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نكته به نكته مو به مو

بيژن خليلى

گمان مى كنم يكى از روزهاى بهار 1352 خورشيدى بود كه به يكباره در 
كتابخانه دانشكده مهندسى دانشگاه پهلوى شيراز هياهويى درگرفت چرا كه 
كپى برگه هايى از كتاب «ايران در آستانه انقالب مشروطيت» باقر مومنى كه 
تازه تجديد چاپ شده بود در زير شيشه هاى ميز كتابخانه توسط بروبچه هاى 
بهائى قرارداده شده بود و اين به تيش قباى اعضاى انجمن اسالمى دانشگاه به 
شدت برخورده بود و خالصه قشقرقى بپا بود . اهميت موضوع در اين بود كه 
شايد براى نخستين بار (حداقل براى من)  كه مى ديدم كه بهائيان نيز برخالف 
دستور صريحى كه به آنها داده شده است كه در امور سياسى دخالت نكنند، 
خواسته بودند حقانيت جنبش باب را از طريق اين كتاب و باقر مومنى كه 
يكى از اعضاى حزب توده بود و چپ بود و مخالف دستگاه و مورد توجه 
روشنفكران، به ثبوت برسانند و در چهره يكايك آنها كه خيره مى شدى يك 
نوع برق پيروزى را در چشمانشان مى خواندى. موضوع با دخالت پليس 
دانشگاه و جمع آورى صفحات كتاب از زير شيشه ها به پايان رسيد ولى 
خاطره آنروز و روزهاى پس از آن هيچگاه از ذهن من بيرون نرفت. چرا كه 
اين حركت قند را در دل من نيز آب كرده بود كه باالخره اقليت بزرگ بهائى 
نيز برعليه ظلم و ستم اكثريت برخاسته و مى خواهد دروغ ها و وارونه نشان 
دادن حقيقت را برمال كند هر چند با توجه به سكوالر بودن حكومت آن زمان، 
اقليت ها ترجيح مى دادند كه با عدم سر و صدا و آرام به موفقيت هاى خود 
بيفزايند و با كسب دانش و خدمت به هم ميهنان شان اين شهروندى درجه 
دوم را به شهروندى درجه اول تبديل كنند و احترام همگانى را بدست بياورند 
غافل از اين كه اين آرامش پيش از توفان است و اهريمنان چه در كسوت 
آخوند و چه در كسوت روشنفكر خواب هاى ديگرى براى ايران و ايرانى 
-دانسته و نداسته- ديده اند و مى خواهند ايران را به عهد جهل و جنون و 

جنايت برگردانند.
من اين جا روى سخنم با آخوند جماعت نيست، با فلسفى و خمينى و 
انجمن حجتيه تبهكار نيست، چرا كه از آن ها جز اين انتظار نيست كه با 
بهائيان به عنوان دگر انديش بستيزند. روى سخنم با آن دسته از روشنفكرانى 
است با همه آگاهى هايى كه از شقاوتى كه بر بهائيان رفته است داشته اند 
هرگز در طرف ستم ديده نايستادند و هنوز هم كه هنوز است برخى از آنها 
با همان انديشه بشر ستيزشان، بهائيان را و بقيه  اقليت ها را خوار مى دارند.

در فوريه سال 2009، بيانيه اى با عنوان «ما شرمگينيم»* از سوى گروهى از 
روشنفكران در خارج از ايران منتشر شد كه متن اعالميه به اين شرح است:

ما شرمگينيم!
يك و نيم قرن سركوب و سكوت كافيست!

به نام نيكى و زيبايى، به نام انسان و به نام آزادى 
به عنوان انسان ايرانى، از آنچه طى يك و نيم قرن گذشته در ايران، در حق 

شما بهاييان روا شده است، ما شرمگينيم
ما بر اين باوريم كه هر ايرانى بايد بتواند «بى هيچگونه تمايزى، بويژه از 
حيث نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، دين، عقيده سياسى يا هر عقيده ديگر،» 
و همچنين منشاء قومى يا «اجتماعى، ثروت، والدت يا هر وضعيت ديگر 
از تمام حقوق و همه آزادى هاى ذكر شده» در منشور جهانى حقوق بشر 
بهره مند شود، اما بهاييان ايران از اولين روزهاى ظهور آيين بهائيت، تا به 
امروزبه خاطر باورهاى دينى خود از بسيارى از حقوق انسانى محروم 

بوده اند. 
بنا به شواهد و مستندات تاريخى، ازابتداى شكل گيرى آئين بابى و سپس 
بهائى در ايران، هزاران تن، تنها به دليل اين باورهاى دينى خود، به تيغ 
تعصب و خرافه به قتل رسيده اند. تنها در نخستين دهه ميالد اين آيين، 
نزديك به بيست هزار تن از وابستگان آن در شهرهاى مختلف ايران به قتل 

رسيدند. 
ما شرمگينيم از اينكه در آن دوران صدايى در مخالفت با اين كشتار 

بربرمنشانه ثبت نشده است و
ما شرمگينيم از اينكه تا به امروز نيز صداها در محكوميت اين جنايت 

هولناك جسته و گريخته و نارسا بوده است.
ما شرمگينيم از اينكه عالوه بر سركوب شديد نخستين دهه هاى حضور 
بهاييان، در صد سال گذشته نيز، اين گروه از هموطنان ما مورد حمله هاى 
ادوارى قرار گرفته، منازل و محل كار آنها به آتش كشيده و تخريب شده 
و به جان و مال و ناموس آنها تجاوز شده اما جامعه روشنفكرى ايران در 

مقابل اين فاجعه خاموش مانده است.
ما شرمگينيم از اينكه طى سى سال گذشته قتل بهاييان، تنها به جرم 
باورهاى دينى شان شكل قانونى به خود گرفته و بيش از دويست بهايى 

به قتل رسيده اند و 
ما شرمگينيم از اينكه گروهى از روشنفكران فشار عليه بهاييان را تئوريزه كرده اند.
ما شرمگينيم از سكوت خود در مقابل اينكه بسيارى از سالمندان بهايى 
پس از ده ها سال خدمت به ايران، از دريافت حقوق بازنشستگى محروم 

ژست روشنفكرى با 
تئورى متحجرانه در قبال 

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

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

امضا
 

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

      

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

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

هستند .
ما شرمگينيم از خاموشى خود در مقابل اينكه هزاران جوان بهايى، به دليل 
باورهاى دينى خود و صداقت در بيان اين اعتقادات، از امكان تحصيل در 

دانشگاه ها و مدارس آموزش عالى ايران محروم هستند.
ما شرمگينيم از سكوت خود در مقابل اينكه كودكان بهايى به دليل 
باورهاى دينى والدين خود، در مدارس و معابر مورد تحقير قرار مى گيرند. 
ما شرمگينيم از خاموشى خود در مقابل اين واقعيت دردناك كه در ميهن 
ما فشار و تحقير عليه بهاييان به طور سيستماتيك اعمال مى شود، تعدادى 
فقط به خاطر اين باور دينى در زندان به سر مى برند و خانه ها و محل كار 
آنها مورد حمله و تخريب قرارمى گيرد و گاه حتى آرامگاه هاى مردگان اين 

گروه از هموطنان ما از تعرض به دور نمى ماند. 
ما شرمگينيم از سكوت خود در برابر سياهه طوالنى، اندوه بار و دهشتناِك 
حق كشى هاى نهادينه شده در قوانين كشور ما عليه بهاييان، و بى عدالتى ها 
و فشارهاى دستگاه هاى رسمى و غيررسمى در مورد اين گروه از هموطنان

ما شرمگينيم به دليل اعمال جنايت ها و بى عدالتى ها و ما شرمگينيم به 
دليل سكوت خود در برابر اين اعمال. 

هم چنان كه مالحظه مى فرماييد يكى از بندهاى اين اعالميه ، تئوريزه كردن 
فشار عليه بهائيان توسط روشنفكران است و براستى اين روشنفكران كيانند.

من در ايرانشهر شماره 158 – 14 دسامبر 2001 با عنوان «على اصغر 
حاج سيد جوادى و نيم قرن ادعاهاى پوچ و تحليل هاى توخالى»   نشان 
داده بودم كه آقاى حاج سيدجوادى كه عضو كميته حقوق بشر ايران پيش 
از انقالب بود چگونه در دوران پيش از انقالب با تجزيه و تحليل هاى ضد 
بشرى خود اقليت بهائى و يهودى را مسئول غصب حاكميت ملت ايران 

توسط حكومت وقت جا زد و چه كسى است كه نداند فريب توده ناآگاه 
اگر در گذشته فقط توسط ماليان انجام مى شد اينك هم توسط ماليان و 

هم توسط برخى از روشنفكران انجام مى شود.
در همان مقاله براى  آقاى حاج سيدجوادى نوشتم

چرا يكبار دست به قلم نبرديد و به اهل منبر كه بهائيان را به ناسزا 
مى گرفتند و خونشان را حالل اعالم مى كردند، و با فتواهاى خود 
عوام الناس را بر جان و مال آنان مسلط مى كردند، اعتراض نكرديد؟ 
اگر آزاديخواه هستيد، چرا در همان اوان حكومت اسالمى، يك بار 
دست به قلم نبرديد و از حقوق پايمال شده و خون هاى به ناحق ريخته 
شده بهائيان -كه تنها به دليل دگرانديشى به مرگ محكوم شدند- دفاع 
نكرديد؟ آن زمان كه عِرق روشنفكرى و مبارزه شما از «نقض حقوق 

مدنى و سياسى» كجا رفته بود؟
آقاى حاج سيدجوادى و بسيارانى از قماش او حتى پس از اعالميه

 «ما شرمگينيم» قدم به جلو نگذاشتند و از ملت ايران از سويى و از سوى 
ديگر از جامعه بهائى پوزش نخواستند ، براى داشتن ملتى سربلند و آزاد بايد 

كه راه بازگشت اين افراد به سوى ملت باز باشد.
 شايد كه اين دستينه اثرى بنمايد.

 پانويس:
* تاريخ پانزده بهمن 1387 – سوم فوريه 2009 و انتشار مجدد همراه با 
امضاهاى جديد: بيست و پنج بهمن 1387- سيزده فوريه 2009 ، بيانيه اى 
از سوى جمعى روشنفكران ايرانى( 250 نفر)  با عنوان «ما شرمگينيم» 

منتشر شد.
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پرونده -171 سال خدمات جامعه بهائى به جهانيان

اين باغ آرام و ساختمان مجلل در دامنه كوه 
بى  اسرائيل  غرب  در  حيفا   بندر  در  كرمل 
شك تصويرى است كه آيين بهائى براى آينده 

جهان ترسيم مى كند.
آن  در  كه  آرامش  و  صلح  از  پر  جهانى 
دموكراسى و احترام به حقوق بشر راه را براى 
انسان ها  يكپارچگى  و  وحدت  پايدار  توسعه 

هموار مى كند.
بهائى  سطور  اين  نويسنده  نكنيد؛  اشتباه  نه 
مستقل  روزنامه نگارى  مقام  در  بلكه  نيست. 
سعى دارد تا با نگاهى به دور از حب و بغض هاى معمول و بر اساس 
اصولى كه باورهاى جامعه بهائى را تشكيل داده است، تصويرى عينى 
از جامعه بهائيان جهان كه اين روزها در آغار صد و هفتاد يكمين سال 
پيدايش اين آيين، نزديك به  هفت و نيم ميليون نفر از ساكنان كره 

زمين را تشكيل مى دهند، به دست دهد.
ساختمان مجلل باغ زيباى دامنه كوه كرمل در حقيقت بيت العدل اعظم 

است. جايى كه عالى ترين مقام تصميم گيرى در آيين بهائى مى باشد 
بهائى  آئين  در  تفرقه  و  انشعاب  آمدن  وجود  به  از  جلوگيرى  وبراى 
تشكيل شده است. از آنجا كه در كتاب اقدس رسماً تشكيل بيت العدل 
اعظم به عنوان يكى از اركان آئين بهائى مقرر گشته است، عبدالبهاء 
و شوقى افندى، بيت العدل اعظم را عالى ترين هيأت قانون گذارى امر 
بهائى و مرجع كل نفوس جهت اتحاد عالم بهائى در زمان نبود «ولى 
امراهللا» در اين دين، قرار دادند. تعداد اعضاى بيت العدل 9 نفر هستند، 
كه هر 5 سال يك بار از طريق انتخاباتى آزاد، برگزيده مى شوند. پس 
سال  در  الهى  اعظم  العدل  بيت  انتخابات  اولين  امراهللا،  ولى  مرگ  از 
1963 ميالدى برگزار شد. الزم به يادآورى است كه مقر اين موسسه را 
شخص بهاءاهللا (بنيانگذار آيين بهائى) در سال 1890 ميالدى و در طى 

لوح كرمل انتخاب كرده بود.
اما دليل اشاره به اين ساختمان زيبا و باغ آرام چيست؟ در سال هاى 
اخير اكثر مطالبى كه در حوزه نشريات فارسى مستقل (البته در خارج 
پايه  بر  بيشتر  است  درآمده  تحرير  رشته  به  بهائيان  درباره  ايران)  از 
تحصيل  از  جوانان  شكسته،  قبرهاى  سنگ  شده،  ويران  آرامگاه هاى 

نگاهى به ظرفيت هاى آيين بهائى
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بازمانده، كارمندانى كه به دليل بهائى بودن از ارگان 
و ادارات و موسسات دولتى و خصوصى اخراج 
بودن  بهائى  جرمشان  تنها  كه  زندانيانى  اند،  شده 
است و ده ها ظلم ديگرى كه به جامعه بهائيان ايران 

شده است، شكل گرفته است.
جامعه  نيست.  بهائى  آيين  سيماى  همه  اين  اما 
بهائيان جهان در طول 17 دهه اى كه از عمر اين آيين 
مى گذرد، دستاوردهاى بزرگى به جامعه جهانى و 
صد البته به ايران هديه كرده است. دستاورد هايى 
كه در ساليان بعد از وقوع انقالب ايران يا مصادره 
شدند و يا به هر شكل و عنوانى، سعى شد هرنوع 

ارتباطى بين آنها و بهائيان انكار گردد.
آستانه  در  بهائى  آيين  كه  اينجاست  حقيقت  اما 
ورود به سومين سده حيات خود تا سه دهه ديگر 
حاال مى رود تا در هيئت يك مذهب جهانى برپايه 
هرگونه  از  دور  به  و  پذيرى  علم  و  خردگرايى 
به  كه  كند  باز  بشر  مقابل  در  را  مسيرى  خرافات 

ارائه  جهان  آينده  از  بهائى  آيين  كه  سيمايى  بيانجامد.  صلح  و  اتحاد 
مى كند مانند دامنه كوه كرمل در بندر حيفا همانند گلستانى است كه 

جان آدمى در فضاى عطرآگين آن مست از همدلى و برادرى است.
خطابه اى  در  بهائى)  آيين  بهااهللا(بنيانگذار  فرزند  عبدالبهاء  حضرت 
معروف ضمن تاييد همه آيين ها و اديان گذشته رمز بقاى بشريت را در 

دل وحدت انسانى نهفته مى داند و مى گويد:
«هركس به وحدت بشر خدمت كند در درگاه احديت مقبول است... 
حضرت موسى خدمت به وحدت عالم انسانى نمود، حضرت مسيح 
وحدت عالم انسانى تأسيس كرد، حضرت محمد اعالن وحدت انسانى 
الهيه  تأييدات  شما  براى  فرمود...  انبياء  تعاليم  تجديد  بهاءاهللا  نمود... 

مى طلبم.»
اين نگاه اما با مفاهيم پيروى كوركورانه از سنن و آيين گذشتگان در 
تضاد است تا آنجا كه جايى ديگر عبدالبهاء در مصاحبه اى در لندن بر 

اين نكته پافشارى مى كند كه:
«از تقاليد دست برداريد. دين بايد سبب الفت و محبت باشد. اگر 

سبب عداوت گردد عدم دين به از وجود آن است.»
يكى از مهمترين نكات در بازشناسى آيين بهائى، زمان ظهور و نشر 
آن در دو سده اخير است. آيين بهائى درست در زمانى پا به عرصه 
وجود مى گذارد كه جامعه جهانى در آستانه عبور از يكى از مهمترين 
گردنه هاى تاريخ خود است. همزمان كه جهان در قرن نوزدهم جامه 
پيشرفت و تجدد به تن مى كند و مى رود تا خود را آماده بزرگترين 
جهش علمى همه اعصار تاريخ در قرن بيستم كند، آيين بهائى بر اساس 
باور به علم گرايى و تحصيل سواد و دانش پا به عرصه وجود مى نهد. 
آيينى مطابق با نيازهاى انسان مدرن براى داشتن رابطه اى معنا دار بين 

اصول معنوى و پيشرفت هاى زندگى دنيوى.
آيين بهائى آيين جنگ و شمشير نيست. بهاءاهللا خود چنين مى گويد:

«درشبى از شب ها در عالم رؤيا از جميع جهات اين كلمه عليا اصغا 
شد انا ننصرك بك و بقلمك.

 ندايى شنيدم كه مى گفت ما ترا به نامت و با قلمت پيروز خواهيم 
كرد. پيامى است آشكار نه پيام جنگ و خون ريزى است و نه پيام جبر 
و زور بلكه پيام قلم است و علم و خرد. درحقيقت از شمشير و كشتار 
و جهاد خبرى نيست. شمشير نيست كه مشكالت را حل مى كند بلكه 

عدقلم و انديشه راهكارهاى عصر نوين هستند.»
حه ب
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در 
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اگر اندكى منصف باشيم همه گواهى مى كنيم كه اين جمله مبنايى 
درست براى درك از دنياى امروز محسوب مى شود. جهانى كه در سده 
گذشته على الرغم وجود جنگ ها و درگيرى هاى گوناگون توانسته است 
شك  بى  كه  باشد  داشته  سريعى  رشد  چنان  دانش  و  علم  حوزه  در 
سرعت پيشرفت علم در چند دهه اخير به عقب ماندن انسان از آن 
كج  و  تناقض ها  برخى  موجب  ماندگى  عقب  همين  است.  انجاميده 
و  عقل  حوزه  از  مدبرانه  نگاه  شك  بى  كه  مى آورد  پديد  را  فهمى ها 
انديشه آنچنان كه بهااهللا به آن اشاره كرده است مى تواند به پايانى براى 

بحران معنويت انسان در عصر تجدد بيانجامد.
او  از  پس  عبدالبها  كه  است  منظرى  چنين  از  بهاءاهللا  تعاليم  پى  در 
زعامت جامعه بهائى را به عهده مى گيرد و متناسب با شناختى كه از 
جهان مدرن دارد شالوده فكرى و فلسفى آيين بهائى را طرح ريزى 

مى كند. شالوده اى كه دركى درست و حقيقى از انسان مدرن دارد.
پروفسور سهيل بديع بشرويى استاد، نويسنده و ناقد سرشناس بهائى 
كه در محافل دانشگاهى غربى و نيز جهان عرب از معروفيتى چشمگير 
برخوردار است و مطالعات وتاليفات گسترده اى در زمينه علوم انسانى 
و روحانى دارد در مقدمه كتاب ارزشمند خود«عبدالبها عباس» نقش 
رهبرى عبدالبها را در طرح اندازى آيينى براى وحدت انسانى موثر 

دانسته و چنين مى نويسد:

«عبدالبهاء عباس (1921-1844) بزرگترين مغز متفّكر شرقي بود كه 
به شرح و بسط مطالب روحاني و ماّدي معاصر پرداخت و نوآوري هاي 
قرن  پايان  در  اصالح   و  تجّدد  راهكارهاي  برجسته ترين  انديشه اش 

نوزدهم و آغاز قرن بيستم را ارائه داد.
با  همراه  را  يگانگي  و  وحدت  پيام  كه  بود  شرقي  انسان  نخستين 
برنامه اي براي برقراري صلح پايدار جهاني به غرب برد و در درك و 
فهم معاني آيات قرآن و تورات و انجيل و تفسير آنها با عقل و منطقي 

دقيق و سليم درخششي بي مثل و نظير در عصرنوين نمود.
جهان عرب و اسالم او را به نام عبّاس افندي و جهان غرب به نام 
عبدالبهاء مي شناختند كسي كه تابش انديشه اش شرق و غرب هر دو را 
به ويژه در مصر و جهان عرب شگفت زده ساخت. با آنكه به مدرسه و 
دانشگاه نرفته و بخش عمده ي زندگاني خود را در تبعيد و زندان بسر 
برده بود اهل شرق وي را با اوصافي بسيار واال نظير «دانشمند عّالمه» و 
«پير بزرگ پارسا» و «معدن فضل و كمال» ستودند و با القاب «اعجوبه ي 
زمان» و «نادره ي دوران» و «سرور مصلحان» مورد ستايش قرار دادند.

اهل غرب اّما از روحانيّت اين مسافر آمده از شرق و احاطه اش بر 
علوم و فنون زمان و روش هاي فكر غربي و نگرش بي طرفانه و عيني 
او، شگفت زده گشتند و رهبران انديشه در غرب او را «سفير انسانيّت» 
و «پيامبر صلح» و يكي از بزرگترين دانشمندان دين در جهان دانستند 
و باالخره اين گونه وي را ستودند:« قطب بلندآوازه ي دانش در شرق و 

غرب و محبوب همگان».
عبدالبهاء «سياحتگر روح» بود وي سراسر غرب را پيمود تا پيام پدر 
بزرگوارش يعني پيام جاوداني شرق كه پيام همگي اديان و مذاهب 
مشرق زمين را يك جا در يك برداشت به اهل غرب برساند. او از ابالغ 
پيام حضرت مسيح و حضرت محّمد در معابد يهود و اعالن رسالت 
حضرت مّحمد در كليساى مسيحيان و نيز رساندن پيام دين به محافل 

بي دينان واهمه نداشت.
عبدالبهاء براي مردم زمان خويش توضيح مي داد كه اديان همه فيض 
كه  فرمود  نشان  خاطر  كراراً  و  جوشيده اند  چشمه  يك  از  بوده  حّق 
دين خدا يكي است و اين حقيقت چيزي جز «تجّلي اّوليه- پيدايش 
نخستين» نيست و اديان مختلف جز جلوه هايي گوناگون از اين حقيقت 
يگانه نيستند و چون «حقيقت نخستين» وراي فهم و ادراك بشر است 
از اين روي آنچه از آن حقيقت براي ما قابل تّصور باشد همه نسبي و 
تقريبي است. بنابراين گرچه از حيث ظاهر بين آنها تفاوت هايي ديده 

مي شود اّما در ذات و جوهر همگي جلوه هاي يك حقيقتند.
اتّحاد شرق و غرب از ديدگاه او دروازه اي براي ورود به جهاني تازه 
بود كه عدالت و يگانگي و آشتي در آن حكم فرماست. وي هم چنين 
رفتار خويش بر ضرورت وحدت دين و علم و  در تمامي گفتار و 
تأسيس تمّدن انساني كه نه شرقي و نه غربي است تأكيد نمود؛ تمّدني 
كه بر پايه ي روحانيّت و اخالق استوار و از همه گونه وسائل دنيوي 
براي پيشرفت و ترقّي برخوردار باشد. وي انظار مردم زمان خويش 
را به اين نكته جلب نمود كه گذشته و حال در حكم يك تجربه ي 
روحاني واحدند و اكنون زمان آن رسيده كه گذشته به حال پيوندد و با 
آن درآميزد و جنگ و ستيز ميان قديم و جديد از ميان برخيزد. و اين 
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پروفسور سهيل بديع بشرويى
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نظريّه اي است كه لويي الول
 Loise Lavelle فيلسوف فرانسوي (1951-1883) تحت تأثير آن 
در  و  است.  نهاده  نام  سرمدي»  حال  «زمان  تئوري  را  آن  گرفته  قرار 
نهايت عبدالبهاء به اهل شرق و غرب خاطر نشان نمود كه محبّت يگانه 
ضامن دستيابي به موفّقيّت و پيروزي است و در يكي از خطابه هاي 

خويش همگان را چنين يادآور گرديد:
چون به جهان هستي نظر مي كنيم امري اعظم از محبّت نمي بينيم؛ 
سبب  محبّت  است،  نجات  سبب  محبّت  است،  حيات  سبب  محبّت 
ارتباط دل هاي مردمان است، محبّت سبب عّزت و ترقّي بشر است، 
محبّت سبب دخول در ملكوت الهي است، محبّت سبب حيات ابدي 

است.(ترجمه مضمون)»
دكتر بشرويه در ادامه چنين نوشته اند:

«با تغيير نظام حكومت در تركيّه، مقامات عثماني عبدالبهاء را آزاد 
ساختند و او بالدرنگ به تهيّه و تدارك وسائل جهت قيام به سفرهايي 
از  سال  سه  مّدت  جمعاً  كه  پرداخت  فلسطين  سرزمين  از  خارج  در 

1910 تا 1913 به طول انجاميد.
مصر نخستين كشوري است كه عبدالبهاء از آن ديدار به عمل آورده 
آن را پايگاهي براي نقل و انتقال و انجام مسافرت هاي خود به اروپا و 
آمريكا قرار داد، و نزديك به يك سال و نيم از سه سالي را كه خارج از 

عّكا و حيفا بود به تناوب در مصر بسر برد.
عبدالبهاء در اوت- سپتامبر سال 1910 وارد مصر گرديد. اين پژوهش ناچيز 
را در بزرگداشت صدمين يادبود ديدار عبدالبهاء از مصر تقديم داشته سعي 
دارد كه بدين مناسبت شرحي كوتاه از زندگاني عبدالبهاء ارائه نموده مختصر 
مطالعه اي در آثار قلمي و روابط انساني و جنبه هاي فكري و ديدگاه هاي فلسفي 
و محيط روحاني و ديني او به عمل آورد. در پايان اين مطالعه نمونه هايي 
برگزيده از نطق ها و سخنان حضرتش و آنچه در روزنامه و مجّالت درباره ي 

وي گفته شده، و مكاتبات و گفتمانش با مردم آن زمان ارائه مي گردد.»
اين نگاه ممتاز از رهبرى عبدالبهاء و گسترش تفكرات بهاءاهللا است 
كه زمينه تجددخواهى و پرهيز از خرافات و پذيرش اصول علمى را در 

آيين بهائى فراهم مى آورد.
كرسى  صاحب  ايرانى آمريكايى  زن  نخستين  محمودى  هما  دكتر 
استادى در دانشگاه ايالتى كاليفرنيا در لس آنجلس و يكى از برگزيدگان 
و افتخارات علمى ايرانيان آمريكا كه بهائى است همين مضمون را در 

رهيافت آيين بهائى در آموزش و تبليغ اين دين چنين مطرح مى كند:
«تعريف آيين بهائى در يك جمله خالصه مى شود: بهائى يعنى جامع 
جميع كماالت انسانى. و تنها راه بهائى شدن تحرى حقيقت است يعنى 
پيدا كردن آنچه علم ثابت مى كند. در آيين بهائى هرگز به كودكان بهائى 
بودن تحميل نمى شود و با توجه به اينكه در اين آيين چيزى مشابه 
كشيش يا آخوند وجود ندارد، تنها راه دست يابى به اصول دين مطالعه 
و تحقيق در آثار مكتوب بهائى است. يعنى ابتدا بايد سواد خواندن و 

نوشتن داشته باشى تا بتوانى از اين راه به منابع دست پيدا كنى. 
از اين منظر است كه مى توان نتيجه گرفت زمينه تعالى در آيين بهائى 
در گرو بهترين شدن و پيشرفت دائم است. تا آنجا كه نخستين درس 
اخالق براى كودكان بهائى اين است كه بايد پيشرفت كنند و هميشه به 

دنبال بهترين شدن باشند.»
از  پرهيز  حقيقت،  تحرى  از  بهتر  توصيف  در  محمودى  هما  دكتر 
خرافه گرايى و پيدا كردن اصول آيين بهائى بر اساس آنچه علم آنرا 

اثبات مى كند را مورد اشاره قرار مى دهد و ياد آور مى شود كه :
است  معتقد  او  دارد.  معين  تعريفى  بهاءاهللا  منظر  از  هم  علم  «خود 
علم اين است كه براى استفاده انسان و در راه پيشرفت و خدمت به 
بشريت باشد و علم نمى بايست از حرف شروع شود و به حرف نيز 

ختم گردد.»
اصول علم گرايى در آيين بهائى به رشد و توسعه درك اجتماعى از 
موضوعات روز و دغدغه هاى انسان مدرن انجاميده است و نه تنها در 
مقابل دستاورد هاى علمى جامعه بشرى جبهه نمى گيرد كه به بهائى 
بشرى  جامعه  به  علمى  دستاوردهاى  از  كمك  با  تا  مى رساند  يارى 
خدمت كند. شايد همين خدمت صادقانه است كه راه را براى رسيدن 
به جهانى فارغ از جنگ و حذف مرزهاى سياسى و خط كشى هاى 

نژادى و قوميتى مى گشايد.
پروفسور بشرويه در گفتگويى كه با ما داشتند همين منظر را مورد 
توجه قرار داده و با توجه به دغدغه هاى جامعه امروز جهان مى گويد:

«انسان به درستى دريافته است كه براى نهايت زيست خود راهى جز 
وحدت و يكدلى ندارد. اما اين حقيقت براى جامه عمل پوشيدن نياز 

دكتر هما محمودى
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بر مرز بندى هاى جغرافياى سياسى امروز جهان بكشد. آيين بهائى در 
دوره معاصر پرچم دار اين نحله فكرى قلمداد مى شود.»

