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نکته به نکته مو به مو

بیژن خلیلى

بزرگترین واقعه فرا مرزى براى یهودیان در دوران باستان دوبار اسارت 
و بردگى آن ها  یکبار توسط مصریان بوده است و بار دیگر توسط بابلیان، 
بار نخست به رهبرى موسى پیامبر به نیروى خرد و نه با شمشیر از بردگى 
خالصى یافته اند و بار دوم با مهربانى و رافت کوروش هخامنشى. این است 
که در کتاب مقدس هر جا از مصریان یاد مى شود آنها دشمنند و آنجا که از 

پارسیان یاد  مى شود فقط ستایش است و حق شناسى.
 تا مادامى که هخامنشیان بر سریر قدرتند، کشور یهود که یکى از والیات 
امپراتورى ایران است در آرامش است و به او و به فرهنگش هتک حرمت 
نمى شود. ولى با هجوم اسکندر و تمدن هلنى به خاورمیانه و به قدرت رسیدن 
سرداران سلوکى، دوران عدم روادارى آغاز مى شود که منجر به قیام یهودیان 
به رهبرى مکابى ها و به دست آوردن آزادى کوتاه مدت که جشن حنوکا 
یادآور آن زمان است، مى شود. با سربلند کردن روم به عنوان یک ابر قدرت 
در دوران باستان، سرزمین هاى بسیارى تسخیر مى شوند منجمله کشور یهود 
و یک بار دیگر سختى و مشقت براى یهودیان به ارمغان مى آورد که با قیام 
سال 67  میالدى و 3 سال جنگ و مقاومت و با کشته شدن صدها هزار نفر، 
رومى ها  اورشلیم را ویران و بیت المقدس را به آتش مى کشند و یک بار دیگر 
دوران آوارگى و در بدرى براى یهودیان از چنگال مرگ گریخته آغاز مى شود. 
در سال هاى پس از هجوم اسکندر تا قیام بر اساس نوشته هاى مورخ نامدار 
یهودى یوسف فالویوس در دربار روم، یهودیان با اشکانیان در ارتباط و 
همکارى با یکدیگر بوده اند. به دوران ساسانیان با اعالم دین زرتشتى به عنوان 
دین رسمى و قرائت ویژه اى ازآن، دگر اندیشى سرکوب و پیروان مذاهب 
دیگر مورد اذیت و آزار البته توسط حکومتیان قرار مى گیرند و یهودیان نیز از 

این سیاست بى نصیب نمى مانند.
با برآمدن تازیان و در زمان خالفت عمر خلیفه دوم، ایران قدرتمند و یکى 
از دو ابر قدرت جهان آن روز، تسخیر مى شود و مقارن آن نیروهاى تازى 
سرزمین یهود را  از چنگال رومى ها  مى رهانند. براى یهودیان، عمر و اعراب، 
نقطه مقابل کوروش و پارسیانند، اگر کوروش فرمان به آزادى اسراى یهود 
مى دهد و اجازه مى دهد آنان به سرزمین آبا و اجدادى خود باز گردند و  

هخامنشیان از اموال خود کمک به بازسازى اورشلیم و بیت المقدس مى کنند، 
در مقابل، عمر و اعقابش به جاى آن که کلید کشور یهود را به صاحبان اصلى 
یعنى یهودیان  برگردانند بر ویرانه هاى بیت المقدس یهود، مسجد االقصى و 
مسجدعمر را بنیاد مى نهند و نام مجعول قدس را بر اورشلیم مى گذارند و  
همین سیاست نیز در ایران تسخیر شده دنبال مى شود، آتشکده هاى زرتشتى 
یا ویران مى شود  و یا تبدیل به مسجد و محراب مى گردند ونام هاى مجعول 
براى اماکن باستانى ایران مى تراشند، پاسارگاد را مشهد مرغاب مى نامند  و 
بارگاه ساسانیان را مدائن و اعقاب امروزى آنان، دریاى پارس را خلیج عربى.
ایرانیانى که تاب هجوم این بیگانگان بى فرهنگ را نداشتند به هندوستان 
کوچیدند و از آن پس به عنوان پارسیان هند اشتهار پیدا کردند. این  گروه از 
میهن خود رانده شده اند و لیکن هویت و فرهنگ خود را هم چنان حفظ 
مى کنند و از این جا مى توان مشابهت هاى بسیار و سرنوشتى مشترك را  در 
یهودیان و ایرانیان جستجو کرد. به چکامه زیر از استاد پورداوود در این مورد 

نظرى بیفکنیم:
ز ایرانیان نیز برگشت بخت

ز ساسانیان واژگون گشت تخت  
کسی را بکشور نمانده پناه

ز کین و  ز بیداد تازي سپاه  
دل افسرده از دشمن نابکار

گروهی پراکنده در کوهسار  
بناچار بر مرز پدرود خواند

در آن کوه سرهم پناهش نماند  
بهرمز روان گشت و آرام یافت

فرو شد ز کوه وبدریا شتافت  
سرودي چنین موبد نیک خوي

دو چشمان پر اشک و لب افسوس گوي  
تو اي سرزمین نیاکان ما،

تو أي کشور پاك ایران ما،  

سرنوشت مشابه ایرانیان با یهودیان در 
طول تاریخ
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نکته به نکته مو به مو
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تاریخ:...............................................فرم تقاضاى اشتراك

براى اشتراك، فرم فوق را تکمیل نموده و به همراه چک به آدرس مجله ارسال فرمایید و یا با دفتر مجله تماس بگیرید

سوي کشور هند بشتافتیم،
مرنج ار زتو روي برتافتیم،  

ترا نیک خواهیم و هوده شناس، 
سپاس و درود تو داریم پاس،  

بنام تو یک گوشه گلشن کنیم،
بیاد تو یک شعله روشن کنیم،  

هماره اهورات یاري کناد. 
درود فراوان ز ما بر تو باد،  

اگر یهودیان چکامه «اگر اورشلیم را فراموش کنم دست راستم را از یاد ببرم» 
در اسارت سرودند، ایرانیان در درون ایران، نداى میهن دوستى را در ابعاد 
گوناگون با همه آن که زیر سلطه بیگانه بودند ارائه دادند،  فردوسى بزرگ در 

اثر بى بدیل  حماسى اش  میهن پرستى را براى ایرانیان به نظم کرد:
 « همان شهر ایران ش آمد به یاد 

      همى برکشید از جگر سرد باد»

 و اگر یهودیان کوه صیون را نماد اورشلیم و سرزمین یهود 
قرار دادند، فردوسى نیز البرز کوه را.

به سرعت برق و باد، تاریخ را ورق مى زنیم و به زمانى مى رسیم که استقالل 
کشور اسراییل در مجمع عمومى و شوراى امنیت سازمان ملل متحد مطرح 
است و براى درك بهترى از اعراب اشغالگر ایران با هم نگاهى به سخنان اعظم 
پاشا رییس هیئت اعراب در پاسخ به کوشش هاى دیوید هورویتز نماینده 
آزانس یهود براى رسیدن به یک تفاهم براى تقسیم فلسطین ( 16 سپتامبر 

1947) بنماییم:
«دنیاى عرب در جهت سازش نیست که پالن شما را که بر اساس 

منطق و خرد بنا شده است،  بپذیرد چرا که سرنوشت ملت ها با منطق 
عقالنى رقم نمى خورد. ملتها هرگز تسلیم نمى شوند، آنها مى جنگند. شما 
نمى توانید با مقاصد صلح آمیز و یا سازش چیزى بدست آورید بلکه 
فقط با نیروى بازوى قهر آمیز آن را بدست مى آورید.. ما تالش خواهیم 
کرد که شما را شکست دهیم هر چند اطمینان ندارم که موفق شویم ولى 
حداکثر کوششمان را مى کنیم. ما موفق شدیم صلیبیون را شکست دهیم 
ولى در عوض اسپانیا و ایران را ازدست دادیم. ما ممکن است فلسطین را 
از دست بدهیم ولى خیلى دیر است که در مورد راه حل هاى صلح آمیز 

گفتگو کنیم.»
اگر به دقت به این سخنان نگاه بکنیم این نماینده تازیان هم چنان بر این 
باور است که ایران ملک طلق آنان است و ارث پدرى اشان.  به راستى اگر 
هالکوى مغول خونریز نمى آمد و سلسله خلفاى عباسى را منقرض نمى کرد 

تکلیف ایرانیان چه بود؟
باید  بمانند یهودیان براى استقالل ایران  متوسل به سازمان ملل مى شدند و 
همین آقاى اعظم پاشا از در مخالفت در مى آمد که ایران ارث پدرى ما است و 
ما آن را با ریختن خون میلیون ها ایرانى غصب کرده ایم و به هیچ عنوان حاضر 
به قبول استقالل ایران نیستیم، و اگر سازمان ملل مى پذیرفت که حق ایرانى 
است که صاحب مملکت آبا و اجدادى خود باشد، اعراب چه مى کردند جز 
آن که به ایران نیز حمله مى کردند آن چنان که با اسراییل تازه استقالل یافته 

کردند.
با توجه به پراکنده شدن خیل عظیمى از ایرانیان از جور حکومت جمهورى 
اسالمى در سراسر جهان و مشابهت سرنوشت امروز آنان با سرنوشت 
یهودیان در درازاى 2000 سال آوارگى،  شاید روش یهودیان براى حفظ 

هویت و فرهنگ خود الگوى مناسبى باشد. 
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پرونده 

سال هاست این سوال را از خود مى پرسم که 
ریشه هاى حفظ فرهنگ ایرانى در فرداى حمله 
اعراب به ایران و انحطاط پادشاهى ساسانیان را 
در کجا باید جستجو کرد؟ در شرایطى که براى 
بیش از هزار و چهارصد سال است که ایرانیان 
اسالمى  ایدئولوژى  و  فرهنگ  استیالى  در 
ناشى از حمله اعراب به ایران زیسته اند، تاریخ 
همواره شاهد رشد و سر بر آوردن باورها و 
اندیشه هاى ایرانى اصیل بوده است که بسیارى 
اسالمى  موازین  با  تنها  نه  آن  نمونه هاى  از 
همخوان نبوده است بلکه در تضاد کامل نیز طبقه بندى شده است (مانند 
موسیقى، هنرهاى نمایشى، ادبیات و...)، اما حقیقت اینجاست که در 
خالل این سال ها ایرانى ها حتى اسالمى را هم که اعراب آورده بودند، 
تغییر دادند و ریشه هاى کهن فرهنگى خود را که در خالل قرن ها حمله 
و سرکوب و کشتار در امان نگه داشته بودند در برهه هاى گوناگون زمانى 
دوباره به تجلى رساندند. حال باید به این سوال پاسخ گفت که نگهبانان 

پنهان ریشه   هاى اصیل ایرانى چه کسانى بودند؟
این سوالى است که پاسخگویى به آن دستگیرمان مى کند ما ایرانى ها 

تا چه اندازه به هموطنان یهودى خود مدیون هستیم. پاسخى که مرا وا 
مى دارد تا ایشان را نگهبانان فرهنگ ایرانى قلمداد کنم.

براى همه ما آشکار است که آغاز تاریخ یهودیان ایران به 2700 سال 
قبل و به دوران پادشاهى کورش بزرگ، پایه گذار شاهنشاهى هخامنشیان 
باز مى گردد. این پادشاه ایرانى پس از پیروزى در بابل به اسارت هفتاد 
ساله قوم یهود در آن شهر پایان بخشید و به آنان اجازه بازگشت به 
اسرائیل و یا سکنى گزیدن در هرکجاى دیگر از امپراطورى بزرگ خود 
را داد. وى همچنین به یهودیان اجازه داد که در سرزمین هاى پادشاهى 
ایران از دین خویش پیروى کنند. از این روى نام کوروش، پادشاه ایران 
زمین، در کتاب مقدس یهودیان در آیات متعددى به نیکى ذکر و ستایش 

شده است.
آزادى مذهبى یهودیان در ایران پایدار نبود. با قدرت گیرى پادشاهى 
ایران مورد تعقیب،  ساسانى و نفوذ روزافزون دین زرتشت، یهودیان 
شکنجه و آزار قرار گرفتند و دیرى نپاید که با استیالى اعراب بر ایران و 
رواج اسالم، یهودیان نه تنها دیگر از آزادى هاى گذشته برخوردار نبودند 
بلکه اینک آماج تیر هاى زهرآلود کسان تازه مسلمانى قرار گرفتند که به 

یکى از دیرپا ترین تبعیض هاى نژادى تاریخ رنگ واقعیت زدند.
اما با همه این احوال آنها همچنان خود را ایرانى دانستند و على الرغم 

ایرانى ها چه اندازه مدیون 
هم میهنان یهودى خود هستند؟
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سختى ها و مشقاتى که بر ایشان روا شد، بارى به دوش گرفتند که اینک 
هر انسان منصفى مى تواند در مقابل درك آن به احترام کاله از سر بردارد.
براى درك درست از آنچه یهودیان ایرانى از آن پاسدارى کردند باید 
ابتدا شناختى جامع از نظام فرهنگى ایران پیش از اسالم داشت و دانست 
که امپراطورى بزرگى که از کرانه هاى رود سند در شرق تا سواحل رود 
نیل در غرب را در انضمام خاك حکمرانى خود دارد از چه ساختار 
فرهنگى و هنرى منسجمى برخوردار است. این امر به تنهایى خود نیازمند 
بازخوانى نه یک مقاله یا کتاب که مستلزم مرور کتابخانه هاست و همین 
بس که به صورت خالصه و در یک جمله بگوییم پادشاهى ایرانى در 
پیش از اسالم، از یک ساختار منسجم فرهنگى و هنرى برخوردار بوده 
است که در اکثر موارد از شعر و رقص و آواز گرفته تا نقاشى و مجسمه 
سازى و معمارى، مسلمانان فاتح را آزرده است و آنها نه تنها این ساختار 
فرهنگى را به رسمیت نشناخته اند که تالش در محو آن کرده اند و وارثان 
توبره کشیدند -کتابداران  به  ایران را  شمشیر داران قاصدیه که خاك 
حوزه هاى فقهى- نیز براى استمرار دامنه قدرت خود همواره هنر را 
دشمن دین و ایمان مردم قلمداد کردند و بسیارى از آداب و سنن ایرانیان 
را مخالف موازین شرع دانسته ومنسوخ اعالم نمودند. بد نیست یادآورى 
کنم این مالیان غریبه نبودند، بلکه فرزندانى ایرانى زاده بودند که اسالم 
آوردند و ریشه هاى فرهنگى خود را از دست دادند و در هزارتوى سیاه 
تاریخ این قرن ها تیشه بر ریشه باورها و داشته هاى پدران باستانى خود 

گذاردند.
در این میان اما گروهى بودند که توانستند از موقعیت متمایز خود 
بهره برده و بار نگهبانى و انتقال سینه به سینه این اندیشه ها، فرهنگ ها 
و هنر ها را به دوش بکشند، بى آنکه هیچ چشمداشتى داشته باشند و این 
گروه یهودیان ایرانى بودند که ریشه ها را به قیمت زیستن زیر بار جزیه، 

حفظ کردند.
با اینکه مى توان یهودیان را نخستین قربانیان مذهب گرایى افراطى در 
ایران دانست که عصر ساسانیان و در دوره اى که با استیالى موبدان 
زرتشتى نوعى حکومت ایدئولوژیک در ایران باستان حاکم مى شود 
شاهد آن هستیم که بسیارى از یهودیان که در یهودیه(اصفهان امروزى) 
ساکن بوده اند، قتل عام میشوند و بعد ها با ورود و استیالى اسالم که 

خود بسیارى از سنن و آدابش را از یهودیت برداشت کرده است و با 
موج یهود ستیزى وارد ایران مى شود، شرایط تعامل و تسامح مذهبى در 
ایران بار دیگر رنگ مى بازد و استمرار این شرایط روزگار سختى را براى 
یهودیان در ایران رقم مى زند براى قرن ها ادامه دارد. اما آنها در این میان 
بى تردید آموخته اند که چگونه در مقابل تندباد حوادث از اصلى ترین 

دارایى یک ملت که هماناى غناى فرهنگى آن است پاسدارى کنند.
با این توصیف باید یهودیان را نخستین ملتى برشمرد که به صورت 
مبارزه مدنى براى اعاده حقوق خود ایستادگى کرده اند و این پایدارى 
و دوام پس از نزدیک به هزار سال بار دیگر در قانون مشروطه ایران 
به بازگشت حقوق انسانى یهودیان در ایران منجر مى شود. اگرچه بهار 

مشروطه خیلى زود در غروب جمهورى اسالمى به پاییز مى نشیند.
اما در خالل همین بهار کوتاه یهودیان نشان دادند که در انتقال داشته  هاى 
فرهنگى ایران از دیروز به امروز چه نقش پر رنگى بازى کرده اند و در 
این میان به روشنى نشان دادند که چه سهم عمده در ایرانى ماندن ایرانیان 

به دوش داشته اند.
این ادعاى کوچکى نیست و وقتى به اهمیت این ادعا بیش از پیش پى 
مى بریم که در مقایسه با مصر که امروزه از همه هویت باستانى اش فقط 
چند هرم و ویرانه هاى باستانى به جا مانده است و حتى مصرى ها خود را 
عرب تلقى مى کنند، ایرانیان همچنان ایرانى هستند و به زبان آبا و اجدادى 

خود به محاوره مشغولند.
بى تردید اعرابى که چهارده قرن پیش ایران را به تصرف خود درآوردند 
در رویاى آن بودند که این مرز و بوم را هم به بخشى از بدنه ملت عرب 
مبدل کنند، همچنان که عراق(بین النهرین)، سوریه(شامات)،لبنان(فینیقیه) و 
مصر به این سرنوشت دچار شدند. در این میان اما ایران و اسرائیل همچنان 
سرزمین هایى غیر عربى باقى ماندند و هویت خود را با اینکه براى قرون 

متمادى مورد تاخت و تاز سپاهیان عرب قرار گرفتند، حفظ کردند.
یهودى ها به یمن تاریخ پر فراز و نشیب خود آموخته اند که چگونه 
انحطاط  از خطر  در شرایط سخت  را  ملیت خود  و  فرهنگ، هویت 
محفوظ دارند و بى تردید در هزار و چهارصد سال گذشته این درس 
اینکه به  با  یاد داده اند  ایرانى خود هم  بزرگ تاریخى را به هموطنان 

درستى از ایشان تقدیر نشده است.  
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پرونده 
هما سرشار نویسنده و پژوهشگر ایرانى-آمریکایى: 

نسلى که تعییر کرد
هما سرشار زمان را دلیلى غیر قابل انکار در تغییر انسان قلمداد کرده و 

مى گوید:
«جوامع در حال رشد و پویایى هستند و طبیعى است که جامعه ایرانیان 
مقیم این کشور هم از این تغییرات دور نبوده است. به هر حال از سى و 
چند سال قبل که مهاجرت بزرگ ایرانیان شکل گرفت تا به امروز جامعه 
ایرانیان مقیم جنوب غرب ایاالت متحده آمریکا در چند مرحله تغییر کرده 
است و به تبع آن جامعه ایرانیان یهودى ساکن در این حوزه جغرافیایى 
نیز شاهد تغییراتى در چهره اجتماعى خود بوده است. پس طبیعى است که 
مخاطبان نشریه ویژه اى که سردبیرى کردم و نشریه اى که هم اینک منتشر 
مى شود یکسان نیستند. اما ماهیت گره هاى اجتماعى در این دوران به 
دالیل گوناگون ثابت مانده است و همین گره ها در مناسبات و رفتار هاى 

ماست که سبب ساز برخى اختالفات است.»

ترس از دست دادن هویت
خانم سرشار که در سال هاى گذشته مجموعه در کوچه پس کوچه هاى 

غربت را به رشته تحریر در آورده و منتشر کرده است معتقد است:
«ترس از دست رفتن هویت ملى یکى از  اصلى ترین دالیل مشکالتى است 
که به خط کشى  هاى قومیتى و مذهبى در جامعه ایرانیان مهاجر دامن زد. 
در حقیقت خانواده ها براى اینکه بتوانند در کشور جدید ریشه هاى خود را 
حفظ کنند و از ترس آنکه فرزندان و نسل هاى جدیدشان در دامن فرهنگ 
این کشور دچار خودباختگى فرهنگى نشوند به نوعى درگروه زیستى 
روى آوردند که به چند شقه شدن جامعه واحد اجتماعى ایرانیان مهاجر 
مبدل شد. البته باید به این نکته توجه داشت که بخشى از این معضل به 

عنوان زاد توشه مهاجران از داخل ایران به همراه آمده بود.
با این حال ریشه ها همچنان وجود دارند و تالش براى حفظ و رشد این 

ریشه هاى ملى در گروه هاى گوناگون مورد احترام بوده  است.

من اعتراض کردم که چرا ما را 
مستاجر به شمار آورده اید؟

گفتگو:
دکتر مهدى آقازمانى

هما سرشــار بى هیچ تعارف یا اغراقى یکى از برجسته ترین اسامى 
حوزه فرهنگ و رســانه در جامعه ایرانیان آمریکا محســوب مى شود 
که به پشــتوانه قریب به 50 ســال فعالیــت روزنامه نگارى و نگارش 
در حوزه هاى ادبى و پژوهشــى توانسته اســت به الگوى بســیارى از 

روزنامه نگاران جوان ایرانى مبدل شود. 
او که در حقیقت از شــناخته شــده ترین چهره هاى فرهنگى جامعه 
ما بر شــمرده مى شــود در سال 1996 به عنوان ســردبیر مهمان در 
همین نشــریه(مجله ایرانشــهر) با همکارى بیــژن خلیلى مبادرت به 
انتشــار ویژه نامه اى به مناسبت روش هشانا کردند که در نوع خود از 
ماندگارترین جراید منتشــر شده در سى و پنج سال گذشته در خارج 

کشور محسوب مى شود.
در آن شماره ویژه، هما سرشار در مقاله اى تاثیرگذار از دغدغه هاى 
جامعه یهودیان ایرانى نوشت و به نظام تاریخى تبعیض مذهبى تاخت 
و با ســالح آگاهى نیشتر به جان کســانى گذاشت که وجدان خوابیده 

خود را در پشت سکوتى سنگین پنهان کرده بودند.
بســیارى چه از جامعه یهودیــان و دیگر اقلیت هــاى دینى و چه از 

جامعه اکثریت مسلمان آن مقاله را برنتافتند و  هیاهوها به راه افتاد.
حاال که پس از گذشــت 17 ســال، بار دیگر ایرانشهر ویژه نامه اى 
به مناسبت روش هشانا و با موضوعیت جامعه یهودیان ایرانى منتشر 
مى کند، به همین مناســبت به سراغ هما سرشــار رفتیم تا با او درباره 
تغییرات ماهوى جامعه ایرانیان یهودى مقیم آمریکا در فاصله انتشار 

این دو ویژه نامه صحبت کنیم.
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تغییرات نسل جوان
رفتارهاى  مشى  بازشناسى  با  خود  گفتگوى  ادامه  در  سرشار  خانم 

اجتماعى نسل قبل و نسل جدید ایرانیان یهودى مى گوید:
«از لحاظ سیاسى-اجتماعى و در بازیافتى تاریخى باید یهودیان ایران را 
اصوال در طبقه محافظه کاران و یا حداکثر لیبرال- محافظه کار تقسیم بندى 
کرد و خوب طبیعى است که بخشى از همین طبقه به آمریکا مهاجرت 
کردند و در دو دهه آغازین حضور و زندگى در آمریکا هم همین مشى را 
مى توان مشى غالب در این جامعه دانست اما آرام آرام با برخورد و ارتباط 
بیشتر با جامعه بهودیان آمریکا و تحت تاثیر آنها شاهد برخى تغییرات در 
دیدگاه ها  و عملکرد ها هستیم. از سوى دیگر با پیدایش و پرورش نسل 
جوان و درهم آمیختگى آنها با جامعه میزبان جوانان پا به عرصه هاى جدید 
گذاشتند و با تربیت امریکایى و متاثر از باورها و عقاید جارى در بطن 
جامعه آمریکایى که در دامان آن پرورش یافته اند شاهد ظهور تحوالتى 
چشمگیر در دامنه مناسبات اجتماعى آنها هستیم. آنها عالقه دارند به سبک 
آزادانه ترى زندگى کنند که در برخى از موارد چندان خوشایند قدیمى ترها 
نیست. البته این به معناى بسته بودن ذهن نسل هاى پیش و یا تابو شکنى 
نسل جوان نیست بلکه لزوم مناسبات فى مابین این نسل هاست. شما 
نمى توانید نسل قبل را که به دالیلى مانند گروگانگیرى سفارت آمریکا در 
این کشور با نوعى ترس از بروز هویت ملى خود زیسته است را با جوانانى 
که خود را ایرانى امریکایى مى دانند و با جامعه آمریکایى بى پروا و ترس 
در ارتباط هستند مقایسه کنید. آنها دیدگاه هایى دارند که در نهایت چهره 

جامعه ما را تغییر داده است.»
شناخت نادرست اجتماعى

خانم سرشار با بى معنى خواندن مرزبندى هاى مذهبى بین انسان ها به 
شرح داستانى از ایام انقالب مى پردازد و مى گوید: 

«در ایام انقالب و در بحبوهه نا آرامى ها بود که اکثر جامعه احساس 
نا امنى مى کرد و خوب خانواده من هم از این امر مستثنا نبود. در همین 
احوال یک روز فردى خطاب به من گفت که تو چرا ناراحتى؟ اگر اینجا 
وضع خراب شد تو برو مملکتت خودت اسرائیل!!! من در پاسخ به او 

گفتم اسرائیل همان قدر مملکت من است که عربستان مملکت تو. 
در واقع مى خواهم با این خاطره به شما بگویم که یک ذهنیت غلط 
در جامعه وجود داشت و متاسفانه دارد که جامعه را به اقلیت و اکثریت 
تقسیم بندى مى کرد و بسیارى فکر مى کردند یک یهودى، ایرانى نیست. 
ریشه این مشکالت به سالیان دور باز مى گردد و حتى در دوران پهلوى 
هم کاستى ها و نقایص چشمگیر در قانون اساسى، روند اجراى آن و 
بسیارى از تصمیم گیرى هاى دولتى نشانه بازر مجموعه محدودیت ها براى 
اقلیت هاى مذهبى بود. تصور کنید یک جامعه چندین هزار نفرى یهودى 

فقط یک نماینده در مجلس شورا داشتیم و... 
بعد از انقالب هم با پیدایش نظام حکومت ایدئولوژیک مذهبى و تسلط آنها 
بر ارکان قدرت وضع به مراتب بدتر شد. البته من از این ها خرده نمى گیرم چون 
رسما اعالم کرده و مى کنند که با چه تفکرى در حال اداره مملکت هستند و 
ابایى هم ندارند که به گرده اقلیت هاى مذهبى خصوصا یهودیان فشار غیر قابل 
تحمل وارد کنند. و بر اساس الگوى کهنه تفرقه بیانداز و حکومت کن سعى 

دارند  با اختالفات مذهبى و قومیتى جلوى اتحاد ملت ایران را بگیرند.

اعتراض به همین دیدگاه
خانم هما سرشار که مقاله او در سال 1996 در مجله ایرانشهر خبرساز 

شد در ادامه و با اشاره به همان مقاله مى گوید:
« در آن مقاله من همین موضوعات و کاستى ها را مطرح کردم و نوشتم 
که چرا کسانى با الگو هاى مذهبى یا قومیتى بین ایرانى ها جدایى مى افکنند 
و گفتم که بسیارى از فشارها و سختى هایى که به اقلیت ها اعم از زنان، 
اقلیت ها قومى و یا اقلیت هاى مذهبى روا شده است اگر براى بسیارى فقط 
یک صفحه از تاریخ است که مى توانند ناخوانده از آن عبور کنند اما براى 
جامعه بزرگى که همه اقلیت ها و زنان آنرا تشکیل مى دهند که خود یک 
اکثریت محسوب مى شود بخشى غیر قابل انکار از ساخته شدن تبعیض ها 

و تحقیر هاى تاریخى بوده است.
من با همین استدالل در پایان آن مقاله نوشتم «آنچه از تو مى خواهم این 
است که بخوانى، گوش جان بدهى و بشناسى هم درد را و هم منشا را... 
تاریخ را بخوان و بر گوشه هاى ناگفته و نا نوشته زندگى یک قوم تامل کن. 
این قوم به حرمت 2500 سال اجاره نشینى در دامان دایه اى که مادرش 

مى خواند، اجازه دارد از تو 2500 ثانیه وقت طلب کند.»
اما متاسفانه ما ایرانى ها اصوال خوانندگان و شنوندگان خوبى نیستیم. 
خیلى ها اعتراض موجود در بند بند آن نوشتار را ندیدند و متوجه نشدند 
که من به اینکه به واسطه این رفتار دیگر هموطنانمان، اجاره نشین تلقى 
شده ایم اعتراض کرده ام و همین باعث شد که خیلى از دوستان چه از 
جامعه یهودى و چه از جامعه غیر یهودى و مسلمانان به آن مقاله اعتراض 

کنند و ...»
درد  همان است که بود

هما سرشار با جمع بندى گفته هایش و با اشاره به نقش منفى روشنفکران   
زمینه  در  موضع گیرى هاى شفاف  عدم  و  اختالف ها  به  زدن  دامن  در 

تفرقه هاى مذهبى و ریشه هاى تاریخى آن مى گوید:
«من همیشه مخالف آن بوده ام که انسان ها را با برچسب هاى قومى و 
مذهبى از یکدیگر مجزا کنیم، چرا که باور دارم به انسان باید به عنوان 
انسان نگریست و هرگز نباید هیچ موضوعى را مقدم بر حرمت انسانى او 
دانست. اما نگاه کوتاهى به تاریخ دستگیرمان مى کند که همیشه خالف این 
امر حاصل شده است. بسیارى از جنگ ها و قتل عام ها و... به واسطه همین 
خط کشى ها روى داده است و تاریخ مملو از صفحات خونینى است که 

ریشه در همین درد بشرى دارد.
جاى تاسف این است که حتى امروزه با همه پیشرفت هاى انسان و 
زندگى او نیز همچنان شاهد چنین رویداد هایى هستیم و هر از گاهى 
اخبارى از این دست چه در ابعاد محدود و چه در ابعاد تکان دهنده 
به گوش مى رسد. در واقع درد همان است که بود و مى توان همچنان 
ریشه هاى این تبعیض ها را در جامعه خودمان هم پیدا کنیم. روشنفکران 
حتى با تحریف وقایع تاریخى به رسالت روشنگرانه خود پشت کرده اند و 
حتى خود اقلیت ها هم از ترس آبرو و یا براى جلوگیرى از تنش و ترس 

از عواقب آن خود را در محدوده هایى بسته تر محفوظ داشته اند. 
البته من باور دارم که تا ترس از زندگى با ریشه هاى اقلیتى در نهاد 
جامعه اى زنده باشد توان رسیدن به همدلى و یک دستى در جامعه  از مسیر 

گفتگو میسر نخواهد شد.
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روش هشانا – یوم کیپور

روش هشانا : معناى واژه به واژه آن از عبرى راس السنه یا سر سال یا اول سال نو 
یهودى است که در روز اول و دوم ماه تیشرى ماه هفتم تقویم عبرى واقع مى گردد.  
باید توجه داشت که شروع ماه هاى تقویم عبرى از ماه نیسان و آغاز سال نو یهودى از 

ماه تیشرى محاسبه مى شود.
روش هشانا آغاز ده روز با عنوان روزهاى سهمناك یا خوفناك - ده روز توبه - است 
که آن را روز داورى که سرنوشت هر کس در این روز تعیین مى شود، مى خوانند. 
دراین دو روز شوفار(کرنا) نواخته مى شود (اگر روش هشانا با شنبه مقدس مصادف 
شود، نواختن شوفار فقط در روز دوم انجام مى شود). بنا به باور یهودیان ، انسان در این 
روز آفریده شده است و در حقیقت با آفریده شدن انسان، خرد نیز آفریده شده است.

دو روز روش هشانا براى یهودیان تعطیل کامل مقرر شده است و آنان با حضور در 
کنیسه ها و اجراى نیایش هاى ویژه ، سرنوشت نیک و سعادتمندانه را براى خود و 

خانواده و همسایه اشان در خواست مى کنند.
در دو شب روش هشانا یهودیان خوانى مى گسترانند و بر آن خوراك هاى ویژه اى را 

که هر کدام جنبه نمادین دارند، قرار مى دهند 
سیب: میوه پاییزى گرد ، نماد گردش سال است که آن را با عسل مى خورند که 

نشان آن باشد که تمام سال ، ایام به شهد و شیرینى برقرار باشد.
تره: با دو تکه کردن تره از پیشگاه پروردگار مى خواهند که شکوه و عظمت خود را 

به دشمنانش یادآور شود.
چغندر: با خوردن چغندر از درگاه پروردگار طلب مى کنند که دشمنان و شرورانى 

که به یهودیان ستم کرده و بدى مى کنند را از آنها دور کند.
خرما: با خوردن خرما از پروردگار درخواست مى کنند که عمل به خطا در جهان 

رخت بر بندد و ستمگران هالك شوند
کدو: با خوردن کدو از درگاه پروردگار خواستار مى شوند که اگر تقدیِر بدى صادر 

شده، آنرا تغییر و شایستگى اعمال نیِکشان به درگاه خدا اعالم گردد.
لوبیا: با خوردن لوبیا افزایش سعادت و موفقیت طلب مى شود تا با بدست آمدن آن ها، 

موفق به اعمال نیک شوند.
گوشت کله بره: گوشت کله بره مى خورند تا فرا دست باشند و زیردست دشمنان قرار 

نگیرند و جان نثارِى اسحق فرزند ابراهیم را بخاطر بیاورند
انار: به مانند دانه هاى فراوان انار ، اعمال و کردار شان نیک باشند.

یوم کیپور: یوم کیپور، که معنى واژه به واژه آن روز بخشایش گناهان است و به نام 
روز آمرزش نیز شناخته مى شود؛ مهم ترین رویداد در سالنامه یهودیان است. این روز 
یادبود بازگشت موسى از کوه سینا و آوردن الواح ده فرمان براى بار دوم است(در بار 
نخست زمانى که موسى از کوه سینا با الواح به پایین آمد و مالحظه کرد که یهودیان 

در حال پرستش گوساله سامرى هستند ، خشمگین شد و الواح را شکست). 
بر اساس میشنا، روزه گرفتن در یوم کیپور واجب است؛ یعنى یهودیان در این روز باید 

از بعداز ظهر روز قبل تا آغاز شب آن روز ، از خوردن و آشامیدن پرهیز کنند.
براساس سنت یهودیان، در روز روش هشانا خداوند سرنوشت هر فرد را در کتابى به 
نام کتاب زندگى مى نویسد و در روز کیپور آن حکم را مهر مى کند. در طى این روز یک 
یهودى از یک سو تالش مى کند و به خود و خداى خود قول مى دهد تا رفتار ناشایست 
خود را که در سال گذشته انجام داده براى سال بعد اصالح کند و از سوى دیگر در 
طلب بخشودگى براى اشتباهاتى که در طول سال گذشته انجام داده است، مى باشد. 
در این روز معموالً یهودیان به نشانه پاکى و پاکیزگى جسم و جان، لباس سفید 

برتن مى کنند و از پوشیدن کفش چرمى که ساخته شده از پوست حیوان کشته شده 
است ، پرهیز مى کنند. یهودیان باورمند تمام روز کیپور را با خواندن دعا و نیایش 
در کنیسه مى گذرانند. باید توجه داشت حتى یهودیان سکوالر که در روزهاى معمول 
سال به کنیسه نمى روند و یا دستورات مذهبى را رعایت نمى کنند ، این روز را روزه 
مى گیرند و براى نیایش به کنیسه مى روند. به طور کلى شب و روز کیپور را یهودیان 
به گونه خصوصى و جمعى براى  طلب بخشش و اعتراف به گناهان خود  به دعا و 

نیایش مشغول مى شوند.
پایان روزه یوم کیپور ، با دمیدن در کرناى شوفار، به آگاهى همگان مى رسد و از آن 

پس روزه گشوده مى شود.
یوم کیپور دهمین روز ماه تیشرى است و نه روز پس از روش هشانا مى باشد بر 
اساس تقویم گریگورى( میالدى) یوم کیپور در ماه سپتامبر یا اکتبر قرار مى گیرد. 
زودترین موقع آن 14 سپتامبر است که آخرین بار در سال 1899 اتفاق افتاده و بار 
بعدى، (امسال ) در سال 2013 خواهد بود. دیرترین موقع آن نسبت به تقویم میالدى 
14 اکتبر خواهد بود که آخرین بار در سال 1967 اتفاق افتاده است و بار بعدى در 

سال 2043 خواهد بود.

تدوین:  بیژن خلیلى 
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پرونده 

گفتارى تاثیرگذار به قلم نویسنده و کوشنده فرهنگى معاصر علیرضا سپاسى:

انسان، انسان آگاه، در طول تاریخ اش، این تاریخ سراسر خون و درد، که هر 
صفحه اش با شقاوت و ظلم نوشته شده است و هر سطر آن حکایتی دردانگیز 
از انسان هنوز انسان نشده، در بطن سرخ خویش نهفته دارد، بار شرمندگی هاي 

بسیاري را بر دوش زخمی خویش حمل می کند.
در این صفحات خونبار، که نگاهی به آن، نه فقط درد ساده، که بسی باالتر و 
عمیق تر از آن، یعنی درد سخِت شرمندگی بر دل می ریزد، نگاه و رفتار خصم آلود 
و ضدانسانی جاهالن خونین پوزه  انسان نما، به قوم یهود است. کمتر قومی را 
می توان چون قوم یهود یافت که چنین ناجوانمردانه، وحشیانه و بی ترحم مورد 

هجوم و تاراج پرشقاوت هم نوع خود در طول تاریخ قرار گرفته باشد.
به نظر من... هولوکاست فجیع ترین و وحشی ترین رفتار انسان با انسان، از 

آغاز تا امروز«انسان» است. 
هولوکاست/ داراي چنان ابعاد دردناکی است که هر عقل «حتی کمی سلیم» 
به علت وسعت درجه سبعیت نهفته در آن، به شگفتی گرفتار می آید و با وجود 
هزاران هزار شاهد غیرقابل انکار، دلش می گوید: نه نمی شود  و... بعد که این 
میلیون ها شاهد را به تماشا نشست، در مقابل این همه بی رحمی، از انسان بودن 

خویش خجالت می کشد و شرمگینانه،  صورت با آستین می پوشاند.
و دردا و دریغا که این ستیز بی دلیل، هنوز در مغزهاي علیل و قورباغه اي 

رمه هایی از انسان نماها، جریانی سرخ و پر درد دارد.
و من ... علیرضا سپاسی، شرمگین از هم شکلی ام با این رمه ي «هم بی عقل و 
هم بی ترحم» می خواهم در صفحات نشریه شما براي کاستن از بار شرمندگی ام، 
اعالم کنم که به عنوان یک «قلم به دست عاشق قلم» و به عنوان یک ایرانی 

کوچکترین اختالف و مشکلی با ملت هوشمند اسرائیل نداشته و ندارم. 
من هر نوع قضاوت درباره یک فرد انسانی را به دلیل تعلق به یک جامعه و 
یک گروه مطرود و مردود می شمارم و بر این اعتقادم که هیچ کس حق ندارد 
انسانی را به سبب عقایدش، رنگ پوستش، نژادش، قومش، مذهب اش و 

باورهایش محکوم بداند. 
من ملت بزرگ یهود را تحسین می کنم و خدمات بزرگ این قوم هوشمند 
را که صدها نابغه گرانقدر و بی مانند به جامعه ي بشریت ارمغان داده است و 
نقشی عظیم و تاریخی در بناي ساختمان تمدن بشري ایفا کرده است. ستایش 
می کنم و در مقابل بزرگانى چون  انیشتین، چاپلین و ... دیگران سر به تعظیم 

فرود می آورم.
من به عنوان یک انسان ساده، یک انسان بسیار معمولی، به عنوان عضوي 
از اعضاي جامعه بشري، ظلمی را که در حق مردم یهود، به ناحق، پلیدانه و 
شرم آور، توسط جمعی انسان نماي شرور و شریر، روا داشته شده است محکوم 
می کنم و در مقابل  ظلم انسان به انسان، به هر شکل و شمایل که باشد عرق 
شرم بر پیشانی بیگناه خویش نقش می زنم، و از اینکه من هم انسانم و ناخواسته 
شبیه انسان هایی که هولوکاست را به عنوان یک ننگ ابدي بر پیشانی جامعه  

بشري ترسیم کردند احساس خجالت دارم.
من... بار دیگر در این مقاله و به قصد تأکید مکرر، فاجعه ي رعب آور و 
غیرقابل تصور هولوکاست را به عنوان بزرگترین فاجعه ي بشري در همه ي 
زمان ها و مکان ها می شناسم و بر اندیشه هاي کریه همه  عامالن و منکران وجود 
آن، از دیو خرناسه کشی چون هیتلر گرفته تا آدم بی هویتی چون احمدي نژاد 
خط بطالن می کشم و به محکومیت قطعی و ابدي شان در محضر وجدان و 

دادگاه شرافت آدمی، تا انسان پابرجا و جهان در َدَوران است رأي می دهم.
از سوي دیگر، من در ارتباط با تاریخ میهن ام و در محدوده سرزمین ام، این 
بار به عنوان یک انسان ایرانی از همه  ظلمی که در طول سال هاي تاریک جهل 
و نادانی و شقاوت در ایران، بر یهودیان رفته است اظهار خجالت مجدد دارم، 
ظلمی که با دستان ناپاکی چون شیخ بهایی و سایر اعضاي این رمه  خونین پوزه 
فتوى داده و نوشته شد، و حاکمان سفیه و ظالم وقت را، رخصت داد تا بر لباس 
گروهی از هموطنان من، عالمت زرد بزنند، و آنان را با تبعیضی ظالمانه از سایر 
مردمان خویش جدا کنند و از ترددشان در شهر و روزهاي بارانی جلو بگیرند. 
من از این ظلم اظهار نفرت دارم و بر نویسندگان و طراحان و مجریان آن، چه 

دانسته و چه نادانسته تف لعنت پرتاب می کنم.
من اعالم می کنم به عنوان یک ایرانی هیچ مشکلی، ضدیتی و جنگی با قوم 
یهود و مردم اسرائیل و دولت اسرائیل ندارم و هر نوع ستیز بی دلیل با مردم یهود 

را زشت و مذموم می شمارم.
من اعالم می کنم در شرایط حساس امروز ایران و جهان، مسأله  فلسطین اصًال 
ربطی به من ایرانی ندارد و مشکلی است میان دو ملت، که باید به دست خود 
آنان و دولت هاي آنان حل و فصل شود و من در این میانه جز اینکه براي هر 
دو ملت، آرزوي صلح و دوستی داشته باشم وظیفه دیگري مطلقاً، کالً و کامًال 

نمی شناسم .
من بر این اعتقادم که ملت هوشمند اسرائیل، با آن سابقه  درخشان فرهنگی 
و این احاطه  درخشان فنی و علمی می تواند در بازسازي ایران فردا، نقشی 
سرنوشت ساز بازي کند و یک حکومت مردمی وظیفه دارد از این مهم، براي 

منافع ملی میهن مان یاري بگیرد.
من می خواهم به عنوان یک ایرانی غیریهود، امروز در این برهه  سهمناك و 
رعب آور، گلی در دست و بوسه اي بر لب و عشقی در جان و مهري در دل، 
در مقابل هر انسان یهودي در هر گوشه از جهان، آغوش باز کنم و او را به گل، 
به بوسه، به عشق، به مهر، به مهربانی، به دوست داشتن یکدیگر، به صلح، به 
آشتی و غمگساري انسانی، دعوت کنم و صورتش را به جبران گذشته ببوسم. 

من می خواهم این زمزمه را بر لبانم جاري کنم که:
بر قرار باد عشق و مهر میان تمامی انسان ها در وسعت پهناي تمامی جهان.

بر قرار باد صلح و دوستی میان تمام آحاد دو ملت یهود و ایران
پیروز و ... آزاد و ... رها باد ملت ستمدیده و رنج کشیده ایران

ما و ملت یهود
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آمیزه  خطرناك اسالمگرایى و آپارتاید 
علیه یهودیان ایرانى

عدم توجه به دو واقعیت مانع از شناخت آنچه در ایراِن تحت جمهورى 
اسالمى مى گذرد شده است: این که رژیم از دین اسالم یک ایدئولوژى 
(اسالمگرایى) براى کسب و حفظ و تحکیم قدرت ساخته است (درك 
تفاوت اسالم و اسالمگرایى) و این که مقامات رژیم و طرفدارانشان غیر از 
مسلمانان شیعه ى باورمند به والیت فقیه بقیه را پست و بى غیرت و فاسد 
و نجس و بدون هر گونه حقى مى دانند. از نظر آنان تفاوتى میان زرتشتى، 
یهودى، بهایى، مسیحى، شیعه ى مخالف والیت فقیه، بى دین و سنى خواه 
ایرانى و خواه غیر ایرانى نیست. آپارتاید (جداسازى) جنسیتى و مذهبى و 
ایدئولوژیک که در سراسر کشور جارى است ناشى از همین نظام کاستى 

مذهبى/سیاسى است. 
در اکثر محیط هاى کار دولتى یک زن یا یهودى یا بهایى یا افغانى نمى 
تواند در کنار یک مرد باورمند به حکومت یا متظاهر به آن کار کند. در 
استان تهران از هر 24 نفر یک نفر افغانى و در سطح کشور از هر 50 نفر 
یک نفر افغانى است. این جمعیت حدود 500 هزار نفرى در تهران یا 1,5 
میلیون نفرى در کشور چه سهمى از فضاى عمومى و فرهنگى استان تهران 
یا کشور غیر از انجام کارهاى یدى و محرومیت از فرستادن کودکانشان 
به مدرسه دارند؟ چرا بهاییان از تحصیل در دانشگاه ها محروم هستند؟ 
چرا نوکیشان مسیحى زندانى مى شوند؟ متاسفانه حتى بخشى از مخالفان 
حکومت نمى خواهند این نژادپرستى/قوم پرستى/زن ستیزى/پاکسازى 
مذهبى را که توسط بخشى از هموطنانشان در جامعه و دولت اعمال مى 
شود ببینند و بدان اعتراض کنند. اکثر ایرانیان تبعیض در جوامع دیگر را به 
خوبى مى بینند و واکنش نشان مى دهند اما بسیارى از آنان در برابر تبعیض 

و نژاد پرستى در جامعه ى خود بى تفاوت هستند.  
براى روشن تر شدن این موضوع مى توانید هر گروهى را از میان این «غیر 
 خودى ها»ى نژادى، قومى و مذهبى انتخاب کنید. من در این نوشته یهودیان 
ایرانى را بر مى گزینم و آن آمیزه ى خطرناك ایدئولوژى تمامیتگرا و آپارتاید 

را که علیه این بخش از ایرانیان به کار رفته توضیح مى دهم.
 

دیندارى مضاعف
یهودیان و دیگر دینداران غیر مسلمان نوعى رعایت دینى مضاعف را در 
حکومت دینى شیعیان متحمل مى شوند. آنها نه تنها باید احکام دینى خود 
را به جاى آورند یا رعایت کنند بلکه باید به عنوان مثال در ماه رمضان در 
عرصه ى عمومى نیز عمال روزه دار باشند یا در ماه محرم عروسى خود را 
برگزار نکنند. زنان یهودى نه تنها باید احکام تلمود را رعایت کنند بلکه 
باید حجاب اجبارى (نوع شیعى-ایرانى آن) را نیز رعایت کنند. آنچه آنها 
باید رعایت کنند ربطى به اسالم ندارد. این اسالمگرایى است که حتى غیر 
مسلمانان را به رعایت احکام شریعت وادار مى کند.  در مقابل، اسالمگرایان 
هیچ گونه فداکارى و از خود گذشتگى مثل تحمل دیگران را از خود بروز 

نمى دهند. 
 

صهیونیزم و یهود
مقامات و باورمندان به جمهورى اسالمى در آغاز شکل گیرى رژیم مى 
گفتند علیه صهیونیزم هستند و نه یهودیان اما به تدریج گرایش هاى ضد 
یهودى آنها آشکارتر و آشکارتر شد تا حدى که در دوران احمدى نژاد 

مجید محمدى
 (جامعه شناس)
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به صراحت علیه یهودیان سخن مى گفتند. فاشیست هاى ضد یهودى مثل 
احمد فردید و رضا داورى مقامات کلیدى فرهنگى را در اختیار گرفتند. 
آنها با علم به نفرت روحانیت شیعه از یهودیان آموزه هاى فاشیستى را 
در کشور ترویج دادند. کشتار جمعى یهودیان توسط نازى ها نفى شد و 
نئوفاشیست ها و نیروهاى ضد یهود به مهمانان دائمى کنفرانس هاى دولتى 
تبدیل شدند. منتقدان نفى هولوکاست توسط احمدى نژاد در میان مقامات 
جمهورى اسالمى نیز به اصل موضوع معترض نیستند بلکه مى گویند این 
سخنان موجب دشمنى بیشتر با جمهورى اسالمى و تسریع بخش تحریم ها 

بوده است. 
سخن گفتن علیه یهودیان آن چنان شایع شده است که یک بازیگر سینما 
براى تقرب به دولت به صراحت علیه یهودیان به طور کلى سخن گفت 
(نگاه کنید به سخنان اکبر عبدى در مراسم دریافت جوایز دولتى بدون هیچ 
عکس العملى از سوى حضار). اقلیت یهودى کشور حتى براى یک لحظه 
در رسانه هاى دولتى مشاهده نمى شود گویى وجود خارجى ندارد. حتى 
یک مقام جمهورى اسالمى (بجز محمد خاتمى) در دوره هاى مختلف 
انتخابات مجلس و ریاست جمهورى و بعد از آن با گروهى از شهروندان 

یهودى دیدار نکرده است.
      

آپارتاید در فرهنگ عامه ى شیعیان
این آپارتاید قومى و مذهبى و جنسیتى البته در فرهنگ عمومى ایرانیان 
ریشه دارد. به کودکان مسلمان از ابتداى زندگى گفته مى شود که هیچ 
گروهى بیش از یهودیان با پیامبر اسالم دشمنى نکردند و در نهایت پیامبر 
اسالم مجبور شد در یک روز حدود 700 تن از آنها-از یهود بنى قریظه- را 
قتل عام کند (توجیه و عادى سازى کشتار جمعى). یهودیان امروز همانا 

یهودیان عصر پیامبر معرفى مى شوند که باید از آنها انتقام گرفت. 
تعبیرى که براى یهودیان استفاده مى شود «جهود» به معناى منکر حقیقت 
با علم و اطالع است که یهودیان این تعبیر را وهن آور مى دانند. کلیشه 
سازى از یهودیان و ساختن لطیفه با اتکا به منش نسبت داده شده به آنها 
رواج روزمره دارد. یهودیان در این کلیشه ها و لطیفه ها همیشه نقش آدم هاى 
خسیس و پول پرست و حریص را بازى مى کنند. همین کلیشه ها در 
اروپاى قبل از هولوکاست وجود داشت و باعث شد مردم در برابر این 

جنایات سکوت کنند.
متاسفانه بخشى از روشنفکران و تحصیلکردگان ایرانى نه تنها خود به 
این نوع پس زمینه هاى نژاد پرستى دچار بوده اند بلکه نژاد پرستى در میان 
هموطنان خود را به زیر قالى فرستاده اند. گرایش هاى دینگرایانه/قومگرایانه/
نژاد پرستانه علیه افغان ها، اعراب، یهودیان، بهاییان، ترك ها و امروز اروپاییان 
کم رنگ و معدود نیست اما ایرانیان صرفا براى افتخار به تاریخ خود از 
منشور کوروش یاد مى کنند، گویى هیچ جنایت و تجاوزى از سوى 
ایرانیان در طول تاریخ صورت نگرفته است. حکومت با اتکا بر همین 
گرایش هاست که نظام سرکوب خود را روغنکارى مى کند. بازداشت 
یهودیان به اتهامات واهى مثل ارتباط با اسرائیل زمانى قابل انجام است که 
حداقل بخشى از شهروندان- باالخص آنها که در مراکز قدرت هستند یا در 

افکار عمومى موثرند- گرایش هاى ضد یهودى داشته باشند. 

استفاده ى ابزارى
جمهورى اسالمى و اسالمگرایان حاکم نه تنها براى اقلیت هاى دینى یک 
رژیم آپارتاید درست کرده اند (مثل این که باید بر در مغازه هایشان ذکر کنند 
که یهودى یا مسیحى هستند، اگر خوراکى و نوشیدنى بفروشند) بلکه هر 
جا الزم باشد از آنها سوء استفاده مى کنند. در عین نقض همه ى حقوق 
آنان چند ارمنى و یهودى و زرتشتى در مجلس هستند تا تساهل مذهبى 
حکومت را به نمایش بگذارند. از یهودیان ایرانى عالوه بر نمایش دروغین 
مداراى مذهبى براى نمایش مخالفت یهودیان با موجودیت دولت اسرائیل 

نیز استفاده مى شود.  

دولت هاى عرفى و یهودیان
اما رابطه ى دولت ها با اقلیت هاى دینى از جنسى دیگر بوده است. غیر از 
34 سال گذشته، دولت ها در ایران سکوالر یا عرفى بوده اند چون اداره ى 
کشورى پهناور با تنوعى که سرزمین ایران دارد با یک ایدئولوژى یا نگرش 
دینى، غیر عقالنى و غیر عملى به نظر مى آید (البته جمهورى اسالمى با 
آپارتاید جنسیتى و قومى و مذهبى آن را عملى ساخته است). تنها در 
شرایطى که دولت ها بسیار ضعیف بوده اند (مثل اواسط و اواخر دوران 
قاجار) آنها به فشار روحانیت تن در داده و به کشتار غیر شیعیان (بابى ها و 
بهاییان) تن در داده اند. نهاد روحانیتى که به شاهان قاجار براى کشتار جمعى 

بهاییان فشار مى آورند خود به حاکمان ایران در سال 1357 تبدیل شد. 
به همین دلیل است که یهودیان ایرانى غیر از دوران جمهورى اسالمى و 
سال هایى در حکومت صفویه به شکل گسترده و ساختارى تحت تعقیب 
قرار نگرفتند و احساس خوبى از ایرانى بودن دارند. کافى است گذرى در 
محالت یهودیان در خارج از ایران (مثل ِگریت نِک در النگ آیلند نیویورك 
یا بورلى هیلز در کالیفرنیا) داشته باشید و این احساس خوب ایرانى بودن را 

در یهودیان ایرانى-امریکایى مشاهده کنید.

