان و با در اختيار قرار دادن 
عروسك هاى مختلف از كشورهاى گوناگون، با 
اين  سنتى  عروسك هاى  مورد  در  دادن  توضيح 
حتى  و  مليتى  دو  كودكان  مدرسه،  در  كشورها، 
آمريكايى را با فرهنگ هاى ملل مختلف آشنا كنند! اما در اين ميان 
هميشه جاى فرهنگ يك كشور را خالى يافته ام! و آن فرهنگ غنى 
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ايران است. تمام اين داليل باعث شد تا خود را وسيله اى ببينم براى 
زنده نگه داشتن اين فرهنگ براى كودكان ايرانى آمريكايى تا با داشتن 
عروسك هاى محلى با فرهنگ مادرى خود بهتر آشنا شوند و انس 

پيدا كنند.»
روشنك طومارى برقرارى رابطه ميان فرهنگى را از مهترين ابزار هاى 

آشنايى ملت ها دانسته و مى گويد:
«برقرار شدن ارتباط بين دو انسانى كه هم ريشه اند و مى توانند بسيار 
شبيه هم باشند، اما به دو زبان مختلف صحبت كنند و در دو فرهنگ 
كامال متفاوت زندگى و رشد نمايند و در دو سرزمين متفاوت به دنيا 
آمده باشند، برايم بسيار جالب بود. اين نكته در سال هاى اول مهاجرت 
بيشتر ذهنم را مشغول مى كرد كه ما چقدر از هم دور افتاده ايم! بسيار 
در  كه  امريكايى  ايرانى  كودكان  و  هم!  از  دور  بسيار  اما  هم  به  شبيه 
نسل هاى بعد در اينجا خارج از ايران متولد خواهند شد، فرسنگ ها 
دورتر ازكودكان داخل ايرانى خواهند بود. طبيعى است كه تاثير رشد 
اقليمى از آنها افرادى خواهد ساخت كه كمترين ميزان ارتباط با هويت 

فرهنگى خود و سرزمين مادريشان را داشته باشند.
اين  كردن  كم  براى  گرفتم  تصميم  ايرانى  آموزگار  يك  عنوان  به   
فاصله ها نقشى در اين زمينه ايفا كنم. از نظر من اگر مردم يك ديار با 
هم آشنا تر شوند (حتى اگر شرايط اجتماعى، سياسى و تاريخى آنها 

را از هم متفاوت كرده باشد) مى توانند كشور خود را بهتر بسازند.»
روشنك طومارى عروسك هايش را محصول چنين ايده اى دانسته 

و يادآور مى شود:
تمام  و  هستند  دستى  صنايع  مى كنم  درست  كه  «عروسك هايى 
اين  در  كه  اصلى  نخستين  مى دهم.  انجام  شخصا  را  كار  جزييات 
عروسك ها مورد توجه قرار داده ام اين بوده است كه طراحى لباس ها 
به صورتى باشد كه ضمن آنكه هويت ايرانى و محلى آنهاحفظ گردد 
با  مشابهتى  كه  گردد  ارائه  فرد  به  منحصر  محصول  يك  عنوان  به 

توليدات ماشينى و غير اصولى نداشته باشد از همين رو نوع رنگ ها، 
پارچه ها و نحوه دوخت مشابه الگوى اصلى طراحى شده و تك به 

تك توليد مى شوند.
 اين عروسك ها عالوه بر آنكه نقش تزيينى هم دارند و مى توانند جلوه 
زيبايى به خانه عالقمندان بدهند، وسيله اى هستند براى جلب كنجكاوى 
مهمانان غير ايرانى تا جلوه هاى زيبا و حقيقى ايران را ببينند و فقط به آن 
چيزى كه در رسانه ها مرتبا درباره ايران منعكس مى شود بسنده نكنند. 
عروسك ها نماد ايرانيان هستند، ايرانيانى با لباس هاى رنگى، دوستدار 
زيبايى و به دور از خشونت. من در هيچ كدام از عروسك هايم رنگ 
سياه به كار نبرده ام چرا كه هدفم نشان دادن ذوق و سليقه اصيل دارندگان 
اين لباس ها بوده است. در طراحى لباس اين عروسك ها تحقيقات زيادى 
كرده ام تا لباس هر منطقه را مطابق با همان طرح ها انجام دهم كه سابقه 
آن به زمانى باز مى گردد كه در ايران زندگى مى كردم و به طور مرتب 
از موزه هاى لباس و مردم شناسى بازديد مى كردم  واز منابع معتبر در 
كتابخانه ها بهره مى بردم. نتيجه اين تحقيقات به همراه نيازى كه در 
جامعه ايرانى آمريكايى احساس كرده ام موجب شده است با دقت در 
تفاوت هاى ظريفى كه لباس هاى هر منطقه از ايران با مناطق ديگر دارد 

لباس عروسك ها  را طراحى كرده و بدوزم. 
روشنك طومارى يادآور مى شود:

براى  كنيم  پيدا  خالقانه  راهى   مى توانيم  ايرانى ها  ما  از  كدام  «هر 
ترويِج هويتمان و براى دفاع از هويتى كه شايد عده اى دوست نداشته 
باشند. لزومى ندارد همه ما توان جنگيدن داشته باشيم، اما تا جوان 
هستيم و توان داريم مى توانيم به روش هاى مختلف براى اين هدف 

تالش كنيم.» 
روشنك طومارى در پايان اضافه مى كند:

 «عروسك ها قدرت تكلم ندارند اما مى توانند از هر صدايى رساتر 
باشند.»
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ايرج مصداقى

نوروز در زندان هاى دهه  60 

عيد 61 اوين
خون از در و ديوار مى باريد و داس مرگ همچنان قربانى مى گرفت. نوروز 
از راه مى رسيد و ما همچون «تنبورنواز» داغدار ميهنمان كه به گاه «نوروز» 
در كنار ويرانى شهرها و خانه هاى سوخته و در ميان اجساد عزيزانش كه به 
شمشير خليفه  عباسى پشته شده بودند، با چشمانى اشكبار تنبور خويش بر 
گرفته و نغمه  سر داده بود: «ابا تيمار اندكى شادى بايد، كه گاه نوروز است» 

دل به نوروز سپرده بوديم. 
سال نو نيمه شب تحويل مى شد. اسداهللا كه زبانش مار را از سوراخ بيرون 
مى آورد از مسئوالن زندان اجازه گرفته بود كه هنگام سال تحويل بيدار باشيم 
اما نزد پاسداران صحبتى از مراسم نكرده بود. با اين حال آن ها را راضى كرده 
بود كه چاى و پنير اضافه بر جيره ى غذايى روزانه بدهند. اين اولين نوروز 
زندان پس از شروع سركوب خونين 30 خرداد بود و هنوز مسئوالن زندان 

تجربه ى الزم براى برخورد با چنين  روزهايى را كسب نكرده بودند. 
در راهروى سالن يك «آموزشگاه» اوين سفره اى سراسرى چيده شده بود و 

در دو طرف آن بچه ها نشسته بودند. 
در چندين نقطه از سالن، سفره هاى هفت سين پهن شده بودند. اسداهللا و 
چند نفر از بچه ها با لنگ حمام، كراوات زده و در طول بند رژه مى رفتند و 
به شوخى با اين و آن پرداخته و به جشن و پاى كوبى و شعرخوانى شور 
بيشترى مى بخشيدند. يك نفر نيز اسداهللا را همراهى مى كرد كه او را «آقاى 
فتو» صدا مى زد. او با اشاره ى اسداهللا از افراد مختلف با دوربين ساختگى اى 

كه درست كرده بود، عكس مى گرفت و تحويل شان مى داد. عكس ها چيزى 
به جز نقاشى هاى ساده و ابتدايى نبودند. مثالً عكسى كه ظاهراً  از تواب  ها 
مى گرفت و به دست شان مى داد، كره خرى بود كه چهار دست و پايش را 

هوا كرده بود. 
در آن دوران الجوردى به منظور فشار هرچه بيشتر روى زندانيان كشيدن 

سيگار را نيز ممنوع كرده بود. 
سيگار هاى ساختگى به وسيله ى كاغذ، با استادى تمام درست شده و در 
ميان سفره ى هفت سين بند گذاشته شده بودند. تعداد زيادى از بچه ها يك نخ 

از آن ها را بر گوشه ى لب داشتند. 
تا ماه ها بعد نيز از اين شبه سيگارها استفاده مى كرديم. با پك زدن به اين شبه  
سيگار ها احساس سيگار كشيدن به من دست مى داد و از آن لذت مى بردم. 
چند بار هم پاسدار كه از چشمى روى در، سلول مان را مى پاييد به تصور اين 
كه مچ ما را هنگام سيگار كشيدن گرفته در را با سرعت باز كرد اما دست از 

پا درازتر برگشت. 
بچه ها به طور دست جمعى ترانه ى «شكوفه مى رقصد از باد بهارى» را به 
رهبرى اسداهللا مى خواندند. رقص و آواز و شادى تا پاسى از شب ادامه 
داشت. اسداهللا كوچك و بزرگ و غريبه و آشنا نمى شناخت، به سرعت با 

افراد  اُخت مى شد و به شوخى و بذله گويى مى پرداخت. 
اسداهللا با استعداد منحصر به فردش، ميرحسين ميرنجات قوامى، يكى از 
توابان منفور را كه از انجام هيچ زشتى اى فروگذار نكرده بود وا داشته بود تا با 

مرزهاى  از  بيرون  در  كه  ما  از  يك  هر 
حكومت  قلمرو  از  خارج  و  ايران  جغرافيايى 
انسان ستيز جمهورى اسالمى زندگى مى كنيم 
گرامى داشته ايم  حالمان  فراخور  به  را  نوروز 
هرچند در پشت ذهن هريك از ما دانسته است 
كه در داخل قلمرو آن حكومت بسيارانى در 
بند و زندان گرفتارند و نمى دانيم كه نوروز را 

چگونه و به چه صورتى پاس مى دارند. 
زندانى   كهنه  مصداقى  ايرج  از  سبب  بدين 
معروف در خواست كرديم كه آنچه بر او و بر 
زندانيان سياسى در ايام نوروز در زندان گذشته 

است را براى ايرانشهر قلمى كند.
روايتى كه مى خوانيد گزارش ايرج مصداقى 
است از واكافى خاطراتى كه اگرچه تلخ بوده 
و هستند اما حكايتگر روح زايش و اميد بهار و 
نوروز است در كالبد انسانى. بى تفاوت به آنكه 
جمهورى  مخوف  زندان هاى  بند  در  او  جسم 

جهل و جنايت باشد.
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ترانه  «عمو سبزى فروش» كه اسداهللا خودش آن را مى خواند، در ميان جمع 
برقصد. ديدن صحنه  آواز با عشوه هايى كه اسداهللا مى آمد، و رقص «ميرنجات» 
كه از يك پا مى لنگيد دل و روده براى كسى باقى نمى گذاشت. «سيدشله» مانند 
خرسى كه در ميان جمع به رقص آورده باشند، رقاص مراسم شب عيد بود 
و همين دست پاسداران را براى برخورد با افراد بند مى بست و توابان هم 

نمى توانستند برعليه  ما  نزد پاسداران سوسه بيايند. 
روزهاى بعد نيز اسداهللا با راه اندازى دسته اى در بند و در حالى كه اتاق به 
اتاق مى رفت، دست افشان و پاى كوبان «شكوفه مى رقصد از باد بهارى» را 

خوانده و ديگران را نيز به همراهى با گروه اركستر خود وا مى داشت. 
گزارش مراسم نوروز به الجوردى يكى از داليلى بود كه باعث شد در  

اتاق هاى سالن يك را ببندند و اتاق ها به صورت مجرد در بيايند. 

عيد 62 گوهردشت
از اواخر دى ماه، در جلسه  هفتگى سالن 19 زندان گوهردشت مقرر شده 
بود هر اتاقى يك مسئول فرهنگى جهت تهيه  مقدمات برگزارى جشن نوروز 
معرفى كند تا زير نظر جالل ماهر النقش كه در خانواده اى هنرمند به دنيا آمده 
بود و داراى ليسانس نقاشى و فوق ليسانس معمارى داخل ساختمان بود و در 

دانشكده هنرهاى زيبا نيز تدريس كرده بود، به كار بپردازند.
مسئول صنفى بند موظف شده بود كاغذهاى بسته بندى پرتقال و سيب  
خريدارى شده از فروشگاه را كه رنگى بودند، به جالل تحويل دهد. اين 
كاغذها به رنگ هاى مختلف سفيد، زرد، قرمز و نارنجى بودند. بچه ها با بريدن 
اين كاغذها به شكل نوارهاى كوچك و چسباندن آن ها به يكديگر با چسب 
برنجى كه خود توليد مى كرديم، كاغذ  رنگى هايى تهيه مى كردند كه براى تزئين 
سالن مورد نياز بود. درختى از كاغذ نيز درست شده بود كه در انتهاى بند 
خودنمايى مى كرد. مسئوالن فرهنگى روزها در تهيه  آن چه كه جالل فرمان 
مى داد، مشغول بودند: فانوس هاى رنگى براى آويزان كردن از چراغ هاى 

راهرو، توپ هاى مقوايى با رنگ هاى شاد و متنوع، ماهى هاى تزئينى زيبا براى 
آويزان كردن از سقف، لوستر هايى از مقوا و كاغذهاى رنگى كه به شكل چرخ  
گارى هاى فيلم هاى وسترن بود ، انواع و اقسام مجسمه ها و كارهاى دستى با 

خمير كاغذ و ... 
حوالى ساعت هشت بامداد سال تحويل مى شد و ما شب قبل اجازه گرفته 
بوديم كه مقررات خاموشى رعايت نشود و بچه ها تا صبح بيدار باشند. پاسدار 
بند ساعت 11 شب بند را ترك كرد و از همان موقع بچه ها هر آن چه را كه 
طى ماه ها تهيه و پنهان كرده بودند، بيرون آورده، مشغول نصب آن ها شدند. 
از در و ديوار بند كاغذهاى رنگى به شكل ها و طرح هاى گوناگون، همراه 
با نوشته هاى زيبايى مبنى بر «بهاران خجسته باد» و «نوروزتان پيروز» و... 
از سقف آويزان شده بود. ماهى ها و توپ ها و فانوس ها به چراغ ها آويزان 
شده بودند. جاى خالى روى ديوارهاى بند ديده نمى شد. چرخ  هاى تزيينى 
نيز جلوه اى خاص به اتاق ها بخشيده بودند. گويى كه كارناوالى عظيم در بند 
جريان دارد. دو طرف بند دو پتوى رنگى سفيد و سبز كم رنگ به ديوار زده 
شده بود و روى آن ها عكس هاى زيباى كودكان چسبانده شده بود. سفره ى 
هفت سين بزرگى در بند چيده شده و در گوشه و كنار آن مرغابى هاى نقره اى 
رنگى كه با زرورق سيگار درست شده بودند، خودنمايى مى كردند. به ابتكار 
بچه ها شمع هاى زيبايى تهيه شده بودند. شيشه هاى دارو را از وسط بريده 
و در قسمت تحتانى آن روغن غذا ريخته و يك فتيله ميان آن قرار داده و 
روشن مى كرديم. از آن جايى كه رنگ شيشه قهوه اى مات بود، بسيار زيبا جلوه 
مى كرد. اين كار به سادگى امكان پذير است. باال و پايين محلى را كه قصد 
بريدنش  را داريد، با كش محكم بسته و سپس يك رشته پالستيكى را بر سطح  
آن محكم مى كشيد. از اصطكاك حاصله، آن قسمت شيشه داغ مى شود. كافى 
است شيشه را در آب قرار دهيد تا به راحتى از محل مورد نظر  بشكند. 

ليوان هاى چاى مان را نيز به اين صورت تهيه مى كرديم. 
صبح هنگام كه پاسدار بند براى دادن چاى در بند را باز كرد، نزديك بود 
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ه ق

فح
ز ص

مه ا
از تعجب شاخ در بياورد. فكركرده بود از سر شب تا صبح همه ى اين ها را ادا

ساخته و پرداخته كرده ايم. به ذهن اش خطور نمى كرد كه اين  همه محصول 
چند ماه كار و انرژى است.

مراسم به شكل جمعى در بند برگزار شد و مسئوالن اتاق ها و بند، كارگرِى 
روز و پذيرايى را انجام مى دادند. محمود آنوش كه سن باالترى نسبت به بقيه 
داشت، از قبل به تعداد افراد بند، از مسئول صنفى بند اسكناس20 تومانى 
تحويل گرفته بود و همه ى بچه ها بعد از سال تحويل، ضمن روبوسى و 
تبريك سال نو به او، يك اسكناس 20 تومانى از دست وى عيدى مى گرفتند. 
سرود «بهاران خجسته باد» بعد از تحويل سال نو به شكل گروهى اجرا شد و 
سپس افراد مختلف به هنرنمايى پرداختند. كيك بزرگى نيز تدارك ديده شده 
بود كه به همراه شربت و چاى سرو مى شد. نمايش هاى پانتوميم و تئاترهاى 

گوناگون تا چند روز پس از عيد نيز شب ها در بند اجرا مى شدند.
برگزارى شكوهمند مراسم نوروز باعث چرخش نگاه مسئوالن زندان به بند 
ما و افزايش حساسيت ها يشان شد. چيزى نگذشت كه تاوان برگزارى مراسم 

نوروز را مسئول بند و من با رفتن به سلول انفرادى و ... پس داديم. 
 

عيد 63 سلول انفرادى
براى تجليل از بهار و رسيدن نوروز، سلول هاى مختلف مراسم ويژه تدارك 
مى ديدند. البته كيفيت آن بستگى داشت به حال و روز زندانى و نگاهش به 

زندگى. با بهار دوباره زنده مى شدى و به قلب زمستان شليك مى كردى. 
در فضاى سلول انفرادى زندانيان به فراخور حال، سفره ى هفت سينى بديع 
فراهم مى كردند. يكى كه يك سين كم آورده بود، چون نامش با حرف سين 
شروع مى شد، خودش در ميان سفره نشسته بود! و ديگرى خود سلول را 

سين گرفته بود. يكى از بچه ها قطعه شعرى به جاى هفت سين سروده بود:
سين اول سالم؛ سالم به بهار و باران و ياران، سالم به پاكى چشمه ساران

سين دوم سحر؛ سحر كه مرغ مى خواند، سحر كه آوازش را سپيدار بيدار 
مى داند

سين سوم، سادگى؛ ساده باشيم مثل بنفشه كنار جوى با پاكى هم كاسه باشيم
سين چهارم، سرود؛ سرود شقايق و شعر و شور، سرود پرواز به دور

سين پنجم، سپيد؛ دست مان سپيد، قلب مان سپيد، مثل پرنده اى كه به آسمان 
پريد

سين ششم، سفر؛ سفر كنيم با سيمرغ و صبح و شكوفه ى سيب، به سرزمين 
آب و نسترن و نى

سين هفتم، سالم؛ دوباره سالم، سالم به صبح و سپيده و سحر، سالم به 
پرواز و پر

هفت سين سلول انفرادى اگرچه غيرمتعارف بود ولى تالش مى شد كه حتمًا 
از هفت «سين» تشكيل شده باشد، مثالً سطل كه با پالستيك و كيسه ى نان 
درست كرده بودى؛ سفره  كه با پالستيك دوخته بودى؛ سنگريزه كه در كف 
سلول و يا راهرو و حمام پيدا كرده بودى؛ سبد كه از پالستيك و مشمع درست 
شده بود؛ ساك اگر داشتى يا خودت درست كرده بودى و سوزن و ساعت 
اگر با خود  داشتى. سينى كه مى توانست به هرچيزى مسطحى اطالق شود. 
بعضى  سفره ها سبزه و ماهى هم داشتند! ماهى را مى شد با حفاظ آلومينيومى 
قالب كره ساخت. قسمت آلومينومى و نقره اى رنگ آن را از پوسته  اش جدا 
كرده و بعد آن را روى يك تكه مقوا كه به شكل مثالً ماهى در آمده بود، 
مى كشيدى. مهم نفس عمل بود. البته مهارت در امور هنرى و داشتن سليقه 
مى توانست به ماهى مورد نظر شكل زيبايى بدهد. سبزه را مى توانستى از 
خسياندن هسته خرما در آب ته آفتابه و سپس قرار دادن هسته ها در پالستيك 
و جاى گرم برويانى. من سبزه  هايى داشتم كه ماه ها همراهم بودند و از طريق 
آن ها با طبيعت ارتباط بر قرار مى كردم. گاه علِف كوچك كنار ديوار كه در 
مسير بازجويى و مالقات و دادگاه و ... جسته بودى، زينت بخش سفره  ى 
هفت سين ات مى شد و گاه سبزى رسته بر پياز كوچكى كه به سلول راه يافته 

بود. هر سبزه  اى كه نشان از رويش داشت خجسته بود و گرامى.  
آن چه در سلول انفرادى تهيه مى شد، نه فقط هفت  سين سفره ى عيد بلكه 
هفت سالح آتشين بود در رزم با دشمنى كه به غارت همه چيزمان كمر بسته 
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بود؛ هفت كفش آهنين بود كه به پا مى كردى و با آن از هفت درياى خون و 
شكنجه مى گذشتى؛ هفت شمشير آخته بود كه با آن هفت ديو خطرناك تر از 
اكوان ديو را در هفت خوانى مهلك تر از هفت خوان رستم به خاك مى افكندى 

و ترنم هفت سرود عاشقانه بود در هفت گنبد مينا به ياد هفت پيكر زيبا! 

عيد 64 قزلحصار
اولين مراسم عيد بعد از بركنارى حاج داوود رحمانى با شور و شوق خاصى 
در بند يك واحد سه زندان قزلحصار اجرا شد. هرچند مراسم جمعى در بند 
برگزار نشد ولى از مدت ها قبل اتاق ها با روياندن سبزه هاى مختلف و برپا 
كردن سفره هاى هفت سين، به استقبال بهار و نوروز رفته بودند. قوطى هاى 
شامپو به مانند كوزه هاى سبزى در آمده بودند. بچه هاى اتاق ما «بهاران خجسته 
باد» زيبايى را به شكل يك تابلو رويانده بودند. تخم شاهى و خاكشى بهترين 
دانه  براى روياندن بودند و به سرعت رشد مى كردند. يكى از بچه ها تابلو ى 
زيباى گل هاى بنفشه را با رنگ و روغن كشيده بود. موادش را از بخش 
فرهنگى بند كه پس از بركنارى حاج داوود رحمانى تعطيل شده بود برداشته 

بود. 
بخش فرهنگى براى اعمال فشار هرچه بيشتر روى زندانى و شكستن او 
راه اندازى شده بود و حاال با ذوق و ابتكار يكى از بچه ها از ابزارى كه پيشتر 
خمودى و مرگ را تبليغ مى كرد براى نشان دادن رويش و زندگى استفاده 

مى شد.  
مراسم نوروز به شكل عمومى انجام نگرفت، ولى دائم درحال آمد و شد به 
اتاق هاى يكديگر براى بازديد عيد و روبوسى بوديم. اتاق به اتاق به ميهمانى 

مى رفتيم و مورد پذيرايى قرار مى گرفتيم.  
اولين عيد بعد از شرايط دهشت بار زمان حاج داوود، در من احساس 
فرح بخش اولين بهار آزادى را تداعى مى كرد كه بس كوتاه بود و زود گذر. 
در روزهاى بعد رقص  زيباى لرى و كردى در يكى از اتاق هاى بند در حالى 
كه بچه ها از سر و كول هم باال مى رفتند اجرا شد. به مناسبت نوروز، من و 
همايون سماطى شعرى فكاهى گونه درباره ى بچه ها ى اتاق سروده بوديم. سال 
قبل «قبر»هاى حاج داوود رحمانى و «قيامتى» كه برپا كرده بود ما را در خود 
مى فشرد. مى خواستند مدفون مان كنند، اما توفيقى نيافتند. ما برخاسته بوديم ، 

نوروز آمده بود و زندگى همچنان ادامه داشت و قهقهه هاى سرمستانه ى ما 
فضا را پر مى كرد.   