اين تعبير پروفسور بشرويه را مى توان در تعاليم آيين بهائى به روشنى 
يافت تا آنجا كه به گفته شوقى افندى، تعاليم روحانى ديانت بهائى را 
مى شود در يك تعليم تخليص كرد و آن «وحدت عالم انسانى» است 
و جز آن، همه تعاليم ديگر در حكم فروع و ملحقات و حواشى همين 

تعليم اصلى اساسى است.
دست يابى به چنين وحدتى از منظر پروفسور بشرويه تنها از طريق 
رفع تعصبات و خط كشى هايى كه باورهاى غير معنوى براى انسان 

امروز پديد آورده است امكان پذير است. او تصريح مى كند: 
«دانستن اين موضوع كه بشر از منشاء واحد و معينى برخواسته است 
به ما يادآور مى شود كه او مقصد واحد و معينى هم دارد و بايد در پناه 
دورى از تعصبات اين مسير را بيابد . آيين بهائى براى اين نكته اهميت 
ويژه اى قائل است تا آنجا كه دين بهائى تعصبات را هادم بنيان انسانى 
عبدالبهاء در مورد اين تعصبات اين چنين مى گويد:تعّصب  مى داند. 
دينى و تعّصب جنسى و تعّصب وطنى و تعّصب سياسى سبب جدال 

است و هادم بنيان انسانى. بايد جميع اين تعّصبات را ترك نمود.»
اما آيين بهائى دست يابى به چنين دستاوردى را نه فقط در منظر نظرى 
كه از رويكردى علمى ديده است. دكتر هما محمودى با اشاره به تجربه 

زبان اسپرانتو مى گويد:
«بهاءاهللا نزديك به 150 سال پيش در كتاب اقدس ذكر مى كند كه 
توافق  با  انجمن  آن  در  و  دهند  تشكيل  انجمنى  ملت ها  جميع  بايد 
كامل يك زبان به عنوان زبان بين المللى اعالم شود تا همه مردم عالوه 
بر زبان مادرى، آن را نيز فراگيرند و به اين صورت است كه ديگر 
همه مردم به راحتى مى توانند با يكديگر ارتباط برقرار كنند. در چند 
دهه اخير زبان اسپرانتو به عنوان زبانى كه نتواند چنين خصيصه اى را 
داشته باشد پديد آمد كه نتوانست ادامه حيات يابد و سر انجام چنين 
نقشى را سازمان ملل متحد به زبان انگليسى سپرد. در حقيقت جهان با 
تاسى خواسته و نا خواسته از راهنمايى بهاءاهللا بهره برده است تا بتواند 
مسير همگرايى جهانى را هموار كند. از سوى ديگر امروزه پيشرفت 
چشمگير فن آورى هاى كامپيوترى راه دست يابى به زبانى مجازى براى 

برقرارى ارتباط نزديك بين ابناى بشر در فراى مرز هاى جغرافيايى را 
گشوده است.»

دكتر هما محمودى دستاورد چنين رويدادى را از منظر آيين بهائى 
رسيدن به صلح عمومى قلمداد كرده و مى افزايد: 

«در دين بهائى آمده است كه اساس همه اديان الهى محبت و يگانگى 
است و به همين علت است كه جميع مردم دنيا بايد با همديگر صلح 
نمايند و به دوستى و راستى پردازند. هدف بهائيان از اجراى تعاليم 
بهاءاهللا اين است كه وحدت عالم انسانى به وقوع بپيوندد و بغض و 

عداوت بين بشر برافتد.»
پروفسور بشرويه در اثر جديد خود عبدالبهاء عباس كه به همت ناهيد 
روحانى به فارسى ترجمه شده است درباب صلح با ذكر رساله اي كه 
عبد البهاء به مجمع صلح عمومي در هلند مى نويسد چنين آورده است:
«اي انجمن محترم عالم انساني، از اين نيّت خيريه و علويت مقاصد 
كه داريد بايد مورد شكرانيت جميع بشر گرديد كّل از شما ممنون و 
خوشنود باشند كه بذل چنين هّمتي پرداختيد كه سبب آسايش عموم 
اخالق  تحسين  در  آفرينش  عالم  آسايش  و  راحت  زيرا  است.  بشر 
عمومي عالم انساني است و اعظم وسيله به جهت تربيت اخالق علّو 
هّمت و توسيع افكار است بايد عالم انساني را به اين منقبت عظيمه 
دعوت نمود. مالحظه فرماييد كه مبادي مرعيه ي اصيله ي هر فردي از 
افراد بشر جلب منفعت خويش و دفع مضّرت است در فكر آسايش و 
شادماني خود است و آرزوي تّفرد در زندگاني مي نمايد و مي كوشد كه 
از جميع افراد ديگر در راحت و ثروت و عّزت ممتاز گردد. اين است 
آرزوي هر فردي از افراد بشر و اين نهايت دنائت و بدبختي و پستي 
فكر است. انسان چون اندكي ترقّي فكر يابد و همتّش بلند گردد در 
فكر آن افتد كه عموم عائله را جلب منفعت و دفع مضّرت نمايد. زيرا 
راحت و نعمت عموم خاندان خويش را سعادت خود داند و چون 
فكرش توّسع بيشتر يابد و هّمتش بلندتر گردد در فكر آن افتد كه ابناء 
مّلت و ابناء وطن خويش را جالب منفعت و دافع مضّرت شود. هر چند 
اين هّمت و فكر از براي خود او و خاندان او بلكه عموم ابناء مّلت و 
وطن او مفيد است ولكن از براي ملل سائره مورث ضرر است. زيرا 
به جان بكوشد كه جميع منافع عالم انساني را راجع به مّلت خويش و 
فوائد روي ارض را به عائله ي خود و سعادت كّليه ي عالم انساني را 
تخصيص به خود دهد و همچو داند كه ملل سائره و دول مجاوره هر 
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چه تدنّي نمايند مّلت خويش و وطن خود ترقّي نمايد تا در قّوت و 
ثروت و اقتدار به اين وسيله بر سائرين تفّوق يابد و غلبه كند. اّما انسان 
الهي و شخص آسماني از اين قيود مبّراست و وسعت افكار و علويت 
هّمت او در نهايت درجه است و دائره ي افكار او چنان اتّساع يابد كه 
منفعت عموم بشر را اساس سعادت هر فردي از بشر داند و مّضرت 
كّل ملل يا دول را عين مضّرت دولت و مّلت خويش بلكه خاندان خود 
بلكه عين مضّرت نفس خود شمرد. لهذا به جان و دل به قدر امكان 
بكوشد كه جلب سعادت و منفعت از براي عموم بشر و دفع مضّرت از 
عموم ملل نمايد و در علويت و نورانيت و سعادت عموم انسان بكوشد 
فرقي در ميان نگذارد. زيرا عالم انساني را يك خاندان داند و عموم ملل 
را افراد آن خاندان شمرد بلكه هيأت اجتماعيه بشر را شخص واحد 
انگارد و هر يك از ملل را عضوي از اعضاء شمرد. انسان باد علويت 
هّمتش به اين درجه باشد تا خدمت به اخالق عمومي كند و سبب 
عّزت عالم انساني گردد. حال قضيه برعكس است جميع ملل عالم 
در فكر ترقّي خويش و تدنّي سائرين اند بلكه در فكر جلب منفعت 
اساس  گويند  و  شمرند  بقا  تنازع  را  اين  و  ديگرانند  مضّرت  و  خود 
فطري عالم انساني است. ولي اين بسيار خطاست بلكه خطائي از اين 
اعظم نه. سبحان اهللا در بعضي از حيوانات تعاون و تعاضد بقا است 
مالحظه مي شود كه در مورد خطر بر يكديگر سبقت مي گيرند. روزي 
به  نياورده  بر  پر  هنوز  كه  صغير  ملخ هاي  بودم  صغير  نهري  كنار  در 
جهت تحصيل رزق از اين طرف نهر به طرف ديگر عبور مي خواستند 
لهذا آن ملخ هاي بي بال و پر هجوم نمودند و هر يك بر ديگري سبقت 
گرفتند و خود را بر آب ريختند تا مانند پلي از اين طرف نهر تا آن 
طرف نهر تشكيل نمودند و ملخ هاي ديگر از روي آنها عبور كردند و 
از آن سمت نهر به سمت ديگر گذشتند ولي آن ملخ هايي كه در روي 
آب پلي تشكيل نموده بودند هالك شدند. مالحظه كنيد كه اين تعاون 
شريفه اي،  احساسات  چنين  را  حيوانات  مادام  بقا  تنازع  به  است  بقا 
ديگر انسان كه اشرف كائنات است چگونه بايد باشد و چگونه سزاوار 
است علي الخصوص كه تعاليم الهيه و شرايع سماويه انسان را مجبور 
بر اين فضيلت مي نمايد. و در نزد خدا امتيازات مّليه و تقاسيم وطنيه و 
خصوصيت عائله و قيود شخصيه مذموم و مردود است. جميع انبياي 
الهي مبعوث و جميع كتب سماوي به جهت اين مزيت و فضيلت نازل 
شد و جميع تعاليم الهي محصور در اين است كه اين افكار خصوصيت 

منافع از ميان زائل گردد و اخالق عالم انساني تحسين شود و مساوات 
جان  افراد  از  فردي  هر  تا  گردد  تأسيس  بشر  عموم  بين  مواسات  و 
خويش را به جهت ديگران فدا نمايد. اين است اساس الهي اين است 
شريعت سماوي و چنين اساسي متين جز به يك قّوت كّليه ي قاهره 
بر احساسات بشريه تأسيس نيابد. زيرا هر قّوتي عاجز است مگر قّوت 
روح القدس و نفثات روح القدس چنان انسان را منقلب نمايد كه به كّلي 
اخالق مبّدل گردد والدت ثانويه يابد و به نار محبّت اهللا كه محبّت عموم 
خلق است و مايه حيات ابديه و روح القدس تعميد يابد. فالسفه ي اولي 
كه نهايت هّمت در تحسين اخالق داشتند و به جان و دل كوشيدند 
ولي نهايت تربيت اخالق خويش توانستند نه اخالق عمومي به تاريخ 
مراجعت نماييد واضح و مشهود گردد. ولي قّوه ي روح القدس تحسين 
اخالق عمومي نمايد عالم انساني را روشن كند علويت حقيقي مبذول 
دارد و عموم بشر را تربيت كند. پس خيرخواهان عالم بايد بكوشند تا 
به قّوت جاذبه تأييدات روح القدس را جذب كنند اميدم چنان است 
كه آن جمع محترم انجمن خيري عالم انساني مانند آئينه اقتباس انوار 
از شمس حقيقت نمايند و سبب تربيت اخالق عموم بشر گردند و 
خواهش آن دارم كه نهايت احترام من در حّق آن هيأت عاليقدر مقبول 

شود.»
بهائيان معتقدند زن و مرد هر دو انسانند و امتيازى از نظر انسانى بر 
هم ندارند براى همين زن و مرد بايد در جميع حقوق اجتماعى برابر 
باشند، مثال در حقوق اجتماعى از لحاظ تعليم و تربيت، حق انتخاب 
كردن و انتخاب شدن، همچنين در حقوق مدنى از لحاظ ازدواج و ...

بهائيان اعتقاد دارند زن و مرد از لحاظ فكرى و عقالنى مانند هم 
هستند و امتيازى بر يكديگر ندارند. اين برابرى حتى در مورد تحصيل 
زنان  آموزش  پيشتاز  گذشته  سال  در 170  بهائيان  و  است  رايج  نيز 

بوده اند. دكتر هما محمودى دراين باره مى افزايد:
«حتى در موردى كه يك خانواده يك فرزند دختر و يك فرزند پسر 
دارد و تنها تمكن مالى براى تامين تحصيالت يكى از آن دو را دارد، 
تعاليم بهائى تحصيل را حق دختر مى داند، چرا كه او را در مقام مادر 

نسل آينده تحصيل كرده، مطلع و آگاه مى پسندد.»
ديانت بهائى تعديل و توزيع منابع ثروت را در سطح جهانى براى رفاه 
و آسايش عموم اهل عالم الزم و ضرورى مى داند. فقر و غناى زياد 
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را نكوهش مى كند و تامين حداقل معيشت را براى همه افراد انسانى 
ضرورى مى شناسد. و براى رسيدن به اين هدف وضع قوانين و قواعد 
و نظامات مناسب را تاكيد مى نمايد. بديهى است توزيع منابع مهم ترين 

قسمت مبحث اقتصاد مى باشد.
ديانت بهائى تعديل و توزيع منابع ثروت را در سطح جهانى براى رفاه 
و آسايش عموم اهل عالم الزم و ضرورى مى داند. فقر و غناى زياد 
را نكوهش مى كند و تامين حداقل معيشت را براى همه افراد انسانى 
ضرورى مى شناسد. و براى رسيدن به اين هدف وضع قوانين و قواعد 
و نظامات مناسب را تاكيد مى نمايد. بديهى است توزيع منابع مهم ترين 
قسمت مبحث اقتصاد مى باشد. با اين حال بهائيان معتقدند نياز روحانى 
فارغ از درجه پيشرفت مادى است. آنها اعتقاد دارند كه انسان ها عالوه 
پيامبران  وسيله  به  كه  هستند  روحانى  مواردى  نيازمند  مادى  نياز  بر 

ممكن است و لذا نياز به تجديد اديان وجود دارد.
اما با اين حال ايشان سعادت بشتر را در گرو رشد دانش تلقى كرده 
و بر همين اساس تعليم و تربيت در ديانت بهائى فرض و واجب است 
و هر فردى كه كوتاهى كند، از فضل حق محروم است. پدر و مادر 
وظيفه دارند كودكان خود را تربيت كنند و تعليم دهند؛ اگر در اين امر 
كوتاهى نمايند، نزد خداوند از مقصرين به حساب مى آيند. طبق متن 
كتاب اقدس اگر پدرى در تربيت فرزندش كوتاهى نمايد، بايد هزينه 

الزم براى تعليم و تربيت فرزندش را از او گرفت و اگر فقير بود، بيت 
العدل اعظم مسئول تربيت و تعليم فرزند است.

بر گرفتن سره از نا سره و تشخيص حق و عدل موضوعى است كه 
در آيين بهائى مورد توجه قرار گرفته است و از آنجائيكه بسيارى از 
اختالفات و جنگ هاى ميان دول و ملل و گروه هاى مختلف به دليل نبودن 
يك مرجع رسيدگى قدرتمند مى باشد و از آنجائيكه همواره اختالف نظر 
و سليقه بين گروه ها امكان پذير است و چنانچه مورد رسيدگى سريع 
قرار نگيرد بيم جدال و درگيرى مى رود. ديانت بهائى نزديك به 150 
سال پيش ايجاد يك محكمه كبرى بين المللى را كه مرجع حل اختالف 
و بانى صلح و دوستى است را پيشنهاد كرده است. چنين دادگاهى امروزه 
كه  است  موجود  المللى  بين  سياست  نظام  در  الهه  ديوان  صورت  به 
به دعاوى بين حكومت ها و يا پرونده هاى جنايات جنگى و امثال آن 

رسيدگى مى كند.
اما آنچه مبناى صلح جهانى در منظر آيين بهائى است چيزى جز انس 
و الفت ميان اقوام مختلف بشريت نيست. از همين زاويه ديد است كه 
آيين بهائى رسالت انبياى پيش از خود را به رسميت شمرده و باور 
دارد كه پيامبران اصوال براى برطرف كردن اختالفات بشر و به وجود 
آوردن الفت بين مردم ظاهر شده اند، لذا اگر ديانت هم كه خود بايد 
عالج اختالفات باشد سبب اختالف و جنگ و جدائى شود، به گفته 

عبدالبهاء بى دينى بهتر از آن است.
دكتر هما محمودى در پايان گفتگوى مفصل خود با ايرانشهر ضمن 
تقدير از جايگاهى كه كوشندگان بهائى با دست يابى به مدارج باالى 
علمى و تاثيرگذارى در عرصه هاى گوناگون به آن دست يافته اند مى گويد:
«در آيين بهائى اهميت يك فرد به شهرت، ثروت، منزلت اجتماعى و يا 
باال بودن رتبه شغلى او نيست، اهميت يك شخص در كوشش او براى 
پيشرفت انسانيت معنى پيدا مى كند و اينكه تا چه اندازه توانسته است در 
پيدايش و حفظ صلح و دوستى و اشاعه آزادى، عدل، انصاف و محبت 
موثر باشد. باور من اين است كه بايد با مهر و انسان دوستى تالش كرد 
تا در ديدگاه ها تغيير ايجاد شود و از انجماد قلب ها جلوگيرى كرد و 
اجازه داد تا جهان به سوى برابرى و برادرى پيش رود. به زعم من 
بهائيان در اقصى نقاط دنيا همانند شمع هايى هستند كه براى پيشرفت 

جامعه بشريت به نور افشانى مشغولند.»
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در  (محمودى)  نعمت  ژينوس  دكتر 
سال 1308 در تهران به دنيا آمد. در دامان 
مادرش كماليه اجزاچى كه در آن اوقات 
معلم مدرسة تربيت دختران بود پرورش 
يافت و در نوزده سالگى با جناب هوشنگ 
محمودى ازدواج نمود و ثمرة اين ازدواج 

دو دختر و يك پسر است.
ايشان پس از اتمام دوران متوسطه در 

رشته فيزيك دانشگاه تهران به اخذ درجه ليسانس و در علوم هواشناسى به 
اخذ درجة فوق ليسانس نائل آمد. قبل از آنكه سازمان هواشناسى در ايران 
تشكيل شود، ژينوس سرپرست تحقيق و تعليم علوم جّوى هواشناسى بود 
و بعد از تشكيل مدرسة عالى هواشناسى، رياست اين مدرسه را عهده دار 
گرديد. به عالوه تحقيقات او در هواشناسى دريايى همواره مورد توجه 
اولياى امور مملكتى بود و در حقيقت مى توان او را بنيانگذار هواشناسى 

در ايران ناميد.
از آثار او در رشتة هواشناسى، تهيه و تنظيم اطلس هواشناسى ايران است 
كه هنوز مورد استفاده موسسات مربوطه است. همانطورى كه خود اظهار 
مى داشت: «سازمان هواشناسى ايران را از يك اطاق كوچك كه در فرودگاه 
مهرآباد قرار داشت، با زحمات طاقت فرسا تبديل به يك سازمان مجّهز 
نمود.» ژينوس محمودى به عنوان نمايندة ايران در كنفرانس هاى بين المللى 
هواشناسى و مبارزه با آلودگى هوا شركت مى نمود. ولى صد افسوس كه 
معدودى از ايرانيان قدر اين همه خدمت صادقانه را ندانستند و پاداش 
آن همه زحمات شبانه روزى را با گلولة داغ به جرم اعتقاد به ديانت بهائى 
دادند. او به قدرناشناسى نابخرادان كارى نداشت. عشق او به ايران، آنقدر 
بود كه براى اشاعة اعتقاداتش و فداكارى در راه خدمت به مردم دست از 

جان بشويد.
بعد از ربوده شدن اعضاء محفل ملى ايران به همراه دو نفر عضو هيئت 
معاونت، در حالى كه همسر مهربان او جناب هوشنگ محمودى نيز يكى از 
افراد ربوده شده به دست دشمنان بود، به عضويت محفل ملى ايران در آمد 

و ِسَمت رياست محفل روحانى ملى را عهده دار بود. 
ژينوس محمودى در دى ماه 1360 ( دسامبر 1981 ميالدى) در تهران 
به جرم بهائى بودن به ضرب گلوله كشته شد. از مزار او همسرش هيچ 

اطالعى در دست نيست.

دكتر ژينوس نعمت

يادى از بهاييانى كه به ايران خدمت كردند
ــند براى وطن  ــه ايرانيان از هر نژاد و مذهبى كه باش بى شــك قلب هم
ــان مى تپد و از هيچ تالشى براى برافراشتن پرچم اين سرزمين  مالوف ش
ــته  بر فراز قله هاى رفيع موفقيت كوتاهى نمى كنند. اما در دهه هاى گذش
ــالمى با حذف نام كسانى كه با داشتن باور به آيين بهائى در  جمهورى اس
اين راه سعى و مجاهدت كرده اند، تالشى سيستماتيك براى قطع هرگونه 
ارتباط بين رشد ايران و جامعه بهائى را  كليد زده است. آنچه در يكى دو 
ــامخ علمى و ساعيان  صفحه پيش رو مى آيد در قالب معرفى چهره هاى ش
ــرفت ايران،پاسخى است به اين تالش مذبوحانه سردمداران  رشد و پيش
تهران. چرا بى شــك بهائيان و به عبارت بهتر همه اقليت هاى مذهبى به 
ــته اند كه جامعه اكثريت نقش ايفا  ــد ايران نقش داش همان اندازه در رش

نموده است.
ــا محمودى كه در  ــركار خانم دكترهم ــات پيش رو به انتخاب س در صفح
تكميل پرونده اين شماره مجله ايرانشهر مشاورى امين براى تحريريه اين 
مجله بوده است تنى چند از چهره هاى تاثيرگذار بهائى را كه عمر خود را صرف 
خدمت به جامعه بشريت نموده اند و در پيشرفت ايران و ايرانى نقش وافرى 
داشته اند به شما خوانندگان محترم ايرانشهر معرفى مى كنيم. الزم به يادآورى 

است در اولويت بندى معرفى اين افراد هيچ قيدى لحاظ نشده است.
ما باور داريم كه ياد اين عزيزان، چه آنها كه امروز در بين ما نيستند و چه 
آنها كه همراه زندگى ما هستند، راهگشاى دريافتى درست از سكوالريسم 

مذهبى در آينده ايران است.

خليل ارجمند، پروفسور علوم مهندسى، 
يكى از مبتكران و صنعتگران برجسته، در 
سال 1937 صنايع ارج را تاسيس كرد و 
صنعتى  محصوالت  از  تعدادى  ساخت 
ضرورى براى اولين بار در ايران، به وى 

نسبت داده مى شود.
بى ترديد بايد مهندس خليل ارجمند 
را يكى از برجسته ترين كار آفرينان دوره 
انقالب صنعتى در ايران دانست كه با تبحر 
و تخصصى كه در حوزه علوم فنى داشت 
توانست لقب پدر صنايع لوازم خانگى در 

ايران را به خود اختصاص دهد.
بر  عالوه  ارجمند  مهندس  خدماتى  دستاورد هاى  مهمترين  از  يكى 
كارآفرينى، سهل الوصول كردن دسترسى خانواده هاى ايرانى به يخچال بود 
كه موجب شد، مواد غذايى سالم ترى در خانه هاى مردم نگهدارى شود كه 

به بهبود كيفيت زندگى ايرانيان خدمت بزرگى بود.

مهندس خليل ارجمند
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اگر بگوييم حبيب اهللا ثابت پدر تلويزيون 
اين  نگفته ايم.  بى راه  پر  است  ايران  در 
در  نوآورى  و  تجارت  شاخص  چهره 
ايران كه به سال 1282 خورشيدى در شهر 
همدان و از خانواده اى كليمى االصل پا به 
عرصه حيات گذاشت در دوران فعاليت و 
حيات خود نمونه بارز يك انسان موفق، 
تاثيرگذار و آينده نگر بود كه در مراحل 

گوناگون زندگى اش چه مناسبات اقتصادى و اجتماعى و چه مناسبات 
خانوادگى و عاطفى زبانزد خاص و عام قرار گرفت.