نفوذ علما بر حکومت و آزار یهودیان
یهودیان ایرانى حتى در دوره هایى مثل غزنویان و سلجوقیان به دربار 
شاهان ایرانى راه یافتند. در دوران حکومت مغوالن یهودیان با استفاده از 
تساهل مذهبى آنها به حد وزارت رسیدند. صفویه و قاجار به علت نیازى 
که به نزدیکى به علماى شیعه مى دیدند فشار بر یهودیان را افزایش دادند 
اما در دوره ى زندیه و قرنها بعد در دوره ى پهلوى وضع اجتماعى یهودیان 
بهبود یافت. بدین ترتیب رابطه ى مستقیمى میان میزان تاثیر پذیرى حکومت 
از روحانیون شیعه و آزار و تبعیض علیه یهودیان وجود داشته است. هر 
چه حکومت بیشتر از علماى شیعه تاثیر مى پذیرفته و به کمک آنها نیاز 
داشته آزار افزایش مى یافته است. جمع اسالمگرایى و فرهنگ عمومى 
غیر متساهل با ادیان اقلیت این آزار را شدت بخشید تا امروز که به نوعى 
نظام آپارتاید علیه یهودیان انجامیده است. علت مهاجرت اکثر یهودیانى که 

هزاران سال در ایران زندگى کرده اند همین امر بوده است. 
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تاریخچۀ گفتار یهودیان ایرانى: 
یهودیان ایرانى در دوران تلمود، بنا به توصیۀ راب یوسى (وفات323 
میالدى) در آکادمى بابل، تکلم به زبان پهلوى را بجاى زبان آرامى شرقى که 
زبان گفتارى آنان در آن دوران بود، برگزیدند. پس از آن، درایران اسالمى نیز 
همراه سایرایرانیان، صحبت بزبان پارسى درى را پیشۀ خود ساختند. طبق 
شواهد موجود، زبان شناسان معتقدند که از دوره خلفاى عباسى، پارسى 
درى یا پارسى نو که بلفظ عربى فارسى خوانده میشود زبان تکّلم یهودیان 

ایرانى بوده است. 
تاریخچۀ نوشتاریهودیان ایرانى:

 در مورد نوشتار، یهودیان درایراِن اسالمى با وجود گفتار بزبان پارسى 
نو، الفباى عبرى را بجاى الفباى عربى برگزیدند. این گونه نوشتارها را زبان 
شناسان فارسیهود Farsīhūd میخوانند وتحقیقات زبانشناسى در این مورد 
وتا این زمان، نمودار این امر است که نوشته هاى فارسبهود اولین سند و 

مدرك پیدا شده از نوشتارهاى پارسى نوهستند. 
تعریف فارسیهود:

 بنابراین، آنچه را که بزبان فارسى و با حروف عبرى نوشته شود فارسیهود 
میخوانند. اولین آثار کشف شدة فارسیهود را روى سنگ نبشته ها، بشقاب ها 
و آثار فلزى و چند نامه و قرار داد تجارى میتوان یافت. از آن جمله میتوان به 
دو نامه پیداشده در دندان اویلیق، متّعلق به حدوداً سالهاى750-800 میالدى 
که نزدیک ُختَن واقع در ترکستان چین واقع است اشاره کرد. نامۀ اّول (نامه 
دندان اویلیق)، که هم اکنون در کتابخانه موزه بریتانیا حفظ مى شود، توسط 

یک گروه باستان شناس، بریاست اورل استاین در سال 1901 میالدى و نامۀ 
دّوم (نامه ختن) در سال 2004 در همان نزدیکى پیدا شده است .

از آثار دیگر این دوران، چند کتیبه کوچک یافته شده در تنگه اُزو در 
افغانستان، متعلق به حدود سال 752 میالدى میباشند. گروه دیگر، برخى 
اسناد کشف شده «گنیزاى قاهره» واقع در انبار کنیساى بن عزراى قاهره 
است که در میان آنها میتوان ازدو سند محضرى متعلق به سالهاى 951 و 
1020 میالدى در اهواز نام برد. آنچه که اخیراً در گنیزاى افغانستان توسط 
کتابخانه مرکزى اسراییل گزارش برخى از نسخ آن از دالالن خریدارى 
شده است گنجینۀ دیگرى است که طبق گزارش کنونى بیشتر متعلق به 
نوشتارهاى یهودیان قرن یازدهم وساکین مسیر جادة ابریشم است. وجود 
چنین آثارى مبنى بر این است که از قرنهاى اولیه بعد ازظهور اسالم، ایرانیان 
یهودى در سراسر این سرزمین پهناور سکنى داشته و در تدوین و نگاهدارى 

فرهنگ و زبان فارسى سهیم بوده اند.
مفاهیم متون فارسیهود:

توانند شامل متون  از لحاظ سبک شناسى مى  فارسیهود  نوشتارهاى 
کالسیک و ادبى و یا لهجه هاى محلى باشند. این نوشتارها اکثراً سه رکن 
یهودیت، ایران و اسالم را در آن واحد در بردارند. کار بُرد و تناسب این سه 
رکن بر حسب نوع متن، متفاوت است. در متون ادبى، جنبه هاى ایرانى، 
در متون مذهبى، جنبه هاى یهودى و دراکثرمتون فلسفى و یا عرفانى، نشان 
هاى اسالمى را بیشتر میتوان مشاهده کرد. ازنظرموضوع نیز این نوشتارها، 
میتوانند مفاهیم مذهبى و غیرمذهبى، علمى و عرفانى و یا تاریخى و امور 

زندگانى روزمره را در بر داشته باشند. 
خوانندگان متون فارسیهود:

خوانندگان این متون راطى قرون متمادى اکثراً یهودیان تشکیل داده اند، 

میراث ویژه یهودیان ایرانى 
دکتر ناهید پیر نظر
 پژوهشگر و استاد دانشگاه

صحنه اى از مثنوى عاشقانۀ یوسف و زلیخا نوشته جامى 
که یهودیان مشهد آنرا در سالهاى 1850 بخط فارسیهود باز 

نویسى کرده اند.
به هر ساعت فتاده پیش اویم سرِ طاعت نهاده پیش اویم 

درون پرده کردم جایگاهش که تا نبود به سوى من نگاهش
ز من آیین بی دینى نبیند درین کارم که مى بینى نبیند

چو یوسف این سخن بشنید زد بانگ کزین دینار نقدم نیست یک دانگ
تو را آید به چشم از مردگان شرم وزین با زندگان در خاطر آزرم
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کسانى که احیاناً با حروف فارسى آشنائى نداشته و سوادِ خواندِن آنان به 
خط عبرى محدود میشده است.

نویسندگان متون فارسیهود:
نویسندگان متون فارسیهود، طى زمان، بدو گروه اصلى تقسیم میشوند: 
گروه اول کسانى بوده اند که بیشتر با زبان و فرهنگ عبرى آشنائى داشته، از 

فارسیهود براى ترجمه متون و قوانین مذهبى استفاده مى کرده اند.
گروه دوم شامل کسانى بوده است که مرزهاى آشنایى آنان از حّد متون 
مذهبى فراتررفته، با زبان و ادبیات فارسى کامًال آشنایى داشته اند. اکثر نوشته 
هاى گروه دوِم بسیار روشن واز نظر دستورى صریحتر از گروه اول است. 
از سوى دیگر نویسندگان فارسیهود از نظر فرهنگى و دینى اغلب تحت 
تاثیر دو گروه متفاوِت یهودیان غیر ایرانى و ایرانیاِن غیر یهودى قرار داشته اند:

1. گروه دانشمنداِن اثر گزارِغیر یهودى:
 درمیان دانشمندان وفالسفۀ یهودى غیر ایرانى که مأخذ و منشاء تقلید 

نویسندگان فارسیهود بوده اند میتوان به نامهاى زیر اشاره کرد: 
الف: موسى بن میمون یا رامبام (Maimonides)، که بر آثار بسیارى 
از نویسندگان و شعراى فارسیهود اثر گزار بوده است. ازجمله آثارى که 
از ابن میمون بهره گرفته اند میتوان به «واجبات و ارکان سیزدهگانه ایمان 
اسرائیل» بوسیلِۀ شاعرِ فارسیهودعمرانى (1508 میالدى) در کاشان، کتاب 

فلسفى «فرائض یهودا» ((Duties of Judah نوشتۀ فیلسوف ایرانى یهودا 
بن االزار(1686میالدى) در کاشان و»حیات الروح» نوشتۀ شاعر ومتفکر 
یهودى سیمانطوب مَِلمد (وفات1821 میالدى) در مشهد نام برد. درمیان 
سایردانشمندان غیر ایرانِى مورد تقلید نویسندگان فارسیهود، میتوان از سعدیا 
گائون، فیلسوف َمشایى در بغداد (942-882/892 میالدى)، بَحیا ابن پکودا 
از کبالیست هاى اسپانیا (اواخر قرن یازدهم میالدى) و یهودا بن شموئیل 
بن عباس بن اِبون از یهودیان اسپانیائى مقیم افریقا (قرن دوازدهم میالدى) 

نام برد. 
2. گروه شعرا و نویسندگان اثر گزارِ ایرانِى غیر یهودى:

از گروه شعرا و نویسندگان ایرانِى غیر یهودى که الهام بخش نویسندگان 
فارسیهود بوده اند و یا آثارشان به فارسیهود باز نویسى شده است، میتوان 
به نامهاى فردوسى، سعدى، موالنا جالل الدین رومى، حکیم عمر خیّام، 
جامى، نظامى، عّطار، حافظ وعبید زاکانى اشاره نمود که دررأس آنها همانا 

فردوسى و «شاهنامه» او میباشد. 
ارزش نوشته هاى فارسیهود:

آثار فارسیهود در جایگاه خود بعنوان گوشه اى از ادبیات زبان فارسى، 
داراى ارزش هاى گوناگون است. بطور اجمال میتوان این ارزش ها را به 

چهار گروه تقسیم کرد:
ارزش زبان شناسى:

نوشته هاى فارسیهود یک کلید اصلى براى پیگیرِى چگونگِى تحّوِل زبان 
پارسى میانه (پهلوى ساسانى) به پارسى نو میباشد. پرفسور ژیلبر الزار از 
دانشگاه سوربن پاریس در مقالۀ ترجمه شده خود بنام « گویش شناسى 
فارسیهود» (پادیاوند جلد اّول، آمنون نتصر، چاپ مزدا: 1996) نوشته هاى 

فارسیهود را دارى اهمیت شایان زبانشناسى و تاریخى میداند.
ارزش تاریخى:

کتاب آنوسیم بابائى بن لطف و ادامۀ آن بوسیله بابائى بن فرهاد و حدود 
دویست بیت اضافى بوسیله ماشیح بن رفائیل داراى ارزش تاریخى هستند. 
عددر این آثار، شرایط زندگى و تغییر مذهبهاى اجبارى به یهودیان ایران را 
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عروسى داود و ابیَگیل از فتحنامه عمرانى،کتاب شموئیل
چو ُشد روز دِگر خورشید، داماد

 بدامادى جهان را جامِ زر داد
عروس َمه چو ُشد در پردة شرم
 از آن خورشید را بازار ُشد گرم

تقاضاى عروسى کرد داماد 
َشهِ نو را عروِس نو فرستاد

زخاّصان چند تن از مهر ورزان
 گِران کابین، به بزم آرند ارزان
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که بجز چند سند کوتاه از آن هیچ اثرى در مراجع دیگر باقى نیست، براى ادا
همیشه در دل تاریخ ثبت نموده است.

ارزش دینى: 
ترجمۀ تراجم و تفاسیر کتاب مقدس بزبان پارسى نو که ابتدا در دوران 
قبل از اسالم، از زبان عبرى بزبان آرامى شرقى ترجمه شده بودند از این 
گروه میباشند. این آثار در ایران اسالمى توّسط َربانان یهودى که سیصد 
سال از ترك تّکم آنان به زبان آرامى شرقى گذشته بود، براى استفادة عاّمۀ 

یهودیان ایرانى ترجمه و با حروف عبرى نوشته شدند. 
ارزش اجتماعى:

شعراى فارسیهود، در ایران اسالمى با تفسیرات و انتخاب الفاظ، نکات 
و اشاراتى را در مورد پذیرش آداب و رسوم و یا نفوذ فرهنگ ایرانى 
واسالمى در جامعه یهودى آشکار میسازند. این نوشته ها و اشعاردرعین 
حالیکه نمودار تعّلق آنان به فرهنگ، آداب و رسوم ایرانى است، گاهى نیز 
از جایگاه و موقعیت کلِى اجتماعى یهودیان و و گاهى از شخصیت تحقیر 

شده آنان سخن مى گویند.
ارزش ادبى: 

آثار نثرونظم فارسیهود نمودار سطح دانش و معلومات علمى و فرهنگى 
جامعه یهودیان ایران است. مقایسه متون و انواع مختلف آن با آثار ادبِى 
شاعران ایرانِى غیر یهودى، میتواند درجۀ آگاهى یهودیان به علم بدیع و 
عروض و قافیه و تسّلط آنان را بر مصرف واژگان و دستورزبان فارسى بر 

خواننده آشکار سازد. 
طبقه بندى آثار فارسیهود:

آثار فارسیهود رااز دیدگاههاى مختلف به انواع گوناگون تقسیم و طبقه 
بندى کرده اند. آمنون نتصراین آثار را به ترتیب زیر تقسیم نموده است:

از نظر زمانى، بدو دورة قبل و بعد از مغول؛
از نظر سبک، به دوگروه نظم و نثر؛

از نظر متن، به مطالب مذهبى و غیر مذهبى. 
همین آثار را ژیلبر الزار ایرانشناس فرانسوى بچهار دوره زمانى تقسیم 

کرده است . دوران اّول و دّوم الزار برابر با دوران قبل از مغول و دوران سّوم 
و چهارم برابر با دوران بعد از مغوِل تقسیم بندِى نتصر است.

دوران اّول، از قرن 8 تا 11 میالدى:
در این دوران که دوره درخشش فرهنِگ عرب است، مسیر تغییر و تکوین 
زبان پارسى نو یا فارسى را بصورت پراکنده در آثار و نوشته هاى زرتشتیان 
و یا یهودیان ایرانى مشاهده مى کنیم. در دوران اولیّه تسلط اسالم بر ایران، 
غیراز نوشته هاى عبرى که بوسیلۀ ایرانیان یهودى نوشته شده است ،آثار 
زیادى از پارسى نو موجود نیست. آنچه را هم که ازآثار فارسیهود در این 
زمینه یافته شده است، بجز چند ظرف، سنگ قبر و یا کتیبه و اسناد ناقص 
بیشتر نیستند. آثار یافته شده در این دوران فقط از نظر مذهبى و زبان شناسى 

مورد توجه میباشند و داراى ارزش ادبى نمى باشند. 
دوران دّوم، آثار متعلق به قرون 12 تا 14میالدى:

اغلب این آثار مربوط به دوران ترجمه و تفسیر کتاب مقدس از زبان 
عبرى و آرامى شرقى به فارسى بوده است که بصورت نثر نوشته شده اند. 
این آثار اکثراً درکتابخانه ها و موزه هاى بین المللى در پاریس، لندن، سن 
پطرزبورگ و اورشلیم قرار دارند. از آن جمله عبارتند از ترجمۀ کتاب استر، 
که تاریخ 1280 میالدى بر آن نوشته شده است و متعلق به کتابخانۀ ملى 
پاریس مییاشد. از جمله سایر این گونه آثار ترجمه (تفسیر) کتاب حزقیل 
بفارسیهود است که حدوداً درهمان دوران نوشته شده است و در کتابخانۀ 

پطرزبورگ نگاهدارى میشود.
دوران ّسوم، آثار متعلق به قرون14 تا 18 میالدى:

نوشته هاى فارسیهود دراین دوران سر آغاز کارهاى ادبى و غیرمذهبِى 
یهودیان ایرانى بوده ازشکوفایى فرهنگى آنان در قرون وسطى با ما سخن 
میگویند. این دوران بعلت شکست بغداد بوسیلۀ هالگو خان مغول بسال 
1258 میالدى، باعث تغییرسرنوشت جهان از جمله یهودیان ایران شد. 
درفاصله سالهاى 1258تا 1291 میالدى، عدم تعّلق ایلخانان به اسالم همانا 
باعث آزادى فرهنگى، اجتماعى و سیاسى غیر مسلمانان، از جمله یهودیان، 

گردید.

صحنه اى ازحماسۀ موسى نامه، سرودة 
شاهین 

کشته شدن بلعام بدست پینحاس
چو دهقان دانه اندر شوره کارد
 ز سود و مایه چیزى بر ندارد

زمین شوره را قدرى نباشد 
گر آب زندگى بروى بپاشد

زمرد بد ُگهر خود را نگه دار
 که همچون شوره نیکوئى ناورد بار

زبانش جز بدى چیزى نگوید 
بجز آزار دل ه ا را نجوید

چو بلعام گرامى بد ُگهر بود 
نبودش دانِش پیغمبرى سود
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بزرگترین شعراى فارسیهود، شاهین درقرون13تا 14 میالدى، عمرانى در 
قرون 15تا 16 میالدى و بابائى بن لطف در قرن 17 میالدى متعلق باین 
دوران هستند. باید در نظر داشت که در این دوران، همزمان با پیدایش نظم 
و نثر ادبى، هنوزنوشتن تراجم و تفاسیر کتب مقدس و سایر نوشته هاى 

غیر مذهبى ادامه داشت. 
دوران چهارم، آثار متعلق به قرون 17 تا 19 میالدى:

این آثار اکثراً متعلق به خراسان بزرگ و مناطق دورازدسترس پادشاهان 
صفویه است. زیرا در این دوراِن تاریک فرهنگى، به علت چیرگِى مذهب 
اقلیّت ها براى پیشگیرى از  بلکه سایر  ایرانى،  تنها یهودیان  نه  حاکم، 
فشارهاى مذهبى اقدام به جالى وطن کردند. گروهى به هند و چین رفتند 
ولى اکثرآنان در ناحیه بخارا و نواحى اطراف توانستند به زندگى خود ادامه 
دهند و آثار ادبى خود را در قالب زبان فارسى و یا تاجیک براى ما باقى 
گذارند. در اواخر قرن 18همچنین قرن 19 میالدى برگردان شاهکارهاى 
ادب فارسى، بفارسیهود از جمله آثار سعدى و حافظ و جامى گوشه اى از 

آثار فارسیهود را در بر میگیرند. 
در قرن بیستم، بعلت آموزش زبان وحروف فارسى به جوانان یهودى 
در مدارس آلیانس و پس ازانقالب مشروطه در مدارس مّلى ایرانى نیاز به 
نوشتن به خط عبرى کمترشد. درنتیجه وجود و لزوم به نوشتن به فارسیهود 
کم کم از رونق انداخت. هم اکنون برخى از بزرگساالن ایرانى یهودى باین 

خط با هم مکاتبه میکنند. 
اشعار فارسیهود از نظر سبک و نوع مفاهیم

اشعار فارسیهود از نظر سبک یا نوِع مفاهیِم متون بچند گروه تقسیم 
میشوند که از جمله عبارتند از:

1- سبک حماسى و انواع آن:
الف) اشعار حماسى اسطوره اى از جمله، قسمتهایى از آفرینش نامۀ 

شاهین و فتحنامۀ عمرانى؛ 
ب) اشعار حماسى مذهبى از جمله، قسمتهایى از موسى نامۀ شاهین، 

فتحنامه عمرانى و شوفطیم نامۀ اهرون بن ماشیه؛
ج) اشعار حماسى تاریخى از جمله، اردشیر نامۀ شاهین و دانیال نامۀ 
خواجۀ بخارایى یاحنوکا نامۀ عمرانى مربوط به تسلط یونان و فرهنگ آنان 

بر یهود، در دوران قبل از مسیح است. 
2- سبک داستانسرایى تاریخى: 

کتاب انوسیم وگزارش هاى مستند بابایى بن لطف کاشانى از آن جمله 
است. این گزارش هاى مستند از دوران سلطنت صفوى یعنى اوایل دوران 
از دوران شاه عباس دوم (1660- 1613  اول و قسمتهایى  شاه عباس 
میالدى) سخن میگویند و پس از او از سوى نوه یا نبیره اش بابایى بن 
فرهاد کاشانى تا حملۀ اشرف افغان ادامه پیدا کرده ماشیح بن رفائل از کاشان 

حدود دویست بیت بآن اضافه نموده است.
3- سبک غنایى:

الف) اشعار احساسى از جمله : 
1) قسمت هایى از داستان یوسف و زلیخاى شاهین در آفرینشنامه؛

2) قسمت هایى از ساقى نامۀ عمرانى در وصف طبیعت؛ 
3) فراق و هجران در غربت سرودة یوسف بن اسحق یهودى.

ب) اشعار عرفانى از جمله :
1) قسمت هایى از ساقى نامۀ عمرانى؛

2) شاهزاده و صوفى از الیشاى بن شموئیل (راغب)؛
3) قسمت هایى از حیات الروح سیمانطوب ملمد ( نظم ونثر)؛

4- سبک پند و اندرز از جمله:
1) گنجنامۀ عمرانى، سروده شده بر پایه اندرز پدران یا رسالۀ میشنایى 

َمِسخت آبوت ؛ 
2) سیزده اصول ایمان اسراییل سرودة عمرانى.

5- سبک مدیحه سرایى: 
این سبک فقط توسط شاهین در مدح سلطان ابو سعید (1316-1335) 

پادشاه ایلخانى در اثر منظوم اردشیر نامه آمده است.
6- سبک طنز از جمله:

اشعار طنز اَمینا که بخصوص در ابراز دلسردى از همسرش، در مورد زنان 
گفته شده است.

حماسۀ موسى نامه، سرودة شاهین
انداختن مادر، موسى علیه الّسالم را در آتش سوزان از ترس فرعون

چه چاره پس که چاوشان درآیند
بما یک دستبردى وا نمایند

 به خانه در نبود آن لحظه عمران 
به گِلکارى بوداوغمگین وحیران
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مروري بر جلوه هاي نئونازیسم در جمهوري اسالمی و ماجراي پوریم

می توان گفت که هیچ پروژه ي تبلیغاتی در ایران 
پس از پایان جنگ ایران و عراق، پرخرج تر، پیگیرتر 
وبی رحمانه تر از برنامه هاي ضدیهودي جمهوري 
اسالمی نبوده است. این برنامه ها با هدایت و رهبري 
با مشارکت وزارتخانه هاي  وزارت اطالعات و 
گوناگون و موسسات ظاهراً دینی و آموزشی از 
طریق ترجمه و ترویج جعلیاتی مانند «پروتکل هاي 
بزرگان صیهون» و انتشار کتاب هاي ظاهراً تحقیقی 
و تاریخی از قبیل «زرساالران یهودي و پارسى...» 
آغاز به کار نموده و با مقاالت فراوان در گستره ي 
مطبوعات مجاز و حمایت شده و سپس با تولیدات عظیم تلویزیونی، سینمایی 
و رسانه اي ادامه یافتند. رژیم در تالشی گسترده تر و با استفاده از تجربیات 
فاشیست هاي بعثی سوري و دیاسپوراى فلسطینی، تبلیغات ضدیهودي خویش 
را در ده ساله ي اخیر جهانی نموده و با به کارگیري عوامل خارج کشوري خود، 
حمایت مالی و عملیات خویش را با چپ نوین ضدیهودي و بخش هایی از 
اپوزیسیون «اصالح طلب» و «ناسیونالیست» در آمیخت. بدین ترتیب فاشیزم 
احمدي نژادى با همیاري عناصر نزدیک به نئونازي هاي آلمانی، اروپایی و 
آمریکاي جنوبی، هم در عمل و  هم به صورت نمادین به مثابه رهبر جریانات 

ضدیهودي جهانی خود را تثبیت نمود. 
ماجراي تحریکات «پوریم»

در این میانه ، ماجراي پوریم جایگاه ویژه اي را در تبلیغات رژیم اشغال 
نموده و بُعد نژادپرستانه ي آنتی سمپتیزم را در تبلیغات ضدیهودي برجسته تر 
ساخته است. عناصر «چپ» ضدیهودي و سایر افراد و گروه هایی که از جانب 
فاشیست هاي احمدي نژادي به ایران دعوت شده و ظاهراً از کمک هاي نظام 
نیز بهره مند شده اند، در بازگشت به آمریکا طی فعالیت هاي برنامه ریزي شده 
توسط احمدي نژادیان و البی هاي رژیم، مسئله پوریم را بدون کوچکترین 

بلواي انیرانیان

آگاهی و تحقیقی در برنامه هاي خود به عنوان مدرکی بر شرارت ذاتی و 
تاریخی یهودیان مطرح نموده اند.

تحریکات ضدیهودي در زمینه ي پوریم، دوبار در تاریخ ایران مورد استفاده ي 
جریانات یهود ستیز قرار گرفته و در جهت ایجاد تنّفر تا مرز قتل عام یهودیان 
در ایران پیش رفته است. ما، چنین تحریکاتی را یک بار در زمان جنگ 
جهانی دوم به وسیله ي «رادیو برلن» از جانب کارگزاران هیتلري ایران (مانند 
بهرام شاهرخ، گوینده ي فارسی این رادیو) و بار دیگر از جانب فاشیست هاي 
احمدي نژادي (مانند محمدعلی رامین، مشاور رئیس جمهور و ...) در چند 

ساله ي اخیر شاهد بوده ایم. 
محتواي هر دو مورد این تحریکات کامالً یکسان و اساساً بر مبناي جعل 
تاریخ باستان، و هدف هر دو جریان، تحریک مردم به حمله و کشتار یهودیان 
ایرانی بوده است. هر چند هر دوي این تحریکات تاکنون بر اثر مواجهه با 
شرایط غالب جهانی با شکست مواجه شده اند، اما همان تعداد قلیل افراد 
تحریک شده، توانایی ایجاد فاجعه را داشته اند و تخم تنّفر تاریخی را در 
خاك ما کاشته اند. تحریکات فاشیست هاي هیتلري موجب ده ها مورد حمله 
به یهودیان ایران و هزاران مورد توهین و تهدید جانی به آنان گردید که تا 
امروز، پس از هفتاد سال، آثار تلخ روانی آن باقى است. تبلیغات فاشیست هاي 
احمدي نژادي هم به دنبال سال ها تبلیغات یهود ستیزانه ي سایر سران نظام، 
موج نوینی از مهاجرت یهودیان تهدید شده را ایجاد نموده و تا حد تهاجم 
نیروهاي بسیج «دانشگاه همدان» با بیل و کلنگ، براي تخریب زیارتگاه 
موسوم به «ناوي» (نبی) یا «استر و مردخاي» پیش رفت که تصاویر آن از 
طریق اینترنت در دسترس همگان قرار گرفت. در چند ساله اخیر، همواره 
در حوالى جشن پوریم این تحریکات از سر گرفته می شود و احتمال بروز 
فاجعه کماکان به جاي خود باقی است. گسترش تبلیغات نئونازیستی در زمینه  
پوریم در عرصه ي اینترنت این بار تا به حدي است که تعداد بسیاري، اعم از 
هواداران یا مخالفین نظام، به صرف ضدیهودي بودن این تبلیغات، جعلیات 
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نظام را پذیرفته و هر کدام به نوبه  خود به سربازانی در خدمت این جنبش 
مبدل شده اند و اگر خود فاجعه آفرین نباشند، دفاعی  نیز از مظلومان به هنگام 

فاجعه نخواهند کرد و  اي بسا که آتش  بیاران معرکه  نیز بشوند.
روایت فاشیست ها:

روایت فاشیست ها در زمینه ي تاریخچه ي پوریم بر این فرضیه ي جعلی 
استوار است که گویا یهودیان در دوران هخامنشی تصمیم به قتل عام ایرانیان 
گرفته و با اغواي پادشاه توسط همسر یهودي خود «استر»، دست به چنین 
کشتاري نیز زده اند. راویان جمهوري اسالمی همچنین نتیجه گیري می کنند 
که بدون توجه به جنگ هاي خارجی، جدال هاي جانشینی و موارد بی شمار 
شورش هاي درون امپراطوري، سقوط امپراطوري هخامنشی بر اثر حادثه ي 
پوریم صورت گرفته است! بنابراین، به زعم «میهن دوستان» نظام ضد ایرانی 
جمهوري اسالمی، الزم است که ایرانیان امروزي که البد همگی از تخمه و 
نژاد هخامنشیان هستند(!) انتقام این فاجعه را از یهودیان امروزي که هنوز از 

نقطه نظر این فاشیست ها، گروهی خارجی به حساب می آیند، بگیرند. 
چگونگی این انتقام نیز بسته به اینکه چه کسانی آن را تجویز می کنند، از 
قتل عام یهودیان، تا تخریب زیارتگاه چند هزار ساله ي «استر و مردخاي» در 
همدان- که ضمناً در طول تاریخ مورد احترام و مراجعه ي مسیحیان و مسلمانان 

نیز بوده است- تا تغییر اجباري مناسک دینی یهودیان را دربرمی گیرد. 
آلمانی  هاي هیتلري، عالوه بر کشتار میلیونی یهودیان اروپا به مثابه نژادي 
پست، بارها یهودیان خاصی را به انتقام «کشتار» ده نفر از فرزندان هامان 
(وزیر یا رهبر دینی) در زمان هخامنشیان، اعدام کرده اند. در حوالی عید پوریم 
سال هاي 1942 و 1943 میالدي، در چند نقطه ي لهستان، یهودیانی را ده-ده به 
دار آویختند و از طریق رادیو برلن، ایرانیان «هم نژاد» خود را تحریک به تهاجم 
به یهودیان نمودند. این عمل فاشیست هاي هیتلري، حتی با فرض درست 
بودن فرضیات جعلی آنان، از نظر تاریخی و انسانی، عملی است به غایت 

شنیع که در تصور هیچ انسان متمدنی نتواند گنجید: 
کشتار یهودیانی لهستانی، به دست فاشیست هاي آلمانی، به انتقام ده تن از 

فرزندان یک وزیر «ایرانی» در شهر شوش، در 2500 سال قبل!
باز هم با فرض حقیقت داشتن جعلیات نامبرده، با توجه به وقوع هزاران 
جنگ خارجی و داخلی در جهان طی چند هزاره تاریخ تمدن، به موجب 
تجویز انتقامی این چنین بی رحمانه و در ابعادي آن چنان وسیع، احدي، 
احدي را در پهنه ي گیتی زنده نخواهد گذاشت! و چنین است منطق امروزي 

مشاورین رئیس جمهوري که ایران را مضحکه ي جهانیان ساخته اند.
آیا چنین تبلیغاتی ایرانی است یا انیرانی؟ آیا طراحان چنین تبلیغاتی، شرارت 
خود را به یهودیان محدود خواهند ساخت یا مانند همنوعان آلمانی هیتلري 
خویش، سرانجام همگان را یکی پس از دیگري در شعله هاي خشم خود 
خواهند سوزاند؟ آیا پراکندن همین نوع تحریکات عوام فریبانه و انتقام جویی 
کور هم اکنون بهانه اي در دست انسان ستیزانی مانند شیعه کشان بی احساس و 
بی رحم پاکستان، افغانستان و عراق یا آدمخواران عرصه ي جنگ داخلی سوریه 
که شیعیان را با لفظ تنفر برانگیز «صفوي» خطاب می کنند، و تخریب کنندگان 
بناهاي مذهبی و زیارتگاه هاي شیعیان در منطقه ي خاورمیانه نیست؟ آیا راه 
بازگشتی براي پاکسازي چهره ي ایران ما از لوث چنین تبلیغات و تجویزاتی 

باقی مانده است؟
مشاوران  هدایت  با  احمدي نژادي،  فاشیست هاي  دیگر،  سوي  از 
«دانش آموخته» در آلمان و خط گرفته از دوستان نئونازي خود، آنچه در 
کشورمان کمیاب بوده است را همانند یک کاالي مسموم و انسان ُکش به ایران 

وارد کرده اند و در معرض فروش به جوانانی که با سانسور سی ساله ي نظام 
روبرو بوده اند قرار داده اند. «آوخ ز فروشنده، دریغا ز خریدار!»

ابراز احساسات تصنّعی و تاریخ نگاري جعلی فاشیست هاي رژیم کنونی، 
همانند ادعاها و «انتقام  جویی» نازي هاي آلمانی، بسیار بی جا، و به غایت 
حیرت انگیز است، زیرا که اینان همان کسانی هستند که ضمن دشمنی دیرسال 
با فرهنگ و تاریخ ایران باستان، خود به نابودي آن تمدن و کشتارهاي مکرر و 
بی حساب اعراب مسلمان از ایرانیان افتخار می کنند و از پاکسازي آن مردمان 
و دین و فرهنگ و آثارشان نیز شادمان هستند! معلوم نیست که اینان را به ایران 
چه کار است، جز آنکه در این پهنه، پاسدار تداوم اشغال گري و تبعات آن 
باشند و در صدد پاك کردن آخرین بازماندگان تمدن باستانی ایران، از جمله 

یهودیان، از صفحه ي روزگار برآیند. 
تاریخچه ي پوریم:

داستان پوریم، حکایت وقایعی است که در دوران هخامنشی در شهر شوش 
و سپس در سراسر امپراطوري، از هند تا مصر و حبشه و از یونان تا سواحل 
دریاي پارس اتفاق افتاده اند. به موجب این داستان، پادشاه هخامنشی که از 
او به نام هاي «اخش-وروش» (خشایارشا)، یا آرتا- شرشس یا آرتا زاکسیس 
(اردشیر درازدست)،  حاکم 127 والیت یاد شده است، به خواسته ي وزیر 
خود، یا رهبر دینی نوظهور خود به نام هامان، دستور قتل عام تمام یهودیان در 

سراسر والیات امپراطوري را صادر می نماید. 
در این میان، مردي یهودي به نام «ُمردخاي»، از نجات یافتگان اسارت بابل، 
که سابقاً جان پادشاه را از توطئه اي نجات داده و رفت و آمدي در دربار نیز 
داشته است، به استر (نام یهودي: هداسا- نام ایرانی به قول طبري: استوریا) 
دختر عموي خود که پس از فوت والدین توسط ُمردخاي پرورش یافته و 
عدبعداً ملکه  محبوب پادشاه شده بود خبر را می رساند و از او می خواهد که قوم 
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خود را از نابودي نجات دهد. پادشاه، پس از باخبر شدن از سابقه ي خدمات ادا
ُمردخاي و با عشق و اعتماد به ملکه ي استر، از آنجا که قانوناً توانایی ابطال 
فرمان خود را نداشته است، فرمان جدیدي صادر می کند که براساس آن 
یهودیان اجازه ي دفاع از خود را در برابر مهاجمین در همان تاریخ حمله ي 

قوم هامان و هواداران او، داشته باشند. 
بدین ترتیب، یهودیان در همان تاریخ تعیین شده براي نابودي آنان، یعنی 
در 14 ماه اّدار، در حوالی ماه هاي بهمن و اسفند، در برابر حمله ي هامانیان 
ایستادگی نموده و با همراهی ساتراپ ها، حّکام و نیروها و مردم محلی، هم در 
شوش و هم در گستره ي والیات 127 گانه، دشمنان خود را از میان برمی دارند. 
در این مبارزه، هامان بر سر داري که براي ُمردخاي ساخته بوده است حلق آویز 
شده و ده فرزندش را در درگیري ها کشته شده بودند در شهر آویزان می کنند. 
مردخاي در دربار هخامنشی به مقامی برجسته گمارده می شود، استر ملکه به 
قول طبري،  مادر پادشاه بعدي می گردد و یهودیان نجات خود از انهدام کامل و 
مسلم را جشن می گیرند. نام این جشن که تا به امروز برگزار می شود، «پوریم» 
است، که وجه تسمیه ي آن، «قرعه» اي است که روز کشتار آنان را تعیین کرده 

بود، اما تبدیل به روز نجاتشان گردید.
متفکرینی هستند که داستان پوریم را افسانه اي پیش نمی دانند، زیرا که هیچ 
اثر باستانی در تائید آن نیافته اند و هیچ کاوش علمی در بخش هاي قدیمی 
ساختمان زیارتگاه مربوطه در همدان، یا در رابطه با قبور داخل آن که گویا 
متعلق به ملکه ي استر و شخص ُمردخاي می باشد و یا در گورستان هاي وسیع 
اطراف آن که امروزه به بهانه ي ایجاد پارك و خیابان مصادره شده است، 

صورت نگرفته است. 
اندیشمندان دیگر، براي این داستان تنها ارزش هاي نمادین و اخالقی 
قائلند و از جمله اینکه آن را نمادي از پیروزي ارزش هاي ایرانی هخامنشی 
بر تالش هاي انحصارگرایانه ي دینی، یکسان سازي فرهنگی و تمرکزگرایی 

سیاسی که توسط هامان نمایندگی می شده است، می دانند.
البته هر کدام از نظرگاه هاي نامبرده، به جاي خود قابل بحث و طرح و بررسی 
می باشند، اما از آنجایی که هم یهودیان و هم مسیحیان، عقیده و احساس خود 
را براساس متون اصلی داستان استر استوار ساخته اند و هم مخالفین فاشیست 
آنها، تحریک و تبلیغ خود را بر مبناي ماجراي پوریم به عنوان یک واقعه ي 
تاریخی، مطرح نموده اند و به خصوص از آنجا که تحریکات نامبرده و تبعات 
احتمالی و واقعی این تحریکات، براساس «قضاوتی تاریخی» انجام پذیرفته 
یا خواهند پذیرفت، الزم است که در اینجا نیز به چند نکته  ي کلیدي از 
تاریخچه ي پوریم اشاره نماییم تا کسانی که به جز تحریکات فاشیست هاي 
احمدي نژادي، چیزي از این داستان نمی دانند تشویق به مطالعه و نتیجه گیري 

مستقیم گردند.
منابع حکایت پوریم

منابع داستان پوریم، نوشتجاتی هستند معدود، مختصر و باستانی که با 
تفاوت هایی چند یا تحت نام «کتاب استر» به تورات ملحق شده و مقدس 
تلقی شده اند یا تحت نام هاي دیگر توسط مورخان یا تحلیل گران یهودي به 

عنوان تاریخ، نگارش یافته اند.
بزرگترین معضل امروزي ما آن است که فاشیست هاي احمدي نژادي، به 
جاي آنکه ادعاي خود را الاقل در چهارچوبه ي اطالعات مندرج در این منابع، 
محدود نمایند، آنها را نادیده گرفته، اطالعاتی را خود جعل نموده و آنها را به 

عنوان مدرك به دادگاهی عمومی و بی اطالع ارائه می نمایند!

معروف ترین منبع در این مورد، «کتاب استر» از ملحقات تورات سنتی عبري 
مرسوم است که به همه ي زبان هاي زنده ترجمه شده است. نسخه ي فارسی 
آن به نام «کتاب مقدس»، شامل متون دین یهود و مسیحیت،  در ایران موجود 
و انگلیسی آن به روي اینترنت قابل دسترسی است. در این منبع پادشاه را 

اََخش- و روش نامیده اند که گویا همان خشایارشاست. 
«کتاب استر»گویا در قرن چهارم قبل از میالد نوشته شده و بعدها به تورات 

ملحق شده است.
منبع دیگر، تورات موسوم به «70 تن» یا ”Septuagint“ می باشد که در 
فاصله ي قرون سوم تا اول قبل از میالد، در اسکندریه به زبان یونانی ترجمه 
شده و بیشتر مورد استفاده و اعتماد مسیحیان ارتدکس شرقی است. در این 
تورات، پادشاه را «آرتا- شرشس» یا اردشیر اول معروف به درازدست معرفی 
می کنند. این منبع نیز به طور کامل و به زبان انگلیسی روي اینترنت قابل 

دسترسی است. 
نیست  برخوردار  از معروفیت چندانی  متأسفانه  منبع جالب دیگر که 
دارد نام  یهودیان»  باستان  «تاریخ  است،  نشده  ترجمه  هم  فارسی  به  و 
و  یهودیه  دولت  سردار  توسط  که   (Antiquities of the Jews)
تاریخ نویس بزرگ  یهودي موسوم به یوسف فرزند متتیا، یا به قول رومیان 
Josephus Flavius، به زبان یونانی و براي استفاده ي رومیان در قرن اول 
میالدي یعنی 1900 سال پیش و در دوران اشکانیان نوشته شده است. در 
این منبع باستانی، بخش کاملی به تاریخ پوریم اختصاص داده شده و در آن، 

نویسنده پادشاه را اردشیر معرفی کرده است. 
هیچ منبع باستانی دیگري که داستان پوریم را نقل کرده باشد در دسترس 
نیست و بین منابع نامبرده، هیچ تفاوت قابل توجهی در محتواي داستان وجود 
ندارد. معلوم نیست که فاشیست هاي احمدي نژادي ادعاهاي خود را از کجا 
به دست آورده اند که این چنین به اتهام زنی تاریخی پرداخته اند و داستان را به 

صورت «کشتار ایرانیان» به دست یهودیان جلوه داده اند.
آیا شادمانی و جشن به مناسبت رهایی از کشتار جرم است؟

هر انسانی از رهایی از مرگ شادمان می شود و این شادمانی هنگام رهایی 
فرزندان و برادران و خواهران صد چندان می گردد. همین گونه است احساس 
ناشی از رهایی یک قوم و ملت کامل، از کشتار بی رحمانه و دردناك جمعی. 
از این روست که یهودیان پوریم را جشن می گیرند. آیا این جرم است؟ و آیا 
فاشیست هاي احمدي نژادي همانند همفکران آلمانی هولوکاست ساز خود، 
یهودیان را فاقد هر نوع حقی می دانند؟ و عکس العمل طبیعی را نیز از آنان 

قبیح می پندارند؟
آیا کشتار دسته جمعی یهودیان امري پسندیده است؟

طبق اخباري که در منابع نامبرده آمده است، پادشاه وقت به مناسبت خواسته ي 
 ،(Josephus) «هامان که بر طبق منابع توراتی وزیز و به قول «ژوزیفوس
پیامبر دینی نوین معرفی شده است، فرمان قتل عام کامل یهودیان را در سراسر 
پهنه ي امپراطوري در یک روز معین صادر می کند. این فرمان مشخصاً به یک 
ُجرم و آن هم عدم تعظیم یک یهودي به شخص هامان و فرضاً عدم اقتداي 
یهودیان (؟) به رهبري یا پیامبري آن شخص صادر می گردد. کسانی که امروز 
نیز چنین عملی را جرم محسوب می کنند و سزاي آن را کشتار جمعی در 
سطح جهانی می دانند، بدون شک عقالً و وجداناً تفاوت چندانی با جنایتکاران 
هیتلري ندارند و در صورتی که قدرت کافی یا اسلحه ي قدرتمندي در دست 

داشته باشند، باز هم به چنین جنایاتی دست خواهند زد.
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پرونده 

آیا در هیچ مکتبی دفاع از خود جرم است؟
هر سه منبع نامبرده روي اینترنت به زبان انگلیسی در دسترس جهانیان است 
و «کتاب استر» ملحق به تورات، در ایران نیز به زبان فارسی قابل دسترسی 
و مطالعه می باشد. در تمامی منابع نامبرده،  بارها به کلمات «دفاع و مقاومت» 
برخواهیم خورد و هیچ نکته ي ناروشنی در مورد ماهیت مبارزه ي یهودیان 

وجود ندارد. 
در این منابع تأکید شده است که چون حکم اولیه ي پادشاه قابل برگشت 
نبوده، حکم دوم تنها در رابطه با دفاع در برابر تهاجم هامانیان جاري بوده 
است. جمالت چندي در این منابع بر«ُکشتن مهاجمین» صراحت دارند 
که در اکثریت موارد، تأکید بر عدم غارت نیز ماهیت دفاعی این مبارزه را 
نشان می دهد. منابع مزبور همچنین به شراکت ساتراپ هاي پارسی، حکام و 
بسیاري از مردم محلی در دفاع از یهودیان در برابر مهاجمین نیز اشارت دارند. 
بدین ترتیب روشن است که حذف چنین اخباري از روایت فاشیست هاي 
نامبرده، قدم اول در رابطه با یک جعل تاریخی است، وگرنه چگونه می توان 

پوریم را «کشتار» وانمود کرد؟
آیا یهودیان باستان، «ایرانیان» (پارسیان) را «کشتار» کرده اند؟

تنها منابع در مورد داستان پوریم، که بدان ها اشاره کرده ایم، از آغاز ماجرا، 
هامان را عقاقی (اجاجی) و از اوالد «عمالیق» یعنی از اقوامی معرفی می کنند که 
در سرزمین هاي عربی یا کنعانی غرب آسیا، یعنی در مناطق شمالی عربستان 
و جنوب اسرائیل کنونی در صحراهاي نقب و سینا زندگی می کرده اند. 
ژوزیفوس، تأکید  مشخص بر غیرپارسی بودن هامانیان می کند. در تورات 
موسوم به «70 نفر»، پادشاه هامان را «مقدونی» خطاب می کند که احتماالً 
اشاره اي به جاسوس بودن او و قصد او بر ایجاد جنگ داخلی در ایران دارد. 
بنابراین چگونه است که فاشیست هاي احمدي نژادي و نازي هاي آلمانی از 
«کشتار ایرانیان» صحبت می کنند؟ واقعیت آن است که این گونه حادثه آفرینان 
از هر بهانه اي براي تحریک عوام و برانگیختن جوانان پراحساس و کم سواد، 

سوء استفاده کرده و خواهند کرد. 
گویندگانی که به تخریب تمدن پارسی و ایران باستان افتخار می کنند، 
شنوندگانی که به احتمال قریب به یقین هیچ ارتباطی با پارسیان باستان ندارند 
(زیرا که ایرانیان امروزي اکثراً از نسل اقوام دیگري هستند که در این جغرافیا 
ساکن شده اند) را تحریک به انتقام گیري از «کشتار» کسانی می کنند که قربانی 
پیشینیان همین گویندگانند! آیا چنین رفتار فریبکارانه اي به جز اختالف افکندن 
در میان یک ملت رنگارنگ و چندین قومی و به جز کاشتن تخم کینه در میان 
مردمی صلح جو و طالب دوستی نیست؟ کدامین توطئه  انیرانی آرزوي تربیت 
نسل جدیدي از بی رحمان و کشتارکنندگان را در صحنه ي ایران تدارك دیده  

است؟
منابع فوق ارقام تلفات مهاجمین هامانی را 77 هزار، 75 هزار و 15 
هزار بیان کرده اند. این ارقام به جز مورد شوش که در آن جمعاً 800 تن 
کشته شده اند، شامل تلفات در 127 والیت امپراطوري هخامنشی است. 
باز هم به فرض صحت این ارقام یا به فرض نمادین بزرگ بودن رقم 
تلفات هامانیان، کدامین مغز توطئه گري، کشته شدن کسانی را در هند 
و مصر و حبشه، در یونان و یمن و آفریقاي شمالی،  «کشتار ایرانیان» 
می نامد؟ آیا به جز این است که فاشیست هاي احمدي نژادي، تنها قصد 
تحریک احساسات نژادي یا ملی ایرانیان امروزي را در مسیر فتنه افکنی 

جنایتکارانه خود دارند؟

ایران بعد از پوریم
مطالعه تاریخ نشان می دهد که همزیستی یهودیان و پارسیان و سایر ایرانیان 
باستان، با افت و خیزهایی، تا یک هزار سال بعد بر جاي خود باقی می ماند. 

چنین تداومی با فرضیه ي «کشتار ایرانیان» به هیچ روي خوانایی ندارد. 
یهودیان ساکن یهودیه (اسرائیل خانه ي دوم) تا زمان شکست داریوش 
سوم متحد نظامی هخامنشیان بوده اند و در زمان قیام یهودیان بر علیه رومیان، 

اشکانیان نیز آنان را متحد خود می دانسته اند.
زیارتگاه استر و ُمردخاي، صرفنظر از حقیقت نسبت تاریخی آن به این دو تن، 
قرن ها به همین نام معروف بوده است، چگونه است که پارسیان و سایر ایرانیان 
باستان در هزاره ي بعد از واقعه ي پوریم یعنی در زمان اشکانیان و ساسانیان به 
فکر «انتقام» از یهودیان و تخریب این زیارتگاه، آن هم در میانه ي شهري کلیدي 
مانند همدان نیفتاده بودند و تنها در قرن بیست و یکم بوده است که مفتخران به 

نابودي تمدن پارسی و ایرانی باستان ناگهان به فکر «انتقام» افتاده اند؟
به هر تقدیر، در دوران کنونی دیگر هیچ سیاهکاري و توطئه اي از جانب 
وابستگان نظام، حیرت ما را برنمی انگیزد و تنها تأسفمان از سقوط میهن باستانی 
افزایش می دهد. در این زمان، کشتار اعراب و مغول ها و تمدن براندازي آنان 
تحت الشعاع اختالفات دینی داخلی و منطقه اي قرار گرفته است. کجاست سخنی 
از یهودیان احیاءکننده ي تمدن در ایران ویرانه ي بعد از مغول ها، از وزیرانی چون 
سعدالدوله و رشیدالدین فضل اهللا که مغوالن را رام و ایران را آباد نمودند و البته 

هر دوتن به دست متعصبین همنوع همزادان امروزي شان به قتل رسیدند؟
و  سازندگان  با  دشمنی  و  کشتارکنندگان  و  ویران گران  با  آشتی 
دوستداران،خصیصه اي انیرانی است. آنان که خود را ایرانی می دانند، که خیر 

عالم بر آنان ارزانی باد، به هوش باشند. 
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پرونده 

شهال زرگریان جاودان(پرزیدنت فدراسیون یهودیان ایرانى آمریکا):

شهال زرگریان جاودان پرزیدنت فدراسیون یهودیان ایرانى آمریکا، سه 
سال و نیم پیش این مسئولیت را عهده دار شد و در این مدت توانسته 

است در راستاى اهداف فدراسیون گام هاى بلندى بردارد. 
او که قریب به 45 سال قبل، از ایران به ایاالت متحده آمریکا مهاجرت 
کرده و از سال 2005 به این سو در لس آنجلس ساکن است از نزدیک 
شاهد ظهور و رشد جامعه ایرانیان مقیم آمریکا بوده است و به نوبه خود 
در مسئولیت هایى که به عهده گرفته است در راستاى قوام هرچه بیشتر 

این جامعه کوشیده است.
او هدف عالى فدراسیون یهودیان ایرانى آمریکایى را اتحاد و همدلى 
بین همه ایرانیان مهاجر دانسته و تصریح مى کند که در این راستا این نهاد 
مدنى در طول حیات سه و سه ساله خود کوشش هاى مجدانه اى به خرج 

داده است.
با هم گزارشى از دیدار نمایندگان ایرانشهر را با پرزیدنت فدراسیون 

یهودیان ایرانى آمریکا مى خوانیم.

