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نكته به نكته مو به مو

بيژن خليلى
با ورود  مدرنيته در ميانه قرن نوزدهم به ايران، پرس و جوى فرهيختگان براى 
آگاهى از چند و چون قرن ها عقب افتادگى از كاروان تمدن آغاز شد و يكى 
از ديدگاه ها،  كند و كاو احواالت ايران و ايرانى پيش از حمله تازيان و  تسلط 
فرهنگى آنان بر ايران زمين بود. امروز شايد به نظر من و شما اين كند و كاو ساده 
بيايد ولى در آن زمان با حضور و هم دستى  استبداد سياه قاجارى از يك سو و 
از سوى ديگر روحانيت شيعه، پرده گشايى از راز سر به مهر ايران باستان عواقب 
بسيار وخيمى داشت و بسيارانى جان بر سر آن باختند كه از آن نمونه ميرزا آقاخان 
كرمانى و شيخ احمد روحى اند كه دژخيمان محمد على شاهى  با همكارى 
آخوندهاى ايران ستيز آنان را به جرم داشتن دل در گرو ايران باستان، سر از تن 
جدا كردند. با گذشت زمان و انقالب مشروطه و بعدا سلسله پهلوى كه اولى 
تساوى حقوق آحاد ايرانى را بدنبال داشت و دومى سوداى برگرداندن عظمت 
ايرانزمين بمانند دوران باستان را در سر، روحانيت شيعه در  پناه فرصتى بود كه 
هر دوى اين دست آوردها  را بر سنگ بكوبد كه اين فرصت را در رويدادهاى 
1357 پيدا كرد. عدالت و آزادى كه در همان بهار آزادى ذبح شد و در مورد دومى، 
ابتدا  كمر به نابودى بناهاى ملى بستند كه تا هم اكنون ادامه دارد كه مى توان در 
گزارش بلند خانم ميرزادگى در همين شماره ايرانشهر آن را مالحظه نمود و تاريخ 
را نيز مى بايست دست كارى مى كردند و  تا آن جايى كه مى توان تاريخ را تغيير و   
تحريف، و آن را چنان مخدوش كه سر در آوردن از آن ممكن نباشد  كه نگارنده 

فهرستى از مهمترين ادعاهاى آن ها را اين جا مى آورم:
الف- ادعا كردند كه در 1200 سال دوران باستان يعنى دوران هخامنشيان، 
اشكانيان و ساسانيان در ايران سكوت مطلق برقرار بوده است و اين را در برابر 
دو قرن( 200 سال) سكوت دكتر عبدالحسين زركوب كه از قلع و قمع ايرانيان 

در 200 سال نخست استيالى اعراب مى گفت، قرار دادند.
ب- ادعا كردند كه يهوديان، هفتاد هزار ايرانى را كشتار كرده اند و بدليل 
اين كشتار، ايران از ايرانى تهى شده است و يكى از داليل سكوت 1200 

ساله همين است.
پ- تخت جمشيد را ايرانيان نساخته اند.

ت- ادعا كردند كه اصوال كوروشى وجود نداشته است و اين ها همه ساخته 
و پرداخته يهوديان و يونانيان و مستشرقين است و سر تا پا دروغ.

 سه ادعاى الف تا پ را جداگانه در ايرانشهرهاى پيشين به آنها پاسخ داده ايم و 
اما اين ادعاى آخر كه نه فقط توسط مورخين قالبى جمهورى اسالمى گفته شده 
بلكه اخيرا  در همين آمريكا توسط استاد فرهيخته دانشگاه آقاى دكتر اميد نودوشنى 
در كتابى با عنوان هويت ملى ايرانيان (چاپ اول - 2013 ميالدى) مطرح شده 
است. ادعاهاى  دكتر نودوشنى را كه در 450 صفحه كتاب آورده شده مى توان بر 

اساس موارد زير خالصه كرد
1) اگر كوروشى وجود داشت، چرا ايرانيان هيچ جا در مورد او نگفته اند و 

ننوشته اند؟
 پاسخ به اين ادعا: فرضيه هاى متعددى را  اين جا مى توان در پاسخ بر شمرد، 
يكى آن كه بسيارى از مدارك بنيادى دوران باستانى ايران در اثر حمالت بى امان 

اقوام وحشى مانند هياطله، اعراب، مغول ها ، ازبك ها به فالت ايران  از بين رفته 
است.