عيد 65 قزلحصار
نوروز نزديك مى شد و همه آن را به فال نيك گرفته بودند. نسيم بهارى در 
راه بود و انجماد زمستانى رخت بر مى بست. درگيرى و تنش در بند 2 واحد 
يك قزلحصار كه در دوران حاج داوود شرايط بسيار سختى داشت به حداقل 
رسيده بود. همه چيز حكايت از آب شدن يخ هاى موجود در روابط بين 
زندانيان مجاهد در اين بند داشت. من و تعداد ديگرى از بچه ها 5 ماه بود كه 
به اين بند منتقل شده بوديم. قرار بود از سال نو مخالفت ها به كنار نهاده شده 

و همه در ورزش و ديگر حركات جمعى بند شركت كنند. 
مجتبى قديانى كه بعدها در كشتار 67 به دار آويخته شد، مسئول فرهنگى 
اتاق بود و تمام تالش  خود را به خرج مى داد تا تزيينات داخلى اتاق براى سال 
نو، به نحو احسن انجام گيرد. تجربه ى برگزارى مراسم نوروز در گوهردشت 
به كمك مان آمده بود. ستونى از كاغذ رنگى به شكل آبشار تهيه كرده بوديم كه 
در وسط اتاق از سقف آويزان بود. دور تا دور قفسه هاى اتاق را با كاغذهاى 
رنگى به شكل زيبايى آراسته بوديم. جنب و جوش در اتاق ما تأثير به سزايى 
در سطح بند گذاشته بود و به تلطيف روابط ميان زندانيان كمك شايانى 
مى كرد. كاغذ رنگى ها مثل سابق، تشكيل يافته از كاغذهايى بود كه دور 
ميوه هاى زمستانى مى پيچيند. پيش از نوروز، جشن چهارشنبه سورى را نيز 
طى مراسمى در اتاق  گرامى داشتيم. برگزارى جشن هاى ملى همچون شب 
يلدا و چهارشنبه سورى و نوروز جدا از شور و نشاط و شادابى كه به محيط 
زندان مى بخشيد تأكيدى بود بر هويت ملى  و سرشت جداگانه ى فرهنگى ما 

با حاكمان بر ميهن مان.

عيد 66 گوهردشت
در بند 2 زندان گوهردشت به سر مى برديم و سال تحويل حوالى هشت 
بامداد بود. كيك بزرگى كه تهيه آن را مصطفى اسفنديارى برعهده  داشت، 
با مرارت زياد آماده شده بود. مسئوليت اجراى برنامه هاى هنرى، از جمله 
تئاتر و ميان پرده با حميد الجوردى بود كه به كارش مسلط بود. گروه هاى 
سرود فارسى و آذرى نيز به تمرين مشغول بودند. گروه هاى تزيين سالن كه 
مسئوليت آذين بندى حسينيه بند و دكوراسيون صحنه تئاتر را به عهده داشتند 

نيز همچنان فعال بودند. 
فريدون فم تفرشى يك زندانى توده اى كه در دوران شاه نيز ساليان زيادى 
را در زندان به سر برده بود سال خورده  ترين فرد بند بود و نيازمند شارژ 
روحى. او از نظر جسمى بسيار ضعيف بود و به شدت الغر و تكيده مى نمود. 
عصب هاى كف پاهايش، در اثر ضربه هاى كابل، آسيب ديده بودند و به همين 
دليل هنگام راه رفتن تعادل نداشت و از عهده ى انجام كارهايش برنمى آمد. او 
براى ما، پيش از تمامى تضاد هاى سياسى و ايدئولوژيكى كه با او داشتيم، يك 
انسان رنج ديده بود و در كنار ما و در زير يك سقف به سر مى برد. به هنگام 
تحويل سال و به هنگام ورود به سالن حسينيه، تك به تك بچه هاى اتاق مان به 
سمت او كه روى زمين نشسته بود رفته و با بوسيدن رويَش فرا رسيدن عيد 
را از صميم قلب به او تبريك گفتيم. مصطفى اسفنديارى كه مسن ترين مان 
بود جلو و من كه مسئول اتاق بودم پشت سر او قرار داشتم. هيچ گاه صورت 
عدپيرمرد را فراموش نمى كنم. چشمان بى فروغ اش، درخشش عجيبى يافته بود. 

حه ب
صف
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مه 

ادا
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تالش مى كرد هر بار از زمين بلند شود و تمام قد در برابرمان بايستد. من يا 
شايد همه ى ما، در آن لحظه  به آن چه كه او و دوستانش بر ما روا داشته بودند، 
فكر نمى كرديم و بيش تر به وظيفه ى انسانى خود، فارغ از مرزبندى هاى رايج 

سياسى مى انديشيديم. 
كاغذ هاى رنگى و «عيدتان مبارك» كه به زبان هاى مختلف فارسى، آذرى 
و كردى نوشته شده بودند از سقف حسينيه آويزان بودند. سن زيبايى تهيه 
شده بود. گروه سرود فارسى و آذرى، با انگيزه و احساس بسيار قوى ترانه 
«بهاران خجسته باد»، «آزادى» فرخى يزدى و نيز سرودهاى زيبا، دل انگيز 
و ماندگار آذرى را اجرا كردند. آن روز مصطفى اسفنديارى «الهه ناز» را به 
زيبايى خواند. احمدرضا محمدى مطهرى نيز حاجى فيروز بود و محمود 
سمندر پانتوميم اجرا كرد. در حين اجراى مراسم، سيدحسين مرتضوى رئيس 
زندان و پاسدارانش از بيرون به شيشه هاى سالن سنگ پرتاب مى كردند و با 
فرياد مى گفتند: نخوان! منافق نخوان! مرگ بر منافق! ولى حمله و يورشى به 
بند صورت نگرفت. در بندهاى ديگر بچه ها آالت موسيقى هم درست كرده 
بودند. على بلوريان با ليوان هاى آب سنتور درست كرده بود و به زيبايى 

مى نواخت. 

عيد 67 گوهردشت
زندانيان مذهبى و غيرمذهبى مدتى بود كه در بندهاى جداگانه تقسيم 
شده بودند. گويا مقدمات پروژه ى «پاكسازى» زندان ها چيده مى شد. زندان 
مانند جامعه در تك و تاب بود. اين بار اثرات جنگ شهرها در زندان هم 
احساس مى شد. در آسمان هواخورى، موشك «اسكاد بى» را كه به سمت 
تهران مى رفت ديده بوديم. چند صباحى از اصابت موشك هواپيماهاى عراقى 
به ديوار زندان نگذشته بود. هرچند هرگونه حركت جمعى در سطح بند 
ممنوع شده و امكان برگزارى مراسم نوروز را به شكل عمومى نداشتيم اما با 
هماهنگى اى كه از پيش در سطح بند شده بود مراسم را برگزار كرديم.  بند به 
چند مجموعه تقسيم شده بود و هر مجموعه جداگانه مراسم نوروز را اجرا 
مى كرد. هيچ كس نمى توانست حدس بزند اين آخرين نوروزى است كه در 

كنار هم برگزار مى كنيم.

عيد 68 اوين
جان  به در بردگانى بوديم كه كشتار 67 را به تازگى پشت سر گذاشته و از 
گوهردشت به اوين منتقل شده بوديم. در روزهاى تابستان نحسى كه از سر 
گذرانده بوديم، هيچ گاه تصور نمى كردم شاهد آمدن بهارى دوباره باشم. ولى 
بهار از راه رسيده بود و دوباره خانه را از طراوت و شادابى مى آكند. مسئول 
بند بودم، مثل سال هاى قبل دوباره تمام  اتاق ها، راهرو، حمام ، توالت و حياط 
زندان را شستيم و گرد و غبار از چهره ى زندان زدوديم. پاسداران با تعجب 

ما را نگاه مى كردند، انتظار نداشتند بعد از آن كشتار دوباره كمر راست كنيم.
دل و دماغ هر ساله نبود و مراسم عيد مانند قبل گسترده برگزار نشد. با اين 
حال فرصت را غنيمت شمرده در اتاقمان مراسم ساده اى را برگزار كرديم. به 
جايش بچه ها درصدد بودند با سابيدن سكه  هاى 5 تومانى و تبديل آن به قلب 

و شمع، گردن بندهايى طاليى براى مادران شهدا تهيه كنند. 
به  مناسبت نوروز و سال نو، «عواطف» زندانبانان نيز گل كرده و دژخيمان 
باالخره به مادر صونا اجازه دادند تا دو فرزندش هوشنگ و عباس(ابراهيم) 

محمد رحيمى را مالقات كند. مادر به همراه دو دخترش سهيال و مهرى در 
اوين اسير بود و در خالل قتل عام ، دو دخترش به جوخه ى اعدام سپرده شده 
بودند. پيرزن تا مدت ها نمى دانست بر سر هوشنگ و عباس  چه رفته است؟ 
يك فرزند و نوه اش را در سال 60 از دست داده بود و عمو جليل همسرش و 
روح انگيز دخترش نيز مدت ها در اسارت رژيم بودند. هوشنگ بعد از آزادى 
در سال 70، دوباره دستگير و در سال 71 جاودانه شد. بدون آن كه رژيم حتا 
مسئوليت دستگيرى اش را بپذيرد. هوشنگ از عواطف مادر مى گفت و اين كه 
او چگونه آن ها را در آغوش گرفته و مويه كرده بود. بدون شك حتا يادآورى 
آن چه كه بر او رفته، دردناك است و فاجعه بار. هوشنگ و عباس با هداياى 
مادر بازگشتند. من هر بار كه هوشنگ را مى ديدم، بى اختيار به ياد مادر صونا 
مى افتادم و مصيبتى كه متحمل شده بود. ما را گريزى از عواقب آن چه كه در 

قتل عام ها گذشته بود، نبود و نيست. 

عيد 69 اوين
در سالن 6 «آموزشگاه» زندان اوين بوديم و سبزه ها در اتاق ها مى روئيدند و 
سفره هاى هفت سين چيده مى شدند و دوباره ما لباس نو مى پوشيديم، اتاق به 
اتاق مى رفتيم و سال نو را تبريك مى گفتيم و جاى خالى «موسى» و همه ى 
شهدا و به ويژه بچه هايى را كه در قتل عام تابستان 67 پر- پر شده بودند، 
گرامى مى داشتيم و مثل هرسال، به همديگر نويد پيروزى مى داديم و آرزوى 

سالى خوش مى كرديم. 
محمود رويايى با لنگ كراواتى زده و در بند رژه مى رفت. اميرانتظام نتوانست 
خوشحالى خود را پنهان كند و گفت: بعد از سال ها چشم مان به جمال كراوات 

روشن شد! واقعاً دلش براى كراوات تنگ شده بود. ...
خمينى مرده بود و ما همچنان زنده بوديم. يادش به خير موقع روبوسى 
ابوالحسن مرندى بغل دست من ايستاده بود و پيراهنى نو به تن داشت، سرش 
را بغل گوشم گرفت و گفت از وقتى اين پيراهن نو را پوشيدم نمى دونم 
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دست هام رو كجا بذارم. از خنده غش كرده بودم. بعد از مراسم روبوسى، 
همه ى بچه هاى بند در يكى از اتاق ها جمع شدند. بقيه نيز در راهرو نشسته 

بودند. آدم بود كه از سرو كول هم باال مى رفت. 
موضع گيرى سياسى نداشتيم به همين دليل منطقى نبود كه نوروزمان را نيز 

در خفا جشن بگيريم و آن را نيز از خودمان دريغ بداريم.
مراسم با خواندن شعر «جان ناميرا» توسط من آغاز شد كه وصف حال ما 

پس از كشتار 67 بود.  

چه شكوهى دارد
جان ناميراى درياها

هرچه از آبش مى نوشند
هر چه از ماهيش مى گيرند

باز دريا آبى ست
باز دريا لبريز ماهى ست

چه راز شيرينى ست
در سرسبزى ما

هرچه خزان 
سبزمان را مى گيرد

باز سرسبزيم
هر چه تاريكى از ما

ستاره مى چيند
باز هر شب 

بر شاخه گل داريم
چه شكوهى دارد

راز سرسبزى و سرشارى ما

بعد شعر «هفت سين» [كه در باال آمده] خوانده شد. ... مرحوم دكتر يحيى 

نظيرى چند ترانه ى زيباى قديمى را با صدايى دلنشين اجرا كرد. گويى كه 
پيرانه سر، جوانى از سر گرفته بود. 

سرانجام محمود رويايى شعر «نوروز» را خواند كه به تازگى در زندان سروده 
شده بود و من آن را از حفظ كرده بودم. 

نگرانم
اگر چه پنجره باز است و برگ گل آبى ست

اگر چه در رگان مرگ
حبابى شكفته مى شود و شب آفتابى ست

با اين همه نگرانم
در تمام فصول

كسى مغلوب مى شود و كسى پيروز
كسى عريان تر از خدا به زير باران مى دود

كسى در بازار جهان نانى مى خرد و جانى مى دهد
و كسى براى دلبركش نى لبك مى زند

در تمام اين فصول
من نگرانم

نوروز
امروز يا ديروز

يا هر روز ابرى و آفتابى
كه جهان پوشيده ى شرمى عنابى ست

من نگران چشم هاى تو هستم
كه كى گشوده مى شوند

مراسم نوروز تا پاسى از شب با شعر و آواز ادامه يافت.  
نوروز 70 را هم در زندان بودم و هنوز آنان كه دل شان براى آزادى ميهن 

مى تپد نوروز را در زندان جشن مى گيرند.
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بر كسى پوشيده نيست كه هر ملت و فرهنگى 
داراى مراسم و مناسكى است كه هويت فرهنگى 
آن ملت را نشان مى دهد. در اصل جشن، برپايي 
مراسم نيايش و سپاس به مناسبت يك پيروزي 
يا واقعه اجتماعي يا يك معجزه آسماني است كه 
براي جامعه، منافعي دربردارد. نوروز جشن ملي و 
آيين كهني است كه در گذر هزاره ها و در دوران 
مختلفى كه بر سرزمين ايران گذشته است، برترين 
نمادهاي انساني و فرهنگي را در خويش گنجانده 
و آنچنان در ناخودآگاه فرهنگي اين سرزمين ريشه 

دوانده كـه هيچ برشي از تاريخ ايران، توان انحصار آن را نداشته و ندارد. 
فرهنگ ايرانى از ديرباز آميخته با جشن ها و شادى ها بوده است. برخى 
جشن هاى بزرگ ايرانيان باستان عبارت بودند از روزهاى همنام با دوازده 
ماه و جشن هاى ماهانه شامل ارديبهشتگان، خردادگان، جشن تيرگان، جشن 
امردادگان، جشن شهريورگان يا آذر جشن، جشن مهرگان، جشن آبانگان، 
جشن آذرگان، خرم روز، بهمن گان يا بهمنجنه، مردگيران يا سپندارمذگان 
يا اسپندگان. جشن هاى شش گانة گاهنبار، جشن فروردگان، جشن هاى 

آتش، جشن سده، جشن سورى پايان سال، نوروز و جشن هاى مربوط 
به نوروز، نوروز كوچك، نوروز بزرگ يا خردادروز، سروش روز، جشن 
خزان، سيرسور، جشن بتيكان، جشن گاوگيل، جشن بادبره، يلدا، نوروز انهار، 
جشن بمو و جشن هاى ديگرى كه در خالل هر يك از اين  مراسم بر گزار 

مى شده است. 
شروع هر سال خورشيدى، جشن نوروز است. نوروز به عنوان يكى از 
كهن ترين و برترين نمادهاى فرهنگي ايران، آييني مورد قبول و خوشايند براي 
ه همين دليل در مقوله نظم فرهنگي و انسجام  تمامى افراد ايران اسـت و ـب
اجتماعي مي تواند كاركرد مفيدي در جهت نزديكي اقوام ايراني و همبستگي 

ملي ايجاد كند. نوشتار پيش رو رهاوردى است به جشن آغازين.

چيستى جشن نوروز

در فرهنگ ايران كهن، جان و پيكر انسان با خداوند سرشته شده است. اين 
است كه انسان با خداوند هم گامى مى كند و جشن و شادى مى آفريند. در 
اين فرهنگ، كه بر بينش زايندگى بنيان دارد، همواره هر پديده اى از پديدة 
ديگرى آفريده مى شود. بسان اين كه بهار از بُن زمستان و تابستان از بُن بهار 

دست افشانى و پايكوبى نوروزى
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پديدار مى شود. بر اساس اين نگرش، زايمان هر پديده با جشن و شادمانى 
همراه است.

از مهمترين اركان شادى و سرور در تمامى فرهنگ هاى بشرى، حركاتى 
آيينى در قالب دست افشانى و پايكوبى (رقص) است. جشن و خرسندى، از 
شادمانى رقصندگان آفريده مى شود و آنها را با نيروى مهر به يكديگر پيوند 
مى دهد. در جشن ويژگى هاى همگانى همچون مهر، نياز، آز و دوستى هم 
آهنگ مى شوند. جشن، بيكار بودن و تن آسايى نيست، بلكه درست در نقطة 
مقابل، در هر جشنى يك دگرگونى و نوزايش در هستى به وجود مى آيد. 
نمونة بارز چنين پديده هايى نوروز است كه در آن زمين خّرم مى شود يا جشن 

خرمن به هنگامى كه خرمن برگرفته مى شود. 
اين است كه فردوسى، از خود بيگانه شدن ما را نكوهش مى كند:

نه جشن و نه رامش نه گوهر نه نام 
     به كوشش ز هرگونه سازند دام

نباشد بهار از  زمستان  پديد   
            ننوشند هنگام  رامش  نبيد

در جشن نوروز، درود (كه نام روز پايان سال است) از زادمان بهار مژده 
مى دهد كه دوباره جهان به زايندگى و رويندگى برانگيخته خواهد شد. از اين 
روى مردمان، در هنگام نوروز، نيازهاى خود را بر زبان مى رانند و اميدوار 
هستند كه تا فرارسيدن نوروزى دگر به آرزوهاى خود برسند و همراه با زايش 

بهار تصوير آرزوهاى خود را بزايند. 

  برخى آيين هاى نوروزى ايران باستان

با در نظر گرفتن گسترة جغرافيايى ايران كه هم شامل اقوام گوناگون و 
هم محل تالقى قاره ها و تمدنى كهن است، تنوع زيادى در مراسم نوروزى 
ايرانى مشاهده مى شود. اشتراكات اين مراسم در حوزة ايران باستان (آسياى 
مركزى و خاورميانة امروزين) شامل درود نوروزى، نيايش،  ديد و بازديدهاى 
نوروزى، حاجى پيروز، مير نوروزى، كاروان هاى شادى و سرور، چهارشنبه 
سورى، خوان نوروزى، كاشت حبوبات، آب پاشى، هداياى نوروزى، آوردن 
آب از آسياب، پخت حلوا و خوراك ها و نوشيدنى هاى خاص، شير سنگى، 
كوزه شكستن، جامة نو به تن كردن، خانه تكانى، هفت سين و ... است. 
قالب مردم با آيين هاى مربوط به خانه تكانى، آراستن ظاهر، خوراك، و ديد 
و بازديدهاى نوروزى آشنايى زيادى دارند. اما، اكثريت قريب به اتفاق، از 
آيين هاى دست افشانى و پايكوبى، بى خبرند. نظر به محجور ماندن آيين هاى 
دست افشانى و پايكوبى در نوروز، در ادامه به معرفى چند مراسم پرداخته 

مى شود:
1. كاروان هاى شادى و سرور

بر اساس اسطوره هاى ايران كهن، در نبردى كه ميان اهريمنيان با انسان 
آغاز شد تا فرزندان آدم از رشد و افزايش باز بمانند، اهريمن دوازده حيوان 
عجيب الخلقه را در هيبت موجوداتى اژدهاگون و ديوانى شاخدار فرستاده 
است كه مشغول جويدن پايه هاى دنيا هستند. در روزهاى خاصى از سال كه 
عدبه آنها «همس پت مدم « گفته مى شود، اين اهريمنيان به خيال اتمام كار دنيا، 
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براى رقص و شادى پايان و نتيجه بخشى خباثت خويش به زمين آمده و به 
هنگام بازگشت شاهد بازسازى ستون هايى هستند كه تا آن زمان تخريب 
نموده بودند. اين نبرد اساطيرى و پيروزى نهايى ياران اهورامزدا بنا بر باورهاى 
رازآلود جادويى موضوع و دست ماية كاروان هاى شادى و سرور بهارى شده 
است. اين سنت كه امروزه تقريباً به بوتة فراموشى سپرده شده است، تا حدى 
مختصر باقى مانده كه يكى از بازمانده هاى آن، رسم رقص «نيماسپ» است كه 

در برخى روستاهاى فالت ايران هنوز در نوروز به انجام مى رسد.
2. حاجى فيروز(مرد پيروز):

آيين ديگر جالب در زمينة دست افشانى و پايكوبى نوروزى حاجى فيروز 
است. بر اساس برخى اعتقادات موجود، اگر خانواده ها شاد نباشند فروهر 
خانه را ترك مى كند و بركت از خانه ها مى-رود. پس در اين روزها افرادى با 
شكل ها و حركات و كالم خنده آور و موزون در خانه ها و معابر و بازار ظاهر 
شده و به اين امر مقدس مى پرداختند. قضية دلقك هاى دربارى و مراسم 
رقص و نوازندگى و آوازهاى قصر شاهان نيز از همين اعتقادات سرچشمه 
گرفته است. گويا اين مهم در قديم بر عهدة برده هاى سياه بوده است. بعدها 
كه به برده هاى سياه دسترسى نبوده با دوده و رنگ شبيه-سازى مى شده است.

بنظر  برخى از پژوهشگران عرصة تاريخ و فرهنگ ايران، نام حاجى فيروز 
و شكل خاص آن كه امروزه مردم شاهدش هستند (لباس قرمز، دست و 
صورت سياه شده، ترانه هاى عاميانه اى كه مى خواند) بدعتى نو خاص تهران 
معاصر است. اما شخصيت پيام آور نوروزى به شكل هاى گوناگون در سراسر 
فالت ايران موجود بوده است. در بخش هاى مختلف فالت ايران چنين 
شخصيتى نام هاى خاصى دارد؛ به عنوان نمونه، در آذربايجان «ننه مريم»، در 
ماوراءالنهر (تاجيكستان و بخارا) «ماما مروسه»، «بابا نوروز» و «عمو نوروز»، در 
خراسان بزرگ (شامل خراسان ايران و افعانستان) «بى بى نوروزك»، در حوزة 
شاخاب پارس «ماما نوروز»، در گيالن «پير بابا» و «آروس/ عروس گلى»، و 
در استان مركزى ايران به «ننه نوروز». على رغم شخصيت زنانة اين اسطوره 
(كه ريشه در ميتراييسم دارد)، هنگام اجراى نمايش ها، مردان با لباس مبدل 

اجراى نقش مى كند.
نكتة جالب توجه در مورد حاجى فيروز، گوناگونى شيوة اجراى نمايش ها 
در نواحى گوناگون، زمان مراسم و حتى ترانه هايى كه سروده مى شود است و 
به نظر مى رسد چنين تفاوت هايى ناشى از گوناگونى ويژگى هاى اقليمى باشد. 

مى توان گفت در شكل پايه، مراسم حاجى فيروز در آسياى ميانه صورت 
مى گيرد. در آخرين شب سال، مردم انتظار «ماماى مروسه» را مى كشند و زنان، 
سمنويى را كه براى نوروز تدارك ديده اند در ظروفى روى سفره مى گذارند تا 
در طول شب ماماى مروسه آنها را بركت دهد و بچشد. پيش از آمدن ماماى 
مروسه، مراسم «گل گردانى» يا «گل نوروزى» برگزار مى شود و در اين مراسم 
گروهى از مردم، نخستين گل هاى روييده در صحرا را چيده و دست افشان 
و پايكوبان در كوچه ها مى گردانند. اين آيين با تفاوت هايى در گيالن و 
كوهپايه هاى تالش نيز برگزار مى شود. در آنجا «آروس/ عروس گلى» و «پير 
بابا» با يك خرس و با دسته هاى گل و پوشيدن پوشاك سرخ و كاله بوقى 
(به احتمال يادمانى از ميترا) به ترانه سرايى و داريه نوازى و كارهاى خنده آور 
مى پردازند. در هزاره جات افغانستان و در دامنه هاى كوه بابا، نيز «بى بى نوروز» 

با لباس هايى خنده دار و سرودخوانى به شاد كردن مردم مى پردازد.
3. مير نوروزى(بر نشستن كوسه):

به گفتة خيام در كتاب نوروزنامه، مراسم آغاز سال نو و نوروز با آمدن موبد 
موبدان به نزد پادشاهان پيش از اسالم آغاز مى شد. ابتداى صبح اولين روز 
سال، موبد موبدان به تنهايى با جامى زرين پر از نوشيدنى مخصوص، انگشتر، 
درهم و دينار خسروانى، يك دسته گندم تازه سبز شده (سبزه)، شمشير، تير 
و كمان، قلم و دوات، اسب، باز، و غالمى خوب روى به نزد پادشاه رفته و با 
آداب و حركاتى خاص به زبان پارسى پس از نيايش پروردگار به مدح پادشاه 
مى پرداخت. پس از آن، بزرگان دولت و حكومت به نزد پادشاه شرفياب شده 
و هداياى نوروزى خود را پيشكش مى نمودند و پس از آن اعالم نوروز در 
سراسر كشور آغاز مى شد و اين پايه ى مراسم مير نوروزى است؛ بر اين 
اساس، در آغاز نوروز، مردى نيكنام، خوش يمن، خجسته، گشاده روى و 
خوش بيان كه «مير نورزى» خطابش مى كردند، به حضور شاه شرفياب شده 
و اجازه ى داخل شدن مى گرفت. شاه مى-پرسيد: كه هستى؟ از طرف كه 
و از كجا آمده اى؟ به كجا مى روى ؟ همراهانت كيستند؟ چه با خود به همراه 

دارى؟
مير نوروزى در پاسخ مى گفت: نامم مير نورزى خجسته است. من از بر 
دو فرخنده پى آمده ام. به سوى دو نيك بخت روانه هستم. همراه من شادى 
و پيروزى است. پيشكشم سال نو است. همراه من براى نيك بختان خبرى 

خوش و درود و پيام است.
 پس از اين گفت و شنود، شاه به او بار و اذن دخول مى داد. در اين هنگام 
مير نوروزى، تعظيم كنان خوان و سفرة نوروزى خود را در پيشگاه شاه باز 
مى نمود كه در آن نان هاى كوچك پخته شده از گندم، جو، ارزن، ذرت، نخود، 
عدس، برنج، كنجد، باقاال و لوبيا بود. سپس، براى شاه و كشورش آرزوى 
طول عمر و سعادت مى كرد. پس از آن، مراسم رسمى پايكوبى و دست 

افشانى نوروز آغاز مى شد.
در اين آيين زيبا، دو مبارك عبارتند از امشاسپند (خرداد كه شامل تندرستى، 
فرمانرواى آب-هاست) و امرداد (ناميرايى، كه فرمانرواى گياهان است). دو 
نيكبخت نيز شاه و شهبانو بوده اند كه براى مردم بركت و فراوانى مى آورده اند.
هدف از اين نوشتار، اشاره اى مقدماتى به چند آئين فراموش شدة پايكوبى 
و دست افشانى در جشن باستانى نوروز بود؛ رسم هايى كه در بين ديگر 
آئين هاى نوروز محجور و مغفول مانده اند و به ندرت كسى حتى از وجود 

چنين آئين هايى با هدف هاى باال مرتبه با خبر است.
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پرونده 
نگاهى به سهم مهاجران ايرانى ساكن اروپا از نوروز: 

هفت سين را چيده اى اما...