هدف عالى فدراسیون
 اتحاد و همدلى بین همه ایرانیان است

به گفته شهال زرگریان جاودان سابقه تاسیس فدراسیون به آغاز مهاجرت 
گسترده ایرانیان در وانفساى همهمه انقالب ایران در سال 1979 باز مى گردد 

و تصریح مى کند:
«در سال 1979 گروه کثیرى از مهاجران ایرانى به لس آنجلس آمدند و در 
شرایطى که همه آنها از هر دین و مذهبى که بودند بیشتر به دالیل سیاسى 
مجبور به جالى وطن شده بودند، با چالش هاى عمومى بزرگى مواجه بودند 
که مساله اقامت قانونى شان در ایاالت متحده آمریکا یکى از آنها بود. در کنار 
این مسئله دغدغه کار و اسکان و امرار معاش و دیگر مشکالتى که زاییده 

شرایط آن زمان بود را هم باید مورد توجه قرار داد.
 در حقیقت این نیاز ابتدایى موجب شد تا گروهى از فعاالن اجتماعى 
یهودى گرد هم آیند و تالش کنند تا جاده را براى اقامت همه ایرانیان هموار 
سازند. این نیاز ها و اینکه برخى یهودیان ایرانى از مدت زمانى قبل تر در 
لس آنجس ساکن بودند موجب شد تا جلساتى بین آنها براى کمک به 
هموطنان و فارسى زبانان شکل گیرد که در نهایت در سال 1980 به تاسیس 

فدراسیون یهودیان ایرانى منجر شد.»
پرزیدنت فدراسیون یهودیان ایرانى آمریکا ثمره تاسیس این نهاد را در گام 
اول تصویب قانون اجازه فوق العاده HIAS قلمداد مى کند که راه را براى 

پذیرش پناهندگى هزاران ایرانى مهاجر هموار کرد و مى افزاید:
«در آن شرایط اصوال موضوع مذهب مطرح نبود و البته همین جا باید 
اعالم کنم که فدراسیون یهودیان در همه این سال ها خدمات حمایتى خود 
را در اختیار همه اقشار جامعه ایرانى قرار داده است و هرگز خدمات حمایتى 

خود را به جامعه یهودیان محدپود نکرده است. به هر روى اخذ اجازه فوق 
العاده HIAS باعث شد تا بسیارى از ایرانیان که به دالیل مختلف مجبور به 
جالى وطن شده بودند بتوانند در این کشور (ایاالت متحده آمریکا) خانه 
تازه اى براى خود بنا گذارند که این حمایت و خدمات همچنان نیز به 

هموطنان مهاجر ارایه مى شود.»
شهال زرگریان جاودان ساختار فدراسیون را پویا دانسته و اظهار مى کند:

«یکى از مهمترین شاخصه هاى فدراسیون یهودیان پویا بودن ساختار این 
موسسه است که به نیازها و مشکالت روز توجه دارد و با توجه به بزرگ 
شدن جامعه و نیز تبعات و مشکالت جدیدى که در این جامعه به وجود 
مى آید، خود را همخوان ساخته و اولویت خدمات رسانى خود را تغییر 
مى دهد. بى شک یکى از نقاط قوت فدراسیون این تعامل مشترك با جامعه 
بوده است که به ما یارى رسانده تا بتوانیم در خط اول خدمات رسانى به 
جامعه ایرانیان مقیم در ایاالت متحده آمریکا قرار داشته باشیم. به عنوان مثال 
باید بگویم که اگر سه دهه قبل از این مشکل و اولویت اول جامعه مسئله 
اقامت بود، امروز مشکل و مسئله اصلى جامعه بحران هویت در نسل جوان 
ایرانى آمریکایى است که به دالیل گوناگون فرهنگى و اجتماعى فاصله هاى 
قابل شناسایى با والدین خود دارند. فدراسیون در این زمینه فعال بوده است و 
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با ارائه پرسشنامه هایى که حدود 4 تا 5 هزار نفر را پوشش داده است تالش 
کرده ایم شناخت بهترى از دغدغه هاى اجتماعى جوانان و خانواده ها داشته 
باشیم و تبع این شناخت مجموعه سمینار هاى گوناگونى را در دست اجرا 
داریم که به صورت ماهیانه براى عالقمندان برگزار شده و مى شود و در آنها 
به موضوعات و مشکالت مطرح در جامعه پرداخته وتالش مى کنیم تبعات 

منفى مهاجرت را براى نسل هاى دوم و سوم کاهش دهیم.»
خانم زرگریان فدراسیون را صدا  وتصویر عینى جامعه یهودیان ایرانى 
قلمداد کرده و دلیل چنین تسمیه اى را نحوه اداره فدراسیون مى داند که با 
توجه به تاثیر مستقیم و انتخابات عمومى انجام مى پذیرد و تصریح مى کند:

«اعضاى جامعه ایرانیان یهودى و نیز سازمان ها و تمپل ها در یک انتخابات 
همگانى 35 نفر اعضاى هیئت مدیره را انتخاب مى کنند و خود این افراد 
نیز 15 نفر دیگر به عضویت بر مى گزینند و سرانجام هریک از سازمان 
هاى فعال یهودى 2 نماینده در این هیئت مدیره دارند که مجمعى 110 
نفره را تشکیل مى دهد. این مجمع پرزیدنت هر دوره را انتخاب کرده و با 
تشکیل هیئت اجرایى زمام اداره فدراسیون را به دست این هیئت مى سپارد 
که امروزه در قالب بیست کمیته اجرایى و چندین سازمان مستقل به ارائه 

خدمات به جامعه مشغول است.»
خانم شهال زرگریان جاودان فدراسیون را نقطه همرسى سه کشور مهم 

ایران، اسرائیل و آمریکا دانسته و مى افزاید:
«فدراسیون پل پیوند و تالقى سه جامعه مهم و تاثیرگذار ایران، اسرائیل و 
آمریکاست که با پیوند از جنس عشق تالش در حفظ آنها داریم، ایران وطن 
اجدادى ما یهودیان ایرانى است، اسرائیل سرزمین معنوى ماست و آمریکا 
هم خانه اى که در آن با صلح و صفا امروزه اقامت گزیده ایم. پس بدیهى 
است که ما در نقطه تالقى این سه فرهنگ قرار گرفته ایم و تالش مى کنیم با 
برگزیدن بهترین وجوه فرهنگى هر سه جامعه شاخصه اى از صلح و امنیت 

را به جامعه جهانى معرفى کنیم.»
پرزیدنت فدراسیون ایران یهودى آمریکا، یکى از مهمترین دستاورد هاى 
آمریکایى  ایرانى  جوانان  محبوب  سرزمین  به  ایران  تبدیل  موسسه  این 
برشمرده و مى افزاید: « خوشبختانه با برنامه هایى که داشته ایم مفهوم ایران 
را براى جوانان ایرانى آمریکایى خصوصا کسانى که در اینجا به دنیا آمده 
اند از سرزمین پدر و مادرشان که کمتر شناختى از آن داشتند و یا به دالیل 
گوناگون با آن احساس قرابت نمى کردند توانسته ایم به سرزمین خود این 
جوانان تبدیل کنیم که به آثار ادبى، فرهنگى و تاریخى آن افتخار کرده و 
ریشه هاى خود را در آن بیابند. شایان ذکر است برنامه آینده فدراسیون 
در خصوص یادواره کورش بزرگ که 22 سپتامبر برگزار مى شود نیز در 

راستاى همین تالش فرهنگى است.»
همه  از  تقدیر  خود ضمن  گفته هاى  پایان  در  جاودان  زرگریان  شهال 
ایرانیان  فدراسیون  مدیره  هیئت  و  اجرایى  کمیته هاى  در  همکاران خود 
یهودى، فرا رسیدن سال نوى عبرى(روش هشانا) را به همه همکیشان خود 
در اینجا(آمریکا)، در کشور اجدادى عزیزمان(ایران) و در مملکت مقدس 
اسرائیل تبریک گفته و آرزو مى کند سالى سرشاز از مهر، سالمتى و صلح 

براى همگى در پیش داشته باشیم و مى افزاید:
«امیدوارم که در روزهاى مقدس یوم کیپور همگى ما در راز و نیار با 
پروردگار، در درون خود جستجویى براى ارتقاى نفس خود و تالشى بیشتر 

براى یافتن راه موثرترى در راه تیکون عوالم داشته باشیم.»
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در چند شهر دنیا جز تهران احتمال این هست که از هفت سرنشین یک 
مینى بوس کوچک، سه نفرشان کامال بطور تصادفى ایرانى باشند؟ من این 

را در اورشلیم به چشم خود دیدم.
اسراییل براى من و بسیارى از هم ساالنم که بعد از انقالب بزرگ شده ایم، 
همیشه سه خصوصیت بزرگ داشته است: ناشناخته، ممنوع و در نتیجه 

به شدت اغواکننده. براى همین تصمیم گرفتم که آن را از نزدیک ببینم.
دعواى لفظى حکومت هاى ایران و اسراییل به اوج خود رسیده است 
و سیاستمداران تندروى هر دو طرف بقاى خود را در منازعات داخلى 
کشورشان در ساختن یک ابردشمن بیش  از حد خطرناك مى بینند. در 
نتیجه ذهن مردم اسراییل و ایران پر از تصورات غیرواقعى و کلیشه اى 

است که ماشین هاى تبلیغاتى حکومت هایشان ساخته اند.
کلیشه هاى ایرانى

براى کسى مثل من که تمام نوجوانى و جوانى اش را در محیطى مذهبى و 
طرفدار انقالب اسالمى بزرگ شده است، اسراییلى ها گروه در حال زوالى 
هستند که تمام فکر و ذکرشان کشتن مسلمانان و غصب زمین هایشان 

است.
در ایران پس از انقالب اسالمى واژه  اسراییل تقریبا در هیچ جا بطور 
رسمى استفاده نمى شود مگر در نماز جمعه موقعى که مردم شعارهایشان 
را با «مرگ بر آمریکا» شروع و «مرگ بر اسراییل» تمام مى کنند. بجاى 

اسراییل همیشه یا مى گویند رژیم صهیونیستى یا فلسطین اشغالى.
بسیارى از ایرانیان عقیده دارند که گروه کوچکى از صهیونیست هاى 
و  یهودیان  بین  تفاوتى  معموال  ایران  (حکومت  نفوذ  با  و  ثروتمند 

صهیونیست قایل نیست) تمام دنیا را از طریق رسانه ها و موسسه هاى 
بزرگ اداره مى کنند. از سى.ان.ان و نیویورك تایمز گرفته تا بانک جهانى و 

حتى سازمان ملل.
درصد کوچکى از ایرانیان مى دانند که اسراییل یک حکومت یکدست 
و به هم پیوسته نیست و تفکرات سیاسى کامال متفاوتى، در قالب احزاب 

متعدد سیاسى، با هم به شکلى جدى رقابت مى کنند.
کلیشه هاى اسراییلى

از سوى دیگر مى توانستم تصور کنم که قاعدتا تصور اسراییلى ها هم از 
ایرانى ها چنین است: جمعیتى بزرگ از میلیون ها مسلمان خشمگین که 

مصمم به نابود کردن سرزمین اسراییل اند.
این تصور بیش از همه در ذهن جوان هاى اسراییلى وجود دارد که به 
یاد نمى آورند که سى سال پیش از این چقدر رابطه  دو حکومت دوستانه 
بود و هزاران اسراییلى و ایرانى چه آسان به کشورهاى همدیگر رفت و 

آمد مى کردند.
آنها هم نمى دانند که نظام سیاسى در ایران تا چه اندازه متنوع است و 
رقابت گروه هایى که تفکرات و منشا قدرتشان کامال با هم فرق دارد چه 

اندازه جدى است.
در نتیجه بسیارى از اسراییلى ها آگاه نیستند که روش و تفکر محمد 
خاتمى رییس جمهور پیشین ایران چه تفاوتى با آقاى احمدى نژاد دارد. 
پیشین  پرز نخست وزیر  ایرانى ها هم نمى دانند شیمون  همان طور که 
اسراییل و برنده  جایزه  صلح نوبل چقدر در تفکر و روش با بنیامین نتانیاهو 

رییس حزب دست  راستى لیکود فرق دارد.

صهیونیست قایل نیست) تمام دنیا را از طریق رسانه ها و موسسه هاى 

حسین درخشان در 1353 در شهر تهران متولد شد. در رشته جامعه شناسى در دانشگاه شهید 
بهشتى تحصیل و مدرك کاردانى دریافت کرد.در سال 1378 به کشور کانادا مهاجرت کرد، 
و در سال 1385 براى تحصیل در مقطع کارشناسى ارشد در دانشکده مطالعات مشرق زمین و 
آفریقا راهى لندن شد. حسین درخشان از پیشتازان وبالگ نویسى به زبان فارسى است، و در 
وبالگ خود به نام «سردبیر خودم» به زبان هاى فارسى و انگلیسى در مورد خودش و سیاست 
و فرهنگ ایران قلم مى زد. حسین درخشان دو سفر علنى و از قبل اعالم شده به اسراییل در 
سالهاى 2006 و 2007 کرد. درخشان در آبان 1387 به ایران بازگشت و دو هفته پس از آن 
بازداشت شد و همچنان با احکام سهمگین قضایى در زندان جمهورى اسالمى به سر مى برد. 

یکى از مهم ترین اتهامات او همکارى با دول متخاصم و سفر به اسرائیل بوده است.
مطلب زیر بخشى ازیادداشت هاى او در وبالگش پس از نخستین سفرش به اسرائیل است.

گزارش مستقیم از قلب اورشلیم
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ایرانیان اسراییلى
کشف بزرگ من در اسراییل این بود که ایرانى تبارها (که در اسراییل به 
آنها پارسى مى گویند) یکى از بزرگترین اقلیت هاى این کشور را تشکیل 
مى دهند. در همان مینى بوس بود که متوجه شدم بى دلیل نیست که موشه 
کاتساف، رییس جمهور وقت اسراییل، و شائول موفاز، وزیر دفاع سابق 
آن، در ایران به دنیا آمده  و سال هاى کودکى شان را گذرانده اند. درصد 
ایرانى هاى مقیم اسراییل از هر کشور دیگرى – البته جز ایران – باالتر 

است.
اگر قرار است گفتگویى بین دو ملت ایران و اسراییل شکل بگیرد و 
در نهایت منجر به کاهش تنش  بین دو حکومت شود، ایرانیان اسراییلى 

بهترین واسطه هاى این کارند.
براى همین من بیشترین وقتم را صرف دیدار با ایرانیان ساکن اسراییل یا 
اسراییلى هایى که به ایران عالقمندند کردم. با آنها مصاحبه کردم و ازشان 
عکس و ویدیو گرفتم تا با مخاطبان وبالگم در میان بگذارم. با کسانى 

مانند:
•خانم جوان اسراییلى  که دکتراى ادبیات فارسى مى گرفت و شعرهاى 

سعدى را از بر مى  خواند.
•استاد دانشگاه ایرانى اى که بیشتر خانواده  همسرش در هالوکاست کشته 

شده بود.
•هنرپیشه  مشهور اسراییلى که مرا به دیدن تمرین هاى نمایشش دعوت 

کرد.
•مرد جوان اسراییلى که به شخصیت و افکار خمینى عالقه مند بود و 

داشت پایان نامه  دکترایش را هم درباره  افکار او و چند روحانى دیگر 
مى نوشت.

•مهندس ثروتمند و نیکوکار ایرانى که آرزوى بازگشت به ایران را دارد.
هرچند که در اورشلیم به ایرانیانى برخوردم که مرا نماینده  حکومتى 
مى دانستند که از آن خاطره  خوشى نداشتند و براى همین برخوردى خشن 
و پرخاشگرانه با من کردند. ولى در مقابل آقاى ایرانى اى را شناختم که 
مرا براى شام نزد خانواده اش به خانه اش در حومه ى تل آویو دعوت کرد. 
همان او در نهایت تبدیل شد به اولین وبالگ نویس ایرانى ساکن اسراییل.

تابوى بزرگ
اغلب نظرهایى که خوانندگان در وبالگم مى گذاشتند مثبت و تاییدآمیز 
بود. آنها تشویقم مى کردند که بیشتر بنویسم و عکس و ویدیو بگیرم. چرا 
که شاید هرگز در زندگى شان تصویرى از زندگى عادى مردم اسراییل در 

کوچه و بازار ندیده بودند.
هویت  با  که  وبالگ هایى  بیشتر  خوانندگان،  نظرهاى  خالف  بر  اما 
این سفر نکردند. همین طور طبیعتا  به  واقعى شان مى نویسند، اشاره اى 

رسانه هاى داخل ایران و حتى فارسى زبان خارج از ایران.
بسیار  تابوى  هنوز  اسراییل  اینکه  از  است  نشانه اى  این  من  براى 
بزرگى است و حتى صحبت کردن درباره  آن در ایران ممکن است 
باعث دردسرهاى امنیتى بزرگ شود. ولى باالخره باید از جایى شروع 

کرد.
براى کم کردن تنش بین ایران و اسراییل، مردم عادى هر دو طرف باید 

پیش قدم شوند.
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سال 2013 میالدى در سالنماى یهودیان یادآور دو رویداد سرنوشت ساز 
در تاریخ این قوم است: هفتاد و پنجمین سالگرد آغاز تعقیب و کشتار وسیع 
یهودیان به دست «رایش سوم» و شصت و پنجمین سالگرد بنیادگذارى دولت 

اسرائیل.
گریز از برابر ماشین پیگرد و سرکوب

یگان هاى  نازى،  رژیم  رهبر  هیتلر  آدولف  کینه توزانه  سخنرانى  دنبال  به 
یهودیان  به  سراسرى  حمله   1938 سال  نوامبر  نهم  شامگاه  در  سرکوب 
(پوگروم) را شروع کردند. میلیون ها انسان تنها به جرم تعلق به «نژاد پست» 
یا به دام جالدان افتادند و یا با وحشت گریختند. در چند سالى که پس از 

آن آمد، اروپا شاهد تلخ ترین و شرم آورترین رویدادهاى تاریخ معاصر بود.
در اوایل کارزار ضدسامى، رژیم «رایش سوم» یهودیانى را که تبار لهستانى 
داشتند از آلمان بیرون کرد. اما این رانده شدگان نتوانستند در لهستان مسکن 
و مأوایى بیابند. ارتش نازى در اول سپتامبر 1939 به لهستان حمله کرد و این 

آغاز جنگ جهانى بود.
به دنبال اشغال لهستان، بیش از 250 هزار یهودى راه فرار در پیش گرفتند. 
در میان آنها بیش از 14 هزار کودك (دختران و پسران زیر هجده سال) بودند. 
یهودیان به فرار خود به سوى شرق ادامه دادند و مرز به مرز از برابر ماشین 
جنگى نازیان فرار کردند. هدف نهایى آنها رفتن به فلسطین بود که آن را 

«سرزمین مقدس نیاکان» یا «ارض موعود» مى دانستند.
اتحاد  و  آلمان  دوستى  «پیمان  که  رسیدند  روسیه  مرز  به  زمانى  فراریان 
شوروى» هنوز برقرار بود. در روسیه مصیبتى تازه در انتظار یهودیان بود. رژیم 
استالین آنها را به اردوگاه هاى کار سیبرى فرستاد. در سال هاى بعد بسیارى از 

این فراریان از گرسنگى، بیمارى و سرماى 40 درجه زیر صفر تلف شدند.
در ژوئن 1941 و با حمله ارتش نازى به اتحاد شوروى، ایادى استالین به 
یاد آوردند که یهودیان فرارى نه دشمن شوروى، بلکه متحدانى هستند در 
برابر هیتلر. یهودیان از اسارت در سیبرى رهایى یافتند. بسیارى از آنها به جبهه 
جنگ با ارتش نازى پیوستند، اما کودکان و سالمندان به مسیر خود به سوى 

فلسطین ادامه دادند.
کودکانى که از خانواده هاى خود جدا شده بودند، در سال 1942 از سیبرى 
با قطار به تاشکند فرستاده شدند. در پایتخت ازبکستان شوروى، بسیارى از 
کودکان در شرایط طاقت فرساى قحطى و بیمارى جان خود را از دست دادند. 
بازماندگان با یارى بین المللى به سفر طوالنى خود به جنوب، به سوى «ارض 

موعود» ادامه دادند.
کودکان یهودى در ایران اشغالى

ایستگاه بعدى کودکان ایران بود. در اوایل سال 1943 حدود هزار کودك به 

«بندر پهلوى» رسیدند و از آنجا راهى تهران شدند و از آن زمان به «کودکان 
تهرانى» معروف شدند. در فیلم پنج نفر از این بازماندگان (سه مرد و دو زن) 

سخن گفته و سرگذشت تلخ خود را بازگو مى کنند.
ایران از شهریور 1320 (اوت 1941) به اشغال متفقین در آمده و کشور با فقر 
و قحطى دست به گریبان بود، با وجود این کمبودها، «کودکان یهودى» از دوران 
اقامت در ایران خاطره  خوشى دارند و آن را بهترین مرحله از سفر طوالنى خود 
مى دانند. در طول فیلم، تنها در اردوگاهى در ایران است که این کودکان شاد و 

خندان و سرگرم تفریح و بازى دیده مى شوند.
کودکان یهودى بین پنج تا ده ماه در تهران اقامت داشتند و در این دوران 
هم از حمایت دولت ایران و هم از پشتیبانى متفقین و گروه هاى امداد یهودى 
برخوردار بودند. آنها تا پایان سال 1943 در چند نوبت با کشتى و قطار به 

فلسطین اعزام شدند.
فرزندان هالوکوست

فیلم «راه دراز کودکان» گزارشى جالب و تکان دهنده و در عین حال بسیار 
به گورهاى دسته جمعى سرازیر  که  پدرانى  تلخ است، حاوى سرگذشت 
مى شوند، بچه هایى که در آغوش مادر جان مى بازند و مادرانى که از گرسنگى 

مى میرند، چون آخرین لقمه نان را براى بچه هاى خود کنار مى گذارند.
جاى شگفتى ندارد که در توفان جنگ و زلزله هاى سیاسى، فیلم و عکس 
به همین  نمانده است.  باقى  فرارى  از سرگذشت دردناك کودکان  چندانى 
خاطر اشتفان فوگل و ورنر بارگ، سازندگان فیلم، بسیارى از صحنه ها را 
بازسازى کرده اند. تلفیق و پیوند فیلم هاى رنگى با مستندهاى سیاه و سفید 

گاهى آزاردهنده است.
در بخش مربوط به ایران اسناد تصویرى زیاد نیست. بى گمان به خاطر همین 
کمبود است که برخى از فیلم هاى به کار رفته با واقعیت تاریخى سازگار 
نیست. براى نمونه در چند نما محمد على فروغى نخست وزیر ایران در 
کنار محمد رضا شاه جوان دیده مى شود. درحالیکه در زمان ورود کودکان به 
ایران، ذکاء الملک دیگر در رأس دولت نبود و مدتى قبل از آن فوت کرده بود.
این فیلم تنها روایت مقطعى از تاریخ یهودیان اروپا نیست، بلکه نگاهى 
عبرت آموز به تاریخ معاصر ایران نیز هست. در شرایطى که برخى از دولتمردان 
امروز ایران تردیدهایى را درباره فاجعه هالوکوست و ابعاد آن مطرح مى کنند، 
درست 70 سال پیش در چنین روزهایى نزدیک هزار کودك از بازماندگان 

هالوکوست به ایران پناه بردند و از یارى و همدلى ایرانیان برخوردار شدند.
پیگیرى همین یک نکته کافیست تا بتوانیم با بازیابى موقعیت خود در تاریخ 
معاصر و نقشى که مى توانیم در آینده بشریت و صلح در آن داشته باشیم، از 

تاریخ درس عبرت بگیریم.

سرگذشت هزار کودك یهودى در ایران
على امینى
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پرونده 

همزمان با برگزارى مراسم تجلیل از فرهیختگان و هنرمندان! در تاالر وحدت 
تهران که در روز 31 خرداد ماه سال جارى برگزار شد اکبر عبدى بازیگر طنز پرداز 
در خالل دریافت مدال افتخارى از احمدى نژاد به بیان مطالبى پرداخت که اگرچه 
به دلیل همراهى با طنز و تمجید از احمدى نژاد با تشویق حضار عموما دستچین 
شده در سالن همراه بود، اما به دلیل ماهیت یهودستیزانه این گفته ها در ابتدا شگفتى 
جمع کثیرى از هموطنان و سپس موجى از انتقادات را از این هنرمند که در خاطره 

جمعى ایرانیان جایى دارد به همراه داشت.
او در اقدامى بى سابقه و در حالى که نمى توان هیچگونه توجیهى براى آن داشت 
پشت تریبون قرار گرفت و ضمن تمجید از احمدى نژاد با بیانى که از لحن سخره 

آمیز برخوردار بودچنین گفت:
«یک خورده جیگرم خنک شده بود(آقاى دکتر) به این جهودها چیز کرده بود، 
آدم جیگر داریه، اینکه برود توى خونه جهودها یعنى توى سازمان ملل (آن حرف ها 
را علیه صهیونیست ها بزند) حاال همشون هم بد نیستند!!!، ما بعضى هایشان را 
مى گیم، این زبل هایى که رفتند زمین خریدند در فلسطین، مثال طرف مى خواسته 
ویالیش را بفروشه و اینها رفته اند آشپزخانه و مسترابش را خریده اند، مى خواهند 

از توى هال هم رد شوند و مى گند پولش را داده ایم.
مى گند بیچاره بابا هاى ما را بردید آب شنگولى دادید و یک امضاء گرفتید، نگید 
(این حرف ها را)، بعد اونوقت شما که مى خواستید بخرید، نفهمیدید آشپزخانه و 

مستراح جزو خونه ست، خود خونه را باید خرید و... این جوریه ماجرا.»
این گفته ها در حالى به تعجب همگانى در جامعه ایرانیان انجامید که سایت هاى 
تندرو و وابسته با بزرگ نمایى این سخنان تالش کردند تا گفته هاى عبدى را نظر 

مردم ایران جا بزنند که با نامه سرگشاده الهام یعقوبیان نقشه آنها ناکام ماند.
الهام یعقوبیان که از فعاالن حقوق بشر، مدافعان حقوق اقلیت ها در ایران و از 
اعضاى فعال کمپین خلیج همیشگى فارس و بنیانگذار صفحه دوستى مردم ایران 
و اسرائیل در فیس بوك است، در نامه اى سرگشاده توهین هاى آقاى عبدى را با 
گفتمانى منبعث از منطق و اخالق به نقد کشیده و نشان داد که در مقابل نیروى 

اندیشه و چراغ روشن آگاهى هیچ خفاشى را یاراى مقاومت نیست.
الهام یعقوبیان در نامه خود ضمن یادآورى برخى خدمات شایان ذکر جامعه 
یهودیان ایران به آقاى عبدى به او به همه جهانیان یادآورى مى کند که گفتار هاى 
عبدى در آن مراسم نمونه فاحشى از تبعیض نژادى و مذهبى است که امروزه در 

نامه سرگشاده به اکبر عبدى

جمهورى اسالمى مرسوم گشته است.

متن نامه سرگشاده الهام یعقوبیان به اکبر عبدى :
آقاى اکبر عبدى

شما یک هنرمندى. هنرمندى که حد اقل براى هم نسل هاى من در دوران 
جنگ و دلهره، با نقش آفرینى در نمایش هاى تلویزیونى براى کودکان و نوجوانان 

خاطرات شیرین ساختى و به دل هاى ماتم زده هم میهنانت لبخند هدیه دادى .
 شما را از ”محله ى برو بیا“ شناختیم، با ”باز مدرسه ام دیر شد“ دنبال تان کردیم 
تا به ”آدم برفى“ رسیدیم . همان فیلمى که در صف دیدن آن، از عوامل چماق 
به دست ده نمکى کتک خوردیم. باز آمدیم تا شما را با بازى در ”اخراجى ها“یى 
پیدا کردیم که دست ساخت همان ده نمکى بود. بى پرده بگویم، شما را با تمام 

چرخش هایتان پى گرفتیم.
آقاى عبدى،

هنرمند به همه تعلق دارد، مرز نمى شناسد. او نقش مهمى در جامعه بازى مى کند. 
اما فرهنگ ساز بودن هنرمندان،  نمى گویم وظیفه ى هنرمند روشنگرى است 
بخصوص بازیگران را در یک جامعه نمى توان کتمان کرد و به همین دلیل، آنها 

انتظاراتى را با خود به همراه مى آورند.
شما اخیرا در مراسم تجلیل از فرهیختگان و هنرمندان در تاالر ”وحدت“ در میان 
صحبت هایتان  با استفاده از واژه ى تحقیر آمیز ”جود“ (جهود)  به جمعیتى از هم 

میهنانتان آگاهانه یا نا آگاهانه توهین کردید و خاطر بسیارى را آزردید.
مى خواستم از شما بپرسم، آیا مى دانید فیلم ”اى ایران“ که شما به خاطر نقش 
آفرینى در آن خود را الیق سیمرغ بلورین مى دانستى ساخته ى یکى از همان 
هایست که شما با لحن تحقیر آمیز خطابشان کردید؟  آیا خبر دارید فیلم هاى 
”اجاره نشین ها“ ، از پرفروشترین فیلم هاى دهه نخست بعد از انقالب و فیلم 

”هنرپیشه“ از دیگر فیلم هاى شما از ساخته هاى همو، ”هارون یشایایى“ است؟
شما که هنرمندى و احتماال هنردوست، تا به حال نام مرتضى خان نى داوود،  
یونس دردشتى، سلیمان روح افزا، موسى خان کاشى را شنیده اید؟ کسانى که در 
زنده نگاه داشتن موسیقى اصیل ایرانى نقش مهمى داشتند. نام مشفق همدانى را 

چه طور؟ مى دانستید که آنها هم یهودى اند؟
جناب عبدى، یک عمرهنرمندانه بازى کردید، دمى هم هنرمندانه زندگى کن!

الهام یعقوبیاناکبر عبدى
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پرونده

واژه صیونیزم امروزه در اذهان ما ایرانیان و موافقین و مخالفین وجود 
کشور اسراییل با تعابیر و تفاسیر متفاوتى روبرو مى شود. غرض از این مقاله 
رفع پیش داورى هاى نا آگاهانه و کمک به درك مفهوم این واژه وعوامل 
و علل بوجود آمدن این نهضت است. آنچه که قابل یادآورى است این 
است که نکته مشترك در مفهوم نهایى همۀ این تفاسیرخواستۀ «بازگشت 
یهودیان پراکنده جهان به سرزمین اسراییل» است. منتها تفاوت ها بر سر 

زمان وروش رسین به این خواسته است. 
صیون کوه  نام  «صیون»  واژه  که  داد  توضیح  باید  چیز  هر  از  قبل 
 Mt. Zion در اورشلیم، نام همان کوهى است که معبد مقدس توسط 
حضرت سلیمان بر آن ساخته شده است وچه بسیارند یهودیانى که طى 
تاریخ در سراسر جهان، نام این کوه را بر فرزندان ذکور خود گذاشته اند.  اما 
واژه نسبتاً مدرن «صییونیزم» همان گونه که از پسوند غربى آن بر میآید، به 
نهضت بازگشت یهودیان به سرزمین اجدادى خود و تشکیل یک حکومت 

یهودى درآنجا اطالق مى شود. 
از نظر مذهبى، اصوالَ پس از دو دوره خرابى معبد مقدس در دو نوبت، 
سالهاى 586 قبل از میالد  و70 میالدى،  تقّدس اورشلیم و آرزوى بازگشت 
به آن را در عهد عتیق میتوان مشاهده کرد. وجود آیاتى مانند: « تورات از 
کوه صیون و کالم خداوند تجلى خواهد کرد» ( یشعیا، باب2: آیه 3) و  یا 
از قول اسیران یهودى در آیات: «کنار نهرهاى بابل  نشستیم و اورشلیم را 
به یاد آوردیم و گریستیم ...... اى اورشلیم اگر تو را فراموش کنم، دست 
راست من از کار بیفتد....» (مزامیرداود، مزمور137، آیات 1 و 5)،  مبتنى بر 
این امر است که این آرزو در دل یهودیان پراکنده جهان از دیر باز ریشه 
دارد و کورش کبیر اولین و تنها امپراطور غیر یهودى بود که به این آرزو 
جامه عمل پوشاند. او نه تنها به آنها اجازه بازگشت به کوه صیون و شهر 

اورشلیم را داد، بلکه وعده او بوسیله داریوش کبیر و به سرمایه امپراطورى 
ایران برآورده شد. بهمین واسطه است که یهودیت همیشه خود را مدیون 

ایران و ایرانى میداند. 
ریشه و مفهوم این آرزو پس ازگذشت قرنها در قرن نوزدهم، بصورت 
دیگرى و بنام «صیونیزم» جلوه گر شد.  قدر مسلم آن است که  سرآغاز این 
جنبش، واکنش به موج یهود ستیزِى قرن نوزده دراروپا بود. واژه «صیونیزم» 
 Nathan) براى اولین بار، در سال1890میالدى، بوسیله ناتان بیرِنباوم
Birnbaum) یک فیلسوف یهودى ساکن وین (1864- 1937) بمنظور 
«ایجاد یک سازمان ملى و سیاسى یهودى که در کنار فعالیتهاى خیریّه مّلت 
یهود، دست به فعالیّت مّلى و سیاسى در رابطه با سرزمین اسراییل را بزند»، 

استفاده شد.  
عکس العمل قتل ها و کشتارهاى 1881 در روسیه، ادامه هر نوع امیِد 
زندگى در روسیه را براى یهودیان از بین برد و عده کثیرى عازم آمریکا 
و گروهى دیگر راه چاره را بازگشت به ارض موعود دانستند. آنها بدون 
داشتن هیچ گونه نظر سیاسى و یا فکر ایجاد و تشکیل یک دولت یهودى 
بآن سرزمین مهاجرت کردند. هدف آنان بازگشت به فلسطین و تحصیل 
زبان عبرى بود. اولین کنفرانس گروه طرفدار مهاجرت در ششم نوامبر 
1884، در آلماِن آن زمان تشکیل شد. سى وپنج هیئت شرکت کننده در این 
کنفرانس، از جمله از کشورهاى رومانى، آلمان، انگلستان و فرانسه بودند 
و دومین کنفرانس آنها در سال 1887 در روسیه تشکیل شد. دکتر لئون 

پینسکر 
Leon Pinsker)) از شهراُدسا در این کنفرانس، به ریاست این گروه 
انتخاب شد. او که شاهد یهود ستیزى هاى روسیه (1881) و غرب اروپا 
بود، یهودیان را به مهاجرت به سرزمین اجدادیشان تشویق نمود. پینسکر 

صهیونیسم ومفهوم آن درگذشت زمان 
دکتر ناهید پیر نظر
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پرونده

پایه هاى نهضتى بنام «دوستداران صیون» را بنا نهاد. طرفداران این نهضت 
بنام هاى «حوببه صیون»، «حیبت صیون» و یا نام مخفف «بیلو» هم خوانده 
میشوند. پس از اخراج یهودیان از مسکو درسال 1891، دومین گروه از 
مهاجرین روسیه روى به فلسطین آوردند. اما این گروه با اشکاالت منع 
مهاجرت در روسیه و منع ورود به فلسطین از جانب دولت عثمانى روبرو 

شدند و تعداد کمى موفق به مهاجرت گردیدند. 
با این حال در حالیکه نهضت «دوستداران صیون» کم کم در اروپا و 
آمریکا پا میگرفت و جوامع یهودى برلن، فرانکفورت، پاریس و لندن 
اشتیاق بیشترى در دادن کمک مالى براى کارهاى آبادانى در فلسطین را از 
خود نشان میدادند، در همین شهرِ اُدسا  وزادگاه پینسکر، یهودى دیگرى بنام 
آشر گینزبرگ با نام مستعار « احاد هاعام» (1927-1856) در سال 1889 از 
این طرح انتقاد کرده، معتقد بود که سرزمین فلسطین نمیتواند مهاجرین را 
بطور زیاد و دسته جمعى تحلیل برد و یا مشکالت سیاسى این دسته هاى 
کوچک مهاجر را  حل کند. عالوه بر آن او مدعى بود که یهودیان تجربه 
زراعت را نداشته و آن سرزمین تنها مى تواند مرکز الهامات فکرى مّلت 
یهود قرار گیرد. به طور خالصه، احاد هاعام براى آغاز، بیشتر طرفدار توسعه 
افکار و فرهنگ یهودیت بود تا ایجاد یک مرکز ملى و سیاسى. پى آمد افکار 
هاعام، تاسیس جمعیت بنى موسى، بنام «بِنِى ُمشه» بود. اما با آمدن تئوُدر 
ِهرتِصل، هاعام نتوانست طرفداران زیادى را جلب کند.  از میان طرفداران  
رجحان «صیونیزم فرهنگى»  بر «صیونیزم سیاسى» باید به نام الیعِزِر بن یهودا 
اشاره کرد زیرا او زبان عبرِى نو را از روى زبان عبرِى تورات در عهد عتیق، 

براى محاوره و نوشتار در دوران معاصر باز سازى نمود
تئودرهرتصل (1904-1860) که علم حقوق را در دانشگاه وین تحصیل 
نموده بود، همواره شاهد یهود ستیزى در میان مردم آلمانى زبان از سالهاى 
او باسمت خبرنگارى براى یک روزنامه اطریشى در  ببعد بود.   1880
پاریس شاهد اتهام ومحاکمه یک افسر بى گناه یهودى بنام دریفوس بود. 
محکومیت، خلِع درجه، حبس و سپس تجدیِد نظر در حکم دادگاه و 
بازگشت دریفوس به آزادى بر هرتصل بسیار اثر گزار بود. تئودر هرتصل 
پس از این محاکمه، با نوشتن کتاب معروف خود بنام» کشور یهودیان»، 
در سال 1896، با طرح ایده «صیونیزم سیاسى»، پایه هاى ملى و سیاسى 
این نهضت را براى تشکیل یک دولت یهودى در هرکجاى جهان بنیان 
نهاد.  هرتصل اعتقاد داشت که امر مهاجرت و اسکان پیشنهادى «دوستداران 
صیون» بدون استقالل سیاسى میسر نیست و در این راه سخت به فعالیت 
پرداخت. نهایتاً طرح سیاسى هرتصل، در سال 1897در اولین کنفرانس 
جهانى صیونیزم در شهر بال سویس، مطرح و مورد قبول شرکت کنندگان 
این کنفرانس واقع گردید. کنفرانس دو هدف مورد توافق همه را بطور 

واضح اعالم نمود: 
1-  ایجاد یک مرکز ملى یهود در فلسطین که بوسیله حقوق عمومى 

شناخته گردد. 
2- تأسیس تشکیالت صیونیست جهانى.

آنان  براى رسیدن به این دو هدف چهار موضوع زیر را جزء برنامه خود 
قرار دادند:

الف: تشویق منظم امور زراعتى بوسیله ایجاد دهات فالحتى و توسعه 
صنعت و کار بین یهودیان.

ب: متشکل ساختن و ایجاد اتحادیه هاى یهودى[در سراسر جهان] بوسیله 

انجمن هاى محلى، در حدود قوانین کشورى هر مملکت.
 ج: احیاى احساس ملى یهودیان جهان.

د: اقدامات الزمه براى بدست آوردن موافقت دول، براى اجراى هدف 
صیونیزم. 

در پایان، دفتر صیونیزم در وین تعیین، شورایى بنام هیئت فّعاله و یک 
کمیته اجرائیه تأسیس و تئودرهرتصل به مقام ریاست آن انتخاب گردید.  
بالفاصله پس از بر قرارى نخستین کنگره، نشریه رسمى سازمان صیونیزم 
بنام «دى ولت»Die Welt) ) درهمان سال 1897 انتشار یافت.  پیرو آن 
هیئت امناى «اسکان یهودى» در سال 1899 و «صندوق ملى یهود» در سال 

1901 تأسیس گردید.
هرتصل بعد از مراجعت به وین در تاریخ 3 سپتامبر 1897 درخاطرات 
خود چنین مینویسد: « اگر بنا باشد نتایج بال راخالصه کنم، بدین قراراست 
که در بال من دولت یهود را ایجاد نمودم..... در پنج سال دیگر و شاید در 
پنجاه سال دیگر تمام جهانیان آنرا خواهند دید. دولت یهود هم اکنون بطور 
اساسى ایجاد شده است زیرا ایجاد یک دولت منوط به اراده مّلت است». 
جالب آنکه درست بعد از پنجاه سال، سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 
1947، با دو سوم  اکثریت آراء، به تأسیس چنین کشورى رأى موافق داد. 
 بدنبال اولین کنفرانس جهانى صیونیزم، طرفداران آن به دو گروه تقسیم 

شدند:
 گروه اول همان گروه»دوستداران صیون» براین امر اعتقاد داشتند که 
با رفتار عملى، بدون تشکیالت سیاسى، از طریق مهاجرت به سرزمین 
اجدادى، توسعه و ترویج فرهنگ عبرى و یهودیت و تأ سیس مزارع و 
توسعه کشاورزى میتوانند به تمام هدف هاى صیونیزم سیاسى برسند.  
اما گروه جدید بنام «صیونیزم سیاسى» رسیدن به این خواسته را عملى 

نمیدانستند. 
از همین هنگام نیز کنگره صیونیست جهانى شروع به فعالیت نمود و در 
تمام کشورهاى اروپا و آمریکا تشکیالت صیونیست ایجاد شد و دسته هاى 
«دوستداران صیون» یا «حوببه» به تشکیالت صیونیست سیاسى پیوستند. در 
سالهاى بعد، هرتصل کوشش فراوان نمود که موافقت برخى از سران کشور 
ها از جمله آلمان، ترکیه عثمانى و  روسیه  را در پشتیبانى از یافتن موطنى 
براى یهودیان جلب کند اما  به هرجا روى میآورد  با مشکل و عدم همراهى 
روبرو میشد. او در مالقات اول خود با  ویلهلم دوم قیصر آلمان در اکتبر 
سال 1898 توانست نظر موافق او را  نسبت به مهاجرت به فلسطین جلب 
نماید اما پس ازمالقات ویلهلم با سلطان عبدالحمید عثمانى، در دیدار دوم 

خود با هرتصل نسبت به موضوع بى اعتنا ماند.
 این مالقات سرد و بى نتیجه باعث شدکه هرتصل فعالیت هاى خود را 
متوجه روسیه و انگلستان سازد  تا شاید بتواند  این موطن را بطور موقت 
در سرزمین هاى مناسب دیگرى بیابد. در اینجا بود که برنامه «العریش» در 
صحراى سینا و پس از آن برنامه «اوگاندا» درآفریقا با دولت انگلستان در 

میان گذاشته شدکه هیچ یک عملى نبود. 
کنگره هاى جهانى صیونیزم در فاصله سالهاى1897 تا 1901 همه ساله 
و پس از سال 1903 بغیر از سالهاى جنگ هردو سال یکبار  تشکیل 
گردید. .سلطان عبدالحمید پس از رد درخواست هاى متعدد هرتصل براى 
دیدار، باالخره در  ژوئیه 1902  اظهار داشت که  تنها براى ورود یهودیان 
و استقرار دهات فالحتِى آنان، در سوریه و بین النهرین و اناطولى حاضر  
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پرونده
است و نه   در استقرارشان در فلسطین.  این امر باعث شد که  کنگره پنجم 
(1901)  تصمیم گرفت تا از سرمایه ملى بمنظور توسعه کشاورزى یهودیان،  
اقدام بخریدارى اراضى در فلسطین بنماید. همچنین در همین کنگره، حییم 
وایزمن تأسیس دانشگاه عبرى را در اورشلیم پیشنهاد نمود و یک کمیته 
فرهنگى براى این امر انتخاب گردید.  در کنگره ششم (1903) که یکى از 
جنجالى ترین کنفرانس ها بود پس از اخذ رأى، یک کمیته مشورتى مأمور 
رسیدگى به «برنامه اوگاندا» شد. اما این طرح  از دو جانب، هم از سوى 
صیونیست ها و هم از سوى ساکنین انگلیسِى شرق انگلستان که در آنزمان 

تحت الحمایه انگلیس بودند مورد بحث و اعتراض قرار گرفت. 
بحران و رد «برنامه اوگاندا» به هرتصل ثابت نمود که  یهودیان ستم دیده و 
رانده شده اروپا را هیچ پناهگاه و مأمنى بغیر از سرزمین اجدادى آنان نیست. 
لذا بار دیگر در عین بیمارى قلبى خود رو بسوى پادشاه ایتالیا، ایمانوئل سوم 
آورد. ایمانوئل ابتدا هرتصل را بگرمى پذیرفت اما با مخالفت پاپ سوم براى 
فرستادن یهودیان به فلسطین مواجه گردید. چند ماهى پس از دریافت پاسخ 
پاپ، هرتصل که چندین سال بود به بیمارى قلبى دچار بود، باالخره در 
3 ژوییه 1904 در سن 44 سالگى در اثر ذات الریه در اطریش درگذشت. 

اما کنفرانس جهانى صیونیزم کماکان هر دو سال یکبار تشکیل میشد تا 
باألخره درهشتمین اجالس این کنفرانس، که در سال 1907 در شهر الهه 
بر قرار شد، حیییم وایزمن (1952- 1874) که در آن هنگام ریاست سازمان 
را بر عهده داشت، اعالم کرد که روش عملى»دوستداران صیون» و روش 
«صیونیزم سیاسى» الزم ولزوم میباشند و باید در هم آمیخته شوند. بعبارت 
دیگر وایزمن معتقد بود که صیونیزم سیاسى بدون حل مسئله مهاجرت و 
اسکان در سرزمین  اجدادى کارى از پیش نمیبرد و از سوى دیگر جنبه 
عملى آن، یعنى مهاجرت و اسکان یهودیان در سرزمین اجدادى، بدون 
داشتن استقالل سیاسى وسرزمینى بنام وطن نمیتواند جامه عمل بخود بگیرد. 
و  جهانى  کنگره هاى  تعطیل  موجب  اجباراً  اول  جهانى  جنگ  آغاز 
باعث تقسیم صیونیست ها به سه دسته گردید که بترتیت عبارت بودند 
از: صیونیست هاى ممالک مرکزِى جبهه متحدین، صیونیست هاى ممالِک 
متفقین و صیونیستهاِى ممالک بى طرف. در عین حال براى آنکه رابطه بین 
صیونیست ها قطع نگردد، دفترى در ُکپنهاگ پایتخت دانمارك تأسیس شد. 
تشکیالت  مرکزیت  مقام  لندن  رفته   رفته  سالهاى، جنگ  فاصله  در 
صیونیستى را برهبرى حییم وایزمن بدست آورد. اعالمیه بالفور در دوم 
نوامبر 1917هنگامى که سربازان ژنرال اَلنبى در جبهه فلسطین بسوى اورشلیم 
پیش مى رفتند، از سوى آرتور جیمز بالفور، وزیر خارجه وقت انگلیس به 
آدرس لُرد بارون روچیلد ارسال شد. در بدست آوردن این اعالمیه سران 
صیونیست بخصوص حییم وایزمن و ناحوم سوکولوو، فّعال و مذاکره کننده 
نهضت صیونیزم با کشورهاى اروپایى، سهم به سزایى داشتند. متن این 
اعالمیه حاکى از این بود که  دولت پادشاهى انگلیس « تأسیس یک خانه 
ملى را براى ملت یهود در فلسطین با حسن نیت مینگرد.......و الزم است به 
روشنى تأیید کردد که اقدامى انجام نخواهد گرفت که [علیه] حقوق مدنى و 
مذهبى جوامع غیر یهودى فعلى فلسطین و یا  [علیه] مقام سیاسى و حقوقى 

که یهودیان در کشورهاى دیگر از آن بهره مندند تبعیضى وارد گردد.» 
سران انگلستان که پس از جنگ و شکست ترکیه عثمانى، قیومت سرزمین 
فلسطین را بر عهده داشتند  در مورد سرنوشت و تقسیم آن بدو کشور 
مسلمان نشیِن هاشمى اردن و یهودى نشیِن اسراییل، با وودرو ویلسون   
نظر  تبادل  نیز  متحده  ایاالت  جمهور  (Woodrow Wilson)رئیس 

داشتند.  محتوى  اعالمیه بالفور، در کنفرانس سن ریمو  بوسیله متفقین 
در ایتالیا در سال1920،  در جامعه ملل متحد در تاریخ 24 ژوئن 1922 
و در  کنگره آمریکا مورد تأیید قرارگرفت. این قطعنامه را  پرزیدنت وارن 
هاردینگ  (Warren Harding) در تاریخ 11 سپتامبر امضا نموده و 
کشور ترکیه نیز با امضاى آن، در تاریخ 24 ژوئن 1922، بر آن صّحه 

گذاشت.                 
از میان نخستین دسته هاى پیرو صیونیزم سیاسى، باید به سوسیالیستهاى 
صیونیست به رهبرى بِربُُرخوو  Ber Borchov))  که در فاصله سالهاى 
(1917-1881) میزیست اشاره کرد. این گروه معتقد بودند که نحوه ونوع 
کارهاى غیر سازنده یهودیان در گذشته و  طرز فکرِ اقتصادى و اجتماعِى 
ایشان اثر فراوانى در سرنوشت تاریخى آنان دارد. آنان بر این عقیده بودند 
که در سرزمین اسراییل باید یک جامعه یهودى فّعال و عالقمند به کارهاى 
بدنى که مخالف با اختالفات طبقاتى باشد بوجود آید. بیشترِ یهودیانى که 
در اوایل قرن بیستم به سر زمین اسراییل مهاجرت کردند از پیروان همین 
دسته بودند و اغلب هم افراد همین دسته بودند که در سال 1948 رهبرى 

کشور اسراییل را بعهده گرفتند.
مارتین بوبر(Martin Buber)  فیلسوف اگزیستانسیالیست یهودى 
(1965- 1878) متولد وین، از یاران اولیه هرتصل بود که عقایدش در مورد 
صیونیزم، بیشتر متاثر از احاد هاعام و متمایل به»صیونیزم فرهنگى» بود. او 
از شرکت کنندگان سومین کنگره جهانى صیونیزم در بازل سویس در سال 
 Die«1899بوده در سال 1902 مدیریت نشریه رسمى صیونیزم «دى ولت
Welt) )  را براى مدتى بر عهده گرفت.  مارتین بوبر از سال 1938 در 
مقام استادى در دانشگاه عبرى اورشلیم در سرزمین فلسطیِن آن زمان که 
تحت قیومت انگلستان بود اقامت گزید. او که با  تدریس در مردم شناسى و 
مقدمات جامعه شناسى در دانشگاه اورشلیم کار خود را آغاز کرده بود، حل 
مسئله فلسطین را در ایجاد روابط فرهنگى و دوستى میدید و نه روش هاى 

سیاسى. 
 R. Abraham) در میان رهبران دینى باید از راب ابراهام اسحق کوك
Isaac Kook) که از صیونیزم سیاسى پشتیبانى میکرد نام برد. او در حالیکه 
رهبران غیر دینى صیونیزم را به مراعات یهودیت تشویق میکرد، آنان را 
وسیله اى براى تحقق یافتن پیشگویى هاى مذهبى و بازگشت قوم یهود 
به صیون ترسیم کرده یهودیان را به مهاجرت به سرزمین مقدس دعوت 
میکرد. از سوى دیگر گروهى از مذهبیوِن اصول گرا، از جمله گروه « نِتوره 
کارتا « Neturie Karta))، که همواره براى رسیدن به سرزمین موعود، 
منتظر ظهور ناجى خود هستند، موجودیت دولت اسراییل کنونى را هنوز 

هم تا ظهور ماشیه به رسمیت نمى شناسند.  
در خاتمه آنچه که باید در مورد مفهوم واژه «صیونیزم» تکرار نمود این 
است که مفهوم امروزه واژه «صیونیزم» همان «صیونیزم سیاسى»  پیشنهادى 
تئودرهرتصل است که با هدف مهاجرت و ایجاد وطنى براى یهودیان در 
سرزمین موعود در هم آمیخته است. با وجود اینکه اکثر گروهاى دینى 
بعداً در این جنبش حضور داشته و نقش ایفا کرده اند، رهبران این جنبش، 
یهودیانى پایبند به اصول دینى نبوده و با صیونیزم به عنوان مساله اى 
ملى وغیردینى برخورد کرده اند.  قصد این جنبش در محل تشکیل یک 
کشورمستقل یهودى بر اساس اراضى ذکر شده در کتب مقدس است ونه 
در جاى دیگر و  باالخره باید یاد آور شد که نه همه صیونیست ها لزومًا 

یهودى هستند و نه همه یهودى ها لزوماً صیونیست. 
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دکتر موشه حاى(شاهین) حقیقت:

احمدى نژاد تفکر خمینى را منتشر مى کرد
بــا اینکــه دوران زمامــدارى احمدى نــژاد به عنــوان یکى از 
تندروترین شــخصیت هاى جمهورى اســالمى بر مسند ریاست 
جمهورى در ایران به پایان رســیده اســت، امــا روندى که او از 
آن ســخن مى گفت و تخم نفاق و دشــمنى با اســرائیل که روح 
اله خمینى آن را کاشــت و احمدى نــژاد در آبیارى آن مجدانه 
کوشید، مسیرى نیست که با تغییر یک مدیر اجرایى در سیستم 
حکومتى که دشــمنى با اسرائیل را از اصول غیر قابل تغییر خود 

مى داند، متوقف شود.
دکتر موشــه حاى (شــاهین) حقیقت، از جوانــان تحصیلکرده 
و از چهره هاى آکادمیک ایرانى- اســرائیلى اســت که در مقطع 
دکتراى علوم سیاســى با گرایش تاریخ خاور میانه، موضوع یکى 
از مهمترین تحقیقات علمى و دانشگاهى خود را بر همین مسئله 
متمرکز کرده اســت و با محوریت شخصیت جنجالى احمدى نژاد 
کوشــیده است شــناختى بهتر از تفکر یهود ســتیزانه جمهورى 

اسالمى ارایه دهد.
این روزها که حســن روحانى در ایران ســکان هدایت دولت 
اســالمى را با شــعار اعتدال و تدبیر به دست گرفته است، دکتر 
حقیقت را به گفتگو خواندیم تا ببینیم ثمره این شــعار اعتدال و 

تدبیر در روند روابط ایران و اسرائیل هم تاثیر خواهد داشت؟
با هم این گفتگوى کوتاه را مى خوانیم.

دکتر موشه حاى حقیقت، موجودیت دولت جمهورى اسرائیل را از 
قبول خوانده و مى گوید:  قابل  غیر  ایران  در  اسالمى  منظر حکومت 
«نظریه بنیادین جمهورى اسالمى در مورد دولت اسرائیل خیلى روشن 
است و آنها چه در دوران احمدى نژاد و چه پیش از آن در ابراز آن 
هیچ ابایى نداشته اند. آنها معتقدند که اسرائیل و تفکر صهیونیسم قابل 
قبول نیست و اساس همین دیدگاه است که دولت اسرائیل را یک نظام 
تبعیض نژادى مانند شوروى و یا آپارتاید آفریقاى جنوبى قلمداد و در 
تبلیغات خود معرفى مى کنند. این تفکر محصول دوره احمدى نزاد 
نیست بلکه ریشه در کلیت جمهورى اسالمى دارد و طبیعى است که 
رفتن احمدى نژاد تاثیرى در این دیدگاه نزد مقامات جمهورى اسالمى 

ندارد.»
دکتر حقیقت بین مردم و مقامات ایران خط تمایز کشیده و نگاه آنها 

را از هم متفاوت دانسته و مى گوید:
«مردم ایران اسرائیل را دشمن بالقوه خود قلمداد نمى کنند.آنها بر 
گذشته  سال  جهار  و  سى  در  که  حکومتى  گسترده  تبلیغات  خالف 
سعى داشته است تا از اسرائیل یک چهره خیلى زشت در ذهن مردم 
درست کند، نشان داده اند که واقع بین هستند و نمونه هایى از این 
عالقمندى را مى توان در کنپین دوستى مردم ایران و اسرائیل دید که 
خیلى از جوانان ایرانى چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران به 
آن پیوسته اند و بسیارى از مردم اسرائیل هم جذب این کمپین شده 

اند. نمونه بارز دیگر مغایرت اندیشه بین مردم و حکومت در ایران 
در خالل جنبش سبز نمایان شد که مردم در آن شعار دادند نه غزه، نه 

لبنان، جانم فداى ایران.»
دکتر حقیقت احتمال درگیرى نظامى بین ایران و اسرائیل را تقریبا 
بعید دانسته و خاطر نشان مى کند: « ساده لوحانه است که فکر کنیم 
کلید قرمز حمله به اسرائیل با بمب اتمى و یا هر نوع دیگر آن در دست 
فردى مثل احمدى نژاد و یا دیگر روساى جمهور ایران است. بلکه این 
کلید فقط و فقط در دست خامنه اى به عنوان رهبر جمهورى اسالمى 
است و کلیه محاسبات استراتزیک نشان مى دهد او نه عالقه اى به بر 
هم زدن این موازنه قدرت دارد و نه توان پاسخگویى به تبعات بین 

المللى و منطقه اى چنین اقدامى را دارد.»
دکتر حقیقت با اشاره به موقعیت خاص نخست وزیر اسرائیل شایان 
ذکر مى داند که: «موقعیت حساس آقاى نتانیاهو در نقطه تالقى و همه 
نگرانى ها و حساسیت ها درباره برنامه اتمى ایران به او این امکان را داده 
است تا با محاسبه دقیق از فرایند معادالت جهانى با درشت نمایى خطر 
ایران براى اسرائیل و با در نظر گرفتن همه محظورات دیپلماسى خارجى 
امریکا و همپیمانان اروپایى خود، توجه جامعه جهانى را به موضوع 
خطرات احتمالى دست یابى ایران به تسلیحات اتمى را به طور مستقیم 
جلب نموده و اجازه ندهد با تغییرات مدیریتى در ساختار اجرایى ایران، 

نگاه به اصل ایدئولوژى حکومت اسالمى تحت شعاع باشد.»
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شان صداقتى با تبریک فرا رسیدن روش هشانا و سال نوى عبرى و 
ابراز فرخنده فالى و آرزوى سالى سرشار از سالمتى و موفقیت براى همه 
همکیشان یهودى عزیز، یاد آور مى شود که احترام به درگذشتگان و یاد 
آنها بخشى از آیین و باور قوم یهود است که مانند بسیارى دیگر آداب 
و سنن  پسندیده این قوم، مورد توجه جهانیان قرار گرفته است. او از 
همین رو پاره اى توضیحات در خصوص خدماتى که در راستاى احترام به 

درگذشتگان و نیز برداشتن بار فشار و مسئولیت 
از دوش بازماندگان است ارایه کرده اند.