پيش از آنكه به زندگى اجتماعى حبيب ثابت اشاره اى داشته باشيم ذكر 
اين نكته الزم است كه او توسط يكى از دوستانش با دخترى در رشت 
به نام باهره باقروف آشنا شد و با وى ازدواج كرد. اين ازدواج كه در ابتدا 
وجهه اى منطقى و حساب شده داشت، مبدل به زندگى عاشقانه گرديد و 
تا پايان عمر ثابت، به طول انجاميد. او بيشترين زمانى كه از همسرش جدا 
بود، سه شب بود كه طى سفرى به مسكو يكى از همراهان محمد رضا شاه 

پهلوى بود.
وى تحصيالت ابتدايى خود را در مدارس تربيت و سن لويى تهران انجام 
داد ولى تحصيالت دبيرستانى را نيمه تمام رها كرد و در يك دكان دوچرخه 
سازى كار كرد و سپس مدتى به مسافركشى پرداخت. سپس موفق به اخذ 
امتياز حمل مرسوالت پستى شمال كشور شد. آنگاه با جمع آورى سرمايه 
از بهائيان به فروش ماشين آالت نجارى روى آورد و كارخانه هاى مبل ثابت 

را تاسيس كرد كه نخستين اقدام براى صنعتى كردن نجارى در ايران بود.
آشنايى حبيب اهللا ثابت با تلويزيون به صورت كامال اتفاقى بود. پسرش 
ايرج پس از اتمام تحصيالتش در راه بازگشت به ايران، يك كيت مدار بسته 
تلويزيون را براى پدرش آورد. ثابت از آنجايى كه از دوستان نزديك مادر 
محمد رضا شاه پهلوى بود، برنامه اى شبانه در قصر مادر محمد رضا شاه 
در سال 1959 ترتيب داده شد. در يك اتاق دوربينى نصب شد و در اتاق 
ديگر تلويزيون قرار گرفت. حضار كه براى اولين بار بود كه تلويزيون را 
مى ديدند، دختر كوچكى را بر روى پرده تلويزيون ديدند كه آواز مى خواند 
كه اين دختر كوچك همان گوگوش بود كه بعدها يكى از نامدارترين 
خوانندگان پاپ ايران گرديد. پس از اين رويداد، چند ماه طول نكشيد كه 

ساكنان تهران صاحب تلويزيون گرديدند.
او كه از اعضاى محفل ملى بهائيان ايران بود از ثروت اش براى گسترش 
اين دين در جهان بهره  برد. او براى احداث محفل ملى بهائيان پاكستان، 
ساخت ايوان مقام اعلى در جبل َكرمِل، حظيرة القدس بهائيان در هندوستان 

و ...كمكهاى مالى زيادى كرد.
ثابت سرانجام در فوريه 1990 در لس آنجلس ديده از جهان فرو بست.

حسين امانت طراح و معمار برجسته 
كانادائى ايرانى به سال 1321 خورشيدى 
تقدير  دست  و  گشود  جهان  به  چشم 
چنان كرد تا خالق سمبل بى همتاى شهر 
تهران باشد. او كه دانش آموخته دانشكده 
هنرهاى زيبا دانشگاه تهران است، معمار 
مناسبت  به  كه  است  آزادى  برج  طراح 
يادبود جشن هاى 2500 ساله شاهنشاهى 
ايران و به عنوان نمادى از «ايران مدرن» 
و نشانى از «دروازه تمدن بزرگ» در سده 
بيستم ساخته شد و هم چنين آرشيتكت 

و طراح ساختمان هاى اوليه دانشگاه صنعتى آريامهر و بسيارى از سازه هاى 
ديگر در ايران و جهان مى باشد.

 پس از پروژه پيروزمندانه برج آزادى كه تا پيش از انقالب برج شهياد 
ناميده مى شد و دانشگاه صنعتى آريامهر (شريف)، نظارت و سرپرستى 
ساخت موزه بزرگ پاسارگاد در نزديكى آرامگاه كوروش كبير به او واگذار 
شد.امانت هم چنين معمار و طراح شمارى چند از مراكز صنايع دستى، 
مدرسه، كتابخانه و حتى يك شهرك تفريحاتى در ساحل درياى خزر 
بوده است. او بعدها با گسترش كار خويش بناهايى در بيرون از كشور را نيز 
طراحى نمود، از آن دست،  سفارت ايران درپايتخت جمهورى خلق چين 

كه متمايزترين سفارتخانه ناحيه ديپلماتيك در پكن است.
ساختمان مقر بيت العدل اعظم، از ساختمان هاى حول مقام اعلى، بارگاه 
باب در حيفا و بناى سفارت ايران در شهر پكن از ديگر سازه هاى طراحى 

شده به دست اين چهره فاخر معمارى ايران است.

دكتر ايرج ايمن يكى از برجسته ترين 
نظريه پردازان علوم اجتماعى و روانشناسى 
ايران است كه  دستاورهاى ارزشمند او در 
حوزه تربيت نيروهاى متخصص و اساتيد 
روانشناسى  علوم  احياى  براى  برجسته 
خدمات  نظيرترين  بى  از  يكى  ايران  در 
اجتماعى جامعه ايران در نيم قرن گذشته 

محسوب مى شود.
روحانى  تربيت  اهميت  به  اشاره  با  او 
در  نوگرايانه  خالقيت هاى  مبدع  انسان، 
از  نسلى  تربيت  و  روانشناختى  علوم 

برجسته ترين  روانشناسان ايران است كه در خدمت به بشريت پيشگام 
بوده اند.

مهندس حسين امانتحبيب اهللا ثابت 

دكتر ايرج ايمن
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مهندس هوشنگ سيحون در شهريور 
1299 چشم به جهان گشود و در كوله 
بار عمر رفته اش افتخار استادى معمارى 
و رياست دانشكده هنرهاى زيباى دانشگاه 

تهران را داراست.
صاحب  نقاش  و  معمار  اين  آنچه  اما 
سبك ايرانى را از ديگران متمايز مى كند 
مقبره  طراحى  در  او  درخشان  كارنامه 
ميان  آن  در  كه  است  ايرانى  نام آوران 
مى توان به آرامگاه بزرگانى  همچون خيام، 
كمال الملك، بوعلى سينا، نادرشاه افشار، 

كلنل محمدتقى خان پسيان و ده ها مقبره و آرامگاه ديگر و نيز طراحى 
بناى «موزه توس» در سال 1347 و همچنين ساختمان بانك سپه در ميدان 

توپخانه تهران اشاره كرد.
سيحون در كنار معمارى، به نقاشى از مناظر و روستاهاى ايران مى پرداخت. 
آثار وى در نمايشگاهى در دانشگاه ماساچوست در سال 1972 در كنار آثار 
هنرمندانى چون پيكاسو و سالوادور دالى به نمايش درآمد. اين نمايشگاه 
تابلويى از «كالف هاى خطى» را به نمايش گذاشت كه در آن از خطوط 
موازى و پر پيچ و تابى استفاده كرده بود، كه همديگر را قطع نمى كردند. 
از  مجموعه اى  بركلى  و  واشنگتن  هاروارد،   ،MIT مثل  دانشگاه هايى 

نقاشى هاى او را گردآورى كرده و نگهدارى مى كنند.

مشهد،  در   1948 متولد  صهبا  فريبرز 
فارغ التحصيل رشته معمارى از دانشكده 
هنرهاى زيباى دانشگاه تهران و اكنون مقيم 

كانادا است.
وى آثار معمارى بسيارى از خود بجاى 
گذاشته است كه از آن جمله مى توان به  
مركز توليدات صنايع دستى تهران، طرح 
جديد ماهشهر در مازندران، مركز فرهنگى 
سنندج،  هنر  مدرسه  سنندج،  در  پهلوى 
مركز فرهنگى نگارستان و معبد لوتوس 
در دهلى نو هند اشاره كرد كه بناى مشرق 

االذكار بهائيان هند است. همچنين بناى طبقاتى بهائيان در حيفاى اسرائيل نيز 
از آثار بزرگ ديگر اوست. او برنده جواير متعدد بين المللى است.

 نگاه متفاوت و وحدت گرايى كه در آثار او نهفته است نوعى روحانيت 
ويژه به آثارش بخشيده است. جالب است بدانيد400 مقاله تا كنون راجع به 

آثار وى در جرايد معتبر جهان منتشر گرديده است.

دكتر شاپور راسخ كه در 1924 از مادرى 
مسلمان و پدرى بهائى پا به جهان نهاد. 
او دكتراى اقتصاد و جامعه شناسى خود 
را از سوييس گرفت و پس از بازگشت 
به ايران در سازمان برنامه و بودجه دولت 
آمار  سيستم  گذارى  پايه  با  شاهنشاهى، 
طبقاتى و مدرن سازى برنامه هاى مدون 
اجرايى كشور توانست  پايه گذار رونق 

جامعه ايرانى باشد.
دكتر شاپور راسخ كه تا سمت معاونت 

سازمان برنامه ترقى كرد بر اساس باور بهائى كه علم بايد در خدمت جامعه 
بشرى باشد، از تحصيالت و تجربيات خود در راستاى مدرن سازى زير 
ساخت اجتماعى ايران بيشترين بهره را برد و توانست جايگاه و نقش علوم 
اجتماعى را در پيشرفت جامعه ايران و فرهنگ اجتماعى بر اساس رونق 

اقتصاد و رفاه به درستى تبيين نمايدو
او در همه اين سال هاذ كوشيد تا از بودجه نظامى ايران كاسته و به بودجه 

هاى رفاه اجتماعى و آموزشى دولت هاى وقت بيافزايد.
او پيش از انقالب به سويس رفت و همچنان در اين كشور زندگى مى كند.

دكتر هدى محمودى آخرين فرزند دكتر 
جليل محمودى است كه در سال 1949 
ميالدى در تهران چشم به جهان گشود و 
در ده سالگى به همراه خانواده به اياالت 

متحده آمريكا مهاجرت كرد.
تحصيالت  كه  محمودى  هدى  دكتر 
خود را در دانشگاه يوتا با مدرك دكتراى 
اينك  است  برده  پايان  به  جامعه شناسى 
دانشگاه   در  بهائى  صلح  كرسى  رييس 
فعاليت هاى  مجموعه  و  است  مريلند 
او در حوزه درك جايگاه ممتاز زنان در 

پايدارى صلح و دست يابى به جهانى عارى از خشونت  يكى از موثر ترين 
فعاليت هاى آكادميك در حوزه بازشناسى نقش زن در جامعه امروز دنياست.
دكتر هدى محمودى صاحب تاليفات گسترده اى در حوزه جامعه شناسى 
است كه مطالعه آنها در پيدايش دركى نو از موضوع صلح در جامعه امروز 

تاثير بسزايى داشته است.
او هم اينك يكى از برجسته ترين اساتيد دانشگاهى اياالت متحده آمريكا 

محسوب مى شود.

مهندس هوشنگ سيحون

مهندس فريبرز صهبا

دكتر شاپور راسخ 

دكتر هدى محمودى
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فرهنگ هالكويى متولّد دهم شهريور 
ماه 1323 در شهر شيراز است. او داراى 
مدرك دكترا در رشته «جامعه شناسى» و سه 
فوق ليسانس در رشته هاى «روانشناسى»، 
و  خانواده  ازدواج،  «مشاوره  و  «اقتصاد» 
كودكان» است. او پيش از انقالب استاد 
تهران  دانشگاه  علوم اجتماعى  دانشكده 

بوده است.
بردن  پايان  به  از  پس  هالكوئى  دكتر   
سال 1353،  در  آمريكا  در  تحصيالتش 
به ايران بازگشت. مّدت زمانى سرپرست 

«كميته فرهنگىـ  اجتماعى» در «معاونت برنامه ريزى و سياست گذارى» 
سازمان راديو و تلويزيون ملى ايران بود و همچنين در دانشگاه تهران نيز به 
تدريس مى پرداخت. هالكوئى پس از چند سال براى تحقيق در دانشگاه 

يوتا به آمريكا بازگشت.
او مدير مركز بهزيستى بورلى هيلز است و به عنوان مشاور ازدواج، خانواده 
و كودكان در اين مركز مشغول به فعاليّت است. وى همچنين از سال 2000 
ميالدى تاكنون برنامه تلويزيونى و همچنين راديويى «رازها و نيازها» را اداره 
و اجرا مى كند كه در آن به پرسش هاى تلفنى مخاطبان فارسى زبان از سراسر 
دنيا، درباره مسايل روانشناسىـ  اجتماعىـ  خانواده و ديگر موارد وابسته 
مى پردازد و جنبه هاى مختلف آنان را مورد بحث قرار مى دهد. وى همچنين 
سمينارهاى دوره ايى را نيز درباره مسايل روانى مربوط به رفاه و بهزيستى در 

شهرهاى مختلف اروپا و امريكا برپا مى كند.
 آثار علمى مكتوب او شامل موارد زير مى باشد:

 پايان نامه دكترى در رشته جامعه شناسى از دانشگاه يوتا با عنوان «تحليلى 
جامعه شناختى بر انقالب مشروطيت ايران».  

 Society كتاب  از  اقتباس  و  ترجمه  كه  امروز»  «جامعه  كتاب   -2
today است كه متنى درسى و دانشگاهى براى آشنايى با مقدمات علم 

جامعه شناسى است.
 3- مقاله «مطالعه اى تجربى روى ايرانيان ساكن امريكا: تمايل به بازگشت 

به زادگاه به عنوان تابعى از ترجيح زبان گفتار».
نقش پر رنگ فرهنگ هالكويى در ايجاد روحيه انجام مشاوره در جامعه 
ايرانى دستاورد بزرگى است كه به رويكرد زندگى سالم تر براى ايرانيان 
دامن زده است. وقتى اين مهم بيش از پيش خودنمايى مى كند كه بدانيم 
جامعه ايرانيان به داليل گوناگون كمتر عالقمند به بيان مشكالت خانوادگى 
خود بوده است و به همين ميزان دريافت كمترى از مناسبات علمى ناشى از 
پيشرفت علوم روانشناختى را در زندگى روزمره خود مورد بهره قرار داده 
است. رويكرد دكتر هالكويى در فراگير كردن استفاده از مشاوره متخصصان 
در زمينه نارسايى هاى خانوادگى و اجتماعى به اين اميد دامن مى زند كه در 
نسل هاى آينده، خانواده هاى ايرانى با مشكالت كمترى در مناسبات رفتارى 

خود مواجه باشند.

حسن موقر باليوزى (زاده 16 شهريور 
1287 شيراز، درگذشته 23 بهمن 1359 
لندن) بنيانگذار، مديرو اولين گوينده بخش 
فارسى بى بى سى بود. پدرش موقرالدوله و 
مادرش منورخانم بودند. در سال 1300 و 
پس از مرگ پدرش، لقب موقرالدوله به او 
رسيد. در بيروت و انگلستان تحصيل كرد 
و ساكن لندن شد. از سال 1937- 1960 
بريتانيا  بهائيان  روحانى  محفل  رئيس 
گرديد. وى اندكى پيش از مرگ شوقى 
افندى در سال 1957، يكى از ايادى امراهللا 

گرديد.
 اولين كنگره جهانى بهائيان با تالش او سازماندهى شد. در همان زمان 
(ارديبهشت 1342) تسهيالتى كه اسداهللا علم براى سفر و شركت بهائيان در 

اين كنگره فراهم كرد، مورد اعتراض روح اهللا خمينى قرار گرفت.
او در راستاى رسالت خود به نگارش كتابى پيرامون زندگى عبدالبهاءتحت 
عنوان «بيوگرافى عبدالبهاء» به زبان انگليسى مبادرت ورزيدكه در سال 1991 
انتشارات جرج رونالد آكسفورد آن را منتشر كرد. مينو ثابت با نام «بهاءاهللا، 

شمس حقيقت» اين كتاب را به فارسى ترجمه كرده است.

دكتر عبدالكريم ايادى پزشك مخصوص 
از  يكى  و  پهلوى  شاه  محمدرضا 
سرشناس ترين چهره هاى ايرانى است كه 
به گواه تاريخ تاثير بسزايى در طرح هاى 
سلطنت  از  دوره اى  در  ايرانى  عمرانى 

پهلوى دوم داشته است.
در سالهاى ميانى دهه 1950، ايادى از 
نزديك ترين محرم هاى اسرار محمد رضا 
شاه پهلوى بود. او به خوبى مى دانست كه 
چگونه از اين نزديكى، فرصتهاى مغتنمى 
براى رشد ايده هاى خالقانه بيافريند. در 

سالهاى 1960 و 1970،  قدرت سياسى و اقتصادى ايادى رشد سريعى 
داشت و به طبع آن توانست در روند رشد جامعه ايران تاثير مثبتى داشته 

باشد.
گفته شده است كه مشاوره هاى سازنده او به شاه وقت ايران در رونق 

اقتصادى و فرهنگى كشور بسيار تاثير داشته است.
او را يكى از پر نفوذترين بهائيان ايران در طول تاريخ قلمداد كرده اند. وى 

سال هاى پايانى عمرش را در پاريس سپرى كرد.

حسن موقر باليوزىدكتر فرهنگ هالكويى

عبدالكريم ايادى
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مهندس مهراز احسانى از دانش آموختگان 
رشته معمارى در انگلستان و پس از آن در 

دانشگاه بركلى در ايالت كاليفرنيا است. 
با  و  تحصيالتش  اتمام  از  پس  كه  او 
اينكه در بركلى به عنوان استاد مشغول به 
تدريس بود با شوق به آبادانى سرزمين 
مادريش ايران به اين كشور باز مى گردد 
با ممانعت حكومت در احياى فعاليت ها 
مواجه مى شود كه سرانجام به خروج او 
ايران  در  خانوادگى شان  اموال  مصادره 

همراه است.
اما شوق خدمت به بشريت او را راهى كشور كنيا در قاره آفريقا مى كند و 
ثمره حضور سه دهه از زندگى او در آفريقا در تاسيس شهرك هايى كه به 
توليد كار، امكانات زندگى و معيشت سالم و نيز امكان گسترش تحصيالت 

و رفاه براى شهروندان اين كشور فقير آفريقايى است، مى انجامد.
مهراز احسانى نمونه كاملى از يك انسان جهان وطن است كه با پيام صلح 
و مهربانى و اخالق و بدور از تعصبات قومى و مذهبى، امروز در قلب 
آفريقا شكوه انسان دوستى و خدمت به بشريت را به منصه ظهور رسانده 
است. او در اين راه هم عروس و هم داماد خود را از قبايل بومى منطقه 
برگزيده است و هم با فرهنگ  وآداب و زبان اين اقوام بومى ارتباط نزديك 

برقرار كرده است.

تيمسار على محمد خادمى در سال1292 
خورشيدى چشم به جهان گشور و با طى 
موفق ترين  از  يكى  به  تحصيلى  مدارج 
مردان ايران مبدل گشت تا آنجا كه لقب 
پدر صنايع هوايى ايران را از آن خود كرد.

سپهبد  نظامى  درجه  به  ها  بعد  به  او   
نيروى هوايى  و مدير عاملى هواپيمايى 
ملى ايرانيان (هما) رسيد، تحصيالت عاليه 
تخصصى خود را در انگلستان و آمريكا 
انجام داد و در نيروى هوايى مشاغلى را تا 

رييس ستاد احراز كرد. 
سپس هما را بنيانگذارد و به عنوان نخستين مدير عامل آن منصوب شد، 

مدتى هم آجودان شاه هم بود. در سال 1356 از مقام خود استعفا كرد. 
او  مسئوليت  دوران  در  ايران  مسافربرى  و  تجارى  هواپيمايى  صنعت 
رشد چشمگيرى كرد و هواپيمايى ملى ايران در زمره يكى از پيشرفته ترين 

ناوگان هاى حمل و نقل هوايى جهان قرار گرفت.

ترين  برجسته  از  بنانى  امين  دكتر 
آمريكايى  ايرانى  تحقيقاتى  چهره هاى 
موسيقى  خانواده  دامان  از  كه  او  است. 
همزمان  است  برخاسته  هنرپرور  و  دان 
با سال هاى جنگ جهانى دوم به اياالت 
متحده آمريكا مهاجرت  مى كند و با صرف 
سال ها وقت در حوزه تحقيق و تدريس به 
يكى از برجسته ترين اساتيد تاريخ در نظام 
آموزش عالى اياالت متحده امريكا مبدل 

مى گردد.
او  فعاليت هاى  ترين  ازدرخشان  يكى 

جمع آورى موسيقى هاى محلى ايران است كه او را وا مى دارد تا شهر به 
شهر و روستا به روستا به دنبال ضبط و حفظ اين موسيقى ها سراسر خاك 

ايران را بپيمايد.
دكتر بنانى با پايه گذارى مركز ايرانشناسى در دانشگاه كاليفرنيا در لس آنجلس 

به شناخت بهتر ايران به ديگر ملل جهان تاثير چشمگيرى ايفا كرد.
در  و  مى كند  مهاجرت  يونان  به  همسرش  اتفاق  به  دهه 1950  در  او 

شكل گيرى محفل ملى بهائيان آن كشور نقش بسزايى ايفا مى نمايد.
دكتر بنانى از چهره هاى علمى قابل تقدير جامعه ايرانى امريكايى است.

محقق  و  دين پژوه  مومن،  موژان  دكتر 
ايرانى  كه ساليان متمادى از عمر خود را 
صرف تحصيل در حوزه تاريخ تطبيقى 
اديان كرده است و در زمينه آيين بهائى 
تاليفات  و  تحقيقات  اسالم  در  شيعه  و 
گسترده اى را به بازار انديشه بشرى ارائه 

نموده است.
اين دانش آموخته ممتاز دانشگاه كمبريج 
در انگلستان، تحقيقات گسترده اى  در 
بازشناسى اديان و موضوعات عرفان دينى 
و تالش جامعى از شناخت مفهوم معنويت 

براى انسان در طول تاريخ كرده است كه به بازگشايى پنجره اى نو در درك 
درست تاريخى و به دور از خرافات از باورهاى مذهبى و نيز فهم مناسب از 

مناسبات تاريخى منجر به رونق اديان به دست مى دهد.
تاليفات و تحقيقات او كه بيشتر روى موضوع مذهب شيعى در اسالم و 
آيين بهائى تمركز دارد و از كامل ترين تحقيقات تاريخى در زمينه اين دو 
آيين تلقى شده و جزو تحقيقات مرجع دانشگاهى محسوب مى گردد كه 

توانسته است حقايق تاريخى را به خوبى به نمايش گذارد.

مهراز  احسانى

تيمسار على محمد خادمى

دكتر امين بنانى

دكتر موژان مومن

عد
حه ب

صف
در 

مه 
ادا
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سال  در  حكيم  منوچهر  پروفسور 
خانواده اى  در  تهران  شهر  در   1298
متولد  احترام،  مورد  و  ممتاز  و  مومن 
در  را  دبستان  دوره  ايشان  گرديدند. 
را  دبيرستان  دوره  و  تربيت  مدرسة 
گذرانيدند.  ثروت  و  البرز  مدارس  در 
دولتى  محّصلين  جزو   1308 سال  در 
پزشكى،  رشته  در  تحصيل  ادامه  براى 
عازم فرانسه شدند. طى نه سال دوره 
عمومى طب و دوره تخصصى تشريح 

را به پايان رساندند.
ازدواج  الوندى  ژرمن  نام  به  فرانسوى  خانمى  با   1317 سال  در 
نظام  دوره  اتمام  از  پس  نمودند.  مراجعت  ايران  به  سپس  و  نموده 
مجدداً  سال  دو  از  پس  شدند.  استخدام  تهران  دانشگاه  در  وظيفه 
رشته  در  تخصصى  دوره  گذراندن  از  پس  و  گشتند  باز  فرانسه  به 
داخلى و گذراندن امتحانات رسمى دولتى كشور فرانسه و اخذ عنوان 

پروفسور، به ايران مراجعت نمودند.
مدت سى سال در دانشگاه تهران به تدريس و تحقيق پرداختند و 
مواردى از كشفيّات ايشان در كتب علمى طب ثبت گرديده است. 
پروفسور حكيم به دفعات در مجامع و كنفرانس هاى طبى مشاركت 

داشتند و مدت دو سال نيز در كشور امريكا به تحقيق پرداختند.
ايشان از نظر همكارى در فعاليت ها و خدمات، فردى ممتاز و نمونه 
بودند. ساليان متمادى در خدمات امرى مشغول بودند و سال ها به 
عضويت محفل روحانى ملى بهائيان ايران انتخاب شده بودند. هنگام 

از دست دادن جان نيز اين مسئوليت را عهده دار بودند.
ميثاقيّه  بيمارستان  تكميل  و  توسعه  در  زيادى  خدمات  ايشان 
(بيمارستانى در تهران كه به كوشش بهائيان تأسيس و اداره مى شد) 
متحّمل شدند و سال ها به عنوان رئيس هيئت مديره انجام وظيفه مى 
نمودند. طبيبى حاذق و انسانى شريف و مهربان بودند. مردم تهران از 
يار و اغيار در مواقع بيمارى به مطب ايشان پناه مى بردند و بسيارى 

از افراد سالمتى خود را مرهون آن وجود مبارك مى دانستند.
خيابان  در  منزلى  شهادت،  از  قبل  سال  سى  از  حكيم  دكتر  جناب 
تخت جمشيد غربى، نبش خيابان كيوان ابتياع كرد و مطب خود را 
در  بود.  منتقل نموده  اين محل  فردوسى به  خيابان  از  سالها  از  پس 
همين جا بود كه در حدود ساعت پنج و نيم بعدازظهر روز دوشنبه 
دست  به  ژانويه 1981  دوازده  با  برابر  ماه 1359  دى  دوم  و  بيست 

اشخاصى ناشناخته كشته شد.
مراسم كفن و دفن ايشان در گلستان جاويد تهران با حضور بسيارى 
در  تذّكر  جلسات  و  شد  انجام  مسلمان  و  بهائى  از  اعم  ايرانيان،  از 

نهايت درجة احترام براى ايشان برگزار گرديد.

دكتر پيام اخوان در دانشگاه مك گيل 
مونترال درس حقوق بين الملل مى دهد، 

ولى اين همه فعاليت هاى او نيست.
 او نزديك به دو دهه است كه پيگير 
اولين  است،  حقوق بشرى  نقض  موارد 
دادستان جنايات جنگى سازمان ملل در 

امور يوگوسالوى و روآندا بود. 
او اخيرا نهادى به نام مركز اسناد حقوق 
بشر ايران داير كرده است و معتقد است 
حال  و  گذشته  مقامات  از  بسيارى  كه 
جمهورى اسالمى ايران به سبب اعدام هاى 

گسترده سياسى در زندان هاى ايران در سال 1367 بايد در دادگاه هاى 
بين المللى محاكمه شوند.

پيام اخوان را مى توان يكى از چهره هاى پيگير و فعال حقوق بشرى ايرانى 
االصل قلمداد كرد كه بى هيچ اغراقى در سطح بين المللى فعال بوده است و 
نسبت به ظلم و تعدى به حقوق انسان ها در هركجا دنيا كه باشد به اعتراض 
برخواسته است. او به اساس برابرى انسان معتقد است و از همين رو تالش 
گسترده اى در كارزار بين المللى حقوق بشر در دو دهه گذشته به عهده 

داشته است.

ليلى آهى در سال 1929 در تهران و در 
يك خانواده مسلمان  ديده به هستى گشود. 
او كه دختر مجيد آهى وزير راه وقت ايران 
بود كه راه آهن سراسرى ايران در دوران 
او پايه گذارى شد، تحصيالت خود را در 
رشته روانشناسى كودك و تعليم تربيت در 

دانشگاه تهران به اتمام رسانيد.
كتاب  شوراى  پايه گذاران  از  يكى  او 
كودك در ايران است كه سال ها در همين 
شورا مسئوليت هاى مختلف را به عهده 
كودكان  آموزشى  نظام  تدوين  و  داشت 

و تدريس زبان فارسى را متحول ساخت و با بررسى هاى مكرر در زمينه 
آموزش كودكان توانست از پايه گذاران روند رشد علمى و ادبى كودكان 

ايران را پباشد.
ليلى آهى بعد از انقالب محبور به جالى وطن شد و او كه به دليل ديدار 
فرزندانش رويا و صبا ايمن كه هر دو از اساتيد دانشگاهى در اياالت متحده 

هستند به اين كشور آمده بود، از بازگشت به ايران بازماند.