 دوم آن كه با آثار ايران باستان ايدئولوژى هاى وارداتى سر عناد دارند و حتى 
امروز نيز جمهورى اسالمى، يكى از مهمترين محوطه هاى باستانى ايران را 
كه دشت پاسارگاد باشد به آب مى بندد تا از پيدا شدن مدارك هويتى ايرانيان 
جلوگيرى كند و دست آخر اين كه ايرانيان در بسيارى از موارد در باره تاريخ خود 
سكوت كرده اند. براى نمونه دوران اشكانى است كه اين سلسله با آنكه  475 سال 
بر اريكه قدرت بود و با امپراتورى روم كوس برابرى مى زد اما آگاهى هاى بسيار 
اندكى از منابع  ايرانى بدست آمده و فقط با مراجعه به تاريخ نويسان رومى است 

كه توانسته ايم تا حدودى آن دوران را براى خود بازسازى كنيم.
2) شاهنامه فردوسى از كوروش هيچ گونه سخنى به ميان نمى آورد

پاسخ به اين ادعا:  البته اين صحيح است كه شاهنامه نام كوروش را به ميان 
نياورده است ولى بايد توجه داشت كه شاهنامه نام بسيارى از قهرمانان و شاهان 
ايرانى تاريخى را از قلم انداخته است. براى نمونه سورنا سردار ايرانى و شكست 
دهنده كراسوس در شاهنامه نيست و يا نام ارد اشك سيزدهم پادشاه اشكانى در 

شاهنامه نيست آيا اين دليل بر نبودن سورنا و ارد اشكانى مى شود؟
 

3)كوروش را فقط يهوديان و يونانيان براى ما آفريده اند. بايد اين تورات 
مدارى و يونانى زدگى را از خود دور كنيم.

پاسخ به اين ادعا: اگر به متون يهودى و يونانى در مورد كوروش فقط نگاهى 
بنماييم بسيار زود متوجه مى شويم كه اين دو منبع، جداى از يكديگر و بدون اطالع 
از يكديگر در مورد كوروش نوشته شده اند و هر يك بداليل خود او را ستوده اند. 
يهوديان بر اين باور بوده اند كه كوروش مسيح و نجات دهنده اى است كه از سوى 
خداوند مامور نجات اسرا و بندگان شده است. در حالى كه در آن زمان اصوال 
يونانيان يكتا پرست نبوده اند. آيا ممكن است كه ما يقه حكومت ها و ملت هايى كه 
در همين همسايگى ايران زيسته اند و از ايران و ايرانى به زشت ترين ترتيب ممكن 
ياد كرده و مى كنند را نگيريم و همچنين به مورخين آنان ايراد وارد نكنيم  و برويم 
سراغ دو ملتى را كه يكى دوست ايرانيان و ديگرى رقيب ايرانيان بوده اند كه از 
ايران و ايرانى خوبى نوشته اند. آن هم نه امروز بلكه دو هزار وچند صد سال پيش.

 
4)هيچ احدالناسى جز اين دو قوم در مورد كوروش چيزى ننوشته اند.