شان صداقتى در فرازى از گفته هاى خود متذکر 
مى شود:

« یکى از باور هاى غلطى که ما داریم این است 
که خرید آرامگاه یعنى آماده شدن براى مرگ. در 
حالى که این یک تصور غلط است براى اینکه 
این ذهنیت را بر طرف کنم باید به قسمت هاى 
وسیعى از زمین هایى که حتى بیش از 30 سال 
قبل به فروش رفته اند و هنوز خالى هستند و 
کامل  در سالمت  هنوز  ها  زمین  این  صاحبان 
زندگى مى کنند و لذت مى برند، اشاره کنم. نکته 
مهم این است که یک رابطه مستقیم بین آرامش 
خاطر و طول عمر وجود دارد وقتى ما خیالمان 
از برنامه ها و کارهایمان در همه مراحل زندگى 
راحت باشد، طبیعى است که این آرامش خیال 
موجب طول عمر ما مى شود. در حالى که همین 

نکته کافى است عزیزانى که 30 سال قبل زمین هاى مربوط به خود را 
خریده اند، قیمتى را پرداخته اند که شاید یک دهم اکنون باشد. این مسئله 
ایست که اگر امروز درباره آن اقدام کنیم مطمئنا سى سال بعد که به آن نگاه 
کنیم مى بینیم چقدر جلو افتاده ایم. چه از لحاظ مالى  و چه از منظر آرامش 

درونى که به بقاى عمر مان یارى رسانده است.»
شان صداقتى با برشمردن سه دلیل مذهبى، عاطفى و مالى اهمیت برنامه 

ریزى براى آینده را مورد توجه قرار داده و توضیح مى دهد:
«از لحاظ مذهبى مى دانیم که مراسم تدفین باید در شرایط خاصى که 
ادیان الهى اعالم نموده اند و در حداقل زمان ممکن انجام پذیرد، از لحاظ 
عاطفى هم این بسیار مهم است که ما براى بازماندگان خود آرامش خاطر 
فراهم آوریم و آنها بدانند که در چنان شرایطى نیاز نیست که با تصمیم 
گیرى هاى عجوالنه و یا حتى دخالت اقوام دور یا نزدیک که طبیعى است 
هر کسى نظر و ایده خود را دارد، نگران برگزارى مراسمى شکوهمند و 
آبرومندانه باشند،و در نهایت هم وقتى مى دانیم که از لحاظ مالى برایمان 
مقرون به صرفه است تا با برنامه ریزى درست هزینه هاى خود را هم 
کاهش دهیم و هم از سرمایه گذارى خود سود ببریم، طبیعى است که باید 

با پرهیز از منفى بافى و باورهاى خرافى اقدام به این مهم کنیم.»
شان صداقتى که سرآغاز کار خود را با سازمان ایدن مموریال پارك و 
خدمت رسانى به هموطنان آگاه و آینده نگر به حدود 19 سال قبل مرتبط 

مى داند، مى گوید:
"در جریان همکارى نزدیکى که با یکى از سازمان هاى غیر انتفاعى داشتم 
به طور مرتب در آن سال ها به آرامگاه هاى منطقه مراجعه مى کردم و بار 
ها شاهد صحنه هاى رقت بار و اسفناکى بودم که 
پس از درگذشت یک عزیز ایرانى چگونه خانواده 
و یا بازماندگان او با مشکل مواجه شده، دچار 
سرگردانى  و انتظار مى شدند و حتى تلفنى در 
آرامگاه در حال این در و آن در زدن براى قرض 
کردن پولى هستند که عزیز از دست رفته خود را 
به خاك بسپارند. این صحنه و درك سختى آن 
شرایط که هم براى بازماندگان دشوار بود و هم از 
احترام عزیز درگذشته مى کاست باعث شد تا من 
به طور جدى به سراغ این موضوع بیایم و تالش 
کنم ذهنیت منفى و باور هاى خرافى را که چونان 
تار عنکبوت جلوى تفکر درست را گرفته و افق 
دید هموطنانمان را کوتاه و نادرست مى کرد به 

مبارزه بطلبم."
زبان گروه  فارسى  نماینده  که  آقاى صداقتى 
 1800 از  بیش  با   SCI شرکت  هاى  آرامگاه 
آرامگاه در سراسر امریکاى شمالى است، درباره 

خدمات شرکت متبوعش مى گوید:
"خدمات ارزنده این موسسه، گستره متنوعى دارد که مى توان از آن 
جمله به قابلیت خرید اقساطى، انتخاب محل(لوکیشن) مورد نظر، انتقال 
و جابجایى لوکیشن مورد نظر شما در هر زمان به هر یک از  آرامگاه هاى 
این شرکت در سراسر امریکا و کانادا، انتقال بدون هزینه و سهل الوصول 
پیکر عزیزان در صورت فوت در هر کجاى دنیا، معافیت از پرداخت مالیات 
مستغالت (پراپرتى تکس) در خصوص زمین خریدارى شده، قابلیت رشد 

سرمایه، قابلیت انتخاب مراسم و برنامه ریزى براى آن و ... اشاره کرد."
آقاى صداقتى در پایان گفتگوى خود با ایرانشهر، خواستار تغییر دیدگاه 

هاى اجتماعى به موضوع شده و مى افزاید:
"برخى قدر و ارزش وجودى خود را در حفظ و پاسدارى از کیان خانواده 
نمى دانند، براى مثال مى گویم که اگر یادگاه یک فرد محلى زیبا با منظره 
اى دلنشین و جلوه دوست داشتنى باشد، حتى در نبود او هم تبدیل به 
میعادگاهى براى گرد هم آمدن همه خانواده او خواهد بود تا در کنارش 
لحظات شاد خود را با هم قسمت کنند. بى انصافى است اگر چنین فرصت 

خوبى را از فرزندان و نوه هاى خود در آینده دریغ داریم."

شان صداقتى، در گفتگو با ایرانشهر:

احترام  و یاد کردن از رفتگان از 
سنت هاى ماست
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و  نگار  روزنامه  امیدوار  منوچهر 
براى  که  است  مطبوعاتى  پیشکسوت 
موثر خود  با حضور  قرن  نیم  از  بیش 
راهى  توانست  مطبوعات  عرصه  در 
در  حقیقت  پویندگان  براى  روشن 
حوزه فعالیت هاى فرهنگى و اجتماعى 

جامعه یهودیان ایران بنا نهد.
امیدوار که در کارنامه درخشان خود 
را  اسرائیل  رادیو  با  همکارى  سال ها 
اى  رسانه  صداقت  به  اتکا  با  داشت 
همواره در راستاى توسعه آگاهى هاى 

اجتماعى گام برداشت و توانست در حوزه هاى گوناگون مسیر رونق 
رسانه اى را هموار سازد.

او در نیویورك نشریه امید را بنیان نهاد  و براى قریب به یک دهه 
لس آنجلس  در  نیز  آن  از  پیش  پرداخت.   آن  سردبیرى  و  اداره  به 
آزیتا  خانم  همکارى  با  که  کرد  سرپرستى  را  زمین  ایران  تلویزیون 
شیرازى وخانم مهرى منفرد در راستاى رسانه هاى پویاى لس آنجلس 

طبقه بندى مى شود. او در سال 2013 دیده از جهان فروبست.

دکتر جمشید مداحى را باید یکى از 
جامعه  علمى  چهره هاى  برجسته ترین 

جهانى دانست.
یهودى  ایرانى  عالیقدر  پزشک  این 
تهران  دانشگاه  از   1975 سال  در  که 
از  پس  و  شده است  فارغ التحصیل 
گشت،  وطن  ترك  به  مجبور  انقالب 
علمى  برجسته  اساتید  از  امروزه 
دانشگاه UCLA در لس آنجلس است 
که در زمینه پزشکى هسته اى و کاربرد 
بیمارى هاى  درمان  در  نوین  علم  این 

جان  نجات  به  که  باشد  داشته  مهمى  کشفیات  است  توانسته  قلبى 
هزاران بیمار انجامیده است.

بر   عالوه  خود  متبوع  دانشگاه  در  امروزه  مداحى  جمشید  دکتر 
با  آن  نوین درمان  قلبى  و روش هاى  بیمارى هاى  زمینه  تحقیق در 
تدریس آخرین دستاورد هاى علم پزشکى در این زمینه به دانشجویان 
در حال تربیت نسلى از پزشکان متخصص در حوزه قلب هسته اى 

است آینده این علم را متحول مى کند.

به  باید  را  اسحقیان  الیاس  شادروان 
یهود  عرفان  مظاهر  از  یکى  راستى 
دانست که با بیش از شش دهه تالش 
مستمر براى گسترش انسانیت و صلح 
اجتماعى  گوناگون  عرصه هاى  در 
بهتر  زندگى  براى  تالش  پیشتاز 

انسان ها بود.
سمت  سال ها  که  اسحقیان  شادروان 
مدیریت  و  اتحاد  مدارس  مدیریت 
هیئت امناى فدراسیون یهودیان ایرانى  
به عهده داشت، بارها به پاس خدمات 

ارزشمندش به همنوعان مورد ستایش و تقدیر قرار گرفته بود.
اسحقیان راکه مولف کتاب تاریخ آلیانس است مى توان سمبل صلح 
دوستى و تالش براى زندگى مسالمت آمیز همه انسانها دانست که 

بخش عمده اى از عمر خویش را نیز در این راه مصروف داشت.
او که در سال هاى پایانى خود جدالى نابرابر را با بیمارى سرطان 
آغاز نمود و از این درد رنج مى کشید سرانجام در سال 2009 میالدى 

در شهر لس انجلس دیده از جهان فروبست.

منوچهر  امیدوار

جمشید مداحى

الیاس اسحقیان

جامعه یهودیان ایران در طول بیش از 2700 ســال ســابقه تاریخى خود 
چهره هاى شــامخ بســیارى را به جهان معرفى کرده اســت. کسانى که در 
عرصه هاى گوناگون فرهنگى، اجتماعى، ادبى، هنرى، اقتصادى و... ســرآمد 
عصر خود بوده اند و بى شک در مسیر رشد و پیشرفت ایران و جامعه بزرگ 
ایرانیان تالش هاى بى شائبه اى کرده اند و ارمغان زیستن آنها در جمع ما غیر 

قابل انکار است.
در سى و چند سال گذشته که جامعه ایرانیان یهودى آمریکا شکل گرفته و 
رشد کرده است نیز افرادى در میان ما زیسته اند که بى هیچ تردیدى جاى آنها 
را هیچ کس دیگرى نمى توانسته بگیرد و همگان اذعان دارند که حضور آنها 
موجبات رشد این جامعه و تبدیل لس آنجلس به خانه دوم ایرانیان رافراهم 

آورده است.
با اینحال تعداد این افراد چنان کثیر است که صفحات محدود این شماره از 
مجله محمل مناسبى براى یادآورى یکایک ایشان نیست. به همین رو ایرانشهر 
در نظر دارد مجموعه کاملى از بیش از هزار شخصیت تاثیرگذار یهودى ایرانى 

را در آتیه اى نزدیک در نسخه الکترونیک خود منتشر کند. 
از همین رو از همه عالقمندان که تمایل دارند برجستگان جامعه یهودى ایران 
را معرفى کنند خواهشــمند است با ما تماس بگیرند تا بتوانیم با راهنمایى و 
کسب اطالع از ایشان به نحوى جامع دایره المعارف شخصیت هاى برجسته 

یهودى ایرانى را آماده کنیم.
در این شــماره تالش شــده است تا با توجه به ســاختار منسجم و به هم 
تنیده جامعه یهودیان ایرانى آمریکا و بدون هیچگونه ترتیب خاصى(اعم از 
الفبایى، سنى، تاریخى و یا تقدم و تاخیر مقامى) و فقط به صرف یادى از نیکان 

همروزگارمان، به معرفى برخى چهره هاى شامخ این اجتماع بپردازیم. 
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هاراو داوید شوفط فرزند ارشد حاخام 
یهودیان  مذهبى  (رهبر  شوفط  یدیدیا 
کاشان  شهر  در   1938 سال  در  ایران) 
هنگام  به  وى  گشود.  جهان  به  چشم 
به  شروع  پدرش  نظر  تحت  طفولیت، 
اصول شریعت و  مقدمات و  فراگیرى 

آئین یهودى پرداخت.
راو داوید در سال 1979 ایران را ترك 
به  خانواده اش  اتفاق  به  بعد  چندى  و 
از  نمود.  مهاجرت  آنجلس  لوس  شهر 
همان ابتدا همراه با پدرش حاخام یدیدیا 

شوفط به خدمات فرهنگى و اجتماعى مشغول گردیدند. دیرى نپایید با 
همیارى خیرخواهانه افرادى در جامعه، اقدام به تاسیس کنیساى نصح 
ایسرائل نمود و متعاقب آن در اولین فرصت اقدام به تشکیل کالس هاى 
عبرى نمود و براى توسعه آن بعنوان یک آکادمى و یا فرهنگسرا تالش 
پیگیر و بى امانى را انجام داد. در سال 2005 با درگذشت حاخام یدیدیا 
شوفط، جامعه یهودیان ایرانى مقیم لوس آنجلس راو داوید شوفط را 

بعنوان رهبر مذهبى یهودیان ایرانى برگزیدند.

از  یکى  مى توان  را  سرشار  هما 
در  فعال  چهره هاى  برجسته ترین 
عرصه روزنامه نگارى معاصر ایران و 

آمریکا دانست.
او که در قبل از انقالب با هفته نامه 
کیهان  روزنامه  انتشارات  از  روز  زن 
کار خود را آغاز کرد، درست چندماه 
پیش از انقالب و پس اخراج خود و 
همسرش از کار مجبور به ترك ایران 
عنوان  به  کنون  تا  زمان  آن  از  و  شد 
ایالت  در  تبعیدى  نگارى  روزنامه 

متحده امریکا سکونت دارد.
هما سرشار تحصیالت خود را تا مطقع کارشناسى ارشد در رشته 
روزنامه نگارى در دانشگاه USC ادامه داده است و به عنوان برنامه 
و  معتبر  تلویزیونى  و  رادیویى  برنامه  ساعت  هزاران  مجرى  و  ساز 

تاثیرگذار را در کارنامه خود دارد.
الیس در آمریکا   افتخار جزیره   هما سرشار به تازگى برنده مدال 

یکى از معتبرترین جوایز جهانى شده است.

هما سرشارراو داوید شوفط
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بی تردید  لوي  حبیب  دکتر  شادروان 
که  بود  استثنایی  شخصیت  یک 
ابعاد  داراي  توانایی هایش  و  استعدادها 
از خردسالی عشق و  گوناگونی است. 
عالقه عمیقی به فرهنگ و آداب رسوم 
یهود نشان می دهد، ذوق نوشتاري وي 
بود،  تفکر  و  پژوهش  متوجه  بیشتر 
از عنفوان جوانی  بود و  نوشتن  عاشق 
تا آخرین لحظه حیات، دمی از نگارش 

فارغ ننشست.
به غیر از انتشار سه جلد کتاب تاریخ 

ایران، احکام و مقررات حضرت موسی بن عمران و کتاب  یهود در 
خاطرات من، ده ها مقاله و رساله دیگر نوشت که بعضی از آنان در 
نشریه هاي اروپا با نام «بچه هاي محله» به چاپ رسید، ضمن آنکه بارها 
دکتر لوي از جهت فعالیت هاي بشردوستانه و به عنوان یک یهودي 
راستین، محقق و مورخ موفق شد، جوایز و نشان ها، لوح سپاس و 
تقدیرنامه هایى از موسسات علمی فرهنگی، دانشگاه هاي دنیا دریافت 

کند. هم اینک دانشگاه UCLA  یک کرسى به نام او برپا کرده است.

در سال  1929  رهبر  پروفسور ساموئل 
میالدى در شهر همدان به دنیا آمد.

 ساموئل رهبر، پژوهشگر پرآوازه یهودى 
ایرانى در زمینه هموگلوبین و فرآیند پیوند 
دکتراى  او  است.  مولکول  این  به  قندها 
دانشگاه  از  را  ایمنى شناسى  تخصصى 
تهران دریافت کرد و آزمایشگاه پژوهشى 
هموگلوبین را در همین دانشگاه راه اندازى 
کرد. کشف پروفسور رهبر، یعنى افزایش 
 (HbA1c) مقدار هموگلوبین گلیکوزیله
در افراد دیابتى، امروزه توسط پزشکان و 

بیمارهاى دیابتى استفاده مى شود. امروزه با تعیین مقدار HbA1c در نمونه خون 
بیمار مشخص مى شود که آیا بر مقدار قند خون خود نظارت خوبى داشته است 
یا نه. پروفسور رهبر بیش از یازده گونه هموگلوبین دیگر نیز کشف کرده است.

شایان ذکر است که پس از انقالب 1979 در ایران این چهره شاخص علمى 
از دانشگاه تهران اخراج شد و مجبور به جالى وطن گردید. او سال هاى پایانى 
عمر خود را در لس آنجلس گذرانید و با مرکز امید براى بهبود سرطان همکارى 

ارزشمندى داشت. او در سال 2012 دیده از جهان فرو بست. 

آقاى نظریان یکى از موفق ترین چهره 
هاى اقتصادى جامعه ایرانیان یهودى و از 
ثروتمندترین افراد جامعه ایرانى آمریکایى 
در  را  خود  ثروت  همواره  که  است 
راستاى پیشبرد اهداف عام المنعه فرهنگى 

هزینه کرده است.
او که از دیر باز در حوزه تجارت صاحب 
گذارى هاى  سرمایه  با  بوده است  تجربه 
موفق خود توانست به اعتبار جامعه ایرانیان 
افزوده و در  ایاالت متحده آمریکا  مقیم 
مناسبات فرهنگى این کشور با حرکت هاى 

فرهنگى با ارزشى توانسته به غناى تاثیرگذارى ایران بیافزاید که از آن میان 
مى توان  به  نمایشگاه آثار ایرانیان یهودى در موزه فاولر در لس آنجلس اشاره 

کرد.
این نمایشگاه که یکى از مهم ترین رویداد هاى فرهنگى جنوب کالیفرنیا 
در سال هاى 2012 و 2013 بود با حمایت بى دریغ یونس نظریان و تالش 
و ممارست گروه کثیرى از چهره هاى دانشگاهى و فرهنگى ایرانیان یهودى 

آمریکا برگزار شد و مورد استقبال عمومى قرار گرفت. 

طراز  فعاالن  از  هارونیان  شادروان 
اول فعالیت هاى اجتماعى، فرهنگى و 

اقتصادى محسوب مى شدند.
حقوق  رشته  دانش آموخته  که  او 
با  همزمان  بود،  تهران  دانشگاه  در 
به  ابتدا  از  خود  وکالتى  فعالیت هاى 
نظر داشت و سر  نیز  تجارى  خدمات 
انجام پس از مهاجرت به آمریکا موفق 
ایرانیان  فرهنگى  انجمن  تاسیس  به 
خود  نوبه  به  که  شد  کالیفرنیا  یهودى 
تالشى چشمگیر براى ساماندهى جامعه 

نوپاى ایرانیان مهاجر به این خطه از خود در تاریخ ایرانیان مقیم ایاالت 
متحده آمریکا به جا گذاشته است.

حاصل تالش هاى فرهنگى مسعود هارونیان انتشار چندین جلد کتاب 
است که از آن میان مى توان به تجدید چاپ کتاب تاریخ یهود ایران، اثر 
مرحوم حبیب لوى، کتاب قدردانى از مرتضى خان نى داوود هنرمند 
برجسته موسیقى ایرانى و کتاب کارنامه ربع قرن تالش انجمن فرهنگى 

که روى جلد آن مزین به تصویر لوح کورش بزرگ بود، اشاره کرد.

ساموئل  رهبرحبیب لوى

مسعود  هارونیانیونس نظریان
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ناهید پیرنظر فرزند الیاهو و منیر پیرنظر 
در 1944 میالدى در شهر کرمانشاه چشم 
به جهان گشود. او لیسانس خود را در 
رشته ادبیات انگلیسى از دانشکده ادبیات 
دانشگاه تهران، در سال 1965 دریافت 
دومین  آمریکا،  در  آن  از  پس  نمود.  
فوق لیسانس خود را در سال1998 در 
رشتۀ ایرانشناسى و درجه دکتراى خود 
را در سال 2004 در تاریخ یهود ایران و 
ادبیات فارسیهود از دانشگاه یو سى اِل اِى 
استادانى  نظارت  تحت   (UCLA)

 William Schniedewind چون پرفسور حسین ضییایى، پرفسور
وپرفسور آمنون نتصر از دانشگاه عبرى اورشلیم دریافت نمود.

فارغ  جامعۀ  اجرائیه  هیئت  اولیّۀ  اعضاى  و  گزاران  بنیان  از  یکى 
التحصیالن، بنام جامعۀ دانشوران و متعاقباً بنیاد جامعۀ دانشوران در فاصله 

سالهاى 1991تا 1998 میالدى بوده است.
ناهید پیر نظر همچنین بکى از اعضاى بنیان گزار سازمان غیر سیاسى 

مذهبى«فرهنگ» Farhang Foundation میباشد.

مقیم  ایرانى-اسرائیلى  روزنامه نگار 
بخش  سردبیرى  وى  است.  اورشلیم 
خارجه  امور  وزارت  وب گاه  فارسى 

اسرائیل را نیز به عهده دارد.
ارائه  امیر  آقاى  اولویت هاى  از 
تحلیل هاى درست به شنوندگان رادیو 
اسرائیل بوده است که او را به چهره اى 
شنوندگان  نزد  اعتبار  داراى  و  متنفذ 
 5 در  او  کرده است.  مبدل  رادیو  این 
دهه فعالیت در نقش تفسیر خبر رادیو 
اسرائیل بارها به مبارزه با بى عدالتى و 

تضییع حقوق اقلیت ها در جمهورى اسالمى اشاره کرده و همواره 
خواهان آزادى و برابرى همگانى در ایران بوده است.

رویکرد واقع گرایانه منشه امیر در این سال ها همیشه موجب انتقال 
درست اطالعات به مخاطبان شده است.

مجموعه کاملى از تفسیرهاى سیاسى منشه امیر در رادیو اسرائیل 
انتشارات  نام«اینجا اورشلیم، صداى اسرائیل» به همت  به  در کتابى 

اندیشه در سال 2009 منتشر شده است.

آقاى دخانیان از چهره هاى اجتماعى 
ایرانیان  جامعه  ورزشى  و  فرهنگى  و 
یهودى ساکن در ایاالت متحده امریکا 

به شمار مى رود.
تجارى  فعالیت هاى  زمینه  در  که  او 
است  توانسته  دارد  توانایى  دست  نیز 
در خالل سال هاى عمر خود همواره 
اجتماعى  ارزشمند  خدمات  ارائه  با 
تاثیر به سزایى در جامعه پیرامون خود 

داشته باشد.
مى توان  او  اجتماعى  فعالیت هاى  از 

به بنیانگذارى مجتمع فرهنگى ارتص، همراهى با فدراسیون یهودیان 
ایرانى در سى وسه سال گذشته و عضو موسس این نهاد تاثیرگذار 
مى توان  دربند شیراز  یهودى  آزادى سیزده  براى  و تالش  اجتماعى 

اشاره کرد.
روبن دخانیان که به تعالیم یهودى اعتقاد کامل دارد، جمله معروفى 

دارد که شعار او در زندگى مبدل شده است. او مى گوید:
«همیشه سعى کرده ام فقط روى پاى خود به ایستم.»

منشه امیرناهید پیرنظر

روبن  دخانیان
فرهنگى  هاى  از چهره  دقیقیان  خانم 
ساکن  یهودى  ایرانیان  جامعه  فعال 
امریکاست که عالوه بر کار بر روى متون 
و مقدمه ها، به عنوان مدیر اجرایى  بنیاد 
ایرانى هارامبام بر مراحل عملى و ادارى  
پروژه هاى بنیاد و برقرارى رابطه با مراکز 
دانشگاهى در آمریکا  نظارت دارد و به 
او  بنیاد گزارش مى دهد.   هیئت مدیرة 
در  اى  بى  ام  کارشناسى  مدرك  داراى 
از  انتفاعى  غیر  سازمان هاى  مدیریت 

آمریکا ست.
بنیاد ایرانى هارامبام به همت راو داوید 

شوفط ، مهندس ایرج صفایى، دکتر آیزاك  نورمحمودى ، پروانه صراف، 
دکتر شادان صفوتى،  دکتر فرهاد دقیقیان،  مهندس منوچهر نظریان پایه 
گذارى شده است و امید مى رود که این مهم را با همت فرهنگ پروران 
و خیراندیشان بسط  دهد و در پروژه هاى بعدى آثار دیگرى از هارامبام 
و دیگر بزرگان اندیشۀ یهود را که داراى اعتبار و شهرت جهانى هستند،  
در دسترس عالقمندان قرار دهد. ایشان مدتى نیز سردبیر نشریه چشم 
انداز از انتشارات سازمان سیامک به مدیریت داریوش فاخرى بوده است.

شیرین دخت دقیقیان
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شکوه درویش بانوى شاعر یهودى - 
لس آنجلس  در  که  است  ایرانى  

سکونت دارد.
بانوى  این  چشمگیر  تالش هاى 
و  ژن  پیدایش  در  ایثارگر  و  فرهیخته 
فرزند  دو  که  عضالنى  بیمارى  درمان 
و  هستند  مبتال  آن  به  نیز  او  پزشک 
سازمان  در  او  وقفه  بى  مشارکت  نیز 
در  ویژه اى  جایگاه  در  را  وى  آرم، 
جهانى  جامعه  در  علمى  پیشبرد هاى 
قرار داده است که اثرات مثبت آن در 

میان جامعه ایرانیان نیز به خوبى ملموس است.
این  کردن  کن  ریشه  و  شناساندن  براى  آرم  موسسه  تالش هاى 
بیمارى یکى از با ارزش ترین خدمات مدرن علمى است که با ساختار 
عام المنفعه براى احیا و گسترش زندگى سالم تر براى همه مردم جهان 

کاربرد دارد.
شکوه درویش از پیشگامان ثابت قدم این راه به شمار مى رود که 

توانسته است توجه جهانیان را به این موضوع جلب نماید. 

 1291 سال  در  بروخیم  باروخ  دکتر 
خورشیدى در تهران دیده به جهان گشود. 
او در جوانى در کنکور اعزام محصلین به 
اروپا شرکت و در رشته  مهندسى و علوم 
رتبه اول را احراز و به حضور رضاشاه 

پهلوى معرفى گردید.
او سرانجام از دانشگاه استراسبورگ در 
فرانسه با درجه دکترى در رشته فیزیک 
فارغ التحصیل شد و به ایران بازگشت و 
براى نزدیک به چهل سال از اساتید درجه 
اول فیزیک در ایران بود. کتاب تحصیلى 

فیزیک که او براى دوره دبیرستان نوشت همچنان به عنوان مرجع آموزشى 
این رشته تحصیلى به دانش آموزان تدریس مى شود. تجدید حیات مدارس 

اتفاق در دهه 60 میالدى از دستاوردهاى دیگر اوست.
آمریکا  به  اموالش  مصادره  از  پس  و  انقالب  از  بعد  بروخیم  دکتر 
مهاجرت کرده و با جمعى از اندیشمندان انجمن سخن را بنیان و بعدا 
بنیاد فرهنگى ایرانیان را ایجاد و به تعلیم زبان فارسى پرداخت. او در سال 

2011 درگذشت.

برجسته  نویسندگان  از  نهایى  جینا 
یهودى ایرانى آمریکایى است که رمان هاى 
تاثیرگذار او به زبان انگلیسى توانسته است، 
مخاطبان این بانوى فرهیخته را به درستى 

شگفت زده کند.
او که خالق رمان اشک طاووس است 
توانست با این اثر لطیف و تاثیرگذار از 
همان ابتداى راه نام خود را در بین ماندگاران 
ادبیات معاصر آمریکا ثبت کند و بر شوق 
و اشتیاق خوانندگانش براى پیگیرى دیگر 

کتاب هایش برانگیزد.
عنوان رمان هاى او به زبان انگلیسى به شرح زیر است:

Cry of the Peacock
Moonlight on the Avenue of Faith

Sunday Silence
Caspian Rain

او برنده جوایز ادبى گوناگونى از جشنواره هاى معتبر بین المللى و داخلى 
آمریکا بوده است. 

 

متحده  ایاالت  در  هارونیان  آقاى 
همزمان  و  کرده است  تحصیل  آمریکا 
فرایند هاى  در  مشارکت  بر  عالوه 
در  وقفه  بى  صورت  به  اقتصادى 
فعالیت هاى فرهنگى و سیاسى جامعه 
یهودیان ایرانى آمریکا مشارکت داشته 

است.
او در کارنامه فعالیت هاى خود تالش 
ایرانى  یهودى  سیزده  آزادى  براى 
ایرانى   12 سرنوشت  تعیین  دربند، 
نشریه  انتشار  شده،  مفقود  یهودى 

ایرانى  یهودیان  فرهنگى  انجمن  با  همکارى  لس آنجلس،  در  اتحاد 
برپایى  نیز  و  ایران  یهودى  سازمان هاى  شوراى  ریاست  کالیفرنیا، 
مراسم گرامیداشت عبدالحسین سردارى و رونمایى از کتاب در سایه 

شیر(شیندلر ایرانى نوشته پروفسور مختارى) را ثبت کرده است..
آقاى هارونیان در حال حاضر به صورت جدى با دیگر همکاران و 
همفکران خود روى پروژه مهم و تاثیرگذار سایت گفتمان یهودیان 

ایران متمرکز است.

باروخ بروخیمشکوه  در ویش

جورج هارونیانجینا  نهایى
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رادیو  مفسر  و  گوینده  رام  فرنوش 
از  و  گذشته  سال   23 در  اسرائیل 
اسرائیلى  ایرانى  نگاران  روزنامه 
با  مدت  این  طول  در  که  است 
گوناگون  گزارشات  و  مصاحبه ها 
منصفانه  چهره اى  توانسته است،  خود 
و حقیقى از جامعه ایرانیان یهودى به 

جهان مخابره کند.
فرنوش رام بى هیچ وقفه اى در این 
از رسانه اى که  ایران  به  با عشق  ایام 
میلیون ها  براى  است  داشته  اختیار  در 

ایرانى در داخل و خارج از ایران برنامه ساخته و پخش کرده است.
فرنوش رام در زمان دانشجویى به رادیو اسرائیل پیوست و در کنار 
منشه امیر که او را استاد مسلم خود مى داند توانست به همراهى امین 

براى کسب اخبار معتبر مبدل شود.
فرنوش رام اگرچه در اورشلیم زندگى مى کند اما دامنه تاثیرگذارى 
او در جامعه ایرانیان یهودى آمریکا به گونه چشمگیرى قابل لمس 

است.

اسحاق پرویز نظریان یکى از اعضاى  
خانواده نظریان، از خانواده هاى یهودیان 
ایرانى تبار ساکن لس آنجلس، و تل آویو 
مى باشند. این خانواده با دارایى بیش از 2 
میلیارد دالر، به عنوان یکى از ثروتمندترین 
میزراحى(شرقى)  یهودى  خانواده هاى 
فعالیت هاى  در جهان شناخته مى شود. 
اطالعات،  فناورى  زمینه  در  اغلب  آنها 

سرگرمى و بشردوستى است.
در  را  شایانى  کمک هاى  خانواده  این 
حوزه هاى بشردوستانه داشته است، که 

براى نمونه کمک به پناهندگان یهودى مستقر در کشورهاى عراق و 
افغانستان، همچنین کمک به گریختن دیپلمات هاى اسرائیلى در زمان 
وقوع انقالب اسالمى در ایران و ماموریت سازمان یافته نجات یهودیان از 

اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى از طریق ارمنستان.
پرویز نظریان موسس بنیاد غیر انتفاعى مگبیت در لس انجلس است 
تاکنون کمک هاى مالى فراوانى نیز به دانشجویان ودانشگاه هاى مستقر در 

اسرائیل نموده است.

فرنوش رام

پرویز  نظریان
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سال  در  کوهن  منوچهر  مهندس 
متدین  1944 میالدى در یک خانواده 
یهودى در تهران چشم به جهان گشود. 
عنوان  به  معمارى،  لیسانس  اخذ  با  او 
مراسم  در  نمونه  و  ممتاز  دانشجوى 
و  معرفى  شاه  بحضور  تهران  دانشگاه 
چند  نمود  دریافت  تقدیرنامه  و  مدال 
باروخ  دکتر  همکارى  با  بعد  سال 
بروخیم «جامعه فارغ التحصیالن یهود 
اولین  عنوان  به  و  نهاد  بنیان  را  ایران» 
برگزیده  التحصیالن  فارغ  جامعه  دبیر 

شد.او درفضاى بحرانى و پر تنش پس از انقالب رسمًا به عضویت 
هیأت مدیره انجمن کلیمیان درآمد و در مقام نایب رئیس به فعالیت 

پرداخت. 
او در پى بازداشت به وسیله نیروهاى امنیتى الجرم در سال 1994 
مجبور به جالى وطن شد و به آمریکا مهاجرت نمود و هم  اینک در 
لس آنجلس ساکن است. از وى تا کنون چندین کتاب شعر و همچنین 

کتاب خاطرات حاخام یدیدیا شوفط به چاپ رسیده   است.

رادیو  سابقه  با  مجرى  حنایى  لیدا 
با  که  است  انجلس  لس  در   670
اجراى  زمینه  سابقه درخشان خود در 
الخصوص  على  مختلف  برنامه هاى 
زنده  گزارش  نیز  و  کارشناسان  برنامه 
المنفعه  عام  جشن هاى  و  مراسم 
در  نظیر  کم  محبوبیتى  توانسته است 
اتفاق مخاطبان  میان اکثریت قریب به 

این رسانه بدست آورد.
در  و  فرهنگى  خانواده اى  از  که  او 
دامان پدرى آشنا به ادبیات و اهل شعر 

و  اجتماعى  فعالیت هاى  در  نهاده است  وجود  عرصه  به  یا  ادب  و 
رسانه اى خود نشان داد که الحق و االنصاف از پدرش درس معرفت 

و فرهنگ شناسى را به درستى فرا گرفته است.
برگزار  مناسبت هاى  و  مراسم   از  بسیارى  اجرا و صحنه گردانى  او 
شده در کنیساهاى گوناگون را بنا به خواست و دعوت ایرانیان یهودى 

آمریکا به عهده گرفته و مجرى بسیار توانا و خوش ذوقى است.

صاحب  هنرمندى  پوراتحاد  منصور 
ذوق در رشته عکاسى است که سالیان 
این رشته  را در  از عمر خود  طوالنى 

صرف کرده است.
مدیریت  ایران  در  اتحاد  پور  آقاى 
داشت  عهده  به  را  آسیا  عکاسى  آتلیه 
و براى سالیان طوالنى از صاحب نامان 

این عرصه بود.
نیز  آمریکا  به  مهاجرت  از  پس  او 
و  نکشید  هنر خود دست  و  از حرفه 
همچنان بر توشه فعالیت هاى حرفه اى 

اش در این زمینه افزود.
او عالوه بر فعالیت عکاسى حرفه اى خود از پیشگامان کارهاى عام 
المنغعه به شمار میآید و به همه همیهنان ایرانى از هر دین و مسلکى 

که بوده اند کمک هاى شایانى کرده است.
همکارى و پشتیبانى او از پروژه  خیرخواهانه موسسه غیر انتفاعى 
مهلک  بیمارى  نوعى  به  مبتالیان  بهبودى  راستاى  در  که  «آرم» 

استخوانى فعال است، از برجسته ترین این نمونه هاست.

باید مرد  شادروان مهندس ربیعى را 
به  او در همدان دیده  دانست.  شهر ها 
جهان گشور، در تهران پرورش یافت 
پهلوى  دانشگاه  به  تحصیل  براى  و 
دانشجویان  سازمان  و  رفت  شیراز 
پایه گذارد  شهر  این  در  را  ایران  یهود 
دبیرى  را  سازمان  این  سال ها  براى  و 
نیز نمود. پس از فراغت از تحصیل به 
سراسر  و  پیوست  کشاورزى  وزارت 
در  شغلى  ماموریت هاى  در  را  ایران 
راستاى آبادانى آن مرز و بوم بود زیر 

پا گذاشت.
پس از انقالب به دبیرى انجمن کلیمیان تهران برگزیده شد و در 
سال هاى پایانى دهه هشتاد به آمریکا مهاجرت کرد و در لس انجلس 

سکنى گزید.
 او یک صیونیست فعال در جامعه ایرانى یهودى جنوب کالیفرنیا 
بود و در کنار فعالیت هاى شغلى و اجتماعى خود در ویرایش کتاب 

نیز دستى داشت.

لیدا حنایىمنوچهر کوهن

فریدون ربیعىمنصور  پور اتحاد
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شادروان شمسى حکمت در سال 1919 
میالدى در شهر تهران پا به عرصه وجود 

نهاد.
در سال 1947 هنگام برگزارى مراسم یوم 
کیپور با سخنرانى که در دفاع از حقوق زنان 
یهودى در کنیساى پل چوبى انجام داد، 
براى اولین بار نام خود را بعنوان پرچمدار 
حقوق زن یهودى در جامعه کلیمیان ایرانى 
ثبت و مطرح نمود و به عنوان یک چهره 
شاخص، مبارزه براى دفاع از حقوق زنان 
یهودى را آغاز نمود و تا پایان عمر ادامه داد.

ایشان در سال 1952 موفق گردید براى اولین بار کودکستان و دبستانى (غیر 
انتفاعى) تحت عنوان «مدرسه بین المللى حکمت» را تأسیس نماید.

در اوایل سال 1980 میالدى تن به مهاجرت ناخواسته مى دهد و  پس از 
استقرار در شهر لس آنجلس در سال 1981، اولین جمعیت دوستداران ایرانى 
(City Of Hope) تأسیس نمود و از این طریق فعالیت هاى اجتماعى 

خود را با سازمان بانوان یهود ایرانى مقیم کالیفرنیا آغاز نمود.
ایشان در سن 78 سالگى چشم از جهان فروبست.

دکتر حشمت اله کرامانشاهچى متولد 
1926 و فارغ التحصیل مقطع دکتراى رشته 
دارو سازى از دانشگاه تهران است که  به 
جهت احراز موفقیت و اهمیت دادن به 
تحصیالت عالیه موفق به دریافت چندین 
جایزه و مدال درجه اول علمى گردیده 

است.
 او عالوه بر رشد علمى همواره یکى 
که  بود  ایرانى  برجسته  کارآفرینان  از 
کارخانجات روغن نباتى نرگس شیراز از 

جمله دست آوردهاى اوست.
دکتر کرمانشاهچى در خالل دهه 1960 از چهره هاى برجسته انجمن 
کلیمیان به شمار مى رفت و توانست تاثیرات ماندگارى از خود به جا بگذارد 

که صندوق ملى انجمن کلیمیان از نمونه آن هاست.
او پس از انقالب به ایاالت متحده آمریکا مهاجرت کرد و بالفاصله با اتکا 
به تجربیات خود در ایران یکى از بنیانگذاران فدراسیون یهودیان ایرانى آمریکا 
شد که توانست به نجات شمار کثیرى از هموطنان ایرانى از قومیت ها و ادیان 

مختلف و کمک به پناهندگى آنها در آمریکا نقش فعالى بازى کند.

نام  وارث  سرشار  هومن  دکتر 
جامعه  در  شده اى  شناخته  خانوادگى  
ایران است که بارى فرهنگى را به دوش 
مى کشد و باید انصاف داد او به خوبى 
توانسته است پاسدار این نام خانوادگى 

معتبر باشد.
و  نویسنده  هما سرشار  فرزند  که  او 
با  است  آمریکایى  ایرانى  پژوهشگر 
فارغ  کلمبیا  دانشگاه  از  دکترى  درجه 
دسته  آن  از  و  است  شده  التحصیل 
محسوب  ایرانى آمریکایى  دانشجویان 
کالس  در  است  توانسته  که  شود  مى 

درس دکتر احسان یار شاطر نحصیل نماید.
هومن سرشار در سال 2002 اقدام به انتشار کتاب مهم و تاثیرگذار 
«فرزندان استر» نمود که بى تردید تحولى مهم در معرفى جامعه یهودیان 

ایران و ریشه هاى آنها به جهانیان شناخته مى شود.
متحد  ایاالت  نیویورك در شرق  هومن سرشار که ساکن کالنشهر 
آمریکاست این روزها بیشتر وقت خود را صرف تحقیق درباره کتاب 

تازه اش پیرامون تاریخچه موسیقى یهودیان ایران مى کند.

حشمت اله کرمانشاهچىشمسى  حکمت

هومن  سرشار
فارغ التحصیالن  از  نیکبخت،  فریار 
منظور  به   1970 در  اتفاق،  دبیرستان 
 UCLA تحصیالت مهندسى وارد دانشگاه
شد. پس از فعالیت در کنفدراسیون جهانى 
روابط  مسئولیت هاى  در  دانشجویان 
ایران،  در  زندگى  سال  چند  و  خارجى 
با استقرار جمهورى اسالمى و برقرارى 
در  دگراندیشان  کشتار  و  تبعیضات 
آمریکا ساکن شد. او با انتشار مقاالت و 
مصاحبه هاى رسانه اى، تأسیس کمیته دفاع 
از حقوق اقلیت هاى دینى در ایران، در مقام 
مسئول روابط خارجى شوراى سازمان هاى 

ایرانى یهودى و از طریق ارتباطات با مراکز دولتى، پارلمانى و حقوق بشرى 
آمریکا در جهت تساوى حقوق ایرانیان پیشتاز بود و در نجات اسراى یهودى 
در شیراز و سایر اقلیت هاى تحت ستم نقش بسزایى ایفا نمود. نیکبخت با 
فعالیت در مرکز تاریخ شفاهى یهودیان ایرانى، از جمله محققین برجسته ى 
تاریخ و قوانین تبعیض آمیز بر علیه دگرباوران در ایران است و در تالش هاى 
بى وقفه در زمینه استقرار دموکراسى، آزادى و سکوالریته و در جهت نیکبختى 

مردم ایران و سربلندى میهن حضور چشمگیر داشته است.

فریار نیکبخت
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آقاى ماهفر از ایرانیان یهودى ساکن 
حوزه  در  که  است  سوییس  کشور 
از  اقتصادى  و  تجارى  فعالیت هاى 

نام آوران ایران محسوب مى شود.
کارآفرینى  زمینه  در  که  ماهفر  ژاك 
انقالب  از  است پس  داشته  نیز دست 
به  و  ایران شد  ترك  به  مجبور   1979

اروپا مهاجرت کرد.
وظیفه  هرگز  ایام  این  همه  در  او 
بزرگ  قبال جامعه  در  را  انسانى خود 
ایرانیان یهودى و دیگر ایرانیان نادیده 

نگرفته است و در فعالیت هاى خیریه بى شمارى پیش قدم بوده است.
توجه ویژه او به موضوعات فرهنگى باعث شده است که او حامى 
کتاب هاى  و  آثار  انتشار  در  سعى  که  باشد  نویسندگانى  از  بسیارى 

خود داشته اند.
خاطرات او در کتابى تحت عنوان از کارگرى تا کارآفرینى به همت 
آقاى گوئل کوهن به رشته تالیف درآمد و به دست طبع سپرده شد 

که از مقبولیت در جامعه خوانندگان کتاب فارسى برخوردار است. 

لطف اله حى نماینده یهودیان ایران در 
بیست و سوم  دوره  و  بیست و دوم  دوره 

مجلس شوراى ملى بود.
او مسئولیت کمیسیون امور اقتصاد و 
سپس بودجه مجلس شوراى ملى را با 
سمت معاونت عهده دار بوده است  و 
از زمره فعالیت هاى مهم وى طى دوران 
جهت  پیگیرى  نمایندگى،  خدمت 
راجع  دارایى  وزارت  موافقت  گرفتن 
پرداختى  اعانات  مالیاتى  به بخشودگى 
تحقیقاتى  مرکز  تأسیس  و  یهودیان 

علمى در ایران را مى توان برشمرد.
او پس از انقالب به تبعید اجبارى آمد و در ایاالت متحده آمریکا 
خیر  و  اجتماعى  فرهنگى،  سیاسى،  هاى  فعالیت  به  و  گزید  سکنى 
خواهانه مبادرت ورزید. ایشان با بیشتر دولتمردان و خیراندیشان ایرانى 
تبار و حتى رهبران سیاسى آمریکا مراوده و ارتباط برقرار نمود تا بتواند 
راهگشاى مشکالت اقلیت هاى دینى در ایران باشد. ایشان همچنان با 

وجود کهولت سن به فعالیت هاى اجتماعى مشغول است .

جیمى  به  معروف  دلشاد  جمشید 
دلشاد تا 22 مارس 2011 شهردار شهر 
بورلى هیلز آمریکا بود. او در 2007 به 
مدت دو سال به مقام شهردارى بورلى 
هیلز برگزیده و در 2009 دوباره به آن 

مقام انتخاب شد.
در  ایرانى تبار  فرد  نخستین  دلشاد   
از  یکى  شهردارى  به  که  است  تاریخ 

شهرهاى آمریکا انتخاب شده است.
دلشاد در شهر شیراز به دنیا آمد و در 
نمود.   آمریکا مهاجرت  به  سال 1959 

در سال 1979 او یک شرکت رایانه اى تأسیس کرد و در سال 1990 
وى اولین یهودى ایرانى تبار بود که به ریاست کنیساى سایناى در 
لس آنجلس آمریکا انتخاب شد. کنیساى سایناى بزرگترین کنیساى 

محافظه کار (کنسرواتیو) در جهان است.
دلشاد در جمع هواداران هنر و فرهنگ نام شناخته شده ایست و چه 
در زمان مسئولیتش و چه پس از آن همواره از مجامع فرهنگى و به 

ویژه هنرى ایرانیان حمایت کرده است.

در  ابرامى  هوشنگ  دکتر  شادروان 
متولد  همدان  شهر  در   1934 سال 
کارشناسى  مدرك  داراى  ایشان  شد. 
تهران  دانشگاه  از  اقتصاد  رشته  در 
بانک  تخصصى  کتابخانه  ابرامى  بود. 
سال  در  نمود.  پایه گذارى  را  ملى 
دانشگاه  به  تحصیل  ادامه  براى   1962
شد  عازم  پنسیلوانیا  ایالت  پتسبورگ 
رشته  در  عالى  گواهینامه  توانست  و 
علوم کتابدارى دریافت نماید. در سال 
براى تحصیل در دوره دکتراى   1967

کتابدارى و اطالع شناسى به دانشگاه پیتسبورگ آمریکا رفت. پس از 
مراجعت به ایران به ریاست کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم دانشگاه 
به تدریس در دوره  تا سال 1977  پهلوى شیراز منصوب گردید و 
کارشناسى ارشد در این دانشگاه پرداخت. در جریان انقالب 1979 
دکتر ابرامى و خانواده اش مجبور به ترك ایران شده و مقیم امریکا 
تاریخى  و  کتابدارى  ى  زمینه  در  فراوانى  آثار  صاحب  وى  شدند. 
است ، وى در 28 نوامبر 2003 دچار سکته قلبى گردید و در سن 

69 سالگى درگذشت.

لطف اله حىژاك ماهفر

هوشنگ ابرامىجیمى دلشاد
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پروفسور گوئل کهن از نویسندگان و 
پژوهشگران صاحب نام ایرانى است که 
تالیفات متعددى در زمینه هاى اجتماعى 

و تاریخى و انتشار خاطرات دارد.
یهودى  جامعه  بطن  از  برامده  که  او 
خود  هاى  ریشه  حفظ  با  است  ایران 
توانسته است بدور از همه خط کشى 
در حوزه هاى  قومى  یا  و  مذهبى  هاى 
تحقیقانى  منشا  فرهنگى  و  اجتماعى 
باشد که به شناخت ریشه هاى معضالت 

اجتماعى ایران مى پردازد.
الیاس  فرهنگ(خاطرات  با  همراه  عناوین،  با  او  برجسته  کتاب  سه 
بربال  و  ماهفر)  ژاك  کارآفرینى(خاطرات  تا  کارگرى  از  اسحاقیان)، 
محبوبیتى  از  شوفط)  یدیدیا  خاخام  تاثیر  و  زندگى  خرد(بررسى 

چشمگیر بین خوانندگان کتاب هاى فارسى برخوردار است.
کتاب دیگر او تاریخ سانسور(در سه جلد) به عنوان مرجعى براى 
ریشه یابى اختناق رسانه ها در ایران شناخته مى شود. جالب اینکه این 

کتاب به دلیل سانسور در جمهورى اسالمى اجازه نشر ندارد. 

بى هیچ  را  خاورانى  کامران  مهندس 
پرآوازه  از  یکى  مى توان  تردیدى 
ترین معماران و نقاشان معاصر ایرانى 
آمریکایى دانست که با درکى شهودى 
از تصویرگرى عرفانى ایران به نقاشى 

و طراحى مبادرت مى کند.
که  آمریکا  غرب  ساکن  هنرمند  این 
جهان  در  متعددى  هاى  نمایشگاه 
تزیین  او  نقاشى  آثار  و  است  داشته 
ایرانى  از محافل مجلل  کننده بسیارى 
و آمریکایى است بیش از آنکه به دلیل 

سبک ویژه اش در نقاشى شناخته شده باشد، به دلیل عالقه وافرش 
به عرفان ایرانى و شاعران پارسى سرا و در راس آنها مولوى مورد 
احترام و توجه است. همین توجه است که دست او را در خلق اثارى 
گشوده است که دروازه اى بى نظیر به سوى اندیشه هاى متعالى انسان 
مى گشاید و به تعبیرى مى توان از دریچه تابلو هاى آن به ساحل امن 

اندیشه متعالى رسید.
آثارمهندس خاورانى در جامعه آمریکایى نیز طرفدارن بسیارى دارد.

کامران  خاورانىگوئل کوهن
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 15 صاحب  وجدانى  ارسطو  دکتر 
اختراع آزمایشگاهى در ایاالت متحده 
علمى جامعه  هاى  از سرمایه  آمریکا  

ایرانیان یهودى به شمار مى رود.
رشته  التحصیل  فارغ  که  او 
 UCLA دانشگاه  از  میکروبیولوژى 
است در سال هاى پژوهش و تدریس 
تحوالتى  است  شده  موفق  خود 
آزمایشگاهى  علوم  در  را  کاربردى 
پدید آورد که به رشد و توسعه علوم 

خدمات شایانى داشته است.
دکتر وجدانى در محافل علمى امریکایى به نابغه اى شهرت دارد 
که همه تالش خود را در زندگى مصروف پیشرفت علم و توسعه 

بهداشت کرده است.
 UCLA دانشگاه  در  خود  توان  همه  با  همینک  وجدانى  دکتر 
مشغول راهنمایى و تدریس به دانشجویانى است که بى شک آینده 

علم بیولوژى را در دست خواهند گرفت.
او از مفاخر علمى ایرانیان به شمار مى رود.

دکتر اردشیر بابک نیا پس از دریافت 
تهران،  دانشگاه  از  پزشکى  دکتراى 
را  زنان  بیماري هاى  تخصص  دوره 
در دانشگاه جانز هاپکینز و دوره فوق 
تخصص نازایى را در دانشگاه کالیفرنیا 
گذراند. وى از سال1980 در کالیفرنیا 
اشتغال داشته وعضو هیئت  به طبابت 
بالینى و پژوهشى دانشکده هاى پزشکى 
دانشگاه کالیفرنیا بود. از وى بیش از 50 
رساله پژوهشى در مجله هاى بالینى و 
علمى به چاپ رسیده است. او دارنده 

نشان ملى پژوهش هاى پزشکى از «انجمن متخصصان بیماري هاى 
زنان و مامایى آمریکا» و عضو هیئت پژوهشى و هیئت مدیره مؤسسه 

وایمن در واشنگتن براى مطالعات هولوکاست است
مجموعه کتاب هاى هولوکاست، هشتمین کتابى است که از دکتر 
پژوهش،  سال   15 دستاورد  مجموعه  این  می شود.  منتشر  نیا  بابک 
مطالعه و بررسى اسناد، مدارك و کتاب هاى موجود در آرشیوها و 

کتابخانه هاى جهان، در مورد هولوکاست است.

دکتر شیرزاد ابراهیمان که از دانشکده 
پزشکى دانشگاه تهران فارغ التحصیل 
شده است، پس از مهاجرت به ایاالت 
جامعه  گذارى  بنیان  با  آمریکا  متحده 
براى  الزم  هاى  پایه  ایرانى  دانشوران 
هاى  دستاورد  مهمترین  از  یکى  بناى 
انتشاراتى جامعه ایرانى یهودى آمریکا 

را فراهم کرد.
جامعه دانشوران ایرانى ناشر مجموعه 
سردبیرى  به  پادیاوند  کتاب هاى 
دو  به  نتصر  امنون  پرفسور  شادروان 

زبان فارسى و انگلیسى بوده است که با موشکافى در تاریخ ایرانیان 
یهودى، مرجعى بى نظیر در باز شناسى تاریخ یهود به دست مى دهد.
عنوان  به  نیز  آمریکا  متحده  ایاالت  در  که  ابراهمیان  شیرزاد  دکتر 
متخصص ارتوپدى مشغول به فعالیت است، با شرکت در مجموعه 
برنامه هایى با عنوان یاران در تلویزون پارس در کنار کارشناسانى از 
سایر ادیان تالش دارد تا توجه همگان را به برابرى انسان ها و برادرى 

آنها متوجه کند.