عيد نوروز است. از يك ماه پيش با دوستانت قرار  گذاشته اي كه دور هم 
جمع شويد. تعداد دوست ها هرچه بيشتر باشد بهتر.

 در حاشيه پنجره ها شمع روشن كرده اي. سبزه اي كه خريده اي را كنار تنگ 
بلور ماهي ها گذاشته اي. از صبح مشغول كاري تا خانه تميز باشد. آجيل و 
ميوه و شيريني روي ميز گذاشته اي و سبزي پلو و ماهي و كوكوسبزي را براي 

شام آماده كرده اي ... 
 به دوستي كه تار مي زند گفته اي تارش را فراموش نكند و آن كه دف مي زند 
دفش را. تلفن را برمي داري و به دوستي كه اصالً حال و حوصله ندارد اصرار 
مي كني كه: امشب بدون تو اصالً خوش نمي گذرد. بايد حتماً «امشب در سر 
شوري دارم» را بخواني. اما نمي داني چرا هرچه به تعداد كفش هاي جلوي در 

اضافه مي شود تو دلتنگ تر مي شوي. چيزي انگار كم است. 
كادوها را كنار شمع ها مي گذاري. راديو را روشن مي كني و صداي تيك تاك 
ثانيه هاي قبل از تحويل سال را كه مي شنوي فكر مي كني چقدر جاي 
كفش هاي مادرت در پاگرد خانه و قدم هاي مباركش در خانه خالي است تا 
در اين ثانيه هاي آخر، شتاب آلود، به پشت در خانه برود و هنگام تحويل سال 
با آب و آينه و كتاب وارد خانه بشود و در پاقدمش، بذر بركت در خانه برويد. 
 حس مي كني كه بدجور تنهايي. تلفن را برمي داري تا با او كه دست در زير 

چانه، گوش به زنگ تلفن است حرف بزني.
در غربت و در شب عيد، انگار تلفن اهميت خاصي پيدا مي كند. معموال 
بعد از تحويل سال مهمان ها انگار همديگر را نمي بينند. جمع آشفته و متالشي 

مي شود. هركس تالش مي كند به خانواده اش زنگ بزند. خط ها شلوغ است. 
در همين وضعيت موبايل ها زنگ مي خورد و از هر گوشه خانه صداي سالم 
و احوال پرسي مي آيد. شبي كه انگار تلفن نقش اصلي را در زندگي بيشتر 

خارج از كشوري ها بازي مي كند. 
«حسين» نوازنده تار است و در آلمان زندگي مي كند. او مي گويد: «اگر قرار 
باشد در شب عيد به تلفن دسترسي نداشته باشم و در عوض به يك ميهماني 
بروم هرطور شده بايد پيش از آن به خانواده ام، خواهر و برادرم و دخترم زنگ 
بزنم و بعد به ميهماني بروم چون در غير اين صورت نمي توانم آن طور كه 

بايد خوش باشم.» 
«مژگان»، پرستاري در استكهلم مي گويد: «من هنگام عيد نوروز خانه ام را 
تميز مي كنم. سفره هفت سين مي چينم، براي خودم و خانواده و دوستانم كادو 
مي خرم، لباس نو مي خرم و سعي مي كنم لباس تميز و زيبا بپوشم اما باز هم به 
شدت دچار افسردگي مي شوم. از وقتي از ايران خارج شدم دچار اين حالت 
شدم. چه در سال نو ميالدي و چه در عيد نوروز. نه اينكه از بودن در ميان 
جمع دوستانم خوشحال نباشم اما يك جاي خالي وجود دارد. سعي مي كنم 
خانواده ام متوجه اين حس نشوند اما بغضي در گلويم مي ماند كه مي دانم فقط 

تماس تلفني با مادر و پدرم آن را التيام مي دهد.» 
«سياوش»، 43 ساله و ساكن دانمارك ظاهرا در اين ايام كمتر دلتنگ است: 
«احساس خاصي در روز عيد نوروز ندارم و هنگام سال نو ميالدي حالم 
بهتر است. شايد به اين دليل باشد كه به هر حال ما در جامعه ديگري زندگي 
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مي كنيم. در اينجا در زمان سال نو ميالدي شاهد شور و شوق عمومي هستيم 
كه ناخودآگاه حس شادي را به همه منتقل مي كند. در زمان عيد نوروز اما 
با شادي عمومي روبرو نيستيم. تنها چيز جالب در عيد نوروز براي من اين 
است كه بهانه اي براي دور هم جمع شدن پيدا مي كنيم. بهانه اي مشترك. دچار 
احساس دلتنگي هم در چنين شبي نمي شوم. دلتنگي اي هم اگر بود بعد از 
گذشت بيش از دو دهه زندگي در اروپا از بين رفته يا يك جايي ته نشين 

شده.» 
وي ادامه مي دهد: «تماس تلفني با خانواده ام چيزي است كه هر سال عيد 
نوروز ذهنم را مشغول كرده است حتي اگر برخي از سال ها به آنها زنگ نزده ام. 
اگر تماس گرفته ام هم بيشتر به خاطر اين بوده كه هميشه فكر كرده ام مادرم 
كه مثل من فكر نمي كند و منتظر است. وگرنه از نوروز و شادي آن فقط يك 

مشت خاطره از كودكي ام مانده.» 
«روح انگيز»، معلم مهد كودك در لندن است. او مي گويد از زماني كه از ايران 
خارج شده تعداد جشن هاي زندگي اش بيشتر شده است: «تعداد جشن هاي 
ملي و عمومي در اروپا زياد است. يعني به بهانه هاي مختلف مي توان در كنار 
ديگران احساس شادماني كرد. كامالً برخالف ايران كه ميزان عزاداري ها بيشتر از 
جشن ها است. در نتيجه از اين شادي استقبال مي كنم و تالش مي كنم در زمان 
عيد نوروز به خانواده و دوستاني كه در كنارم هستند احساس شادي منتقل كنم.» 
«محمد»، مرد جوان افغان كه در فنالند زندگي مي كند عيد نوروز را يكي از 
مهمترين جشن هاي فارسي زبانان مي داند: «از كودكي ياد گرفتم در اين روزها 
شاد باشم. پس هر سال به ياد آن ايام و خاطرات خوش كودكي شاد مي شوم. 
تالش مي كنم همراه با خانواده ام شاد باشيم ودر غربت تنها نمانيم و آن شب 

را با دوستانمان بگذرانيم.» 
همسر او «عزيزه» نيز مي گويد: «از زماني كه از كشورم خارج شده ام، هر 
سال موقع عيد نوروز غمگين مي شوم. ياد كشورم مي افتم. اما تالش مي كنم به 
فرزندانم ياد بدهم كه اين روز، روز مهمي است. بايد شاد باشند و آرزوهاي 
خوب براي خودشان بكنند. سعي مي كنم به عزيزانم در افغانستان تلفن بزنم و 

با اين كار بگويم كه يادشان هستم.» 

راه هاي گفتن تبريك عيد؛ يك آمار
در زمان تحويل سال نو خورشيدى، تلفن در ميان وسايل ارتباطي موجود، 

بيشترين كاربرد را در بين ايرانيان دارد.
اس ام اس، ايميل، مسنجر، نامه و كارت پستال، پيام ويدئويي و تلفن راه هاي 
ارتباطي امروز هستند، اما كداميك بيشترين كاربرد را در زمان تحويل سال نو 

دارد؟ 
براي رسيدن به پاسخ، چند پرسش با 103 ايراني ساكن اروپا و آمريكا، به 
طور اتفاقي و با ايميل، مسنجر و يا گفتگوي تلفني، در ميان گذاشته شد. 64 

نفر از اين افراد، بين 40 تا 55 سال و بقيه بين 25 تا 40 سال داشتند. 
پرسش هاي مطرح شده در پرسشنامه به طور كلي گرد چهار موضوع 
مطرح شده اند: هنگام تحويل سال نو در خارج از كشور چه احساسي داري؟ 
آيا هنگام تحويل سال با خانواده و يا دوستان و عزيزانت در ايران تماس 
مي گيري؟ با كدام وسايل ارتباطي سال نو را به خانواده ات تبريك مي گويي؟ 
و اگر قرار باشد به جشني بروي و در آنجا نتواني با خانواده ات تماس بگيري، 

ترجيح مي دهي در منزل بماني و يا به جشن بروي؟

از ميان اين 103 نفر، 91 نفر اشاره كرده اند كه براي تبريك سال نو از تلفن 
استفاده مي كنند. آنها تلفن را وسيله مطمئني دانسته اند و عالوه بر اين تاكيد 
كرده اند كه اغلب با والدين و يا افراد ميانسال خانواده خود تماس مي گيرند 
و استفاده از تلفن براي آنها آسان ترين راه ارتباطي است چراكه ميانساالن و 

كهنساالن ايراني اغلب آشنايي با وسايل جديد ارتباط جمعي ندارند. 
47 نفر از اين گروه اشاره كرده اند كه ارسال اس ام اس به ايران را تجربه 
كرده اند اما آن را وسيله مطمئني براي ارسال پيام نوروزي به ايران نمي دانند 
چون در بسياري مواقع اس ام اس ها به دست گيرنده هاي مورد نظر در ايران 

نمي رسد. 
در ميان جمعيت آماري ذكر شده، 33 نفر اشاره كرده اند كه براي ارسال پيام 
تبريك نوروزي به ايران از ايميل و مسنجر هم استفاده مي كنند كه 21 نفر از 
آنها بين 25 تا 40 سال بودند. اين گروه اما تلفن را براي ارسال پيام نوروزي 
خود ترجيح داده اند. شلوغ بودن خطوط اينترنتي در ايران، دور هم بودن 
اعضاي فاميل در شب عيد و در نتيجه دور بودن احتمالي شان از كامپيوتر، 
و ضرورت ارتباط با ميانساالن و كهنساالن فاميل از جمله داليل اين ترجيح 

بوده است. 
سميرا، دانشجوي 31 ساله در اتريش مي گويد: «من براي تبريك به دوستان 
خودم در ايران بيشتر از مسنجر و ايميل استفاده مي كنم اما براي تماس با 
جوانان فاميلم مثل دخترخاله ها و پسرخاله ها ترجيح مي دهم از هر دو راه 
استفاده كنم چون در هنگام تحويل سال نو اغلب پيش مادربزرگم هستند. 

ديگر اينكه اينطوري مي توانم بيشتر حسشان كنم و صدايشان را بشنوم.» 
از ميان 103 نفر ياد شده، فقط 12 نفر به ارسال نامه و عكس اشاره كرده اند 
كه آنها نيز تاكيد كرده اند كه ترجيح مي دهند عالوه بر آن از تلفن نيز براي 

صحبت با عزيزان خود در ايران استفاده كنند. 
در ميان جمعيت آماري ياد شده، فقط يك دختر 26 ساله از لندن اشاره كرده 
است كه براي تبريك سال نو حدود 3 سال است كه از پيام تصويري خيلي 
كوتاه استفاده مي كند. او با اشاره به اينكه در ايران به دليل سرعت پايين اينترنت 
به سختي موفق به ديدن پيام هاي تصويري مي شوند مي گويد: «من فقط براي 
دايي ام پيام تصويري تبريك سال نو را مي فرستم تا بعد آن را به مادربزرگم 
نشان بدهد. از سفره هفت سين خانه مان و شام عيد با وب كم فيلمبرداري 

مي كنم تا آنها بدانند كه مامانم و همه ما شاد هستيم.»
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پرونده
تاثير ارزشمند راديو تلويزون هاى فارسى زبان در ايام نوروز

نوروز شاد است، روضه نخوانيد
نوروز يكى از چالش برانگيزترين موضوعات در مديريت رسانه هاى 
دولتى در ايران است. چالشى كه در 10 سال گذشته به طور جدى 
مديران راديو و تلويزيون دولتى ايران را وادار به واكنش اجرايى كرده 
است. واكنش به تاثير چشمگير برنامه هاى نوروزى تلويزيون هاى 24 
ساعته فارسى زبان كه اكثر آنها از لس آنجلس روى آنتن مى روند و 

رقباى جدى تلويزيون دولتى ايران محسوب مى شوند.
اگر با اين ديدگاه كه از ابتداى به قدرت رسيدن مذهبيون تندرو در 
نوروز  جمله  از  ايرانيان  ملى  آيين هاى  با  فطرى  دشمنى  نوعى  ايران 
در كردار و انديشه اجرايى آنها جا داشته است، به ماجرا نگاه كنيم 
مى توانيم متوجه شويم كه سرچشمه خيانت بزرگ ملى راديو تلويزيون 
دولتى ايران و ديگر دستگاه هاى تبليغاتى جمهورى اسالمى، از كدام 

آبشخور تغذيه مى شود.
در ايران و پس انقالب نوعى ادبيات روضه خوانى در همه اركان 
كل  در  و  آواز  و  رقص  موسيقى،  و  شعر  شد.  حاكم  ايران  رسانه اى 
شادمانى از جامعه رخت بربست و دستگاه تبليغاتى جمهورى اسالمى 
كوشيد تا در هر شرايطى چشم مردم را گريان نگه دارد حتى در لحظه 

زيباى تحويل سال نوى خورشيدى.
انحصار رسانه اى صاحبان قدرت در جمهورى اسالمى موجب شد 
تا مردم براى نزديك به دو دهه، زير شديدترين تبليغات و مغز شويى 
سنتى  ايرانى  نوروز  كه  بپذيرند  ايران ستيز  رسانه اى  نظام  اين  مداوم 
اسالمى است و اگرچه متوليان قدرت و ايدئولوژى اسالمى در ايران 
نتوانستند ريشه هاى اصيل ايرانى نوروز را بخشكانند و انكار كنند اما تا 

آنجا كه مى توانستند به آن رنگ و روى مذهبى بخشيدند.

براى بسيارى از خانواده هاى ايران در اين دوران نوروز فقط با دعاى 
تحويل سال به عربى «يا مقلب القلوب و االبصار و...» معنى مى شد 
و همواره تلويزيون دولتى ايران كوشيده است تا با جعل احاديثى از 
امامان شيعه و شخصيت هاى مذهبى مورد احترام مردم عموما مسلمان 

و پاك دل ايرانى، هويت ايرانى اين جشن ملى را كمرنگ نمايد. 
در چنين فضايى است كه تلويزيون هاى 24 ساعته ايرانى با برنامه هاى 
متنوع فرهنگى، سياسى و هنرى از طريق ماهواره ها، به فضاى رسانه اى 
داخل ايران وارد مى شوند و اكثر قريب به اتفاق آنها با هر ديدگاه، 
موضع سياسى و يا روش اجرايى كه داشتند تقريبا در يك امر متفق 
القول بودند كه نوروز ايرانى را بايد با شادمانى، آواز، هنر موسيقى و 

تالش براى ايجاد لبخند براى خانواده هاى ايرانى همراه كرد.
اگرچه ضيا آتاباى نخستين برنامه هاى نوروزى از لس انجلس را براى 
نوروزى  برنامه هاى  توليد  سابقه  اما  كرد،  ارسال  ايران  در  بينندگانى 
قدمت  به  سابقه اى  حسنه  سنت  اين  داشتن  نگه  زنده  براى  تالش  و 
مهاجرت اجبارى ايرانيان به خارج از كشور در پى وقوع انقالب دارد.

براى نخستين باز در سال 1979 است كه پرويز قريب افشار در برنامه 
تلويزيونى سيماى آشنا اقدام به تهيه، توليد و پخش يك شوى ويژه 
نوروز مى كند و پس از او در سال 1982 اين منوچهر بى بيان است كه 
در تلويزيون جام جم تدوين برنامه هاى ويژه نوروز براى مهاجران را 
در دستور كار قرار مى دهد. برنامه هايى كه اگرچه از طريق شبكه هاى 
محلى و در حدوده محدود جنوب كاليفرنيا پخش مى شود اما با چند 
هفته اى تاخير فيلم هاى ويدئويى آن مرز ها را در نورديده و در داخل 

ايران تكثير شده و دست به دست مى شود.
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پرونده

اولين نوروز تلويزيون جام جم به زمانى مربوط مى شود كه در همه 
بيشتر  هم  مهاجران  اين  نبود.  ايرانى  هزار  40ـ30  از  بيش  كاليفرنيا 
و  بودند  خبر  دنبال  به  بيشتر  بدانند  زبان  آنكه  بى  و  بودند  سرگردان 
اتفاقاتى كه در ايران مى افتاد. در همين ايام جنگ ايران وعراق هم تازه 
شروع شده بود. همه نگران فاميل هايشان در ايران بودند. درهرحال 
مردم واقعا آماده  آن عيد نبودند. ولى نخستين دست اندكاران برپايى 
نوروز در تلويزيون جام جم  با تحمل سختى فراوان توانستند آن برنامه  
نوروزى را تهيه كنند. چند آهنگ ضبط كرده و چند ويدئو ويژه كه به 
توان براى برنامه  نوروزى مورد استفاده قرار گيرد و لحظه سال تحويل 
ساسان  جم   جام  در  نوروز  مجريان  نخستين  ساعت...  تاك  تيك  و 
كمالى  و گلى يحيوى بودند كه همه در ايران دوست شان داشتند و هر 

روز در تلويزيون (سابق) ايران آنها را مى ديدند.
هنرمندان و خصوصا خوانندگان نيز استقبال گسترده و انصافا قابل 
در  سال ها  اين  طول  در  ايشان  اكثر  داشته اند.  راه  اين  در  تقديرى 
برنامه هاى نوروزى مشاركت جسته اند و براى شادى مردم با جديت 

كوشيدند.
روى  و  رنگ  كاليفرنيا  جنوب  در  ايرانيان  جامعه  گرفتن  قوام  با 
مناسبات اجتماعى و به دنبال آن احترام به سنت هاى ملى نيز بيش از 
پيش رشد مى كند و بى ترديد نوروز به عنوان مهمترين رويداد ملى 
ايرانيان در همه اعصار تاريخ دليلى است براى بروز هرچه بيشتر روحيه 
ميهن دوستى و تالش براى حفظ و بقاى هويت ايرانيان در خارج از 
كشور. اما اين تالش در داخل ايران بازتاب گسترده اى مى يابد و مردم 

همواره براى بيش از  دو دهه چشم انتظار نوارهاى ويدئويى رسيده از 
لس آنجلس هستند. 

حركت هاى ارزشمند و وحدت آفرينى مانند اجراى ترانه هاى ويژه 
نوروز با همخوانى ستارگان موسيقى پاپ در كنار هم و چيدمان هاى 
همنشينى هاى  و  مهمانى ها  و  سو  يك  از  سين  هفت  سفره  زيباى 
استوديويى با حضور ستارگان هنر و موسيقى از سوى ديگر به هرچه 
باشكوه شدن اين برنامه ها و افزايش تاثير آن در داخل كشور منجر 

مى شود.
چهره هاى تلويزيونى مانند حميد شب خيز، عليرضا اميرقاسمى، فرزان 
دلجو، نادر رفيعى و... از ديگر كسانى هستند كه برنامه هاى نوروزيشان 
در تلويزيون هاى 24 ساعته با توجه مخاطبان در ايران روبرو مى شود و 
با فراگير شدن امكان استفاده از آنتن هاى ماهواره اى در ايران على الرغم 
خورشيدى   1386 تا   1383 سال هاى  خالل  در  آن ها،  ممنوعيت 
شماره  انتخاب  لس آنجلس  تلويزيونى  شبكه هاى  نوروزى  برنامه هاى 

يك مردم ايران در ايام نوروز و لحظه تحويل سال نو است.
اين مسير هموار شده موجب مى گردد تا بنگاه هاى بزرگ رسانه اى كه 
با بودجه هاى ميليونى دولت ها تغذيه مى شوند هم دست به كار گردند و 
در سال هاى اخير شاهد برنامه هاى متنوع نوروزى در رسانه هاى عموما 
خبرى مانند بى بى سى  فارسى در لندن و صداى آمريكا در واشنگتن  
هستيم كه هم از قافله عقب نمانده اند و هم، هم صدا با پيشگامان خود 
در لس آنجلس فرياد مى زنند كه نوروز شاد است در آن براى مردم ايران 

روضه نخوانيد.
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تاريخ معاصر به روايت تمبر

راوى: پرويزكاردان

بوى بهار در تمبرهاى پستى
اجازه بدهيد من هم به نوبه خودم فرا رسيدن نوروز باستانى را به شما 
شادباش گفته و بهترين آرزوهايم را بدرقه روزهاى خجسته اى كنم كه 
پس از لحظه متفاوت و شورانگيز تحويل سال نوى خورشيدى براى يكايك 
شما از راه مى رسند و آبستن رويدادهاى گوناگون هستند. باشد كه اين 

رويدادها، همه و همه سرشار از موفقيت و شادى باشد.
اما نوروز در تمبر ايرانى بى تاثير نبوده است. اگرچه هرگز نمى توان اين 
جشن مهم تاريخ ساز را از تاريخ ايران زدود اما در چند برهه خاص تاريخى 
خصوصا در آغاز حكومت جمهورى اسالمى، تازه به قدرت رسيدگان پس 

از انقالب كوشيدند تا از نوروز در راستاى منافع سياسى خود بهره ببرند.
در دوره قاجاريه نيز متاسفانه نوروز رويداد مهمى در تاريخ تمبر ايران 
بر شمرده نشده است و حتى در دوران زمامدارى رضا شاه و نيز در نيمه 
نخست سلطنت محمدرضا شاه پهلوى، طراحان تمبر ايران و سياستگذاران 

فرهنگى ايران از اين رويداد مهم غافل بوده اند.
با اين حال در دهه 1340 خورشيدى بوى بهار به تمبر ايرانى هم رسيد 

و حتى در چند نوبت سفره هفت سين هم زينتگر سيماى تمبر ايران شد.
در اين شماره مقايسه اى داريم بين نخستين تمبر نوروزى ايران كه در 
سال 1342 خورشيدى منتشر شد و نخستين تمبرى كه پس از انقالب در 

بهار 1358 خورشيدى منتشر گرديد.