پاسخ به اين ادعا: اگر شما امروز در جايى اشاره اى دو كلمه اى در مورد 
حادثه اى كه در دوران باستان اتفاق افتاده يا سكه اى يا يك شيى اى  پيدا كنيد، 
همه رسانه هاى جهانى آن را با آب و تاب بسيار بازتاب مى دهند چرا كه هر نشانه 
بسيار كوچكى از آن دوران، ما را براى بازسازى شكل و شمايل آن دوران كمك 
مى كند بنابراين چگونه ممكن است ما بتوانيم  متون  نويسندگان و يا انبيا يهود را 
كه 33 جا در كتاب مقدس از كوروش و پارسيان آن هم به نيكى نام برده اند و يا 
اين همه مطالبى كه توسط يونانيان در مورد كوروش گفته شده است را يكسره 
ناديده بگيريم. بايد توجه داشت تمامى فرضيه هايى كه نوشته هاى كتاب مقدس را 

انكار كوروش 
انكار تماميت ارضى ايران است

C  Copyright 2013 Ketab Corp. مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره11، جدول ايرانشهر شماره 57، همراه با پنجمين ضميمه پزشكى و سالمت ايرانشهر، اكتبر442013



نكته به نكته مو به مو

 داخل آمريكا

$ 60

------

كانادا

$ 120

-----

اروپا

$ 150

----

12 شماره

-----



جدول هزينه اشتراك مجله فرهنگى ايرانشهر NAME:
LAST NAME:
ADDRESS:
SUITE#:
CITY:
STATE:
ZIP CODE:
TEL:

شما مى توانيد با انتخاب گزينه مورد نظرتان در جدول اشتراك وجه آنرا از طريق چك به حساب .KETAB CORP پرداخت 
نماييد و يا با تماس با ما از طريق كارت هاى اعتبارى خود وجه مورد نظر را انتقال دهيد.

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

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

امضا
 

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

      

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

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

به دوران متاخرتر منسوب مى كردند با پيدا شدن الواح بحر الميت كه متعلق به 100 
پيش از ميالد است كه فقط 4 قرن با دوران كوروش هخامنشى فاصله دارد، مردود 
شده اند. ضمنا دنياى متمدن آن روز كه شامل ايران، يونان، بابل، مصر، هندوستان 
و چين بوده اند كه اين دو حوزه متمدن  آخر از تحوالت منطقه خاورميانه به دور 
بوده اند. آقاى نودوشنى از ذكر يك منبع بسيار پر ارزش كه از بابلى ها بر جاى مانده 
را يا فراموش كرده اند بنويسند و يا براى آن كه تئورى ايشان زير سوال نرود از 
ذكر آن خوددارى كرده اند و آن استوانه نبونيد، آخرين پادشاه بابل است كه توسط 
كوروش  شكست مى خورد. در اين استوانه گلى كه بمانند منشور كوروش است 
و در حال حاضر در موره بريتانيا نگهدارى مى شود، به تصريح نام كوروش و مقام 

او به عنوان پادشاه انشان و تسخير كننده پادشاهى ماد ذكر شده است.   
http://en.wikipedia.org/wiki/Cylinders_of_Nabonidus

 
5)اصوال كوروش ايرانى نبوده است

 پاسخ به اين ادعا: آقاى نودوشنى با آوردن كلماتى از منشور در صفحه 327 
كتاب خود و به اين شرح كه در بند بيستم منشور نوشته شده است "پسر شاه بزرگ 
كمبوجيه، شاه شهر انشان ، نوه شاه بزرگ كوروش، شاه شهر انشان....." و بالفاصله 
ذكر مى كنند كه كوروش اصوال ايرانى و پارسى نيست و شاهى است انشانى بنابر 
اين بين النهرينى و نه ايرانى. متاسفانه آقاى نودوشنى به خود زحمت نداده اند حتى 
موقعيت جغرافيايى انشان يا انزان را نگاه كنند و ببينند اين شهر كجاى جهان قرار 
دارد، آيا در اسراييل است و يا در يونان كه اين چنين عليه كوروش و منشور او 
جبهه بندى كرده است. براى اطالع ايشان بايد بگويم كه انشان شهرى بوده كه در 
محل تل مليان كه در شهر بيضاى فارس امروزى  قرار داشته است.  (كتاب پارسه 
،تاريخ فارس ، شهرها و روستاهاى آن ، تحقيق و تاليف سيد رزاق اميرى انتشارات 