مهندس یوسف شریفى فارغ التحصیل از 
دانشگاه صنعتى آریا مهر و پدید آورنده یکى 
از جامع ترین کتاب هاى تحقیقاتى درباره 
مشکالت و دغدغه هاى اقلیت هاى مذهبى 
در ایران تحت عنوان کتاب «درد اهل ذمه» 
انگیزه  بخش  در  خود  او  اگرچه  است. 
انتشار کتاب به روشنى از انگیزه و دالیلى 
کتاب شده است  این  انتشار  به  منجر  که 
سخن مى گوید اما آنچه بیش از هر نکته اى 
حائز اهمیت است نگاه نقادانه، منصفانه و 
تحقیق گر اوست که با صرف سال ها وقت 
و ریشه یابى آنچه به نابرابرى انسانها از منظر 

مذهب حاکم در ایران شناخته مى شود چراغى از آگاهى براى رفع این تبعیض ها 
در آینده برافروخته است.جداى از آنکه کتاب «درد اهل ذمه» را مى توان جزو 
بهترین کتب تحقیقاتى در این زمینه طبقه بندى کرد، شخصیت آگاه و دقیق 
نویسنده آن که به دور از هر حب و بغضى و با در نظر گرفتن جمیع آرا و عقاید 
گوناگون در دوره اى بسیط از تاریخ مذهب در ایران به تحقیق پرداخته است 

اعتبارى دو چندان به این کتاب بخشیده است.
او اکنون ساکن شهر لس آنجلس است و همچنان به امور فرهنگى مشغول است.

اردشیر بابک نیاارسطو  وجدانى

یوسف شریفىشیرزاد  ابراهیمیان
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پرونده

سام یبرى از نسل جوانان جامعه ایران 
یهودى آمریکا است که با تحصیل در 
رشته حقوق از دانشگاه UCLA فارغ 

التحصیل گردید.
سازمان  گذارى  پایه  با  یبرى  سام 
موسسات  از  که  بعد»  سال  «سى 
بسیار فعال فرهنگى و سیاسى ایرانیان 
آمریکا محسوب مى شود توانست در 
برقرارى ارتباط تنگاتنگ جامعه جوان 
بازى  عمده اى  سهم  قبل  نسل هاى  و 
را  بعد  سال  سى  سازمان  که  او  کند. 

درست سى سال پس از انقالب ایران تاسیس کرده است از این رو نام 
سازمان متبوعش را اینطور برگزید که نشانگر نسلى از ایرانیان باشد 
که سى سال پس از وقوع آن حادثه که منجر به تبعید و یا مهاجرت 
بسیارى از ایرانیان شد در خارج از کشور همچنان به ایران میاندیشند 
و براى شناساندن سیماى راستین آن سرزمین به دنیا تالش مى کنند.

سام یبرى را مى توان از چهره هایى دانست که بین نسل جوان ایرانى 
آمریکایى و داشته هاى فرهنگى ایران آشتى ایجاد کرده است.

اعظم  حاخام  شوفط  یدیدیا  حاخام 
یهودیان  روحانى  رهبر  و  ایران  سابق 

ایرانى تبار جهان بود.
او در 1908 در شهر کاشان ایران به 
دنیا آمد. اجداد وى تا 12 پشت حاخام 

و پیشواى دینى بودند.
یدیدیا  حاخام  که  مى شود  گفته   
مى دانست.  حفظ  از  را  تورات  تمام 
محبوبیت  او  پرقدرت  سخنرانى هاى 
جوامع  در  او  براى  انگیزى  شگفت 
بوجود  ایران  یهودى  غیر  و  یهودى 

آورد و بتدریج وى را به مقام رهبرى یهودیان ایران رسانید.
و  رفت  امریکا(لس آنجلس)  به  معالجه  براى  وى   1980 سال  در 
احترام همه  نیز مورد  این شهر  آنجا سکونت گزید و در  سپس در 
ایرانیان اعم از یهودى و غیر یهودى بود و به عنوان فردى امین براى 

مردم شناخته مى شد  
وى در تابستان 2005 در سن 97 سالگى در شهر لوس آنجلس در 

گذشت.

سام یبرى

یدیدیا  شوفط
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 1943 سال  در  صداقت فر  جهانگیر 
میالدى در تهران متولد و در سال 1963 
به آمریکا (نیویورك) مهاجرت کرده است.
جهانگیر صداقت فر در سال 1970 موفق 
به اخذ لیسانس معمارى و متعاقباً در سال 
1971موفق به اخذ لیسانس شهرسازى از 
دانشگاه ایالتى کِنت اوهایو شد و بالفاصله 
در همین رشته شروع به کار و تدریس کرد.
وى در سال 1972 اولین اثر تحقیقاتى 
راستاى  در  که   Entopiaنام با  را  خود 
اسکان دادن صحیح انسان ها و ایجاد یک 

محیط زیست سالم به زیر چاپ برد.
در سال 1972 از طرف وزیر علوم و آموزش عالى و نیز دانشگاه شیراز 
به ایران دعوت شد و تا وقوع انقالب فعالیت هاى عمرانى و تخصصى 
چشمگیرى در ایران انجام داد. اما پس از انقالب تن به مهاجرت ناخواسته داد  
ودوباره به آمریکا بازگشت. او خیلى زود توانست مسئولیت هاى حرفه اى 
خود را سازماندهى کند و فعالیت هاى هنرى و ادبى خود را همچون گذشته 

بطور گسترده اى ادامه دهد که خوشبختانه تا کنون همچنان ادامه دارد.

محله  جوباره،  در  ابراهیمى  صیون 
یهودى نشین یهودى اصفهان در ایران 
متولد و بزرگ شده است. او تحصیالت 
در  مالى  امور  و  مدیریت  در  را  خود 
به  ایران  در  و  برد  پایان  به  انگلستان 
عنوان شریک در یک شرکت بین المللى 
شد.  مدیریت  به  مشغول  حسابدارى 
را  او  انقالبى  کارکنان   ،1979 سال  در 
تا   شد  موجب  که  گرفتند  گروگان  به 
تجارب شخصى منحصر به فردى را از 

سر بگذراند.
سرانجام او مجبور به ترك ایران با همسر و دو دختر شد تا در ایاالت 

متحده به زندگى خود ادامه دهد.
او پس از استقرار در سرزمین جدید و با استفاده از آزادى بیان به انتشار 
از  یکى  در حجاب“  پنهان  ”عشق  کتاب  که  زد  ادبى خود دست  آثار 
تاثیرگذار ترین آنهاست و البته سال ها سردبیرى نشریه شوفار را عهده دار 
شد. کتاب ”عشق پنهان در حجاب“ داستان زندگى پنج نسل ایرانیان یهودى 

است که از دهه اول قرن نوزدهم آغاز و به انقالب ختم مى شود.

بن هور سپهر، سناریو نویس، کارگردان 
و تهیه کننده پرتالش، پس از تحصیالت 
در رشته فیلم در کشور سوئد در زیر نظر 
مامور  ایران  در  سال ها  برگمن،  اینگمار 
تهیه فیلم هاى مستند از طرف پادشاه ایران 

بوده است.
از جمله افتخارات بن هور، فرصت چند 
روزه همنشینى با دکترمارتین لوتر کینگ 
بوده است که در زمینه تجربه مشترك تحقیر 
-یکى نژادى و دیگرى دینى- دریچه نوینى 

را در نگرش او به زندگى باز نمود.
� است که تا e Desperate یکى از شاهکارهاى سینمایى سپهر، فیلم
کنون 67 جایزه ى فستیوال هاى بین المللى را نصیب خود کرده است . این 
فیلم ستایشى است از انسانیت در میانه یک اردوگاه نازى ها که بر اساس یک 
داستان حقیقى برآمده از واقعه اى مربوط به دوران جنگ جهانى دوم جلوى 

دوربین رفته است. 
بن هور سپهرهم اکنون ساکن لس آنجلس و در صدد تهیه فیلم دیگرى 
است که آشتى و هم آرمانى مردمان با اعتقادات گوناگون را در مد نظر دارد.

  

یوسف ستاره شناس در جوالى 1952 در 
تهران متولد شد و در رشته طراحى صنعتى 
از دانشگاه فارغ التحصیل گردید، نخستین اثر 
خود را در سال 1971 به نام «ماشین هاى 
راهسازى» به نگارش در آورد. سال 1981 
تا  غارها  «از  عنوان  تحت  دیگرى  کتاب 

کامپیوتر» را به چاپ رسانید.
وى پس از سال ها دورى، در سال 2001 
براى ملحق شدن به خانواده اش به آمریکا 
مهاجرت کرد. دیرى نپائید که با ارائه چندین 
مقاله به مجالت فارسى زبان لس آنجلس، 

همکارى فرهنگى خود را از سر گرفت.
یوسف ستاره شناس نویسنده کتاب هاى انطباق لحظه ها، گاهشمارى و گنجینه 
هاى هفطارا هستند. ایشان براى گسترش فعالیت هاى فرهنگى، به ویژه در ارتباط 
با یهودیان ایرانى پراکنده در نقاط جهان، اوایل سال 2007 طى یک سفر پژوهشى 
 7dorim که به تهران انجام داده بود، با کمک جمعى از دوستانش وب سایت

را راه اندازى کرد.
کتاب  شرکت  با  ایرانى  یهودیان  تقویم  انتشار  براى  چندسال  او 

همکارى کرده است.

صیون ابراهیمىجهانگیر صداقت فر

یوسف ستاره شناسبن هور سپهر

پرونده
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پروفسور امنون نتصر را باید از پیش روان 
شناساندن تاریخ و فرهنگ یهودیان ایران به 

جهان دانست.
امنون نتصر در سال 1934 در شهر رشت 
دیده به جهان گشود. در سال 1950 به اتفاق 
خانواده اش به اسرائیل مهاجرت نمود. او در 
سال 1963 در رشته هاى خاورمیانه و امور 
بین الملل به اخذ درجه لیسانس از دانشگاه 
فوق  سپس  و  شد  نائل  اورشلیم  عبرى 
لیسانس و دکتراى خود را در رشته هاى 
ایرانشناسى، زبان هاى هند و اروپایى، زبان 

و ادبیات سامى از دانشگاه کلمبیا با درجات عالى دریافت کرد و بالفاصله در 
سال 1969 در دانشگاه ایلنویز به تدریس مشغول شد.

از مهمترین تالیفات پروفسور امنون نتصر پژوهشنامه یهود ایران زیر عنوان 
پادیاوند (واژه اى پهلوى است و به معناى پیروزمند) مى باشد که با همیارى 

بنیاد جامعه دانشوران در 3 جلد از سال 1996 الى 2000 منتشر گردید.
وى در پانزدهم فوریه 2008 پس از یک مبارزه طوالنى با بیمارى کبدى در 

سن 74 سالگى چشم از جهان فرو بست.

بیژن خلیلى دانش آموخته دانشگاه پهلوى 
شیراز در رشته مهندسى است و در ایران 
در رشته تخصصى تحصیلى خود(راه و 

ساختمان) فعالیت داشت.
او پس از انقالب در سال 1980 مجبور به 
ترك وطن گردید و بالفاصله پس از اقامت 
در ایاالت متحده آمریکا، موسسه فرهنگى، 
جنوب  در  را  کتاب  شرکت  انتشاراتى 
کالیفرنیا تاسیس کرد که امروزه بزرگترین و 
جامع ترین موسسه انتشاراتى به زبان فارسى 

در خارج از ایران است.
همنشینى بیژن خلیلى با شخصیت هاى برجسته فرهنگى همواره دلیلى 
مناسب براى وقوع رخداد هاى برجسته فرهنگى و اجتماعى بوده است و 
او که به نوبه خود از فعاالن سیاسى مخالف با رژیم جمهورى اسالمى است 

همیشه کوشیده است تا حرکت هاى آزادیخوانه در ایران حمایت کند.
مرکز اطالعات ایران(08ایرانیان) و برگزارى مراسم نوروز در وست وود لس 
آنجلس از یادگار هاى او در بین جامعه ایرانیان مقیم جنوب کالیفرنیا محسوب 
مى شود. او تا کنون ناشر بیش از 550 جلد کتاب به زبان فارسى بوده است.

بیژن خلیلىامنون نتصر
پرونده
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پرونده

یک جا در مقاله اي نوشته بودم که اشاراتی که به تورات و انجیل در شعر 
شاملو می شود، از عوارض تأثیر غرب است و او به من گفت: هرگز چنین 
نیست. دیوان حافظ پر است از اشارات به تورات و داستان هاي آن. گفتم در 
کجاي دیوان حافظ و در کجاي دیوان خافانی- که خود تربیت نیمه مسیحی 
داشته- از ُجلجتا و باغ جسمانی سخن رفته است؟ گفت: راست می گویی 

و پذیرفت.
شک نیست که شعر فارسی از اساطیر سامی تجزیه پذیر نیست؛ به خصوص 
شعر غنایی ما و به ویژه اوج آن که شعر عرفانی است. این شعرها چنان با 
رموز و اشارات زندگی پیامبران سامی به هم آمیخته که اگر بخواهیم از آنها 
صرف نظر کنیم نیمی از شاهکارها را باید به دور بریزیم. کافی است نگاهی 
به دیوان حافظ بیفکنیم و ببینیم که چه رمزها و کنایاتی پیرامون نام آصف 
برخیا و آدم (و بهشت عدن) و خضر و ابراهیم خلیل و لحن داود و زلیخا 
و سامري و سلیمان و شّداد و شعیب و عیسی و قارون و موسی و نمرود و 
نوح در آن به وجود آمده است، اما این نکته را نباید از یاد بُرد که این نام ها 
و اسطوره هاي پیوسته به آنها از صافی عقاید اسالمی گذشته و با تصویري 
صد در صد اسالمی داخل ادبیات و فرهنگ ما شده است؛ در تحلیل نهایی، 
اسالم صورت پاالیش یافته تمام ادیانی است که عهد قدیم و عهد جدید 

نمایندگان آن هستند. 
اما آنچه امروز، در شعر معاصر ما، نمودار می شود آن چیزي نیست که از 
صافی هزار و چهارصدساله ي فرهنگ و تمدن اسالمی گذشته بلکه چیزي 
است که مستقیم از زندگی مسیحیت امروز و عقاید مسیحیان و یهودیان 

غرب مایه می گیرد و گاه از چشم انداز یک مسیحی زندیق:
مسخی است دردناك

که مسیح را
شمشیر به کف می گذارد

در کوچه هاي شایعه 
تا به دفاع از عصمت مادر خویش،

برخیزد
                             (شبانه 9، آیدا درخت و خنجر و خاطره، ص 52) 

ما در زمانه اي می زییم که: 
هر زن مریمی ست

و هر مریم را عیسایی بر صلیب
بی تاج خار و صلیب و جلجتا

بی پیالت و قاضیان و دیوان عدالت 
                                                        (لوح، همان کتاب، ص 120)

و شاملو چه بسیار در تصویرهایی از این دست:
آنک منم که سرگردانی هایم را همه 

تا بدین قله ي جلجتا پیموده ام
آنک منم پا به صلیب باژگون نهاده 

با قامتی به بلندي فریاد
آنک منم

میخ صلیب از کف دستان به دندان بر کنده 
                                                     (آیدا در آینه، وصل، ص 145)

خود را ترسیم می کند. این افزودن ها به حواشی اساطیر سامی در متن شعر 
معاصر، چیزي نیست جز میراث برخورد با شعر اروپایی که سرشار است از 

این اشارات و رموز. 
چیزي که باید بر این نکته افزود و آن هم از نشانه هاى اهمیت تأثیرپذیري 
است تغییراتی است که اندك اندك در نوع تلّقی از تم هاي اساطیري سامی در 
شعر معاصر ما روي می دهد. در سراسر ادبیات و عقاید ما، آن میوه ي ممنوع، 
گندم است که آدم را از بهشت راند و گرفتار عذاب زندگی این جهانی کرد:

گندمی خورشید آدم را کسوف
چون ذنب،  شعشاع بدري خسوف   

                                                                       (مثنوي، 245/1)
خال مشکین که بدان عارض گندمگون است

(حافظ) سرِ آن دانه که شد رهزن آدم با اوست  
در شعر معاصر به تأثیر ترجمه ي شعر و فرهنگ اروپایی، این گندم به سیب 

بدل می شود:
همه می دانند

که من و تو از آن روزنه ي سردِ عبوس
باغ را دیدیم

و از آن شاخه ي بازیگر دور 
سیب را چیدیم              (فروغ فرخزاد، «فتح باغ»، تولد دیگر، 114)

تغییراتی از این دست را در صور دیگر نیز می توان مشاهده کرد.
شاید مهم ترین تأثیري که تورات و ادبیات توراتی بر شعر معاصر کرده 

باشد، لحنی است که در بعضی از شعرهاي معاصر می توان دید.
بی گمان بخش عمده اي از خصایص فنی زبان نثر شاملو نتیجه ي بازخوانی 
و شناخت آثار منثور قدماي ما تا قرن ششم است و بخش محدودتري 
بازخوانی شعر قدیم به خصوص حافظ و غزلیات شمس و برطبق عقیده ي 
خودش حتی شاهنامه؛ اما سهم عمده اي از این زبان را باید در ترجمه هاي 
قدیمی تورات جستجو کرد. از تأملی که وي در ترجمه هاي قدیمی تورات 
و به احتمال بسیار ضعیف ترجمه  فرانسوي این کتاب داشته، به بعضی 
خصایص زبانی رسیده که لحن آن را در بعضی قطعات وي آشکاراتر 
می توان مشاهده کرد. بعضی از قطعات او به تقلید آشکار از لحن تورات 

نوشته:دکتر محمدرضا شفیعى کدکنى

توراتّیات
بازخوانى فراز و نشیب ادبیات معاصر به روایت کتاب «با چراغ و آیینه» - قسمت دهم:
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پرونده
نگاشته آمده است از قبیل «انگیزه هاي خاموش» (ص 135-137 آیدا در 
آینه) و شعر میالد (ص 112-113 آیدا در آینه) و نیز قطعه ي «و تباهی 
آغاز یافت» (ص 63 آیدا و درخت و خنجر و خاطره) که در قطعه ي آخر، 

تعّمدي هم در کار بوده است.
این لحن توراتی محدود به شعرهاي منثور شاملو نیست، در کنار او پرویز 
داریوش هم در مزامیر (که اسم کتاب، خود نماینده ي توجه به تورات است) 
در چندین قطعه، که البد به قصد شعر بودن نوشته شده است، به گونه اي 
دیگر لحن تورات را تقلید کرده است. اگرچه او ممکن است مدعی توجه 
به ترجمه هاي قدیمی قرآن باشد. به هرحال جاي پاي لحن توراتی ادبیات 
غرب را در کارهاي شعرگونه ي او نیز می توان مشاهده کرد؛ به خصوص در 
قطعه ي «سّر قدر» او که در کتاب مزامیز نیامده و می توان آن را در کتاب شعر 

امروز خراسان، ص 154، مالحظه کرد:
و سترونی را غرور بارناوري بارور ساخت

آن تخمه که تاب دیواره هاي خارزار را آورد
و آن شراراه که در دهلیز سرد و نمناك، خاموشی گرفت

چون چنان خواستیم 
راهسپر شد.

چهل روز نشایی بود نشانده
چهل روز ذکري بود خوانده و ماتمی نشسته

پس چهل و یکم برآمد نشا افسرد
چنین رها کرد که پژمرده بود

و سترون گوهر از صدف نیفشاند:
همچون چراغی در چهلچراغ بلورین:

روشنی بخش زمین و آسمان 
پس گفتیم: باش! و چنین بوش پذیرفت. 

                                        (ّسر قدر، شعر امروز خراسان، ص 154)
همه  این گویندگان ممکن است، براي رفع اتهام تأثیرپذیري از تورات و 
غرب، بگویند ما به ترجمه هاي کتاب مقدس که از قدیم در زبان پارسی 
بوده، به خصوص دیاتِِسّرون،  نظر داشته ایم و کار  ما نتیجه  تأثیر ادبیات غرب 
نیست، ولی حقیقت قضیه این است که اینان هر نوع دعویی می خواهند 
داشته باشند، در شعر معاصر فارسی، لحن توراتی، میراث ادبیات غرب و 
ترجمه  شعر فرنگی است. به این بخش از شعر آیه هاي زمینی فروغ فرخزاد 

توجه کنید:
آنگاه

خورشید سرد شد
و برکت از زمین ها رفت

و سبزه ها به صحراها خشکیدند
و ماهیان به دریاها خشکیدند

و خاك، مردگانش را
زان  پس به خود نپذیرفت

دیگر کسی به عشق نیندیشید
دیگر کسی به فتح نیندیشید

و هیچ کس
دیگر به هیچ  چیز نیندیشید.   

                                                     («آیه هاي زمینی»،  تولدي دیگر)
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روز شمار فرهنگ، هنر و سیاست ایران

10شهریور (1 سپتامبر)
1341 خورشیدى (1962میالدى) 

زمین لرزه در بوئین زهرا 

بزرگی  لرزاند.  را  بوئین زهرا  شهرستان  زمینل رزهای  ۱۱شامگاه،  ساعت  حدود  در 

این  در  شد.  نفر  هزار   ۲۰ حدود  مرگ  موجب  که  بود  ریشرت   ٧/٢ زمین لرزه  این 

از  زهرا  بویین  شهرستان  تاریخی  و  قدیمی  مکانهای  و  آثار  از  بسیاری  زمین لرزه 

جمله قلعه باستانی رودک از بین رفت.

1347 خورشیدى (1968میالدى)
وقوع زمین لرزه فردوس با حدود ۱۰۰۰۰ کشته 

11 شهریور(2 سپتامبر) 
1383 خورشیدى (2004میالدى)

دلکش  به  مشهور  بابلی،  باقرپور  عصمت  درگذشت 

خواننده و بازیگر 

   آثارموسیقى این آوازه خوان بزرگ در شرکت کتاب 
موجود است 

12 شهریور (3 سپتامبر)
 1307 خورشیدى (1928 میالدى)

ساخت¥ن مقربه فردوسی آغاز شد

1314 خورشیدى (1935میالدى)
تأسیس رشكت سهامی بیمه ایران با رسمایه٢٠میلیون ریال 

1318 خورشیدى (1939میالدى)
اعالم بی طرفی دولت ایران در جنگ دوم جهانی

1324 خورشیدى (1945میالدى)
اعالم خود مختارِی آذربایجان با زبان رسمی تركی، توسط سیدجعفرپیشه وری

1342 خورشیدى (1963میالدى)
درگذشت سپهبد فضل الله زاهدی- نخست وزیر پس از کودتای ٢٨ مرداد- درژنو

1348 خورشیدى (1969میالدى)
درگذشت پروفسور آرتور پوپ- ایرانشناس و پژوهنده آمریكایی - درشیراز

1371 خورشیدى (1992میالدى)
درگذشت پروفسور محمود حسابی -بنیانگذار فیزیك نوین ایران

 

13 شهریور (4 سپتامبر)
1286 خورشیدى (1907میالدى)

سلطان  مدیریت  به  القدس»  «روح  روزنامه   انتشار 

العل¥ی خراسانی در تهران

1355 خورشیدى (1976)
كنفرانس انقالب آموزشی رامرس گشایش یافت

1381 خورشیدى (2002میالدى)
اَشیَمشی»  «گنجشگك  مهراد،خواننده  فرهاد  درگذشت 

در پاریس

ایران در  فیلم  و  این هنرمنددر مرکز موسیقى  آثار   
در پاریس

شرکت کتاب موجود است 
14 شهریور (5 سپتامبر)

1306 خورشیدى (1927میالدى)
اجباری شدن قانون ورزش درمدارس كشور

1355 خورشیدى (1976میالدى)
درگذشت پروفسور محسن هشرتودی – ریاضی دان، شاعر و استادممتاز دانشگاه

1375 خورشیدى (1996میالدى)
درگذشت ولی الله خاكدان -از پیشگامان طراحی صحنه درسین¥ی ایران

1385 خورشیدى (2006میالدى)
استع¥ر»  خوار  كتاب«میراث  خالق  و  شناس  جامعه  و  دانشمند  بهار  مهدی  درگذشت 

بر اثر سكته قلبی در كانادا. 

1391 خورشیدى (2012 میالدى)
در  مغزی  تومور  اثر  بر  سالگی   ٧١ سن  در  ای¥نی  ثابت  نورالدین  درگذشت 

لوس آنجلس 

15 شهریور (6 سپتامبر)
1295 خورشیدى (1916میالدى)

انتشار روزنامه  «كاوه» به مدیریت سیدحسن تقی زاده در برلین

1310 خورشیدى (1931میالدى)
سفرمحمدرضا پهلوی ولیعهد به سوییس برای تحصیل

1325 خورشیدى (1946میالدى)
برگزاری میتینگ بزرگ حزب دمكرات ایران در میدان توپخانه با حضور قوام

1327 خورشیدى (1948میالدى)
برای  مكه  زیارت  شدن  آزاد  و  سعودی،  عربستان  با  ایران  سیاسی  روابط  برقراری 

ایرانیان

1330 خورشیدى (1951میالدى)
تحریم خرید نفت ایران ازسوی دولت انگلستان

1334 خورشیدى (1955میالدى)
تأسیس اداره  اطالعات در ستاد ارتش

1357 خورشیدى (1978)
خربنگاران  و  نویسندگان  سندیكای  دبیر   – سفری  محمدعلی  جرم  اعالم  انتشار 

مطبوعات- علیه داریوش ه¥یون وزیر سابق اطالعات

 16 شهریور (7 سپتامبر)
1300 خورشیدى (1921میالدى)

عباس  شاهزاده  مدیریت  به  «سیاست»  روزنامه   انتشار 

میرزا (عباس اسكندری) در تهران

1308 خورشیدى (1929)
تصویب قانون تابعیت ایران در پانزده ماده در مجلس

1314 خورشیدى (1935میالدى)
و  آهنگساز  پارسی)،  (صدیقی  یاحقی  پرویز  زادروز  

نوازنده ی ویولون

 آثار این هنرمند در مرکز موسیقى و فیلم ایران در 
شرکت کتاب موجود است

1333 خورشیدى (1954میالدى)
زادروز هوشنگ مرادی كرمانی، نویسنده

  آثار این نویسنده به فارسى و انگلیسى در شرکت 
کتاب موجود هستند 

1351 خورشیدى (1972میالدى)
اعدام مهدی رضایی به حكم دادگاه نظامی

1353 خورشیدى (1974میالدى)
Óباران نوار مرزی ایران توسط عراق

1357 خورشیدى (1978میالدى)
نظامی  فرمانداری  به  اویسی  غالمعلی  ارتشبد  انتصاب 

روزشمار فرهنگ، هنر و سیاست ایران
10 شهریور تا 8 مهر
September 2013

بهره برداری و نقل قول از این 

روزش¥ر فقط برای همکاران شاغل در 

رسانه ها(جراید، رادیوها، تلویزیون ها و 

سایت های خربی و تحلیلی)با ذکر ماخذ 

مجاز است.
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روز شمار فرهنگ، هنر و سیاست ایران
تهران  و برقراری حكومت نظامی درتهران و یازده شهر دیگر

  1359 خورشیدى (1980 میالدى)
انتشار روزنامه ی «میزان» به مدیریت مهندس مهدی بازرگان

1360 خورشیدى (1981 میالدى)
توسط  نفر   ۵۴ و  گرفت  قرار  حمله  مورد  لندن،  در  ایران  اسالمی  جمهوری  کنسولگری 

پلیس لندن بازداشت شدند

17 شهریور  (8 سپتامبر)
1349 خورشیدى (1970میالدى)

درگذشت سیدمحمد هاشمی- Öاینده  مجلس، روزنامه نگار و مدیرروزنامه  «اتحاد ملی»

درگذشت دكرت رضازاده  شفق - نویسنده و سیاستمدار

1357 خورشیدى (1978) 
نفر   ٨٦ شدن  كشته  و  ژاله  میدان  در  شاهنشاهی  وارتش  مردم  درگیری  و  تیراندازی 

از مردم طبق مدارك دولتی آن زمان(جمعه  سیاه)

18 شهریور (9 سپتامبر)
1298 خورشیدى (1919)

میرزاده  و  یزدی  فرخی  آزاد،  افراسیاب  ضیاءالواعظین،  امین الرضب،  شدن  زندانی 

عشقی به جرم مخالفت و اعرتاض به عقد قرارداد ١٩١٩ بین ایران وانگلیس

1318 خورشیدى (1939میالدى)
زادروز  محمدرضا شفیعی كدكنی، شاعر و پژوهشگر

1334 خورشیدى (1955میالدى)
تأسیس اداره  بازرسی كل كشور

1348 خورشیدى (1969میالدى)
درگذشت جالل آل احمد -نویسنده و مرتجم

 آثار جالل آل احمد در شرکت کتاب موجودند
درگذشت جالل آل احمد -نویسنده و مرتجم

1335 خورشیدى (1956میالدى)
امنیت  و  اطالعات  سازمان  تأسیس  الیحه  تقدیم  و  تهیه 

كشور(ساواك)به مجلس 

1357 خورشیدى (1978میالدى)
كناره گیری امیرعباس هویدا از وزارت دربار

1361 خورشیدى (1982 میالدى)
زادروز  بنیامین بهادری خواننده ی موسیقی پاپ

19 شهریور (10 سپتامبر)
1286 خورشیدى (1907)

انتشار روزنامه «نسیم ش¥ل» به مدیریت سیدارشف الدین حسینی قزوینی در رشت

1336 خورشیدى (1957میالدى)
ازدواج اردشیر زاهدی با شهناز پهلوی

1358 خورشیدى (1979میالدى)
حكومت  علیه  مبارز  و  ایران  آزادی  نهضت  عضو  روحانی  طالقانی-  الله  آیت  درگذشت 

سلسله  پهلوی.

1359 خورشیدى (1980میالدى)
زادروز  شاهین نجفی، نوازنده، ترانه رسا، فعال اجت¥عی و خواننده 

  آثار این هنرمند در مرکز موسیقى و فیلم ایران در شرکت کتاب موجود است.

 20 شهریور (11 سپتامبر)
1307 خورشیدى (1928)

دو  رسمایه ی  با  دولت  هیأت  و  پهلوی  شاه  توسطرضا  ایران  ملی  بانك  گشایش 

میلیون تومان

1309 خورشیدى (1930میالدى)
چاپ مجله ی نورافشان، به مدیریت شوكت سالمی

1314 خورشیدى (1935میالدى)
تغییر نام شهرهای ایران به پیشنهاد فرهنگستان و تصویب هیأت وزیران

1357 خورشیدى (1978میالدى)
كناره گیری رضا قطبی از ریاست سازمان صدا و سی¥ی ایران 

جمع كثیری از مقامات بلندپایه ی دولتی ممنوع الخروج شدند

1360 خورشیدى (1981میالدى)
ترور آیت الله مدنی

1380 خورشیدى (2001میالدى)
حمله تروریستی ۱۱ سپتامرب به آمریکا که در آن نزدیک به ۳۰۰۰ نفر کشته شدند.

 

21 شهریور(12 سپتامبر)
1339 خورشیدى (1960)

قطع برنامه های تبلیغاتی علیه ایران در رادیو مسكو

1345 خورشیدى (1966)
ارتباط  فناوری  رشکت  گردانندگان  انجمن  رئیس  کاوشگر،  انصاری،  انوشه  زادروز 

از راه دور (TTI) و نخستین زن فضانورد ایرانی 

1363 خورشیدى ( میالدى1984)
زادروز شقایق رحیمی راد، هæپیشه سین¥ 

22 شهریور (13 سپتامبر)
1299 خورشیدى (1920میالدى)

قتل شیخ محمد خیابانی توسط قزاقان

1312 خورشیدى (1933میالدى)
انتخاب محمدعلی فروغی به مقام رییس الوزرایی

1324 خورشیدى (1945میالدى)
تشكیل هیأت مؤسسان حزب دمكرات آذربایجان به ریاست پیشه وری

1334 خورشیدى (1955)
درگذشت حاج مهدی قلی هدایت (مخربالسلطنه) -نویسنده و سیاستمدار

1356 خورشیدى (1977میالدى)
گلوله  به  فرانسه  جنوب  در  را  او  همراهان  و  پهلوی  ارشف  اتومبیل  ناشناس  عده ای 

بستند. ارشف در این حادثه جان ساé به در برد ولی ندیمه اش به قتل رسید.

1364 خورشیدى (1985)
درگذشت دكرت محمود صناعی ـ ادیب و پژوهنده

1382 خورشیدى (2003میالدى)
درگذشت  رضا بیک ای¥نوردی، بازیگر و ورزشکار در ایالت آریزونای آمریکا

1389 خورشیدى (2010میالدى)
در  ایران  مطبوعات  باسابقه  روزنامه نگار  و  نویس  قصه  لقائی  ستار  درگذشت 

بی¥رستانی در لندن.

دبیرستان  دوره  پایان  از  پس  و  بود  حیدریه  درتربت  خورشیدی    ١٣٢٥ سال  متولد  او 

تهران  دانشگاه  ادبیات  دانشکده  در  فارسی  ادبیات  و  زبان  رشته  در  تحصیل  هنگام 

 ١٣٤٩ سال  در  بعد  سال  شش  کرد.  مصورآغاز  تهران  مجله  در  را  خود  مطبوعاتی  کار 

شدن  تعطیل  از  پس   ١٣٥٣ درسال  و  شد  مصور  تهران  رسدبیر  سال  چهار  برای  لقائی 

هفتگی  مجله  رسدبیری  روزنامه ها،  و  مجالت  از  دیگری  تعداد  همراه  به  مصور  تهران 

بود  کودکان  ح¥یت  ملی  انجمن  انتشارات  از  که  گرفت  عهده  بر  را  زندگی»  و  «کودک 

و در باره آن و برای والدین و مربیان منترش می شد.

داستان  اولین  که  بود  هم  پرکاری  نویس  داستان  کارمطبوعاتی،  کنار  در  لقائی  ستار 

لقائی  از  شد.  منترش  تهران  در   ١٣٤٦ سال  در  مرداب»  «همبسرتان  نام  به  او  بلند 

و  گزارش  کوتاه،  داستان های  مجموعه  بلند،  داستانهای  شامل  کتاب   ١٨ مجموعا 

اثری  همچنین  لقائی  رسید.از  چاپ  به  آنجلس  لس  و  لندن  تهران،  در  کودکان  داستان 

مصاحبه  از  است  مجموعهای  که  من»  زندگی   ... من   æه  ... من  نام»عشق  به  مانده  باقی 

 ١٣٤٩ سال  در  نظیر  بی  مجموعه  این  زندگی.  و   æه عشق،  باره  در  هæمند  هفتاد  با 

درتهران به چاپ رسید.

23 شهریور (14 سپتامبر)
1330 خورشیدى (1951میالدى)

افتتاح باشگاه مركزی حزب اراده ی ملی به رهربی سید ضیاءالدین طباطبایی در تهران

1339 خورشیدى (1960میالدى)
تشكیل كنفرانس كشورهای نفت خیز خاورمیانه در بغداد و تأسیس سازمان اوپك

1359 خورشیدى (1980میالدى)
زادروز لیندا کیانی، هæپیشه سین¥

1389 خورشیدى (2010میالدى)
در  فیگوراتیو  طراحی  آغازگر  و  شاعر  منتقد،  نقاش،  الخاص،  هانیبال  درگذشت 

در  سالگى   ۸۰ سن  در  میربد.  رنج  رسطان  بی¥ری  از  سال ها  که  ایران  نوگرای  نقاشی 

ایاالت متحده آمریکا.
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24 شهریور (15 سپتامبر)ادا
1361 خورشیدى (1982میالدى)

در  خمینی  روح الله  مشاوران  از  قطب زاده  صادق  اعدام 

رادیو  سازمان  عامل  مدیر  و  امورخارجه  وزیر  و  پاریس 

اسالمی  انقالب  شورای  عضو  و  ایران  ملی  تلویزیون  و 

ایران به اتهام توطئه علیه حکومت جمهوری اسالمی

1378 خورشیدى (1999 میالدى)
محقق  و  نویسنده  زرین كوب،  عبدالحسین  درگذشت 

ادبیات و تاریخ

 آثار شادروان زرین کوب از جمله دو قرن سکوت در 
ادبیات و تاریخ

 
شرکت کتاب موجود هستند
1378 خورشیدى (1999)

و  تاریخ  پژوهشگر  راوندی،  مرتضی  درگذشت 

نویسنده ی دوازده جلد «تاریخ اجت¥عی ایران»

 آثار شادروان راوندى از جمله کتاب تاریخ اجتماعى 
نویسنده ی دوازده جلد «تاریخ اجت¥عی ایران»

 
ایران در شرکت کتاب موجود هستند

1391 خورشیدى (2012 میالدى)
دادگسرتی  وکالی  کانون  رئیس  نزیه،  حسن  درگذشت 

در  ایران  نفت  ملی  رشکت  رییس  و  پهلوی  دوران  در 

دوره نخست وزیری مهندس مهدی بازرگان. 

25 شهریور (16 سپتامبر)
1316 خورشیدى (1937میالدى)

راه اندازی تلفن خودكار در تهران

1320 خورشیدى (1941میالدى)
كناره گیری رضاشاه پهلوی از سلطنت و سفر به اصفهان

1332 خورشیدى (1953میالدى)
مدیر  خطیبی  پرویز  جمله  از  بخارست  فستیوال  كنندگان  رشكت  از  تن   ٩١ بازداشت 

روزنامه  «حاجی بابا»

بازداشت حسن صدر مدیر روزنامه «قیام ایران»

1354 خورشیدى (1975میالدى)
و  سنا  مجلس  ریاست  به  امامی  رشیف  جعفر  انتصاب 

عبدالله ریاضی به ریاست مجلس شورای ملی

تاریخ  پروژه  امامى  شریف  جعفر  خاطرات  کتاب    
شفاهى دانشگاه هاروارد در شرکت کتاب موجوداست  

1357  خورشیدى (1978میالدى)
وقوع زلزله ی شدید در طبس

1378 خورشیدى (1999میالدى)
دبستان های  بنیادگذار  بنی احمد،  ابراهیم  درگذشت 

تهران  رادیو  سازان  برنامه  از  و  تهران،  تربیت»در  «جهان 

در زمینه ی روانشناسی اجت¥عی

26 شهریور  (17 سپتامبر)
1302 خورشیدى  (1923میالدى)

ابراهیم خان  میرزا  رسدبیری  و  مدیریت  به  جوانان»  «نامه ی  روزنامه   انتشار 

(خواجه نوری) در تهران 

1320 خورشیدى (1941میالدى)
صدور فرمان عفو عمومی زندانیان سیاسی و غیرسیاسی

1326 خورشیدى (1947میالدى)
زادروز عباس قادری، هæمند آوازه خوان

1329 خورشیدى (1950میالدى)
صدور حكم اعدام حسن جعفری به اتهام قتل احمد دهقان

1332 خورشیدى (1953میالدى)
آغاز محاك¥ت دكرت محمد مصدق با دادستانی رستیپ آزموده

1356 خورشیدى (1977 میالدى)
درگذشت واروژان هاخواندیان، آهنگساِز «بوی گندم»

 1359خورشیدى (1980 میالدى)
عراق، قرارداد سال ١٩٧٥ الجزایر را به طور یك جانبه لغو كرد

1369 خورشیدى (1990میالدى) 
زیبای  هæهای  دانشكده   مؤسس  و  نقاشی  استاد   - حیدریان  علی محمد  درگذشت 

دانشگاه تهران

1372 خورشیدى (1993 میالدى)
و  نویسنده   - شیرازی  انجوی  سیدابوالقاسم  درگذشت 

پژوهنده 

به  حافظ  دیوان  جمله  از  انجوى   شادروان  آثار   
پژوهنده 

تصحیح او درشرکت کتاب موجود هستند
1381 خورشیدى (2002 میالدى)

و  مرتجم،  شاعر،  هæمندی،  حسن  دكرت  خودكشی 

پژوهنده ادبی در پاریس

1384 خورشیدى (2005 میالدى)
نسل  بازمانده ی  آخرین  پتگر،  جعفر  استاد  درگذشت 

نقاشان آكادمیك و مدرس رسشناس نقاشی در تهران

27 شهریور (18سپتامبر)
1306 خورشید (1927 میالدى)

زادروز هوشنگ ابتهاج، شاعر، در رشت

  آثار هوشنگ ابتهاج در شرکت کتاب موجود هستند
زادروز هوشنگ ابتهاج، شاعر، در رشت

1324 خورشیدى (1945 میالدى)
آكادمیك  نخل  نشان  گیرنده  معظمی،  نرسین  زادروز 

فرانسه در میكرب شناسی

1357 خورشیدى (1978میالدى)
تیم  عضو  و  فوتبال  بازیکن  رحمتی،  کیانوش  زادروز 

ملی فوتبال ایران 

1367 خورشیدى (1988 میالدى)
شهریار  به  متخلص  بهجت  محمدحسین  استاد  درگذشت 

شاعر

موجود  کتاب  شرکت  در  شهریار  شادروان  آثار   
هستند

1385 خورشیدى (2006 میالدى)
فضاپی¥ی  با  ایرانی  فضانورد  نخستین  انصاری  انوشه 

بین املللی  فضایی  ایستگاه  مقصد  به  تیامای-۹  سایوز 

پرواز کرد.

28 شهریور (19 سپتامبر)
1287 خورشیدى (1908میالدى)

انتشار روزنامه «ندای وطن» در تهران

1297 خورشیدى (1918میالدى)
درگذشت محمدتقی خان سپهر ملقب به لسان امللك - ادیب ومورخ عهد قاجار

1366  خورشیدى (1987میالدى)
درگذشت حمید زرین كوب - ادیب و نویسنده و منتقد

1384  خورشیدى (2005میالدى)
جغرافیای  گروه  بنیانگذار  و  ایرانی  معارص  جغرافیدان  شکوئی،  حسین  درگذشت 

دانشگاه ملی سابق و چهرههای ماندگار ایران. (زادروز ۹آذر ۱۳۱۲)

29 شهریور (20 سپتامبر)
1359 خورشیدى (1980میالدى)

چاپ  فارسی  كتاب های  فهرست  مؤلف  و  پژوهنده  ادیب،   - مشار  خانبابا  درگذشت 

شده

1366 خورشیدى (1987 میالدى)
سازمان  اجالس  در  خامنه ای  علی  حضور  به  اعرتاض  در  فرهی  نیوشا  خودسوزی 

ملل متحد در آمریكا

1384 خورشیدى (2005 میالدى)
وزیر  و  كشور  وزیر  نوین،  ایران  حزب  كل  دبیر  خرسوانی  عطاءالله  دكرت  درگذشت 

كار پیشین (در دوران سلطنت محمدرضا شاه پهلوی) در پاریس

1388 خورشیدى (2009 میالدى)
سن  در  سنتور  چیره دست  نوازنده   و  برجسته  آهنگساز  مشکاتیان،  پرویز  درگذشت 

٥٤ سالگی به علت نارسایی قلبی در منزلش در تهران.

 آثار شادروان مشکاتیان در مرکز موسیقى و فیلم ایران وابسته به شرکت کتاب 
موجود هستند
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30 شهریور (21 سپتامبر)
1305  خورشیدى (1926میالدى)

زادروز فریدون مشیری – شاعر

  آثار شادروان مشیرى از جمله مجموعه اشعار او 
کتاب  در شرکت  جلد  دو  در  نفس صبحدمان  عنوان  با 

موجود هستند
 1320 خورشیدى (1941 میالدى)

و  «بهداری»  جدید:  وزارت خانه ی  دو  تشكیل 

«كشاورزی»

1354 خورشیدى (1975 میالدى)
انتصاب  و  نخست وزیری  از  هویدا  امیرعباس  استعفای 

دوباره  او از سوی محمد رضا شاه

  کتاب معماى هویدا از آثار دکتر عباس میالنى استاد 
کتاب  شرکت  در  امریکا  مقیم  ایرانى  مورخ  و  دانشگاه 

موجود است 

 31 شهریور (22 سپتامبر)
1335 خورشیدى (1956 میالدى)

زادروز ارژنگ كامكار، نوازنده ی تنبك

1348 خورشیدى (1969)
یك  ش¥ره   عالی  دادگاه  در  بختیار  تیمور  سپهبد 

دادرسی ارتش،غیاباً به اعدام محكوم شد

1352 خورشیدى (1973 میالدى)
مرتجم   ، نویسنده   ، روزنامه نگار   ، خلجی  مهدی  زادروز   

اسالمی  جمهوری  اپوزیسیون  از  و  سیاسی  تحلیل گر   ،

ایران ساکن واشنگý متولد در قم

1359 خورشیدى (1980میالدى)
آغاز جنگ ایران و عراق

1376 خورشیدى (1997میالدى)
محمدرضاشاه  خروج  عامالن  از   - هایزر  ژنرال  درگذشت 

از كشور در بحران پیش ازانقالب

 کتاب خاطرات هایزر در شرکت کتاب موجود است
از كشور در بحران پیش ازانقالب

 
1377 خورشیدى (1998میالدى)

ایرانی  شاعر  سحر)،  به  (متخلص  حاجی زاده  حمید  قتل 

و از قربانیان قتلهای زنجیرهای.

1 مهر (23 سپتامبر)
1276 خورشیدى

نویسنده،  ادیب،  فروزانفر،  بدیع الزمان  زادروز 

پژوهشگر، استاد ادبیات دانشگاه تهران

 آثار شادروان بدیع الزمان فروزانفر  از جمله دیوان 
پژوهشگر، استاد ادبیات دانشگاه تهران

کبیر شمس  در شرکت کتاب موجود هستند
 1298 خورشیدى (1919میالدى)

ریاست  به  داوطلب    ٣٠ با  حقوق  مدرسه   تأسیس 

آدولف پرنی 

1315 خورشیدى (1936 میالدى)
دخرتانه ی  دبستان  مؤسس  آزموده،  طوبا  درگذشت 

ناموس درسال١٢٨٦

1319 خورشیدى (1940 میالدى)
زادروز محمدرضا شجریان - آوازخوان و موسیقیدان

به  و  کتاب  شرکت  در  شجریان  استاد  آثار  اکثر    
صورت اوریژینال موجود هستند.
1324 خورشیدى (1955میالدى)
 افتتاح سین¥ رکس در خیابان الله زار تهران

1332 خورشیدى (1953میالدى)
اتهامات  به  رسیدگی  برای  عادی  نظامی  دادگاه  تشكیل 

دكرت محمد مصدق و صدورحكم بازداشت او

با تاریخ اخرین کتاب تحقیقى در   کتاب سوداگرى 
دكرت محمد مصدق و صدورحكم بازداشت او

 
مورد دکتر مصدق از انتشارات شرکت کتاب در پاسخ به 

کتاب آسیب شناسى یک شکست ، على میرفطروس  
1337 خورشیدى (1958میالدى)

گشایش ساخت¥ن جدید دانشكده  ادبیات دانشگاه تهران

1343 خورشیدى (1964)
تأسیس دانشكده ی هæهای دراماتیك

1359 خورشیدى (1980)
حمله  هواپی¥های عراقی به فرودگاه مهرآباد تهران

1381 خورشیدى (2002 میالدى)
پژوهشگر  و  نویسنده  دانشگاه،  استاد  (انداچه)،  دوست  اسالمی  پوران  دكرت  درگذشت 

آثار باستانی ایرانی 

1385 خورشیدى (2006  میالدى)
فراموشی  بی¥ری  به  مدت ها  كه  ایرانی  شاد  ترانه های  خواننده  همتی،  جالل   درگذشت 

دچار بوده، در منزل خواهرش در تگزاس

 آثار این هنرمند در شرکت کتاب موجود است 
دچار بوده، در منزل خواهرش در تگزاس

 

2 مهر (24 سپتامبر)
 1310 خورشیدى (1931 میالدى)

زادروز منوچهر آتشی، شاعر

 مجموعه اشعار منوچهر آتشى در شرکت کتاب موجود است 
زادروز منوچهر آتشی، شاعر

 
1320 خورشیدى (1941)

تأسیس مجدد اداره  كل امنیه مملكتی به ریاست رستیپ فضل الله زاهدی

1386 خورشیدى (2007 میالدى)
ترجمه  خانه  مسئول  و  بچه ها  قصه های  مرتجم  (الوند)،  ابراهیمی  حسین  درگذشت 

کودکان و نوجوانان در ایران، در سن ٥٦  سالگی.

1386 خورشیدى (2007 میالدى)
وی  تهران.  در  سالگی   ٩٥ سن  در  مصدق  دکرت  مدافع  وکیل  بزرگمهر،  جلیل  درگذشت 

بر  بود  مصدق  دکرت  مدافع  ١٣٣٢وکیل  مرداد   ٢٨ کودتای  از  بعد  نظامی   دادگاه  در 

خالف انتظار حکومت وقت صمی¥نه در دفاع از دکرت مصدق کوشید.

3 مهر (25 سپتامبر)
1303 خورشیدى (1924 میالدى)

درگذشت میرزاحسین خان صبا- مدیر روزنامه «ستاره ی جهان»

1304 خورشیدى (1925میالدى)
خاطرات  مؤلفدوكتاب  و  جهانگرد   - سیاح  حاجی  به  معروف  میرزامحمدعلی  درگذشت 

حاج سیاح و سفرنامه ی حاج سیاح

بدون  ایران  از  خارج  در  کتاب  شرکت  چاپ  نسخه  سیاح  حاج  خاطرات  کتاب   
حاج سیاح و سفرنامه ی حاج سیاح

 
سانسور زیر چاپ است و بزودى منتشر مى شود

1307 خورشیدى (1928میالدى)
زادروز حسن کسائی، نوازندهی نی و موسیقیدان ایرانی

1313 خورشیدى (1934میالدى)
گشایش دانشكده فنی توسط فروغی رییس الوزرا

1347 خورشیدى (1968میالدى)
ورود محمد رضا شاه و شهبانوفرح پهلوی به شوروی

1348 خورشیدى (1969میالدى)
درگذشت لطفعلی صورتگر - شاعر، مرتجم و استاد دانشگاه

1357 خورشیدى (1978میالدى)
انحالل حزب رستاخیز و اعالم فضای باز سیاسی

اعتصاب  آغاز  و  عراق  ارتش  توسط  نجف  در  خمینی  آیت الله  منزل  محارصه ی   

انتقال  و  دستگیری  و  خصوصی  و  دولتی  دیگر  نهادهای  و  مخابرات،  نفت،  كارگران 

رحیم علی خرم (رسمایه دار) از پاكستان به زندان تهران

1387 خورشیدى (2008 میالدى)
سیاسی  فعال  و  ایران  صدای  رادیو  مدیره  هیئت  رییس  مروتی،  اسدالله  درگذشت 

درشهر لوس آنجلس بر اثر بی¥ری در امریکا.

  کتاب سه رادمرد بزرگ در مورد ارتشبد خاتم، پروفسور یحیى عدل، سرلشکر 
سرودى، نوشته شادروان اسداهللا مروتى در شرکت کتاب موجوداست 

4 مهر (26 سپتامبر)
1333 خورشیدى (1954میالدى)

كشف چاپخانه و مركز انتشارات مخفی حزب (منحله ی) توده در داودیه
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1360 خورشیدى (1981 میالدى)ادا
درگذشت مسعود فرزاد- نویسنده، شاعر، مرتجم و ادیب

1361 خورشیدى (1982 میالدى)
درگذشت رضا مافی - خوشنویس

1363 خورشیدى (1984میالدى)
درگذشت محمود تفضلی -نویسنده، مرتجم و پژوهنده

1370 خورشیدى (1991 میالدى)
درگذشت بهزاد باشی، نویسنده، مرتجم و مورخ موسیقی

لس آنجلس  درشهر  تلویزیون  برنامه ساز  و  نگار  روزنامه  شهنواز،  پرویز  درگذشت 

امریكا

5 مهر (27 سپتامبر)
1257 خورشیدى (1878 میالدى)

زادروز سیدحسن تقی زاده، پژوهشگر، روزنامه نگار، سیاستمدار

 آثار تقى زاده منجمله خاطرات او با عنوان -زندگانى توفانى حسن تقى زاده- در 
زادروز سیدحسن تقی زاده، پژوهشگر، روزنامه نگار، سیاستمدار

 
شرکت کتاب موجود است 

1326 خورشیدى (1947 میالدى)
درگذشت عاملتاج قائم مقامی (ژاله)، فمنیست، شاعر

1388 خورشیدى (2009 میالدى)
درگذشت عباس بلوکی فر، هæمند، نقاش قهره خانه

6 مهر (28 سپتامبر)
1349 خورشیدى (1970میالدى)

بركناری سپهبد محسن مبرص از ریاست شهربانی كل كشور

1356 خورشیدى (1977 میالدى)
درگذشت حسین ناصحی، موسیقیدان

1386 خورشیدى (2007 میالدى)
رسطان،  بی¥ری  علت  به   ،٤٠ دهه  در  ایران  فوتبال  ستاره  شیرزادگان،  حمید  درگذشت 

در بی¥رستان آپادانا در تهران. 

7 مهر (29 سپتامبر)
1288 خورشیدى (1909میالدى)

آقاسیدضیاالدین  مدیریت  به  «رشق»  روزنامه ی  انتشار 

به دو زبان فارسی و فرانسه

1308 خورشیدى (1929 میالدى)
زادروز حشمت جزنی، شاعر و مرتجم

1320 خورشیدى (1941میالدى)
انتخاب  و  كمونیست  حزب  مؤسسان  جلسه ی  تشكیل 

كمیته  مركزی به ریاست سلی¥ن محسن اسكندری

1322 خورشیدى (1943میالدى)
حوت  سوم  كودتای  (عامل  طباطبایی  سیدضیاالدین 

از  پس  رعد)  و  رشق  برق،  روزنامه های  نارش  و   ١٢٩٩

٢٢ سال زندگی در تبعید (فلسطین) به ایران بازگشت

کتاب سید ضیا مرد اول یا دوم کودتا به قلم دکتر صدرالدین الهى از انتشارات کتاب سید ضیا مرد اول یا دوم کودتا به قلم دکتر صدرالدین الهى از انتشارات   
شرکت کتاب 

1324 خورشیدى (1945میالدى)
عدم  دلیل  به  فرهنگ  عالی  شورای  توسط  امروز»  «مرد  روزنامه ی  امتیاز  لغو 

صالحیت محمد مسعود برای روزنامه نگاری!

1333 خورشیدى (1954میالدى)
دادگاه  در  فاطمی  سیدحسین  و  رضوی  سیداحمد  شایگان،  سیدعلی  محاك¥ت  آغاز 

ش¥ره ی یك دادرسی ارتش

1386 خورشیدى (2007 میالدى)
سن  در  ایران،  دوبله ی  و  سین¥  تئاتر،  عرصه ی  پیشکسوت  قنربی،  حمید  درگذشت 

هæپیشه ی  این  تهران.  در  قلبی  سکته ی  از  ناشی  عوارض  دلیل  به  و  سالگی   ٨٣

فیلم   ١٦ حدود  در  و  کرد  رشوع  را  فیلم  کار   ١٣٢٠ سال  از   ،٢٠ دهه  تئاتر  پیشکسوت 

خوانان  پرده  پیش  از  پرداخت(ایشان  نقش  ایفای  به  تئاتر   ٨٠ از  بیش  در  و  سین¥یی 

محله  در  تهران  در   ١٣٠٣ فروردین   ٢٦ متولد  وی   . است)  ایران  تئاتر  در  پیشکسوت 

صدایی  صورت  به  را  لوییس»  «جری  کمدی  شخصیت  دوبله  کار  در  او  بود.  آبشار 

در  را  پاپ  موسیقی  که  است  کسانی  نخستین  از  او  آورد.  بوجود  اذهان  در  ماندگار 

ایران اجرا کرد.