پيام اخوانپروفسور منوچهر حكيم 

ليلى آهى

C  Copyright 2013 Ketab Corp. مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره6، جدول ايرانشهر شماره 47، همراه با دومين ضميمه پزشكى و سالمت ايرانشهر، آوريل و مى 18182013



پرونده -171 سال خدمات جامعه بهائى به جهانيان

ماه مهر گلستانه از آن دسته هنرمندانى 
است كه هنر خود را براى رساندن پيام 
حقيقى خلق بشر يعنى برابرى، عدالت 
و مساوات به محملى گويا مبدل ساخته 

است.
در  اينك  كه  ايرانى  هنرمند  بانوى  اين 
جنوب شرق اياالت متحده امريكا ساكن 
است، با آثار برجسته هنرى خود در حوزه 
نقاشى و كتاب هاى ارزشمندى كه به ياد 
قربانيان تبعيض مذهبى در ايران(جامعه 
است  در آورده  تحرير  رشته  به  بهائيان) 

زبان گوياى نسل خاموشى از ستمديدگان جامعه بهائى در ايران است كه 
هيچ آثارى از وجودشان در دست نيست. مهرماه گلستانه كه تزئين داخلى 
تاالر رودكى و ساختمان وزارت كشاورزى در ايران را در پرونده هنرى 
خود دارد در اين سوى دنيا نيز همچنان به عنوان يكى از معماران داخلى 
توانا به دامنه هاى فعاليت كارى خود افزوده است و سبك خاص او در خلق 
آثار هنرى كه ابداع اوست اين روزها از طرفداران بسيارى برخوردار است.
او در زندگى خود رسالت هنرى اش را مصروف ابراز حقيقت آزادى 
انديشه، باور و بيان گذاشته است و از هر فرصتى براى پيشبرد اين هدف 
بهره جسته، تا زبان گوياى كسانى باشد كه فقط به جرم باور و عقايدشان در 

ايران در شرايط نامطلوب زندگى مى كنند.

دكتر مهرى راسخ را بى اغراق مى توان 
در  كودك  روانشناسى  نخبه گان  از  يكى 
تاريخ معاصر ايران برشمرد كه سوابق ممتاز 
علمى و دانشگاهى اش از حدود اين نوشته 
كوتاه خارج است. او نخستين روانشناسى 
است كه اين علم را به راديو ايران مى برد 
و پايه گذار آموزش همگانى مشاوره و 

روانشناسى خانواده مى شود.
كرده  تحصيل  كه  راسخ  مهرى  دكتر 
سوييس است، در دانشگاه تهران نيز به 
همراه همسرش دكتر شاپور راسخ مركز 

تحقيقات اجتماعى ايران را داير نموده و در بازشناسى جامعه مدرن ايران در 
سال هاى دهه 50 خورشيدى نقش فعاالنه اى ايفا مى كند تا آنجا كه از سوى 

مذبيون متحجر به وسيله چاقو در دفتر كارش ترور(ناموفق) مى شود. 
دكتر مهرى راسخ را مى توان سمبل پيشرفت زنان در جامعه ايران تلقى كرد 

كه از خانواده اى مومن به آيين بهائى برخواسته بود.

مهندس عبدالحسين تسليمى در تاريخ 
بيست و پنجم آبان ماه 1300 شمسى در 
شهر قزوين متولد گرديد. او تا سال 1337 
در شهردارى تهران با مقام مدير كل فنى 
شهردارى مشغول به فعاليت بود و دز اين 
ايم منشى محفا روحانب بهائيان تهران بود. 
سكونت  صاحبقرانيه  در  سال 1341  در 
قسمت  آن  محفل  عضويّت  به  و  نمود 
انتخاب گرديد. از طرف بيت العدل اعظم 
مديريّت  و  اهللا  حقوق  معاونت  به  الهى 
شركت امنا منصوب گرديد. شركت امنا با 

زحمات شبانه روزى مهندس تسليمى به صورت موسسه  نمونه بهائى در 
آمد. و تا عضويت در محفل ملى بهائيان ايران به خدمت به جامعه مشغول 
بود. سر انجام بعدازظهر روز سى ام مرداد ماه 1359 در جلسه ى محفل مّلى و 
با حضور دو تن از معاونين ايادى، توّسط چند نفر (كه خود را مأمورين گروه 
ضربت سپاه پاسداران معّرفى كرده بودند) ربوده شد و با وجود مراجعات 
مكّرر به تمام مراجع دولتى از وجود آنها اثرى به دست نيامد. عبدالحسين 
تسليمى ازآن دسته از رهبران بهائى است كه هيچ نشانى ازمحل دفن و يا حتى 

زنده و يا مرده بودنشان در دست نيست.

فرشاد مهجور بنيانگذار و مدير شركت 
فنومنكس مى باشد. اين شركت كه در سال 
1982 (1361 شمسى) كار خود را آغاز 
نموده، در حال حاضر يكى از شركتهاى 
محصوالت  تأمين  زمينه  در  دنيا  پيشرو 
كروماتوگرافى (رنگ نگارى) براى صنايع 

شيميايى و بيو شيميايى مى باشد.
 فرشاد بسيار مفتخر است كه شركت وى 
نقش مهمى در زمينه هاى زير دارد: كشف 
داروهاى جديد براى نجات جان انسانها 
و افزايش طول عمر مردم،  بهبود محيط 

زيست،  بهبود كيفيت تمامى انواع محصوالت، تأمين مواد خوراكى سالم 
تر و ...

جالب اينجاست كه اساس موسسه متبوع وى بر پايه باورهاى بهائى متمركز 
شده است كه عدالت و خدمت به بشريت را در سرلوحه خود قرار مى دهد.

اهميت ارتباط با جامعه و ارزشهاى انسانى به خوبى در بيانيه رسالت شركت 
وى آشكار است. او  اخيرا به همراه برادروليعهد انگلستان از باالى بلند ترين 

برج لندن براى كمك به يك پروژه خيريه به پايين پريدند.

ماه مهر گلستانه

دكتر مهرى راسخ

عبدالحسين تسليمى

فرشاد مهجور
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زادگاه و مهد دين بهائى ايران است و دين بهائى را در دنيا به عنوان 
يك دين ايرانى با پيام جهانى مى شناسند. زبان اصلى بسيارى از متون 
مقدس اين دين فارسى است. اين دين بيشترين قرابت را با اسالم 
يك  از  بيش  بهائيان  است.  بوده  اسالم  نقد  آن  پرش  نقطه ى  و  دارد 
سده در كنار ديگر ايرانيان با صلح زيسته اند و هيچگاه َعَلم جدايى و 
فاصله با ديگر ايرانيان بر نيافراشته اند. بهائى شدن مردمانى از ديگر 
كشورها نيز نوعى دريچه براى آشنايى آنها با فرهنگ و رسم و رسوم 

و انديشه هاى ايرانيان بوده است. 
بهائيان  به  را  باورمند  مسلمان  ايرانيان  كه  آن  جاى  به  عوامل  اين 
نسبت به ديگر اهل اديان نزديك تر سازد متاسفانه موجب دورى آنها 
از بهائيان شده است. علت چيست؟ چرا بهائيان و دين بهائى مبغوض 
ترين دين براى روحانيون شيعه  و طرفداران آنها بوده و در 34 سال 
اخير بيشترين ظلم عليه آنها (در قياس با ديگر اديان و مذاهب در 
ايران) وارد آمده است؟ مگر بهائيان ايرانى غير از تمسك به دين و 
آيين خود چه كارى عليه ديگر هموطنان خود كرده اند كه برخى از 
شيعيان تا اين حد عليه بهائيان بغض و كينه دارند كه قبرستان آنها 
را تخريب مى كنند، اموال آنها را ضبط و توقيف مى كنند، آنها را 
شكنجه مى كنند، رهبران آنها را به زندان مى اندازند، خانه هاى آنها 
و  كنند  نمى  استخدام  دولتى  ادارات  در  را  آنها  كنند،  مى  خراب  را 

از امكانات و مزاياى دولتى محروم هستند، آنها را از حقوق مدنى 
بازگشت  عدم  دليل  به  صرفا  را  باورمند  بهائيان  كنند،  مى  محروم 
آنها  عليه  جنايت  و  جرم  هرگونه  از  و  كنند  مى  اعدام  خود  دين  از 

خوددارى نمى ورزند؟ 

درون دينى يا برون دينى
اديان  درديگر  كه  ندارد  وجود  ويژه اى  عنصر  هيچ  بهائى  دين  در 
غائب باشد. شاكله ى دين بهائى شبيه ديگر اديان است (باور به امرى 
خاص،  آيين هايى  و  مراسم  مرگ،  از  پس  زندگى  آور،  پيام  مقدس، 
تقويم ويژه، دعا و زيارت، و دستورات مذهبى). اين طور نيست كه 
در اين دين مولفه ها و عناصرى باشد كه در ديگر اديان به طور كلى 
غائب باشد تا موجب اين همه دشمنى شده باشد. همچنين بهائيان 
هويت خود را در نفى و سلب ديگران تعريف نمى كنند و به اعمال 
خشونت آميز نيز تمسك پيدا نكرده اند تا اين امور را مايه ى دشمنى 

برخى از شيعيان عليه آنها بپنداريم.
به  را  محارم  با  ازدواج  جواز  مثل  بزرگى  دروغ هاى  شيعيان  البته 
دين بهائى نسبت داده اند تا از آنها ديوى در جامعه ى ايران بسازند. 
(افراد مسلمان يا مسيحى نيز ممكن است همانند يك بهائى مرتكب 
غير  اگر  نيست)  آنها  آيين  از  بخشى  اين  و  بشوند  محارم  با  زناى 

چرا اين همه نفرت و كينه 
عليه بهائيان؟

مجيد محمدى (جامعه شناس)
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پرونده -171 سال خدمات جامعه بهائى به جهانيان
عقالنى بودن باورها مد نظر باشد اصوال باورهاى دينى را نمى توان 
با ترازوى عقل سنجيد و اين مختص دين بهائى يا يهودى يا اسالم 
نيست. جالب است كه مسلمانان احترام هندوها به حيوانات را مورد 
تمسخر قرار مى دهند اما عبوديت در برابر ديگر انسان ها (ولى فقيه 

در اسالمگرايى شيعه) براى آنها عادى و حتى ضرورى است. 
بنابر اين علت خصومت و تنفر را نمى توان در آموزه هاى بهائى 
جستجو كرد و بايد به سراغ عوامل برون دينى (بيرون از دين بهائى) 

براى يافتن علل اين تنفر و خصومت گشت. 

انحطاط تاريخى روحانيت شيعه
دوران  در  شيعه  روحانيت  كه  شد  عرضه  هنگامى  بهائى  دين 
حضيض خود پس از دولت صفوى به سر مى برد. هنگامى كه يك 
نهاد اجتماعى در ضعيف ترين شرايط خود به سر مى برد هر گونه 
حركتى را به معناى پايان دوران يا تير خالص خود مى گيرد و با 
آن بيشترين مخالفت و دشمنى را پيدا مى كند. دشمنى و خصومت 
شيعيان ايرانى وفادار به روحانيت شيعه و مراجع اين دين نسبت به 
دين بهائى (و ديگر اديان و باورها در ايران) ناشى از احساس ضعف 

عميقى است كه در دوران اخير داشته اند. 
براى  تالششان  و  شيعه  روحانيون  از  بخشى  شدن  سياسى  حتى 
به  «دينى»  پاسخ  در  ضعف  احساس  از  ناشى  سياسى  قدرت  كسب 
به  با  كه  كرده اند  مى  تصور  روحانيون  است.  بوده  زمانه  نيازهاى 
روشنفكرى،  ضد  مسيحى،  ضد  بهائى،  ضد  گروه هاى  انداختن  راه 
ضد سنى يا كسب قدرت سياسى مى توانند خود را از ذلت نظرى 
مشكل  بخشند.  رهايى  هستند  درگير  آن  در  كه  معنوى  بحران  و 
روحانيت شيعه در ايران مدرن نه رقباى آن بلكه تعاليم و آموزه ها و 
گرايش ها و روش هاى آن است. از همين جهت سركوب مخالفان و 
دگر انديشان و دگر باوران هيچ كمكى به روحانيت شيعه در بسط 

ايده ها و آموزه هاى خود نكرده است.  

ناروادارى
رفتار  تاريخ  مداراست.  و  تساهل  ضد  نهاد  يك  شيعه  روحانيت 
روحانيون شيعه با درويشان وصوفيان ايرانى كه بيشترين تساهل و 
مدارا را با غير خود داشته اند معرف اين خصوصيت است. در دوران 
قاجار روحانيت قدرت اين را داشت كه شاهان قاجار را به كشتار 
جان  به  روحانيون  جهت  همين  از  و  كند  وادار  بهائيان  سركوب  و 
شاهان قاجار در منابر دعا مى كردند. اما در دوران پهلوى سياست 
رسمى حكومت تساهل و مدارا با اديان بود. يكى از علل كنار نيامدن 
روحانيون شيعه با رژيم پهلوى همين مداراى دينى حكومت بود تا 
حدى كه بهائيان و زرتشتيان و سنيان و يهوديان و مسيحيان ايرانى 
به مدارج باالى ادارى و آموزشى و صنعتى در كشور ارتقا مى يافتند. 

 
عليه نو

اديان زرتشتى، مسيحى، يهودى و مذهب سنى در ايران به رسميت 
آموزه هاى  تحت  و  باورمند  شيعيان   (1 گرچه  شده اند  شناخته 

 (2 و  روند  مى  دوزخ  به  آنها  پيروان  همه ى  كه  معتقدند  روحانيت 
هر روزه نهادها و باورمندان اين اديان تحت فشارهاى رسمى و غير 
رسمى هستند و آزادى هاى مذهبى آنها نقض مى شود. اما اين اديان 
به دليل قديمى بودن و قدمتى به اندازه يا بيش از دين شيعه تحمل 
و  حقوق  اندازه ى  به  آنها  پيروان  آزادى هاى  و  حقوق  اما  شوند  مى 
حق  بهائيان  اما  نيست.  فقيه  واليت  به  باورمند  شيعيان  آزادى هاى 
تحصيل و زندگى و شغل و مسكن و حتى قبرستان ندارند چون اين 
دين قرن نوزدهمى است. از اين جهت اين دشمنى را تا حدى مى 
توان به متاخر بودن اين دين نسبت داد، گويى كه هر دين جديدى 
«نادرست» تر و «كفرآلودتر» از اديان قديمى تر است و بايد بيشتر 

نسبت بدان دشمنى ورزيد.
دين بهائى عمال ادعاى خاتميت دين اسالم را به چالش مى گيرد. 
مسلمانان بانوعى خود شيفتگى مذهبى بر اين باورند كه آنها آخرين 
عزيز دردانه هاى خدا هستند كه خداوند پيامى را بدانان انتقال داده 
است. از همين جهت اگر كسى ادعاى وحى يا نبوت داشته باشد با 
ادعا  بازار دين  آنها در  آنان مواجه مى شود.  رفتارهاى  خشن ترين 
دارند كه آخرين مغازه را تاسيس كرده اند و بعد از آن كسى نبايد به 

اين بازار وارد شود. 

تصور پايان موعودگرايى
على محمد باب (كه البته حساب وى از بهاء اهللا بنيانگذار دين بهائى 
جداست) از نگاه بسيارى از شيعيان بنيان گذار دين بهائى است. على 
محمد باب با ادعاى امام زمان بودن به چهره اى چالش برانگيز تبديل 
شد، موضوعى كه به مهدويت و موعودگرايى شيعه پايان مى بخشد. 
اين امر چالش بسيار بزرگى براى روحانيت شيعه بود چون آينده و 
تاسيس دولت جهانى و همه ى وعده ها و وعيدهاى رهبران شيعه را 
از آنها باز مى ستاند. گروه يا كسانى كه آب به النه ى مورچگان مى 
ريزند نمى توانند منتظر خشم و نفرت آنان نباشند. دين بهائى چالشى 
بسيار بزرگ براى كسب و كار روحانيون شيعه بوده است و از اين 

جهت به صورت يك تهديد بدان نگاه مى كنند. 
 

افسانه ى دين انگليسى
حدود دو قرن است كه روحانيت شيعه هر دين و آيين و ايده و 
نظر و گروه و نهادى را كه از آن پيروى نمى كند و بدان انتقاد دارد 
با  اروپايى  قدرتمند  دول  وجود  كند.  مى  معرفى  خارج  به  وابسته 
مستعمرات گسترده اين انتساب را تسهيل كرده است. حتى يك مورد 
از مخالفان يا منتقدان روحانيت شيعه و حكومت دينى (حتى تا حد 
روساى جمهور جمهورى اسالمى، از بنى صدر تا احمدى نژاد، كه 
در موضوعاتى برخى روحانيون شيعه را به چالش گرفته اند) سراغ 
غربى  ديگردول  و  متحده  اياالت  بريتانيا،  به  وابستگى  به  كه  نداريم 
هاى  سازمان  براى  كار  و  شوروى)  جماهير  اتحاد  دوره اى  در  (و 
جاسوسى آنها متهم نشده باشد. وقتى يك اتهام تا اين حد گستردگى 
دارد طبعا نيازى به رفع اتهام نيست، گرچه به بيان فقهاى شيعه البينة 

على المدعى (آوردن دليل وقوع جرم بر عهده ى مدعى است). 
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گفتگو
نخستين لحظه تحويل سال بدون حضور نورالدين ثابت ايمانى به روايت يادگار شايسته او مژده حبيبى:

ماجرا از آنجا آغاز شد كه ساعاتى پس از تحويل سال نوى خورشيدى 
كه به وقت غرب آمريكا در 4 بامداد به وقوع مى پيوست، مژده حبيبى 
دل نوشته اى را در فيس بوك شخصى اش به رشته تحرير در مى آورد 
دل نوشته اى سراسر احساس كه در هر كلمه اش مى شود حس توامان 
قدرشناسى، احترام و شوق به حضور استاد را ديد. بد نيست با همين 

نوشته شروع كنيم آنجا كه مژده حبيبى مى نويسد:
«حدود ساعت 3 بامداد به راديو رسيدم. همكارانم پرويز فيروزكار 
و افشين گرگين در راهروى كنار استوديو در حال صحبت كردن 
بودند. فرشاد بلنديان هم در استوديو مشغول آماده كردن برنامه ها بود.

همكاران ديگر، يكى  يكى  رسيدند.ساسان كمالى، ليدا حنايى، اردوان 
مفيد و طناز فتحى... برنامه، رأس ساعت 3 بامداد آغاز شد. فضاى پر 
شور و حالى  بود. شنوندگان از نقاط مختلف دنيا تماس مى گرفتند.

همگى  سعى كرديم برنامه اى  شاد و نوروزى به هموطنان ارائه دهيم و 
لبخند بر لبهايشان بياوريم، هر چند كه همه مى دانستيم نوروز امسال 
خيلى  با سالهاى گذشته فرق دارد. سرانجام به لحظه تحويل سال 
نزديك شديم ساعت 4، زمانى  كه صداى ملكوتى، آرام بخش و در 

عين حال پر صالبت استاد گرانقدرم زنده ياد نورالدين ثابت ايمانى  
در مناجات با خداوند پخش مى شد، فضاى بسيار سنگينى  در استوديو 
حاكم شد. همه سكوت كرده بودند و نفس در سينه ها حبس شده بود. 
حضور درخشان او نزديكتر از هميشه احساس مى شد. باالخره سكوت 
شكسته شد. هر كدام از همكاران، خاطره خوشى  از او تعريف كردند. 
طناز به آرامى به من مى گفت: «من حضور آقاى ثابت رو اينجا كامًال 
حس مى كنم و حتم دارم كه او االن اينجاست». من فقط لبخند زدم و 
حرف هاى دوستانم را تاييد كردم . به فرشاد گفتم چقدر خوب است 
كه پس از رفتن، همه اينقدر از خوبى هاى يك انسان حرف بزنند. 
فرشاد با تكان دادن سر، حرف هايم را تاييد كرد. قلبم در سينه فشرده 
مى شد.  احساس عجيبى  داشتم. نه در كالم مى گنجد و نه قلم، توانايى 
نوشتنش را دارد. براى اينكه تاب بيا ورم و اشكم سرازير نشود سعى 
كردم از او و خاطرات او يارى بگيرم. چهره آرام و مهربانش را در 
نظر آوردم كه هر وقت براى چند روزى به مسافرت مى رفت مى گفت: 
«سنگرو حفظ كن تا برگردم.» حتى در لحظه هاى سخت زندگى ، لبخند 
هميشگى اش را بر لب داشت و مى گفت قرص و محكم باش،اين نيز 

او هر سال در لحظه «تحويل سال» 
از نو متولد مى شود

سيزده سال هر روز، پا به پاى هم در معتبرترين و پرطرفدارترين 
ــور، از طريق رسانه هاى ارتباط جمعى،  برنامه خبرى خارج از كش
ميهمان خانه ميليون ها ايرانى در سراسر جهان بودند و براى بيش 
از يك دهه، ميليون ها بيننده و شنونده، لحظه تحويل سال را با آن ها 
سپرى كردند و همراه با آواى ملكوتى و جانبخش نورالدين ثابت 
ــاس مژده حبيبى به سال نو سالم  ايمانى و صداى لطيف و پر احس

كردند.
اما دست تقدير در سال خورشيدى گذشته نورالدين ثابت ايمانى 
ــاقه گل وجود او از  ــدن س ــه ايرانى گرفت و با چيده ش را از جامع
گلستان زندگى، اينبار در لحظه تحويل سال، مژده حبيبى در حالى 
ميهمان خانه بسيارى از ايرانيان از طريق موج راديوى 670 اى ام بود 
كه بى ترديد در قلبش بيش از هر زمان ديگرى ياد و خاطره استاد 
ــوتش را گرامى مى داشت. اگر چه به گفته مژده  و همكار پيشكس
حبيبى، نورالدين ثابت ايمانى، استاد، آموزگار و پدر معنوى او بوده 
و هست و حضور سبز و درخشان اين مرد بزرگ، همواره در جاى 
جاى زندگى او جاريست ولى اندوِه سنگين و دردناِك نبودن استاد 
گرانقدرش در نوروز امسال، لحظه تحويل سال 1392 را براى او به 

سخت ترين لحظه تحويل سال تمام زندگيش مبدل ساخت.
او را به گفتگو فرا خوانديم تا به روايت او نخستين لحظه تحويل 

سال در نبود نورالدين ثابت ايمانى را مرور كنيم.

C  Copyright 2013 Ketab Corp. مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره6، جدول ايرانشهر شماره 47، همراه با دومين ضميمه پزشكى و سالمت ايرانشهر، آوريل و مى 22222013



گفتگو

بگذرد....
بعد از تحويل سال، همگى  بلند شديم، روبوسى كرديم و به يكديگر 
تبريك گفتيم و برنامه تا 6 بامداد همچنان پر شور و حال ادامه داشت.

اردوان مفيد دست هايم را گرفت و همانطور كه به چشم هايم نگاه 
مى كرد آهسته گفت :«مى دونم كه اين لحظه ها بخصوص براى تو 
چقدر سخت گذشت». به او لبخند زدم، هيچ نگفتم، اما در قلبم از 

اينكه مرا درك كرده بود از او تشكر كردم.
دوست عزيزم دكتر آزيتا ساعيان به ما ملحق شد . قرار بود از ساعت 
6 تا 9 صبح ، به همراه افشين گرگين، برنامه نوروزى جالب و ويژه اى  
اجرا كنند. با همه خداحافظى كردم و به خانه بازگشتم چاى درست 

كردم و مشغول تهيه صبحانه شدم.
اما حاال كه اين سطور را مى نويسم، نمى دانم چرا بى  اختيار اشكهايم 
سرازير مى شوند و گونه هايم خيس شده اند و... چه نوروز سختى بود، 

نوروز سال 1392»
وقتى براى گفتگو با مژده حبيبى در خانه او كه همانند نگارخانه اى زيبا با 
تابلوهايى كه همه سرشار از نقش و نگاره هاى ماحصل هنر او در مقام يك 
نقاش چيره دست است قرار مى گذارم، دو هفته اى از لحظه سال تحويل 
گذشته است، اما مى توان به وضوح حس غمگينى را در چهره او ديد كه 
جاى خالى استاد در دل قدر شناس يار ديرينه اش به وديعه نهاده است. او 
كه اين حس دلپذير از مهربانى و قدر شناسى را با خود از لحظه تحويل 

سال به همراه دارد مى گويد:
ايمانى  آقاى ثابت  با  بار  براى نخستين  كه  اين  از  پيش  سال  «سيزده 
برخورد كردم هرگز نمى انديشيدم روزى برسد كه چنين جاى خالى او را 
با همه وجود احساس كنم. آن روزها من كه درس نقاشى خوانده بودم به 
تازگى از ايالتى ديگر به لس آنجلس آمده بودم و بر اساس عالقه اى كه از 
كودكى به كار گويندگى خبر داشتم و ناخودآگاه بازى هاى كودكانه ام به 
خواندن خبر هايى كه پدرم به عنوان يك روزنامه نگار تهيه مى كرد مبادرت 
مى ورزيدم، در سپتامبر 1999 به استخدام راديو 670 اى ام درآمدم. با اينكه 
از طريق برنامه هايى كه آقاى ثابت ايمانى در راديو تلويزيون هاى گوناگون 
داشتند با چهره و صداى ايشان آشنا بودم اما در همان روزها بود كه براى 
نخستين بار ايشان را در مقام يك همكار پيشكسوت يافتم . چه زود او 
به استادى بى بديل براى من تبديل شد كه بسيارى از رموز كار حرفه اى و 

البته اخالق زندگى را از او آموختم.»