نخستين تمبر نوروزى ايران مزين به تصوير شكوفه هاى بهارى بود و با 
نقش اين شكوفه ها عطر بهار در فضاى مراسالت پستى ايران پيچيد. اين 
تمبرها كه با قيمت يك ريالى و پنجاه دينارى با زمينه آبى و سبر در نوروز 
1342 روانه بازار شد با استقبال مردم روبرو گشت و پس از آن همه ساله تا 
وقوع انقالب، دولت شاهنشاهى ايران به مناسبت نوروز تمبرهاى گوناگونى 
را منتشر كرد كه بر آنها از طرح هفت سين تا لباس هاى محلى ايران تصوير 
شده بود. اما همچنان توجه به طبيعت و گل هاى بهارى پايه اى غير قابل 

انكار در طراحى تمبرهاى نوروزى ايران به شمار مى رفت.
با وقوع انقالب در زمستان سال 1357 در ايران، نوروز 1358 نخستين 
نوروزى بود كه به قدرت رسيدگان پس از انقالب فرصت انتشار تمبر 
نورزى را داشتند. در همين ايام شعارى هم در اركان حكومت تازه تاسيس 
رايج شده بود كه مى گفت: «دربهار آزادى جاى شهدا خالى». از سوى ديگر 
گل الله كه نماد جانباختگان در راه وطن بود نيز بيش از ساير گل ها مورد 

توجه انقالبيون بود.
اين شرايط در نهايت منجر به طراحى و انتشار نخستين تمبر نوروزى 
ايران در بعد از انقالب شد كه بيش از آنكه ربطى به نوروز داشته باشد يك 

تابلوى كامال سياسى و ايدئولوژيك بود برا ى تبليغات حكومت انقالبى.
در طراحى اين تمبر ازنقاشى گل الله اى بهره برده بودند كه كاسه گل 

آن را كلمه اهللا و برگ هايش را نوشته جمهورى اسالمى تشكيل داده بود.
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گزارش ويژه

www.womeninthechannel.com

با اينكه بيشتر ما ايرانيان خانم بيتا ميالنيان را به دليل فعاليت هاى ارزشمند 
با  او  نام  و  مى شناسيم  فرهنگ  بنياد  اجرايى  مدير  مقام  در  فرهنگى اش 
رويدادهاى فاخر فرهنگى و سنتى ايران در ذهنمان گره خورده است اما 
جامعه آمريكايى با چهره اى ديگر از اين بانوى توانا و فعال ايرانى آشناست 
كه ريشه در نزديك به بيست سال فعاليت حرفه اى او در زمينه صنايع 

مخابراتى و ارتباطات دارد.
بيتا ميالنيان كه در زمينه هاى تله كامينيوكيشن با كمپانى هاى 
معتبر آمريكايى در دو دهه گذشته همكارى هاى گسترده اى 
داشته است و در زمينه ارتباطات بين المللى در حوزه مخابرات 
و اينترنت فعال بوده است، با توجه به همين سابقه درخشان 
و پر كار از سه سال پيش به عنوان عضو هيئت مديره بنياد 

Women in the Channel مسوليت قائم مقامى بازرگانى اين بنياد را 
نيز عهده دار بوده است.

بنياد Women in the Channel مجموعه اى است كه مى كوشد تا 
به جايگاه و نقش زنان در صنعت ارتباطات، جنبه هاى محورى بخشيده و 
در ارتقاى سطح دستاوردهاى زنان در اين حوزه صنعتى كه آينده جهان را 

تحت شعاع پيشرفت هاى خود قرار داده است موثر باشد.
از همين رو  با  رويكرد توسعه گرانه كوشيده است تا  زنان شاغل در صنايع 
مخابراتى و ارتباطى را مورد تشويق براى رشد آگاهى ها و باالبردن توانايى هاى 

شغلى خود كند.
اين موسسه كه بيش از يكصد زن نخبه در صنايع مخابراتى در سطح 
بين المللى را در عضويت خود دارد از امسال براى تقدير از تاثيرگذارى زنان 
در پيشرفت صنايع مخابراتى اقدام به اهداى تقديرنامه اى كرده است كه به 

Lipstick Award شهرت يافته است.
 اين قدر شناسى شامل زنانى است كه در موقعيت هاى شغلى خود در صنايع 

انجمن Women in the Channel  يك زن ايرانى را به عنوان چهره برگزيده خود مورد ستايش قرار داد:

چهره اى متفاوت از بيتا ميالنيان 

ارتباطى توانسته اند با بهره گيرى از رهبرى در كار، صداقت در انجام وظايف، 
شور آفرينى براى كار، خانواده و زندگى خود ، پشتيبانى و حمايت از زنان 
ديگر در زمينه هاى شغلى و اجتماعى، تالش براى ارائه آموزش و مشاوره به 
ساير زنان در حوزه هاى تخصصى وابسته، نوآورى در زمينه هاى گوناگون، 
شفقت و نشان دادن عشق به كسانى كه در اطراف آنها هستند و نيز تهور در 
زندگى، تاثيرى بسزا در رشد توانايى هاى زنان شاغل در عرصه 

صنايع مخابراتى و ارتباطات در سطح جهانى داشته باشند.
شايان ذكر است بيتا ميالنيان نخستين زن ايرانى آمريكايى است 

كه موفق به دريافت اين جايزه ارزشمند شده است. 
در اطالعيه اى كه Women in the Channel در توصيف 
جايزه Lipstick Award منتشر ساخته است اين نامگذارى 
را به صورت زير تشريح مى كند كه به وضوح از اهميت جنبه هاى فراگير 

آن در انتخاب برندگان خبر مى دهد: 
L= Leadership – in their work, in their communities 

and in WiC
I= Integrity– in everything they do
P= Passion– for their work, families and lives
S= Support– supporting other women both at work 

and in their communities
T= Teaching– teaching & mentoring up-and-coming 

women in the channel
I= Innovation– thinking outside of the box
C= Compassion– showing compassion for those 

around them through volunteer work
K= Kick Ass– in general!
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يك سبد حكايت

«كاركردن از خروس خون تا بوق سگ» جمله ايست كه شايد بارها در محاورات 
روزانه از آن استفاده كرده ايم و يا دست كم آن  را شنيده ايم. ريشه عبارت «بوق 
سگ» به بازار برمى گردد. بازارهاى ايرانى از دو گذر بزرگ عمود بر هم ساخته 
مى شد كه در ميانه بهم رسيده و «چهارسوق» بزرگ را مى ساخت. بازار بسته به 
بزرگى و كوچكى اش و بازارياِن آن مى توانست چندين چهارسوق كوچك نيز داشته 
باشد. اما ورودى و خروجى اين بازارها تنها از دو سر گذرهاى اصلى آن بود. بنابراين 
بازارهاى ايرانى چهار مدخل داشت كه در دو سر شاخه اصلى بود و با درهاى بزرگ 
چوبى بسته مى شد.حفاظت از اين بازارها كارى درخور توجه بود. اگرچه هر دكان 
با درى چوبى بسته مى شد، اما اين درها از امنيت خوبى برخوردار نبوده و به سادگى 
مى توانست شكسته شود. از اين رو امنيت بازار به درهاى اصلى و نگهبان بازار وابسته 
بود. اين نگهبانان از سر شب (دم اذان مغرب) تا بامداد روز ديگر (پس از اذان صبح) 
بايد از بازار پاسدارى نموده و همواره درازاى بازار را گشت مى زدند. از آنجا كه 
بازار، بزرگ بود و بازبينى همه جاى آن نشدنى ، نگهبانان، سگانى درنده و گيرنده به 
نام «سگ بازارى» داشتند. اين سگان بجز از مربى خود به سوى هر جنبده اى ديگر 
يورش برده و پاچه مى گرفتند. از اين رو با برچيده شدن دامن آفتاب و بسته شدن 
درهاى بازار و پيش از رها شدن سگ هاى بازارى، نگهبانان در بوقى بزرگ كه از 
شاخ قوچ ساخته مى شد و صدايى پرطنين و گسترده داشت مى دميدند تا همه از باز 
كردن سگان و رها كردنشان در بازار آگاه گردند و زودتر حجره ها را تعطيل كرده و 
از بازار خارج شوند. به اين بوق كه سه بار با فاصله زمانى مشخصى نواخته مى شد 
«بوق سگ» مى گفتند. اين بود كه مشترى آخر شب نيز خونش پاى خودش بود! 
يعنى كسى كه با شنيدن بوق سگ از بازار بيرون نرفته هر آن ممكن است سگان 
درنده بازارى به وى بتازند. امروز اگر كسى تا ديروقت به كار بپردازد و يا دير به خانه 
برگردد مى گويند تا بوق سگ كار كرده يا بيرون از خانه بوده است. همچنين كسانى 
را كه زود برمى آشوبند و پيش از پرس و جو و يافتن حقيقت به پرخاش مى پردازند، 
سگ بازارى مى گويند كه توان بازشناختن دزد از بازارى را نداشته و بى خود پاچه 

ديگران را مى گيرند.

بوقش را زدند
عبارت باال كه غالبا از باب طنز وتعريض و كنايه گفته مى شود مراد از اين است 

كه فالنى روى در نقاب كشيد و از دار دنيا رفت . 

اين مثل بيشتر در مورد مردگانى به كار مى رود كه با وجود ثروت سرشار و زندگى 
مرفه منشا آثار خير نبوده به زعم و گمان آنكه عمر جاودان دارندهمه چيز را صرفا 

براى خود و فرزندانشان مى خواسته اند . 
ضمنا اين عبارت مثلى ناظر بر افرادى نيز خواهد بود كه از مشاغل حساس بركنار 

شده كوس قدرت وتوانايى آنان فروكش كرده باشد .
اگر مرد يا زن بيمارى به هنگام شب از دار دنيا مى رفت با آهنگ مخصوصى كه 
مى توان آن را به آهنگ عزا تعبير كرد بوق مى زدند تا سكنه آن آبادى آگاه شوند و 

صبحگاهان در تشييع جنازه متوفى شركت كنند . 
دير زمانى پس از انجام اين مراسم اگر احيانا افراد بى خبر از جريان مرگ آن 
شخص ، از حال و احوالش مى پرسيدند مخاطب از باب طنز يا كنايه جواب مى داد 
بوقش را زدند يعنى ازاين دنيا رفت و روى در نقاب خاك كشيد . اين عبارت رفته 
رفته به صورت ضرب المثل درآمد و اكنون نه تنها در مورد اموات و مردگان به كار 
مى رود بلكه درباره افرادى كه از مشاغل حساس بركنار شده باشند نيز مورد استشهاد 
و تمثيل قرار مى گيرد ، فى المثل مى گويند فالنى بوقش را زدند يعنى ديگر كاره اى 

نيست و از گردونه خارج شده است .

 ضرب المثل بوق سگ!محمود افهمى
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داستان كوتاه

صدايى نا بهنگام از گوشه باغ بلند شد ، خروس پير از 
چرت در آمد، از جا بر خاست  بالى تكان داد، گردن دراز 
كرد و صدا را صاف. با اكراه نيمه قوقولى آواز خواند. 
بار كهولت بسى گران مى نمود، مى دانست كه خورشيد 
شبابش در خون نشسته است. آردها را بيخته بود و الك 
آويخته. آنچه مانده بود قلمروى بود و تتمه آبرويى كه 
بايد حفظ مى شد. با آنكه حال پريدن روى هيچ مرغى 
را    مرغ ها  روال  طبق  و  زد  النه  در  دورى  نداشت  را 
سرشمارى كرد. يك، دو، سه، چهار .......ده، يازده، دوازده. 
تعجب كرد درست در نميآمد دوباره شمرد، يك، دو، 
سه، چهار... ده، يازده، دوازده. نه، درست شمرده بود 
دوازده تا مرغ و مشتى جوجه سر و نا سر بيشتر نبودند. اين دومين روزى بود كه هر بار 
مى شمرد يكى از مرغ ها كم مى آمد. پريروز چهارده تا بودند، ديروز   سيزده تا و امروز 
دوازده. سخت در فكر فرو رفته بود. در اين چند روز هر صبح كه در النه باز مى شد و 
آنها به چرا مى رفتند اتفاق خاصى نيفتاده بود. مى دانست كه سگ  باغ  پاسبان خوبيست. 
نه شمايل روباهى ديده و نه زوزه شغالى شنيده. خانه ارباب هم كه خلوت و دلمرده 
است. نه سور و ساتى براه و نه مهمانى در انتظار كه شبانه سرايدار فانوس بدست و 
چاقو در كف شبيخونى بر حرم او زده باشد.  درد و بال و مرضى هم كه در كار نبود 
پس رمز اين معما چه بود. هر چه بيشتر فكر مى كرد كمتر جواب مى گرفت. آخر سر با 
خود وعده كرد كه از فردا صبح حواسش را بيشتر جمع كند بلكه سر از اين راز پنهان 
در آورد.  صبح نيمه آفتاب سر و كله سرايدار پيدا شد، در النه باز كرد، مشتى دانه  بر 
زمين ريخت، تخم مرغ ها را به سبد كرد و رفت.  اعضاى خانواده  قد قد كنان يكى يكى 
از النه خارج شدند و به سوى علفزار سرازير. مادران جوجه دار بطرف علف هاى كم 
پشت امن تر و مرغان جوان لمبرزنان در جهت گياهان خشكتر دانه دار كنار آب حركت 
كردند. خروس پير از پس همه از النه خارج شد. درخت نيمه خشك زردآلويى در 
وسط باغ بود. بسوى آن رفت، بر روى اولين شاخه خشك آن پريد و آنجا به نگهبانى 
نشست.  اين همان جايى بود كه در جوانى پناهگاه او بود. هر وقت كه خروس حرمدار 
بطرف او حمله ور مى شد به اين شاخه پناه مى آورد و او آنجا در امان بود زيرا خروس 
ارشد بخاطر چاقييش نمى توانست آنقدر باال بپرد. ساعت ها در آنجا مى نشست و به 
روياهاى جوانى مى انديشيد . اينكه چگونه يكروز پوزه اين خروس چاق بى قواره را 
بخاك خواهد ماالند و بعد چه وجهه اى در ميان مرغان جوان پيدا خواهد كرد و چه سان 
صاحب اليق حرمسرا خواهد شد حرمى بزرگتر با مرغ هايى زيباتر و فهميده تر.  اكنون 
ولى با اينكه همه آن راه را پيموده بود، به همه آنچه خواسته دست يافته بود فرتوت و 
خسته بزور بايد چشمان خواب آلودش را باز نگه مى داشت تا حرمت حرمسرا را براى 
يافتن دو مرغ ناقابل حفظ كند.  يك ساعتى گذشت، اتفاق غير مترقبه اى نيفتاد. همه 
در گوشه اى مشغول چرا بودند فقط گاه گدارى خروس هاى جوان با صداى ناپخته 
قوقلو قوقويى سر مى دادند و آرامش او را بهم مى زدند. همانطور كه نشسته بود خوابش 
برد، چندى گذشت بادى آمد، شاخه زرد آلو تكانى خورد و از خواب پريد.  دور و 
برش را نگاه كرد از مرغ هاى جوان خبرى نبود. دو سه تا از آنها را از دور ديد كه داشتند 
بطرف ته باغ مى رفتند. قدرى نگران شد، فورا از شاخه پريد و دوان دوان بطرف آنها 
رفت.  انتهاى باغ صيفى كارى بود پس از آن نهرى روان بود كه آب چشمه را از دامنه 
كوه مى آورد و از توى باغ مى گذشت. از صيفى كارى ها گذشت و به كنار آب رسيد، 
هيچ خبرى نبود. مثل هميشه آب روان بود، درخت هاى سپيدار سر به آسمان كشيده 
كنار جويبار به رديف ايستاده و برگ هايشان بر آهنگ باد مى رقصيدند.  همه چيز خيلى 
عجيب بنظر مى رسيد به غير از صداى باد صداى ديگرى نبود. فكرى كرد و به آنطرف 

نهر پريد، راسته ديوار را گرفت و در جهت جريان آب به طرف انتهاى باغ حركت 
كرد.  چند قدمى كه رفت متوجه سوراخى  شد در پايين ديوار كه يك راه آب قديمى  
بود به باغ همسايه. سوراخ به اندازه اى نبود كه او بتواند عبور كند ولى حدس مى زد 
مرغ هاى كوچكتر بتوانند از آن رد شوند.  از سوراخ مى توانست كمى از باغ همسايه را 
ببيند. گوشش را به ديوار چسباند از دور صداى قد قد مرغ هاى همسايه را مى شنيد، 
خوب كه گوش كرد صداى يكى دو تا از مرغ هاى خودى را ميان آنها تشخيص داد.  
به سرعت از جوب پريد دور خيزى كرد و با هر چه توان داشت كه بر آمده از خشم و 
غيرت بود بالى زد و از آنطرف جوب به باالى ديوار پريد. ولى ايكاش نتوانسته بود بپرد 

و ببيند آنچه را كه نبايد مى ديد. 
در باغ همسايه خروس جوان و گردن كلفتى در ميان مرغان به تكاپو بود. ستبرى 
سينه، بر افراختگى گردن و سرخى الله ها كه از غرور جوانى انگار از آن داشت خون 
مى چكيد خارى بود در چشم او.  خوب كه نگاه كرد همه مرغان مفقود خود را در ميان 
آنها شناسايى كرد.  خروس جوان هر از گاهى دورى ميزد، آوازى مى خواند و بر باالى 

يكى از نو عروسان باد آورده سوار مى شد.
خروس پير بر باالى ديوار تاب تماشا نياورد. بار خفت بدوش كشيد و از سنگينى 
آن به كنار جوى پريد. نشسته بود و نگار خويش بر آب نظاره مى كرد. گرده اى خميده 
و كاكلى شكسته بجا مانده از تاجى كه روزگارى سرخى آن در تيغ آفتاب لرزه بر دل 
بيگانه ميفكند و هراس بر دل آشنا. لختى به انديشه گذراند سپس تشويش دل فرو 
خورد، پاهاى لرزان صاف كرد، ژاله چشم بر آب داد، عزم جزم كرد و با دسيسه اى در 

سر به سوى النه روان شد. 
پيش از طلوع از خواب پريشان به پا خاست، فرمانى بنوشت و بر چهار چوب النه 

بياويخت. متن اعالن چنين بود:
 « اينجانب خروس ارشد به علت كهولت سن و بيمارى مزمن بدينوسيله از سمت 
خويش استعفا داده و با اين فرمان جوجه خروس شماره پنج و جوجه خروس شماره 
هفت را به عنوان جانشين رسمى و مطلق خود انتخاب مى نمايم. اين دو خروس 
موظفند كه با تفاهم و شراكت كامل به تمشيت امور و اداره كامل جامعه عزيز ماكيان 
بپردازند.  همه مرغان و جوجگان موظفند فرامين اين دو رهبر را با پيروى كامل بپذيرند.»
 اندى گذشت، خبر آبى بود در كارگه مورچگان، هياهويى بر پا شد، مرغان جوان از 
همه خوشحالتر بودند، حاال ديگر حق انتخاب داشتند ، برق غرور و شادى در چشمان 
دو جوجه خروس نوپا مى درخشيد. چيزى نگذشت كه خبر به آنطرف ديوار رسيد و 
غوغايى به پا خاست. در هر گوشه اى چند مرغ يا جوجه دور هم جمع شده بودند 
و پچ پچ مى كردند. خروس مغرور همسايه كه اينچنين ديد همه آنهايى را كه از ماجرا 
صحبت مى كردند شديدا تنبيه كرد. سايه ترس و وحشت، باغ همسايه را فرا گرفته بود. 
دو سه مرغ فرارى كه اوضاع را اينچنين ديدند شبانه از راه آب باغ به خانه برگشتند.  
خروس پير كه از تقاعد خود خوشنود بود و از تصميم خود مسرور روزها را بيشتر 
به استراحت مى پرداخت و گاها به جوجه خروس هاى نو پا درس آواز مى داد. چندى 
گذشت، يكروز صبح خروس از خواب كه بيدار شد متوجه شد النه از هميشه شلوغتر 
است، بياد گذشته شروع كرد به سر شمارى، انگشت به دهان تا سى و يك مرغ شمرد. 
تعداد جوجه ها هم كه از حد گذشته بود. با لبخندى فاتحانه از در النه خارج شد گشتى 
در باغ زد و اينجا و آنجا دانه اى بر چيد. نزديكى هاى ظهر رسيده بود كنار درخت زرد آلو 
دور خيزى كرد و پريد باالى همان شاخه خشك قديمى. چشمانش را بست و چرتى 
از روى دل زد فارغ از همه مسئوليت ها و گرفتارى هاى قديمى. دوباره بادى آمد، شاخه 
بتكاند وخواب او ربود. مژگان كه گشود خروس مغرور همسايه بديد كه بر باالى ديوار 
نشسته، سر افكندگى گريبانش گرفته با اندوهى سنگين سر فرو برده بود در الك خود 

و با نگاهى لبالب از حسرت فناى خويش نظاره مى كرد.

خروس پير
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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 ششم 

ماجراي پاكنويس 
دوست نازنيني كامنتي فرستاده و خواسته  ايده ي پاكنويس رو براي 
وبالگم انتخاب كنم. جريان پاكنويس به لطيفه ي خوشمزه اي  برمي گرده 
راجع به دليل تقدم آفرينش جنس مذكر بر مونث.  از خداوند مي پرسند 
چرا اول جنس مذكر رو آفريدي و بعد جنس مونث را ؟ مي فرمايد براي 
نوشتن هر مطلب مهمي اول چركنويس آن را مي نويسند بعد پاكنويس اش 

مي كنند.  
عالقه ي خود من هم اين بود كه عنوان وبالگ را پاكنويس انتخاب 
كنم، اما دوست عزيزي كه زحمت ايجاد وبالگ را برايم كشيد آنچنان در 
انتخاب نام حسن نيت نشان داد وشرمنده ام كرد كه رويم نشد نام انتخابي 
ايشان را تغيير دهم، چه آن دوست محترم با صرف وقت و مرور بر كتب 
لغات زحمت كشيده و معني « راوش» را پيدا كرده و چون آن را به حسن 
ظن خود نيكو يافتند براي وبالگ حاضر برگزيدند، از آن دوست عزيز و 

محترم و از اين دوست نازنين سپاسگزارم، شايد وقتي ديگر...    
 

پست هفتم

نفسم گرفت از اين شهر
هر وقت كه مي خواهم با ماشين جايي بروم، اول كار و قبل از حركت 
با خودم عهد مي بندم كه خونسرد باشم، بوق نزنم، فحش هاي چاروداري 
ندهم، فاصله ي ايمن را رعايت كنم، از روي خطوط شخصيت حركت 
كنم تا به حقوق خود و ديگران آسيب نرسانم، رعايت حال عابر پياده را 

فراموش نكنم و... خالصه مثل آدم برم و برگردم. 
- هنوز چند كيلومتر كه نه چندقدمي از در منزل فاصله نگرفته ام كه 
جوانكي مثل اجل معلق از فرعي سبز مي شود و مثل جت از جلويم 
مي گذزد، آنچنان ترمزي مي زنم كه صداي بوق ماشين عقبي به فلك 
مي رسد، هر چند عهد بستم مثل آدم باشم ليكن فحش هم كار ساز 
هيچ  كه  است  بلند  آنقدر  ماشين اش  ضبط  صداي  چون  بود  نخواهد 

صدايي به گوشش نمي رسد.
- در اتوبان با سرعت مجاز و با رعايت فاصله ي ايمني با ماشين جلويي 
مشغول حركت هستم، ماشين عقبي با سرعت ما فوق صوت به پشت 
سرم مي رسد چراغ و بوق اش امان نمي دهد محلش نمي گذارم، از آينه 
نگاهش مي كنم، آنچنان به ماشين چسبانده كه با يك نيش ترمز من دست 
كم بيست تا ماشين در هم مچاله خواهند شد، با احتياط و با استفاده 
از چراغ راهنما به راست مي روم، جوانك از كنارم رد نمي شود پرواز 
مي كند، چيزي مي گويد و مي رود،  اين بار هم صداي ضبط ماشين اش  

به فريادم مي رسد.
- در خيابان تنگ و باريك كه دو طرفش پاركينگ است (ياد حرف 
بزرگ  پاركينگ  يك  تهران  مي گفت:  كه  مي افتم  ژاپني  كارشناس  آن 
است) مشغول حركت هستم جوانك جلويي موبايل به گوش مشغول 
خوش وبش است و به رمانتيك ترين شيوه رانندگي مي كند، بوق نمي زنم 
با چراغ سعي مي كنم متوجه ي صف طويلي از ماشين ها كه پشت سرش 
ايجاد شده بشود اما بي فايده است، بوق ماشين هاي عقبي امانم را بريده 
اول يك بوق بعد دو بوق پي در پي و باالخره دستم را روي بوق مي گذارم 
اما فايده اي ندارد جوانك حاال از روي لجبازي كنار نمي رود، رانندگان 
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وب نوشت هاى مادرانه

خشمگين اند، اما جوانك با حال همچنان با موبايل مشغول صفاست. 
- در پشت چراغ عابر پياده و پشت خطوط  مثل بچه ي آدم ايستاده ام 
عابرين درهم و برهم با هول دادن و لگد زدن و خالصه با رعايت كليه ي 
حقوق مدني از روي خطوط و از ميان ماشين ها رد مي شوند، چراغ عبور 
عابر پياده قرمز مي شود چراغ سواره ها سبز گازش را مي گيرم كه بروم ، 
چند عابر پياده عشق شان مي كشد كه بپرند وسط خيابان، ترمز مي زنم، 
يكي شان با مشت مي كوباند روي كاپوت ماشين و چيزي مي گويد اين 

بار صداي هيچ ضبطي به فريادم نمي رسد.
-در خيابانى در الين سرعت مشغول حركت هستم چند عابر پياده در 
الين سرعت دست در دست هم داده اند و تفريح كنان مشغول عبور از 
باند شمالى به باند جنوبى هستند شانس مي آورم و بغل دستم ماشين 
نمى آيد با يك فرمان جانانه ردشان مي كنم آنان همچنان در حال دل دادن 

و قلوه گرفتن هستند.
- مسافر كش ها كه خود حكايت ديگري دارند، به هيچ صراطي به 
معناي واقعي مستقيم نيستند، هر جا عشقشان كشيد مي ايستند؛ سر پيچ، 
وسط سربااليي، انتهاي سرازيري ، وسط ميدون، هر جا هم عشقشان 
كشيد به محض ديدن يك مسافر مي پيچند، پشت سر آدم نه از باالي سر 
آدم كه نه از باالي ماشين آدم رد كه نمي شوند پرواز مي كنند چند ثانيه ي 
بعد جلوي آدم مي كوبانند روي ترمز و با مسافرشان خوش و بش يا 
بگومگو مي كنند و بي خيال بقيه، جون مي دهند براي ديوانه كردن آدم 

در اين ترافيك.
هنوز سفر درون شهري ام به نيمه نرسيده كه ديوانه مي شوم، بي خيال 
رعايت حق تقدم، خطوط شخصيت كيلويي چنده؟ بوق اگر نباشه آدم 
حتما تو اين ترافيك پشت فرمون دق مي كنه، فاصله ي ايمني شوخيه، 

اليي را عشق است و فرار.