8 مهر (30 سپتامبر)
1269 خورشیدى (1890میالدى)

و  زبانشناس  تاریخنویس،  کرسوی،  احمد  زادروز 

پژوهشگر برجسته ایرانی

با  منجمله شیعى گرى  کسروى  شادروان  کتاب هاى   
پژوهشگر برجسته ایرانی

ویراستارى و افزوده هاى محمد امینى از انتشارات شرکت 
کتاب در کتابفروشى شرکت کتاب موجود است 

1306 خورشیدى (1927میالدى)
ریاست  به  سیاسی  علوم  و  حقوق  عالی  مدرسه  تأسیس 

میرزاعلی اكربخان دهخدا

1310 خورشیدى (1931میالدى)
تأسیس مدرسه عالی مهندسی

1380خورشیدى (2001میالدى)
درگذشت مهین دیهیم، بازیگر سین¥، تتاتر و تلویزیون ایرانی. (زادروز ۱۳۰۴)

1388 خورشیدى (2009 میالدى)
و  علمی  سازمان  توسط  جهانی،  ملموس  غیر  میراث  عنوان  به  نوروز  جهانی  ثبت   

فرهنگی سازمان ملل متحد

 

روز شمار فرهنگ، هنر و سیاست ایران

بهره برداری و نقل قول از این 

روزش¥ر فقط برای همکاران شاغل در 

رسانه ها(جراید، رادیوها، تلویزیون ها و 

سایت های خربی و تحلیلی)با ذکر ماخذ 

مجاز است.
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خدایا

آیا جامه دان هایم را باز هم باید ببندم ؟

و در این ایام « رش هشانا»

از ترس طوفان تردید

به دامان سیالب رسگردانی پناه بربم؟

 من ایرانی آزاده...

من یهودی عاشق ایران

من ایرانی یهودی که ٢٧ قرن رنج آوارگی و بردگی را

         به رغم سایر یهودیان جهان به تخدیر تاریخ        

سپرده بودم......    

آیا باید دو باره کوله بار غم غربت را بدوش کشم...؟

       و در این روزهای سال نو

      از آرامگاه ٢٧ سده  والدین  و نیاکانم

                         دست بشویم و پا درکشم.......؟

 

چه کسی می داند...؟

آخرین بار در کدام زمان...؟

پای پوش های سفر را به پا کردم

یا آنها را به کناری نهادم...

                                هیچ بیاد ندارم

***

بیاد می آورم

رسکشی در باغ بهشت را

عصیان سوزان درون دروازه های زمان را

اسارت را در قرونی مهیب و پر هراس       

راهی بی پایان

               در دریا

                           در بیابان را

بارش صخره  و سنگ

                    آتش و تیر و شمشیر

                         از زمین و آس¥ن را

باتالق های تباهی رویا

               و کوره های انسان سوز را

ستیز ابدی هرگل،

                          با برهوت کویر را

***  

بیاد می آورم:

ریشه هایم را...

در طول اعصار و فصول

          آویخته از شاخه هایم ،   

                            شانه هایم

 برگ های سپید و سیاهم را

روانه بدنبا ل گردباد بیم و تردید و تهدید

و پاهایم را که بر آب می روند

       و دستانم را که بر ابر می آویزند

                 با کفی از خاک ایران زمینم

 بیاد می آورم

٢٧ قرن زندگی پرفراز ونشیب را.....

ازملکه و وزیر ویژه بودن...

                               در دربار شاهان ...

از حکیم و محرم  بودن با مردم

        تا پرتا ب از ایوان عالی قاپو....

               به صحن گرکان  گرسنه و درنده

                                   به گناه یهودی بودن ...

... ýاز نجس بودن... و در باران نرف 

...ýتا تشنه بودن... و حق آب خوردن نداش

تا هم لقمه بزرگان و نخبگان مردم بودن

                                         همه را بیاد  دارم...

 دورانی راکه برای اثبات بهار  جاری در روانم

بایستی گلی در دست می داشتم

     و برای باوراندن مهرنهفته  در قلبم   

    بایستی خورشیدی درقاب  چش¥نم  می درخشید

  آری .....

    من... ایرانی آزاده ... و نه آزاد

         ایرانی یهودی شیفته  ایران ...    

 باید بازهم چشم ها و جامه دان هایم را ببندم...

         و کولبار غم غربت و آوارگی را بدوش کشم

         و در این ایام باید شاد بودن

         از راه تد بیر به بی راه تقدیر بگریزم

 با کفی کوچک از خاک ایران زمینم....

 بدامان آتشفشان خفته سکوت پناه برم                                                       

آه...

   جان من...

               ایران من...

                          ...رسنوشت من....

 

دریغا ....در غیاب مهربانی

زندگی رسارس ستیز و رس  گرانی

       بی یارو یاور  و دوست

             بی رسزمین وخاک

                   بی توان دمی  قرار

                       بی امکان استقرار

 

می دانم .......

می دانم خورشید نیز دمی قرار Öی گیرد

و من Öی دانم ...

   آیا هنوز هم تا همیشه زمان ........ و تا پایان جهان

بگشایم  را  هایم  ....چشم  را  هایم  دان  جامه  توانم   می  آیا 

...؟......

 

آ ه .....جان من.....

              ایران من .......

                      رسنوشت من.....

 راز  ایران من، سرنوشت من                                                    

لبهایم را به مردگان می بخشم

مردگان راز کسی را فاش Öی کنند

و خاطره های واژگون شده را

با خود

به ویرانه های رنگ پریده می برند

سمیرا نوروزى

عطش
بهزاد دولت شاهى

در سينه ام خواهيش است

كه آس¥ن را در خويش جاي مي دهد

@ آنكه تسك` يابد

بر لبانم عطيش است

كه دريايي را مي نوشد

@ آنكه س?اب گردد

در بازوانم اشتياق فرشدن آغويش است

كه كوهساران را نرم مي كند

در چش¥نم نياز ديدار مرغزارا= است

كه تا آن سوي اقيانوس ها پرواز مي كند

در گوش هايم

شوق ترنم آبشارهاي نوازشگري است

كه بر سنگ هاي كوهساران رسمي كوبد

و در دستانم امتداد الت¥يس است

بر درگاه عشق 

اي خواسý س?ي ناپذير من

آيا هيچگاه سكون خواهي يافت

شعر و ادب
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مرز هاى اندیشه

انسان در طول قرون متمادي همچنان که در کنار بناي تمدن خویش که 
او را از دل غارها در عصر حجر به زندگی در آسمان خراش ها در عصر 
مدرن راهنمایی کرده است، در پرتو باور و توانمندي هاي خود به جهان 
پیرامونش در حوزه هاي گوناگون مادي و معنوي، دستاوردهاي بی نظیري 

آفریده است.
اگرچه ماحصل همه تالش هاى او در راستاي رشد و پیشرفت به امروز 
روشن تر و قابل قبول تر از عصر زندگی در غارها منجر گشته است، اما 
هیچ تضمینی نیست که در وراي پیشرفت هاي مادي زندگی خود توانسته 
باشد ظرف وجودش را از محتواي معنوي مناسب پر کند و شاید نقطه 
آغازین بسیاري از بحران ها، تفرقه ها، جنگ ها، ... را می توان در اثناي 

همین عدم تعادل بین دست آوردهاي مادي و معنوي بشر جستجو کرد.
انسان بالفطره بخشی از طبیعت است. طبیعتی که گاه مادر آفرینش انسان 
می شود و گاه فرزند دست آموز توسعه و پیشرفت او، چه بسا که در مسیر 
متمادي قرون و اعصار طبیعت و شعور نهفته در آن قربانی میل انسان به 

رشد و کمال غیرطبیعی بوده است.
عرفان در حقیقت حلقه وصل انسان امروز در اوج کمال و پیشرفت 
مادي، به آن بخشی از شعور حاکم بر طبیعت است، که اگرچه در نهاد 

بشر جاریست اما در زندگی روزمره او مغفول مانده است. 
گرایش فطري انسان به آیین ها و مذاهب گوناگون از پرستش بت ها و 
خدایان متفاوت پیدا و پنهان تا حتی خداي یکتا، بخشی از این تالش بوده 

است براي بازگرداندن معنویتی که در راه رشد مادي قربانی شده است.
در پیشینه فرهنگ ما، عرفان مضمونی براي غناي فرهنگ و ادب بوده 

است و چه بسا شاعران،  سرایندگان و نویسندگان که نه در توصیف گل 
و طبیعت که با فهم معناي آن، شعر خود را و در حقیقت اندیشه خود را 

ماندگار کرده اند. آن هنگام که حافظ می فرماید.
 «گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت»

انسان امروز شاید به مراتب بیش از انسان دیروز نیازمند برقراري ارتباط 
مستقیم با جهان هستی و شعور پنهان در آن است. محمدعلی طاهري 

عارف و مبتکر ایرانی در این رابطه توصیفی زیبا دارد. بدین شرح:
«انسان در دنیاي امروز، در معرض لجام گسیختگی ها و نابسامانی ها 
قرار گرفته و به دنبال آن، احساس پوچی عمیقی براي او ایجاد گردیده 
است. این احساس، ناشی از فقدان روح معنویت و گسترش نسبت به 
انسان بوده که به شدت رو به افزایش می باشد. همچنین خالء ناشی از 
فوران حس حضور خداوند به وضوح مشاهده می گردد. این در حالی 
است که امیدهاي انسان به دنیاي علم هم که بتواند او را خوشبخت کند 
و پاسخگوي سؤاالت او باشد، به پوچی گراییده است، زیرا علم ایجاد 
سؤال می کند و سؤال ایجاد علم، و در نتیجه هر روز بر تعداد شاخه هاي 
علمی افزوده شده و تعداد سؤاالت انسان به مراتب بیشتر گردیده است.

 این روند فزاینده، انسان را به عصري هدایت می کند که ما آن را عصر 
«بحران سؤال» می نامیم یا عصري که دیگر علم قادر نیست پا به پاي او 
پیش رفته، جواب سؤاالت را پیدا کند، از این رو هر چه انسان جلوتر 
برود، تعداد سؤاالت او به سمت بی نهایت سوق پیدا می کند و امید به 
این که این روند رو به کاهش گذاشته، با گذشت زمان از تعداد سؤاالت 

انسان کاسته شود، از بین رفته است.

عرفان، حلقه اتصال ما با هستی

آناهیتا قناعى
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مرز هاى اندیشه

در چنان مرحله اي است که انسان براي همیشه، از این که علم به او 
بگوید که جهان هستی و انسان براي چه هدفی به وجود آمده است، نا 

امید خواهد شد و این نا امیدي از هم اکنون احساس می شود.
از این رو همه اقوام و ملل، دست بکار شده و آن چه را که از عرفان 
و یا به نام عرفان در اختیار داشته اند، به شکل هاي مختلف به دنیا عرضه 
کرده اند و شاید در طول تاریخ هیچ گاه در دنیا تا به این حد، بازار عرفان 
پررونق نبوده است و این خود نشان دهنده  نیاز درونی انسان به تجاربی 

جدید است که آن را فقط می توان در دنیاي عرفان پیدا کرد.»
با نگاه از این منظر به زندگی انسان می توان دریافت که رمز صلح و 
سعادت بین انسان ها نه در رونماي آیین هاي پرستش و خداباوري که در 
ُکنه معناي آنها به مفهوم صلح با جهان هستی و اینکه خود را با بخشی 
از کل هستی بدانیم و باور کنیم و در غالب جریان سیال صعودي انسان 
ما نیز قطره اي از کل کائناتیم. کائناتی که مثل ما جان، حافظه، ذهن و 
شعور دارد و ما چه بخواهیم و چه نخواهیم با رفتارهاي خود در آن تأثیر 

می گذاریم و صد البته تأثیر می پذیریم.
عرفان، معناي حقیقی چنین تأثیر هایی است که خواسته و ناخواسته 
زندگی ما را تحت الشعاع قرار می دهد و حتی گاهی بی آنکه خود مطلع 
باشیم تصمیماتی می گیریم که عارفانه است و البته بیش از آن منشاء 
پیدایش رفتارهایی هستیم که بدالیل گوناگون می توان آنها را دهن کجی 

به شعور هستی قلمداد کرد.
ایرانیان از دیر باز به واسطه آشنایی شان با اندیشه و تفکر که مبتنی 
بر تفکر محوري بوده است پیشتازند و شاید به همین دلیل است که 
برخى آموزه هاي عرفانی حتی آیین هاي پرستش ما را نیز تحت الشعاع 
قرار داده اند و روایتی تلطیف شده از قصه آفرینش را سر منشاء پیدایش 

انسان قلمداد کرده اند. 
همین حرکت مواج متفکرانه است که براي قرون بسیار زیرساخت 
رفتارهاي اجتماعی ما را طرح انداخته و ما را در مدار درك بهتر زندگی 
راهبري کرده است و نمونه هاي بارزي از ادب آمیخته به عرفان را در 
پیشینه فرهنگی ما به یادگار گذاشته، آن هنگام که عطار دست یابى به 
کمال را با پرواز مرغان در هم می آمیزد و در پشت کوه قاف به دنبال 
سیمرغ می گردد و یا آن هنگام که موالنا  نایی خشک را سرآغاز بزرگترین 

ادب نامه عرفان جهان می کند:
بشنو از نی چون حکایت می کند  

وز جدایی ها شکایت می کند
در زندگی معاصر اما، شتاب رویدادها و سرعت وقوع حوادث گاه و 
بی گاه انسان را از دستیابی به فرصت درك شهودي از شعور هستی غافل 
می کند و از همین روست که نیازمند آموزش دوباره برقراري ارتباط با 
کلیت شعور هستی هستیم. شعوري که منطبق بر میزان درك و سطح 
آگاهی ناشی از توسعه و پیشرفت علم، این بار نه صورتی استعاره گون و 

شاعرانه که منشاء عینی و رفتاري به خود گرفته است.
موالنا  شعر  خواندن  کالس  امروز  عصر  در  عرفان  آموزش  کالس 
نیست و یا جستجو در میان ابیات بازمانده از خیام و عطار براي اثبات 
یگانگی خالق هستی بلکه کالس عرفان امروز فرصتی  است براي مواجه 
با عینیت زندگی و روح پنهان آن که ما از دیدنش غافل مانده ایم. فرصت 

یادآوري ارتباط تنگاتنگ انسان با هستی و فرصت بازشناسی انسان در 
مدار رودخانه پر گذر زمان در عصر امروز دیگر زمان حرف هاي به 
اصطالح قلمبه سلمبه و معناهاي بدیع گشته است و انسان امروز به دنبال 
راه کارهاي عملی است، چیزي فراي حرف هاي زیبا که در کالم درست 
و اغوا  کننده اند اما در عمل از اعمال آنها در زندگی روزمره مان عاجزیم.

 همه ما کم و بیش به ارزش ها، اخالقیات و خوب و بد آگاهیم اما 
هنوز نمی دانیم رمز کاربرد آنها چیست و چگونه می توان از بکار بردن 
تجربه  و  اندوخت  خود  فرداي  و  امروز  براي  توشه اي  ارزش ها  این 
بشر امروز نشان داده است که وي نیازمند راهکارهایی نوین در جهت 
بازشناسی خویش است. راهکارهایی که او بتواند با شناخت دقیق از 
خود، ارزش هایی را که نیک می پندارد در وجود خویش نهادینه کند و 
به درك ماهیت خود برسد. تا از این طریق مدیریت وجود خویش را بر 
عهده گیرد و تابع حوادث پیرامون خود در تالطم شخصیت نباشد، بلکه 
به خودسازي بپردازد که سرمنشاء این خودسازي، خودشناسی است. 
راهی که انسان باهوش و خرد خویش از آن عاجز است چرا که براي 
شناخت هر چیز نیاز به دسترسی به هوشمندي است که بر فراز آن 
باشد و گرنه هر چه یافت می شود مادون هوش او خواهد بود. لذا این 
دسترسی حاصل نمی شود مگر در دنیاي کل نگر عرفان که با اتکا به 
هوشمندى مافوق اندیشه ورزى انسانى به جهان هستى نگاه مى کند و در 
حقیقت از عرفان، حلقه اى مى سازد براى اتصال انسان و هستى در راه 

دست یافتن به شعورى برتر.

310.477.7477
تلفن رایگان براى خارج از لس آنجلس

800.FOR.IRAN
FAX: 310.444.7176

1419 Westwood Blvd.
 Los Angeles, CA 90024

www.ketab.com
ketab1@ketab.com

شرکت کتاب با همکارى مدرسه عرفان حلقه به 
مدیریت خانم آناهیتا قناعى اقدام به برگزارى 
دوره هاى آموزشى عرفان حلقه نموده است. 
براى کسب اطالعات بیشتر و یا ثبت نام جهت 
شرکت در کالس هاى عرفان حلقه با ما تماس 

بگیرید.

شرکت کتاب
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گفتگو

ایرج فاطمى(روزنامه نگار پیشکسوت) در گفتگو با ایرانشهر:

ایرج فاطمى از خبرنگاران و برنامه سازان با سابقه اى است که نامش با 
بخش هاى مهمى از تاریخ معاصر ایران على 
در  ایرانى  نگارى  روزنامه  دوران  الخصوص 

تبعید گره خورده است.
ایرج فاطمى فعالیت رسمى رسانه اى خود 
را در تبعید از رادیو نجات ایران متعلق به دکتر 
امینى در قاهره که روزى چهار ساعت برنامه 
پخش مى کرد آغاز کرد و در پى آن به رادیو 
نهضت مقاومت متعلق به دکتر شاپور بختیار 
ملحق شد و تا پایان جنگ اول خلیج فارس 
از پاریس پایتخت فرهنگى اروپا با این رادیو 

همکارى خود را ادامه داد.
در همین ایام است که او بار دیگر به قاهره 
باز مى گردد تا در همکارى با رادیو آزادى که به 
خط فکرى شاهزاده رضا پهلوى نزدیک بود، بار 
دیگر در بطن خبررسانى به شنوندگان فارسى 

زبان در سراسر جهان قرار گیرد.
بازگشت مجدد فاطمى به پاریس مقارن است 
با جذب او در کانال سوم تلویزیون فرانسه که 
اینک او را به عنوان کارشناس مجرب بخش 
خاورمیانه خود به استخدام در آورده است و 
تسلط او به زبان هاى فارسى، فرانسه و عربى به 
انتقال تحلیل هاى درست و واقعبینانه از شرایط 

حاکم بر این بخش از جهان به شنوندگان فرانسوى کمک شایانى مى کند.
ایرج فاطمى سرانجام از شش سال پیش به لس آنجلس مهاجرت مى کند 
و همچنان با بخش فارسى رادیو اسرائیل(با سمت تحلیل گر جراید فرانسه 
زبان) و نیز رادیو صداى ایران در این شهر همکارى خود را حفظ مى نماید.

از ایرج فاطمى به کرات مقاالت متعددى در زمینه هاى سیاسى، اجتماعى 
و فرهنگى در جراید فارسى زبان از جمله ایرانشهر، فردوسى امروز و... به 

انتشار رسیده است.
ایرج فاطمى روزنامه نگارى در داخل و خارج از ایران را با یکدیگر متفاوت 

دانسته و معتقد است:
«اگر قبول کنیم که روزنامه نگارى در ایران یک شغل فرهنگى است، که البته 
به شخصه با تعریف من از روزنامه نگارى همخوانى ندارد، باید در مقابل این 
حقیقت سر تمکین فرو آوریم که روزنامه نگارى ایرانى در خارج از ایران، 
به مثابه مبارزه سیاسى با رژیم ایران است. یعنى کسى نیست که بیاید در این 
سوى دنیا و قلم به دست بگیرد و در فضاى آزاد رسانه اى اجازه ابراز نظر 
داشته باشد و در مقابل اختناق و سرکوب فرهنگى موجود در قالب جمهورى 
اسالمى موضع شفاف نگیرد و کسى که چنین موضعى ندارد یا سر نخش 

را باید در محافلى خاص و وابسته جستجو کرد و یا باید او را روزنامه نگار 
ندانست .

همین روحیه مبارزاتى است که روزنامه نگارى 
ایرانیان را در داخل و خارج از ایران به روندى 
متفاوت تبدیل مى کند و این فرصت را به دست 
مى دهد که شناختى جامع تر از این شغل در دامنه 

جامعه ایرانیان مهاجر به دست آورد.»
ایرج فاطمى بى طرفى یک خبرنگار را در قبال 
اجتماعى،  موضوعات سیاسى و رویداد هاى 

ساده انگارى بى اساس دانسته و معتقد است:
«روزنامه نگار بى خط یک روایتگر ابتر است که 
حق مسلم آزادى بیان را از خود سلب مى کند 
و روحیه مبارزه با زشتى ها و سرکوب ها را در 
خود مى کشد. و با تکرار خبر یک رخداد و عدم 
موضع گیرى درباره آن به جامعه این احساس 
را منتقل مى کند که اتفاقات نا خوشایند رخ 

مى دهند و باید آنها را قبول کرد.»
او داشتن خط سیاسى معین را روندى پذیرفته 

شده در رسانه هاى جهانى دانسته و مى گوید:
«درك فضاى آزادى بیان منادى این حقیقت 
است که هرنوع تفکرى را مى توان شکل داد و 
بیان کرد و به معرض انتقاد گذاشت و مى بینیم 
در همین ایاالت متحده آمریکا هم جمهورى 
خواهان رسانه هاى نزدیک به خود را دارند که در راس آنها فاکس نیوز است 
و رسانه اى مانند سى ان ان هم تمایل به جناح دموکرات ها دارد. پس طبیعى 
است که روزنامه نگارانى با گرایش هاى گوناگون در رسانه هاى نزدیک به 
گرایش هایشان همکارى مى کنند. و البته باید دریافت که وقتى ما مطبوعات 
را رکن چهارم دموکراسى قلمداد مى کنیم معنایش دقیفا همین است که رسانه 
وظیفه انتقال مفاهیم برخواسته از دموکراسى و راس همه آنها آزادى بیان را 

به عهده دارند.»
او در اشاره به روزنامه نگارى ایرانى با گشودن سرفصل روزنامه نگارى 

مبارزاتى مى گوید:
«روزنامه نگارى که به دالیل اختناق و سرکوب مجبور به ترك وطن شده است 
و اکنون دورمانده از خاك وطن همه روزه شاهد حوادث و رخداد هاى تلخ 
در میهن خود است و مى بیند که چگونه مردم یک کشور در چنگال یک 
دیکتاتورى گرفتار آمده اند، چگونه مى تواند سکوت پیشه کند و یا بخواهد 
بدون داشتن هدف و انگیزه از فرو شکستن دیوار سرکوب و استبداد قلم روى 
کاغذ بچرخاند. در حقیقت قلم او اسلحه اوست که مى خواهد صداى رساى 

مردم در بندش باشد.»

خبرنگار بدون خط نمى شود
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گفتگو 

سرور زره گر(موسیقیدان و مدرس موسیقى) در گفتگو با ایرانشهر:

سرور زرهگر از برجسته ترین موسیقى دانان و مدرسین موسیقى در 
ایران است که با صرف بیش از بیست سال از عمر خود، در زمینه آموزش 
موسیقى به دختران و زنان ایرانى توانسته است بر خالف همه محدودیت 
هاى موجود نسلى عالقمند و مستعد از دختران ایرانى را در زمینه فراگیرى 
موسیقى و نواختن سازها تربیت کند. نسلى که بى شک در راه رسیدن به 
قلل رفیع موسیقى چشم به فانوس روشنگر دستان سرور زرهگر داشته و 

دارند.
خانم زرهگر که متولد استان کردستان است، موسیقى را از 12 سالگى و 
با نواختن ویلون آغاز کرد و در کالس درس نصرت اله حدادى بهره برد، 
سپس شاگردى ایرج برخوردار را در کارنامه خود ثبت کرد. پس از ازدواج 
و تولد دو فرزندش بار دیگر شور آموختن جانش را برآشفت و این بار با 
هدایت  رحمت اله بدیعى راهى دانشکده هنر هاى زیباى دانشگاه تهران شد 

تا با بزرگانى مانند على تجویدى نشست و برخاست کند..
پس از انقالب فرهنگى در سال 1359 خورشیدى و تعطیلى دانشگاه ها، 
اما شوق آموختن و همکارى با استاد على تجویدى موجب شد تا زمینه 
همکارى هاى گسترده اى فراهم آید که به خلق مجموعه جمع آورى شده 
ترانه هاى قدیمى ساخته شده توسط استاد  تجویدى و ثبت و ضبط آنها 

منجرشد .
خانم زرهگر در سال هاى بعد و در پرتو دانش و اعتقاد خود به این نکته 
که موسیقى زبان مادرى مشترك همه انسان هاست توانست در خالل همه 
محدودیت ها و... مجموعه اى بزرگ از دختران و زنان عالقمند به موسیقى 
را در این راه آموزش داده و آنچه از استادان خود آموخته بود بى هیچ کم و 

کاستى به ایشان منتقل کرده است.
سرور زرهگر معتقد است:

«زنان به دلیل زایشگرى و اینکه توانایى پرورش موجودى را در درون 
خود دارند از حس خالقانه ویژه اى برخوردارند و همین نکته یارى رسان 
آن هاست تا بتوانند موسیقى را با خود به نسل هاى بعدى منتقل کنند. از 

سوى دیگر همین زایشگرى و حس پرورش نوعى بخشندگى به شخصیت 
خالق آنها مى بخشد که راهگشاى آموزش در نسل هاى بعدى است. به این 
معنى که وقتى مادر یک خانواده با هنر همنشینى کند، بى شک فرزندان 
او نیز با همان هنر از نزدیک آشنا مى شوند و هنر در خانه  و خانواده او 

ادامه مى یابد.»
سرور زرهگر در فرازى دیگر از مصاحبه خود با ایرانشهر حضور و تاثیر 

زنان را در تاریخ موسیقى ایرانى انکار نشدنى دانسته و مى گوید:
«ابتدا باید بدانیم که موسیقى فقط خوانندگى نیست و نوازندگان و دیگر 
دست اندرکاران موسیقى هم باید دیده شوند و بعد به این نکته اشاره کنم 
که از دیر باز زنان بسیارى به نوازندگى در دربارهاى باستانى ایران مشغول 
بوده اند که برخى از تصاویر این زنان رامشگر را مى توان در اسناد تاریخى به 
وضوح مشاهده کرد. از سوى دیگر با توجه به کارکرد موسیقى مى بینیم که 
زنان توانسته اند در دوره هاى گوناگون در روند آموزش و توسعه موسیقى 
خصوصا موسیقى هاى محلى موثر باشند و در نقش نگهبانان موسیقى 

فولکلوریک ایران ظاهر شده اند.»
زرهگر که در سال 1378 ارکستر زهى تزرو را با همکارى گروهى از 
بانوان موسیقى دان ایرانى تاسیس نموده است و در سال هاى اخیر توانسته 
است با همراهى شاگردان خود چندین اجراى موفق و بزرگ در ایران 

برگزار کند معتقد است:
«در سال هاى اخیر فرصت برابر آموزشى در اختیار دختران در ایران 
قرار نگرفته است و این امر موجب شده است هم تراز با رشد جمعیت و 
زیربناى موسیقى که زنان سهم عمده اى در استوارى آن دارند رشد نکرده 
باشد. به همین دلیل هم بوده است که من تمام تالش خود را مصزوف 
آموزش دختران کرده ام چرا که باور دارم هر یک از آنها مى توانند در آینده 
خانواده اى را که در آن نقش مادر را به عهده مى گیرند به خانواده اى اهل 
موسیقى مبدل کنند. همچنان که خود من هم چنین بودم و اکنون هم دو 

فرزندم هم بابک(سنتور) و هم نگار(عود) ساز مى نوازند.» 

دختران موسیقى را با خود  به خانواده آینده مى برند
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رسانه هاي گروهی زیر ذره بین ایرانشهر

در طول ماه گذشته حرف و حدیث هاى بسیارى 
در لس آنجلس پیرامون ماجراى عدم پخش اذان در 
ده روز نخست ماه رمضان از رادیو 670 اى ام و بنیاد 
ایمان بر سر زبان ها افتاد و دامنه شایعات خیلى زود 
مسیر این رخداد خیلى ساده را به یکى از بحث 

برانگیزترین شایعات جارى در شهر تبدیل کرد.
اما به راستى ماجرا چه بود و مردم چه گفتند؟ آیا 
آنچه بر سر زبان ها افتاد با واقعیت نزدیک بود و آیا 
مى توان ارتباط مستقیمى بین این شایعات و شرکت 
صادق نمازى خواه مدیر بنیاد ایمان در برنامه هفت 
شب در رادیو ایران670اى ام با اجراى افشین گرگین در قبل از ماه رمضان، برقرار 

کرد؟
آیا عدم اجراى برنامه هفت شب با اجراى آقاى گرگین که مدیر برنامه هاى این 
رادیو است به همین موضوعات باز مى گردد و از همه مهمتر این ادعا که دهان 
به دهان در شهر مى چرخید که رادیو نمى خواست اذان را پخش کند تا چه اندازه 

صحت دارد و از کجا و با چه اهدافى سرچشمه  مى گیرد؟
ابتدا اجازه بدهید که از پاسخ به همین سوال آخر شروع کنیم که پخش اذان در 
رادیو 670 اى ام که پرشنونده ترین ایستگاه رادیویى فارسى زبان در آمریکاى شمالى 

محسوب مى شود تابع چه مقرراتى است؟
براى پاسخ به این سوال باید سر نخ را در بخش تبلیغات و بازرگانى این رادیو 
جستجو کرد. بله درست است بخش بازرگانى و تبلیغات، چرا که مثل همه 
پیام هاى بازرگانى و برنامه هایى که در اختیار کارشناسان، متخصصین، سازمان ها 
و از همه معروف تر وکال قرار مى گیرد، پخش اذان نیز تابع شرایط آگهى هاى این 
رادیو است. در حقیقت این ایستگاه رادیویى همه ساله در قبال دریافت مبلغى 
معین این اجازه را مى دهد تا صداى اذان به سفارش هر فرد یا گروهى که تمایل 
داشته باشد از این رادیو پخش شود و در طول سالیان گذشته هم همین اتفاق 
با درخواست بنیاد ایمان رخ داده است. یعنى بنیاد ایمان تقاضا کرده که صداى 
اذان در ساعاتى مشخص همه روزه در ایام ماه رمضان از این رادیو پخش شود 
و مدیران این رادیو هم مطابق تعرفه هاى تجارى خود و البته با لحاظ کردن کلیه 

نکات مربوط به قراردادهاى بازرگانى خود به این امر مبادرت ورزیده اند.
اما امسال در 10 روز نخست ماه رمضان این صدا از فرستنده این رادیو به گوش 
نرسید. تحقیقات ما نشان مى دهد که مدیران رادیو مثل همه سنوات گذشته آمادگى 
انجام این کار را داشتند اما کسى(بنیاد ایمان) تمایل به پرداخت هزینه مربوط به 
آن را نداشت. یا به عبارت بهتر برخى ناراحتى هاى مربوط به مشارکت صادق 
نمازى خواه در برنامه هفت شب با افشین گرگین موجب شد تا رابطه بین بنیاد 

ایمان و رادیو حالت طبیعى گذشته خود را نداشته باشد.
با اینکه سعى کردیم تا با آقاى نمازى خواه درباره صحت و سقم این موضوع 
صحبت کنیم و على الرغم تماس مکرر ما با بنیاد ایمان تا زمان تحریر این گزارش 
هیچ کدام از تماس هاى ما با بنیاد ایمان برگردانده نشد و در حقیقت مى توان نتیجه 

گرفت که آقاى نمازى خواه تمایلى به گفتگو در این باره با ما نداشتند.
پس نتیجه کلى اینکه در هفته اول رمضان امسال (2013) بنیاد ایمان از رادیو 
درخواست پخش اذان را نکرده بود و سرانجام با حضور نماینده تبلیغاتى رادیو و 
یکى از مدیران آن در نشستى با حضور مدیر بنیاد ایمان در محل این بنیاد، توافق 

الزم براى پخش اذان در باقیمانده ماه رمضان حاصل، وجه آن پرداخت و بالفاصله 
پخش آن آغاز شد.

حاال سوال اینجاست که آیا به راستى در برنامه هفت شب با حضور صادق 
نمازى خواه به او و به اعتقادات مذهبى مسلمانان توهینى شده است؟

بگذارید پاسخ را در یک کلمه بگویم، خیر. هیچ توهینى درکار نبوده است و هیچ 
برنامه سیستماتیکى براى تخریب آقاى نمازیخواه وجود نداشت. با اینکه به دلیل 
نبود آرشیو روى سایت این رادیو امکان باز شنوى آن برنامه وجود ندارد اما از آنجا 
که شخصا در زمان پخش آن مصاحبه تقریبا دو ساعته شنونده آن بودم مى توانم 
ادعا کنم که مجرى برنامه(افشین گرگین) با رعایت موازین حرفه اى روزنامه 
نگارى به طرح سواالتى پرداخت که صادق نمازى خواه نیز در راستاى پاسخ به 
آنها مجدانه کوشید. اما ماجرا از جایى شروع شد که نظرات موافق و مخالف مردم 

بر روى خطوط تلفن شنیده شد. 
متاسفانه با توجه به اینکه رژیم جمهورى اسالمى در سى و چند سال گذشته به 
نام اسالم به ویرانى ایران همت گمارده است و برخى از مردم هم همه فعالیت هاى 
این رژیم از قتل و اعدام وسنگسار گرفته تا هزاران موضوع دیگر را ناشى از این 
ایدئولوژى مى دانند، بدیهى بود که خطوط تلفن را بیشتر کسانى اشغال کنند که به 
موضوعات اسالمى با دیدى حساس و محتاطانه نگاه مى کنند. با این حال در این 
میان یک ادعاى آقاى نمازى خواه دامنه بحث را که پیرامون موافقت یا مخالفت مردم 
درباره پخش اذان بود کامال به بیراهه برد و آن بیان این نکته بود که عایشه در زمان 
ازدواج با پیامبر کودك نه ساله نبوده است. با اینکه ما کارشناس مسائل مذهبى نیستیم 
و نمى خواهیم به این گونه مسائل بپردازیم اما همین ادعا و اصرار برصحت آن کافى 

بود تا موج کثیرى از شنوندگان خواهان ابراز نظر پیرامون این موضوع باشند. 
البته باید توجه داشت که سال ها قبل اظهار نظر آقاى نمازى خواه در برنامه اى با 
اجراى آقاى میبدى در برابر پرسش آیا عمل سنگسار در جمهورى اسالمى کار 
درستى است یا خیر و او گفته بود هر مملکتى قوانین خود را دارد، هم به همین 

اندازه جنجال ساز شده بود.
به هر روى این تماس ها موجب شد تا صادق نمازى خواه  در مواردى خواهان 
کوتاه کردن گفته هاى شنوندگان رادیو شود. و بعد ها هم این موضوع به نقل از 
او در افواه جامعه پیچید که تلفن ها به صورت دستچین شده از رادیو پخش شد. 
البته از آنجا که ایشان به درخواست مصاحبه با ایرانشهر پاسخ ندادند ما نمى توانیم 
صحت بیان این ادعا را از سوى شخص ایشان تایید کنیم. اما براى اینکه بتوانیم از 
امکان یا عدم امکان دستچین کردن  تلفن هاى روى ایر با رادیو را دریابیم، موضوع 
را از بخش فنى رادیو جویا شدیم که پاسخ کامال روشن بود. وقتى در هر برنامه 
زنده اى تلفن ها براى مردم گفته مى شود همه و بدون هیچ امکان انتخابى از قبل 
و فقط به صورت مقدم و موخر از شانس برابر براى برقرارى ارتباط با استودیوى 
پخش زنده برخوردارند. سوال دیگر ما این بود که آیا شخص مجرى(افشین 
گرگین) تلفن ها را قطع و یا وصل مى کرده است که بنا به روال مرسوم در رادیو 
باید به این سوال هم پاسخ منفى داد چون این مهم نیز به عهده اپراتور برنامه 
است. پس تا قبل از صحبت معلوم نیست که چه کسى روى خط رادیو است 
واجراى افشین گرگین در این برنامه را مى توان بدون هیچ کاستى در کفه یک رفتار 

بى طرفانه و حرفه اى طبقه بندى کرد.
 به هر روى ماه رمضان امسال هم گذشت و اگرچه برخى تالش کردند تا از 

آب گل آلود براى خود ماهى بگیرند، اما همیشه حقیقت آشکار و روشن است. 

مدیر بنیاد ایمان در هفت شب رادیو
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گزارش ویژه 

دیدار با احمد شهید  
گزارشگر ویژه سازمان 
ملل در حقوق بشر ایران

گردهمایى اعتراضى  
شاگردان عرفان حلقه در 

فدرال بیلدینگ

تظاهرات گسترده در لس آنجلس - امریکا، در اعتراض به شرایط سخت 
«استاد محمد على طاهرى بنیانگزار عرفان حلقه» که بیش از دو سال در زندان 
جمهورى اسالمى ایران است، در روز شنبه 12 مرداد ماه 1392 خورشیدى 

(3 اگوست2013) برگزار شد.
این تظاهرات توسط جمعیت کثیرى از هواداران عرفان حلقه، به همت مرکز 
اینتریونیورسالیسم، همزمان با تنفیذ حکم ریاست جمهورى به حسن روحانى 

و شروع رسمى دوره ریاست جمهورى وى، برگزار شد.
شرکت کنندگان در این گرد همایى از حسن روحانى رئیس جمهور منتخب 
ایران، که با شعار «دولت تدبیر و امید» به صحنه آمده، آزادى فورى و بدون قید 
و شرط این معلم عرفان را خواستار شدند و با اشاره به «اعتصاب غذاى این 
دگر اندیش معنوى» در زندان انفرادى، به دولتمردان ایرانى یاد آور شدند که 
مسئولیت جان و سالمتى این محقق،نظریه پرداز وعارف ایرانى، فقط و فقط، 

بر عهده جمهورى اسالمى است. 
 (Federal Building) فدرال  ساختمان  روبروى  که  تظاهرات  این 
لس آنجلس برگزار شد با استقبال مردم از ملیت ها و ادیان مختلف و حامیان 
حقوق بشر روبرو شد که به راهپیمایى در تقاطع خیابان هاى Wilshire و 

Veteran پرداختند.
همچنین توضیحاتى در معرفى استاد محمد على طاهرى که به زبان انگلیسى 

تهیه شده بود، بین عابرین پیاده و خودرو ها توزیع گردید.

دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در 
UCLA ماه گذشته میالدى به دعوت بخش مطالعات خاور نزدیک دانشگاه
در لس آنجلس میهمان جامعه ایرانى این شهر بود تا از نزدیک با برخى از 
جریان هاى فکرى و تالش هاى ایرانیان براى مبارزه با نقض سیستماتیک 
حقوق بشر در داخل مرز هاى ایران و على الخصوص در زندان هاى جمهورى 

اسالمى بیش از پیش آشنا شود.
در این مراسم پس از سخنرانى دکتر شهید که به تفصیل در خصوص 
تالش هاى صورت گرفته در زمینه ماموریت ویژه خود با حاضران گفتگو 
کرد، برخى از شهروندان ایرانى آمریکایى نوبت گفتگو و پرسش و پاسخ با 
وى را یافتند که موضوعات متعددى از جمله پرونده معطل مانده 12 جوان 
یهودى مفقود شده در ایران، پرونده حبس طوالنى مدت محمد على طاهرى 
استاد عرفان در زندان جمهورى اسالمى، مسائل مربوط به ارتباطات و اطالع 
رسانى در خصوص فعالیت هاى انجام شده از سوى دفتر گزارشگر ویژه، 
وضعیت نا مطلوب زندانیان سیاسى و عقیدتى در ایران، وضعیت اسف بار 
برخى پناهندگان سیاسى و اجتماعى در خارج از کشور و... مطرح شد که 
دکتر احمد شهید به موضوعات مطرح شده با دقت توجه و به آنها در حد 

بضاعت پاسخ گفت.
در این مراسم خانم آناهیتا قناعى از همکاران شرکت کتاب و از شاگردان 
استاد طاهرى و به نمایندگى از سوى عالقمندان به این دگر اندیش معنوى 
زندانى در ایران پرونده جامعى شامل کلیه سوابق مربوط به وضعیت آقاى 
طاهرى در قبل  و بعد از حبس و نیز  آخرین جزئیات و تغییرات تکمیل شده 

توسط گروهى از وکالى او در ایران و اروپا را به احمد شهید تسلیم کرد.
برخى خانواده هاى آسیب دیده از نقض حقوق بشر در ایران در ادامه این 
مراسم با احمد شهید دیدار و گفتگو کردند و وى را در جریان آالم التیام ناپذیر 

خود از نقض سیستماتیک حقوق اقلیت ها در جمهورى اسالمى قرار دادند.
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باالخره پس از چند ماه مقدمه چینی و سپري شدن 
پایانی دولت احمدي نژاد که مثل دوره  هفته هاي 
8 ساله اخیر با جنجال و تنش همراه بود، حسن 
روحانی رسماً دوره ریاست جمهوري خود را آغاز 
کرد و در همان ابتداي کار به طور تلویحی گفت که 
یک اقتصاد ویران را تحویل می گیرد که در چنبره اي 
از مشکالت و بحران هاي فراوان گرفتار آمده است.

در  طوالنی اش  سابقه  خاطر  به  که  روحانی 
مذاکرات سیاسی با گروه 1+5 او را شیخ دیپلمات 
لقب داده اند، در جلسه علنی مجلس شوراي اسالمی 
سخنانی گفت که در واقع تکذیب همه ادعاهاي دروغین دولت احمدي نژاد و 
تائید اظهارات و هشدارهاي تحلیلگران مستقل در مورد بحران خطرناکى است 
که اقتصاد ایران را بر لبه پرتگاه سقوط و فروپاشی قرار داده است. او در سخنانش 
صریحاً ابعاد بحران کنونی را برشمرد و گفت: «براى اولین بار از زمان جنگ 8 
ساله اقتصاد کشور دچار رشد منفی همراه با تورم شده و میزان تورم با نرخ 42 
درصد در منطقه و شاید در تمام جهان باالترین  باشد. به گفته مرکز آمار ظرف 
سال هاي اخیر میزان ایجاد اشتغال بسیار ضعیف بوده تا آنجا که هر سال فقط 
14 هزار موقعیت شغلی جدید در کشور ایجاد می شود حال آنکه 4 میلیون 
دانشجویان محصل در دانشگاه ها در آینده وارد بازار کار می شوند، که شغل کافی 

براي آنها وجود ندارد.»
رئیس جمهور جدید و مشاوران او طی هفته هاي اخیر با بیان اظهارات مشابهی 

در واقع خط بطالن بر تمام ادعاهاي احمدي نژاد و شخص رهبر کشیدند که دائمًا 
می گفتند همه چیز خوب و مناسب بوده و «اقتصاد مقاومتی» در حال پیروزي 
است. اما مردمی که در ایران زیر بار تورم هولناك، بیکاري فزاینده، سقوط ارزش 
ریال و آشفتگی آشکار اقتصادي شاهد فقیر شدن و کاهش قدرت مالی خود 
هستند به خوبی می دانند که آمار و گزارش هاي ساختگی و بى اعتبار حکومتی 
مانند سایر ادعاهاي عجیب این رژیم فقط دروغ و فریبی کهنه و بی اعتبار است.

آمارهاي بانک مرکزي و مقامات دولت احمدي نژاد میزان تورم را نخست 
حدود 17 درصد، سپس 25 درصد و اخیراً 41 درصد اعالم کردند. اما دانشگاه 
معروف جان هاپکینز آمریکا در یک بررسی تخصصی پیرامون اوضاع اقتصادي 
کشورهاي بحران زده ایران، سوریه، کره شمالی و مصر، عدد 74 درصد را در 

مورد میزان تورم در ایران برآورد کرد. 
اقتصاد ایران براثر نادانی و بی لیاقتی دولت احمدي نژاد و همچنین تحت تاثیر 
تحریم هاي فلج کننده طی دو سال اخیر گرفتار وضعیتی شده که در ادبیات 
�Stag) نام دارد. این وضعیت یک ترکیب ation) اقتصادي، رکود تورمی
بسیار خطرناك است از رکود اقتصادي و بیکاري گسترده در کنار تورم قیمت ها 

که حاصل چنین شرایطی گسترش سریع فقر در جامعه است.
*****

مشکل اساسی و اصلی اقتصاد ایران حضور افراد کم  دانش و بی سواد در 
راس امور مدیریت کالن کشور است. عوامل بحران  کنونی بسیار آشکار و 
مشخص است. به زبان خیلی ساده دولت احمدي نژاد با ریخت و پاش هاي مالی 
و بی توجهی به مبانی اولیه اقتصاد، حجم نقدینگی و پول در گردش را حدود 

شیخ دیپلمات، اقتصاد ویران و مردم مستأصل 
اقتصاد و بین الملل
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7 برابر افزایش داد و عمالً ارزش و توان ارز ملی را نابود ساخت. این حجم 
عظیم نقدینگی به صورت یک بمب ساعتی مجموعه ي اقتصاد کشور را متورم 
و آسیب پذیر ساخت تا آنکه آغاز تحریم هاي بین المللی مانند یک چاشنی قوي 

موجب بروز انفجار در کل ساختار اقتصادي شد.
بدهی دولت به بانک مرکزي- دولت طی 8 سال اخیر دائماً بیش از میزان 
بودجه تعیین شده پول خرج کرد و در نتیجه گرفتار کسري هنگفت شد که این 
کمبود را از طریق قرض گرفتن از بانک مرکزي جبران می کرد. فقط در سال 91 
دولت حدود 60 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزي بدهکار بود که هنوز هم قادر 
به بازپرداخت آن نشده و معلوم نیست سرنوشت این بدهی که به دولت حسن 

روحانی منتقل گردید چه خواهد شد. 
اشتباهات و تصمیمات غلط در 8 سال اخیر نه یکی و دو مورد بلکه تقریبًا 
همه جانبه بود. از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد: انحالل سازمان برنامه 
و بودجه، دستور کاستن از بهره بانکی بدون توجه به نرخ تورم، اعطاي انواع 
وام هاي هنگفت و غیرموجه به شرکت ها و موسساتی که فاقد قدرت تولیدي 
بودند، ترغیب واردات به جاي صادرات، بی توجهی به ضعف تولید در عرصه 
صنعت و کشاورزي که وابسنگی بیشتر به واردات را در پی داشت، اعطاي وام 

و سرمایه گذاري در کشورهایی مانند 
لبنان، ونزوئال، نیکاراگوئه، سري النکا 
که هیچ کدام بازدهی  مالی براي ایران 
نداشت، پنهان کردن آمار و اطالعات 
کامل  حذف  کشور،  اقتصاد  واقعی 

استقالل عمل بانک مرکزي و...
امیدوارى به وزیر جدید - روحانى 
یک چهره ظاهرا معتبردانشگاهى را 
برگزیده  اقتصاد  وزارت  مقام  براى 
آمده  پدید  امیدى  اندك  اکنون  و 
و  منطق  بتواند  جدید  وزیر  این  که 
دانش اقتصادى را به عرصه تصمیم 
گیرى هاى دستگاه رهبرى حکومت 
بازگرداند. على طیب نیا استاد اقتصاد 

دانشگاه تهران در اظهارات اخیرش حرف هاى خوبى در مورد لزوم اصالحات 
اساسى در ساختار اقتصادو ایجاد انضباط مالى در کشور بیان کرده، اما باید دید که 

او مى تواند این امید و دیدگاه هاى آکادمیک را به مرحله اجرا برساند؟ 
*****

تراژدي دردناك در این جاست که بحران کنونی در شرایطی گریبان 80 میلیون 
شهروند ایران را گرفته که اتفاقاً میزان درآمد مالی و نفتی دولت احمدي نژاد در 
تاریخ کشور بی سابقه بوده و با رقم 800 میلیارد دالر یک رکورد تاریخی بر 
جاي گذاشته. یعنی در کشوري بسیار ثروتمند مردمی فقیر باید عواقب نادانى و 

بی مسئولیتی حکومت آخوندي را تحمل کنند.
و اکنون شیخ دیپلمات به صحنه آمده تا بلکه بتواند با جامعه جهانی به مصالحه 
و آشتی برسد و راهی براي شکستن بن بست کنونی بیابد. آیا او در این عرصه پر 

چالش و ابهام پیروز خواهد شد؟
ایران و موضع گیري  این پرسش در گرو تحوالت سیاسی درون   پاسخ 

قدرت هاي جهانی است.

با نزدیک شدن ماه هاي پایانی دومین دوره ریاست بن برنانکی در بانک مرکزي 
آمریکا، شایعات زیادي در محافل سیاسی و خبري واشنگتن حاکی از آن است 
که او قصد بازنشستگی دارد و نمی خواهد براي دوره چهار ساله سوم در این 

مقام باقی بماند.
این خبرها متقابالً گمانه زنی هاي فراوانی را در مورد کاندیداهاي احتمالی مقام 

ریاست بانک مرکزي (Federal Reserve) به دنبال داشته است.
برخی می گویند خانم ژانت یلین معاون کنونی بانک مرکزي که دیدگاه هاي 
اقتصادي اش بسیار به آقاي برنانکی نزدیک است، مهمترین کاندیداي احراز این 

مقام به شمار می رود.
همچنین نام الرنس سامرز اقتصاددان 58 ساله اي که سابقاً مدتی وزیر دارایی 
و همچنین مشاور ارشد کاخ سفید بود به عنوان یک کاندیداي دیگر براي مقام 

ریاست بانک مرکزي مطرح شده است.
بانک مرکزي نیرومندترین نهاد اقتصادي در آمریکا و حتی به گفته برخی در 
جهان به شمار می رود. این بانک به عنوان مجري و ناظر اصلی سیاست هاي پولی 
(Monetary Policy) ایاالت متحده، آن چنان توان اجرایی گسترده داري دارد 
که برخی تحلیلگران معتقدند قدرت اجرایی رئیس بانک مرکزي در عرصه اقتصاد 
حتی از رئیس جمهور نیز بسیار بیشتر است، زیرا هرگونه تصمیم کاخ سفید 
مستلزم تائید و تصویب کنگره است و پرزیدنت براي اجراي هدف هاي خود 
کامالً به نمایندگان کنگره وابسته و نیازمند است. اما استقالل قانونی بانک مرکزي 
به گونه اي است که مصوبات هیأت رئیسه این نهاد اقتصادي بالفاصله جنبه 

اجرایی دارد و نیازي به هیچ گونه تائید ثانویه توسط کنگره یا کاخ سفید ندارد. 

نامزدهاي احراز مقامی نیرومند تر از پرزیدنت آمریکا

جانشین برنانکی در بانک 
مرکزي کیست؟

اقتصاد و بین الملل
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اقتصاد و بین الملل

25 سال از تابستان خونین 67 گذشت

ماه هاي داغ تابستان در تاریخ یکصد ساله ایران همواره با تحوالتی توأم 
شده که یا سرنوشت ساز و یا ناگوار بوده اند. حمله متفقین در شهریور 
1320،  قیام سی تیر، کودتاي 28 مرداد، ماجراي 18 شهریور 57، حمله 
عراق در شهریور 59، اعدام هاي تابستان 60،  کشتار تابستان 67،  قیام 
دانشجویی 18 تیر،  همه و همه نقاط عطفی در تاریخ پر درد و مالل 

سرزمین ایران به شمار می روند.
از میان این همه رخدادهاي غالباً خونین،  قتل عام زندانیان سیاسی در 
مرداد و شهریور 1367 به رغم گذشت 25 سال همچنان به صورت یک 
زخم عمیق در ذهنیت تاریخی و سیاسی ایران باقی مانده است. هم اکنون 
ربع قرن از این جنایت بزرگ می گذرد، ولی یاد و خاطره عمیق و پر رنگ 
آن تابستان خونین در اذهان عمومی و خصوصاً در میان فعاالن سیاسی از 

همه طیف ها و گرایش هاي گوناگون همچنان پا برجاست. 
در مرداد ماه 67 گروه مجاهدین خلق در همکاري با ارتش صدام به 
به  ارتکاب خیانتی آشکار  با  ایران حمله کردند و عمًال  مرزهاي غربی 
کشور خود گمان می کردند قادر به پیروزي به رژیم اسالمی و اشغال ایران 
خواهند شد. اما آنها طی کمتر از یک هفته درگیري نظامی با تلفات سنگین 

و شکست کامل به خاك عراق بازگشتند.
فرمان  یک  در  او  و  برانگیخت  را  خمینی  شدید  خشم  اقدامات  این 
صریح دستور اعدام همه زندانیان سیاسی را صادر کرد. مقامات امنیتی و 
قضایی جمهوري اسالمی نیز با کمال اشتیاق این فرمان بی رحمانه را به 
اجرا گذاشتند و اوین، گوهردشت، قزل حصار به همراه زندان هاي مراکز 

استان ها به محل اعدام هاي دسته جمعی زندانیان بی گناه تبدیل شد. آنها در 
واقع به دلیل خیانت مجاهدین خلق و بی رحمی خمینی روانه یک قتل گاه 
بزرگ شدند. رژیم اسالمی فقط به اعدام این انسان هاي بی گناه اکتفا نکرد، 
بلکه با یک جنایت مضاعف از تحویل اجساد قربانیان به خانواده هایشان 
در  مخفیانه   را  اعدامی  هزاران  جنازه هاي  در عوض  و  کرد  خودداري 
گورهاي جمعی دفن کرد که یک نمونه آن گورستان بی نام و نشان خاوران 

در شرق تهران است. 
آن  به  نیز  منتظري  آیت اهللا  که  سیاسی  قتل عام  این  قربانیان  شمار 
اعتراض هایی داشت بین دو تا شش هزار نفر برآورد شد، گرچه برخی از 
مورخان رقم هاي بیشتري را عنوان کرده اند. بسیاري از عامالن این جنایت 
حتی تا امروز نیز داراي مقام هاي عالی دولتی هستند که معروفترین آن ها 
پورمحمدي بود که در دولت احمدي نژاد به مقام وزارت کشور رسید و 

بعداً نیز ریاست سازمان بازرسی کل کشور را عهده دار شد.
همچنین آیت اهللا اردبیلی از چهره هاي شاخص جناح اصالح طلب در آن 
زمان در مقام رئیس  قوه قضائیه نقش مهمی در نظارت بر جنبه هاي قضایی 

این ماجرا داشت. 
اکنون پس از گذشت این همه سال خانواده هاى داغدار و کل جامعه 
ایران هنوز هم پاسخ روشنى در مورد تمامى جزئیات این جنایت بزرگ 
تاریخى ندارند. شاید روزى در فرداى رهایى ایران باالخره زوایاى تاریک 

و پنهان این فصل خونبار از تاریخ سرزمین ما آشکار شود.
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اقتصاد و بین الملل

آیا کوبا هم با کمونیسم وداع می کند؟
دولت کوبا با اجراي مرحله جدیدي از سیاست هاي اقتصادي و اصالحی 
باز هم یک گام دیگر از اصول اقتصاد کمونیستی دور شد و اکنون مجدداً این 
سوال مطرح شده که رژیم کاسترو باالخره تسلیم واقعیات اجتناب ناپذیر دنیاي 
اقتصاد می شود و به همان راهی خواهد رفت که حزب کمونیست چین در 

پیش گرفته؟؟
جزیره کوبا در همسایگی ایالت فلوریداي آمریکا حدود 60 سال تحت 
حکومت کمونیستی فیدل کاسترو حکم یک پایگاه مقاومت سیاسی در برابر 
سرمایه داري را داشته، اما سیستم اقتصادي و سیاسی آن کشور همان سرنوشت 
یکسان سایر کشورهاي کمونیستی را یافته- یعنی بن بست و ضعف کامل 

اقتصادي.
 کوبا در دوران جنگ سرد فقط با کمک هاي هنگفت مسکو قادر به ادامه 
حیات اقتصادى بود و پس از فروپاشى شوروى گرفتاربحران و فقر طوالنی 
گشت. باالخره دولت کاسترو با اکراه فراوان برخی جنبه هاي محدود از مالکیت 
خصوصی،  داد و ستد مالی با توریست هاي خارجی و برخی جنبه هاي فعالیت 
مالی غیردولتی را به صورت مشروط مجاز شمرد.  نهایتا رائول کاسترو اخیراً 
اعالم کرد تأسیس برخی مغازه ها و کارگاه هاي خصوصی و غیردولتی آزاد 

خواهد بود.
فیدل کاسترو پس از نیم قرن حکومت بر کوبا براثر بیماري وخیم عمًال 
مجبور به ترك قدرت و بازنشستگی شد ولی مقام رهبري همچنان به صورت 
انحصاري در خانواده کاسترو باقی ماند، یعنی مقام رهبري از فیدل به رائول 
کاسترو منتقل گردید. به رغم برخى اقدامات اصالحى، کوبا همچنان یک جزیره 
فقیر و توسعه نیافته باقی مانده، حال آنکه مهاجران کوبایی پس از ورود به آمریکا 
شهروندان بسیار موفقی در عرصه تجارت، تحصیالت، ورزش،  موسیقی و حتی 

امور سیاسی بوده اند. 