نويد شيراز جلد اول صفحه 52)   
آقاى نودوشنى باز هم در همان صفحه ذكر مى كنند كه شاهى از تبار بين 
النهرينى=(عيالمى).  در حالى كه كشور عيالم شامل بخش مهمى از خوزستان، 

فارس و لرستان و بوشهر بوده است يا به عبارتى از دشت هاى پرآب كارون تا 
كوه هاى فالت شرقى گسترش داشته است. آيا آقاى نودوشنى به سياق جمال 
عبدالناصر معتقد است خوزستان يعنى عربستان و اين منطقه به اعراب تعلق دارد و 

نبايد در قلمرو حاكميت ملى ايران باشد؟كه كوروش را ايرانى نمى داند.
بايد توجه داشت، مقوله هاى تاريخى بويژه اگر در باره هزاره هاى پيشين سخن 
بگويد كارى است بس تخصصى و دانشگاهى و سال ها بايد كار كرد و داده ها و 
يافته هاى پيشينيان را مورد بررسى و   پژوهش قرار داد تا كه بتوان پيشنهاد جديدى 
تنظيم كرد و در معرض داورى گذاشت با خواندن چند كتاب و خوابنما شدن 

نمى توان تاريخ ساخت.
تازه اين به شرطى است كه فرد و دستگاهى كه اين تئورى و نظريه را مى دهد 

غرض و مرضى نداشته باشد.
جناب نودوشنى و ياران هم فكر و عقيده او بايد بدانند كه  با زير سوال بردن 
حضور كوروش در تاريخ و يا اصالت  او را به يهودى منتسب كردن كه بازتاب 
عقايد فاشيستى دستگاه گشتاپويى هيتلرى است و يا مستشرقين بزرگى را كه براى 
بازآفرينى تاريخ  ايران و ايرانى ساليان متمادى كوشش و فداكارى نموده اند، را 
مشتى عتيقه فروش طماع ناميدن و  صفحات كتاب خود را از افكار  يهود ستيزانه 
انباشتن، و جا زدن همه اين ها تحت لواى ايران دوستى و ميهن پرستى، كوچكترين 
خدشه اى بر  اقبال و استقبال مردم ايران چه در داخل و چه در خارج از ايران به 
تاريخ ايران باستان و انديشه هاى كوروش بزرگ وارد نمى كند. ايرانيان از هر قوم 
و قبيله اى و از هر مذهبى امروز دريافته اند كه دشت پاسارگاد از مقدس ترين 
جايگاه ها براى آنان است و به همين دليل است كه هر نوروز با همه بگير و ببندهاى 
جمهورى اسالمى به آنجا مى روند و نوروز را در حضور كوروش بزرگ جشن 
مى گيرند و دير و دور نخواهد بود كه اين خورشيد انسان مدار كه از ايران تابيدن 
آغاز كرده و امروز جهانيان به او كرنش مى كنند، جايگاه واقعى خود را با برافتادن 

حكومت جهل و جنون و جنايت در ايران، باز خواهد يافت.
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كوروش  زمامدارى  از  سال   2500 از  بيش 
هخامنشى گذشته است. مردى كه براى بسيارى 
از اهالى غير فارسى زبان جهان، بهتر از فارسى 

زبانان شناخته شده است.
او كه بود و چه كرد كه جهان در مقابلش حاال 
بعد از هزاران سال كاله احترام از سر بر مى دارد، 
سوالى كه تاريخ شناسان در پاسخ به آن مجدانه 
كوشيده اند. اما نكته اينجاست كه ايرانيان به 
گواه تاريخ تا همين يك قرن پيش نه تنها او 
را نمى شناختند، بلكه از پادشاهى كه امپراتورى 
ايران را پايه گذارى كرد را در قالب افسانه هاى كهن يادآورى كرده و حتى 