مژده حبيبى شخصيت نورالدين ثابت ايمانى را تلفيقى از يك فرد مسئول، 
درستكار و بسيار حرفه اى در مقابل دوربين و انسانى بزرگوار، يكرنگ، 

متواضع و خوش اخالق در پشت دوربين دانسته و مى افزايد:
«نمى توانم آموخته هايى كه از ايشان داشتم را فقط به حوزه كار خالصه 
كنم. او بى هيچ ترديدى پدر معنوى من بود و در همه مراحل زندگى 
درس استقامت، اخالق پسنديده، صفا و يكرنگى و همدلى و همراهى با 
مردم را به من مى داد. مجموعه  آموخته هاى من از ايشان تا آن اندازه بسيط 
است كه در اين ايام كه از درگذشت او مى گذرد هيچ روزى را نمى توانم 
بياد بياورم كه بى ياد او گذشته باشد و حتى روزى چندين بار به داليل 
گوناگون ياد او از خاطرم نگذشته باشد و نام او بر زبانم جارى نشده باشد. 
همين جاست كه احساس مى كنم در ادامه راه، تجربه او همراه من است 
و استقامت و بردبارى اى كه به من آموخت مى تواند در بسيارى از فراز 

و نشيب هاى زندگى دستگير من براى عبور از گردنه هاى سخت باشد.»
مژده حبيبى با اشاره به درگذشت نابهنگام و به يكباره نورالدين ثابت 

ايمانى كه همه عالقمندان به ايشان را بهت زده كرد، مى گويد:
«جامعه ايرانى، آقاى ثابت ايمانى را به يكباره از دست داد. در فاصله 
كوتاهى ابتدا صدايش و سپس حضور فيزيكى ايشان را از دست داديم. 
گويى طوفانى آمده و به ناگاه همه آرامش ناشى از حضور پر صالبت او 
را از ميانمان با خود برد. پنج ماهى كه او در بستر بيمارى بود سخت ترين 
و دردناك ترين لحظه هاى زندگيم بود. هرگز گمان نمى كنم با هيچ كالمى 
بتوانم شدت رنجى كه در آن روزها كشيدم را بيان كنم و تنها خدا مى داند 
كه بر من چه گذشت... هر بار كه مى ديدمش تكه اى از قلبم كنده مى شد، 
تنها نگران خبر بود و فقط مى خواست مطمئن شود كه اخبار را به خوبى 
هدايت مى كنم و من با لبخند و شوخى به ايشان اطمينان مى دادم كه: «همه 
چيز رو به راه است، نگران هيچ چيز نباشيد استاد، سنگر را به خوبى حفظ 
كرده ام، هموطنان و عالقمندان بسيار شما از سراسر دنيا به شما سالم 
مى رسانند و منتظر بازگشت دوباره شما به صحنه هستند» و او با مهربانى 
هميشگى اش لبخند مى زد و نگاهم مى كرد. نگاهى عميق و ژرف. نگاهى 

كه هزاران، هزار حرف ناگفته در اعماقش موج مى زد...
 در حقيقت ميراث جاويدان او حسن اخالق حرفه اى و نام نيكويشان 
بود كه براى هميشه در ميان ما ماندگار است. شايد شما هم اين جمله 
معروف او را كه تكيه كالمشان بود شنيده باشيد كه همه اوقات و در 
عدمواجهه با هر سختى و يا ناماليمتى مى گفت: «اين نيز بگذرد». و حقيقت 
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گفتگو

اين است كه همين گفته هاى ايشان بود كه به من روح استقامت و پايدارى 
را هديه كرده و مى كند. انديشيدن به اينكه كسانى مانند ايشان چگونه در 
حالى كه چونان ستاره هاى درخشانى در كشور خود بودند، در پى وقوع 
انقالب مجبور به جالى وطن مى شوند و بعد در خارج از كشور با زحمت 
و تالش شبانه روزى باز از نو شروع به ساختن همه چيز مى كنند، به من 
اجازه هيچ شكوه و گاليه اى نمى دهد چرا كه از زندگى ايشان آموخته ام 
در پناه ايمان راسخ به درستى كارى كه انجام مى دهى و با يكدلى با مردمى 
كه براى آنها فعاليت مى كنى مى توان همه پستى و بلندى هاى روزگار را 

پشت سر نهاد و به سمت ساحل مقصود گام برداشت.»
مژده حبيبى در توصيف خاطرات نوروزى خود از شادروان ثابت ايمانى 
لحظه  در  تلويزيونى  راديو  استوديوهاى  در  حضور  سال ها  به  اشاره  با 

تحويل سال در كنار ايشان مى گويد:
«صداى روح انگيز و ملكوتى آقاى ثابت ايمانى هنوز هم در گوشم زنگ 

مى زند وقتى با لحن گيرا و تاثير گذار خود چنين مناجات مى كرد:  
اى زير و زبر ساز همه حال ها و همه لحظه ها و  روز ها  اى بهاين كننده 
گردش روزها و شب ها، اى  همه كس، اى همه چيز، اى سرچشمه هر چه 
هست، ما را به راستاى راستى رهنمون شو. ما را از پندار، گفتار و كردار 

نيك، آرى از بهترين حال ها برخوردار فرما. خدايا تو را مى ستاييم. 
پروردگارا! روان ما از كين بشوى. به پاكى بياراى. به مهر و مهربانى 
درآميز. هستى ما را به زيور دوست داشتن آذين كن. چنان كن و چنان 

فرما كه رو به راه پاكان و پاك بازان نهيم.
اى  ستودنى تو را چه بناميم؟ اى در نام نگنجيدنى، اعجاز شگفت در 

شگفت تو را مى ستاييم و همچنان در تنگناى حيرتيم.
خدايا كيستى، چيستى، اى برتر از خيال و قياس و گمان و وهم. تو را 
مى ستاييم  زيرا كه  هستى. زيرا كه هستى از هست توست و بارى تو 

بى هستى نيز هستى.
دد  منشان را به منش انسانى بگردان. چنان كن كه منش بد در همه جا 

شكست يابد. نيرنگ راه گريز در پيش گيرد. منش نيك پيروز گردد. دروغ 
شكست پذيرد و راستى به ستيغ فتح و ظفر قدم گذارد.

پروردگارا، بزرگا، چنان فرماى كه اهرمن بدكنش در هم شكند و رو به 
گريز نهد. چنان فرماى كه برادرى و صلح در گستره گيتى گسترده گردد.

پروردگارا، بزرگا، چراغ اميد در خانه هاى ما افروخته نگه دار. اين شب 
بى ستاره ما را فروزان ساز. پروردگارا، بزرگا...»

مژده حبيبى در ادامه مى افزايد:
ياد آورى  داشتم.  پريشانى  حال  نوروز  به  مانده  هفته  دو  از  «امسال 
خاطرات تلخ سال گذشته و... حالم را دگرگون كرده بود. مى دانستم 
لحظات سختى را پيش رو دارم و اينكه در شادترين لحظه سال براى 
همگان، جاى خالى استادم مرا بى نهايت غمگين خواهد كرد، در حالى 
كه بايد با صدايم موجى از شادى را به خانه هاى مردم ببرم، بيش از 
پيش بار روى دوشم مى گذاشت. اما باور داشتم كه همچنان كه فروغ 
اين  جاويد  خاطره  و  ياد  مى ماند»،  كه  صداست  كه «تنها  بود  سروده 
چهره هميشه ماندگار از ذهن و خاطره مردمى كه براى ساليان متمادى 
با صداى او زندگى كرده بودند، هرگز محو نخواهد شد و براستى كه 
فروغ چه زيبا به راز ماندگارى صدا پى برده بود. صدايى كه از جنس 
عشق، كه همواره از عشق و دوستى و مهر و از صبح اميد سخن گفته 
بود و در طول سال ها به قلب هاى ميليون ها هموطنش راه يافته بود. 
در سخت ترين لحظه اى كه جاى خالى اش را احساس مى كردم با همه 
وجود دريافتم كه نورالدين ثابت ايمانى هر سال، در لحظه تحويل سال، 
حياتى دوباره مى يابد و نام و خاطره اش و راه و مسلكى كه در اخالق 
و انسانيت گشود تا هميشه در ذهن مردم سرزمينى كه به آن عشق 

مى ورزيد، ماندگار خواهد ماند.
نورالدين ثابت ايمانى بى هيچ ترديدى بخشى جدا نشدنى از حافظه جمعى 
ما ايرانيان است و من چه سعادتمندم كه براى سيزده سال توانستم در مكتب 

چنين استاد بزرگوارى، شاگردى كنم. روانش شاد و يادش همواره سبز.»
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الملك  ناظم  به  را  آن  برخى  كه  خان»  زمان  «حكومت  طنز  نمايش 
روزنامه نگارو نمايشنامه نويس پيشرو 
عصر مشروطه  و بعضى آن را به ميرزا 
آقا خان تبريزى  نسبت مى دهند قديمى 
و  ايران  در  موجود  نمايشى  متن  ترين 
تصوير دقيق و شفافى از وضعيت حاكم 
بردوران پيش از استقرار مشروطيت در 

ايران است. 
اين نمايش كه  سال گذشته   در گالرى 
سيحون وپس از آن درخانه فرهنگ و 
هنر ايران اجراهاى موفقى داشته است 
به خاطر استقبالى كه از آن بعمل آمد و 
به دليل درخواست كسانى كه موفق به 
تماشاى آن نشدند يك بار ديگر در روز 
يكشنبه 28 اپريل ساعت 7 بعدازظهر در 
محل خانه فرهنگ و هنر ايران در تقاطع 
خيابان هاى وينتكا و ساتيكوى در منطقه 

سن فرناندو ولى اجرا خواهد شد.
دراين نمايش تماشاگران شاهد هنرنمايى 
حسن خياط باشى در5 نقش مختلف و 
فيروزه خطيبى در 2 نقش مختلف خواهند 
بود كه با موسيقى تار و سه تارعلى اصغر 

نورى  همراهى خواهد شد.
فرهنگ فرهى روزنامه نگارسرشناس درباره نمايش حكومت زمان خان 
مى نويسد: «روخوانى اين نمايشنامه را حسن خياط باشى و فيروزه خطيبى 
عهده دار بودند و با چه توانايى و قدرتى نقش هاى متعدد خود را ايفا 
كردند.  اين اجرا تماشاگران را سخت مجذوب خود ساخت و راستى 
حسن خياطباشى يك هنرمند به معناى واقعى كلمه است. او چنان 5 نقش 

مختلف را در كنار هم بازى مى كند كه حيرت همگان را بر مى انگيزد.»
آقاى فرهى درباره محتوى طنزآميز نمايش«حكومت زمان خان» مى 
نويسد:«اگرخوب دقت كنيم شباهت هاى زيادى ميان وقايع آن دوران و 
زمان حال حاضر در اين اثر كالسيك ايرانى نهفته كه با استفاده از طنزى 
قوى و فرمى ظريف به صورتى بى سابقه به تماشاگر ارائه مى شود. اين 
نمايشنامه از آغاز دوران شكوفايى تئاتر در ايران تا به حال بارها توسط 
بزرگان تئاتر ايران و اخيرا نيز در خانه هنرمندان در تهران اجرا شده است. »
نوشين معينى كرمانشاهى منتقد هنرى مى نويسد:«داستان هايى كه 
تراژدى و كمدى را تلفيق مى كنند – درام مى نامند. درام همان فاصله 
كوتاه از شادى زودگذر تا غم ديرپاست. به اين معنى كه اين محبوب 

ترين ژانر نمايشى مردم دنيا، هرگونه دردى را زير پوشش كمدى بيان مى 
كند. درام حكومت زمان خان كه بوسيله 
فيروزه خطيبى و حسن خياطباشى اجرا 
شد، در همان حال كه خنده به لب ها 
هاى  ريشه  از  را  تماشاگر   – آورد  مى 

فساد در وطن غم زده  مى كند.»
درباره  كرمانشاهى  معينى  نوشين 
اجراى فيروزه خطيبى در  دونقش كامال 
«آغا  و  كش»  عاشق  «كوكب  متفاوت 
نويسد:«فيروزه  مى  او  كارگذار  باجى» 
زمينه  در  است  كارى  نادره  خطيبى 
نمايش.  اگر بخاطر داشته باشيد چندى 
پيش بازى او را در نمايش ديگرى به 
نام «ماه درآينه» نوشته خود او ديديم و 
اينكه او چگونه با شجاعت و مهارت 
استعدادهاى چند گونه اش را در معرض 

قضاوت مى گذارد.»
نويسد:  مى  كرمانشاهى  معينى  خانم 
زمان  حكومت  نمايش  روخوانى  «در 
خان، حسن خياطباشى و فيروزه خطيبى 
توانستند بدون هيچگونه ابزار نمايشى و 
فقط به وسيله صدا، جمعيتى را كه در 
سالن بود محو مكالمه هاى خود كنند. 
آن ها را بخندانند و به فكر وادارند كه نه كار آسانى است و نه از عهده 

هركسى برمى آيد.»
«دكتر على اصغر نورى با دو ساز تار و سه تار صحنه ها را  از هم 
جدا مى كند و انتخاب هريك از اين سازها بر عهده حالت دراماتيك 
صحنه گذاشته شده است. در فواصل روخوانى، ملودى هايى دل انگيز 
زمان قاجار به وسيله اين هنرمند نواخته مى شود تا داستان از فصلى 
به فصل ديگر حركت كند.  على شكيبافر هم كه فارغ التحصيل رشته 
كارگردانى تئاتر است با ارادتى كه به اين واسطه هنرى دارد كار صحنه 

آرائى روخوانى را بر عهده دارد.»
نويسد:«با  مى  نقد  اين  از  ديگر  بخشى  در  كرمانشاهى  معينى  خانم 
تماشاى اين نمايش آموختم كه اين داستان كهنه صدساله حكايتى است 
مكرر كه عناصر ومحتواى آن، ايران مدرن امروزمان را همچنان به بيراهه 
مى كشاند. و اى دريغ از اين همه درجازدن در منجالبى به نام دروغ و 

تقلب.»من تماشاى اين نمايش را به هر ايرانى توصيه مى كنم. 
 لطفا براى رزرو جا با تلفن  3227  585  818  تماس بگيريد.

حسن خياط باشى و فيروزه خطيبى  در 
روخوانى نمايش طنز«حكومت زمان خان»

نقد و نظر
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تاريخ معاصر به روايت تمبر
تاريخ معاصر به روايت تمبر -  قسمت ششم:

راوى: پرويزكاردان

زمينه هاى كلكسيون دارى تمبر
در 5 شماره گذشته به تفصيل از تاريچه پيدايش و گسترش استفاده 
از تمبر هاى پستى در جهان و ايران سخن گفتيم و از نقش بستن سيماى 
پادشاهان و  ملكه ها  گرفته تا ابنيه تاريخى و لباس هاى محلى با شما 
ارزش  فاقد  كه  سفارشى  تمبر هاى  خصوص  در  حتى  كرديم.  صحبت 
مطرح  تمبر  به  عالقمند  عزيزان  با  را  مسائلى  هم  هستند  كلكسيونى 
كرديم و در مسير بازخوانى آنچه تاريخچه تمبر و پست در ايران بود 
نگاهى گذرا به رويداد هاى تاريخى سه دوره قاجاريه، انقالب مشروطه و 
پهلوى انداختيم كه جا دارد تا در آينده با تفصيل بيشترى با هم به مرور 

تاريخ به روايت تمبر هاى به يادگار مانده بپردازيم.
اما آنچه به ما اين توانايى را مى دهد تا بتوانيم تمبر ها را تورق كنيم و از 
خالل ديدن آنها به مرور تاريخ بنشينيم، ماحصل زحمت كسانى است كه 
نگهدارى و آلبوم كردن تمبر را پايه گذاردند و كوشيدند تا كلكسيون هاى 
كوچك و بزرگى بسازند كه به حافظه تاريخى صنعت نشر تمبر تبديل 

شد.
اگرچه امروزه كلكسيونرى تمبر و خريد و فروش آن به داليل گوناگون 
از رونق سابق برخوردار نيست. اما من خوب به ياد مى آورم كه سى سال 
پيش از اين كه به لس آنجلس آمدم، مى شد در هر گوشه اى از اين شهر 

تمبر فروشى هايى را ديد كه تمبر دوستان در آن پاتوق مى كردند.

اجازه مى خواهم در همين ابتدايادآورى كنم كه سال 91 13خورشيدى 
آبستن ضايعه دردناك درگذشت آقاى تمبر ايران، استاد فريدون نوين 

فرحبخش بود.
فريدون نوين فرحبخش، در سال 1309 خورشيدى ديده به هستى 
گشود و با وجود تحصيالت دانشگاهى در رشته  زبان انگليسى، به  دنبال 
عالقه اش به تمبر، حرفه  پدرش شادروان «حسين نوين فرح بخش» را 

دنبال كرد.
در  ايران،  تمبرهاى  از  كاملى  مجموعه   داشتن  واسطه   به   وى   
جشنواره هاى مختلف دنيا شركت و مدال ها و جوايز ارزنده اى را از 
آن خود كرده و بارها نام «ايران» را با افتخار در صدر اسامى ديگر 

كشورهاى شركت كننده در اين جشنواره ها قرار داد.
ايران،  تمبرهاى  راهنماى  ايران،  اوليه  تمبرهاى  مانند  كتاب هايى 
راهنماى اسكناس هاى ايران و چندين عنوان كتاب ديگر در زمينه 

مجموعه دارى از وى به جا مانده است.
مرحوم نوين فرحبخش  چند ماه پيش در زمستان 1391 به علت 

بيمارى كليوى جان به جان آفرين تسليم نمود. 
شايان ذكر است الگوى شخصيت جذاب او براى بيش از نيم قرن 
مشوق و انگيزه اى قوى براى جذب شدن جوانان به كلكسيونرى تمبر 

در ايران بوده است. روانش شاد.
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تاريخ معاصر به روايت تمبر
همانطور كه پيش از اين گفتم،اگرچه سابقه ابتكارات نامه رسانى به عهد 
باستان و دوران هخامنشيان باز مى گردد اما براى نخستين بار سرويس پست در 

كشور انگلستان راه اندازى شد.
پست اما كلمه ايست كه  در روم باستان(دوران سزار آگست) ريشه داشته 
است و اين كلمه از همين منبع به ادبيات رايج امروز جهان بازگردانده شده 

است.
پست اگرچه در ابتدا در خدمت ادارات دولتى و قضايى انگلستان بود اما در 
1680 فردى بنام «ويليام دوكرا» سيستمى در سطح شهر لندن به راه انداخت 
كه به سيستم يك پنى شهرت مى يابد و در قبال دريافت و رساندن هر نامه اى 
فقط يك پنى دريافت مى كند. اين سيستم اما به داليل مالياتى دوامى نمى آورد. 
دويست سال بعد سيستم 2 پنى راه افتاد كه دقيقا همين كار را انجام مى داد. اما 
از آنجا كه وجه مربوط به نامه رسان را كسى كه بايد نامه را دريافت مى كرد 
موظف به پرداخت بود، اين سيستم با مشكالت جديد روبرومى شود. يكى از 
شگردهايى كه رندان انگليسى از آن استفاده مى كردند اين بود كه پيام را در 
آدرس مى گنجانيدند و دريافت كننده نامه كه از محتواى پيام آگاه شده بود ديگر 

تمايلى به دريافت نامه و پرداخت وجه آن نداشت.
 تا آنكه حدود سى و هفت سال بعد در 1837 با پيشنهاد «سر رولند هيل» 

نخستين تمبر پستى دنيا بر اساس الگو بردارى از 
سيستم اخذ ماليات انگلستان با طرحى از نيم رخ 
ملكه ويكتوريا منتشر شد. اما اين تمبر كه فقط يك 
پنى قيمت داشت موجب اعتراضاتى در انگلستان 
شد چرا كه عامه مردم، زبان زدن به پشت صورت 
ملكه و نيز مهر زدن به روى صورت او را عملى 
توهين آميز به ملكه خود قلمداد مى كردند. على الرغم 

اين اعتراض ها اين مسير ادامه يافت و بزودى سهولت استفاده از تمبر در 
مراسالت پستى همگانى شد. اين ابتكار به حدى 
كارساز بود كه به زودى ديگر كشور ها هم از آن الگو 
گرفتند و در كمتر از 40 سال بعد در 1875 «هليچ 
وان استفن» آلمانى اتحاديه جهانى تمبر را در آلمان 
تاسيس كرد كه هنوز هم پا برجاست و تنظيم مقرارتى 
دراين زمينه را به عهده دارد. اما جالب اينجاست كه 
انگلستان به دليل اينكه نخستين كشوريست كه تمبر 
را منتشر كرده است، هرگز روى تمبر نام كشور خود 

را ننوشته است و از اين لحاظ انحصارى است.
 در آمريكا هم پست به سرعت جاى خود را بازكرد. روى سردر اداره پست 
نيويوك كه يكى از قديمى ترين ساختمان هاى پست در خاك آمريكاست، اين 
شعار معروف داريوش هخامنشى نقش بسته است:«نه برف، نه باران، نه سرما، 

نه گرما و نه تاريكى نمى توانند پيك هاى ما را از حركت بازدارند.»
بد نيست بدانيد كه چگونه تمبر ها ارزش مى يابند؟ چگونه است كه يك 
تكه كاغذ به مرور زمان از ارزش بااليى برخوردار مى شود و حتى تا مرز چند 

ميليون دالر خريد فروش مى شود.
شايد يكى از داليل مهم و تاثير گذار در اين امر تيراژ انتشار يك تمبر است. 
براى مثال تمبرهاى يادگارى كه با تيراژ باال منتشر شده است و مردم آنها را نگه 
داشته و استفاده نكرده اند، طبيعى است كه به مرور زمان افزايش قيمت ناچيزى 
داشته. اما نسخه هاى برخى تمبر ها كه با تيراژ هاى ناچيز منتشر شده و به مرور 
زمان مورد استفاده واقع شده و از بين رفته است، حاال از ارزش چشمگيرى 

برخوردار است.

يا مثال اگر تمبرى با اشتباه چاپى منتشر شده 
باشد و مانند تمبر 24 سنتى پست هوايى آمريكا 
كه نخستين سرى آن عكس هواپيما به صورت 
برعكس روى آن چاپ شده بود و حاال نسخه هاى 

معدود بازمانده از آن بسيار گران قيمت است.
از ديگر تمبرهاى بسيار گران قيمت و كلكسيونى 

مى توان به تمبر جزيره گويان انگلستان اشاره كرد كه 1856 چاپ شده است و 
همچنين تمبر يك پنى جزيره موريس كه در 1848 منتشر شده است.

طبيعى است كه هرچه تعداد موجود از يك سرى تمبر ناياب تر باشد و البته 
تميزتر و سالم تر نگهدارى شده باشد، از ارزش باال ترى برخوردار است. 
ضمن اينكه تمبر به عنوان اوراق بهادار شناخته مى شود و در داخل آن مانند 
كاغذ اسكناس نقوشى وجود دارد كه امكان كپى كردن آن را تقريبا ناممكن 
مى كند. البته نا گفته نماند كه بعد از انقالب در ايران تمبر هايى روى كاغذ 
معمولى و حتى بدون دندانه چاپ شد كه نيازى به توضيح نمى بينم كه اين 
تمبر ها فاقد هرگونه ارزش تاريخى خواهند بود چرا كه هر كس با دستگاه 

پرينتر خانگى خود قادر به كپى كردن آن است.
اجازه بدهيد به شما مهمترين مرجع تمبر شناسى در جهان را معرفى كنم 
كه كتاب اسكات(Scott ) نام دارد. كتاب اسكات كه هر ساله منتشر مى شود 
حاوى كليه تمبرهايى است كه در هر كجاى جهان دولت ها گوناگون به انتشار 
آن مبادرت ورزيده اند و همه ساله قيمت كليه تمبر هاى جهان را تعيين و 
منتشر مى كند. همين جا از عزيزانى كه براى تعيين قيمت تمبر هاى خود با من 
تماس مى گيرند خواهش مى كنم به كتاب اسكات مراجعه كنند كه مرجعى قابل 
اعتماد است. فقط ذكر اين نكته را ضرورى مى دانم كه قيمتى كه خريداران 
كلكسيون هاى تمبر بابت يك قطعه تمبر پرداخت مى كنند در حدود فقط 30 

درصد از ارزش تخمينى آن تمبر در كتاب اسكات است.
الزم به ياد آورى است كه كليه تمبر هاى ايرانى نيز در اين كتاب قيمت گذارى 

شده است.
در چند ماه اخير سواالت متعددى درباره تمبر از سوى خوانندگان مطرح شده 

است. از جمله دوستانى درباره گران ترين تمبر ايران 
پرسيده اند كه تمبر طاليى يك تومانى دوران ناصرى 
است و در حال حاضر نزديك به 700 ميليون تومان 
ارزش دارد. از اين تمبر فقط هفت عدد در جهان 
باقى است و در خارج از ايران هم از شهرت بسزايى 
برخوردار است. نكته اينجاست كه نسخه اصلى اين 
تمبر را براى بازشناسى بايد در زير ميكروسكوپ ديد 

كه در اين حالت نقطه هايى طاليى در روى چاپ تمبرقابل رويت است. در 
غير اين صورت بدلى بوده و فاقد هرگونه ارزشى است.