اولین آخوند (رسمًا) انگلیسی!!
در میان ما ایرانی ها این اصطالح آخوند انگلیسی سابقه طوالنی دارد و مردم ما 
به خاطر نفرت تاریخی که از مداخله دولت هاي استعماري روس و انگلیس در 
ایران داشته اند به خیلی از طبقات اجتماعی و سیاسی برچسب نوکري انگلیس 
را می زدند. مثالً می گفتند فالن سیاستمدار نوکر انگلیس است و یا وکیل مجلس 
انگلیسی است و با آخوندها انگلیسی هستند. البته در برخی موارد این اتهامات 
واقعاً قابل اثبات بودند ولی در اکثرموارد چنین ادعاهایی واقعیت نداشتند و فقط 
نوعی ابراز مخالفت افکار عمومی با دولت هاي استعماري و همچنین اتهام زدن 
به افرادي بود که می خواستند آنها را مردود و محکوم جلوه دهنده و به اصطالح 

برچسب زدن و این اتهام که فالنی نوکر خارجی است.
اما از قضا اکنون براي اولین بار رئیس جمهور جدید رژیم اسالمی یک آخوند 
با سابقه تحصیالت رسمی در کشور فخیمه انگلیس است. آقاي حسن روحانی 
که با افتخار فراوان تحصیالت خود در دانشگاه کلدونین بریتانیاي کبیر را در 
کارنامه اش ذکر کرده شاید اولین آخوند سرشناس در طول تاریخ معاصر ایران 
باشد که عالوه بر طلبگی و دروس حوزوي عالقمند به تحصیالت دانشگاهی 
در دیار فرنگ بوده و از میان کشورهاي غربی اتفاقاً انگلستان را هم براي این 

منظور برگزیده بود.
جاي ایرج پزشکزاد، خالق دایى جان ناپلئون، خالی که اگر هم اکنون از این 
ماجرا باخبر بود از داستان پرجنجال تحصیالت انگلیسی شیخ حسن روحانی 

چه طنز زیبایى می  نوشت!!!

حتی درخت ها را هم اعدام 
می کنند!!

درخت هاي زیباي خیابان ولیعصر (پهلوي) تهران قربانی سیاست هاي غلط 
شهرداري و غفلت و طمعکاري بساز و بفروش هاي مال اندوز شده اند. به گزارش 
نشریه مهر چاپ تهران کارشناسان کشاورزي و گیاه شناسی می گویند دلیل اصلی 
مرگ درخت هاي زیبا و کهنسال خیابان هاي تهران ناشی از مسابقه بی پایان بساز 
و بفروش هاي ریز و درشتی است که با ساختمان  سازي هاي عریض و طویل 
هم چهره شهر را زشت و بی قواره کرده اند و هم موجب مرگ تدریجی فضاي 

طبیعی و محیط زیست می شوند.
بی توجهی کارگران ساختمانی و ریختن گچ و آهک در پاى درختان موجب 
لطمات شدید به آنها می شود و همچنین ایجاد خیابان و پیاده روهاي آسفالت یا 
بتونی به صورت بی قاعده در اطراف درخت ها موجب کمبود فضاي رشد و 

تنفس ریشه درخت می شود.
و به این ترتیب درخت هاي زیباي یکی از خیابان هاي قدیمی که تهرانی ها 
خاطرات فراوانی از آن داشتند آرام آرام به دست مردمی بی توجه و فراموشکار 

کشته می شوند!
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یک سبد حکایت

محمود افهمى

سرشناس ترین گربه 
ناصرالدین شاه

 گربه ناصرالدین شاه یکى از مهم ترین موجودات دربار بود، آن 
را  اعلى حضرت  پاچه خارى  مى خواستند  که  زن هایى  که  مهم  قدر 

بکنند درباره حال و روز جناب گربه براى او نامه مى نوشتند.
ناصرالدین شاه در طول زندگیش 85 زن داشت و یک«ببرى خان». 
آن 85 نفر را نمى دانیم ولى این ببرى خان بسیار مقرب شاه بود. ببرى 
اسم یک گربه آالپلنگى بود که شاه از فرط دوست داشتن او را ببر 
مى دید. داستان عشق ناصرالدین شاه به این گربه هم برمى گشت به 

یک بیمارى.
مى گویندروزى که ناصرالدین شاه سخت بیمار بوده و تب تندى 
داشته این گربه تازه زایمان کرده مشغول جا به جایى بچه هایش بوده 
و دربار هم چنان بى در و پیکر بوده که این گربه در همان حرمسرا 
زایمان کرده و در همان جا هم بچه هایش را بزرگ مى کرده. خالصه 
گربه در حالى که یکى از بچه ها را به دندان داشته از کنار بستر شاه 
مى گذشته که کسى وارد اتاق مى شود و در را مى بندد. راه خروجى 
بستر  دور  دور،  یک  بالتکلیف  و  سرگردان  مى شود  بسته  که  گربه 
مى چرخد و پایین پاى شاه مى ایستد. زبیده خانم، صاحب گربه از 
راه چاپلوسى و خودشیرینى این رویداد را نشانه بهبودى شاه شناخته 

و به وى مژده بریده شدن تب را مى دهد.
از قضا سپیده دم فردا تب مى برد و شاه بهتر مى شود. از آن پس 

گربه مى شود محبوب و مقرب درگاه.
قرار  شاه  خود  غضب  مورد  دیگر  کسان  و  درباریان  که  هنگامى 
مى گرفتند متوسل به ملیجک مى شدند تا از مرگ و غضب شاه نجات 
اما زمانى رسید که میزان شکایات زیاد شد و شاکیان مجبور  یابند 

شدند به ببرى خان متوسل شوند.
حسین لعل نویسنده کتاب ملیجک عزیزدردانه شاه شهید مى نویسد: 
«غیر از ملیجک، ابزار دیگرى نیز دستاویز شاکیان و عریضه نگاران 
شد از جمله که ببرى خان، گربه قشنگ و براق قبله عالم بود. وقتى 
درباریان و زنان حرم خواسته اى را داشتند روى کاغذى مى نوشتند و 

به گردن ببرى خان مى آویختند.
شاه عریضه را هرگاه به گردن ببرى مى دید باز مى کرد و مى خواند 
انعامى  و  خلعت  کسى  اگر  و  مى کرد  برآورده  را  شاکى  حاجت  و 
مى خواست فورا مى داد. بر این حسب، چه عزل و نصب هایى توسط 
این عریضه پذیرفته مى شد و چه بسیار محکومین به مرگ با وجود 
این گربه نجات پیدا مى کردند و گاهى هم زیر تیغ جالد مى رفتند 
از این رو مورخان و حتى نزدیکان شاه بر این اعتقاد استوارند که 

شاه نقش عاشق گربه را بازى مى کرد. حتى زمانى که شاه وارد حرم 
به دنبال شاه وارد مى شد و  اذن جلوس مى کرد گربه هم  مى شد و 
اگر روى دامان یکى از زنان مى نشست، آن زن به خود بسیار افتخار 
نظر  او  به  به خاطر گربه  مى کرد و خوشوقت مى شد که شاید شاه 
اجرا  این حیوان  در حق  دربارى  تشریفات  تمامى  بکند.  توجهى  و 
در  شاه  بود.   شده  فراهم  برایش  اطلس  و  حریر  بستر  و  مى شده 
شرایطى که مردم گروه گروه از بیمارى و فقر و بیچارگى مى مردند 

اوضاع ببرى خان از بسیارى بهتر بوده است.
در برخى از روایت ها آمده است که روزى ببرى خان به همراه شاه 
براى شکار عازم جاجرود مى شود و بیمارى سختى مى گیرد تا اینکه 
کالسکه ران با هشت اسب از دربار او را به دارالخالفه برمى گرداند 
تا بلکه آب و هواى تهران باعث بهبودى اش شود که نمى شود و وى 
تلف مى شود و بدن ببرى خان را با پارچه اى ابریشمى پیچانده و در 
باغ دفن مى کنند و تا 10 روز نیز کسى جرات نداشته که خبر مرگ 

وى را به شاه برساند که پس از آن خودش گویا متوجه مى شود.
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یک سبد حکایت

ریشه یابى چند کلمه در زبان فارسى
سنگر

 واژه سنگر: چیزي است که برگرد لشکر یا خانه ها از خار و سنگ 
و توپ خانه و غیره ساخته مهیاي جنگ باشند. توده یا تپه و مانعی 
است که در حوالی شهر محصور در موقع حمله دشمن برمی آوردند  
سنگر مصحف سگر (خارپشت بزرگ تیرانداز باشد) سگرنه نیز به 
معنی سگر است که خارپشت تیرانداز باشد. (برهان). آن را سغر و 

سغرنه و سگزنه و سکرنه نیز گویند.
 وجه تسمیه سنگر با این واژه شاید به خاطر این باشد که سگرنه یا 
سگر (خارپشت) در حین اینکه از خود محافظت می کند، می تواند 

هم زمان تیراندازد و به دشمن خود آسیب رساند.
 شبیخون

بر  کردن  حمله  دشمن،  بر  هنگام  شب  به  تاختن  شبیخون:  واژه 
دشمن در شب. به معنی شبخون است و آن تاخت بردن باشد بر سر 
دشمن چنانکه غافل و بی خبر باشد. (برهان). کلمه شبیخون با لفظ 

آوردن و بردن و کردن و زدن و ریختن، استفاده می شود. )
    شبیخون نه کار دلیران بود
    نه آیین مردان و شیران بود

فردوسی        
    شبیخون بود پیشه بددالن

    از این ننگ دارند جنگی یالن
       اسدي

ایشان  چنانچه  سرغنیم  بر  روز  در  بردن  تاخت  بی خبر  روزخون: 
بی خبر و غافل باشند. (برهان) ضد شبیخون.

    کنم آنگه خبردارت که چون است
    شبیخون مصلحت یا روزخون است

سرگرد
پایین تر  و  از سروان  باالتر  ارتش  در  است  واژه: سرگرد درجه اي 
از سرهنگ دوم و عالمت آن یک ستاره هشت پر بزرگ است که 
روي هر یک از دو دوش دارنده این درجه دوخته می شود. گرد (در 

سرگرد) به معنی «مبارز و دالور. بهادر و شجاع». (برهان))
    هزار و صد و شصت گرد دلیر

    به یک حمله شد کشته در جنگ شیر
فردوسی         

    گر خصم تو اي شاه شود رستم گرد
    یک خر ز هزار اسب تو نتواند برد

سرلشگر
    ریشه کلمه سرلشگر:  سرلشکر.

 ، دالور  مبارز،   (vurt) «ورت»  ریشه  از  «گورت»  پهلوي  در      
پارسی باستان «ورتا» )، به معنى  (بلند، بلندي).

سرگرد را کمندان یا بوده. (commandant) ساخته شده و پیشتر 
درست  و  کهنسال  لغت  همین  بود  خوب  چه  که  می گفتند  «یاور» 

فارسی را نگاه می داشتند و به لفظ ساختگی سرگرد نمی پرداختند.
به  باستان  پارسی  اند که در اوستا و  از ریشه «ور» دانسته  گرد را 

معنی «پوشاندن و نگهداري کردن» است.
از مشتقات همین ریشه در اوستا «ورثهه»، «ورثمن» یاد شده که هر 
دو به سالحی است چون زره و جوشن که براي مدافعه یا نگهداري 

خویش از گزند و سالح هماورد است.
چون از عنوان سرگرد معنی رئیس گروه و فوج و دسته بر می آید، 
نمی توان گفت که لغت سازان معنی اصلی گرد را رعایت کرده باشند. 
اینان همان کار سازنده لفظ «تیمسار» را کرده، دو کلمه را بدون هیچ 
مناسبتی به هم پیوسته و پس از آن، یک مفهوم آن چنانکه خواستند، 

به آن داده اند.
در شاهنامه فردوسی اسامی چند از گرد ساخته شده است: گردآفرید، 
گرداب، گرد، گردوي، گردگیر. (نام هاي شاهنامه)، این نامه ها همگی 
از پهلوانان و دالوران شاهنامه هستند و بنابر توضیحی که در فرهنگ 
نام هاي شاهنامه آمده است، قریب به اتفاق همگی از فرماندهان سپاه 
بوده اند که می توان حدس زد به خاطر شجاعت و دالوري، فرماندهی 

سپاهیان به آنان سپرده می شده است.
سرتیپ

واژه سرتیپ: در اصطالح فعلی نظامی، درجه اي است در ارتش، 
این درجه در شمار  از سرهنگی و مادون سرلشکري. دارنده  باالتر 

امراء ارتش است. فرمانده تیپ. فرمانده قسمتی از سربازان 
    نه مرد نیزه و تیغم نه مرد حمله و جنگم

    نه ساالرم نه معلولم (؟) نه سرتیپم نه سرهنگم
المعی          

(1212- 1250ه.ق) ساخته  قاجار  شاه  فتحعلی  زمان  در  «سرتیپ 
اما  نیامده است  قدیمی  متون  از  یک  هیچ  در  سرتیپ  است.  شده 
سرهنگ از لغات بسیار کهنسال فارسی است که در کهن ترین اسناد 

فارسی هم به کار رفته است،.
(=سرآهنگ)  سرهنگ  فارسی  کهنسال  لغت  از  را  سرتیپ  ناگزیر 

اقتباس گردیده است.
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را  تجربیاتش  تاریخی  نسل گذشته جوهر  اگر 
فارغ از خودستانی و جزم اندیشی براي نسل هاي 
این  که  بسا  چه  می گذاشتند  ارمغان  به  بعدي 
نمی کردند،  تکرار  را  پیشینیان  اشتباهات  نسل ها 
و  شبهات  از  هاله اي  در  ایران  معاصر  تاریخ 
برخاسته  شبحی گاه  است،  مانده   آلوده  شایعات 
القائات دیگران  از  برآمده  اغلب  از خیاالتمان و 
جاي شناخت دقیق بسیاري از شخصیت هاي مهم 
تاریخی را گرفته است. این خیاالت و توهمات 
گاه چنان رواج یافته اند که چون وحی ُمنزل جلوه 
می کنند و در نتیجه کمتر کسی جرأت و رغبت 
کندوکاو در چند و چون صحت و سقم شان را پیدا کرده است. بسا بتوان 
گفت عقیده ي ما در مورد شخصیت هاي تاریخی به تعصبات و تلقینات یا 
کینه توزي ها و نوکرنوازي هاي این و آن بستگی پیدا کرده و اندك اند کسانی 
که ذهن و زندگی شان به شیوه اي فارغ از ُحب و بغض و به روشی درست 
و با انصاف علمی بررسی شده باشد. کتاب «نگاهی به شاه» به قلم عباس 
میالنی کاري است کارستان و گامی است مهم در برگذشتن از این معضل 
تاریخی ما، زبان کتاب روان است و تا آنجا که بشود و امکان داشته فارغ 

از پیشداوري و به دور از افراط و تفریط. زیرا که همه اسناد استفاده شده 
ذکر  آن  در  مأخذ  ذکر  با  افراد  مدارك خصوصی  و  جهانی  آرشیوهاي  از 

شده است.
کیست که درد ایران داشته باشد و معماي انقالب درد چند دهه گذشته اش 
نباشد، اگر معماي هویدا گره اي از این معما نگشوده دکتر میالنی در تکمیل 
بسیار  ارائه داده کاري  را  به شاه»  تاریخی کتاب  «نگاهی  این معماي  حل 
توانایی  تاریخ  استاد  حساس، بسیار دقیق و بسیار تخصصی که فقط یک 

انجام آن را دارد. 
ایران،  معاصر  تاریخ  گوشه هاي  از  تکان دهنده  و  خواندنی  شمائی 
نقطه ي  و  کتاب  اصلی  موضوع  عبرت آموز،  و سخت  پرُغصه  قِصه اي 
اکثر  نیست،  سیاسی  دعوي  آن  یا  این  حقانیت  و  حقیقت  عزیمتش 
تاریخی  بستر  دگردیسى اند،  و  گذار  گریزناپذیر  چنبر  گرفتار  شخصیت ها 
دموکراسی،  و  استبداد  تجدد،  و  سنت  آن  در  که  متحول  است  جامعه اي 
فئودالیسم و سرمایه داري و باالخره خرد ریزبین و خیال  بلندپرواز در حال 
در چنین  و  این حوادث  تندباد  گرفتار  ستیزاند و شخصیت ها هم الجرم 

شرایطی است که کشتی مملکت سرنوشتی جز به گل نشستن ندارد.
معماي  تدوین  در  من  اصلی  انگیزه هاي  از  یکی  می گوید  میالنی  دکتر 
هویدا و نگاهی به شاه این واقعیت بود که دیدم بیش و کم هر آنچه در 

قصه ي پر ُغصه ي سیاست ایران را در کتاب 
«نگاهی به شاه» بخوانید

نقد کتاب
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مورد هویدا و شاه می دانستم نادرست بود، از آن زمان تاکنون بیشتر بر این 
زاویه هاي  از  را  معاصرمان  تاریخ  از  استوار شده ام که بخش مهمی  گمان 
اغلب مخدوش و غرض آلود شناخته ایم، به این نتیجه رسیده ام که به یک 
خانه  تکانی  ذهنی تاریخی نیازمندیم تا به اعتبارش هر شخصیت و رخداد را 
بی پیشداوري از نو صرفًا براساس اسناد و عالئم معتبر بسنجیم و بشناسیم 
شاید تنها آن گاه به راستی ریشه هاي انقالب را هم بتوان دریافت. به طور 
مثال می گوید یادداشت هاي علم دست کم براي من این فایده را داشت که 
دیدم در مورد او هم بخش اعظم آنچه می پنداشتم یا نادرست یا یکسویه 
بود من او را کم سواد، زورگو و زودشنو می شناختم و در رد این پندارها 
انتخاب کرده ام) به شاه عرض کردم:  از آن  می  نویسد (که من یک جمله 
انتظار  نبیند و نشنوند ولی نمی توان  انتظار داشت که  می توان از مردم 
داشت که فکر نکنند و نفهمند دکتر میالنی معتقد است یادداشت هاي علم 
از او استادي در کار مدح شبیه ذم ساخته است، می گوید غرضم صرفًا تأکید 
بر این واقعیت است که تصورات قالبی ما از این شخصیت هاي تاریخی 
سازگاري  آنها  تاریخ ساز  اقدامات  و  خصوصی  زندگی  واقعیات  با  ایران 
ندارند. مهمترین فضیلت کتاب «نگاهی به شاه» را باید در قالب شکنی و 
قالب گریزي آن دانست که با خواندن آن همه تصورات ما تعدیل می یابد 

در مورد همه شخصیت ها و همه وقایع تاریخی.
از شخصیت هاي  بسیاري  تاریخی  نقش  و  از سال هاي 1919 می گوید   
سیاسی آن دوران را در آئینه محرمانه وزارت خارجه ي انگلیس باز می نماید. 
لیستی از مستمري  بگیران آن وزراتخانه، احمدشاه که خود را به افتخار خادم 
امپراطوري می  خواند و ولیعهدش که حاضر است به کمک انگلیس ایران 
را تجزیه کند تا از این راه خود سلطان خطه  ي جنوب گردد. از سیدضیاء 
بی پرواترین مدافع منافع انگلیس که می گفت تاریخ سیصد ساله ي اخیر ثابت 
کرده که انسان در دوستی با انگلستان ضرر می کند اما دشمنی با آنها باعث 
محو آدمی می شود و من به عنوان یک آدم عاقل حاضر نشدم که محو شوم 
طنین  دیپلمات ها  این  مراسالت رسمی  زبان  که  انگلیسی  مستشاران  از  و 
نخوت و نکبت دارد و اغلب آلوده به تحقیرات در این نامه ها آمده است 
که: سیاستمداران ایرانی به شکل اصالح ناپذیر و غیرقابل تصوري فاسدند 
این لعبتکان می آیند و می روند درست مثل سگان نمایشی کارشان ارزشی 
ندارد مهم این است که خلیج فارس را از دست ندهیم. از دور باطل حکام 
فاسد و مستبد می گوید که اکثراً روي کارآمدنشان در راه تصویب قرارداد 
به  اما  می ماند  مستقل  ظاهر  به  ایران  قرارداد  این  اعتبار  به  که  بود   1919
تحت الحمایه ي انگلیس مبدل می شد اما در آن زمان به رغم همه ي نخوت 
انگلیسی ها و همکاري شرم آور شماري از سیاست پیشه گان طیف  و نفوذ 
وسیعی از مردم و روشنفکران و برخی سیاستمداران میهن پرست در برابر 
این نقشه ي شوم ایستاده گی کرده و حاصل کارشان بقاي استقالل ایران بود. 
انگلیسی ها ناچار به اذعان این واقعیت شدند که افکار عمومی ایرانیان به 
شدت ملی گراست و تحت الحمایگی را برنخواهد تابید. آقاي دکتر میالنی 
انگلیس ها نخستین تجلی نفوذ  این قرارداد را  برابر  می گویند مقاومت در 
افکار عمومی و روي دیگر سکه جامعه ي مدنی ایران خوانند و به اکراه و 

اجبار این واقعیت  را پذیرفتند که باید در ایران سیاسی نو پیشه کنند.
* دولتی را که رضاخان تحویل گرفت در اصطالح علوم سیاسی امروز 
دولتی از کار افتاده و شکست خورده شمرده می شد در هر گوشه ي کشور 
نیرو یا قلدري قدر قدرتی می کرد و دولت مرکزي از مقابله با آنها عاجز 
بود. از این سرزمین چند پاره و فقرزده رضاشاه مملکتی یک پارچه پدید 
سبیل  بر  تازه اي  دیوان ساالري  دولت  همین  اصالحات  مدد  به  که  آورد 
در  پا  نو  ارتشی  و  بود  تکوین  در دست  متجدد  دیوان ساالري کشورهاي 

کنار این دیوان ساالري شکل گرفته بود که پایه اصلی قدرت رضاشاه بود. 
در همین حال رضاشاه کاپیتوالسیون یعنی یکی از شرم آورترین نشانه هاي 
دوران تسلط کامل استثمارگران و سیاست آنها را لغو کرد. رضاشاه که به 
دست نشانده ي انگلستان شهرت داشت سرشت روابط ایران با این کشور 

را تغییر داد. 
* اما شگفت انگیز آنکه مسئله قرارداد مربوط به حقوق سربازان و افسران 
آمریکا در ایران را محمدرضا شاه از طریق نخست وزیري منصور به تصویب 
مجلس رساند که به لحاظ سوابق کاپیتوالسیون غرور ایرانیان را خدشه دار 
کرد و بیش از هر کس آیت اهللا خمینی توانست از این ماجرا به نفع خود 

بهره بگیرد و منصور هم جان خود را در این کار باخت.
نامتعارف بود به عنوان فرزند یک  سال هاي نخستین زندگی محمدرضا 
نقش  و  نهاد  بر سر  تاج شاهی  پدرش  که  بود  ساله   6 آمد  دنیا  به  سرباز 
ولیعهدي و پادشاهی به او محول شد. راه سیاست را او خود انتخاب نکرد 
بلکه نیروهاي تاریخی و وراي خواست و گزینش او زندگی اش را در این 
مسیر قرار داد که «کتاب نگاهی به شاه» 60سال زندگی او را در این مسیر 
نباید داشت که در لحظه اي که رضاشاه  به قدم، شکی  دنبال می کند قدم 
پسرش را ولیعهد نامید از سویی تمام مواهب زندگی فارغ البال کودکانه و 
یک زندگی معمولی را از او گرفت و از سویی دیگر در ازاي زندگی پر قید 

و بندي که مشخصه مقام تازه او بود به او قدرت ارزانی کرد.
وقتی براي تحصیل به اروپا گسیل شد دوازده ساله بود و رفتن و جدا شدن 
او را از لحاظ ذهنی و عاطفی در موقعیت دشواري می گذاشت و همچنین 
فرستادن ولیعهد براي رضاشاه هم سخت دردآور بود اما گفته بود: باید به 
فکر مملکت بود ایران محتاج حکامی تحصیل کرده و روشن بین است (و 
بر سر همین اعتقاد بسیاري دانشجویان دیگر را هم راهی اروپا کرد) دکتر 
میالنی می گوید باید محققان دیگري با دقت و درایت و صداقت زندگی 
رضاشاه را بکاوند که بی شناخت او تاریخ معاصر و تجربه ي تجدد در 

ایران را نمی توان شناخت.
تغییراتی که در غیبت 5 ساله محمدرضا در ایران صورت گرفته بود به 

اندازه ي تغییرات شخصیت و رفتار او عظیم بود. 
اکثر  به  شبیه  احتماالً  و  نبوده  بی طرف  که  می گوید  بی ادعا  میالنی  دکتر 
نویسندگان و روشنفکران اندیشه هاي سیاسی خود را هم اعمال نموده و 
منتقدانش دچار دگردیسی شده که من می گویم چه خوب کاش  به قول 
همه راجع به سفید و سیاه هاي دوران جوانی تجدید نظر می کردیم، در روز 
امضاء کتاب این نکته بسیار حساس را یادآور شدند که هر کس دیگري 
حتی با همین اسناد و مدارك که در اختیار ایشان بوده و در همین زمان 
دیگري  جور  را  کتاب  حتمًا  و  می کرد  انتخاب  را  دیگري  مطالب  حتمًا 
می نوشت اینجا به این گفته ي ایشان استناد می کنم که من از این کتاب 550 
صفحه اي به اضافه 50 صفحه ذکر نام و اسناد استفاده شده مصالح زیادي 
از آن بیرون کشیدم. صفحات بی شماري را سیاه کردم آنها را به هم وصل 
به  کدام  و  است  بهتر  مطلب  کدام  که  مرددم  هنوز  لحظه  این  در  و  کردم 
دردخورتر، من چون بسیار خوانده ام از قلم آنها که به نظرم بسیار می دانند 
توهمم این بود که مطالب کتاب تکراري است اما هر چه خواندم دیدم که 
چیز تازه اي آموخته ام و اشتیاق داشتم که همه را در این صفحات بیاورم 
که ممکن نیست شما خود کتاب را بخوانید و به قول من برسید که خط 
به خط مهم است و خواندنی، دانستی و آموختنی. بخوانید که به این قول 
دکتر میالنی برسید که تصورات ما به خصوص از شاه چیزي بود و واقعیات 
دیگر مطمئن باشید که هم من و هم دکتر میالنی علم بی طرفی تا آنجا که 
انصاف باشد را رعایت کرده ایم. دکتر میالنی می گوید چگونه شاهی که در 
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سال 1354 آن نامه ي تند و سرکش را به رئیس جمهور آمریکا نوشت چه 
شد دو سال بعد به مرتبه اي از ضعف و زبونی درافتاد که براي کوچکترین 
تا زمانی  بود،  انگلیس  آمریکا و  تصمیمات خود محتاج موافقت و اجازه 
که دو روي به ظاهر ناهمخوان و به واقع درهم ُسفته ي این سکه ي واحد 

را درنیابیم ریشه هاي انقالب و علل سقوط شاه را هم درنخواهیم یافت. 
این مطالب انتخاب هایی است که از جاجاي کتاب نموده ام:

شاه تاج و تخت خود و نیز سنت دیرین سلطنت در ایران را فداي 
بی خبري از اوضاع سیاسی نمود. تجربه ي شاه به گمان دکتر میالنی نشان 
کفایت  را  جامعه  و  دولت  آن  بقاي  رهبر  یک  ترقی خواهی  نفس  که  داد 
بر  که  می برد  ره  جامعه  درازمدت  به صالح  زمانی  ترقی خواهی  نمی کند. 

مشارکت و موافقت مردم آن جامعه تکیه کند. 
* قدر قدرتی و ُجبن و تملق گویی اطرافیان روز به روز در شاه نه تنها 
احساس غرور که اطمینان کاذب و حتی خودبزرگ بینی سیاسی پدید آورد. 
البته اگر بر آن باشیم که مسأله را تاریخی بنگریم باید به این واقعیت هم 
اشاره کنیم که این مدح و ثناها همه صرفًا از سر جاه طلبی و خودخواهی 
نبود. ریشه اي هر چندبار یک در واقعیت داشت. به راستی در قیاس با ایران 
بیست سال پیش تحوالتی شگرف انجام شده بود شاهی که بدون موافقت 

و اجازه آمریکا و انگلیس نمی توانست نخست وزیر را از کار برکنار کند. 
نامه اي تحکم آمیز به رئیس جمهور آمریکا نوشت و تأکید کرد که حاضر 
حلقه اي  پیش  سال  بیست  که  ایرانی  دهد  کاهش  را  نفت  قیمت  نیست 
ضعیف در زنجیر قدرت هاي خلیج فارس بود در سال 1354 بی شک قدرت 
فائق منطقه به شمار می رفت. نیروهاي ارتش ایران توانسته بودند شورش 
کمک هاي  مراکش  حسن  سلطان  به  و  کنند  سرکوب  را  ظفار  کمونیستی 
نظامی بنمایند و قطعًا شاه در فکر تهیه بمب اتمی هم بود و قرار بود که با 
یک قرارداد ششصد میلیون دالري همه مکالمات خلیج فارس را به عهده 
بگیرد و عمًال پلیس واقعی خلیج فارس باشد پیشرفت هاي ایران صرفًا به 
برآمدن جایگاه و مقام بین المللی محدود نبود در عرصه داخلی نیز تحوالت 
آنها  از  بسیاري  به  اشاره  از  پس  میالنی  آقاي  که  بود  داده  رخ  ریشه اي 
اسالمی  انقالب  مهم  جنبه ي  این  از  که  گفت  می توان  واقع  در  می گویند 
فرصت تاریخی نادري را براي خروج از دور باطل عقب ماندگی ایران سقط 
کرد. به گمان من، چه بسا که تاریخ سقط کردن این فرصت را یکی از 
بزرگترین گناهان رژیم آیت اهللا خمینی بداند حتی پس از پیروزي انقالب 
نادر  فرصت  این  از  بتواند  ایران  که  داشت  وجود  امکان  این  کماکان  هم 
تاریخی بهره بگیرد. هزاران نفر از سرمایه داران و مدیران و متخصصانی که 
در روزهاي نخست انقالب حاضر بودند در راه ایرانی آباد و آزاد بکوشند و 
به مددشان ایران می توانست همچنان در صدر بماند یا به قتل رسیدند یا به 
حبس افتادند و یا به تبعید ناچار شدند اگر به تاریخ اقتصادي جهانی نظري 
بیفکنیم می بینیم که بعد از واپسین سال هاي سده ي نوزدهم که در آن ژاپن 
و آلمان به عرصه کشورهاي صنعتی گام گذاشتند هیچ کشوري نتوانسته بود 
در طول قرن بیستم از قهقراي فئودالیسم استبداد و عقب ماندگی به عرصه ي 
کشورهاي صنعتی و دموکراتیک گام بگذارد. شوروي و چین در این سال ها 
در راه صنعتی شدن دستاوردهایی مهم داشتند. اما در هیچ کدام این تحوالت 
با دموکراسی همراه نبود و به بهاي جان میلیون ها قربانی متحقق شد. شاه 
هرگز اجازه نداد رشد اقتصادي ایران به امید ابقاي استبداد سیاسی اش 

متوقف بماند. 
* ناگفته پیداست که حرکتی به وسعت انقالبی که رژیم شاه را برانداخت 
حتمًا یک علت یا جرقه نداشت. هیچ یک مقاله اي یا رخدادي به تنهایی از 
پس تبیین علل این گونه حرکت اجتماعی برنمی آید دکتر میالنی به تفصیل 

یک یک و بسیاري از برشمرده اند. از جمله رواج همه گیر نظریه ي توطئه 
که همزاد منجی پرستی و مهدي طلبی ماست، جامعه خود را یکسره عاري از 
قدرت و مسئولیت می داند و نیرویی وراي خود را حاکم سرنوشت و تنها 
عامل تغییر می داند. شاه هم به نظریه ي توطئه  باور داشت اوضاع ایران را به 
خصوص در زمانی که شیرازه ي آن از هم پاشیده بود از منظر توطئه می دید 
و از این منظر دشمن را قدر قدرت و خود را عاجز می دانست. در «پاسخ به 
تاریخ» می گفت باید سیاست نفت را درك کرد به محض آنکه بر دریافت 
سهم عادالنه اي از نفت ایران پافشاري کردیم حرکت سازمان یافته اي علیه 
من و رژیم آغاز شد. آن گاه بود که ناگهان به مستبد، قلدر و زورگو بدل 

شدم گمانش این بود که علت انقالب نه استبداد که آزادي بود.
مفهوم  که  بود  این  ایران  جامعه ي  گرفتاري  می گوید  میالنی  دکتر   *
روشنفکري را در اساس، کج فهمیدیم تفکري در ایران حاکم شد چه در 
طریق  از  همگی  تجدد  به  مربوط  اندیشه هاي  چه  و  مارکسیسم  عرصه ي 
روسیه آمد. ما مفهوم اروپایی روشنفکر را هرگز نپذیرفتم و مفهومان از 
ناسازگاري  روشنفکري  منافع  تمام  با  که  با جریانی هم سو شد  روشنفکر 

داشت. یعنی با جریان روحانیت.
کم  دست  است  کورکننده   و  بعید  چند  هر  قدرت  توهم  و  وسوسه   
نگیریم این حقیقت را درباره ي جبهه ي ملی «سواي دکتر صدیقی و دکتر 
در  نه  داشتند  سر  در  انقالب  سوداي  همگی  سران  دیگر  بختیار»  شاپور 
راه مصلحت ایران می خواستند در رأس یک دولت انقالبی قدرت را در 
کف بگیرند. چنین شد که همه ي آنچه که بافته بودند در کوتاه ترین مدت 
پیش چشم شان و دیده گان مبهوت ملت دود شد و به هوا رفت. مشکل 
از  کرد.  تصور  سیاسی  ریاکاري  و  بزدلی  از  زیانبارتري  ترکیب  بتوان 
دکتر  می خواستند  که  آنها  می گوید  سیاسی  ُجبن  با  دوزه بازي کن هایی  دو 
دکتر  که  کنند  منصرف  کابینه  تشکیل  مسئولیت  پذیرفتن  از  را  صدیقی 
صدیقی گفته بود وجاهت ملی را براي نجات ایران می خواهد و حفظ آن 

را به هر قیمتی برنمی تابد و به صالح منافع ایران نمی داند.
دکتر میالنی به دفعات به گرفتاري جامعه ي ایران در چنبر داوري هاي مطلق 
اشاره می کند. انگار سایه ي سنگین اندیشه هاي مانوي با مطلق اندیشی هاي 
مألوفش در باب نور ظلمت، نیک و بد بر داوري هاي ما سایه انداخته اند. 
اغلب سایه روشن هاي تاریخی و اخالقی از ذهن ما رخت برمی بندند و در 
نتیجه شخصیت ها و دوره ها را به قالب هاي خشک و مطلق می ریزیم. اما 
واقعیت هاي انسانی و تاریخی هرگز مطلق نیستند دوران شاه و شخصیت 
او نه آن چنان که مخالفانش می گفتند (و می گویند) یکسره تیره و تاریک 
بود و نه آن چنان که منادیانش مدعی بودند (و هستند) یکسره عاري از 
عیب و تجلی و نیکی مطلق، شاه بافت اقتصادي و فرهنگی ایران را به 
مدد انقالب سفید و طالي سیاه دگرگون کرد اما پیامد اجتناب ناپذیر این 

تغییرات را که همان دموکراسی بود نپذیرفت. 
کار سیاستمداران  واقعی  که مالك و سنجه ي  گفته اند  دیرباز  از  فالسفه 
به حکومت  بلمآل  ماندگاري دستاوردهایشان است، حکومت شاه  بقاء و 
از جلوه هاي به خصوص فرهنگی و  اما بسیاري  انجامید.  آیت اهللا خمینی 
به خصوص حرکت ها و پیشرفت هاي زنان که جمهوري اسالمی حتی با 
روسري یا توسري نتوانست جلودار آنها شود از دستاوردهاي بسیار شگرف 

آن روزگار و آن دوران است.
به جاي  ایران  ملت  انقالب  دستاورد  عنوان  به  که روزي  باشیم  امیدوار 
زنده باد شاه می گوید زنده باد آزادي، به جاي یا مرگ یا مصدق می گوید 
یا مرگ یا آزادي، به جاي یا حسین میرحسین می گوید آزادي و دیگر هیچ.

نقد کتاب
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یک
 واژه مرکب «شایعه ضد انقالب» پس از تصرف عدوانى حضرات آیات 
ازانقالب  پس  سیاسى  فرهنگ  در  امثالهم،  کثراهللا  اسالم  حجج  و  عظام 
شکوهمند، دیگر واژه جاافتاده اى ست و بارها نیز، در نوشته هاى گوناگون، 

در استخدام فدوى بوده است!
فدوى اما، تا لحظه نگارش این سطور، هرگز به واژه مخالف یا متضاد آن 
نیندیشیده بود، که در فرهنگستان خود، که فرآورده هایش را البد دیده اید، 
آنرا، بسیار مستبعد مى دانست  یا کاربرد  استفاده  بکند؛ زیرا  برایش  فکرى 
متضاد  خیر،  که  دریافت  بس»،  و  است  ایرانیان  نزد  «هنر  که  ازآنجا  لکن 
«شایعه ضد انقالب» هم، دستکم در لس آنجلس مصرف دارد که فدوى در 
حال حاضر واژه اى برایش سراغ ندارد مگرعجالتا بگوید « شایعه انقالبیون»!

دو
معروف است که شانس،یکبار درب خانه آدم را مى زند . درب خانه  فدوى 
نشده  ملتفت  وى  لکن  کوبیده،  شدیداً  آزگار  سال  هشت  گویا  شانس  را 
است!؛ فلذا و به عنوان مشق شب، پیدا کنید درجه  سنگینى گوش فدوى 

را!...چگونگى اش را اما، در بند سوم که در پى مى آید، مى خوانید:
سه

فدوى به علت مشغله زیاد و وقت کم، و البته یکى دو مسافرت پى در پى، 
شوربختانه بخت آن را تا امروز نداشت که پیام هاى مهرآمیز دوستان راه دور 
و نزدیک را بهنگام، شنیده و پاسخ بدهد. در میان پیام ها، چند پیام متعلق 
به دوستى از اروپا بود. تلفن اش را با پوزش پاسخ داد و پس از احوالپرسى 
سبب تلفن هاى پى در پى اش را جویا شد. گفت: دوستى ساکن کشور محل 
اخیراً  بود،  آمده  فرشتگان!  شهر  به  بستگان  دیدار  بمنظور  که  او  سکونت 
بازگشته و در دیدارى که با وى داشته این خبر میمنت اثر را نیز داده است 
که در آنجا شایع شده که محمد(ص)رضا(ع) رحیمى معان اول احمدى 
نژاد، برادر حمیدرضا رحیمى! یعنى همین فدوى یک ال قبا ست، که معرف 
حضورهمگانست ! ... طرفه اینکه، آن بزرگوار یعنى  ناقل خبر، ساکن همان 
شهرى ست که تنها برادرواقعى فدوى با همان نام ،یعنى محمدرضا رحیمى 
بیش از بیست و پنج سال است که در همان شهر در اروپا زندگى مى کند !...
حال فدوى نمى داند که براى جبران خسارات وارده، که چندان هم کم 

نیست، یقه چه کسى را باید بگیرد؟ 
یعنى  برادران رحیمى،  ما  اینکه  بیشترعرض مى کند، نخست  توضیح  در 

حمیدرضا رحیمى(فدوى) در آمریکا، و اخوى واقعى مربوطه (محمدرضا 
رحیمى) در اروپا زندگى مى کنند :

بیت
سعدیا حب وطن گرچه حدیثى ست شریف     

نتوان مرد بسختى که من اینجا زادم !
فلذا انقالبیون محترم لس آنجلس، به فدوى ضد انقالب و اخوى، مبالغ 

زیر را بدهکارند:
1- اخوى فدوى (محمدرضا رحیمى) که بیش از دو دهه است که در 
بالد کفر زندگى مى کند را خبر نکرده اند که معاون رئیس جمهور شده تا 
،برود پست معاونت ریاست  تا 8 شب  بجاى کار طاقت فرساى 5 صبح 

جمهوریش را تحویل بگیرد! و «دست بکارى زند که غصه سر آید»...!
2- فدوى(حمیدرضا رحیمى) نیز در این میانه مبالغ هنگفتى بقول عوام 
کفرش،  بالد  ساکن  برادر  که  مى دانست  اگر  زیرا  است،  Damage شده 
معاون رئیس جمهور در ایران سابق شده است، دست از کار گل و قلم  صد 

تا یک غاز زدن بر مى داشت، و به این روز نمى افتاد ! و مى گفت :
 «ما را هم از این نمد کالهى ست»...!

برخى  اطالعات  نازل  بسیار  سطح  ست،  فدوى  تأسف  مایه  اما  آنچه 
انقالبیون لس آنجلس است، زیرا این بزرگواران، باید مى دانستند که نه فقط 
برادر ساکن اروپاى فدوى معاون رئیس جمهور شده!  بلکه خود او نیز به 

استناد اخبار مستند و موثق زیر، جزو مقامات رده باالى آخوندى ست !:
اردیبهشت   13 تیتر  فرارو-   / فدوى!  سردار  براى  انقالب  رهبر  *حکم 
سردار  حکمی  در  قوا  کل  فرمانده  و  اسالمی  انقالب  معّظم  رهبر   :1389
دریادار پاسدار علی فدوي را به سمت فرمانده نیروي دریائی سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی منصوب کردند. 
*سردار فدوى: در صورت لزوم تا 3 مایلى نیویورك هم پیش خواهیم 

رفت!. / آفتاب تیتر 7 اردیبهشت 1391
*سردار فدوى : ناوهاى آمریکائى مصونیت ندارند/  عصر ایران – تیتر 

3 مرداد 1392
دیپلماسى   / فدوى  سردار  زبان  از  آمریکا  دریایى  استراتژى  در  *تغییر 

ایرانى- تیتر 3 مرداد 1392 
زیاده گیسى نیست که دست انقالبیون لس آنجلسى بدهد...!

داستان خیلى کوتاه !
شرح عکس:

عاقبت نسیه فروشى !

احمدى نژاد، مشائى و 
محمد(ص)رضا(ع)رحیمى

{به حضرت عباس(ع) برادر 
فدوى(حمیدرضا رحیمى) 

نیست!} 

طنز نوشته اى از:
 حمیدرضا رحیمى

 www.hazl.com

مکتوبات فدوى
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مراکز فروش ایرانشهر در سراسر آمریکاى شمالى

ما باور داریم آگاهى مقدمه آزادى است

سن دیه گو:
ساحل بازار، 
بلبوآ مارکت 

پوکلین :
زیتون   مارکت  

ارواین:
سوپرارواین، 

هول سام چویز 
آناهایم:

هول سام چویس
 تورنس:

شایان مارکت،

 هاتورن مارکت
تازند اوکس :

دیار مارکت 
تورالك :

نیسان- نى نوا 
مانتن ویو:
رز مارکت

سن حوزه:
اطمینان مارکت،

 نوروز بازار
سن کارلوس:
عادل مارکت  

فریمانت:
یکتا مارکت

نواتو:
بهناز مارکت
ساکرامنتو:

تک فوود مارکت
والنات کریک:

بازار تجریش
مودسا:

ساهارا مارکت
کانکورد:

تهران مارکت

جورجیا
آتالنتا:  شهرزاد مارکت 
           گلوبال مارکت

تگزاس
ریچادرسن: آندره مارکت 

هیوستون: سوپر ونک
پلینو: شاندیز مارکت

کنزاس
اورلندپارك: تهران مارکت

کلورادو
آرورا:  آرش گروسرى   

اورگان
بیورتن: رز مارکت

النویز
اسکوکى: پیوند  مارکت

             نیلس پنترى مارکت 
فلوریدا
تمپا: یاسمین مارکت

هالیوود: داماسکاس مارکت
کانادا

تورنتو: 
کتاب فروشى پگاه اکسو سیتى   

کالیفرنیا
وست لس آنجلس و بورلى هیلز:

 ایالت مارکت، تهران مارکت، ستاره مارکت، توچال مارکت، رز مارکت، 
کتابسرا، سنتامونیکا کاشر مارکت، گلدن کالر،  شرکت کتاب

گلندل :
 آنى مارکت، سیپان مارکت، سلین فود بازار، آرا  مارکت، رافى مارکت،  ام اند ام، 
یونیک  مارکت،  پاتریکس  آوکیان،  مارکت،  گلدن  الدفشن،  مارکت،  هاى 

مارکت، فوتیل مارکت، گیومرى مارکت، گود فلو مارکت
سن فرناندو ولى :

 دریچه کیو مارکت، سوپر سامان، وودلند هیلز مارکت، شیرینى سرا ونچورا،  
ولى پرودوس، گرانادا هیلز

میشن ویهو :
 میشن رنچ مارکت، کران ولى مارکت،  سوپرجردن2

مریلند، ویرجینیا و منطقه واشنگتن دى سى
یکتا،  فروشگاه  بیکرى،  یاسمن  بیکرى،   یاس  عسل،  سوپر  شیراز،  سوپر 

زمزم مارکت

www.ketab.com

واشنگتنآریزونا
اسکاتسدل:  کاسپین مارکت   

فنیکس:  شیراز مارکت   
بلى یو:  اسکو پرژن مارکت   

جدول

جدول

جدول

جدول

مجلهجدولجدولجدول
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آرامش درونى

قسمت اول
بیشتر ما انسان ها وضع روحی متغیري داریم که بسته به فعال شدن هر قسمت از طرح 
کلی «والد،  بالغ،کودك» تغییر می کند و در طرز فکر و رفتار ما تأثیر می گذارد. بعضی از 
روزها ما احساس «خوب» بودن داریم، بعضی روزها احساس «بد» بودن، معموالً اگر 
سعی کنیم، می توانیم بفهمیم چرا وضع روحیمان باال و پایین است. گاهی دالیل هم 

اغفال کننده اند، به نظر نمی آیند که مربوط به چیز مشخصی در حال حاضر باشند. 
بسیاري از مردم هستند که وضع روحی ایشان با تغییر فصل تغییر می کند. اوقات 
تعطیلی غالباً احساس گرفتگی و واخوردگی ایجاد می کند، و شمار بیشتر مراجعه کنندگان 
به بیمارستان ها این امر را نشان می دهد. براي عده اي آمدن فصل پاییز آکنده از بوهاي 
مطبوع است و براي آنها با شادي و لذت و احساس «خوب» توأم است. مانند بچه هایی 

که با کیف و کفش و لباس نو به مدرسه و نزد بچه هاي همسن خوب برمی گردند. 
براي عده ي دیگري همین بوهاي پاییزي ممکن است احساس دلتنگی و افسردگی 
تولید کند. احتماالً دلیلش این است که آنها را به یاد چیزهایی می اندازد که در گذشته 
در آغاز پاییز و روزهاي مدرسه اتفاق افتاده است. بسیاري از ضبط هاي گذشته هاي 
دور با باز نواخته شدن ممکن است احساس هاي خوب یا احساس هاي بد و دلتنگی و 
اضطراب را که ما اغلب تجربه می کنیم در ما تولید کنند. دالیل تغییرات وضع روحی 
را اگرچه نامشخص و فریبنده اند می توانیم با اندکی تحقیق در «بالغ» خود کشف کنیم. 
بیشتر ما می توانیم بگذاریم این گرفتگی ها و غم هاي موقتی روحی به سادگی بگذرند و 
در عوض از خوبی هاي زندگی لذت ببریم، زیرا در ما «بالغ» تحت کنترل می ماند و رفتار 

ما را مناسب با اوضاع نگه می دارد. 
تحت شرایطی این تغییرات وضع روحی افراطی می شوند و رفتار خارق العاده اي به 
وجود می آورند که بالغ روي آن هیچ کنترلی ندارد. بالغ نه تنها قادر نیست این رفتار 
را کنترل کند، بلکه قادر نیست علت بروز این رفتار را نیز کشف نماید. این شرایط در 

شخصیت «جنون آمیز و واخورده» یافت می شود.
یک شخصیت «جنو ن آمیز- واخورده» گاه گاه دستخوش تغییرات بسیار مشکل و 
غیرقابل توضیح رفتار خود قرار می گیرد. در هنگامی که جنون آمیز است، یعنی روحیه اش 
بسیار «باال» است، احساس می کند در عرض است، پر از انرژي است، و ممکن است 

بسیار حراف یا حتی تهاجمی باشد. گویی که «کودك» او وي را تسخیر کرده است و 
با خود پرواز می دهد. در این موقع «والد» او هیچ نوع نفوذ محدوده کننده اي روي او 
ندارد، و شخص احساس می کند هر کاري که می کند درست است. هنگام صحبت از 
این شاخه به آن شاخه می پرد، یک چیز را خیلی بزرگ می کند اما فقط به این جهت که 
آن را ناگهان ول کند و حتی تحقیر کند و به مطلب مخاطره آمیز دیگر می پردازد. انگار 
که می خواهد آزمایش کند ببیند تا چه حد می تواند در این سرمستی پیش برود. مسئله 
اینجاست که اگرچه سطح روحیه ي او «باال» است ولی «بالغ» او درست کار نمی کند 
شاید آلودگی دارد و رفتارش محدودیت و میزانی ندارد. ممکن است نسبت به خودش 
و به دیگران احساس نفرت کند، و در شرایط وخیم تر، احتماالً ناگزیر باید در بیمارستان 
روانی بستري شود. اما بعد، باالخره سطح روحیه اش «پایین می آید، نزول می کند، و به 
حالتی یا دوره اي که ظاهراً تا جدي ثابت است و شاید مدتی نسبتاً طوالنی دوام یابد 
برمی گردد. در طول این مدت، «بالغ» او در کنترل رفتار اوست و به نظر می رسد صحیح 

و منطبق با واقعیت باشد. 
سپس بدون هیچ دلیل معلوم، او ناگهان در یک دوره ي افسردگی شدید فرو می رود. آن 
وضع روحی «خوب» که براي مدتی وجود داشت، به همان طرز اسرارآمیزي که ظهور 
کرده بود، ناگهان ناپدید می شود. زندگی خالی می شود. انرژي می رود، و ناگهان «والد» 
با کوهی از انتقاد و توبیخ و حالت تحکم قدیمی به او باز می گردد. اما باز در اینجا هم 

«والد» او درست کار نمی کند و شخص در واخوردگی جدید بدون تحریک می ماند.
حالت «جنون آمیز-واخورده» در شخص، با انواع دیگر اختالل طرز کار «بالغ» قصاوت 
دارد، و این تفاوت در آن است که در اینجا علت «باال» و «پایین» رفتن وضع روحی 
شخص، غیرقابل توضیح است. همچنین این تبدیل و تغییرات وضع روحی،  دوره اي 

هستند و به تناوب عود می کنند.
براي درك طرز اتفاق افتادن دوره هاي شخصیت «جنون آمیز- واخورده»، باید دانست 
بی مقدار) هر دو حاالتی  (واخوردگی  که هم حالت (جنون آمیز شعف آلود) و هم 
احساسی اند که در «کودك» ضبط شده اند و هر دو پاسخ هایی براي انگیزه هاي قدیمی 
ضبط شده در «والد» هستند. در هر دو مورد، مجادله یا مکالمه ي درونی اساساً بین «والد-

کودك» است. در مرحله ي حالت واخورده «والد» در حال کتک زدن و شماتت کردن 
«کودك» است. در حالت جنون آمیز «والد» براي «کودك» کف می زدند.