از حدود و صغور زندگى او كمترين اطالعى نداشتند.
اما در حالى كه منابع تاريخ نگارى ايرانى و فرهنگ مردم سرزمين پارس 
از كوروش غافل مانده بود، تاريخ نگارى يونانى و نيز بخش هاى متعددى 
از تورات (كتاب مقدس يهوديان) و حتى در بخشى از قرآن(كتاب مقدس 
مسلمانان) به زندگى كوروش اشاره شده و در ستايش او سخن ها به ميان 

آمده است.
شايد تاثير كوروش در كتاب مقدس تورات را بايد يكى از مهمترين 
داليلى دانست كه اين فرمانروارى پارسى در پيچ و خم تاريخ گم نشد و 

يادمان او ماندگار ماند. به اين نمونه از متن كتاب مقدس توجه كنيد:
«خداوند كوروش  را برگزيده  و به  او توانايى  بخشيده  تا پادشاه  شود 
و سرزمين ها را فتح  كند و پادشاهان  مقتدر را شكست  دهد. خداوند 
دروازه هاى  بابل  را به روى  او باز مى كند. ديگر آن ها به روى  كوروش  

بسته  نخواهند ماند. خداوند مى فرمايد: اى  كوروش ، من  پيشاپيش  تو 
حركت  مى كنم ، كوه ها را صاف  مى كنم ، دروازه هاى  مفرغى  و پشت 
 بندهاى  آهنى  را مى شكنم . گنج هاى  پنهان  شده  در تاريكى  و ثروت هاى  
نهفته  را به  تو مى دهم . آن گاه  خواهى  فهميد كه  من  خداوند، خداى  
اسرائيل  هستم  و تو را به  نام  خوانده ام . من  تو را برگزيده ام  تا به  اسرائيل  
كه  خدمتگزار من  و قوم  برگزيده  من  است  يارى  نمايى . هنگامى  كه  تو 
هنوز مرا نمى شناختى ، من  تو را به  نام  خواندم . من  خداوند هستم  و 
غير از من  خدايى  نيست . زمانى  كه  مرا نمى شناختى ، من  به  تو توانايى  
بخشيدم ، تا مردم  سراسر جهان  بدانند كه  غير از من  خدايى  ديگر وجود 
ندارد و تنها من  خداوند هستم ... من  زمين  را ساختم  و انسان  را بر روى  
آن  خلق  كردم . با دست  خود آسمان ها را گسترانيدم . ماه  و خورشيد 
و ستارگان  زير فرمان  من  هستند.  اكنون  نيز كوروش  را برانگيخته ام  تا 
به  هدف  عادالنه  من  جامه  عمل  بپوشاند. من  تمام  راه هايش  را راست  
خواهم  ساخت . او بى آنكه  انتظار پاداش  داشته  باشد، شهر من  اورشليم  
را بازسازى  خواهد كرد و قوم  اسير مرا آزاد خواهد ساخت .» - از 

كتاب: «اشعيا، باب 45»
از ديگر پيامبران ياد شده در عصر اسارت يهوديان، عزراى نبى بود كه به 
همراه بسيارى از يهوديان پس از سقوط يهودا در سال 586 قبل از ميالد به 
بابل تبعيد شد و در سال 539 ق.م با آزادى اسيران يهودى توسط كوروش 

به سرزمين خود بازگشت. او در باب اول كتاب خود مى گويد:
«در سـال  اول  سلطنت  كوروش ، پادشـاه  پارس ، خداوند آن چه  را 
كه  توسط  ارمياى  نبى  فرموده  بود، به  انجام  رساند. خداوند كوروش  
را بر آن  داشت  تا فرمانى  صادر كند و آن  را نوشته  به  سراسر سرزمين  