پست هشتم

روشنفكران نخستين
تعريف  اين  با  مي گفت  دوستي 
جمله  از  سياست  علم  حكماي 
وي  روشنفكركه  از  دريدا  و  فوكو 
را موجودي دائم المعترض به وضع 
موجود مي دانند، و يا به قول آل احمد 
آدم «غر غرو» و «نق نق و» كه دائما 
نسبت به وضعيت  و شرايط موجود 
مي نالد و نق مي زند، زنان نخستين 
هستند،  بشريت  تاريخ  روشنفكران 
چرا كه اگر غرغرها و   نق نق هاي 
زنان براي بهتر شدن شرايط زندگي 
نخستين  مذكر  بشر  اين  نبود،  بشر 
هنوز ترجيح مي داد توي غار بلمد و 

ديوار نبشته هاي غاري را نقاشي كند يا بخواند. و تنها هنرش هم  اين 
باشد كه صبح ها نيزه ي اوليه را روي دوشش بيندازد و دست در جيب 
براي سير كردن شكم خودش و خانواده اش پي شكاري، چيزي برود 
و ظهر هم به خانه برگردد و غذايي حاضر و آماده را نوش جان كند و 
بقيه روز را هم يا غارنوشته بخواند يا جلوي سايه هاي ايجاد شده روي 

ديوار غارچرت بزند...
در حالي كه زن اوليه در غياب مرد اوليه مي بايد به هزارو يك كار، از 
رسيدگي به بچه ها گرفته تا مراقبت از امنيت غار و تالش براي يافتن 
راه هاي بهتر تغذيه و انبار كردن خوراكي هاو نگهداري از آنها و تهيه ي 
پوشاك نيم بند خانواده و خالصه هزار و يك كار جورواجور ديگر 

رسيدگي كند.
همين كارهاي جورواجور زن اوليه باعث شد تا آنقدر به جان مرد اوليه 
غر بزند و خواستار تغيير شرايط شود كه باالخره  مرد اوليه  راضي شد از 
پيشه ي  تك شغلي شكار كه تنها تعداد اندكي از سنسورهاي مغزي اش را 
فعال كرده بود و بقيه سنسورها عاطل و باطل و آكد بند مانده بودند دست 
بكشد و وارد حرفه پيچيده و پردردسر كشاورزي شود البته آن را هم اول 

زن اوليه پيدايش كرد بعد مرد اوليه را مجبور به كار كرد.
همان دوست مي گفت تازه همه تمدن هاي بزرگ را هم زنان به وجود 
آورده اند، چرا كه باز غرغرهاي زنان بود كه باعث شد تا بشر نخستين از 
پرداختن به اموري كه تنها تامين كننده مايحتاج اوليه اش است خسته و 
دل زده شود و به اموري بپردازد كه پرداختن به آنها براي زيست و ادامه 
بقا الزم و ضروري نبوده و باعث ظهور تمدن هاي بزرگ گرديده است.

باز همان دوست مي گويد تاريخ پر است از زن هاي نق نقو كه مدام به 
وضع موجودشان معترض بودند و مردان را به تغيير زيست بشريت وا 
مي داشتند. وگرنه اگر به اين مردان نخستين بود كه تا حاال توي غار لميده 
بودند و غار نوشته مي خوانند و دلشان خوش بود به اينكه صبح به صبح 

مي روند شكار يا همان سركار.
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران

11 اسفند (2 مارچ)
1300خورشيدى ( 1922ميالدى) 

زادروز مرتضى حنانه - موسيقيدان
1312 خورشيدى (1934 ميالدى)

زادروز فرخ تميمى، شاعر،  در شهر نيشابور
 1325 خورشيدى (1946 ميالدى)

زادروز فريدون فرح اندوز، گوينده راديو تلويزيون ملى ايران ، برنامه ساز 
برنامه هاى راديو تلويزونى در خارج از ميهن. 

  سى دى هاى اين هنرمند در شركت كتاب موجودنند 
1353خورشيدى ( 1975ميالدى)       

تأسيس حزب رستاخيز
1385 خورشيدى (2007 ميالدى)

درگذشت مجيد دوامى روزنامه نگار و سردبير پيشين روزنامه اطالعات و 
مجله زن روز در سن 75 سالگى درنروژ.

12 اسفند (3 مارچ)
1308 خورشيدى (1930 ميالدى)

زادروز بيژن ترقى، ترانه سرا، در تهران 
  كتاب از پشت ديوارهاى خاطره از اين هنرمند در 

شركت كتاب موجود است.
1324 خورشيدى (1946 ميالدى)

دكتر محمد مصدق، نماينده تهران در مجلس شوراى 
ملى، شديداً به شوروى كه حاضر به خارج ساختن 

نيروهايش از ايران نمى شد، اعتراض كرد.
1341 خورشيدى (1963 ميالدى)

هيئت دولت، تصويب نامه اى را امضا كرد كه كلمه ى 
«ذكور» از مواد 6 و 9 قانون انتخابات حذف شد، و زنان حق انتخاب شدن و 

نمايندگى در مجلس شوراى ملى را به دست آوردند.
1374 خورشيدى (1996 ميالدى)

درگذشت امير بيداريان، نوازنده ى چيره دست تنبك
1387 خورشيدى (2009 ميالدى)

بيمارستان آبان  تاتر و سينما در  درگذشت سيدعلى ميرى، بازيگر قديمى 
تهران بر اثر سكته قلبى. 

مركز  در  فيلم ها  اين  از  تعدادى  كه  كرد  بازى  فيلم  از 115  بيش  در  در  او   
موسيقى و فيلم ايران شركت كتاب موجود است، او 
در اواخر عمر مدتى در لوس آنجلس زندگى كرد و با 
تلويزيون هاى فارسى زيان همكارى مى كرد هم چنين 

در چند تئاتر نيز به ايفاى نقش  پرداخت. 

13 اسفند ( 4 مارچ)
1326 خورشيدى (1948 ميالدى)

دانشگاه،  استاد  سياح،  فاطمه  دكتر  درگذشت 
نويسنده و پژوهشگر

  كتاب نقد و سياحت اين پژوهشگر در شركت كتاب 

موجود است.
1348 خورشيدى (1970 ميالدى)

زادروز پانتهآ بهرام، هنرپيشه  تئاتر، سينما و مجموعه هاى تلويزيونى 
1348 خورشيدى (1970 ميالدى)

زادروز  مرجان محتشم، هنرپيشه سينما  

14 اسفند ( 5 مارچ)
1345 خورشيدى  (1967ميالدى)

در  وزير،  نخست   - مصدق  محمد  دكتر  درگذشت 
تبعيدگاه خود، احمدآباد

نوشته  نخست  جلد  تاريخ»  با  «سوداگرى  كتاب   
محمد امينى در پاسخ به كتاب «دكتر مصدق - آسيب 
از  ميرفطروس  على  نوشته  شكست»    يك  شناسى 

سوى انتشارات شركت كتاب منتشر شده است.

15اسفند (6 مارچ)
1341 خورشيدى (1963 ميالدى)

زادروز رضا چايچى، شاعر
1353 خورشيدى (1975 ميالدى)

امضاى پيمان نامه 1975 الجزاير- قراردادى ميان كشورهاى ايران و عراق كه 
خط مرزى ايران و عراق در آبهاى اروندرود را تعيين كرده است

1373 خورشيدى (1995 ميالدى)
درگذشت عباس زرياب خويى، محقق و مترجم 

16 اسفند ( 7 مارچ)
1333 خورشيدى (1955 ميالدى)
زادروز حافظ موسوى، شاعر

1351خورشيدى  (1973ميالدى)
تأسيس  فرهنگستان ادب و هنر ايران (وابسته به وزارت فرهنگ و هنر) به 

رياست دكتر پرويز خانلرى
1368 خورشيدى (1990 ميالدى)

درگذشت حسين قوامى (فاخته)، هنرمند آواز
 

17 اسفند ( 8 مارچ)
1367خورشيدى ( 1989ميالدى)

درگذشت عليرضا خواجه نورى - نوازنده و موسيقيدان
1329خورشيدى (1951ميالدى)

ترور سپهبد حاجيعلى رزم آرا، نخست وزير محمدرضا شاه پهلوى به دستور 
نواب صفوى، توسط خليل طهماسبى از گروه تروريست هاى اسالمى 

1384 خورشيدى (2006 ميالدى)
درگذشت عباس شاپورى، آهنگساز

روزشمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
11 اسفند تا 11 فروردين

March 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
18 اسفند ( 9 مارچ)

1275خورشيدى (1897ميالدى)
درگذشت سيد جمال الدين اسدآبادى، انديشمند و فعال  سياسى اسالمى

1358خورشيدى (1980ميالدى)
درگذشت نصرت اهللا محتشم - كارگردان و بازيگر 

تئاتر و سينما
1371خورشيدى  (1993ميالدى)

درگذشت استاد احمد عبادى - نوازنده و موسيقيدان
   آثار موسيقى استاد عبادى در مركز موسيقى و 

فيلم ايران شركت كتاب موجود است 
1367 خورشيدى (1989ميالدى)

درگذشت دكتر عباس رياضى كرمانى - استاد نجوم 
و هيئت دانشگاه

1390 خورشيدى (2011 ميالدى)
كشور  برجسته  ايرانشناس  افشار  ايرج  درگذشت 
پس از طى يك دوره بيمارى در بيمارستان جم تهران.

در  كتابشناس  و  ايرانشناس  محقق،  افشار  ايرج 
تاريخ 16 مهر 1304 در تهران متولد شد. او فرزند 
دكتر محمود افشار بنيادگذار موقوفات دكتر محمود 
دارالفنون  مدرسه  استادان  از  يكى  و  يزدى  افشار 
در  گاهشمارى  صالح،  پرونده  اسكندرنامه،  است. 
درباره  جستارها  و  الفردوس  رياض  قديم،  ايران 
كتاب  عنوان  به 300  نزديك  جمله  از  خطى  نسخه 
و  تأليف  تصحيح،  هاى  زمينه  در  او  منتشرشده 

ترجمه هستند.
   آثار بى بديل اين پژوهشگر يگانه در شركت كتاب موجود است.

20 اسفند (11 مارچ)
1316 خورشيدى (1938 ميالدى)

زادروز  نوذر پرنگ، شاعر و ترانه سرا
نوذر پرنگ به پيشنهاد زنده ياد منوچهر سخايى براى 
مدت حدود يك سال در 1984-1985 در  شركت كتاب 
استخدام شد كه منشاء كارهاى فرهنگى بسيارى شد. 
اين شاعر بزرگ معاصر بدليل افسردگى مجبور به 

بازگشت به ايران و پيوستن به خانواده شد.
   كتاب شعر او با عنوان آن سوى باد در شركت 

كتاب موجود است 
1324خورشيدى (1946ميالدى)

ترور احمد كسروى - پژوهشگر ونويسنده
   كتاب شيعى گرى كسروى با بازبينى و ويرايش 
همراه با يادداشت ها و افزوده ها، به ويراستارى محمد 
آمريكا  در  ايران  تاريخ  پژوهشگر  و  نويسنده  امينى 
ديگر  آثار  است.  شده  منتشر  كتاب  شركت  توسط 

روانشاد كسروى نيز در شركت كتاب موجود است. 
1379 خورشيدى (2001 ميالدى)

رژيم  توسط  باميان  در  بودا  تنديسهاى  تخريب 
طالبان – راديكال هاى اسالمى در افغانستان

 1385 خورشيدى (2007 ميالدى)
شهريورماه   4 (زادروز  شايگان،  خسرو  درگذشت 

1317 خورشيدى) ، پيشكسوت دوبله در ايران بر اثر بيمارى سرطان روده. 
به  مى توان  است  داشته  عهده  بر  را  آن  مديريت  وى  كه  مجموعه هايى  از 

مجموعه هاى «دريك»، «گروه ويژه» و كارتون فوتباليست ها اشاره كرد.

 21 اسفند (12 مارچ)
1316 خورشيدى (1938 ميالدى)

زادروز  فرهاد فخرالدينى، موسيقيدان و رهبر اركستر
1369 خورشيدى (1991ميالدى)

درگذشت دكتر هوشنگ طاهرى - مترجم و منتقد سينما (براثر سانحه ى 
رانندگى)

22 اسفند ( 13 مارچ)
1304 خورشيدى (1926ميالدى)
درگذشت ايرج ميرزا – شاعر

   ديوان كامل ايرج ميرزا به تصحيح دكتر محمد 
جعفر محجوب توسط شركت كتاب چاپ ومنتشر شده 
اجازه  با  كتاب  اين  لوكس)  جلد   – سوم  چاپ  است( 
شادروان محجوب و پس از آن با اجازه خانم زرى 
اقبال و در قبال پرداخت حق التاليف در هر سه بار چاپ 

و منتشر شده است 
1312 خورشيدى (1934ميالدى)

مجلس  به  تهران  دانشگاه  تأسيس  اليحه ى  تقديم 
شوراى ملى

1340 خورشيدى  (1962ميالدى)
درگذشت آيت اهللا سيدابوالقاسم كاشانى

1342 خورشيدى  (1964ميالدى)
زادروز فرحناز پهلوى، سومين فرزند محمدرضا شاه پهلوى، آخرين شاه ايران

1357 خورشيدى  (1979ميالدى)
 قتل سپهبد نادر جهانبانى، فرزند امان اهللا معاون فرماندهى نيروى زمينى-  به 
حكم صادق خلخالى حاكم شرع وقت (مامور از طرف خمينى) بر روى پشت بام 

مدرسه علوى تيرباران شد
 1363 خورشيدى ( 1985ميالدى)

درگذشت حسين گل گالب - شاعر و سراينده ى سرود «اى ايران»
   كامپكت ديسك سرود اى ايران كه آهنگ آن توسط روح اهللا خالقى تهيه و 

تنظيم شده است در مركز موسيقى و فيلم ايران در شركت كتاب موجود است.
 

23 اسفند ( 14 مارچ)
1299 خورشيدى ( 1921ميالدى)

زادروز حسن شهباز - نويسنده، مترجم، روزنامه نگار 
و ناشر و سردبير فصلنامه ى «ره آورد»

حسن  درگذشت  زمان  از  كه  ره آورد  نشريه      
شهباز (در سال 2006) توسط همسر او شعله شهباز 
اداره مى شود و هم چنين ديگر آثار او در شركت كتاب 

موجود است 
1384 خورشيدى (2006 ميالدى)

نوازنده  آهنگساز،  تجويدى  على اكبر  درگذشت 
ويلون و از رهبران برجسته برنامه گل هاى جاويدان 

در طول سال ها. 
    آثار اين هنرمند بزرگ در مركز موسيقى و فيلم ايران در شركت كتاب 

موجود است
24 اسفند ( 15 مارچ)

 1256 خورشيدى (1878ميالدى)
زادروز رضا شاه، بنيانگذار دودمان پهلوى

1313خورشيدى (1935ميالدى)
عدگشايش دانشگاه تهران شامل شش دانشكده

حه ب
صف

در 
مه 
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
1332 خورشيدى(1954 ميالدى)   

قتل كريم پور شيرازى – روزنامه نگار
1370خورشيدى(1992 ميالدى)   

درگذشت حسين اميرفضلى، بازيگر، كارگردان، نويسنده و تهيه كننده ايرانى 
1374 خورشيدى (1996 ميالدى)

درگذشت تقى بينش، مورخ و رساله شناس موسيقى

25 اسفند (15 مارچ)
1285خورشيدى (1907ميالدى)

زادروز  پروين اعتصامى  - شاعر
و  فارسى  زبان  به  اعتصامى  پروين  ديوان      

انگليسى در شركت كتاب موجود است 
1316 خورشيدى (1999 ميالدى)

زادروز  هوشنگ گلشيرى، قصه نويس و منتقد
    آثار هوشنگ گلشيرى در شركت كتاب موجود 

هستند 
1318 خورشيدى (1940 ميالدى)

پهلوى  فوزيه  با  پهلوى  محمدرضاشاه  ازدواج 
(خواهر ملك فاروق- پادشاه مصر)

1328 خورشيدى (1950 ميالدى)
زاد روز پريسا، خواننده و آوازه خوان

    آثار اين هنرمند در مركز موسيقى و فيلم ايران 
موجود است. 

1354 خورشيدى (1976 ميالدى)
در پى مصوبه مجلس شوراى ملى و مجلس سنا 
مبداء تاريخ رسمى كشور از هجرت پيامبر به سال 
تاجگذارى كوروش كبير تغيير يافت و از آن پس تا 
11 شهريور 1357، تاريخ شاهنشاهى تاريخ رسمى 

كشور بود.
1377خورشيدى(1999ميالدى)

درگذشت سيروس طاهباز، روزنامه نگار، نويسنده و وكيل ادبى نيما يوشيج.

26 اسفند ( 17 مارچ)
1363 خورشيدى ( 1985ميالدى)

درگذشت على اكبر شهنازى - نوازنده و موسيقيدان

 27 اسفند( 18 مارچ)
1300خورشيدى (1922ميالدى)

و  كودكان  نويسنده  آذريزدى،  مهدى  زادروز 
نوجوانان 

    آثار شادروان يزدى با عنوان قصه هاى خوب 
براى بچه هاى خوب در شركت كتاب موجود است 

 1301خورشيدى (1923ميالدى)
و  نويسنده  زرين كوب،  عبدالحسين  زادروز 
شهرستان  در  معاصر  پژوه  مولوى  برجسته ترين 

بروجرد (مرگ 24 شهريور 1378)
آثار تاليف و ترجمه او به شرح زير مى باشند:

فلسفه شعر، نقد ادبى، با كاروان حله مجموعه اى از نقد ادبى، شعر بى دروغ، 
شعر بى نقاب، از كوچه رندان، بحث و بررسى و نقد اشعار حافظ شيراز و 
تشريح شرايط سياسى و اجتماعى شيراز در زمان شاه مسعود، سيرى در 
شعر فارسى- بحثى انتقادى در شعر فارسى و تحّول آن با نمونه هايى از 
شعر شاعران، سّر نى- نقد و شرح تحليلى و تطبيقى مثنوى معنوى، بحر در 

كوزه- نقد و تفسير قّصه ها و تمثيالت مثنوى معنوى، پله پله تا مالقات خدا- 
درباره زندى، سلوك، و انديشه موالنا و نيز نحوه 
اثرپذيرى  چگونگى  و  تبريزى  شمس  با  آشنايى 
روحى و طوفان تصوفى كه در وى عارض گرديد و 
نيز اطالعات با ارزشى در مورد كودكى و نوجوانى 
موالنا و نيز شرح احواالت شاگردان معروفش حسام 
در  گنجه-  پير  زركوب،  صالح الدين  و  چلبى  الدين 
گنجوى  نظامى  حال  شرح  ناكجاآباد-   جستجوى 
و بررسى اشعار و آثار وى و نيز شرح تفصيلى 
تاريخ آن دوران، آشنايى با نقد ادبى، از گذشته ادبى 
ايران، از نى نامه، ديدار با كعبه جان درباره زندگى و 
آثار و انديشه خاقانى، نامور نامه درباره فردوسى 

و شاهنامه، دو قرن سكوت در باره تاريخ و اتفاقات دو سده بعد از حمله 
اعراب به ايران و اثرات نفوذ اعراب و مسلمانان در آن دوران، تاريخ ايران 
بعد از اسالم، فتح عرب در ايران، تاريخ مردم ايران (2 ج)، روزگاران ايران- 
تاريخ ايران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوى، دنباله روزگاران ايران- تاريخ 
ايران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوى، روزگاران ديگر، آشنايى با تاريخ ايران، 
بامداد اسالم، كارنامه اسالم، ارزش ميراث صوفيه، فرار از مدرسه، جستجو 
در تصوف ايران، در قلمرو وجدان- سيرى در عقايد، اديان، و اساطير ، شعله 
طور، بنياد شعر فارسى ، ادبيات فرانسه در قرون وسطى، ادبيات فرانسه در 
دوره رنسانس، شرح قصيده ترساييه خاقانى، فن شعر ارسطو ، يادداشتها 
و انديشه ها، نه شرقى- نه غربى- انسانى، از چيزهاى ديگر مجموعه چند 
يادداشت پراكنده ، با كاروان انديشه، دفتر ايام- مجموعه گفتارها- انديشه ها 
و جستجوها، نقش بر آب- جستجويى چند در باب شعر حافظ، گلشن راز- 

گذشته نثر فارسى و ادبيات تطبيقى، حكايت همچنان باقى،تك درخت.
    اكثر آثار شادروان زرين كوب در شركت كتاب موجود است. كتاب دو قرن 

سكوت بدون سانسور از سوى شركت كتاب تجديد چاپ شده است.
28 اسفند  (19 مارچ)

1390 خورشيدى (2012  ميالدى)
درگذشت جالل ذوالفنون، آهنگساز و نوازنده سه تار عصر روز يكشنبه 28 
اسفند 1390 در سن 74 سالگى در بيمارستان البرز كرج.  گزارش شده كه وى 

به دليل سكته قلبى و نارسايى تنفسى، جان سپرد. 

29 اسفند  (20 مارچ)
1303 خورشيدى (1925 ميالدى)

زاد روز  اسماعيل نواب صفا، شاعر و ترانه سرا
1329 خورشيدى (1951ميالدى)

ملى شدن صنعت نفت ايران
    كتاب هاى بى شمارى در مورد ملى شدن صنعت 
نفت، عواقب و پيامدهاى آن در شركت كتاب موجود 

است. 
1360 خورشيدى (1982ميالدى)

درگذشت ابراهيم سرخوش- نوازنده و موسيقيدان
1386 خورشيدى (2008 ميالدى)

درگذشت ثمين باغچه بان
1386 خورشيدى (2008 ميالدى)

ترور و درگذشت  منوچهر فرهنگى در شهر مادريد 
بين المللى  كالج  اسالمى.  جمهورى  عوامل  توسط 

اسپانيا به همت وى بنيان گذاشته شد. 
    يادنامه منوچهر فرهنگى به همت دكتر فرهنگ 
مهر و با نوشتارهايى از  از دكتر منوچهر تهرانى، دكتر 
على اكبر جعفرى، دكتر تورج دريايى، دكتر شجاع الدين 
قويدل،  مازيار  مهندس  عاصمى،  محمد  دكتر  شفا، 

بل
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
پروفسور فرهنگ مهر، دكتر مسعود ميرشاهى، دكتر على ميرفطروس توسط 

شركت كتاب منتشر شده است. 

1 فروردين  (20 مارچ)
1287 خورشيدى ( 1908ميالدى)

زادروز دكتر فروغ شهاب - نويسنده و نقاش
    شركت كتاب در دهه 80 ميالدى كتاب هاى اين 
بانوى فرهيخته را چاپ و منتشر كرد و با هميارى زنده 
در  ايشان  براى  بزرگداشتى  مجلس  گرگين  ايرج  ياد 

دانشگاه يوسى ال ا برگزار كرد. 
1303 خورشيدى (1924 ميالدى)

زادروز مـرضيـه، هنرمند آوازه خوان 
    مجموعه آثار مرضيه در مركز موسيقى و فيلم 

ايران وابسته به شركت كتاب موجود است 
1303خورشيدى (1924 ميالدى)

زادروز عباس بلوكى فر، نقاش قهوه خانه اى (وفات 7 
مهر 1379) 

   كتاب هاى نقاشى قهوه خانه اى در شركت كتاب 
موجود است. 