در اینجا نیز، مانند تحلیل سایر احساس ها، باید پرسید رفتار متقابل اصلی در کودکی 
چه بوده است؟ در بیشتر موارد، شخصیت هاي «جنون آمیز-واخورده» غالباً یک «والد» 
بسیار قوي، کوبنده، و مستبد دارند که شامل احکام متناقض یا آزادي علماي متناقض در 

سال هاي اولیه ي زندگی است. 
ادامه ي این بحث جالب را در شماره ي آینده بخوانید. 

شاد و پیروز باشید 

نویسنده:  الهه یوسفیان
 روان درمانگر و مشاور خانواده

شخصیت 
«جنون آمیز-واخورده» 
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سال نوى عبرى فرخنده باد



شرح در متن - داد

روش هشانا فرخنده باد
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جدول هاى کاکرو سخت ترین اما دلنشین ترین نمونه جدول هاى بازى با اعداد محسوب مى شود. براى حل این 
جدول کافى است بدانید جمع اعدادى که در هر قسمت نوشته مى شود برابر با مثلث سرستون است حاال باید اعداد 
1 تا 9 را به گونه اى در جدول بچینید که همه حاصل جمع ها به صورت صحیح محاسبه شود. پس شما فقط با اعداد 

1 تا 9 و عملیات بعالوه «+»در ریاضى کار دارید.

جدول ریاضى کاکرو
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شرح در متن- سالمت
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آشفته بازار

افقی:
شارولت  اثر   - دوموریه  دافنه  اثر   -1

برونته
2- آدم آهنی - واحد احشام - پشت سر
3- خاك صنعتی - داالن - غنچه شگفته
4- شیوا - حرف فاصله - شهر رازي - 

حرف تعجب - مظهر الغري
5- ماوا - ضمیر اشاره - آسمان

از  از نهاد برآید - مطالعه اجمالی -   -6
اجزاي اتم

7- میوه تلفنی - بهشت شداد - تن
8- توشه سفر - اثر جرج بایرون - گرو

9- شیشه آزمایشگاهی - جگر سفید - 
گلوسید

10- برچسب کاال - درز - نا پیدا
11- شیمی کربن - باال آمدن آب دریا - 

کارمزد
 - فوري  موي  رنگ   - روستا  عدد   -12
حرف نگفتنی - چهارمن تبریز - شهري 

آذري
 - حاجت  برآوردن   - آخر  توان   -13

درخت جدولی
14- باران فصلی - پرستار - آوردن

15- دیگ سنگی مشهد - ارتفاع یاب
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شرح در متن نسیم
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کالسیک مهتاب

عمودي:
1- منزوي - زادگاه اقبال الهوري

2- اهرم - جامه خشن
3- بندگی - پایگاه اینترنتی - ستبر - ویتامین جدول

4- بهره - حجار - آغوز
5- خانه هاي ریز عکس - برادر حضرت موسی - کودن

6- خبر گزاري ایران - ریسمان - کثرت آمد و شد
7- ناموس - لحم

8- توبه کننده - خرگوش
9- چاقو - خالو

10- خراب - گهواره - مرز
11- اسهال - نخ بافتنی - قدرت

12- خداي شبان یونان - کاشف نروژي قطب جنوب - مردم
13- سفید ترکی - بحر - سگ ماده - نت سوم

14- مدیر - از آالت موسیقی
15- معموال هیچ کاره است! - آذوغه سفر

افقی:
1- قبرستان - دامنه کوه

2- ظرف چاي - زین و برگ اسب
3- لیل - مالک و ثروتمند - بزرگان - طریق کوتاه

4- حرف سکوت - کاري هنرمندانه بر روي چوب - خروس
5- باقیمانده غذا - تجربه - نژاد ایرانی

6- معده - عدد حمام - کالنتر
7- قیف - جایگاه

8- زمزمه کردن - ماه پیروزي
9- سالم - مردد

10- دوستان - مدور - منطقه تفریحی کرج
11- عضو تنفسی ماهی - گیاه رنگرزي - گریه وزاري

12- دیر انجام دادن کار در زبان عامیانه - آراسته سخن - داغ انگلیسی
13- همراه شلوار - آئینه - جناح راست - رایحه

14- ملحد - آهسته
15- ماشین کشاورزي - ماش
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شرح در متن فرانک

سال نوى عبرى فرخنده باد
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براى حل جدول سودوکو نباید در هر مربع کوچک تر 3 در 3 هیچ عدد تکرارى وجود داشته باشد. 
همچنین هیچ عددى در یک سطر یا ستون مربع بزرگ 9 در 9 تکرار نشده باشد. 

جدول ریاضى سودوکو
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ه باد
ى فرخند

ل نوى عبر
سا



کاکرو

جدول هاى کاکرو سخت ترین اما دلنشین ترین نمونه جدول هاى بازى با اعداد محسوب مى شود. براى حل این 
جدول کافى است بدانید جمع اعدادى که در هر قسمت نوشته مى شود برابر با مثلث سرستون است حاال باید اعداد 
1 تا 9 را به گونه اى در جدول بچینید که همه حاصل جمع ها به صورت صحیح محاسبه شود. پس شما فقط با اعداد 

1 تا 9 و عملیات بعالوه «+»در ریاضى کار دارید.
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310.477.7477
تلفن رایگان براى خارج از لس آنجلس

800.FOR.IRAN
FAX: 310.444.7176

1419 Westwood Blvd.
 Los Angeles, CA 90024

www.ketab.com
ketab1@ketab.com
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سال نوى عبرى فرخنده باد

پارسى
 آنکه ایرانى است و میهن دوست          سخن پارسى گزینش اوست

گر زتازیگرى رها گردد                پارسى رهگشاى بینش اوست
 تو اى پور ایران پیروزگر              دراین رزم اهریمن خیره سر

ترا دست روزى بود کارگر              که باشد ترا پاى پیکارگر
 زبان سخن گفتن پارسى               ز هر تیغ بّرنده بّرنده تر

 که پیروزمندانه رزم آورى               خرد ورز و بینشور و دادگر
 براندازى آیین تازیگرى               به ایران دهى سازمانى دگر

که ایران زمین باز یابد شکوه                به شیرو به خورشید رخشنده فر

پارسى از اندیشیدن به سرودن
پژوهشى از دکتر امیرجاهد در پارسِى َسَره براى دوستاران پارسِى پاك

تازى،  واژگان  بى  سره  پارسِى  زبان  دستور  سخن،  پیدایش  نوین  انگاره ى  زبان شناسى،  بنیاد هاى  پژوهش  دراین 
از  پارسى  و بررسِى سنجشگرانه ى سرودگان  نویسى  پارسى  و  پارسى گویى  پارسى، روش هاى  نا  از  پارسى  شناخت 
گزیده سخن سرایان باستان و  همزمانان گرد آمده است. دوستاران پارسِى سره مى توانند آن را از شرکت کتاب در 

لوس آنجلس ketab.com و یا از amazon.com  خریدارى نمایند.

 پخش و فروش این کتاب  :310.477.7477
1419 Westwood Blvd.Los Angeles, CA 90024



کالسیک مستانه

سؤاالت عمودي:
1- گله - هموار - خوش پوش - مظهر سبکی

2- الت - فوز
3- دیلماج - بیسواد - کوپه قطار
4- نقص - تن و بدن - همچنین

5- ترس وگریز - رقیب تام - نغمه - منقار
6- درازگوش - حیوان مفید - خرید وفروش - توان آخر
7- مرکز استان تهران - سرود گدایان - در دل افکندن

8- قسم - خیزران
9- حریص - سنگ - خاك و غبار

10- ضمیر تکبر - یار برهمن - اریکه - نت سوم
11- سرشوي گیاهی - کریه - خرید ترکی - مناجات

12- قبر - سیلی - آفتاب
13- نومید - لوس - رادار زیردریایی

14- فشرده و بهم چسبیده - عنوان سالطین مغول
15- صومعه - رفوزگی - میوه تنبل - شوق و رغبت

سؤاالت افقی:
1- اهلی - لباس - دیروز - روش

2- کلنی - حیات و معاش
3- با جناق - درس کشیدنی - صفار

4- اندازه دستی - ثور - جایز
5- بت - دردناك - پرده

6- دندانه سوهان - نوعی یقه - دندان تیز حیوانات - رشد و نمو
7- یارو - ستایش - نیازمندي به آب

8- باب روز - مروارید - شعیر - پول آسیایی
9- سرخرگ - گور - درك کردن

10- بله انگلیسی - فار - دام - دست عرب
11- خوردنی نامطبوع! - مسکن - تک خوان

12- لباس اتاق عمل - نام کوچک انیشتن - بذله گو
13- مهریه - رقیب خانمها! - دستگاه مولد نیرو

14- ایالتی در آمریکا - گل زینتی باغچه اي
15- سیالب - دهان - مرزبان - جاده قطار
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شرح در متن ساغر
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کالسیک شبنم

عمودي:
1- حاصل سوختن زغال - نایب و جانشین

2- طاقچه قدیمی - عبهر - پدر زن - شیره خرما
3- آرزوي بزرگ - جمع کره - رانندگی به انگلیسی

4- نوعی طالق - بسد - تجارت
5- پایه کارمند - دریغ از - راه فرار - دماغ سوخته

6- صنم - توشه سفر - اهلی - نام آذري
7- سر انگشتان - ماهی میالدي - خانه پشت به آفتاب

8- اندازه - زگیل
9- وسعت - درخت اعدام - باران فصلی

10- شامل همه - داروي ورم - لوله تنفسی - رمزینه
11- زمان معین - خوراك ساعت - قوت الیموت - سمین

12- رام - سهل انگاري - گوشه فوتبالی
13- پشیمانی - سینماي سوخته - نظم ونسق

14- توان آخر - الزم - کار مجري - پسوند شباهت
15- نهال - شیطان

افقی:
1- کنایه از دنیا - مثل یکدیگر

2- باال بردن - حاجب
3- شوق و رغبت - دوات - خروس مازندرانی

4- سر نیزه - تم - قوم ترکمن
5- قطار - میوه شبیه ازگیل - کاله پادشاه

6- جوي خون - گهواره - پرچم - شعیر
7- لباس زنان هند - الکترود مثبت - بیجاده

8- خم و ناراست - رایحه - مایع حیات - مخفف مکیدن
9- پافشاري و اصرار - ابزار صیادي - سازمان فضایی آمریکا

10- آب منجمد - واحد شتر - نی میان تهی - مکان
11- روش - بازده - از سبزي ها

12- مخترع تلگراف اولیه - برابر - حمله کننده
13- قصد - الفت - خواب سبک

14- آرزومند - طرز ساختمان هر چیز
15- پی در پی - مراسمى که مسلمانان در آن قربانى مى کنند
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کالس نهضت سواد آموزى والیت غضنفر اینا :
معلم: هر چى من میگم تکرار کنید.

معلم : کارگران مشغول کارند . 
غضنفر و دوستان : خدا قوت!

 *** 
مناجات اصفهانى ها

خدایا شدس یه بار بوگوي:
یا ایها الذین آمنوا، پولى چیزي میَخین؟؟

همش تهدید ؟
همش استرس!!!؟؟؟؟

 *** 
بیمار:آقاى دکتر! انگشتم هنوز به شدت درد مى کند!

دکتر: مگر نسخه دیروز را نپیچیدى؟
بیمار: چرا پیچیدم دور انگشتم ولى اثر نداشت؟

 ***
معلم:سعید! دو تا حیوان دوزیست نام ببر.

سعید: قورباغه و برادرش.
 *** 

فوتبال  انشاء درباره یک مسابقه  آموزان خواست که  از دانش  معلم 
بنویسند. همه مشغول نوشتن شدند جز یک نفر، معلم از او پرسید: 

تو چرا نمى نویسى؟
دانش آموز جواب داد:نوشته ام!

معلم دفتر او را گرفت و نگاه کرد. نوشته بود: به علت بارندگى فوتبال 
برگزار نخواهد شد!

 *** 
معلم: با على، محمد، حسین جمله بساز.

رضا: على با حسین به پارك رفتند.
معلم: پس محمد کجاست؟

رضا: محمد خواب موند، نیومد!
 *** 

مردى جلوى مردى دیگر مى ایستد و مى گوید: شما آقا حمید هستید؟
آن مرد مى گوید: بله، چه طور مگه؟

مى گوید: آخه من شنیدم که شما مردى چهار شانه هستید؛ ولى حاال 
که شما را دیدم دو شانه بیشتر ندارید!

***
روزى روباهى مى رود پیش کالغى و مى گوید: به به. عجب دمى، 

عجب پایى!!
دوم  خودم  من  بابا!  کارى  کجاى  مى گوید:  خونسردى  با  کالغ 

راهنمایى ام.

*** 
از یک نفر مى پرسند: «چند تا بچه دارى؟

چهار تا از انگشتانش را نشان مى دهد مى گوید: «سه تا»
همه تعجب مى کنند و مى گویند: «اینها که چهار تاست»

او انگشت کوچکش را نشان مى دهد و مى گوید: «این بچه همسایه مان 
است،ولى همیشه خانه ماست»

*** 
پسرى که تا به حال جنگل ندیده بود، با دوستش به جنگل رفت

دوستش به او گفت: اینجا جنگل است.
پسر جنگل ندیده گفت: این درخت ها نمى گذارند جنگل را ببینم

*** 
یک نفر سوار آسانسور مى شود، مى بیند نوشته اند: ظرفیت :12 نفر

با خودش مى گوید:عجب! حاال 11 نفر دیگر را از کجا بیاورم؟
*** 

کچلى به سلمانى میرود همه نگاهش مى کنند
میگه : چیه ؟ اومدم آب بخورم !!

یک صفحه لبخند
لطیفه و لبخند
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زنجیره حروف

حروف داده شده را در خانه  هاى مناسب جدول قرار دهید. براى راهنمایى، تعدادى 
از حروف در جدول مشخص شده است.

3 حرفی : 
بلم
بنو

جیم
حرص

سپه
سهى

فکر
نجب
نسى
نیل

یشک
یوك

4 حرفی : 
بیتا

حقجو

راسل
روزى

نمدك
وکیل

یارا
یاهو

5 حرفی : 
بیرون

تاجگل
تاریخ

تجلید

تفسیر
تکرار
چلیپا

حلزون
خرگوش
درویش

روپیه
روسرى

رومبا
سرشیر
سوییچ
سیمان

صحافى
طومار
طویله

فوکوس
کپسول
کولیت

کولیس
لوبیا

منتخب
نابجا

هیکلى
یاالن
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شرح در متن مریم
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کالسیک مژگان

عمودي:
1- کالسمان - واحد پول یونان

2- خانه ییالقی - جاده عبور حیوانات - پایتخت تونس
3- تیغ سرتراشی - امروز تازي - کاکا

4- نوعی حلوا - از لبنیات - شهري آذري - حصار
5- غذاي شب - مخفف گواه - تسمه چرمی - حرف نگفتنی

6- راهرو - رسا
7- واحد پول فنالند - خویشان

8- خواب کودکانه - خباز - خدایی
9- برچسب - ورم معده

10- سبزي ساالد - نظم ونسق
11- از شهرهاي کرمان - سرایدار مدرسه - باختن - پرش عصبی

12- دورویی - لیکن - احصائیه - ضمیر تکبر
13- عضو جونده - گذر گاه - نخ بافتنی

14- اعضاء - بیجاده - بشقاب بزرگ
15- ملخ دریایی - مخروب

افقی:
1- از شهرهاي گیالن - شیاد

2- امی - گوشت ترکی - الهه دانش روم باستان
3- کمی و کاستی - تپه باستانی کشورمان و نام منطقه اي در کرج - رسوم

4- ساز چنگ - پاالن دوز - رنگ دریا
5- وقت - پایتخت ایران

6- اثر رطوبت - کشور فالسفه - قرض - شهر جشنواره
7- دف - قوچ - حس بویایی

8- زرد انگلیسی - حال - شهري در خراسان قدیم
9- خاکستر - نخست - عروسک آمریکایی

10- از نتها - عقل و خرد - فرزندان یتیم - مخفف اگر
11- خوبیها - افیون

12- ماده بیهوشی - از انجیل ها - زعفران
13- سفره - حق تقدم - فار

14- لباس کهنه - از نهاد برآید - نابجا
15- مرموز - حرف گوشه دار
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نظر سنجى
310.477.7477

1419 Westwood Blvd.
 Los Angeles, CA 90024

www.ketab.com
ketab@ketab.com

 شرکت کتاب

کتاب هاى درخواستى شما بیشتر در چه زمینه هایى است؟ لطفا با عالمت () مشخص نمایید

موسیقى هاى درخواستى شما بیشتر در چه زمینه هایى است؟ لطفا با عالمت () مشخص نمایید

هدایا و اجناس کادویى درخواستى شما بیشتر در چه زمینه هایى است؟ لطفا با عالمت () مشخص نمایید

بلیط رویدادهاى درخواستى شما بیشتر در چه زمینه هایى است؟ لطفا با عالمت () مشخص نمایید

فیلم هاى درخواستى شما بیشتر در چه زمینه هایى است؟ لطفا با عالمت () مشخص نمایید

مخاطب گرامی:

رشکت  از  آینده  در  خواهید  می  ش¥  آنچه  زمینه  در  خصوص  به  بهرتی  خدمات  بیشرت،  دسرتسی  ضمن  کتاب  خریداران  به  بتوانیم  ما  آنکه  برای 

کتاب دریافت کنید، ارائه کنیم خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ داده و فرم زیر را یا با پست و یا فکس به رشکت کتاب مرجوع Öایید.

 ادبيات جهان 

 ادبيات فارسی 

 ادبيات و عرفان

 اسطوره شناسی

 افغانستان

 الهيات

 باستان شناسی

 بهداشت و تندرستی

 پزشکی

 پزشکی جايگزين

 تاریخ افغانستان 

 تاريخ ايران 

 تاریخ جهان 

 تصوف و عرفان

 تکامل - فلسفه ی علمی

 جفرافيا 

 جنبش ها و قیام ها

 خاطرات و زندگينامه

 داروهای گیاهی

 دايرة املعارف

 دين

 جدول و رسگرمی

 فرهنگ های زبان

 آشپزی

 روانشناسی

 نرشیات چاپ ایران

 نرشیات فارسی چاپ خارج از ایران

 آموزشی 

 اپرا و آوا 

 ايرانی کالسيک 

 ب` امللی 

 پاپ 

 تکنوازی 

 جشن 

 خودسازی 

 دکلمه(شعر-ن,) 

 رقص 

 سخæانی و گفتگو

 سنتی 

 عرفانی 

 روحانی 

 محلی 

 کودکان

 هدایای ملی

 تقویم و رسرسید 

 پرچم شیر و خورشید 

 زیورآالت سنتی 

 Öادهای پادشاهی 

 Öادهای باستانی 

 تخته نرد

 شال و لباس های سنتی 

 وسایل موسیقی 

 کنرست موسیقی

 تئاتر و Öایش زنده 

 سخæانی 

 جشن های و مراسم ایرانی 

 جشن های آمریکایی 

 گرده¥یی های فرهنگی و سیاسی

 آموزشی (خودسازی) 

 آموزشی (رقص) 

 تئاتر و Öايش 

 ترسناک 

 حادثه ای 

 خانوادگی 

 دراما 

 روانشناسی 

 رسيال تلويزيونی (بعد از ١٣٥٧) 

 رسيال تلويزيونی (قبل از ١٣٥٧) 

 شعر فارسی 

 شو 

 فيلم های ايرانی قبل از ١٣٥٧ 

 فيلم های ايرانی بعد از١٣٥٧ 

 مذهبی 

 مستند (زندگينامه) 

 مستند (شهرهای ايران) 

 مستند (عرفانی) 

 مستند (هæی) 

 مستند(تاريخی)

 مستند (علمی) 

 دوبله به فارسی 

 ورزشی 

 کمدی 

 کودکان ( Öايشی) 

 کودکان (انيميشن) 

 کودکان (عروسکی و سين¥يی) 

 Name:....................................................................................................

Tel: ......(              ) ....................... - ................. .......................................

Cell: ......(              ) ....................... - ................. ....................................

E-mail:.................................................................................................
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کالسیک ترمه

عمودي:
1- ماه نهم میالدي - انرژي
2- انف - از شهرهاي مازنی

3- عید ویتنامیها - گل شهیدان - طرف چپ - حرف نگفتنی
4- قرض - پر و لبریز - ظرف پلو

5- گیاه - غذاي نیمروز - جاي خالی
6- مرکز کهکیلویه و بویر احمد - سبزي پیچیده - جانوري کیسه دار

7- جنب - مایه ماست
8- عروس ترکی - خواستار

9- راغب - عنوان امپراطوران آلمان
10- ریختن پول به حساب - مرزبان - از شهرهاي مازندران

11- ورزش برفی - خباز - قوم مارپرست هند
12- در - نهادي اجتماعی - اهلی

13- پول آسیایی - پرآوازه - نیزه دار - نوعی حلوا
14- باخبر و آگاه - بافنده

15- وکیل - جانور شناسی

افقی:
1- جوهر درمنه - کارى که در رختخواب مى کنند

2- طال - سهل
3- عالمت بیماري - صورتک - جوهر - دوش و کتف

4- طایفه - زبان مردم کشور تونگا - پیامبر
5- خوابگاه - وارکا - خیانتکار

6- ترازنامه - جاده قطار - بی غیرت
7- نیستی - سنگ معدنی

8- رام - کشک
9- کبوتر صحرایی - دیوار فروریخته

10- دهنه - تیره - خویشان وبستگان
11- شیوه و منوال - تخته سنگ نازك - داراي یک جهت

12- گذر گاه - آراسته سخن - هم اکنون
13- ضمیر اشاره - کیسه کش حمام - عدد و رقم - شعیر

14- پایتخت کره جنوبی - اندیشه و فکر
15- آموزشگاه فنی - نسیان
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کالسیک شادى

عمودي:
1- از شهرهاي مهم ایالت آالباما - راهنمایی - هزار

2- سهل و آسان - حرف گوشه دار - نگهدارنده ساختمان
3- بی خطر - تولد - چه وقت - دیپلماتیک

4- نوعی موشک - حصار
5- اثر آلفرد دوموسه - نژاد کشور اتریش

6- ضربه روحی - سوار - صندلی دندانپزشکی
7- برنج برشته - گیاه رنگرزي - یک دهم

8- جنس به ظاهر قوي! - آغوز - نمناك - مادر عرب
9- از شهرهاي بوشهر - اثر آنتوان چخوف - غل و غش دارد

10- داالن - شلوار کوتاه - فلز چهره
11- شهر خربزه - همیشگی

12- دستی - رسول
13- هر بناي بلند - حرف تعجب - نام آذري - خوف

14- آشیانه - نوشاد - آزادگی
15- شبانگاه - واحد پول الجزایر - شقایق

افقی:
1- بزرگترین شهر ایالت فلوریدا - سریع السیر - جرم دندان
2- باران بهاري - از شهرهاي اطراف تهران - واحد احشام

3- از کوه هاي مهم کشور - آزاد - معمار
4- زمین ترکی - نوعی بستنی - پایتخت ایتالیا - از نهاد برآید

5- زمخت - از مشتقات نفت
6- خط تلفن راه دور - شهر جشنواره - رشد و نمو - ماه سرد

7- رود آرام - واحد پول بلیز - نام قدیم یزد - واحد پول چین
8- رنگ ناخن - بازگشت صدا - کشور عجایب - لیکن

9- سنت - شهر ریشه - پاالن دوز - واحد سطح
10- زیر پا مانده - عالمت مفعولی - حرف درد - خوشرو

11- جوهر بید - تافتن ریسمان
12- عدد عنقا - زینت رو - پرنده خالدار - گشودن معما
13- پدر ترکی - الکترود مثبت - از جزایر مهم اندونزي

14- ننر - سرباز داوطلب - مته
15- منسوب به فن - گوهر بی همتا - آرام

پاسخهاى افقی:
1- میامی - تندرو - طلم

2- وسمی - شهریار - راس
3- بینالود - رها - بنا
4- یر - کیم - رم - اه

5- زبر - گازوییل
6- کاریر - کن - ند - دي

7- دن - دالر - گت - یوان
8- الك - اکو - هند - اما
9- ایین - بن - اکاف - ار
10- له - را - اخ - هیراد

11- سالیسین - مسد
12- سی - مو - سار - حل

13- اتا - اند - سوماترا
14- لوس - نیساري - دریل
15- فنی - یتیمه - اهسته

پاسخهاى عمودي:
1- موبیل - داللت - الف

2- یسیر - کنایه - ستون
3- امن - زا - کی - سیاسی

4- میانبرد - نرا
5- ریال - المانی

6- شوك - راکب - یونیت
7- تهدیگ - روناس - دسی

8- نر - ماك - خیس - ام
9- دیر - زنگها - ناسره

10- راهرو - تنکه - روي
11- ورامین - دایم

12- یدي - فرستاده
13- طربال - وا - اد - ترس

14- النه - داماد - حریت
15- مسا - دینار - االله
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آگهى
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روش هشانا فرخنده باد



شرح در متن ایرانشهر

www.GolchinProducts.com
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شرح در متن ایرانشهر

www.GolchinProducts.com
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شرح در متن میترا
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در حل این جدول شرح یکى از جهات افقى و یا عمودى به شما کمک مى کند تا ضمن پیدا کردن خانه هاى درست 
در جدول آشفته، قطعه هاى پیدا شده را به طور مرتب در کنار هم در جدول پایین صفحه قرار دهید.

کالسیک جور چین

افقی:
1- تشریفاتی - قطار شهري

2- سقز - سنگینی - رادار پرنده
3- باال آمدن آب دریا - اسب نر - زمین 

ترکی
4- رشد - آش - زینت رو - مزه ملس - 

لبریز
5- پاراشوت - سنگریزه - تصدیق فارسی

6- چاي انگلیسی - آمد - بخت برگشته
7- به جا آوردن - نوعی یقه - برداشت 

محصول
8- نوعی خواهر و برادر - همدان سابق - 

دعاي زیرلب
9- محموله - ذره باردار - زمان بی پایان

 - کش  گردن   - طول  واحدهاي  از   -10
مروارید

از   - رازي  شهر   - بی قانون  شهر   -11
کشورهاي اروپایی

12- از نهاد برآید - تخم مرغ انگلیسی - 
واحد سطح - واحد تنیس - بی پایه

13- اندازه قامت - قاپوچی - چه وقت
کیف   - فارس  استان  شهرهاي  از   -14

سفري - ودیعه
کشور  رسمى  عنوان   - اجرت   -15

انگلستان
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شرح در متن ماندانا
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کالسیک حانى

عمودي:
1- مرکز ایالت رودآیلند - شارع

2- نوعی پنیر - دانه کش بی آزار - گردن کش - عدد عنقا
3- عالمت جمع - ترس - جوهر انسان - ماه بزرگ وتمام

4- وسعت - مساوي عامیانه - چاه فاضالب
5- آلت - جدایی - فرشته

6- فایل - زینت رو - نوعی ترشی - مادر عرب
7- میدانی در تهران - روزآینده - بینا

8- از جزایر خلیج فارس - شهر بی قانون - از انواع خط
9- دلهره - خارج شده از دین - عدد دایره

10- راندن مزاحم - کاسه - عدد منفی - رگ گیاه
11- حرف سکوت - دسته دسته - دوبارگی

12- اثر آلکساندر دوما - خطاب بی ادبانه - نکته ها
13- دستی - هم اکنون - طایفه - پایتخت ایتالیا

14- تصدیق روسی - شهر کرمانشاه - از سبزي ها - حرکت هوا
15- چاقو - حیوان مفید - خیانتکار

افقی:
1- از القاب شهر پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیا - سراي محبت

2- جایز - حمام بخار - اکسیر
3- واحد سطح - از کوه هاي ایران - بهره

4- دستکش نرم شکارچی - رود مرزي ایران - خطر کردن
5- معده - تکنولوژي - مظهر الغري

6- مجلس روسیه - تکرارش نوعى سنگ است - نقره گداخته - بازداشتن
7- جنس به ظاهر قوي! - انبوه مردم - غذاي نیمروز

8- پایتخت اوکراین - بهشت شداد - جاده قطار
9- آهو - زمزمه کردن - حرف فاصله

10- محافظ گل - شک و تردید - آخر چیزي - حقه
11- زمین ترکی - اکونومی - لم

12- رسوم - آتش - پرخور
13- سنگ سبز قیمتی - گزارش - آش

14- چیره شدن - گل دندان نشین - یار برهمن
15- خوب وخوش - از انواع تویوتا - تداخل
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شرح در متن فرخنده
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آغاز سال نوى عبرى فرخنده باد



کالسیک پریا

عمودي:
1- لقب کشور ایسلند - مرغ سحر

2- پرخور - دلهره - مرطوب
3- از پنیرها - مشهور و معروف - توان آخر

4- حرف فاصله - آشیانه - عیبها
5- گرد و غبار - الهه شکار - نکته ها

6- اسوه - سبزي معطر - وفاي به عهد
7- مزه ملس - عقل و خرد - مرغابی - خالص

8- عید ویتنامیها - خالو - میوه پخته در شکر - آزاده
9- برگ کاغذ - سوغات اصفهان - کشتی جنگی - تکنیک

10- پیک کاغذي - انرژي زا - رییس دربار
11- قصه گوي - دیو شاهنامه - جاي بازگشت

12- میوه قابل خوردن - اهمال - مکان
13- مادر عرب - ایما - شهر صنعتی ایران

14- دستبرد به غذا - زوجه - هویدا
15- خمس و زکات - معشوقه هیتلر

افقی:
1- جزیره فوتبالی انگلیس - خانم

2- صریح - گریختن - بالکن - راوي
3- نمک متبلور - کوچکترین ذره - بازي خانمانسوز - انس

4- افسرده - سارق - اونیفرم
5- خدمتکار پیر - تخم مرغ انگلیسی - درشکه هندي

6- پنهانی - چوب سوزاندنی - تصدیق روسی
7- زمین ترکی - مرکز ویتنام - پایتخت مصر

8- مخفف خانه - جنازه - منقار - مرغ سعادت
9- مرز - نومید - آب آذري

10- حرف همراهی عرب - ناموس - منطقه تفریحی کرج
11- نگهبان خرمن - علم پزشکی - بوزینه

12- ینگه دنیا - کرانه آسمان - همراه و یاریگر
13- ضربه سر - نوعی طالق - اسم - مرزبان

14- قوت الیموت - سیب - تابه نان پزي - از نتها
15- باقیمانده غذا - اعزل
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شرح در متن سونیا

 بیش از 30 سال تجربه انتشاراتى شرکت کتاب

 در خدمت انعکاس
فعالیت هاى فرهنگى شما
منطبق بر تمامى استانداردهاى بین المللى چاپ کتاب

 چاپ کتاب از حروفچینى تا پخش با رعایت حقوق قانونى
نویسنده و ناشر

310.477.7477
تلفن رایگان براى خارج از لس آنجلس

800.FOR.IRAN
FAX: 310.444.7176

1419 Westwood Blvd.
 Los Angeles, CA 90024

www.ketab.com
ketab1@ketab.com
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کالسیک مهشیدکالسیک مهشید

عمودي:
1- از خوانندگان پاپ زن ایرانی - نان کور

2- انتقال بیماري - مردگان
3- ضمیر خارجی - خوشحال - یکی از انواع شمشیر در مسابقات - شعله آتش

4- آستانه - نخ تابیده - خبر گزاري ایران
5- شتر تندرو - اثر دافنه دوموریه - درخت جوان

6- مروارید - نهال خرما - زه کمان - واحد مقاومت
7- راهرو - پایانه

8- حرف تعجب - چاي انگلیسی - ضمیر غائب - دل آزار کهنه
9- خاسر - دریایی در شمال اقیانوس آرام

10- رهن - عصب - داغ انگلیسی - واحد سطح
11- ریسمان آویزان کننده میوه به سقف - خریدار - اسم پسرانه

12- ردیاب - حصار - از آالت موسیقی
13- کشتی خالی - جاي بازگشت - سوغات روسیه - زیان رساندن

14- از ادویه ها - خیس
15- لقب سهروردي - خمیازه

افقی:
1- بانوي آواز ایران - اثر ژولین گرین

2- سیاهرگ - پایتخت ارمنستان
3- مزه خرمالو - واحد پول هائیتی - رگ گیاه - حرف درد

4- آرزوي بزرگ - پایتخت یونان - نخ بافتنی
5- ریگ نرم - اما - عنوان امپراطوران آلمان

6- آتش - باالپوش بلند - بهشت شداد - انسان
7- ماشین مبدل انرژي - تابناك - توان آخر

8- جگر سفید - خوف
9- ضمیر جمع - با کوچکترین صدایى مى شکند- یاقوت سرخ

10- بیهوشی - ماده بیهوشی - یار برهمن - شگون
11- تازه راه افتاده - تیراندازي - جنس

12- زبانه ترازو - ذره باردار - متحیر
13- یادداشت - شرط بستن - سلول جنسی - رمزینه

14- آثام - پایتخت عربستان
15- نام دیگر کتاب سیاست نامه - فی سبیل
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روش هشانا فرخنده باد



زنجیره حروف

حروف داده شده را در خانه  هاى مناسب جدول قرار دهید. براى راهنمایى، تعدادى 
از حروف در جدول مشخص شده است.

3 حرفی : 
انه

ایش
برق
بنى

ترن
تنه

شوى
گهن
لبق
نسو

نشا
هلن

4 حرفی : 
آل سا
دامى

سیتا
فورد

محاط
نکاپ
وعاظ
یزنه

5 حرفی : 
آبگون
اثبات

احالف
ادبیل

اطوار
آماده
ایوار
بادپا

بدرود
بیخته

تراهى
تاللو

تورات
داشتن
روانى

روشنى

سوگند
شاهین

فرفور
قفران
لیچا ر
ماورا

متفرس
مصلوب

مفقود
نظافت
یایسه

یک ودو
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شرح در متن سارا
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روش هشانا فرخنده باد



سرگرمى تصویرى
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شرح در متن ونوس
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شرح در متن آتنا
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کالسیک مونا

عمودي:
1- تخته سنگ نازك - آهنگ نظامی - وفاي به عهد

2- طرف چپ - فصیح - کپر و کومه
3- پلنگ - باج و خراج - از الفباي یونانی
4- ثور - ابر سطح زمین - طایفه - ناشنوا

5- نگاه خیره - جامه خشن - دسی
6- واحد پول بلیز - گله کردن - منسوب به فن
7- میوه تلفنی - مفتش - رانندگی به انگلیسی

8- پماد سرماخوردگی - الیق و درخور - ماه پیروزي
9- دوره پس از بیماري - خرس چینی - حرف انتخاب

10- شامل همه - واحد پول چین - آهسته
11- آسیاب دستی - از انواع ماهی - چه وقت

12- بویایی - پایتخت سوئیس - قدم یک پا - دستگاه مولد نیرو
13- جانوري کیسه دار - پیکره - نوعی یقه

14- همجوش - مسافر - از شهرهاي مرکزي
15- رود معروف آلمان - بیماري - متبسم

افقی:
1- پایتخت سنت وین سنت - پیدا و ظاهر

2- کوچک انگلیسی - تارهاي نخ دوات - سرور
3- کرم حشره - قیچی پشم زنی - خرس ترکی

4- واحد سطح - نی میان تهی - عدد خیطی - کوهی در زاگرس
5- سرپرست رعایا - عنوان بندي

6- گوشت ترکی - سرایدار مدرسه - عدد حمام
7- نکوهش - یدك - سرود گدایان

8- الگو - سرخرگ - دهانه اسب
9- اثر شاتوبریان - برابر و مساوي - انبان

10- بازگشت صدا - پنبه زن - مسمار
11- اسباب جهت یابی - همت قوي

12- شقایق - خداوند - شیمی کربن - رخسار
13- ذره باردار - معانی - پیک

14- آتش زنه - پدر شعر نو - خط تلفن راه دور
15- نام دیگر گارمون - لباس سنتی ژاپن
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شرح در متن ندا
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براى حل جدول سودوکو نباید در هر مربع کوچک تر 3 در 3 هیچ عدد تکرارى وجود داشته باشد. 
همچنین هیچ عددى در یک سطر یا ستون مربع بزرگ 9 در 9 تکرار نشده باشد. 

جدول ریاضى سودوکو
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کالسیک الله

عمودي:
1-ایثار و بخشش - ترموستات - اعضاء

2- خرس ترکی - پایه کارمند - رنگ دریا
3- زباله - پایداري و ایستادگی

4- خسیس - از اول تا آخر - حرف نگفتنی
5- لکه سفید روي ناخن - ضمیر تکبر - نان پوك روستایی - دایه ترکی

6- رشد - عسل
7- لعاب نشاسته - شامل همه

8- عضو جونده - سنگ سرخ - عزیز
9- ساز ضربی - بوزه

10- پاك کردن غالت - سیفون
11- طایفه - واحد پول قطر - طریق کوتاه - درخت انگور

12- صنم - فواره - وارفته
13- زمین زدن در ورزش کشتی - علم تشریح

14- ننر - خروس - معمار
15- شلوار کوتاه - منسوب به بهار - میوه هندي

افقی:
1- کلوخ - آموختنی لقمان - میوه ترش شده و فاسد

2- گوژپشت - یگانه
3- بز نر - برچسب کاال - قلم

4- تار - ابهت
5- ضمیر خارجی - پهلوان زورخانه - خاك صنعتی

6- کافی - صداي بلند
7- کاردیده - اسم - عاقبت جوینده

8- با - صدمه و آسیب - آزاد - هرگز نه عرب - حرف انتخاب
9- ماده حیاتی محیط اطراف سلول - سود حرام - پس فردا

10- آمار متوسط به ازاي هر نفر - تالفی کردن
11- گوشت ترکی - کنایه از فرزند عزیز - مایع حیات

12- کالغ سیاه و سفید - الهه عقل
13- دورویی - ترکیب سیمان با پنبه نسوز - عدد حمام

14- خانه - کوه نرم
15- دایره - آقا - سبوي آب
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شرح در متن رکسانا

کتاب 
ولى امر مسلمین جهان

روایت توهم والیى، جهانگشایى 
تخیلى و جباریت مقدس

نگاهى به کارنامه رهبرى 
سید على خامنه اى

به قلم مجید محمدى
از انتشارات شرکت کتاب
www.ketab.com
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حل جدول هاى ایرانشهر شماره 53

آشفته بازار

شبنم

شادى

هدیه آناهیتا

ترمه

مستانه مهتاب

مژگان
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حل جدول هاى ایرانشهر شماره 53

پریا

الله

حانى

مونا

جورچین

مهشید

داد
سالمت

مهرگان
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حل جدول هاى ایرانشهر شماره 53

فرانک

فرخنده

ونوس

مریم

سونیا

آتنا

ماندانا

سارا

ندا
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حل جدول هاى ایرانشهر شماره 53

رکسانا

ساغر

سودوکو 
کاکرو 

نسیم

میترا

مسابقه

ایرانشهر
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راهنماى حل جدول
اثر احمد محمود: زمین سوخته

 اثر ادگارآلنپو: نقاب سرخ
اثر آرتور شنیتسلر: یک افسانه

اثر ارنست همینگوى: نسل گمشده
اثر اسکاروایلد: رویاى شب

اثر آلبرکامو: تبعید و سلطنت
اثر آلفرد دوموسه: ریال

اثر آلفونس دوده: پسرك
اثر آلکساندر دوما : دنیس

اثر آلکساندر دوما:  رابینهود
اثر آلکساندر دوما: اسکانیو

اثر آلکساندر دوما: مادام کاملیا
اثر الکسی تولستوي: آناستازیا

 اثر آلکسی تولستوي: یکتیر
اثر الکساندر دوما: ابوالهول سرخ

اثر امیل پاالدیل: وطن
اثر امیل زوال: رویا

اثر امیل زوال: صبح آوریل
اثر امیلی برونته: بلندي هاي بادگیر

اثر آناتول فرانس: عروسى مجلل
اثر آناتول فرانس: عشق و عصیان

اثر آناتولی مارچنکو: سیماي زنده بگوران
اثر آنتون چخوف: ایوانف

اثر آنماري سلینکو: دزیره
اثر اوژن سو: ماتیلدا

اثر آیزاك آسیموف: المپیک کهکشانها
اثر ایلیا ارنبورگ: رویداد زمین

اثر ایوان تورگینف: دود
اثر برنارد شاو: شیرهاى جوان
اثر برنارد شاو: مرد سرنوشت

اثر بهمن فرسی: زیر دندان سگ
اثر پل مارى ورکن: ترانه خوش

 اثر تامس الیوت: سفرمگى
اثر توماس هریس: یکشنبه سیاه
اثر تئوفیل گوتیه: یک مو میایى
اثر جان آزبرن: دشمن خصوصى

 اثر جرج بایرون: دون ژوان
اثر جک لندن: اعتراف

اثر جک لندن: دختر برفها
اثر جالل آل احمد: اورازان

اثر چارلز دیکنز: سرود کریسمس
اثر چارلز دیکنز: ناقوسها

اثر خوزه آچهگاري: مرد دیوانه
اثر داستایوسکی: خاطرات خانه اموات

اثر داستایوسکی: شبهاى روشن
اثر دافنه دوموریه: بهانه

اثر دافنه دوموریهک رازهاى زندگى یک زن
 اثر دانیل استیل: سرینا

اثر دوماریو: زندگى ماریان
اثر رادیار کیپلینگ: هفت دریا

اثر زرین کوب: با کاروان اندیشه
اثر ژان باتیست مولیر: بیمار خیالى

اثر ژان راسین: ایفیزنى
اثر ژان ژاکروسو: امیل

اثر ژان گوره: خواجه تاجدار
اثر سامرست موام: اسارت بشرى

اثر سامرست موآم: هفتمین قربانى
اثر سرآرتور کونان دویل: شرلوك هولمز

اثر سیلویا وارنر: بى گناه و گناهکار
 اثر سیمون دوبوار: جنس دوم

 اثر شاتوبریان: اتاال
اثر شاتوبریان: رنه

 اثر شکسپیر: شاه لیر
اثر فرانتس کافکا: نامه به پدر

اثر فرانسیس هارت: چینى بت پرست
اثر فون دنیکن: ارابه خدایان

اثر کالدول: شمال دانوب
 اثر گالبدرهاي:آهوى کوهى

اثر لرد جرج بایرون: الرا
اثر مارك تواین: تام سایر

اثر مارك تواین: هکل برفین
اثر مارگریت دوراس: تابستان هشت

اثر مجید مختارى: انسان و شعر معاصر
اثر محمدعلی جمالزاده: تلخ و شیرین

اثر محمود دولت آبادي: کلیدر
اثر مسعود بهنود: امینه

اثر مهدي یلفانی: قبل از پاییز
اثر میکا والتارى: سینوهه

 اثر نیچه: سپیده دم
اثر نیکالي گوگول: راهزنان

اثر نیما یوشیج: قلم انداز
 اثر هربرت جرج ولز: انورونیکا
اثر هرمان مرویل: نهنگ سفید

 اثر هرمان ملویل: بیلى باد
اثر هرمان هسه: سیدارتا

اثر هنرى جیمز: هیوالى جنگل
اثر والتر اسکات: ایوان هو
اثر ویکتور هوگو: بینوایان
اثر ویلیام آیریش: کابوس

اثرمحمدعلی جمالزاده: آدم بدنام
از اآثار فروغ فرخزاد: اسیر

از آثار جرج ولز: ماشین زمان
از آثار جیمز هیلتون: ما تنها نیستیم

از آثار فریدون توللی: پویه 
از اثرهاي معروف عبید زاکانی: رساله ده فصل

از اثرهاي معروف ناصر خسرو:سفرنامه
از القاب ایالت آیووا: کمبربند ذرت

از انواع ابرها: استراتوکومولوس
از ایالتهاي جنوبی آمریکا:آالباما

از ایالت نامدار ایران: بختیارى

از تنگه مهم جهان: فلوریدا
از جزایر بزرگ جهان: زالندنو

در  پراویدنس  شهر  معتبر  دانشگاههاي  از 
رودآیلند: براون

جنوبی:  کارولیناي  زیباي  هاي  دریاچه  از 
لیکماریون

از شهرهاي استان فارس: اقلید
از شهرهاي جنوب آمریکا که به آن لقب شهر 

جادو دادهاند: بیرمنگام
از شهرهاي چهارمحال بختیاري: فارسان

از شهرهاي سیستان و بلوچستان: سراوان
از شهرهاي فارس: داراب

از شهرهاي کردستان: بیجار
از شهرهاي کرمان: بم

از شهرهاي مازندران: بهشهر
از شهرهاي مهم آریزونا: یوما

از شهرهاي مهم ایالت آریزونا: توسان
از شهرهاي مهم ایالت آالباما: موبیل

از شهرهاي مهم ایالت آالسکا: انکوریج
از شهرهاي مهم ایالت اوهایو: کلیولند

از شهرهاي مهم ایالت جورجیا: کلمبوس
از شهرهاي مهم تگزاس: داالس

از قبایل سرخپوست ساکن آریزونا:  تاواهو
 از کتابهاي جین وبستر:جرى جوان

از مجالت ایرانی که در آتالنتا منتشر میشود: 
مجله پردیس

از مراکز بزرگ شهر شیکاگو: جان هنکاك
اصطالحی در ورزش کشتی: کنده کشى

آفریده شدگان: آنام
بخت آزمایى: التارى

بدید: خورجین
بلندترین قله ایالت تنسی: کلسینگمن

بندر سینمایی: کازابالنکا
پاراشوت: چتر نجات

پایتخت استرالیا: کانبرا
پایتخت اکوادور: کیتو
پایتخت برزیل: برزیلیا

پایتخت پورتوریکو: سن خوان 
پایتخت دومنیکا: روسو

 پایتخت سنتلوسیا: کاستریس
پایتخت کاستاریکا: سان خوزه

پایتخت کنیا: نایروبى
پایتخت گویان: جرج تاون

پایتخت مغولستان: اوالن باتور
پایتخت مقدونیه: اسکوپیه

پایتخت نیجریه: الگوس
پایتخت ونزوئال: کاراکاس

پایه چراغ: مشکات
پدر ترکی: اتا

پرنده خالدار: سار
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راهنماى حل جدول

 داخل آمریکا

$ 100

$ 150

کانادا

$ 200

$ 250

اروپا

$ 250

$ 350

25 شماره

50 شماره



جدول هزینه اشتراك مجله ایرانشهر NAME:
LAST NAME:
ADDRESS:
SUITE#:
CITY:
STATE:
ZIP CODE:
TEL:

شما مى توانید با انتخاب گزینه مورد نظرتان در جدول اشتراك وجه آنرا از طریق چک به حساب .KETAB CORP پرداخت 
نمایید و یا با تماس با ما از طریق کارت هاى اعتبارى خود وجه مورد نظر را انتقال دهید.

الزم به ذکر است شرایط ارسال و زمان دریافت مجالت تابع شرایط پست ایاالت متحده خواهد بود.

اینجانب ...................................................... ضمن مطالعه اطالعات فوق، متقاضى اشتراك مجله جدول ایرانشهر از شماره ........

امضا
 

........................... براى مدت   50 شماره/  25 شماره مى باشم.                                              

      

      

تاریخ:...............................................فرم تقاضاى اشتراك جدول ایرانشهر

براى اشتراك، فرم فوق را تکمیل نموده و به همراه چک به آدرس مجله ارسال فرمایید و یا با دفتر مجله تماس بگیرید

 تاالر معروف ایالت پنسیلوانیا: استقالل
ترکیب ضد میکروبى: آنتى بیوتیک

تمدنی در ایالت ایندیانا:  ادنا
تئودولیت: ارتفاع یاب

جانداران تک سلولی: آغازیان
جزیره فوتبالی انگلیس: ساوت همپتون
چهارمین شهر بزرگ آمریکا: هیوستون

حکمران شهر: فرماندار
خبر گزاري دانشجویان: ایسنا

خبرگزاري افغانستان:آریانا
خط تلفن راهدور: کاریر

خیو: ایدهان
دارایشرف و اعتبار: آبرومند

دندانهاي تیز جلو: ثنایا
رشته کوهی در افغانستان: هندوکش

رشن: فرشته عدالت
رفیق ترکی: یولداش

رهبر جنبش حقوق مدنى امریکا: مارتین لوتر 
کینگ

رهبر قواي مکزیکی در جنگ آالمو: سانتا انا
رودخانه معروف ایالت آریزونا: کلورادو

رودخانهاي در ایالت ایندیانا: واباش
رودخانهاي در پنسیلوانیا: الگنى

روغن زیتون: مهل
آرکنسا:  متولد  آمریکا  سابق  جمهور  رییس 

بیل کلینتون
زادگاه اقبال الهوري: سیالکوت

زیباي افسانهاي یونان باستان: نارسیس
سرباز داوطلب: نیسارى

سیب آذري: الما
شاعره پرآوازه آمریکایی: مایا آنجلو

شاگرد ابن سینا: بهمنیار
شاهکار علی اکبر دهخدا: لغت نامه
شهر دانشگاهی انگلستان: کمبریج

شهر مارکوپولو: ونیز
شهر معروف به بهشت جنوب: میامى

شهري نزدیک شیکاگو: وینتکا
فاصله بین دو پرده نمایش: انتراکت

فرشته آبها: آناهیتا
فرودگاه پاریس: اورلى
قاتل گاندي: رامینات

قطشه: آناناس
قنداق: اشتک

قهرمان جنگل: تارزان
کاخی در تهران: صاحبقرانیه

کارگردان فیلم فرش باد: کمال تبریزى
کاشف رادیوم: مارى کورى

 کاشف نروژي قطب جنوب: آموندسن
کشت:  گلوله  ضرب  به  را  لینکلن  که  کسی 

جان ویل کسبوث
کشتی ژاپنی: سومو

کلرور آمونیوم: نشادر
کودکی که  از پا متولد شود: یتن

گوشى پزشکى:  استتوسکوپ 

لقب شهر فیالدلفیا: شهر عشق برادرانه
لقب کشور تبت: بام دنیا
مابعد الطبیعه: متافیزیک

ماده مقوي خوراکی ها: ویتامین
مخترع پیانو: کریستوفر

مرکز ایالت آریزونا: فینیکس
مرکز ایالت اورگان: سیلم

مرکز ایالت فلوریدا آمریکا: تاالهاسى
مرکز ویتنام: هانوى

مرکز استان البرز: کرج
معروف ترین بناي تیسفون: کاخ کسرى

معنی آالسکا در زبان بومیان آنجا: سرزمین 
اصلى

منتطقه تفریحى کرج: آسارا
میوه مقدس: زیتون

نام دانشگاهی در پنسیلوانیا: تمپل
نام قدیم سبزوار: بیهق

نام قدیم شهر مالیر: دولتآباد
ساسکس  دالویر:  ایالت  شمالی  منطقه  نام 

کانتى
نام یکی از پسران رستم: فرامرز

نگهبان چماق بدست: یساول
نمدمال: لباد

نوزدهمین ایالت الحاقی به آمریکا: ایندیانا
نوعی از محلول: امولسیون

نوعی کالباس: مارتادال
نیروگاه معروفی در آالباما: بلفانته
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سال نوى عبرى فرخنده باد



مسابقه

مـسابقه ویــژه رمزدار 55

عمودي:
1- اثر تامس الیوت -اسم زنانه - عضو پرکار بدن

2- رده ودسته - مژده - کشور چکمه اي
3- شتر گاو پلنگ - جریان باد - خویشان وبستگان

4- چه وقت - ناکام - دشمن سخت
5- یار مشهدي - چاله عمیق - آزار و اذیت - بچه شرور

6- دل آزار کهنه - متد - بز نر - چاي انگلیسی
7- آبیار - ذئب - ترش و شیرین

8- عالقه و ارتباط - غذایی ایتالیایی
9- ماده بیهوشی - سالح کاشتنی - از شهرهاي آذربایجان غربی

10- غوزه پنبه - رفیق - حیوان مفید - دوستی و عالقه
11- خون بها - چیز - شایسته - خروس مازندرانی

12- یار برهمن - کیمیا - ضمیر فرانسوي
13- مرکز استان فارس - شکمو - نکاپ

14- ماش - کاال - زینت رو
15- صفحه مدار الکتریکی - پدر شعر نو - خودکشی

افقی:
1- اثر سامرست موام - دندانه شانه

2- طلوع صبح - خواب خوش - حالوت
3- دایه ترکی - سود حرام - فرشته مغضوب

4- نگاتیو - صداقت - ناامیدي
5- مخفف گواه - خراط - صندلی اسب

6- حرف دهان کجی - بنوسیاه - دورویی - حرف ندا
7- پایتخت قطر - واحد والیبال - دسی

8- طال - ناشنوا - حرف انتخاب - کلید موسیقی
9- پرداخت باقلم - لباس اتاق عمل - سنگ تابان

10- شهر رازي - شیوه رفتار - دریاچه زیباي لرستان - حرف فاصله
11- پدر ترکی - اصطالحی در ورزش بسکتبال - رتبه بندي کاراته

12- به جا آوردن - موش صحرایی - پهنا
13- راهنمایی - قالب کمربند - فرصاد

14- نام زنانه - ورم پوست سوخته - بیهوشی
15- زبان مردم تایلند - نویسنده کتاب سووشون

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨
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مسابقه

مـسابقه ویــژه رمزدار 55

1- جوایز این مسابقه از سوى شرکت کتاب و با قرعه کشى در اختیار برندگان خوش شانس 
قرار خواهد گرفت.

2- فقط عزیزانى که اصل فرم ذیل را به همراه جدول حل شده مسابقه ویژه و رمز آن ارسال 
نمایند، در قرعه  کشى شرکت داده مى  شوند.

3- براى شرکت در مسابقه، فقط حل جدول مخصوص مسابقه الزامى است.
4 -پاسخ  هاى خود را به آدرس زیر ارسال کنید و روى پاکت بنویسید مجله ایرانشهر

 1419 Westwood Blvd, Los Angeles, CA 90024. USA

5- مهلت ارسال پاسخ  ها حد اکثر تا 20 روز پس از تاریخ انتشار روى جلد مجله است.

نام و نام خانوادگى:  ........................................................................

رمز: ازجشنواره هاى معتبر آمریکایى :
.....................................................................

- جوایز این مسابقه از سوى شرکت کتاب و با قرعه کشى در اختیار برندگان خوش شانس 

ارسال اصل این فرم الزامى است

Name:.................................................................................................... 

Last name:............................................................................................

Address:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Suite#:..............................City:........................................................... 

State:........................................... Zip:............................................... 

Tel: (              ) ....................... - ................................

E-mail:......................................................................
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