ما غربيه اش پنداشتيمما غربيه اش پنداشتيم
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پرونده 
پهناورش  بفرستد. اين  است  متن  آن  
فرمان : من ، كوروش  پادشاه  پارس ، 
اعالم  مى دارم  كه  خداوند، خداى  
آسمان ها، تمام  ممالك  جهان  را 
به  من  بخشيده  است  و به  من  امر 
فرموده  است  كه  براى  او در شهر 
اورشليم  كه  در يهودا است  خانه اى  
بسازم . بنابراين ، از تمام  يهوديانى  
كه  در سرزمين  من  هستند، كسانى  
جا  آن  به   مى توانند  بخواهند  كه  
بازگردند و خانه  خداوند، خداى  

اسرائيل  را در اورشليم  بنا كنند. خدا همراه  ايشان  باشد!»
بى ترديد بايد اذعان داشت كه نمونه هايى از اين دست در كتاب مقدس 
موجب شد تا كوروش در تاريخ ماندگار شود و رفتار و كردار انسانى او 
به افسانه اى دور مبدل نگردد. نكته مهم اينجاست كه كوروش به همين نام 
و عنوان در متن كتاب مذهبى يهوديان مطرح مى شود و وقتى بدانيم كه 
يهوديان بر اساس آموزه هاى دينى خود موظف به داشتن سواد و مطالعه 
كتاب مقدس هستند متوجه مى شويم كه كوروش در بطن زندگى ايشان 

جارى و سيال بوده است.
در قرآن هم از كوروش ياد شده است. از آنجا كه اعتقاد دارم بسيارى از 
آموزه هاى دين اسالم كه قريب به يازده قرن پس از كوروش در صحراى 
عربستان ظهور كرد، بسيارى از مبانى فكرى خود را با ترجمان ويژه اى از 
آموزه هاى آيين يهود به دست آورده است. موضوعيت حضور كوروش 
هخامنشى نيز از همين پشتوانه در بخشى از قرآن قابل جستجوست. 
در آيات 82 تا 95 سوره كهف كوروش به عنوان ذوالقرنين(صاحب دو 
شاخ(بال)) معرفى شده و از او به صورت پادشاهى كه خداوند همه گونه 
كاميابى بدو داد، سخن رفته است كه از سوى مغرب تا جايى كه آفتاب 
غروب مى كند و از سوى مشرق تا جايى كه خورشيد سر برمى آورد، رفت 
و سپس از جنوب به شمال رفت و به پاى دو كوه رسيد كه در كناره آن 
قومى مى زيستند و آن ها از او خواستند تا ميان آن ها و قبيله هاى بى شمار 

ياجوج و ماجوج سدى بسازد و وى چنين كرد. 
مفسرين قرآن مى گويند كوروش كسى بوده كه به غرب و شرق لشكر 
كشيد و آن گاه به قفقاز رفت و در آنجا سدى ساخت تا جلوى قبيله هاى 
آسيايى را بگيرد و اين قبيله ها را چينى ها يوئه چى خوانده اند كه با «ياجوج» 
شباهت دارد و مغوالن را هم فنكوك خوانده اند كه با ماجوج همانند است.
حال اينكه براى دوران متمادى اين توصيف قرآن را بسيارى از مفسرين 

ايرانى !!! به اسكندر مقدونى منسوب مى دانستند.
اما شايد روايت گزنفون را بايد نقطه تالقى حقايق تاريخى و روايت هاى 
شبه افسانه اى از زندگى كوروش بزرگ دانست. گزنفون،  فيلسوف و مورخ 
يونانى است كه ساليان دراز از زندگى خود را در آسيا گذراند. دوران 
زندگى او حدوداً بين سالهاى 430 تا 345 پيش از ميالد بوده است. با اينكه 
از او كتاب هايى چون «آناباسيس»، «ميهمانى»، «يادهاى سقراط» و «سياست 
آتنيان» برجاى مانده است اما او شهرت خود را از كتاب «كوروش نامه» 
(سيروپديا) كه در هشت كتاب پرداخته شده و آنچنان كه از نامش بر مى آيد 