1308 خورشيدى (1929 ميالدى)
زادروز  خاطره  پروانه، خواننده  آواز

1299 خورشيدى (1920 ميالدى)
خودكشى كلنل فضل اهللا آقاولى، افسر ژاندارمرى در اعتراض به قرارداد 1919

1310 خورشيدى (1931 ميالدى)
زادروز پرويز كالنترى، قصه نويس

    شركت كتاب ويژه نامه اى در دوران اوليه انتشار خود براى اين هنرمند 
گرامى منتشر كرد (سال اول – شماره 11- 4 خرداد 1375)

آغاز انتشار روزنامه اليك، قديمى ترين روزنامه ارمنى در ايران
1311 خورشيدى (1932 ميالدى)

تبديل واحد پول ايران از «قران» به «ريال»
1314 خورشيدى(1935)

تغيير نام پرس و پرشيا به ايران و معرفى كشور با اين نام به سراسر جهان
1322 خورشيدى(1943)

زادروز كتايون مزداپور، زبانشناس ايرانى و پژوهشگر زبانهاى باستانى 
1334 خورشيدى (1955 ميالدى)

زادروز  سيدعلى صالحى، شاعر و قصه نويس
1334 خورشيدى (1955 ميالدى)

محمد حجازى، ذبيح اهللا صفا، و شجاع الدين شفا جايزه  بهترين كتاب هاى سال 
را دريافت كردند.

1335 خورشيدى (1956 ميالدى)
زادروز ابوتراب خسروى، قصه نويس

1337 خورشيدى (1958 ميالدى)
زادروزعلى دهباشى، ژورناليست

    دو ماهنامه بخارا به سردبيرى على دهباشى 
بالفاصله پس از انتشار در تهران در شركت كتاب در 
لس آنجلس نيز بر سر سفره مطبوعات قرار مى گيرد

1339 خورشيدى (1960 ميالدى)
زادروز  حسين سناپور، قصه نويس

1344 خورشيدى (1965 ميالدى)
درگذشت مرتضى محجوبى استاد بزرگ پيانو(تولد: 

1279 خورشيدى)  
1348 خورشيدى (1969 ميالدى)

زادروز على دايى، بازيكن و مربى تيم ملى فوتبال ايران

1356 خورشيدى (1977 ميالدى)
زادروز محمدرضا گلزار، بازيگر سينما

1373خورشيدى (1994ميالدى)
درگذشت يزدانبخش قهرمان - شاعر

1375خورشيدى (1996ميالدى)
سال  در  وى  ايران.  معاصر  مينياتوريست  و  نقاش  آبكار،  كالرا  درگذشت 
1294 بدنيا آمد و 400 اثر ارزشمند از خود بجاى گذاشت. بر اساس روزنماى 
«زنان»چاپ 1380، سازمان يونسكو او را برجسته ترين نگارگر معاصر جهان 

معرفى كرده بود.
1387 خورشيدى (2008 ميالدى)

درگذشت شمسى عصار (شوشا گاپى) نويسنده، خواننده، آهنگساز ايرانى- 
بريتانيايى، در روز اول فروردين، در سن 72 سالگى در منزل مسكونى اش در 

لندن. 
 

 2فروردين  (21 مارچ)
1078 خورشيدى(1699ميالدى)

و  اسالمى  فقيه  مجلسى،  محمدباقر  درگذشت 
نويسنده كتاب بحاراالنوار

    كتاب درد اهل ذمه به قلم يوسف شريفى در مورد 
شرايط زندگى رقت بار اقليت هاى ايران بدليل فتاوى 
و دستورات علماى شيعه از جمله محمد باقر مجلسى 

درشركت كتاب موجود است.
1232خورشيدى(11853ميالدى)

زادروز مظفرالدين شاه قاجار 
1303 خورشيدى ( 1924ميالدى)

تشكيل جلسه  مجلس شوراى ملى، براى تصويب و اعالم «جمهوريت» كه در 
اثر اعتراض مردم در ميدان بهارستان، بدون اخذ نتيجه تعطيل شد

1307 خورشيدى (1928 ميالدى)
زادروز محمد بهارلو، نوازنده و استاد وُيُلن

1325 خورشيدى (1946 ميالدى)
در  دكتر  و  هنرى  آثار  كارشناس  آواز،  خواننده   اميدوار،  عطاءاهللا  زادروز  

معمارى و شهرسازى
1359 خورشيدى (1980 ميالدى)

آخرين سفر محمدرضا شاه پهلوى در زندگى و ورود به كشور مصر

 3 فروردين  (22 مارچ)
1319 خورشيدى ( 1940ميالدى)

انتصاب على منصور، به نخست وزيرى 
1344  خورشيدى (1965 ميالدى)

ادبيات  تاريخ  كتابهاى  مؤلف  دانشگاه،  استاد  قريب  عبدالعظيم  درگذشت 
فارسى براى تدريس و شخصيت برجسته فرهنگى و ادبى  ايران

 
4 فروردين (23 مارچ)

690 خورشيدى  (1311 ميالدى)
زادروز  اميرخسرو دهلوى شاعر فارسى زبان در هندوستان

1312 خورشيدى (1933 ميالدى)
زادروز  استاد حبيب اهللا بديعى آهنگساز و نوازنده وُيوُلن 

1316 خورشيدى (1337 ميالدى)
زادروز  عباس پهلوان نويسنده، روزنامه نگار و سردبير هفته نامه  مشهور 

«فردوسى» در ايران و فردوسى امروز در لوس آنجلس 
1326 خورشيدى (1947 ميالدى)

درگذشت مهدى نوايى اصفهانى، نوازنده چيره دست نى
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
1328 خورشيدى  (1949ميالدى)

چاپ و انتشار كتاب «انتقاد بر قانون اساسى ايران از نظر حقوق زن» نوشته 
دكتر مهرانگيز منوچهريان، حقوقدان و استاد دانشگاه

1330خورشيدى  (1951ميالدى)
ترور و درگذشت دكتر عبدالحميد زنگنه، رئيس دانشكده  حقوق

1331 خورشيدى (1952 ميالدى)
تسليم دادخواست مجدد انگلستان عليه دولت ايران در ملى كردن نفت و خلع 

يد از شركت نفت انگليس، به ديوان دادگسترى بين المللى الهه
1365خورشيدى  (1986ميالدى)

درگذشت دكتراميرحسين يزدگردى - نويسنده و اديب
 

5 فروردين  (24 مارچ)
1278 خورشيدى (1899 ميالدى)

انتشار نخستين شماره  مجله  «عالم نسوان» زير نظر نوابه صفوى
1324 خورشيدى (1945 ميالدى)

زاد روز  دكتر مسعود آذرنوش - باستانشناس  و 
رئيس پژوهشكده باستان شناسى 

1330 خورشيدى (1951 ميالدى)
نويسنده  الدوله)،  (مطيع  حجازى  محمد  انتصاب 

معروف، به رياست اداره كل تبليغات و انتشارات 
   آثار مكتوب محمد حجازى از سوى شركت كتاب 

تجديد چاپ شده اند و در شركت كتاب موجودند
1332 خورشيدى (1953 ميالدى)

پژوهشگر  و  منتقد  ميرعابدينى،  حسن  زادروز  
ادبيات

1361 خورشيدى (1982 ميالدى)
درگذشت استاد اسماعيل اديب خوانسارى، خواننده و رديف دان (تولد 1280 

خورشيدى)

 6 فروردين  (25 مارچ)
1331 خورشيدى ( 1952ميالدى)

درگذشت قاسم غنى، پژوهشگر، مؤلف، و مترجم در امريكا 

7 فروردين (26 مارچ)
1323خورشيدى (1944 ميالدى)

زادروز خسرو شكيبايى، بازيگر سينما و تئاتر 
1325 خورشيدى (1946 ميالدى)

زادروز  شاهين فرهت موسيقيدان
1327 خورشيدى (1948 ميالدى)

نخستين كلنگ ساختمان آرامگاه سعدى در شيراز به زمين زده شد.
1341 خورشيدى (1962 ميالدى)

درگذشت كاظم زاده ايرانشهر، اديب و روزنامه نگار، در سوئيس
1385 خورشيدى (2006 ميالدى)

درگذشت منوچهر همايون پور آوازخوان و رديف دان سال هاى دهه سى و چهل 
بر اثر عارضه قلبى در تهران در سن 82 سالگى.

8 فروردين  (27 مارچ)
1340 خورشيدى ( 1961 ميالدى)
زادروز  كورش همه خانى، شاعر
1343 خورشيدى ( 1964 ميالدى)

نخستين انتصاب «زن» ايرانى به مقام مديركلى: عفت الملوك نحوى در وزارت 
آب و برق، و عذرا ضيايى در وزارت آبادانى و مسكن

1348 خورشيدى (1969 ميالدى)
درگذشت عبدالحسين سپنتا از پيشگامان سينماى ايران و سازنده فيلم دختر لر

9 فروردين  (28 مارچ)
1360 خورشيدى (1981ميالدى)

درگذشت مهدى مصرى - بازيگر تئاتر و «سياه باز» معروف
1377 خورشيدى (1998ميالدى)

درگذشت «لرتا هايراپتيان»، قديمى ترين زن بازيگر در تئاتر ايران 
1386 خورشيدى (2007 ميالدى)

درگذشت عزيزاهللا رفيعى، فيلمبردار و كارگردان معروف فيلم هاى فارسى، در 
سن 85 سالگى در امريكا. 

10 فروردين (29 مارچ)
1272 خورشيدى  (1893 ميالدى)

زادروز على اصغر حكمت نخستين رئيس دانشگاه تهران، وزير معارف، استاد 
دانشگاه و اديب در شهر شيراز  (درگذشت: 3 شهريور 1359)

1291 خورشيدى (1912 ميالدى)
درگذشت ميرزا ابوالقاسم محمدنصير (طرب) شاعر و خوشنويس

1326 خورشيدى (1947ميالدى)
اعدام قاضى محمد، صدر قاضى، و سيف قاضى از رهبران ُكرد

1334 خورشيدى (1955ميالدى)
زادروز شهال شركت، روزنامه نگار فمينيست ايرانى و مدير مسئول ماهنامه 

زنان
1354خورشيدى (1975ميالدى)

زادروز بهار سومخ، بازيگر ايرانى تبار آمريكايى - يهودى 
1358 خورشيدى (1979 ميالدى)

 تغيير رژيم شاهنشاهى در ايران، توسط روح اهللا خمينى كه يك فرم حكومتى 
جمهورى اسالمى آرى يا نه را به رفراندم گذاشت. 

1358 خورشيدى (1979 ميالدى)
اعالم برقرارى نظام جمهورى اسالمى در ايران

1387 خورشيدى (2008 ميالدى)
و  برجسته  ديپلمات  آدميت،  فريدون  درگذشت 
نويسنده و تاريخ نگار سرشناس در سن 87 سالگى 
در تهران. از آثار او مى توان به «فكر آزاد و مقدمه 
آقاخان  ميرزا  «انديشه هاى  مشروطيت»،  نهضت 
كرمانى»، «انديشه هاى ميرزا فتحعلى آخوندزاده»، 
ترقى  «انديشه ى  تبريزى»،  طالبوف  «انديشه هاى 
 1299 (تولد  برد.  نام  غيره  و  قانون»  حكومت  و 

خورشيدى)
    آثار او در شركت كتاب موجود است

11 فروردين  (30 مارچ)
1256 خورشيدى(1877 ميالدى)

زادروز  عالمه محمد قزوينى، اديب، مصحح و استاد دانشگاه ومؤلف «بيست مقاله»
1301 خورشيدى ( 1922ميالدى)

كنگره ى  در  ايرانى  زن  نخستين  عنوان  به  آبادى،  دولت  صديقه  شركت 
بين المللى زنان در برلين

1304 خورشيدى ( 1925ميالدى)
تصويب «قانون تبديل بروج به ماه هاى فارسى» در مجلس شوراى ملى. بر 
كنونى  نام هاى  به  سال  ماه هاى  نام هاى  ايرانى  تقويم  در  قانون  اين  اساس 
تبديل گرديد و نام هايى چون حمل و ثور و جوزا و ... حوت جاى خود را به 

فروردين و ارديبهشت و خرداد و ... اسفند دادند.
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شعر و ادب

سروده: 
مسعود سپند

من به فكر بهار ايرانم

چك چك ناودان خانة ما 
 خبر از ابر و باد و باران داد

 پچ پچ برگ بيد و ياس سپيد
نيمه شب مژدة بهاران داد

  تا سحر ميل مى كشم بر چشم
گرچه از ميل خواب سرشارم
 تا بسازم ز شعر دسته گلى

با گل واژه در كلنجارم 

  مى نويسم به سقف خانة خويش
با قلم موى خيس مژگانم 

 نقشه هايى كه نقش برآب است
من نه مى بينم و نه مى خوانم

 
 داغى ِ بوسه هاى نوروزى
از دل من قرار مى گيرد

 چشم هايم به گل كه مى افتد
سينه ام خار خار مى گيرد

 تا عروس بهار مى بينم
با دل خود بگو مگو دارم

  باز عاشق شدى دل غافل 
پيش مردم من آ برو دارم 

   فصل گل با طبيب مى گويم
كم بگو روزگار پرهيز است 

 گر چه پاييز در تنم جاريست
سينه ام از بهار لبريز است

 
  تا زمين در شط زمان جاريست

شعر و شور و سرود بايد گفت 
 به شكوفه به ابر باران باد
به بهاران درود بايد گفت 

  در خيابان و كوچه و بازار
دلبرى هاى دلبران زيباست 
 گوشة پشت بام و كنج حياط

بغبغوى كبوتران زيباست 

  نيمه شبها ميان بستر ماه
من به فكر طلوع خورشيدم 
 همه جا مى روم به بال خيال 

مى رسم تا به تخت جمشيدم 

  مي زنم بوسه بر سرا پايش
شهر نو روز باوران اينجاست
 مى گذارم به خاك پيشانى

خاك پاك دالوران اينجاست

  پيك خورشيد از ديار كهن
خبر آاَورده ماه نوروز است

سبز و اسپيد و سرخ دامن كوه
ياد يك پرچم دل افروز است

 چك چك ناودان خانة ما
نيمه شب مى چكد به چشمانم

نغمه سر مى دهد بهار بهار
من به فكر بهار ايرانم
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مكتوبات فدوى

طنز نوشته اى از: 
حميدرضا رحيمى
 www.hazl.com

مكتوبات فدوى     

عواقب سبد سنگين    
عبارت ژورناليستى «چند كشته و چند زخمى» معموال ً محصول گزارشات 
خبرنگاران جنگى از صحنه هاى نبرد و جبهه هاى  جنگ است. نخستين 
خبرى كه فدوى در اين پيوند در مرور خبرهاى دارالخرافه اخيراً و به شرح 
زير ديد، بقول عوام ignore  كرد و با خود قويا گفت كه، انشاءاهللا گربه 

مرتضا على(ع) ست!:
پليس: مرگ پيرمرد كرمانشاهى بخاطر ايست قلبى بوده، نه صف سبد 

كاال ! / آينده آنالين
 دريافت خبرهاى بعدى اما، به فدوى حالى كرد كه خير، قضيه بسيار 
افزونترازگربه ى محترم مرتضا على(ع) بوده است!، شما هم مالحظه كنيد :

سبد كاال دو كشته و يك مجروح داد ! / اعتدال- تيتر
و در ادامه ى خبر :

- آن طورى كه پايگاه خبرى عرش نيوز گزارش كرده در نيمه شب 
دوازدهم بهمن ماه «مهدى فرجى»، جوان ساكن هشترود، با اطالع از عدم 
تعلق سبد كاال به وى از طريق پيامك، به دليل فشار عصبى وارده سكته كرده 

و راهى بيمارستان شد.!
بر اساس اين گزارش، مهدى فرجى هم اكنون در بيمارستان امام حسين(ع) 
هشترود بسترى مى باشد و طبق اعالم پزشك معالج وى وضعيت عموميش 

در حال بهبود است ولى به مدت دو ماه خانه نشين مى شود.
گفتنى است ، اين جوان حدودا 25 ساله ، شاگرد يك نانوايى در هشترود 

است!!
مرگ پيرمرد 60 ساله در مقابل صف 

دريافت سبد كاال
همچنين پايگاه خبرى مرصاد نيوز به نقل از سردار كشورى فرمانده 
انتظامى كرمانشاه در مورد مرگ پيرمرد 60 ساله به دليل ازدحام دريافت 
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مكتوبات فدوى

سبد كاال اعالم كرد كه در مقابل فروشگاه رفاه كرمانشاه و جايى كه سبد 
كاالى يارانه اى توزيع مى شود و البته با فاصله از صف توزيع، مرد 60 
ساله اى در اثر عارضه قلبى فوت مى كند؛ البته وى مدعى شده كه اين اتفاق 

هيچ ارتباطى به ازدحام جمعيت نداشته است.

مرگ يك نفر در تهرانسر
در همين رابطه با خبر شديم كه روز گذشته يك نفر هم در تهران و در 
منطقه تهرانسر در صف دريافت سبد كاال جان خود را از دست داده است./ 

اعتدال
البته چنين نيست كه نمايندگان محترم حكومت درمجلس، در اين باب 
معاذاهللا، خفقان مرگ گرفته و سرگرم بازى با تسبيح و انگشت بيست و 

يكم خود باشند ،نگاه  كنيد :
نماينده مردم خرم آباد با اشاره به توزيع سبد كاال گفت: از شهرستان ها 

مرتب به ما تلفن مى شود و اين تلفن ها 
پدر ما را درآورده است. !/ همانجا

البته  به گزارش محمد(ص)رضا(ع) 
تجارت  مركز  رئيس  پور  سبزعلى(ع) 
جهانى ايران سبد كاال هم مثل همه چيز 

ديگر از صدر اسالم آمده است :
كه  است  آن  بهتر  قديمى ها  بقول   ...
اول يك سوزن به خودمان بزنيم و بعد 
جسارت  لكن  ديگران.  به  جوالدوزى 
عرض  روحانى  آقاى  خدمت  كرده 
مى كنم كه مواليمان على (ع) نيز به افراد 
نيازمند كمك مى كرد وليكن اول نيازمندان 
و فقرا را به خوبى و با حوصله شناسائى 
مى كرد و سپس بى سر و صدا و بدون 
اينكه شأن و آبروى كسى خدشه دار شود 
كمك هاى غير نقدى خود را آن هم در 
تاريكى شب بين نيازمندان توزيع مى كرد!! 
حال ما چگونه سبدكاال توزيع مى كنيم با 

كلى سر و صدا و تبليغات!! پس مالحظه مى فرمائيد كه اين كار ما كجا و آن 
كار موال على (ع) كجا /بولتن نيوز

كه  است  بوده  سنگين  چندان  كذائى  سبد  كه  رسد  مى  بنظر  بارى- 
شهروندان زير بار آن شكسته اند! با اينهمه، فدوى نمى داند كه آيا « ملت 
ششهزار ساله»* سرانجام دريافته، كه به چه روزى افتاده است يا نه ،براى 

هضم اين مأكوالت،هنوزهزار و چهارصد سال ديگر، وقت الزم دارد ؟!

على اهللا التكالن و هُوالُمستعان فى جمع امور
14 فورية الُمردد  سنه ى 2014 ترسائى 
كتبةالفقير كمتر از قطمير - فدوى

تا درودى ديگر، بدرود 
پانويس:-------------------------------

*: بمن چه كه يك عمر آه و ناله كنم/ فكر ملت شش هزارساله كنم - 
ميرزاده عشقى
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نقد و نظر

نفس درهم پيچيدن طومار رژيمى كه قابل تأييد ما 
نبود سبب دلخوشيمان شد و باعث روى كار آمدن 
رژيم واليت فقيه با همكارى همه مخالفين حكومت 
گذشته و اكثر مخالفين به اميد گرفتن ماهى طاليى از 
آب گل آلود به ميدان آمده اند جانوران دو زيست كه 
قبال هم بيشتر از حق شان و شعورشان برده بودند و 
بيشتر مى خواستند و يا آن ها كه به حكم بى فرهنگى 
و تنگ مايگى رهى به دهى نبرده بودند امروز مصدر 
كارند موجوداتى كه ركورد وقاحت و خشونت را 
شكسته اند/ مهشيد اميرشاهى تاريخ انقالب را وقايع 
نگارى مى كند در همان بحبوحه انقالب با كتاب «در حضر» تلخ و شيرين و طنز 
و جد را بهم آميخته با شوخى و بذله گويى اشك خواننده را درمى آورد. و اما اشك 
خود را در پشت هيچ عينكى پنهان نمى سازد. «در حضر» هميشه تازه است و 
دردانگيز زيرا كه كشتار و جنايت به وسعت ايران است و به مدت بيش از 35 سال 
زيرا كه جمهورى اسالمى مامور كشتار بسيارى از اتفاقات قبل از انقالب هم هست 

از جمله سوزاندن بيش از 400 نفر زنده زنده در آتش سوزى سينما ركس آبادان. 
شب ها فرياد اهللا اكبر مثل ابر انبوهى آسمان را پوشانده فاصله دو اهللا اكبر را 
سكوتى پر مى كند كه به انبوهى خود صداست / فضاى تهران معجونى است از 
هيجان، ترس و تاريكى پر ابهام پر انتظار/ همه ماجراها قلب شده است / با هو و 
جنجال ابعاد جهنمى پيدا كرده است. هر سوالى كه حقيقت شايعات را مورد ترديد 

قرار دهد با سردى و با پرخاش مواجه مى شود/ آقاى خمينى را امام خطاب مى كنند 
ولى به پيغمبرى ارتقاعش داده اند/ از او بت ساخته اند اما مى گويند اگر  خواست زور 
بگويد بيرونش مى اندازيم / چرا هيچكس متوجه نيست اگر اين ها بتوانند شاه، ارتش 
و ساواك را به هم بريزند، خدشان سوار مى شوند. تا حاال كسى قدرت را گرفته كه 
به كسى ديگرى بدهد؟ آن هم به دست سه روشنفكر و چهار كارمند، نكند تاريخ 
را قلب كنند و از هيچ حادثه بسازند اخبار شفاهى / نقل قول هاى مجهول/ گفته هاى 
بى سند و افسانه هاى بى اساس همه اتفاقات يك سرش به مذهب بند است/ كلمات 
بوى نفالين مى دهد و بوى كافور/ كلمات نامأنوس عربى: بيت المال/ امت مسلمان/ 
موازين اسالمى و جنبش اسالمى/ اتفاقاتى كه از اعماق 14 قرن پيش سرفصل اخبار 
امروز شده است/ توضيح المسائل را مى خوانند  و مسخره مى كنند اما واليت فقيه 
را جدى نمى گيرند/ واليت فقيه كه مى گويد: ملت مهجور است و جاهل و نياز  به 
قييم دارد/ تنها واليت فقيه نيست كه جدى گرفته نمى شود/ واى كه آن مقدارى كه از 
جمهورى اسالمى استنباط مى شود چيز خطرناكى است و آن مقدار كه مفهوم نيست 
خطرناكتر/ مى گويند تز واليت فقيه برگشتن به قوانين صدر اسالم و امپراتورى 
خلفا است تجديد عظمت اسالم/ بالد اسالمى/ پرچم اسالمى و عدالت اسالمى/ 
كه از همه عجيب تر است/ عدالت كه مقدمه و مؤخره برنمى دارد و هر كلمه اى كه 
همراهش بيايد از شأنش كم مى كند/ عدالت مفهومى دارد باالتر از همه چيز خانم 
اميرشاهى مى گويد: روى كار آمده گان با باال رفتن زورشان و قدرتشان، طمعشان 
و بى رحمى شان هم فزونى يافت / شورايى به نام انقالب تشكيل داده اند از افرادى 
بى نام و نشان كه در اطاق هاى بى نشان مى نشينند و به سادگى آب خوردن حكم 

از خودم حرص مى خورم فقط از خودم
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نقد و نظر
اعدام نشان داران را صادر مى كنند و به سرعت آب سر كشيدن احكام را به اجرا 
درمى آورند / آنچه در باره ى شوراى انقالب مى شنويم ترسناك است و آن چه از 
نتيجه ى كارشان مى بينم وحشتناك تر / دلم از كينه انباشته است / كينه به اينها كه 
جوهر كينه توزى هستند و به من كينه داشتن را آموخته اند/ مگر شما انقالب نكرديد 

كه شكنجه نباشد يا انقالب كرديد كه خودتان شكنجه گر شويد؟
اعالميه ى بى طرفى ارتش پخش مى شود/ ترس ذهنم را فلج كرده است / بدنم 
بى حس است/ بى طرفى بين كى و كى؟ امرايى كه تصميم گرفته اند بى طرفى اعالم 
كنند مگر نمى دانند كه با اين كار حكم اعدام  بقيه افسران را صادر كرده اند؟ چرا حتمًا 
مى دانستند و حتماً براى پاشيده شدن كل ارتش بقيه افسران بايد اعدام مى شدند تا  
لشوش و آدمكشان شهر را قبضه كنند / پس از كشتن سران ارتش است كه تهران 
در هرج و مرج مى رود/ درخواست نامه هايى براى جلوگيرى از اعدام افراد نوشته 
مى شود / اما روزنامه نگاران انقالبى / آزاديخواهانى كه به جنگ سانسور رفته بودند 