سوال ديگرى كه در اين مدت به دفعات از من پرسيده شده است به انتشار 
تمبر در دوران دكتر مصدق مربوط است كه آيا تمبر با عكس دكتر مصدق 

واقعيت دارد يا خير؟ در پاسخ به اين سوال بايد بگويم 
كه در طول تاريخ تمبر در ايران از آغاز  تا پايان دوران 
شاهنشاهى هرگز و تحت هيچ شرايطى عكس هيچكدام 
از نخست وزيران ايران روى تمبر چاپ نشده است. 
بلكه فقط يكبارآن هم به وسيله جمهورى اسالمى در 29 
اسفند 1358 براى اولين و آخرين بار تصوير دكتر محمد 

مصدق روى تمبر منتشر شده است.
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اين آقاي «دوكي» كه همان «دكتر خودمان» باشد، خيلي شبيه هندي هاست 
و هر كسي او را مي بيند به ياد شاهرخ خان، آمتياب بچن و وجنتي ماال 
مي افتد. به نظر مي رسد كه اجداد او جزو نخستين دسته ي مهاجران هند و 
اروپايي بوده باشند كه با قطار سريع السير سيبري به قفقاز و از آنجا از طريق 
ايران به هند مي رفتند، بنابراين دور از ذهن نيست كه اجدادش براي انجام 
فرايض مذهبي در يك ايستگاه كويري پياده شده و از قطار جا مانده باشند.
از  يكي  در  «دوكي»  از  حرفه اي  عكاس  يك  كه  عكسي  آخرين  اما 
گردهمايي هاي ايرانيان گرفته، عكس اين نظر را ثابت مي كند، به نظر 
مي رسد به بخشي از آريايي ها كه به هند كوچ كرده اند از كرده ي خود 
پشيمان شده و قصد بازگشت از همين مسير به سيبري را داشته اند كه باز 

قطار در يك ايستگاه كويري متوقف مي شود و ...
در اين جا يك فرضيه ي سومي هم وجود دارد، ممكن است بخشي 
از آريايي ها كه راهي شمال اروپا شده اند طاقت سرما را نياورده باشند و 
پشيمان شده و راه جنوب يعني هند را برگزيده باشند كه باز قطار آنها كه در 

يك ايستگاه كويري متوقف شده و...
اصًال روشن تر بگويم اين عكس دوكي را كه مي بينيد اصًال شبيه هندي ها 
نيست و اين خود فريضه ي چهارم را ايجاب مي كند، يعني اصًال قوم 
آريايي اي در كار نبوده، طايفه اي از بومي هاي جنوب كه ديگر طاقت گرما 
را نداشته اند، تصميم مي گيرند كه عازم شمال شوند، آنها مي بايستي در يك 
ايستگاه كويري سوار قطار شمال مي شدند كه اشتباهاً دوباره سوار قطار 
جنوب مي شوند، اما جد بزرگوار ايشان كه خواسته دست به آب بگيرد، 
كارش باال مي گيرد و از قطار جا مي ماند. اصًال بيائيد از اين فرضيه سازي ها 
كه بيشتر به درد مطالعات زيست شناسي و تنازع بقا و غيره مي خورد 

دست برداريم و رك و راست بگويم كه در اين عكس آرزوي هاي قلبي 
دوكي متبلور شده است، يعني او در يك لحظه به خصوص كه از لحاظ 
روانشناسي و جامعه شناسي قابل مطالعه و بررسي است، خود را در هيئت 
يك پادشاه ديده، لبخند ملوكانه زده و با دست مبارك، احساسات مردم را 

توشيح كرده است. 
بنابراين وقتي «دوكي» را ديدم كه مبهوت عكس خود شده است به 

شوخي گفتم: «اعليحضرت دوكي اول، خاتم السالطين!»
دوكي كه عادت دارد وقت و بي وقت و بي جهت و باجهت مي خندد، اين 
بار لبخند مليحي بر لبانش نقش بست، زيرا باورش شده بود كه اعليحضرت 

است و دارد تبسم مي فرمايد. 
بعد از اين ديدار و مالحظه خودشيفتگي دوكي تصميم گرفتم با او در 
اين زمينه مصاحبه اي به عمل آورم. وقتي وارد دفتر مخصوص ايشان شدم 
در مقابل من تعظيم آنچنانيى كرد كه سرش به ميز يكي از همكاران نزديك 

خورد. درد گرفت يا نگرفت، خم به ابرو نياورد.
دوكي در حالي كه مجذوب عكس قاب گرفته خود شده بود به سؤاالتم 

پاسخ گفت:
من- آيا وقتي به عكس خود نگاه مي كنيد احساس شاهانه مي كنيد؟

دوكى- بلي! خيلي، خيلي دوست دارم شاه بشوم.
فكر مي كند كه شاه شدن مثل چلوكباب خوردن است، به همين خاطر آب 

از لب و لوچه اش سرازير مي شود.
من- آيا ممكن است وقتي به قدرت رسيديد مثل شاهان گذشته قانون 

اساسي را زير پا بگذاريد.
دوكى- اين چه فرمايشي است مي فرمائيد، من هر كاري شما و ملت 

نوشته : حسين لى

اندر حاالت و مقاالت دوكي اول، 
خاتم السالطين
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داستان طنز
بگوييد همان كار را مي كنم، اگر بگوئيد قانون اساسي روي سرت بگذار! 
روي سرم مي گذارم. بگوئيد زير سر، زير سر مي گذارم، بگوئيد زير پا، 

زير پا مي گذارم. تصميم نهايي با شماست. 
من- آيا به تاجگذاري هم فكر كرده ايد؟

دوكى- بله خيلي دوست دارم، شاه بايد حتماً تاج داشته باشد.
من- بعيد مي دانم اين ملت با توجه به تجربه اي كه پشت سر گذاشته اند، 
بگذارند شما تاج كياني را بر سر بگذاريد، احتمال زياد دارد كه تاج خار بر 

سر شما بگذارند.
دوكى- تاج باشد، هر چه مي خواهد باشد، اگر تاج خار را داخلش را 

چمن كاري كنند كه سرم را زخم نكند چه اشكالي دارد.
من-  آيا شما با جشن هاي دو هزار و پانصد ساله موافق بوده ايد يا 

مخالف؟
دوكى- البته من زمان جشن هاي دو هزار و پانصد ساله هنوز متولد 
نشده بودم، اما با آن جشن ها حتي پيش از تولد هم مخالف بودم. 
برگزاري آن جشن  اشتباه محض بود و به حيثيت خارجي ايران لطمات 

شديد وارد كرد.
من- چه لطماتي؟

درستي  تاريخي  سواد  كردند  برگزار  را  جشن  كه  آنهايي  دوكى- 
نداشتند، براي ملتي كه وارد دو هزار و ششصدمين سال شاهنشاهي اش 
شده بود جشن دو هزار و پانصد ساله برگزار كردند. مثل اين است كه 

كسي پنجاه ساله شود، اما برايش جشن تولد چهل سالگي بگيرند.
من- براي جبران اين اشتباه تاريخي چكار بايد بكنيم؟

دوكى- در دوران سلطنت من جشن دو هزار و ششصدمين سال را با 
شكوه تمام برگزار خواهيم كرد.

من- آيا شما در دوران حكومت خود با سرمايه داراني كه مي خواهند از 
طريق پول و پارتي مقامات دولتي را كسب كنند، مبارزه خواهيد كرد؟

دوكى- اين سؤال از شما بعيد است، در يك جامعه دموكراسي اين 
آزادي وجود دارد كه سرمايه تحرك داشته باشد وقتي كساني بتوانند 
از طريق پول و پارتي به مقامات و مناصب دولتي برسند، اين نه تنها 
مخالف دموكراسي نيست، بلكه بخش بسيار مهمي از آن است. از 
طريق پولي كه سرمايه داران صرف به قدرت رسانيدن افراد مي كنند ما 
مي توانيم خرج دربار را جدا از بودجه دولتي تأمين كنيم. شاه بايد يك 
منبع درآمدي داشته باشد، همان طور مي دانيد سلطنت يك پادشاه فقير 
بر مردم افتخار نيست. شما در همين آمريكا هم كه مهد آزادي است 

مي بينيد كه پول و پارتي حرف اول را مي زنند. 
من- براي تحصيل كردگان چه جايگاهي در نظر گرفته ايد؟

دوكى- خوشبختانه ما آن قدر فارغ التحصيل دكتر از دانشگاه آزاد و 
پيام نور و غيره داريم كه مي توانيم همه مناسب و مشاغل مهم را به آنها 
واگذار كنيم. مثًال براي دكتر احمدي نژاد پست وزارت دربار را در نظر 

گرفته ام.
من- آيا شما هم فكر مي كنيد كه سلطنت يك موهبت الهي است و شاه 

سايه خدا در روي زمين است؟
دوكى- من غلط مي كنم چنين نظري داشته باشم، چون مردم ياد 
گرفته اند كه موهبت الهي را به سرعت سرنگون كنند، بنابراين من ترجيح 

مي دهم يك وديعه مردمي باشم، يعني از طرف مردم انتخاب شوم. چون 
در اين صورت مردم هر ُگلي كه زده اند به سر خودشان زده اند و با نظر 
سايه خدا هم كامًال مخالفم چون با توجه به شناخت شخصي و نزديكي 
كه با خداوند متعال دارم مي دانم كه چقدر ايشان عظيم هستند و اگر 
سايه ايشان به زمين بيافتد، همه جا را تاريكي فرا مي گيرد و ظرف كمتر 

از چهل و هشت ساعت همه چيز يخ مي زند. 
من- با واليت فقيه چكار خواهيد كرد؟

دوكى- قانون مي تواند اين رابطه را تفسير كند، بهتر اين است كه 
دو نوع سلطنت داشته باشيم، يك سلطنت سياسي، يكي هم سلطنت 
روحاني، در اين صورت است كه تفكيك قواي واقعي به دست مي آيد 

و معناي واقعي جدايي دين از سياست هم همين است.
من- آيا فكر نمي كنيد كه وقتي قدرت خود را تثبيت كرديد به فكر سوء 

استفاده از آن باشيد؟
دوكى- سؤال جالبي كرديد! در پاسخ بايد بگويم كه «سوء استفاده» 
يك تركيب عربي است كه كاربرد آن منع شده است آنچه به لحاظ 
جامعه شناسي واژه ها بكار برده شده، «سو استفاده» است. واژه تركي 
«سو» به معني آب و استفاده از آب است كه اشكالي ندارد. اما اين واژه 
به لحاظ جامعه شناسي تاريخي در دوره قاجاريه رواج پيدا كرد و چون 
شاهان اين سلسله همه تركي مي دانستند به همين خاطر جابجا و وقت و 
بي وقت براي قضاي حاجت، وضو و غسل، مدام از آب و آفتابه استفاده 
مي كردند.واژه سو استفاده در دربار رواج پيدا كرد و چون «سو» يعني 
آب، در ايران كم بود قاجارها به حكام دست نشانده ي خود در اياالت 
دستور اكيد صادر كرده بودند كه مردم را از سو استفاده باز دارند، از 
آنجايي كه در بيشتر اياالت مردم زبان تركي نمي دانستند به استفاده 
بي رويه از «سو» يعني آب دامن مي زدند و همين امر باعث قشون كشي 
و جنگ داخلي مي شد. به اين لحاظ شاهان قاجار از انگليسي ها كه اهل 
سوء استفاده نبودند كمك گرفتند. و واقعاً انگليسي ها هيچ كدام به هنگام 

قضاي حاجت از آب و آفتابه استفاده نمي كردند.
آنها اجازه داشتند به خليج فارس و يا درياي خزر بروند و در آبهاي 
شور خود را بشويند، براي همين بود كه هميشه بوي نمك و ماهي 
مي دادند. انگليسي ها براي اينكه آب را آلوده نكنند به سراغ نفت رفتند و 
بعد نفت را با كشتي براي استحمام به انگليس مي بردند. از زمان مصدق 

معلوم شد كه آنها دارند از نفت سو استفاده مي كنند.
من- اگر پيامي براي ملت ايران داريد لطفاً به طور مختصر بفرمائيد.
دوكى- بنام خدا، ملت شهيد پرور و شاه دوست ايران زمين...

در اين لحظه مجبور مي شوم سخنان او را قطع و رو به دوربين كرده و 
بگويم:

- بينندگان و شنوندگان عزيز اجازه بدهيد لحظاتي به بازارچه آگهي ها 
سري بزنيم و باز گرديم...

صفحه تلويزيون همان عكس دوكي را نشان مي دهد. صداي دوكي 
تهييج كننده و با صالبت پخش مي شود: ملت قهرمان ايران براي رهايي از 

ظلم و جور حكام، همه يك صدا بگوئيد:
 دوكي! يا دوكي! دوكي، يا دوكي!
 دوكي، يا دوكي! دوكي يا دوكي...
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مكتوبات فدوى

معامله ى زيان آور  معامله ى زيان آور  
... نخير!.. اين برادرمهندس االسالم والمسلمين احمدى نژاد دامت 
تحريكاته هم ، هيچ جور ول كن معامله ى حضرت بقية اهللا االعظم امام 
زمان ارواح العالمين له الفداء(عج) نيست، و هر قدر هم آن حضرت 
پيام مى فرستد كه خر دجال ايشان از كّره گى دم نداشته است، بخرج 
بى  برزن،  و  كوى  هر  سر  بر  همچنان ،  را  معظم له  و  رود  نمى  وى 

مضايقه هزينه مى كند.!
و فدوى نمى داند چرا به اينجا كه رسيد، ياد يغما جندقى پيش در آمد 
طنز سياسى در عنفوان مشروطه افتاد و آن دوست با مزه اش ، يعنى 
حاجى محمد(ص) اسماعيل «كه از اوسط الناس اهالى دارالخالفه و 
فطرتًا سليم و نيك سجيت ولى از فنون تتبع و دانش بى بهره بود» ! 
نهايت شوق به جمع متفرقات يغما داشت و در هرجا و هركس كه 
نظم و نثرى مى ديد و مى شنيد كه به ذوق و قياس خود گمان مى كرد 

كه از يغماست، نسخه اى مى گرفت و دفترى مى پرداخت...(1)
بارى سلطان محمد(ص) ميرزا سيف الدوله(چهل و چهارمين پسر 
همين  در  ه.ق.   1292 در  خود  ديوان  مقدمه  در   (2)  (! فتحعليشاه 

ارتباط،چنين مرقوم داشته است :
«مكرر از به گوش خود از زبان يغما شنيدم كه اين دوست عامى
نام  بد  و  رسوا  عالم  در  مرا  محمد(ص)اسماعيل-  حاجى  -يعنى 
خواهد كرد. بعضى اشعار و مكاتيب مردم را بنام من در دفتر و ديوان 
مى برد و چندانكه ابرام مى كنم و سوگند مى خورم از من نيست، از 
دفتر خارج كن و مرا بدنام و رسوا مخواه، باور  نمى دارد و در ضبط 

آنها حريص تر مى شود»!
حاال حكايت برادر احمدى نژاد است، و تازه ترين خبرى كه فدوى 

در اين باب مالحظه ،و او را مبالغ نيزنگران  كرده است : 
رييس جمهورى، سفراى جمهورى اسالمى ايران در ديگر كشورها 

را سفيران امام عصر(عج) توصيف كرد/اعتدال 
و اما نگرانى فدوى كه خود از مؤمنين ستاره دار است، از اينجا ناشى 
مى شود كه نكند كه اين سفيران  امام عصر(عج) نيز مانند اسالف 
خود بوده، و برخالف همتايان درون مرزى خود، «آن كارديگر»(3) را 
بجاى «خلوت» در استخر مختلط بكنند ! و دوباره كارى به شرح زير 

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

دست آقا امام زمان ارواح العالمين له الفداء(عج) بدهند:
 روزنامه وال استريت ژورنال در گزارشى اعالم مى كند پليس برزيل 
يك ديپلمات ايرانى پنجاه و يك ساله را به دليل «دست اندازى» به 
دختران زير سن قانونى براى مدتى بازداشت كرد. در شرح ماوقع آمد 
كه اين ديپلمات ايرانى به آزار جنسى از طريق لمس كردن دو دختر 9 

و 14 ساله در يك استخر مختلط متهم شده است./ الف
و نيز:

به گزارش خبرگزارى فرانسه، در پى بازداشت موقت يك ديپلمات 
دختر  چند  جنسى  اذيت  و  آزار  اتهام  به  قربانى)  ايرانى(حكمت اهللا 
نوجوان در استخرى واقع در شهر برازيليا، پايتخت برزيل، سفارت 
جمهورى اسالمى ايران طى بيانيه اى اين گزارش ها را «نادرست» و 

ناشى از «اختالفات فرهنگى»! دانسته است. /صداى آلمان
حال فدوى، براى اينكه بهانه بدست خوانندگان محترم ضد انقالب 
يعنى  عصر(عج)  امام  سفيران  شدن  پناهنده  خير  ذكر  از  اوالً  ندهد، 
حسين(ع)  و   88 سال  در  نروژ  در  ايران  كنسول  حسين(ع)حيدرى 
على(ع)زاده كاردار جمهورى شكوهمند اسالمى در فنالند،  صرف 
نظر مى كند...! اين را هم نمى گويد كه تنى چند از سفيران پيشين امام 
عصر(عج) توسط مقامات فرودست آقا(عج) يعنى على(ع)اكبرواليتى 
وعلى(ع)اكبر صالحى وزيران خارجه ى پيشين و كنونى عزل شده اند 
كه اتهام شان البته برخالف معمول و مألوف، نه در حوزه ى جنسى،كه 
در عرصه ى ديپلماسى و البته بسيار جزئى، و ناشى از احاطه ى آنان به 
وقايع اتفاقيه ى حوزه ى مأموريت شان بوده است؛ از جمله جمشيد 
گوهرى سفير وقت آقا(عج)  در رومانى و نيزعلى(ع)اصغرناصرى در 

ليبى كه هر دو اوضاع سياسى- اجتماعى محل مأموريت خود را كه 
به ترتيب منجر به سقوط  و اعدام همتايان گرامى مقام معظم رهبرى 
خواننده ى  آن  مانند  بود،  شده  قذافى  و  چائوشسكو  علّوه ،  اهللا  ادامه 
ارزى (4) !...زياده  آرومه  چى  همه   : كه  بودند  كرده  گزارش  جوان 

نيست،شما اگر داشتيد،فدوى مى خرد!
على اهللا التكالن و هُوالُمستعان فى جمع امور
29 مارچ  المفرح سنه ى 2013 ترسائى
كتبةالفقير كمتر از قطمير - فدوى
تا درودى ديگر، بدرود 

پانويس:-------------------------
 (1) از صبا تا نيما -  يحيى آرين پور ج1 ص 112 

(2) خدا قوت !
(3 )واعظان كاين جلوه در محراب و منبر مى كنند  

 چون به خلوت مى روند آن كار ديگر مى كنند/حافظ
(4) فدوى مى داند كه خوانندگان محترم ضد انقالب منتظرند كه 
فدوى اشتباهى بكند تا بى در نظر گرفتن خدمات وى، او را جلوى 
خورشيد كباب كنند، لكن نخير! دوستان اشتباه فرمودند ؛سواد فدوى 

هنوز تا بدين اندازه نم نكشيده است،فقط تصميم گرفته است كه :
بيت

تا بى سرو پا باشد اوضاع فلك زينسان
در سر هوس ساقى، در دست شراب اولى!

يعنى تا اوضاع ارز، به ويژه برا ى دانشجويان برون مرزى بدين روال 
است، اعتراض ارز خشك كرده ،و هر گونه عرض را، ارز بنويسد !
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يك سبد حكايت

محمود افهمى

دست كسي رو شدن يا دست 
كسي را رو كردن يا خواندن

كردن»  «رو  برخاسته است.  ورق بازي  بازي  از  رايج  اصطالح  اين 
خواست  به  ناپيدا،  آن  مفاد  و  بوده  نمايان  پشت  از  كه  ورقي  يعني 
برده اند.  پي  آن  نوع  و  ارزش  به  همگان  و  شده  رو  برگ  صاحب 
اينجاست كه مي گويند «دست كسي رو شد» (دست يعني ورق هاي 
در اختيار فرد). طبعا وقتي دست كسي (همان ورق هايي كه در اختيار 
اوست) به هر علتي رو شود و اعضاي تيم مقابل از مفاد و ارزش آنها 
باخبر شوند ديگر بازي آن لذت سابق را نداشته و يك سويه مي شود.
ترفند  يا  حيله  كه  مي رود  بكار  زماني  تركيب  اين  مردم  بين  در 
فردي در فريب شخص يا اشخاص ديگري ُمثمرثَمر نشده و ناكام 
از  و  بوده  حيله  اين  مورد  كه  افرادي  صورت  اين  در  مانده باشد. 
رو  ما  براي  ديگه  فالني  «دست  گفت:  خواهند  يافته اند  نجات  آن 
شده». به خصوص اگر آن فرد فريبكار بخواهد براي بار دوم اقدام 

به عوام فريبي نمايد.
از همين ريشه است اصطالح «دست فالني رو خونديم يا خوندن». 
يعني به تجربه يا حيله از نوع و ارزش ورق هايي كه در اختيار اوست 
با خبر شده ايم. در معني استعاري نيز يعني «ما از ترفند و نقشه فالني 
آگاهيم». يا وقتي فردي با تلخي مي گويد: «ول كن بابا ! دست ما رو 
كارگر  ما  حيله ي  ديگر  و  رفته  لو  ما  نقشه ها  همه  يعني  خوندن...» 

نيست.
در  گاهي  كردن».  بازي  «رو  اصطالح  است  ريشه  همين  از  باز  و 
بازي حكم، فردي كه دستي بسيار عالي و حتمًا برنده به او رسيده، 
به تمسخر و ريشخند كردن تيم مقابل دستش را روي زمين چيده و 
اصطالحًا «رو» مي كند و با رجزخواني خواهد گفت : «ما رو بازي 
تهمتي  هر  از  فردي  وقتي  نيز  بازار  و  كوچه  فرهنگ  در  مي كنيم». 
مبراست و در دعوا حسابش پاك است و از چيزي وحشت ندارد 

كرده  ارائه  كاست  و  بي كم  را  شده  خواسته  مدارك  همه  قولي  به  و 
مي گويد: «ما از چيزي وحشت نداريم كه! ما رو بازي مي كنيم. اوني 

بترسه كه ريگ به كفشش داره. ما روييم...!»
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يك سبد حكايت

در  را  فردي  يا  ساختن.  رسوا  را  كسي  يعني  استعاري  معني  در 
حال ارتكاب جرم دستگير كردن پيش از آنكه بتوان مقصود خود را 
حاصل نمايد. اين تركيب از بازي «گل يا پوچ» گرفته شده است. در 
بوده،  رايج  خيلي  خانوادگي  شب نشيني هاي  در  سابقًا  كه  بازي  اين 
پيدا  مسئول  مي شد  ناميده  استاد)  شده ي  (خفيف  «اوّسا»  كه  فردي 
كردن «گل» بود. ديگران نيز به او مشاوره مي دادند. اوسا كه معموالً 
فرد ِخبره تري نسبت به سايرين بوده و كار بلد است به فراست و 
تيم  بازيكنان  از  يكي  هراس آلود  و  پراسترس  رفتار هاي  روي  از  يا 
روبرو مي توانست حدس بزند كه گل در دست اوست. از اين رو 
ناگهان و بدون مقدمه مچ دست او را مي چسبيد و با تكان خفيفي 
با  بود  كاربلد  اگر  مذكور  فرد  نه؟!»  مگه  اينجاست  «گل  مي گفت: 
آرامش مي گفت: «نمي دونم! مردش هستي بگير گل رو» اما اگر به 
خاطر داشتن گل، دچار هيجان شده بود، هول شده و يك هو مشت 
خود را باز مي كرد. و چون اوسا نگفته بود «گل اينجاست» يا «گل 
رو بده» و او بي جهت گل را نشان داده بود، بازنده بازي مي شدند و 
گل به تيم روبرو مي رسيد. در اين حال مي گفتند:  مچش رو خوب 

گرفتي  ها!»
نامبردم:  هم  را  ديگري  تركيب  ناخودآگاه  مدخل،  اين  توضيح  در 
«مشت كسي را باز كردن» يا «مشت كسي باز شدن». اين تركيبات 
هم از بازي گل يا پوچ برخاسته  اند. وقتي استاد درمي يافت كه مشتي 
خالي از گل است، دستور پوچ كردن آن را داده و فرد بايد مشتش 
را باز مي نمود و به همگان نشان مي داد كه گل در مشت او هست 
يا نيست. اينجا بود كه مي گفتند: «مشت فالني هم باز شد.» امروزه 
در محاوره كوچه و بازار اگر ترفند پنهاني كسي لو رفته و يا مقصود 
مي گويند:  شوند  باخبر  او  نيت  از  ديگران  و  شود  آشكار  او  پنهاني 

«مشت فالني هم پيش ما باز شده...»

مچ كسى و 
گرفتن

براي  بود.  چپق  يا  قليان  به  نوبت  غذا  از  بعد  سربُري  مراسم  در 
پيپ  همان  چپق  كه  كنم  عرض  نمي شناسند  را  «چپق»  كه  جوانترها 
و  بلندتر  بسيار  دسته اش  كه  تفاوت  اين  با  است.  خودمان  فرنگي 
كاسه اش بزرگتر است. توتون بيشتري نياز داشته و كشيدنش با توجه 
به حجم توتون مهارتي خاص مي خواهد و گيرايي عجيب و شديدي 

دارد. آنگونه كه با يك كام ممكن است فرد ناشي را بي هوش كند.
فّراشان  از  يكي  مي كرد  تمام  را  غذايش  وقتي  محكوم  فرد  القصه! 
آماده،  روبراه،   =) چاق  اصطالحًا  و  كرده  روشن  برايش  را  چپقي 
بي عيب، كامل) مي كرد. محكوم مي بايست دست كم يك كام از اين 
چپق بگيرد و اگر دودي نبود همين يك كام او را به سرفه و سرگيجه 
مي انداخت و موجبات خنده حضار را جور مي كرد. بعد از اين مرحله 
ميرغضب با شمشير و پيش بند چرمي و سيني و لگن منتظر فرمان 

شاه بود تا سر محكوم را بيندازد.
حاال وقتي كسي موجبات مجازات فردي را مهيا سازد و يا موجب 
استخفاف و تنبيه شدنش بشود مي گويند: «چپق فالني رو چاق كرد!» 
يا وقتي فردي بخواهد كسي را تهديد نمايد كه او را به باليي دچار 
كيف  خودت  كه  كنم  چاق  برات  چپقي  «يه  مي گويد:  كرد  خواهد 
كني!» يا براي تهييج فردي براي مبارزه با فرد ديگر مي گويند: «چپقش 

رو چاق كن»

ُچُپق كسي را 
چاق كردن
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در قلمرو فرهنگ

روز اول ارديبهشت را «روز بهار» مي خوانيم و به 
ياد او هستيم. به ياد شاعري كه به راستي شايسته ي 
عنوان «ستايشگر آزادي» است و برگزيده ي قرن 
خويش و سرآمد اقران، در مجموعه ي استعدادها 
موفّق و در چندين رشته از كارهاي ادبي يگانه ي 

روزگار.
بهار يكي از پرفروغ ترين شعله هاي قصيده سرايي 
در طول تاريخ ادبي ماست و بي هيچ گمان از 
قرن ششم بدين سوي، چكامه سرائي به عظمت 
او نداشته ايم. در ميان قصيده سرايان درجه ي اول 
زبان فارسي- كه از شماره ي انگشتان دو دست 
تجاوز نمي كنند- به دشواري مي توان كساني را 
سراغ گرفت كه بيش از او، شعر خوب و موفّق 
داشته باشند. در قصايد برگزيده ي او مجموعه ي 
عناصر شعري، به حالت اعتدال و يكدست جلوه 
مي كنند. عاطفه و خيال و هدف انساني همراه با 
در  فراوان  استادي  با  نيرومندترين كلمات- كه 
كنار هم جاي گرفته- در شعر او به هم آميخته اند. 
قصيده در معني درست كلمه، بر بنياد سنت هاي 
كهن و دور از هرگونه پريشان گويي، آخرين بار در 
شعر او تجلي كرد و پس از چندين قرن بار ديگر 
چهره ي يك چكامه سراي بزرگ را در صفحات 
تاريخ ادبيات ما آشكار ساخت. بر روي هم، بهار 
بارورترين استعدادي بود كه در شعر كالسيك 

فارس- به روزگار ما- چهره نمود.
محمد تقي بهار فرزند صبوري ملك الشعراء در 
آذر 1265 (13ربيع االول 1304 قمري) در طوس 
نخستين  در  و  گشود  جهان  به  چشم  (مشهد) 
روز ارديبهشت 1330 شمسي، پس از يك عمر 
و  روزنامه نگاري  از  اجتماعي،  و  ادبي  فعاليت 
وزارت  و  دانشگاه  استادي  تا  مشروطه خواهي 

فرهنگ، زندگي را بدرود گفت.
شخصيت بهار، از چند سو داراي اهميت است؛ 
بهار در عالم تحقيق، يكي از هوشيارترين محققان 
نسل خويش بود كه بعضي كارهاي تحقيقي او در 
عالم ادب- به سبِب شِم خاص انتقادي و ذوق 
مايه وري كه داشت- هنوز همچنان تازگي دارد 
و مرجعي است براي اهل ادب، مانند مقداري 
از مباحث كتاب سبك شناسي و بسياري مقاالت 