قلم به دستان جديداالسالم بعد از صد استخاره حاضر به چاپ آنها نمى شوند.
اخبار مرگ را در كاسه سرم مى شنوم  به نظرم مى آيد چيزى آنجا مى شكند كه 
بست زدنى نيست . دلم چون سرب در سينه سنگينى مى كند / مى كشند و مى گويند 
محارب با اهللا و مفسدفى االرض كسانى كه با هيچ كس جنگ نداشتند و با ناپاكى 
بيگانه ترين بودند / يكى از آنها در نامه خداحافظيش مى گويد: تا چند لحظه ديگر 
عازم جهان مرگ مى شوم در حالى كه در اطرافم فقط جالدانند و مجريان مرگ 
بى غمخوار و بى ياور . اما ساعتى ديگر من از همه شما خوشبختر خواهم بود / 
من مى ميرم اما عاشق ميمانم و مومن به همه اعتقاداتم / من زندانى سياسى هستم 
كارى نكرده ام كه موجب شرمسارى يا سرافكندگى باشم/ خانم اميرشاهى مى گويد: 
كابوس ها در بيدارى بسى دلخراش تر و سهمگين تر از كابوس هاى در خواب است 
/ چرا هيچكس چيزى نمى گويد / اعتراضى نمى كند / صداى از هيچكس درنمى ايد 
اما چه بگويند؟ به كسى بگويند؟ كدام مرجع؟ كدام مقام؟ و مى گويد انتخاب بختيار 
به نخست وزيرى سبب دلخوشيمان شد و اميدواريمان زيرا او كه در سخنرانى 
خود گفت: دشمنان كشور بايد بدانند كه من با اطالع از اوضاع اسفبار مملكت 
قبول مسئوليت نموده ام/ او عكس دكتر مصدق را روى ميزش گذاشت و عكس 
محمدرضا شاه را روى سرش و گفت هيچ ترديد و هيچ تهديدى مرا از خدمت باز 
نخواهد داشت اما دوستانش او را به وزارتى فروختند خانم اميرشاهى ضمن دادن 
فحش هاى مودبانه به آنهايى كه يك عمر براى اصالحات و رفرم يقه جر مى دادند 
و امروز مجذوب جمهورى اسالمى شده اند مى گويد: آيا نخست وزيرى بختيار تنها 
شانس مليون نبود كه خودشان را از خفت به زير عباى آخوند رفتن نجات دهند؟ 
بيايند و خودشان رهبرى را به دست گيرند؟ مى گويند اينها عورض گذر است/ 

عوارض گذر به دموكراسى از طريق آخوند.
ته چشم هاى بعضى غم نشسته است و بعضى ترديد/ اما اكثراً پر از خشم است 
و بيش از همه ترس/ بزرگترين پيروزى انقالبيون كاشتن تخم ترس بيش از حد 
در دل يك يك مردم است / راستى اين عربنده جويان از كجا آمده اند؟ از خاك اين 
ملك چه مى خواهند؟ مى گويند انقالب؟ انقالب از هر گلوله اى كارگرتر است/ 
انقالب يعنى خود گم كردن/ با طنابى كه خود بافته ايم. خود را به دار آويختن/ 
انقالب از هر فاجعه اى خونبارتر است / مى كشد و ره آوردى جز خفقان ندارد / 
ميليون ها تجربه اش كرده اند/ در انقالب فرانسه خونريزى ها پنج سال ادامه داشت 
به قيمت جان سه مليون نفر/ انقالب روسيه استالين را حاكم كرد/ در تصفيه هاى 
او دو مليون مردند/ پايه گذار انقالب آلمان هيتلر بود مبتكر اتاق هاى گاز مخترع 
اردوگاه هاى شكنجه باعث جنگ جهانى دوم عامل قتل 38 مليون انسان / مائوتسه 

تونگ در انقالب فرهنگى چين / رنگ فرهنگ را زدود و در عوض زمين را رنگين 
كرد با ريختن خون بعضى مى گويند بيست و بعضى شصت مليون كدام تحفه اى 
به ريختن تن ها خون مليون ها تن مى ارزد؟ چه نتيجه اى جواز گرفتن جان اينهمه 
انسان را صادر مى كند؟ كدام انقالب آزادى ارمغان داشته؟ آزادى فرانسه سال ها پس 
از انقالب به دست آمد/ آزادى تا همين چند دهه پيش در نيمى از آلمان كلمه اى 
بود بدون مفهوم / آزادى در شوروى هنوز افسانه اى است دروغ و در چين دروغى 
است داستان گون/ بايد گفت انقالب ايران الگويى است از همه انقالب ها كه بعد از 
35 سال هنوز تب آن نخوابيده است هرگز كسى تعداد جان باختگان جنگ هشت 
ساله ايران و عراق كه به همان اندازه جنگ جهانى بر ملتى كوچك خساراتى گران 
وارد كرد ندانست / تعداد اعدام هاى اول انقالب كه همچنان ادامه داد و ما گويا 
دومين مقام اعدام در دنيا را داريم / آيا تاريخ ناتوان / تاريخ بيهوده تاريخ بدبخت 
هرگز درسى نمى دهد؟ آقاى محمد نورى زاد كه جديداً هم نامه ديگرى نوشته اند 
به آقاى خامنه اى كه با شما يا بدون شما / دو سال پيش در بيست و دمين نامه خود 
مى نويسند: سيدعلى بشنو ما آدم كشته ايم نه براى برپايى حكومت عدل على بلكه 
براى برقرارى خودمان / ما آدم كشته ايم / انسان كشته ايم / بى گناه / بى وكيل / ما 
غارت كرده ايم / به زندان انداخته ايم / عده اى از مردم خود را از سرزمين خود را/ 
از سرزمين مان/ از سرزمينشان تا رانده ايم/ اعدام جوانان/ قتل هاى زنجيره اى / كوى 

دانشگاه / كشتار سال 88 
سالمرگ بسيارى از وطن پرستان ايرانى شوربختانه هر سال همزمان مى شود با 
روز عشق/ عشق بى پايان همه ايرانيان نثار همه پدر و مادرهايى كه در اين سال ها 
فرزندشان قربانى انقالب شده چه به نام شهيد و طرفدار انقالب چه به نام دزد و 
قاچاقچى و هم جنس گرا و چه تجزيه طلب و جاسوس و دگرانديش/ نام شان 

زمزمه نيم شب مستان باد با هر نامى كه جان باخته اند 
زنهار از اين بيابان وين راه بى نهايت
سرها بريده بينى بى جرم و بى جنايت

خانم اميرشاهى مى گويد: آقاى خمينى به ايران آمد بى هيچ احساسى او تا وقتى 
دور بود به نظر افسانه مى آمد اما امروز حتى بعد از 35 سال حضورش سنگين تر از 
آن است كه بتوان سبك از آن گذشت بعد از 35 سال حرص نمى خورم از دست 
نويسنده اى كه پيغمبر ى  كرده  و گفته بود محال است امام خمينى ديكتاتور از آب 
درآيد/ گفته بود گرچه اين جنبش به شدت مذهبى است اما مهم نيست چون 
ضد امپرياليسم است / حرص نمى خورم از اعضاء كانون وكال كه گفتند اعدام ها 
كاريست درست و قانونى و آن ها كه رفتند زير عباى حكومت كه اموال شان مصادره 
نشود/ حرص نمى خورم از كمونيست ها دو آتشه كه با مذهبى ها كنار آمدند و آن ها 
كه اجراى قانون اساسى مى خواستند اما تسبيح به دست گرفتند و فالت ايران و 
پرچم ايران و مردم ايران را به وزارتى فروختند راستش را بخواهيد از دست خودم 
حرص مى خورم فقط از دست خودم كه خيال كرده بودم اين ها روشنفكرند و از 
جنس ديگرى هستند از جنم ديگرى/ مى گويند گول خوردند از وجاهت ايشان 
سوءاستفاده شده خانم اميرشاهى مى گويد: آدم فقط خودش مى تواند از وجاهت 
مليش سوءاستفاده كند/ يا از روى بالهت و يا از هول حليم/ از خودم حرص 
مى خورم فقط از خودم كه نشنيدم شعارهايى را كه همه بوى خون مى داد و لحن ها 
كه نفس كش مى طلبيد و نديدم حيا و صفاى دست نخورده ى مردم را كه از بين 

مى رفت. نگذاشتند كه ناقوس آزادى در وطن ما به صدا درآيد.

پس ما من وتو كار و كس اين وطن بى كس و كاريم
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اقتصاد و بين الملل

سومين شوك نفتي جهان و ثروت هاي سوخته!سومين شوك نفتي جهان و ثروت هاي سوخته!
پس از گذشت چهار دهه از اولين «شوك نفتي» 
جهان اكنون چند سالي است كه اقتصاد بين المللى 
بار ديگر يك دوره گرانى نفت را تجربه مي كند. در 
واقع سال هاي 14-2013 چهلمين  سالگرد جنگ 73 
خاورميانه، تحريم نفتي اعراب و آغاز جرياناتي بود كه 
شوك نفتي و انرژي (Oil Shock) لقب گرفت. 
در سال 1973 جنگ بزرگي بين سوريه و مصر و 
اسرائيل درگرفت كه عليرغم موفقيت هاي اوليه اعراب 
با ضد حمله اسرائيل نهايتاً با يك بن بست و شرايط 
نظامي تقريباً يكسان پايان يافت. متعاقب اين درگيري 
كه آخرين جنگ بزرگ اعراب و اسرائيل بود، كشورهاي  عرب نفت خيز به رهبري 
عربستان بر عليه آمريكا و اروپا كه حاميان اسرائيل قلمداد مي شدند دست به يك 
تحريم گسترده زدند و عمالً نفت را به يك سالح اقتصادي تبديل كردند. كمبود 

بازارهاي  در  نفت  ناگهاني 
جهش  موجب  جهاني 
منبع  اين  قيمت  بي سابقه 
و  گشت  انرژي  استراتژيك 
سال 1973  در  كه  آن  بهاي 
در  دالر  چهار  سه  حدود 
هر بشكه بود در سال 74 از 
مرز 13 دالر فراتر رفت. اين 
روند يعني چهار برابر شدن 
بهاي نفت از يك سو موجب 
درآمدهاي  سريع  افزايش 
صادركننده  كشورهاي  ملي 
نفت گرديد و از سوي ديگر 
وضعيت اقتصادي در جهان 
با  آمريكا  در  خصوصاً  و 
مواجه  عديده اي  مشكالت 

گشت. آمريكا و ساير كشورهاي اصلي مصرف كننده انرژي ناگهان مجبور شدند 
4 برابر هزينه بيشتر بابت خريد نفت پرداخت كنند كه اين امر موجب افزايش 
شديد بهاي توليد كاال، تشديد هزينه زندگي و كالً بروز موج عظيم «تورم» و گراني 

كم سابقه در كل اقتصاد جهان گرديد.
در ايران نيز درآمد ارزى دولت طى فقط دو سال از حدود 6 ميليار دالر ناگهان به 

مرز 24 ميليارد دالر رسيد.
موج دوم شوك نفتي بر اثر وقوع انقالب و قطع صادرات نفتي ايران در سال هاي 
79-1978 پديد آمد كه اين رويداد نيز عواقب تورمي را مجدداً براي جهان غرب 
تكرار كرد. اين روند دردسرهاي اقتصادي فراواني براي آمريكا و متحدانش ايجاد 
كرد ولي متقابالً ثروت و سود مالي عظيمي به سوي همه كشورهاي صادركننده 
نفت سرازير نمود. تمامي كشورهاي عضو اوپك به اضافه كانادا، نروژ و تا حدودي 

شوروي طي سال هاي 73 تا 81 از خزانه هاي پر پول برخوردار شدند. نفت كه لقب 
طالي سياه گرفته بود تبديل گشت به يك كيمياي اقتصادي معجزه گر يعني هر 

كشوري كه داراي صادرات نفتي بود ناگهان وارد جاده ثروت شد.
***

منبع رحمت يا عامل زحمت- اما به جز كانادا، نروژ و تا حدودي انگلستان 
كه از درآمدهاي نفتي به طور هوشمندانه براي توسعه درازمدت و پايدار اقتصادي 
بهره گرفتند، ساير صادركنندگان نفت و خصوصاً اعضاي اوپك ثروت بادآورده ي 
دهه ي 1970 را در طول دهه ي 80 به باد دادند!! اين كشورها كه عمدتاً حكومت هاي 
غيردمكراتيك بر آنها حكومت مي كنند ثروت بادآورده نفتي را يا صرف خريدهاي 
عظيم و بيهوده نظامي و تسليحاتي كردند (مانند عراق، ليبي و عربستان). يا درآمدهاي 
سرشار نفتي را با ريخت و پاش مالي هدر مي دادند و عمالً بودجه هاي دولتي به 
مصرف اموري مي رسيد كه توجيه اقتصادي نداشت و بيشتر زمينه ساز فساد گسترده 

مالي در اين كشورها مي شد (مانند ونزوئال  و نيجريه ). 
كارشناسان  برخي  حتي 
 40 تاريخ  كه  اقتصادي 
كشورهاي  در  اخير  سال 
را   نفتي  «غيردمكراتيك» 
بررسي كرده اند با استناد آمار 
و ارقام مستند نتيجه مي گيرند 
هراز  چند  مجموعه ي  كه 
ميليارد دالر سرمايه اي كه از 
كشورهاي  به  غرب  جهان 
نفتي منتقل شد نهايتاً تأثير 
چنداني در ايجاد پيشرفت 
اقتصادي، صنعتي، سياسي و 
اجتماعي نداشته. براي مثال 
عراق، ليبي، عربستان و نيجريه  
چهل سال پيش كشورهاي 
نسبتاً عقب مانده اي بودند كه 
هيچ گونه توان صنعتي و اقتصادي مدرن نداشتند. امروز هم پس از گذشت چهار 
دهه و دريافت صدها ميليارد دالر نفتي، اين كشورها همچنان داراي يك اقتصاد تك 
محصولي، بي بهره از توان صنعتي و فاقد قدرت توليد اقتصادي هستند. يعني در طي 
40 سال به رغم درآمدهاي عظيم مالي وضعيت كلي اين كشورها از لحاظ اصولي 

و بنيادي بهبود و پيشرفت اقتصادي «پايدار» نداشته است.
در واقع مشكل اين كشورها وجود يا فقدان درآمدهاي مالي نيست. بلكه معضل 
اصلي آنها نداشتن ساختار سياسي و حكومتي دمكراتيك است زيرا بدون دمكراسي 

و تجددگرايي سياسي، پيشرفت پايدار و موثر اقتصادي ممكن و ميسر نمي گردد. 
***

شوك سوم نفتي- و حاال دنياي قرن بيست و يكم سومين شوك انرژي را تجربه 
مي كند. روندي كه پس از فروپاشي اردوگاه كمونيسم و گسترش تجارت و اقتصاد 
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جهاني (Globalization) آغاز گرديد.

پس از فروپاشي شوروي و گشايش بازارهاي جديد تجاري، مسئله رقابت براي 
پيشرفت اقتصادي با هدف ايجاد ثروت و بهبود درآمد ملي و ارتقاء رفاه اجتماعي به 
الويت نخست براي كشورهاي سابقاً كمونيستي تبديل شد. از اروپاي شرقي گرفته 
تا كشورهاي عظيم چين و هندوستان تا آمريكاي التين همه جا سخن از تجارت 
و داد و ستد بود. ديگر در كمتر كشوري خلق هاي ستم ديده و مظلوم به دنبال 
انقالب كمونيستي مي رفتند،  بلكه در همه جا سخن از پيمان هاي عظيم تجاري 
و قاره اي بود. اتحاديه تجاري نفتا در آمريكاي شمالي- اتحاديه اقتصادي اروپا- 
پيمان همكاري اقتصادي حوزه آسيا و اقيانوسيه. خالصه رقابت اقتصادي و تجاري 
جايگزين رقابت ايدئولوژيك گرديد و جهاني شدن اقتصاد (گلوبال) پيشرفت هاي 
چشمگير چندين كشور، از جمله چين، برزيل، هندوستان، كره جنوبي، سنگاپور،  

مكزيك و ... را به دنبال آورد.
نوظهور  بازارهاي  اين  در  سرمايه  و  ثروت  ايجاد  و  توليد  گسترش 
(Emerging Market) منجر به بهبود سطح زندگي، افزايش مصرف غذا و كاال،  

نياز بيشتر به انرژي و تقاضاي روزافزون براي نفت در جهان گرديد.
در نتيجه قيمت نفت كه در سال 2000 ميالدي در حدود 20دالر در هر بشكه 
بود، طي كمتر از يك دهه از مرز يكصد دالر فراتر رفت. اين پنج  برابر شدن قيمت 
نفت كه بر اثر افزايش تقاضاي كشورهايي مانند چين، برزيل، هند  و منطقه اروپاى 
شرقى بود، حجم عظيمي از دالرهاي نفتي را دوباره به سوي كشورهاي صادركننده 

سرازير كرد.
براي نمونه در ايران فقط طي 8 سال دولت احمدي نژاد 750 ميليارد دالر درآمد از 
محل صادرات نفت و گاز و پتروشيمي عايد كشور شد. اما سوء مديريت و فساد 

شديد دولتي موجب «گم شدن» بخش عمده اين سرمايه عظيم ملي گرديد.
ونزوئال كشوري است با عظيم ترين ذخائر نفتي جهان، اما اقدامات و سياست هاي 
افراطي و غيرمنطقي و اتالف درآمدهاي نفتي در دولت سوسياليست كنوني موجب 
گسترش شديد فساد مالي، افزاش حيرت انگيز جرم و جنايت و آشفتگي كلي در 
اقتصاد و جامعه شده است. در اين كشور عمده ي نفتي هم اكنون كمبود موادغذايي 
موجب گشته كه دولت با جيره بندي شير،  شكر و ساير كاالهاي اساسي به اقتصاد 
كوپني متوسل شود. حال آنكه چنين وضعيتي در كشوري با سرمايه و درآمدهاي 

سرشار نفتي قابل توجيه نيست.
روسيه كه در كنار عربستان جايگاه نخست را در ميان صادركنندگان نفتي جهان 
در اختيار دارد در زمينه اقتصاد كم و بيش «توسعه نيافته» باقي مانده و پرزيدنت 
پوتين فقط با اتكاء به نفت يك صد دالري امور جاري كشورش را اداره مي كند. در 
روسيه هيچ گونه زمينه صنعتي قابل رقابت با كشورهاي پيشرفته ايجاد نشده و اگر 
روزي قيمت نفت و گاز در جهان كاهش يابد، آنگاه حكومت مسكو با بحران مالي 

شديدي مواجه مي گردد.
عربستان نيز ماننده هميشه سرزمين انبوه دالرهاي نفتي است ولي چند هزار ميليارد 
دالر درآمد نفتي 4 دهه اخير هيچ دستاورد اقتصادي «پايداري» نداشته. حكومت 
سعودي فقط نفت مي فروشد تا گذران زندگي كند و در واقع به نفت وابسته است. 

اگر روزي نفت تمام شد اقتصاد عربستان هم كارش تمام است!
به طور كلي مي توان گفت سرآغاز قرن بيست و يكم موج تازه اي از ثروت عظيم 
مالي را براي كشورهاي نفتي به همراه آورد. ولي تاكنون اكثر اين كشورها باز هم 
مانند موارد قبلي اين ثروت بادآورده تا حدود زيادي به هدر داده و نتوانسته اند از اين 
فرصت هاي استثنايي براي ايجاد زمينه الزم در جهت ايجاد اقتصاد مدرن، صنعت 

نوين و پيشرفت و توسعه «پايدار» بهره برداري كنند. 

آيا آمريكا دوباره  ابرقدرت نفتي 
مي شود؟

گسترش و پيشرفت سريع تكنولوژي جديد اكتشاف و استخراج نفت در آمريكا 
موجب شده،  پس از سال ها كه توليدات نفتي اين كشور رو به كاهش بود، اكنون 
اين روند معكوس گردد و برخي ناظران انتظار دارند كه آمريكا به زودي با سبقت 
گرفتن از عربستان و روسيه مجدداً به مقام نخست در ميان توليد كنندگان نفتي در 

جهان باز گردد.
آمريكا در نيمه نخست قرن بيستم بزرگترين توليدكننده ي نفت در جهان بود. اما با 
ادامه مصرف رو به افزايش انرژي منابع «قابل استخراج» در اين كشور تحليل رفت 
و حجم توليدات آمريكا كه زماني روزانه حدود 13 ميليون بشكه بود كمتر و كمتر 

شد و به حدود 7 ميليون بشكه رسيد.
ميزان مصرف نفت در آمريكا طي سال هاي اخير روزانه بين 17 تا 19 ميليون 
بشكه بود كه با احتساب توليد داخلي 7 ميليون بشكه در روز اين كشور محتاج 

واردات 10 تا 12 ميليون بشكه نفت مى باشد.
براي  بزرگ  شركت هاي  توسط  جديدي  تكنولوژي  پيش  دهه  يك  از  اما 
حفاري در اليه هاي عميق زيرزمين (Shale)  ابداع گرديد كه امكان استخراج  از 
حوضچه هايي را فراهم ساخت كه سابقاً قابل دسترس نبودند. اين تكنيك پيچيده 
و دشوار كه شكستن هيدروليكي (Fracking) نام گرفته موجب احياي دوباره ي 
حوزه هاي نفتي جديدي گشته و حجم توليدات داخلي آمريكا را سريعاً افزايش 

داده است.
گرچه اين پيشرفت فني فوائد زيادي براي اقتصاد آمريكا به همراه آورده، اما 
همچنين بايد توجه داشت كه اين شيوه استخراج نفت بسيار پرهزينه و با 

آلودگي هاي شديد محيط زيست همراه است.
در اين تكنيك جديد استخراج نفت حجم زيادي آب و موادشيميايي به اليه هاي 
عميق زيرزمين تزريق مي شود تا از طريق شكستن قطعات و حفره هاي سنگي، 

نفت موجود در اين اليه هاي عميق آزاد شود و به سطح زمين منتقل گردد. 
برخي برآوردهاي كارشناسي نشان مي دهد كه طي 5 تا 10 سال آينده ميزان نفت 
توليدي در آمريكا از مرز 11ميليون بشكه فراتر خواهد رفت و سپس طي دو دهه 
آمريكا كه امروز نيازمند واردات نفتي مي باشد با توليدات بيشتر مجدداً به جمع 

صادركنندگان نفت خواهد پيوست.
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بحران وخيم سياسي در اوكراين كه عمالً موجب بروز نوعي انقالب و حتي 
زمينه هاي خطرناك جنگ داخلي در آن كشور شده بار ديگر سوال نگران كننده اي را 
در مورد دخالت هاي دولت روسيه در اوكراين و در ساير جمهوري هاي شوروي 

سابق مطرح ساخته است.
سوالي كه بسياري كارشناسان سياسي و آگاهان به مسائل روسيه مي پرسند اين 
است كه چرا والديمير پوتين اين چنين اصرار دارد كه امپراطوري شوروي سابق را 

با محوريت روسيه احياء كند و در اين راستا تا كجا پيش خواهد رفت؟
پس از سقوط رژيم كمونيستي مسكو كشور شوروي كه يك مجموعه ي 
مصنوعي از سرزمين ها و مردماني با فرهنگ و تمدن هاي ناهمگون بود، متالشي 

شد و تمامي 15 جمهوري تشكيل دهنده شوروي به 
كشورهاي مستقلي تبديل شدند كه استقالل آنها در 

جهان و در سازمان ملل رسميت كامل يافت.
اتحاديه سياسي عظيمي كه بر اثر انقالب  اصوالً 
كمونيستي روسيه در 1917 پايه گذاري گرديد، يك 
مجموعه ي كامالً غيرطبيعي از ملت هايي بود كه اكثراً 
سابقه ي تاريخي و فرهنگي مشتركي نداشتند. براي 
نمونه مردم پنج جمهوري مسلمان آسياي مركزي 
اوكراين،  ساكنان  با  فرهنگي  اشتراك  هيچ وجه 
استوني يا مولداوي نداشتند. همچنين مردم ارمنستان،  
آذربايجان و گرجستان  شباهت فرهنگي به اهالي 
جمهوري ليتواني ندارند. بنابراين سرزمين عظيمى كه 
اتحاد جماهير شوروي نام گرفت در واقع مجموعه اي 
بود از ملت هاي ناهمگون كه فقط با زور سرنيزه و 
درون يك  ديكتاتوري پرولتاريا  ايدئولوژي خشن 
اتحاديه ي سياسي 230 ميليون نفري جاي گرفته بودند.

سقوط حكومت كمونيستي موجب گرديد كه اين جمهوري ها مستقل شوند و 
هر كدام به راه خود بروند. اما والديمير پوتين كه با انجام زد و بندهاي سياسي پشت 
پرده در پايان دهه 1990 جانشين بوريس يلستين شد داراي اعتقادات ناسيوناليسي 
افراطي روسي است و به خاطر سقوط شوروي بسيار حسرت مي  خورد. او در 
طول حكومت 14 ساله خود كوشيده به نوعي امپراطوري شوروي را در قالبي 

متفاوت از گذشته مجدداً  احياء كند.
پوتين حتي اين نكته را كه او شديداً به امپراطوري شوروي عالقه داشته كتمان 

نمي كند و يك بار  صريحاً گفت:
«بدترين تراژدي قرن بيستم آن روزي بود كه كشور شوروي منحل شد.»

پرزيدنت يا تزار- براي شناختن بهتر پوتين بايد به ويژگي هاي شخصيتي و 
سرگذشت سياسي او توجه كرد. پوتين اصوالً يك مرد «امنيتي» است. او عضو 

روياهاي طاليي تزار كبير  پوتين!روياهاي طاليي تزار كبير  پوتين!
قديمي سازمان جاسوسي و امنيت شوروي «ك.گ.ب» بود و انديشه هايي مانند 
وطن سوسياليستي، ابرقدرت جهان، سنگر تسخيرناپذير كمونيسم و شعارهايي از 
اين قبيل جزو اصولي بودند كه به عنوان مباني آموزش ها و تبليغات سياسي براي او 

و ساير پرسنل دستگاه هاي حكومتي همواره تكرار مي شدند.
پس از سقوط شوروي بخشي از مردم روسيه شديداً از اين شكست سياسي 
و تاريخي خشمگين و سرخورده شدند و حتي نوستالژي و افسوس گذشته آن 
امپراطوري عظيم همواره در ذهن آنها جاي ويژه اي داشت. البته گروه بزرگي از مردم 
روسيه نيز به رغم مشكالت سال هاي اخير همچنان به آرمان و آرزوي دمكراسي 

عالقمند   ماندند. 
به طور كلي پوتين عالقمند به احياي نوعي امپراطوري 
عظيم روسي مي باشد كه در واقع اين به معناي كنترل 
مسكو بر روسيه و ساير جمهوري هاي شوروي خواهد 
بود. چنين انديشه اي البته اصوالً غيرعملي است و با 
تمام تالش هايي كه او انجام داده باز هم زمينه اي براي 
تحقق اين آرزوها وجود ندارد. اما پوتين در تمام اين 
سال ها با نوعي سياست آهنين به ميزان زيادي هرج 
و مرج به جاي مانده از دوره يلستين را  در داخل 
روسيه كاهش داده و در مقابل ساير جمهوري ها، با 
فشار، تهديد، تطميع مالي و اقتصادي و خالصه با همه 
اهرم هاي سياسي كوشيده كه اين همسايگان را مطيع 

مسكو حفظ كند.
جمهوري هاي  تمام  به  او  دولت  راستا  اين  در 
مسلمان آسياي مركزي كمك هاي امنيتي مي دهد تا با 
اسالم گرايان مبارزه كنند و در مقابل انتظار حرف شنويي 

از اين همسايگان را دارد. 
در مورد سه جمهوري درياي بالتيك (استوني، ليتواني، التويا) باالخره پس از 
اعمال فشارهاي مالي و سياسي فراوان به نوعي مصالحه مشروط با آنها دست يافت. 
در مولداوي با اعطاي كمك هاي مالي از دولت اين جمهوري قول همكاري سياسي 
گرفته. در منطقه قفقاز با يك بازي دوگانه با رويه تهديد و تطميع هر دو دولت 
آذربايجان و ارمنستان را راضي به همكاري با مسكو نمود و باالخره در گرجستان 
كه دولت آن بيش از اندازه غرب گرا و گستاخ شده بود 5 سال پيش با يك حمله 

نظامي و جنگ سه هفته  اي گرجي ها را گوشمالي سختي داد!!
اما اوكراين به معضل بزرگي براي پوتين تبديل شده، زيرا مردم اين سرزمين 
همواره گرايش هاي نيرومند استقالل طلبانه داشته اند و نمي  خواهند زير يوغ روسيه 

باقي بمانند. 
اتفاقاً اوكرايني ها از لحاظ فرهنگي بسيار شبيه روس ها هستند و هيچ گونه احساسات 
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اقتصاد و بين الملل
ضد روسي ندارند و حتي يك سوم جمعيت اوكراين اصالً روس هستند.

اما مردم اوكراين گرايش قوي اروپايي دارند و مي خواهند با پيوستن به اتحاديه 
اروپا از اقتصاد و زندگي بهتر برخوردار شوند. آنها از سياست هاي رئيس جمهور 
يانوكوويچ كه مانند دست نشانده ي پوتين رفتار مي كرد و مي خواهد اوكراين را به 
مدار نفوذ مسكو بازگرداند خسته و ناخرسندند و همين اختالفات بين مردم و دولت 
اوكراين زمينه ساز رويارويي و بحران وخيمي شده كه با درگيري هاي خونين طي 

يك ماه اخير حدود يك صد كشته و صدها زخمي برجاي گذاشته.
پوتين ادعا مى كند كه بركنارى دولت يانوكوويچ بر اثر قيام مردمى يك عمل 
غيرقانونى بوده، زيرا او در انتخابات رسمى به مقام رياست جمهورى رسيده بود و 
حكومتش مشروعيت قانونى داشته است. اما او اين استدالل را نمى پذيرد كه همان 
مردمى كه رئيس جمهور تعيين مى كنند، حق دارند تغيير عقيده دهند و حق دارند 

رهبر خود را بركنار كنند.
مسكو همچنين ادعا مى كند كه نگران وضعيت شهروندان روس مقيم اوكراين 
است و براى حفاظت از آن ها اقدام به مداخله نظامى كرده، حال ان كه شهروندان 
اوكراينى  هيچ اقدام و تهديدى عليه اقليت روس انجام نداده اند. اصوالً مخالفت 
سياسى و قيام فوريه هيچگونه حنبه ضد روسى نداشت بلكه مردم از حكومت فاسد 
و ناتوان يانوكوويچ خسته و ناراضى بودند. آن ها مى خواهند به جاى وابستگى دائم 
به روسيه، راه جديدى براى بهبود اقتصاد و كيفيت زندگى خود از  طريق همكارى 

با اتحاديه اروپا بيابند.
گسترش بحران اوكراين موجب نگرانى شديد در محافل بازرگانى روسيه گرديد 
زيرا احتمال اعمال تحريم هاى مالى بر عليه مسكو از جانب امريكا مطرح گشته و 

اين امر مى تواند لطمات مهمى به اقتصاد  آسيب پذير روسيه وارد سازد.
اما متقابالً پوتين نيز مى تواند دردسرهاى بزرگى براى امريكا و اروپا ايجاد كند. تمام 

سالح اقتصادى روسيه در يك كلمه خالصه مى شود: نفت!!
روسيه در كنار عربستان سعودى بزرگترين صادركننده نفتى در جهان است. قاره 
اروپا يك سوم از نفت و گاز مصرفى خود را از روسيه تامين مى كند و پوتين 
همواره مى تواند با تهديد قطع جريان نفت اروپايى ها را دچار مشكالت شديد كنند. 
همچنين اگر روسيه مثال دست به نوعى تحريم نفتى جهان غرب بزند، بهاى نفت 

و انرژى مى تواند شديداً افزايش يابد.
همچنين اين استدالل پوتين كه روسيه بايد از راه هاى نظامى مراقب منافع 
روس هاى مقيم كشورهاى همسايه باشد، بسيار خطرناك است زيرا در اين صورت 
مسكو بايد دائما به ليتوانى، قزاقستان، ازبكستان، مولداوى و ساير جمهورى هاى   
شوروى سابق لشكركشى كند، چون كه همه اين كشورها داراى يك گروه اقليت 

مهاجران روسى هستند.
اما مشكل بزرگتر اصرار عجيب و سياست هاي تند پوتين است كه مي  خواهد 
تمامي 15 جمهوري شوروي سابق را در يك مجموعه ي حكومتي كهنه و 
غيرمنطقي زيركنترل خود نگاه دارد، غافل از اينكه چنين آرزويي حتي اگر به طور 

موقت و ظاهري شكل بگيرد، نمي تواند پايدار بماند. 
پوتين به گونه اي رفتار مي كند كه بيشتر مانند ترازهاي امپراطوري قديم روسيه 
است تا پرزيدنت يك جمهوري قرن بيست و يكم كه اين شيوه رفتار قلدر ومتجاوز 

چهره  زشت و ناخوشايندي از او در افكار عمومي جهان ترسيم كرده است.
واقعيت آن است كه امپراطوري شوروي ديگر مرده و احياي آن غيرممكن است. 
اما معلوم نيست پوتين چه زماني و با پرداختن چه هزينه سنگيني باالخره اين 

واقعيت را خواهد پذيرفت. 

بودجه 93:
يارانه كمتر و بنزين گران تر!

با تصويب اليحه بودجه سال آينده (93) توسط دولت روحاني در مجلس 
زمزمه هاي تازه اي در مورد افزايش مجدد قيمت ها و كاهش ميزان يارانه ها  قوت 

گرفته است.
در اين بودجه جديد دولت مي كوشد ميزان سوبسيد و كمك  هزينه هاي مالي 
(يارانه) كه از دو سال پيش روند كاهش آن توسط دولت قبلي آغاز شد، را همچنان 

محدودتر كند. 
براساس برآوردهاي قبلي دولت بابت يارانه مستقيم نقدي به شهروندان هر ماه 
حدود سه هزار ميليارد تومان (معادل يك ميليارد دالر) هزينه مي پردازد كه اين بار 

سنگينى بر دوش دولت قلمداد مي شود.
برخي نمايندگان مجلس و منابع نزديك به وزارت نفت طي هفته هاي گذشته 

احتمال افزايش قيمت بنزين به محدوده ي 700 تا 1000 تومان را مطرح كرد ه اند.
مصرف بسيار زياد سوخت و بنزين در ايران و كمبود توان توليد بنزين سال ها 
يك مشكل عمده در كشور بوده است. دولت براي مدت طوالني بنزين را كمتر 
از قيمت واقعي آن عرضه مي كرد و عمالً از اين بابت نوعي سوبسيد (يارانه) براي 
بنزين مي پرداخت. اما بر اثر مشكالت شديد اقتصادي مجبور شده قيمت بنزين را 
چند بار افزايش دهد و اكنون نيز گفته مي شود بهاي انواع مختلف بنزين كه فعال 
بين 400 تا 700 تومان در هر ليتر مي باشد در آينده نزديك به حدود يك هزار تومان 
خواهد رسيد. البته خبرهاي مربوط به اين تصميمات ضد و نقيض بوده و مقامات 

دولتي هنوز اين شايعات و خبرها را نه تائيد و نه تكذيب كرده اند.
افزايش بهاي بنزين مي   تواند تأثير فوري در افزايش گراني و جهش قيمت همه 

كاالها داشته باشد. 

©Copyright 2014 Ketab Corp.4949 مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره16، جدول ايرانشهر شماره 68، همراه با دهمين ضميمه پزشكى و سالمت ايرانشهر، مارچ 2104



سفر در آمريكا

بار ديگر در سرآغاز بهار و همزمان با نوزايي و بيداري حيات و زندگي در جشن 
با طراوت طبيعت،  نوروز ايراني از راه مي رسد. نوروز شايد در نگاه اول فقط يك 
جشن عادي سال نو تلقي شود. اما نگاهي دقيق تر اين واقعيت را آشكار مي سازد 
كه جشن نوروز ريشه در اعتقادات و فرهنگ كهن تمدن ايراني دارد. يعني اصوالً 
در گذشته هاي دور مردماني در فالت ايران زمين سكونت داشتند كه براي آنها 
جشن و شادي و نگاه مثبت و زندگي با نشاط جايگاه ويژه اي در تفكر جمعي و 

اجتماعي شان يافته بود.
ايرانيان باستان يكي از زيباترين و مؤثرترين نمونه هاي گاه شمار ساليانه را به 
صورت تقويم خورشيدي تنظيم و تدوين كرده بودند. تقويمي كه با بهار، فصل 
زايش طبيعت، تجديد حيات و نوگرايي آغاز مي شد و پايان آن دورة سرماي 
زمستان و به خواب رفتن دوبارة طبيعت بود، تا كه روزي ديگر و بيداري دوباره 

طبيعت مهيا گردد و اين دورة زنجيره وار هر سال و هر سال تكرار مي شد...
يك نكته مهم آن است كه گر چه نوروز فقط در چهار، پنج كشور پيرامون ايران به 
طور رسمى برگزار مي شود  اما ايرانيان در زمره معدود ملت هاي جهان هستند كه از 

تقويم متعلق به خود و جشن سال نو به طور مستقل برخوردارند. 
در ميان حدود 194 كشور كنوني در جهان تنها  فقط تعداد انگشت شماري 
تقويم  يكي  مي گيرد.   قرار  استفاده  اجرا مورد  قابل  تقويم هاي مستقل و  از 
ميالدي(مسيحي) است كه در بخش اعظم جهان كنوني جنبه رسمي و اجرايي 
دارد.  يهوديان هم مانند مسيحيان تقويم مستقل دارند كه با جشن هاي مفصل سال نو 
همراه است. چيني ها هم تقويم قديمي خود را دارند كه بيشتر جنبه سمبوليك در آن 
كشور يافته و مورد استفاده عملي نيست. برخي كشورهاي عربي خيلج فارس تقويم 
سنتي (قمري) را به طور محدود مورد توجه دارند. اما عرب ها جشن سال نو ندارند.
به اين ترتيب مي بينيم در جهان امروز فقط در حدود 5 تقويم مستقل با سنت هاي 
ويژه سال نو وجود دارد كه يكي از آنها تقويم باستاني ايراني است با سنت هاي زيبا 

و جشن هاي متعدد. جشن نوروز، جشن تيرگان، مهرگان، يلدا، سده...
اصوالً ايرانيان باستان براي هر ماه و هر فصلي جشن ويژه اي داشتند، ملتي با 

جشن هاي فراوان براي ايجاد شادي در جامعه خود و خرسند ساختن دل ها.
و اين مايه افتخار بزرگي است كه از ميان حدود 200 كشور در جهان امروز فقط 

نوروز، نماد اصالت و استقالل فرهنگي ايرانياننوروز، نماد اصالت و استقالل فرهنگي ايرانيان
چهار يا پنج كشور و تمدن توانسته اند يك تقويم مستقل با سنت هاي منحصر به خود 
را تدوين و عرضه كنند كه يكي از آنها تقويم ايراني است. از آن هنگام كه ايرانيان 
مجبور به كوچ و مهاجرت بزرگي در 35 سال پيش شدند نوروز زيباي ايراني هم 
با اين مهاجران پراكنده در دهها كشور ديگر به نقاط گوناگون جهان مهاجرت كرد.

ما ايراني هاي مهاجر كه غالباً در كشورهاي غربي داراي فرهنك مسيحي ساكن 
شديم، البته هر سال كريسمس و جشن هاي ژانويه را مي بينيم و تجربه مي كنيم و 
بايد اذعان كرد كه كريسمس فرنگي ها و جشن هاي زمستاني آنها هم زيبايي هاي 

خاص خود را دارد.
اما باز هم نوروز ايراني،  اين پير سه هزار ساله بهاري زيبايي و جذابيت ديگري دارد 

كه با جشن هاي ديگر قابل مقايسه نيست. 

بوى باران، بوى سبزه، بوى خاك،
شاخه هاى شسته، باران خورده پاك، 

آسمانِ آبى و ابر سپيد،
برگ هاى سبز بيد، 
عطر نرگس، رفص باد،
نغمة شوق پرستوهاى شاد
خلوِت گرم كبوترهاى مست
نرم نرمك مى  رسد اينك بهار
خوش به حالِ روزگار

خوش به حالِ چشمه ها و دشت ها
خوش به حالِ دانه ها و سبزه ها
خوش به حالِ غنچه هاى نيمه باز

خوش به حالِ دختر ميخك كه مى خندد به ناز
خوش به حالِ جام لبريز از شراب

خوش به حالِ آفتاب
اى دلِ من گرچه در اين روزگار
جامة رنگين نمى پوشى به كام
بادة رنگين نمى بينى به  جام

نُقل و سبزه در ميان سفره نيست
جامت از آن مى كه مى بايد تُهى ست

اى دريغ از تو اگر چون ُگل نرقصى با نسيم
اى دريغ از من اگر مستم نسازد آفتاب
اى  دريغ از ما اگر كامى نگيريم از بهار
گر نكوبى شيشة غم را به سنگ
هفت رنگش مى شود هفتاد رنگ

فريدون مشيرى
از مجموعة «ابر و كوچه»
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نگراني هاي مالي در كشورهاي 
«نوظهور»

صندوق بين المللي پول كه مهمترين نهاد مالي و نظارتي در عرصه اقتصاد جهاني 
به شمار مي رود براي دومين بار طي هفته هاى اخير نسبت به روند مشكالت 
كشورهاي موسوم به «بازارهاي نوظهور» ابراز نگراني كرد و هشدارهاي قبلي را 

تكرار كرد.
اين كشورها كه مهمترين آنها چين، برزيل، هند، روسيه، آفريقاي جنوبي، تركيه، 
اوكراين،  مالزي، اندونزي، مكزيك، تايلند و آرژانتين مي باشند سابقاً لقب «جهان 
سوم» داشتند. اما پس از سقوط شوروي و آغاز موج آزادسازي اقتصادي به صورت 
فعال وارد عرصه تجارت و اقتصاد جهاني شدند و از يك دوره ده ساله رشد و 

شكوفايي چشمگير برخوردار شدند.
عامل مهم در توسعه و رونق اين كشورها ظرف 6 سال اخير انتقال صدها ميليارد 
دالر نقدينگي توسط موسسات سرمايه گذاري (Investment Funds) از اروپا 
و آمريكا به كشورهاي نوظهور (Emerging) بود، زيرا ميزان سوددهي و رشد 

سرمايه  در اين كشورها بيشتر از جهان غرب برآورد مى شد.
اما از سال گذشته بانك مركزي آمريكا روند تزريق تقدينگي به بازار اقتصاد 

را محدودتر كرد و بروز رشد و ثبات اقتصادي نسبي در آمريكا موجب شد كه 
موسسات مالي سرمايه هايي كه به كشورهايي مانند چين، تركيه، آرژانتين و هند 
فرستاده بودند را مجدداً به اروپا و آمريكا بازگردانند. اين روند خروج سرمايه 
موجب ضعف پشتوانه ارزي كشورهاي مذكور گرديد  و ليره، روپيه و چند ارز 

ملي ديگر دچار ضعف و كاهش شديد شدند.
چند هفته پيش رئيس صندوق بين المللي پول (IMF) در اجالس اقتصادي 
«داووس» سوئيس هشدار داد كه اين عدم توازن پولي و نقل و انتقاالت ناگهاني 
مي تواند مشكالت شديدي هم در كشورهاي در حال توسعه و هم در كل اقتصاد 

جهاني ايجاد كند. 
اكنون بار ديگر صندوق بين المللي اين هشدارها را همزمان با برپايي اجالس 
ساالنه 20 كشور قدرتمند اقتصادي (G20) تكرار كرده و از آنها خواسته اقدامات 

هماهنگي براي مقابله با اين مشكالت جديد اتخاذ كنند.
اجالس وزراى اقتصاد گروه 20 امسال در سيدني استراليا برگزار شد. 

جدول ساالنه ميلياردرهاي جهان
«فوربز»  اقتصادي  مجله 
(Forbes)  در گزارش ساالنه 
ميلياردرهاي  فهرست  خود 
و  كرد  منتشر  را  جهان 
مالي-  برآورد  اين  براساس 
بيل گيتس- بنيانگذار شركت 
مايكروسافت  كامپيوتري 
فهرست  صدر  در  ديگر  بار 
ثروتمندترين هاي جهان قرار 

گرفت.
گيتس 58 ساله كه ظرف 
يك دهة اخير همواره جزو 
ميان  در  نخست  تن  پنج 
ميلياردرهاي جهان قرار داشته 
در  پياپي  سال  چند  براي 
جاي  سوم  و  دوم  مقام هاي 

مي گرفت. اما امسال با يك پله ترقي و افزايش 9 ميليارد دالري ارزش دارايي اش 
مجدداً لقب ثروتمندترين انسان جهان را يافت. ثروت او هم اكنون 76 ميليارد 
دالر برآورد مي شود و پس از او كارلوس سليم هليو با 72 ميليارد دالر و آمانسيا 
اورتگا اسپانيايي با 64 ميليارد دالر در مقام هاي دوم و سوم جدول ثروتمندترين ها 

قرار دارند.
نكته جالب در اينجاست كه وارن يافت كه او نيز با 58 ميليارد دالر در جايگاه 
چهارم اين رده بندي قرار دارد تقريباً تمام ثروت خود را به مؤسسات خيريه بخشيده 

و ساير ميلياردرهاي جهان را نيز به پي گرفتن چنين رويه اى ترغيب مي كند.
بيل گيتس و همسرش نيز با پذيرش پيشنهاد بافت 90درصد از ثروت خود را 
وقف امور خيريه كرده اند. اين دو ميلياردر سرشناس حدود 5 سال پيش اعالم 
داشتند كه فقط چند درصد از مجموعة ثروت دهها ميلياردي آنها براي تأمين زندگي 
مرفه تمامي خانواده و فرزندان و نوادگان آنها كافي است و نيازي به حفظ اين 
سرمايه عظيم نزد خود ندارند. به همين دليل بافت 99درصد و بيل گيتس 90درصد 
از دارايي و ثروت خود را به موسسات خيريه اهدا كردند كه قرار است پس از مرگ 

آنها به اين موسسات واگذار شود.
امسال از مجموع 1645 نفري كه ثروت آنها حداقل يك ميليارد دالر برآورد 
مي شود فقط 172 نفرشان زن هستند كه مقام نخست زنان ميلياردر جهان به 

كريستي والتون آمريكايي با ثروت 36 ميليارد دالري تعلق دارد.
اين مجموعة ميلياردرهاي جهان كه در سال هاي گذشته تعداد آنها به موازات 
رشد اقتصاد جهاني رو به افزايش بوده مجموعاً ثروتي معادل 6400 ميليارد دالر را 
كنترل مي كنند و ثروت آنها از كل توان اقتصادي دهها كشور فقير و متوسط جهان 

بيشتر است.
آمريكا همچنان بيشترين تعداد ميلياردرهاي جهان را دارد. اما طى سال هاى اخير 
چين، روسيه،  برزيل و هندوستان شاهد افزايش سريع تعداد ميلياردرها در ميان 

شهروندان خود بوده اند. 
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شعر و ادب

سروده: 
منوهچر كوهن

سرزمين روزها و روياها 

گل ها..... فقط در بهاران شكوفا نمى شوند 
و ماه و ستارگان  هم 

                  فقط در آسمان نمى درخشند
و خورشيد هم ، ..... همواره پرجلوه طلوع نمى كند.....

يگانه ام ..... ماه بانويم.....
        ايران من..... سرنوشت من  

    براى من.....حتى در زمهرير زمستان 
                                              بها ران   

                              در ديدار تو .......... مى رويد
و گلها.....

       در هر زمان و مكان ... 
                                   فقط در خاك تو مى شكوفند.....

و ستاره هاى جاودان آسمان زندگى من 
              فقط بر فراز قله  هاى پر غرور  تو ميدرخشند 

 ايران من
          ميهن من  

                     زادگاهم 
                              سرزمين  روزها و روياها و آرزوهاى من        

خورشيد من....
                           فقط بر فراز آسمان حتى تيره و تار 

                                                و آلوده ى تو طلوع مى كند
 يگانه ام....

     سرزمين من ...
                  ماه بانويم....

                        اى وجودت و اميد ديدارت
                                          بهترين بهانه ى زيستنم 

 سرنوشت من...... 
               بهاران من ....؛... شاديهاى  من   

     فقط در دشت و كوهستان وجود جادوئى 
                           و حتى در هم كوبيده ى تو شكوفا ميشود

***   
دريغا....؛

همه اين سالهاى زندگانى 
                 هم پيرى و هم جوانى

                       در سرما و سياهى وغربت و سرگردانى 
بى باغ وبى بهاران 

          بى خورشيد و بى ماه و ستارگان 
                  فقط در سكوت و تصور و تخيل...

                    با اميد عشق و بهاران، و ديدار تو  گذشت 

دريغا... دريغ.....
        از سرزمين داغ ديده و خسته 

             ماه بانوئى با   سرنوشت و سالهاى درهم شكسته......
                               و خاك تباه شده و اميدهاى سوخته 

دريغا......     ايران من...                                             
                   سرنوشت من.....       سرزمين من

         ***

اما ميدانم......
آن خاك سيه پوش شده ى من 

                   از نو خواهد روئيد 
                                      سبز خواهد شد......

هرچند شاهد باشم ؛ 
                           يا خفته در خاك بيگانه 

رودها و درياهاى مرده ى زادگاهم 
           دوباره جان خواهند گرفت      

                           زنده و روان خواهند شد........
و ايران من .....

      باز ،  خرم و سر سبز ، آزاد و سرافراز
                     سر بر سرير سماوات خواهد سائيد
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