و كتب ديگر كه به صورت انتقادي به دست او 
تصحيح شده است. وي براي نخستين بار مقوله 
«سبك شناسي» را، به طوري كه امروز رايج است، 
در تاريخ ادبيات ما مطرح كرد و خود در اين باب، 
بهترين تحقيقات و گسترده ترين پژوهش ها را، در 

آن روزگار، انجام داد.
ديگر، بهار سياستمداري است كه در عرصه ي  
گير و دار آزادي، درشت خفتانش به تن فرسود 
(بث الشكوي) و تا واپسين لحظه هاي زندگي،  در 
سنگر مبارزه زيست؛ اگرچه حيات او در اين راه 

بي پست و بلند نبود.
از سوي ديگر، بهارِ شاعر، زبان روزگار خويش 
و يگانه ي سخنوران چند قرن اخير ايران بود؛ 
شاعري كه گذشته ي ايران را هميشه پيش چشم 
داشت و از ياد شكوهمند آن روزگاران، خون در 
سر او موج مي زد از شرف و فخر (لزنيه) و قلبش 
با تحرك زمان و لحظه هاي زندگي مي تپيد؛ سراپا 
خشم و خروش بود كه چرا امروز چنينيم يا آنكه 
در گذشته چنان بوديم با اين همه، مانند يك شاعر 
بزرگ ملي، طرح اجتماعي روينده و بارور و آزاد و 
خوشبخت را همواره در آيينه ي آرزوهاي خويش 

منعكس مي كرد. روزي كه:
دوران جوانمردي و آزادي و رادي  

باديد شود چون شود اين ملك برومند  
ورزنده شود مردم و ورزيده شود خاك  

                     از كوه گشايد ره و بر رود نهد بند
و مي گفت:

ور زانكه نمانم من و آن روز نبينم   
      اين چامه بماناد بدين طرف پساوند

بهار شاعري تجّددطلب بود و زندگي او بهترين 
گواه اين سخن است و اگر مي بينيم سخنش را 
در يكي از كهنسال ترين قالب هاي شعر كالسيك 
فارسي عرضه كرده، نبايد او را مخالف تحوالت 
ادبي به شمار آوريم زيرا وي- در نخستين كنگره ي  
نويسندگان ايران، كه در سال 1325، به هنگامي كه 
خود وزير فرهنگ بود، تشكيل شد- در خطابه ي 

خويش، با صراحت تمام گفت:
است  فعاليت  و  جنبش  از  عبارت  «حيات، 
و حيات ادبي نيز همواره در گرو فعاليت ها و 

جنبش ها بوده و ازين رو، حركت انقالبي- خواه 
اجتماعي خواه فكري و عقلي- موجب ترقي 
ادبيات و باعث بروز و ظهور ادبا و نويسندگان 

بزرگ شده و مي شود.
و  موجد  مشروطه  جنبش  كه  همان طور 
مكتب  چند  و  ادبا  از  دسته  يك  پديدآورنده ي 
ادبي مهم و چندين استاد و هنرمند نامي گرديد، 
در  كه  جنبشي  امروز-  جنبش  كه  ندارم  شك 
نتيجه ي جنگ خونين و حركت آزادي خواهانه ي 
روشنفكران و تحول بزرگ سياسي و اجتماعي 
و ادبي پيدا شده است- بار ديگر دسته ي تازه و 
مكتبي بزرگ و استاداني نامدار براي ما تدارك 

خواهد كرد...» و در همين خطابه ي خود گفت:
«ما اكنون بر سر دو راهي تاريخ خود قرار داريم؛ 
راهي به سوي كهنگي و توقف و راهي به طرف 
تازگي و حركت. هر گوينده و نويسنده كه مردم 
را به سوي آينده و جنبش و حيات هدايت نمايد 
و صنعت او حقيقي تر و غمخوارانه تر باشد كاالي 
او در بازار آتيه رايج تر و مرغوب تر خواهد بود. 
آقايان، توقّف و طفره در طبيعت محال است. 
و  متفّكر  هر  است.  حركت  از  عبارت  هستي 
وضع  محافظت  و  توقّف  هوادار  كه  نويسنده 
حاليه باشد، با دليل منطقي، بايد اذعان كند كه رو 

نوشته:دكتر محمدرضا شفيعى كدكنى
ملك الشعراي بهار ستايشگر آزادي

بازخوانى فراز و نشيب ادبيات معاصر به روايت كتاب «با چراغ و آيينه» - قسمت چهارم:
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در قلمرو فرهنگ
به عقب مي رود و هر كسي كه در زندگي رو به 
عقب رفت، به سوي مرگ شتافت؛ خاصه اديب و 
گوينده كه بايد همواره به مسافات بعيده پيشاپيش 
قوم حركت كند تا قوم را كه فطرتاً دير باور و مايل 

به توقف است، قدري پيش تر بكشد.»
و درباره ي تحوالت شعري در خطابه اي ديگر 

گفت :
«... ما همان طور كه نمي خواهيم شعرا را از پيروي 
كالسيك منع كنيم، نمي خواهيم آنان را از پيروي 
شعر سفيد (بي قافيه و بي وزن) هم منع نماييم. ما 
بايد گويندگان را آزاد بگذاريم كه هنرنمايي كنند.»

بهار از آنجا كه به شخصيت تثبيت شده ي خويش 
ايمان داشت و در هراس آن نبود كه شهرت و 
شخصيتش تحت الشعاع استعدادهاي نوجوي قرار 
گيرد، هرگز از ستايش نوگرايي و تحّول پژوهي باز 
نمي ايستاد و به راستي كه چنين بود؛ زيرا او قصيده 
را به مرزي از كمال رسانده بود كه تاريخ ادبيات 
ما نام او را، به عنوان آخرين تجّلي شعر كالسيك 
و يكي از چند تن چكامه سراي درجه ي اول زبان 

فارسي ثبت كرده است.
بهار، شاعر بود- شاعر به معني راستين كلمه- نه 
از مقوله ي استاداني كه با خواندن ديوان عنصري و 
عمعق بخارائي و عثمان مختاري شاعر مي شوند و 
دعوي سنگرداري و دفاع از حريم ادب كهنسال 
شاعري  و  شعر  درباره ي  خود  او  دارند.  ايران 
سخناني داشت كه امروز پس از گذشت نيم قرن 
هنوز هم بهترين گفتارست. وي در مقاله ي «شعر 
خوب»- به سال 1297 در مجله ي ادبي دانشكده، 

كه خود منتشر مي كرد- چنين نوشت:
احساسات،  از  كه  است  چيزي  خوب  «شعر 
عواطف، و انفعاالت و از حاالت روحيه ي صاحب 
خود، از فكر دقيق پرهيجان و لمحه ي گرم تحريك 
شده ي يك مغز پرجوش و يك خون پرحرارت 
حكايت كند... شعري كه مقصود ماست، شعري 
است كه از يك دماغ شاعر خليق... در بحبوحه ي 
احساسات و تراكم عواطف و عوارض گوناگون 
و در يك حال هيجاني گفته شده باشد... هر چه 
هيجان و اخالق گوينده- در موقع گفتن يك شعر 
يا ساختن يك غزل- قوي تر و نجيب تر باشد، آن 
شعر بهتر و خوب تر خواهد بود. شعر خوب آن 
است كه خوب تهييج كرده و خوب فهميده شود 

و خوب به حافظه سپرده شود...»
«هر شعري كه شما را تكان ندهد به آن گوش 
ندهيد. هر شعري كه شما را نخنداند يا به گريه 

نيندازد... آن را دور بيندازيد... تا شما را يك هيجان 
و حسي حركت ندهد، بيهوده شعر نگوئيد. اول 
فكر كنيد كه چه چيز سايق شعر گفتن شماست. 
آيا كسي را دوست داريد، كسي را دشمن داريد، 
مظلوميد، فقيريد، شجاعيد و مي خواهيد تشجيع 
كنيد، گله داريد، امتنان داريد؟ چه چيزي است كه 
شما را و طبع شما را مي خواهد به خود مشغول 
كرده و به لباس يك يا چند شعر، خودش را به 
مردم نشان دهد. هر چيزي كه هست همان را با 
هر قدر فكر و عقل و ذوقي كه داريد، همان طور 
كه هست- بدون گزافه و با حقيقت و صدق- به 

نظم درآورده يا به نثر بنويسد.
شاعر آن است كه در وقت تولّد شاعر باشد، به 
زور علم و تتبّع نمي توان شعر گفت. تقليد الفاظ و 
اصطالحات بزرگان و دزديدن مفردات و مضامين 
مختلفه ي مردم و با هم تركيب كردن، كار زشت و 

نااليقي است و نمي شود نام آن را شعر گذاشت.
كسي كه طبع ندارد، كسي كه از كودكي شاعر 
نيست، كسي كه اخالق او از مردم عصرش عالي تر 
و بزرگوارتر نيست و باالخره كسي كه هيجان و 
حس رقيق و عاطفه ي تكان دهنده اي ندارد، آن 
كس نمي تواند شاعر باشد، ولو مثل قاآني صدهزار 
شعر بگويد و يا مثل فتح علي خان صبا چند كتاِب 

پر از شعر از خود به يادگار بگذارد...»
عناصر صوري و معنوي شعر در چكامه هاي 
بهار بهترين جلوه ها را دارند. جوشش هاي عاطفي 
مانند  قصايدي  در  كه  او  روحي  هيجان هاي  و 
ديده  روح»  «هيجان  و  «دماوند»  «بث الشكوي»، 
مي شود، در كمتر شاعري از قدما به جز ناصر 
خسرو و مسعود سعد و خاقاني سراغ داريم و از 
نظر تخيّل و رقّت انديشه، ساخته هاي ذهني او- به 
هنگام پرداختن تصويرهاي مناسب در نمايشگري 
كه  است  مناسب  و  جا  به  چندان  احساس- 
رنگ هاي تركيب شده در يك تابلو. چنانكه در 

گزارش «سفر باكو» و پرواز هواپيما مي خوانيم:
مركب آرام و هوا روشن و دريا خاموش   

    خلوتي بود و سكوتي ز خرد گوياتر
ما خروشان و دمان در دل آن خاموشي  

چون به ملك ابديت وزش و هم بشر  
كلمات در شعر او استقالل و شخصيتي دارند، 
جز آنچه در شعر قصيده سرايان دوره  هاي اخير 
زبان  از  را،  خويش  زبان  آنكه  با  وي  ديده ايم. 
شاعران خراسان كهن- كه خود جانشين شايسته ي 
آن بزرگان بود- مي گرفت، از به كار بردن واژه هاي 

امروزين كه در قلمرو زبان فارسي و نيازمنديهاي 
زندگي معاصر، به تازگي چهره نموده است، روي 
گردان نبود. اما در اين رهگذر، چندان استادي 
و هنر نشان مي داد كه به دشواري مي توان تازه 
بودن آن كلمه ها را بازشناخت و از ديگر واژه هاي 

قديمي زبان امتياز دارد.
زندگي  با  پيوند  و  اجتماعي  محتواي  نظر  از 
معاصر، شعرش آئينه ي روشن تالش هاي نسل 
اوست؛ از نخستين قصايدي كه به هنگام جواني 
در ستايش آزادي و مشروطيت سروده تا «جغد 
جنگ»- كه آخرين برگ از دفتر شاعري اوست- 
به  آزادانديشي  و  آزادي پژوهي  رنگ  جا  همه 
روشني آشكار است. گرامي باد ياد و خاطره ي 

ارجمند او! 

 ما همان طور كه 
نمي خواهيم شعرا را از 

پيروي كالسيك منع كنيم، 
نمي خواهيم آنان را از 

پيروي شعر سفيد (بي قافيه 
و بي وزن) هم منع نماييم. 

ما بايد گويندگان را آزاد 
بگذاريم كه هنرنمايي كنند.

 ما اكنون بر سر دو راهي 
تاريخ خود قرار داريم؛ راهي 

به سوي كهنگي و توقف 
و راهي به طرف تازگي و 

حركت.

 قصيده در معني درست 
كلمه، بر بنياد سنت هاي 

كهن و دور از هرگونه 
پريشان گويي، آخرين بار در 

شعر او تجلي كرد.
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران

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

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

عباسى
 كتاب هاى متعدد در مورد حسين بن حالج در شركت 

بببببببب
  

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

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

صديقه دولت آبادى 
1304 خورشيدى (1925 ميالدى)

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

زادروز  بهاءالدين خرمشاهى، پژوهشگر
1332 خورشيدى (1953 ميالدى)

زادروز  مهين خديوى، شاعر
1342 خورشيدى(1963 ميالدى)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

خورشيدى)
موجود  كتاب  شركت  در  گلستان  كاوه  كتاب هاى   

وووووووووووووووووووووووووررررررررررررررررررر
 

مى باشند

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

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

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

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

زادروز پروفسور احسان يارشاطر بنياد گذار دانشنامه 
ايرانيكا 

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

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

1341 خورشيدى ( 1962 ميالدى)
زادروز آزيتا قهرمان، نويسنده

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

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

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

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

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

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

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

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

زادروز  ايرج ضيايى، شاعر
1381 خورشيدى (2002 ميالدى)

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

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

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

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

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

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

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

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

روزشمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
12 فروردين تا 10خرداد
April - May 2013

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

ر
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
1321 خورشيدى ( 1942ميالدى)

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

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

در ايران و مؤلف چندين كتاب در همين زمينه 

18 فروردين  (7 اپريل)
1324 خورشيدى (1945)

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

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

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

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

درگذشت محمدعلى فردين، بازيگر سرشناس سينماى ايران
 

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

زادروز  جمال ميرصادقى
1330 خورشيدى (1951ميالدى)

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

صادق  نزديك  ياران  (از  شهيدنورايى  حسين  درگذشت 
هدايت)

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

تلويزيون
1385 خورشيدى (2006 ميالدى)

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

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

رررررررررررررررررررررررررررررررررر

شركت كتاب 

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

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

شركت  انتشارات  از  سفر  در  و  حضر  در  كتاب هاى 
ييييييييييييييييييييييييييييييي

 
كتاب و كتاب هاى مادران و دختران 4 جلدى از انتشارات 

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

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

ررررررر ز
 

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

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

1359خورشيدى (1980 ميالدى)
قطع رابطه  ايران و آمريكا

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

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

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

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

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

وظيفه رضا شمس آبادى  
1384 خورشيدى (2005 ميالدى)

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

رررررررررررررررررر
خ  

كتاب موجود است 
1389 خورشيدى (2010 ميالدى)

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

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

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

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

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

ه
 

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

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

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

يييييييييييي

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

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

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

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

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

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

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

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

1382 خورشيدى (2003 ميالدى)
درگذشت فريدون كار در لندن

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

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

حه ب
صف

در 
مه 

ادا
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
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ه ق
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بر رستم و اسفنديار و سوگ سياوش از آثار مهم او در اين زمينه است.ادا

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

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

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

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

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

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

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

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

ايرانى 
مجموعه كتاب هاى محمد حجازى (از انتشارات شركت 

ييررررريريريرررررررريررريررريرررررررريررير
 

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

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

 كتاب هاى نت استاد در شركت كتاب موجود اند 
وووووووووووووووووووووي

 
1291 خورشيدى (1912 ميالدى)

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

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

دانشگاه و مفسر قرآن كريم
1357خورشيدى (1978ميالدى)

درگذشت اميراسداهللا علم – نخست وزير و وزير دربار 
پهلوى

به  علم  اسداهللا  يادداشت هاى  اوريژينال  كتاب هاى 
ووووووووووووووووووووووووو ه

 
كوشش دكتر عاليخانى و از انتشارات آيبكس در شركت 

كتاب موجود مى باشند.
1368 خورشيدى (1989 ميالدى)

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

ر
 

شادروان داناپرست در شركت كتاب موجود است 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ايران. 

28 فروردين  (17 اپريل)
1246 خورشيدى

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

بدبختى و عالج آن. 
1336 خورشيدى (1957ميالدى)

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

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

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

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

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

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

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

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

كرد.
1389 خورشيدى (2010 ميالدى)

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

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

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

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

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

درگذشت جالل مقدم، بازيگر سينما و تئاتر

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

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

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

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

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

تار در تهران.
1385 خورشيدى (2006 ميالدى)

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

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

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

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

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

«نادره» شهرت و محبوبيت يافت.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شركت كتاب موجود مى باشند 
1383 خورشيدى (2004 ميالدى)

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

دمكرات كردستان، در اين محل 

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

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

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

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

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

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

درگذشت  محمدولى قرنى، نخستين رئيس ستاد مشترك ارتش جمهورى اسالمى 

1373 خورشيدى (1994ميالدى)
درگذشت ابوالحسن ورزى - شاعر 

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

كاليفرنيا
1386 (2007 ميالدى)

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

شاهزاده رضا پهلوى در تبعيد، در پاريس

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

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

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

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

محمدرضاشاه پهلوى.
1386 خورشيدى (2007 ميالدى)

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

دكتر محمد مصدق بود.
 

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

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

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

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

دهه هفتاد خورشيدى است
1348 خورشيدى (1969 ميالدى)

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

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

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

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

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

بب ررررررر

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

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

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

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

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

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

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

طباطبائى در تهران
1311 خورشيدى (1932 ميالدى)

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

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

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

 درگذشت نورالدين رضوى سروستانى، خواننده و رديفدان موسيقى ايرانى

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

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

ر ززززز

موجود است 
1309 خورشيدى  (1930 ميالدى)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

كننده اى براى اين سبك موسيقى به ارمغان آوردند.

9  ارديبهشت (29 اپريل)
1297 خورشيدى

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

آورندهى فرهنگ معين
شركت  كتابفروشى  در  معين  و  دهخدا  فرهنگ هاى   

وووووورررررررررررررررررررررررررررررر
 

كتاب موجود است 
 1349 خورشيدى (1970 ميالدى)

درگذشت اسماعيل آشتيانى، نقاش
1368 خورشيدى (1989 خورشيدى)

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

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

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

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

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

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

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

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

نستعليق در خوشنويسى بود.
1288 خورشيدى (1909 ميالدى)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شده.
1388 خورشيدى (2009 ميالدى)

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

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

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

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

درگذشت حسين مجابى، نقاش مدرنيست

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جججج
 

است
1304 خورشيدى (1925ميالدى)

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

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

درگذشت اسماعيل داورفر، بازيگر سينما و تئاتر و تلويزيون

15 ارديبهشت (5 مي)
1290 خورشيدى

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

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

ن ررررررررررررررررررريرررررر
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  آثار استاد فروزانفر در شركت كتاب موجود هستند 
رررررررررررووروررررررررورررررررو

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

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

و تصنيف سرا
1383 خورشيدى (2004 ميالدى)

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

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

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

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

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

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

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

ييييييييييييييييييبييي
 

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

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

سقوط 57.
1391 خورشيدى (2012 ميالدى)

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

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

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

شبكه (1389) بود. 

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

و  شاعر  و  اديب  ياسمى-  رشيد  غالمرضا  درگذشت 
استاد دانشگاه

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

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

يييببيبيييييييييبيبييييبيبيبيييييييييبي

زن فرهيخته منتشر شده ودر شركت كتاب موجود است 

19 ارديبهشت (9  مي)
1306 خورشيدى (1927)

الغاى كاپيتوالسيون در ايران
1312 خورشيدى (1933 ميالدى)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 كتاب هاى غزاله عليزاده در شركت كتاب موجود است 
وووووووووووووووووووووووووووووووووو

 
1381 خورشيدى (2002 ميالدى)

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

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

در نورت هاليوود (جنوب كاليفرنيا) برگزار شد.

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

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

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

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

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

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

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

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

1327 تا 1357 است.
1370 خورشيدى (1991 ميالدى)

درگذشت حسن كامكار، نوازنده و استاد وُيُلن و  مدرس موسيقى

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

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

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

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

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

درگذشت حسن رادمرد، آهنگساز و نوازنده پيانو

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

ادبيات فارسى 
كتاب  شركت  در  صفا  اهللا  ذبيح  شادروان  كتابهاى   

بببببببببببببببببييييييييييييييييييييييي
 

موجود است 

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

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

ارزش هاى انسانى و ملى در ايران 
 

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

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

تلويزيون
شادروان  خاطرات  كامل  كتاب  ناشر  كتاب  شركت   

يييووووووووييوووويويوويوويوووووويويز
 

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

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

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

آثار ملى ايران با طراحى مهندس سيحون 

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

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

مى شود.
1291 خورشيدى (1912 ميالدى)

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

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

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

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

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

زادروز  احمدرضا احمدى، شاعر نوپرداز در كرمان

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

و  تنبك  نوازنده  و  خواننده  شجريان،  همايون  زادروز 
كمانچه 

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

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

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

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

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

كميته ى مجازات)
1298 خورشيدى  (1919ميالدى)

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

  كليه آثار شادروان يمينى شريف كه توسط فرزند او 
ووووووووووو

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

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

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

 
ايران وابسته به شركت كتاب براى فروش موجود است 

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

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

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

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

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

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

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

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

درگذشت مهدى ناظمى، نوازنده و سازندهى چيرهدست سنتور

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

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

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

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

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

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

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

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

و
 

انتشارات شركت كتاب
1390 خورشيدى (23 مى 2011 ميالدى)

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

در تهران درگذشت.

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

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

افتتاح نخستين كنگره  كارگران ايران
1340 خورشيدى (1961 ميالدى)

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

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

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

4 خرداد (25 مي)
1286 خورشيدى (1907)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

درگذشت محمدمهدى كماليان، نوازنده و سازنده سه تار

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

درگذشت اديب نيشابورى -اديب، شاعر و مدرس
شيخ عبدالجواد اديب نيشابورى، فرزند مال عباس، در سال 1281 هجرى قمرى در 
عدنيشابور زاده شد. وى شاعرى خوش قريحه بود و درسرودن شعرازسبك قاآنى 

حه ب
صف

در 
مه 

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

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

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

1325 خورشيدى (1946ميالدى)
تأسيس انجمن روزنامه نگاران

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دخو (دهخدا)
1298خورشيدى (1909 ميالدى)

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

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

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

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

 كتابهاى فريدون توللى در شركت كتاب موجود است. 
رررررررررررررررر

 

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

تصويب قانون طبابت و نظام پزشكى در مجلس

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

نگار و وكيل دادگسترى 
1380 خورشيدى (2001 ميالدى)

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

ررررررررررررررررر
 

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

درگذشت حبيباهللا كسمايى فيلمنامهنويس
1383 خورشيدى (2004 ميالدى)

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

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

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

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

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

ه
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

است. 

روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
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مردى بزرگ
همسرى فداكار، پدرى مهربان، پدر بزرگى نازنين، برادرى يگانه 

و دوستى به غايت دوست 
دارفانى را وداع گفت

مهندس فريدون ربيعى  (فارغ التحصيل دانشگاه پهلوى شيراز )
به ملكوت پيوست ، روانش شاد

دوستان به سوك نشسته او

با هم و در كنار هم .
از بيرون به درون آمدم:

از منظر به نّظاره به ناظر. 
ـ نه به هيات گياهى نه به هيات پروانه يى   

نه به هيات سنگى نه به هيات بركه يى، 
ـ من به هيات «ما» زاده شدم 

به هيات پرشكوه انسان 
تا در بهار گياه به تماشاى رنگين كمان پروانه بنشينم

غرور كوه را دريابم و هيبت دريا را بشنوم
تا شريطه ى خود را بشناسم

و جهان را به قدر همت و فرصت خويش معنا دهم 
كه كارستانى ازاين دست از توان درخت و پرنده و صخره و آبشاربيرون است.

انسان زاده شدن تجسد وظيفه بود:
توان دوست داشتن و دوست داشته شدن

توان شنفتن
توان ديدن و گفتن

توان اندوهگين و شادمان شدن
توان خنديدن به وسعت دل،
توان گريستن از سوداى جان

توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شكوه ناك فروتني
توان جليل به دوش بردن بار امانت و توان غم ناك تحمل تنهايى

تنهايى، تنهايى، تنهايى عريان.
انسان دشوارى وظيفه است...  

«احمد شاملو»



اقتصاد و بين الملل

بار ديگر تهديدات و اقدامات خطرناك رژيم 
كره شمالي و ماجراجويي هاي جنگ افروزانه آن 
نگراني هاي تازه اي در مورد احتمال برخوردهاي 
نظامي در شبه جزيره كره پديد آورده و تحوالت 
اين بحران قديمي در صدر خبرهاي جهاني قرار 

گرفته است.
منزوي ترين  شمالي  كره  كمونيستي  رژيم 
حكومت جهان به شمار مي رود و هيأت حاكمه 
آن با يك تركيب عجيب سياسي و ايدئولوژيك 
گرچه رسماً جمهوري دمكراتيك خلق كره نام 
دارد، اما نه دمكراتيك است و نه خلقي و نه جمهورى، بلكه در واقع يك 
نوع سلطنت موروثي است كه حدود 60 سال پيش توسط كيم ايل سونگ 
پايه گذاري شد و پس از او به فرزندش و سپس به نوه جوان وي منتقل 
گرديد، در تمام شش دهه گذشته عملكرد خاندان كيم در اداره كره شمالي 
بسيار افراطي، بي رحمانه و حتي ماليخوليايي بوده. براي مثال اين رژيم 
تمام امكانات كشور را فقط براي توليدات نظامي و حفظ ارتش عظيم يك 
ميليون نفري بسيج كرده، حال آنكه كل جمعيت كشور فقط 25 ميليون 
نفر است. اين كشور از لحاظ نظامي همواره در حالت آماده باش جنگي 
قرار دارد و با گذشت حدود 60 سال از جنگ خونين كره هنوز حاضر به 

امضاي قرارداد صلح با كره جنوبي نيست.
 سياست توليد سالح هاي اتمي كه ناقض قوانين جاري سازمان ملل 
است موجب شده شديدترين تحريم هاي بين المللي بر عليه كره شمالي 
بيش از دو دهه ادامه يابد و اقتصاد ضعيف و لرزان آن كشور كامًال نابود 

شده است. اين شكست هاي اقتصادي منجر به سقوط توان توليدي كره 
شمالي خصوصاً در بخش كشاورزي گرديده و ظرف دو دهه اخير چند 
مورد قحطي غذايي موجب مرگ حدود يك و نيم ميليون تن از مردم شد. 
فيلم ها و گزارش هاي خبري كه از پيونگ يانگ -پايتخت كره شمالي- و 
ساير مناطق آن كشور تهيه شده نشان دهنده نوعي فضاي اجتماعي و 
سياسي عجيب و ماليخوليايي است، به طوري كه رفتار مردم عادي بيشتر 

شبيه به روبات و آدم آهني است تا انسان هاي طبيعي و معمولي. 
در اين كشور همه چيز توسط حكومت كنترل مي شود و فهرست اعمال 
تلويزيون هاي  يا  و  راديو  دستگاه  داشتن  است.  مفصل  بسيار  «ممنوع» 
غيردولتي ممنوع است. هرگونه تماس با افراد خارجي ممنوع است. طرح 
پرسش در مورد وضعيت كشور ممنوع است. اگر هر فردي به هر دليلي 
گرفتار پليس و قانون شود، كسب خبر در مورد وضعيت او ممنوع است. 

ُكره ُكره ::  
يك ملت يك ملت 
دو رژيمدو رژيم

 دو اقتصاد! دو اقتصاد!
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اقتصاد و بين الملل

تماشاي فيلم هاي خارجي ممنوع است و خالصه زندگي عادي و فردي 
داراي ممنوعيت هاي فراوان مي باشد.

حزب  رسمي  عضويت  از  خارج  فعاليتي  هيچ گونه  سياسي  زمينه  در   
داشتن  به  «مظنون»  فقط  كسي  اگر  و  ندارد  وجود  اصوالً  كمونيست 
انديشه هاي ممنوعه باشد ناپديد مي شود و سر از بازداشتگاه هاي مخوف 

درمي آورد. 
كره شمالي تنها حكومتي است كه در قرن بيست و يكم چندين اردوگاه 
مرگ، مشابه دوران استالين را همچنان فعال و پر از دهها هزار نفر زنداني اداره 
مي كند. تمامي اين اعمال عجيب و جنون آميز كشور كره شمالي را به يك نمونه 

منزوي و منفور در جهان تبديل كرده و اخيراً حتي چين كمونيست نيز به اعمال 
و اقدامات تهديدآميز رژيم پيونگ يانگ اعتراض كرد.

مانده،  عقب  كامًال  است  كشوري  شمالي  كره  نيز  اقتصادي  زمينه  در   
قحطي زده و درهم شكسته.

اما در كره جنوبي كه دو سه دهه از آغاز اصالحات سياسي و اقتصادي 
آن مي گذرد، يك نظام دمكراسي سياسي و اقتصادي بسيار شكوفا و موفق 

شكل گرفته است.
مردم كره در نيمه شمالي و جنوبي از يك نژاد و داراى تاريخ و فرهنگ 
به  منجر  متفاوت  اقتصادي  و  سياسي  سيستم  دو  اما  مي باشند،  مشترك 
و  ثروتمند  پيشرفته،  بسيار  يكي  شده.  متفاوت  كامًال  كشور  دو  پيدايش 
مدرن با مردمي برخوردار از رفاه اقتصادي و اجتماعي و كشور ديگر عقب 

مانده، ورشكسته، قحطي زده و منزوي در جهان.
نيمه  دو  بين  آشكار  تفاوت  كره  دو  اقتصادى  وضعيت  به  نگاهى 
متضاد اين ملت را كه يكى بسيار فقير و ديگرى غنى مى باشد، آشكار 

مى سازد. مساحت كره شمالى حدود 20 درصد بيش از همسايه جنوبى 
توليد  اما  دارد،  بيشترى  طبيعى  منابع  و  كشاورزى  زمين هاى  و  است 
اقتصادى(GDP) كره شمالى هرسال فقط 28 ميليارد دالر است. اما كره 
جنوبى ساالنه 1200 ميليارد دالر توليد اقتصادى دارد، يعنى 40 برابر بيش 

از همسايه شمالى! 
درآمد سرانه براى شمالى ها ساالنه فقط 1300 دالر است، اما مردم كره 

جنوبى از درامد سرانه 24هزار دالر در سال برخوردارند.
به گفته يك كارشناس اهل كره جنوبى كه در مورد حكومت پيونگ يانگ 
تحقيقات زيادى داشته، جوك سياسى تلخى كه در بين مردم قحطى زده 
كره شمالى رايج شده، مى گويد: مردم اين كشور فقير و گرسنه همگى 
الغر و نحيف هستند و تنها سه تن در تاريخ كشور چاق و چله بوده اند! 
نخست كيم ايل سونگ، بنيانگذار كره شمالى، بعدا پسرش كيم جونگ ايل 
و آخرى هم كيم جونگ اون رهبر فعلى. اما در بين سه مرد چاق تاريخ 

كره شمالى اين آخرى از همه خطرناك تر است! 
كامال  شمالى  كره  مطلق  ديكتاتورى  در  اجتماعى  و  سياسى  فضاى 
خفقان آور و سركوبگرانه است. اين امر حتى روحيه و رفتار مردم كشور 
را تحت تاثير قرار داده تا آنجا كه شهروندان عادى بايد دائما در برابر 
بزرگش  پدر  و  پدر  مجسمه هاى  و  بزرگ»  «رهبر  خصوصا  و  حكومت 
«تعظيم» كنند و به اصطالح نوعى فرهنگ سياسى فرد پرستى بر كشور 

حكومت مى كند.
در طول قرن بيستم چند نمونه از اين تجربه هاى دو گانه براي ملت هاي 
آسيايي و اروپايي تكرار شد كه نتيجه همه اين تجربيات يكسان بود. آلمان 
در پايان جنگ جهاني به دو نيمه كمونيستي و دمكراتيك تقسيم شد و 
پس از گذشت چند سال آلمان غربي شكوفا و پيشرفته و مرفه شد و آلمان 

شرقي فقير و توسعه نيافته باقي ماند.
در پايان دهه ي 1940 دو كشور چين شكل گرفت. يكي چين كمونيست 
و ديگري چين ملي(تايوان). چين كمونيست فقير و محروم باقي ماند و 
تايوان ظرف يك دهه از اقتصادى شكوفا، صنعتي و ثروتمند برخوردار 

گرديد. 
تمامى اين نمونه ها و ديگر موارد مشابه در كشورهاى مختلف جهان 
نشان مى دهد ملت هايى كه به نعمت دموكراسى و آزادى پايدار دست 
مى يابند، در زمينه اقتصادى نيز به سعادت و رفاه مى رسند، زيرا آزادى و 
دموكراسى همواره مقدمه ايجاد پيشرفت جامعه در تمامى زمينه ها و ايجاد 

رفاه عمومى بوده است. 
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قيام  آغاز  از  سال  دو  از  بيش  گذشت  از  پس 
سياسي سوريه، سركوبي شديد و خونين مخالفان 
توسط رژيم بشاراسد موجب شده انقالبي كه در 
آغاز مسالمت آميز و عاري از خشونت بود، دچار 
نوعي بن بست شديد و پيچيده گردد و در نتيجه 
كشور سوريه كه سابقاً به خاطر شهرهاي قديمي 
و طبيعت زيباي خود شهرت داشت اكنون تبديل 
گشته به يك سرزمين سوخته با آينده اي بسيار 

مبهم و خطرناك. 
سياسي  قيام هاي  ادامه  در  سوريه  انقالب 
خاورميانه كه به بهار عربي موسوم شد از اواسط سال 2010 آغاز گرديد 
و در ابتدا مردم تظاهرات مسالمت آميزي در دمشق، حلب، درعا، حمص و 
چند شهر ديگر صرفاً با شعارهايي در حمايت از اصالحات وآزادي سياسي 
برپا مي كردند. اما از همان ابتدا نيروهاي امنيتي حزب حاكم بعث با سركوب 
شديد راهپيمايان شمار زيادي از آنها را روانه زندان و شكنجه گاه ها و جوخه 
اعدام كردند. نكته درخور توجه ادامه روند مسالمت آميز اين تظاهرات بود، 
يعني عليرغم برخوردهاي شديد و بي رحمانه رژيم اسد با مخالفان،  اين 
تظاهرات براي چندين ماه همچنان توسط شهروندان با لحن و شعارهاي 
مسالمت آميز ادامه يافت. اما ادامه سركوب شديد مخالفان و عدم قبول 
هرگونه مصالحه سياسي از جانب بشاراسد فضاي سياسي سوريه را روز به 

روز بحراني تر ساخت. 

در جريان نهضت هاي سياسي موسوم به بهار عربي رژيم هاي نسبتاً ميانه رو 
منطقه مانند تونس و مصر پس از چند برخورد اوليه نهايتاً تسليم خواست 
عمومي شده و از قدرت كنار رفتند. حكومت پادشاهى اردن نيز تن به 
اصالحات سياسي داد. اما در ليبي معمر قذافي با توسل به ارتش خود به 
جنگ مخالفان رفت و در پايان جنگ داخلي يك ساله حكومتش سقوط كرد 
و خودش نيز كشته شد كه در اين ميان البته حمايت نظامي ناتو از مخالفان 

نقش مهمي داشت. 
در يمن نيز درگيري هاي نظامي بين حكومت و مخالفان چند ماهي ادامه 
يافت ولي نهايتاً رئيس جمهور آن كشور با زيركي و مهارت هميشگي خود 
با گروه هاي اپوزيسيون مصالحه كرد و به طور مشروط از قدرت كنار رفت. 
در بحرين رژيم حاكم همچنان در برابر قيام مردم مقاومت مى كند و حاضر 

به پذيرش خواست اكثريت نيست.
اما وضعيت سياسي در سوريه بسيار پيچيده  است. از يك سو بشاراسد 
ظاهراً حاضر نيست به هيچ قيمتي اريكه قدرت را رها كند و مانند پدرش 
كشتار  از  راه  اين  در  بماند كه  باقي  مادام  العمر  رئيس جمهور  مي خواهد 
بي رحمانه مردم خود نيز ابايي ندارد. از سوي ديگر نيروهاي اپوزيسيون 
عليرغم حمايت قابل توجهي كه در ميان مردم عادي داشتند هنوز نتوانسته اند 

به طور موثر در يك جريان سياسي منسجم كنار هم قرار گيرند. 
در نتيجه سوريه با 23 ميليون نفر جمعيت اكنون در ورطه يك جنگ 
داخلي فاجعه بار سقوط كرده و نوعي بن بست سياسي بين رژيم بشاراسد و 
مخالفان او ايجاد شده كه گرچه هر كدام بخش هايي از كشور را در كنترل 

اگر اسد همچنان بماند...
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دارند اما هيچ يك از دو طرف ظاهراً قادر به پيروزي قاطع و نهايي بر طرف 

مقابل نيست.
اين رويارويي كه در آغاز جنبه سياسي و آزادي خواهانه داشت، رنگ 
قومي و مذهبي نيز يافته است. خاندان اسد كه متعلق به اقليت ده درصدي 
علوي ها هستند بيش از 44 سال است كه بر سوريه حكومت مي كنند و 
البته اكثر پست هاي عالي حكومتي،  نظامي و اقتصادي در اختيار هم كيشان 
علوي اسد است. اين وضعيت به خودي خود هميشه موجب تنش هايى با 
اكثريت70درصدي سني  در سوريه شده است. اما در اين سرزمين 20درصد 
جمعيت را نيز مسيحيان،  دروزى ها،  كردها و ساير اقليت هاي قومي تشكيل 

مي دهند كه اين رقم قابل توجهي است.
تا همين اواخر برآورد كلي تحليلگران حاكي از آن بود كه رژيم اسد با 
ادامه سركوب و كشتارهاي وحشتناك آنچنان نفرت عمومي را برانگيخته 
كه هيچ جايي در ميان مردم ندارد و سقوط آن قريب الوقوع است. اما ادامه 
حمايت هاي وسيع رژيم هاي روسيه، ايران و حزب اهللا لبنان از اسد در كنار 
برخي مشكالت اپوزيسيون سوريه موجب شده كه روند جنگ داخلي به 
حالت بن بست برسد و حكومت اسد كماكان به حيات خود ادامه دهد. 
يعني حاميان اسد با اتكاء به باقيمانده ارتش خود و برخوداراي از انواع 
سالح هاي سنگين و هواپيماهاي متعدد دائماً مناطق تحت كنترل مخالفان را 
بمباران مي كنند و افراد نظامي و غيرنظامي را به طور يكسان هدف حمالت 
شديد قرار مي دهند كه اين امر روند پيشروي نظامي و سياسي مخالفان را 

به ميزان زيادي متوقف كرده است.
سازمان ديده بان حقوق بشر در جديدترين بيانيه خود رژيم اسد را به خاطر 
آنكه بيمارستان ها، نانوايي ها و ساير مناطق غيرنظامي را به طور «عمدي» 
هدف بمباران قرار مي دهد محكوم كرد. سازمان ملل نيز در يك گزارش 
تكان دهنده هشدار داد كه فقط ظرف يك سال اخير شمار آوارگان و پناهندگان 
يك ميليون نفر افزايش يافته و به مرز يك ميليون و دويست هزار نفر رسيده 
است. شمار تلفات انسانى نيز بين 70 تا 100 هزار نفر براورد مى شود كه اكثر 
آنها غير نظامى بوده اند. كلمه اسد در زبان عربى به معنى «شير» است اما رفتار 
سياسى بشار اسد بيشتر به يك گرگ درنده و بى رحم شباهت دارد كه فقط 

مى كشد تا حكومتش ادامه يابد!
در اين ميان آمريكا و متحدانش كه شديداً از تجربه نافرجام مداخله نظامي 
در عراق سرخورده شده اند، از اعطاي هرگونه كمك مؤثر به مخالفان پرهيز 
مي كنند و ترس آنها اين است كه سوريه نيز دچار وضعيتي مانند عراق شود 

و هيچ كس نتواند اوضاع داخلي آن را كنترل كند. 
از سوى ديگر كشورهاي سني عربستان و قطر كمك هاي مالي و تسليحاتي 
خود را فقط در اختيار گروه هاي مذهبي و سني قرار مي دهند. عالوه بر 
اين با طوالني شدن بحران داخلي و ايجاد نوعي خالء سياسي، گرو ه هاي 
افراطي و حتي برخي وابستگان القاعده نيز وارد اين كارزار شده اند و گروه 
موسوم به «جبهه ي نصرت» كه يك گروه سلفي جهادي مي باشد سريعاً در 

حال گسترش فعاليت خود در جبهه هاي جنگ سوريه است.
به اين ترتيب اكنون برخي از تحليلگران هشدار مي دهند كه اگر رژيم لرزان 
اسد همچنان كم و بيش پابرجا بماند و بن بست موجود تداوم يابد، آنگاه هم 
فاجعه انساني سوريه ادامه خواهد يافت و هم ساير كشورهاي منطقه با خطر 

سرايت اين بي ثباتي سياسي به قلمرو همسايگان مواجه خواهند شد.  

گزارش هاى  ارائه  و  تدوين  زمان  آپريل  ماه  آمريكا،  در  سال  هر 
مالياتى افراد و شركت هاى گوناگون است و طبق يك سنت سياسى 
را  خود  پرداختى  ماليات  و  درآمد  ميزان  نيز  رئيس جمهور  قديمى 
منتشر مى كند تا همه مردم اين كشور بدانند درآمد رهبر كشور چقدر 
پنهان كارى  هيچگونه  او  ثروت  و  دارايى  مورد  در  خالصه  و  است 

وجود نداشته باشد.
در  اوباما  خانواده  درآمد  كل  است  حاكى  سفيد  كاخ  رسمى  گزارش 
سال 2012 بالغ بر 662 هزار دالر بوده كه 400 هزار دالر آن حقوق 
رسمى پرزيدنت به عنوان كارمند دولت فدرال مى باشد و مابقى درآمد 
اوباما عمدتا ناشى از وجوه مربوط به فروش دو كتاب منتشره توسط او 

بوده است. 
رييس جمهور آمريكا حدود 18 درصد از درآمد پارسال خود را به 
عنوان ماليات پرداخت كرده كه اين رقم 112 هزار دالر مى باشد و به 
اداره ماليات پرداخت شد. اوباما معتقد است افرادى مانند او كه درآمد 
زيادى دارند بايد ماليات بيشترى نيز پرداخت كنند و در اين راستا درگير 
چالش بسيار شديدى با جمهورى خواهان بر سر تدوين بودجه دولت 

فدرال است. 
پرزيدنت آمريكا و همسرش همچنين 150 هزار دالر در سال گذشته به 
موسسات خيريه اعانه مالى پرداختند كه مهمترين بخش آن به يك موسسه 
غير انتفاعى حمايت از مجروحين جنگى ارتش آمريكا اختصاص يافت. 
اوباما در سال هاى نخست رياست جمهورى اش ساالنه ميليون ها دالر 
بابت فروش دو كتاب خود كه قبال تاليف كرده بود درآمد مالى داشت 
اما اخيرا فروش اين كتاب ها بسيار كمتر شده و درآمد او نير كاهش يافته 

است.

درآمد ساالنه 
پرزيدنت آمريكا
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مي سي سي پيمي سي سي پي
ايالت

بيستمين ستاره پرچم اياالت متحده آمريكا به افتخار ايالتي نقش خورده است كه در تاريخ دهم دسامبر 1817 به 
اياالت متحده آمريكا پيوست تا در حالي كه با لقب ايالت مگنوليا شناخته مي شد، بتواند با شعار «با تقوي و قوا» عضوي 

دكتر مهدى آقازمانىاز بزرگترين اقتصاد جهان امروز باشد. 

ايالت مي سي سي پي كه نام خود را از رودخانه بزرگ مي سي سي پي 
گرفته است از لحاظ وسعت با 48430 مايل مربع (125443 كيلومتر 
خود  به  را  آمريكا  50گانه  اياالت  پهناوري  جدول   32 رتبه  مربع) 
اختصاص داده است و براساس آخرين سرشماري رسمي جمعيت در 
سال 2012 ميالدي خانه نزديك به 3 ميليون آمريكايي است كه اين 
ايالت را به رتبه سي و يكم جدول پرجمعيت ترين اياالت اين كشور 

ارتقاء مي دهد.
اين سرزمين زيبا كه با ايالت هاي تنسي، آالباما، لوييزيانا، آركانزاس و 
خيلج مكزيك  همجوار است، يكي از پرسابقه ترين ايالت هاي آمريكا 
در حوزه تاريخ جنوب شرق محسوب مي شود. اگرچه سابقه زيست 
انساني در پهنه اين ايالت نزديك به 10 هزار سال قبل و مهاجرت 
بزرگ اقوام بومي و سرخپوستان باستاني به جنوب مربوط مي شود 
اما شايد سرآغاز تاريخ جديد اين ايالت را به قرن شانزدهم ميالدي 
و اكتشافات فرناندو دسوتو در سال هاي دهه 1540 مربوط كرد. از 
سال  در  پاريس  پيمان  به  كه  هفت ساله  جنگ  دوران  تا  تاريخ  اين 

مستعمراتي،  محدوده  در  سرزمين  اين  مي شود،  ختم  ميالدي   1763
اسپانيايي ها، فرانسوي ها و انگليسي ها دست به دست شده است. 

دولت هاي  از  بخشي  مدتي  براي  پهنه  اين  آمريكا  انقالب  از  پس 
ايالتي جورجيا و كارولينا بوده و سرانجام در هفتم آوريل 1798 به 
عنوان سرزميني مستقل موجوديت جديدي يافت و كمتر از دو دهه 
بعد به عنوان بيستمين ايالت به اتحاديه اياالت متحده آمريكا پيوست.

جبهه اي  به  مي سي سي پي  ميالدي   19 قرن  سال هاي  اگرچه 
فراز   1870 تا   1840 سال هاي  خالل  در  و  مي شود  تبديل  خونين 
و نشيب هاي زيادي را متحمل مي شود، اما به زودي با رسيدن قرن 
مدني  مبارزه  جبهه هاي  اصلي ترين  از  يكي  به  مي سي سي پي  بيستم 
آمريكائيان آفريقايي تبار براي دست يافتن به حقوق شهروندي برابر 
مبدل مي شود. مبارزه اي كه تا قرن حاضر ادامه مي يابد. تا جايي كه در 
خالل دهه هاي 1950 تا 1960 ميالدي گروه هاي نژادپرست موسوم 
سرانجام  اما  مي كنند.  مبادرت  سياهپوستان  سالخي  به   (KKK) به 
مارتين  دكتر  رهبري  به  آمريكا  متحده  اياالت  مدني  حقوق  جنبش 
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لوتركينگ به پيروزي دست مي يابد و سرزميني كه روزي روياي او 
بود، جامه واقعيت به تن مي كند.

امروزه از جمعيت 2/985/000 نفري اين ايالت نزديك به 37درصد 
را آمريكائيان آفريقايي تبار تشكيل مي دهند در حالي كه سفيدپوستان 
قوانين  اما  دارند.  را  باال  دست  62درصد  با  هنوز  تباران)  (اروپايي 
برابري نژادي توانسته است به سال ها خاطرات تلخ رنگين پوستان در 

اين پهنه وسيع جنوب شرقي پايان بخشد.
صحبت كردن درباره ايالت مي سي سي پي بدون پرداختن به رودخانه 
مي سي سي پي كه بزرگترين رودخانه قاره آمريكاي شمالي و چهارمين 
رودخانه بزرگ دنيا است كمي غيرمنصفانه است. اگرچه سهم ايالت 
مي سي سي پي از رودخانه 2320 مايلي (3734 كيلومتري) فقط روي 
(چيزي  لوييزيانا  و  آركانزانس  ايالت هاي  با  ايالت  اين  مشترك  مرز 
حدود يك سوم طول رودخانه مي سي سي پي) خالصه شده است. اما 
دلتاي آبريز اين رودخانه بزرگ، پهنه وسيعي از جلگه مي سي سي پي 
لوييزيانا  ايالت  و  ايالت  اين  جنوبي  بخش هاي  دهنده  تشكيل  كه  را 

است، آفريده است. 
استعداد خاك و طبيعت اين ايالت براي  دلتاي عظيم موجب  اين 

رشد و توسعه كشاورزي شده است.
ايالت  اقتصاد  پايه  اصلي ترين  پنبه  زرع  و  كشت  قرن ها  براي 
مي سي سي پي بوده است تا جايي كه تا قبل از جنگ هاي داخلي آمريكا 
مي سي سي پي را در جمع 5 ايالت ثروتمند اتحاديه قرار مي داد. در 
دوره معاصر نيز زيرساخت كشاورزي به عنوان موتور محرك اقتصاد 
تكنولوژي و  رشد سريع  است و با  شده  حفظ  مي سي سي پي  ايالت 
همچنان  كشاورزي،  يافته  توسعه  فناوري هاي  آخرين  از  بهره گيري 
اصلي ترين منبع درآمد ناخالص داخلي اين ايالت را مزارع گسترده و 

پيشرفته در دلتاي مي سي سي پي تشكيل مي دهند.
با اين حال ثروت ملي توليد شده در دهه هاي گذشته به صورت 
چشمگيري در صنايع زيربنايي مانند راه آهن، جاده سازي، مدارس و 
مراكز دانشگاهي و نيز توسعه خدمات و رفاه شهري سرمايه گذاري 
شده است. تا جايي كه ايالت مي سي سي پي را به رقم ناخالص درآمد 
داخلي معادل كشور اسلواكي با ميزان 75 ميليارد دالر درآمد ناخالص 
داخلي رسانده است، با اين حال در مقايسه با ايالت هاي همجوار، 
مي سي سي پي با مشكالت اجتماعي و رفاه عمومي بسياري دست و 
پنجه نرم مي كند كه موجب كاهش نرخ رشد و توسعه مدني در اين 

منطقه از آمريكا شده است. 
شايد به همين دليل است كه براساس قانون ايالتي مصوب 1995 
رودخانه  شرقي  ساحل  در  قمارخانه هايي  و  كازينوها  تأسيس 

مي سي سي پي مجاز دانسته شد و نرخ ماليات بردرآمد در اين ايالت 
بين 3 تا 5 درصد و ماليات فروش در پايين ترين ميزان نزديك به 7 
درصد تعيين گرديد تا بتواند به توسعه شهرنشيني و جذب جمعيت 
در اين ايالت موثر واقع شود. با اين حال همچنان ميزان سرانه درآمد 
خانوادگي در اين ايالت با تفاوتي چشمگير از ميانگين درآمد ساالنه 

در آمريكا نزديك به 34 هزار دالر در سال تخمين زده مي شود. 
زيرساخت هاي  توسعه  با  نيز  فدرال  دولت  گذشته  سال  پنجاه  در 
نيروي هوايي و مركز آموزشي نيروي دريايي در «مرى دين» در اين 
از  حمايت  در  سعي  سي  استنيس»  «جان  فضايي  مركز  نيز  و  ايالت 
برنامه هاي رفاه عمومي دولت ايالتي و رونق شغلي در مى سى سى پى 

داشته است. 
الزم به ذكر است كه اين حمايت هاي فدرال در پي خسارت هاي 

ناشي از طوفان كاترينا در سال 2005 افزايش يافت. 
است  جكسون  نفري  ميليون  نيم  شهر  مي سي سي پي  ايالت  مركز 
جنوب  تقاطع  لقب  با  شهر  اين  شد.  پايه گذاري  سال 1882  در  كه 
بزرگترين  ايالتي،  دولت  اداري  مركزيت  بر  عالوه  مي شود.  شناخته 
ايالت  اين  اقتصادي  و  بانكي  تبادالت  مركز  و  مي سي سي پي  شهر 
نيز هست. شهر جكسون از لحاظ موقعيت زماني از نيويورك يك 
ساعت عقب تر و از لوس آنجلس دو ساعت جلوتر است و از لحاظ 
طبيعي  جغرافياي  از  متأثر  معتدل  هواي  و  آب  با  شهري  جغرافيايي 

رودخانه مي سي سي پي شناخته مي شود. 
شرق  جنوب  در  باله  رقص  پايتخت  به  بي شك  سيتي  جكسون 
آمريكا شهرت دارد و ميزبان المپيك رقص باله آمريكا است كه هر 
چهار سال يك بار برگزار مي شود. اين شهر به دليل تأثير عميقي كه 
در سابقه موسيقي مذهبي مسيحيان آمريكا (به ويژه موسيقي كليساي 
موسيقي هاي  پدرخوانده  نوعي  به  است،  داشته  شده)  آزاد  بردگان 
كه  جايي  تا  مي شود.  شناخته  مدرن  آمريكاي  اجتماعي  و  اعتراضي 

مي توان ريشه هاي موسيقي بلوز را در اين منطقه جستجو كرد. 
بد نيست بدانيد كه جشنواره سينمايي فيلم هاي مستقل ماگنوليا نيز 
در ايالت مي سي سي پي برگزار مي شود و نيز ريشه عروسك محبوب 
تدي (خرس مهربان) نيز از همين ايالت برخواسته است كه به دوران 

رياست جمهوري تئودور روزولت باز مي گردد.  
انجمن  و  دارند  رنگى  پر  حضور  مى سى سى پى  ايالت  در  ايرانيان 
سال  بيست  طول  در  ايالت  اين  دانشگاه هاى  ايرانى  دانشجويان 
گذشته يكى از فعال ترين گروه هاى دانشجويى محسوب مى شود كه 
هم در زمينه هاى فرهنگى و هم در حوزه كمك هاى آموزشى تاثير 

چشمگيرى در افزايش استقبال ايرانيان از اين ايالت داشته است.
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