به زندگى و حكمرانى پادشاهان هخامنشى مى پردازد به دست آورده است.
كوروش نامه رمانى سياسى درباره پرورش و آموزش فرمانروايى آرمانى 
است. هر چند روشن است كه گزنفون نمى خواسته تاريخ نگارى كند، ولى 
نمى توان بدرستى گونه ادبى اين اثر را تميز داد. آيا كوروش نامه تاريخ 
خاندان هخامنشى را به درستى بازتاب مى دهد؟ بسيارى در اين باره ترديد 
دارند. چرا كه بسيارى از رخدادهاى آن دوران پس و پيش شده اند يا با 
همتاى تاريخى آن يگانگى ندارند. همدوران نبودن گزنفون و كوروش 
(580 تا 530 پيش از ميالد) به خوبى نشان مى دهد چرا برخى رخدادها در 

كوروش نامه به دوره هاى پس از وى اشاره مى كند.
 در اياالت متحده آمريكا اما گروه سياسى بنيانگذار آن (كه به پدران 
بنيانگذار آمريكا مشهورند) كوروش نامه را نمونه خوبى براى الهام گيرى 
مى دانستند. از همين رو توماس جفرسون همواره دو نسخه از آن را با خود 
داشت و در تدوين قانون اساسى اياالت متحده آمريكا و تنظيم سيستم 

حكومت فدرالى از آن بهره بسيار برد.
درست در همين زمان يعنى آغاز قرن نوزدهم ميالدى سالطين قاجار 
در ايران حكمرانى مى كنند و در سايه ظل الهى ايشان، مردم عامى ايران 
به پاسارگاد كه آنرا مشهد مادر سليمان مى خوانند و يا به ويرانه هاى تخت 

جمشيد كه آنرا خانه ديوان و اجنه مى دانند، سنگ پرتاب مى كنند. 
اگرچه چنين رفتارى در عصر قجرى، امرى مرسوم است كه به پشتوانه 

چندين قرن نادانى و سكوت و تحريف تاريخ معمول به نظر مى رسد.
حال سوال اينجاست كه آيا ما پارسيان براى كوروش اعقابى قدر شناس 
بوده ايم؟ آيا يهوديان بسى بهتر از ايرانيان او را پاس نداشته اند؟ و آيا با توجه 
به اينكه گزنفون يك يونانى است نمى توان كتاب او را مصداق اين ضرب 

المثل پارسى دانست كه: «دشمن دانا، به از نادان دوست؟»
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ايران باستان همانند مجسمه ى آزادى نيويورك يا پارتنون يونان يا 
مسجد اياصوفيه ى استانبول نيست كه امروز هر كس بتواند برود و 
آنها را تماشا كند و از زاويه هاى مختلف از آنها يا با آنها عكس بگيرد. 
ايران باستان مثل اين سه بنا يا صدها بناى ديگر دردنيا متولى مسئول 
حال  در  بوده  بنايى  و  است  بنايى  باستان  ايران  ندارد.  پاسخگويى  و 
ساخته شدن يا تخريب. اكثر ايرانيان در يك دوره ى چند صد ساله آن 
را فراموش كردند و بعد در ابتداى دوران جديد با حضور پژوهشگران 
خارجى و به واسطه ى رسانه هاى جديد و امكانات تازه ى حمل و نقل 
با آن آشنا شدند. هر روز كسى آجرى بر اين بنا مى گذارد يا آجرى 
و  چيده  دوباره  تزييناتش  شود،  مى  دستكارى  نقشه اش  دارد،  برمى 
جابجا مى شوند؛ كاركنان اين بنا مدام عوض مى شوند يا تغيير موضع 
مى دهند، و مدام استراتژى ها و تاكتيك هاى بخش روابط عمومى آن 

نيز تغيير مى كند.
اكثر ايرانيان بر خالف ملت هاى اروپايى كه هم ميراث تاريخى خود 
زندگى  در  را  آن  آثار  و  كنند  مى  زندگى  آن  با  هم  و  كرده  حفظ  را 
روزمره شان مى توان مشاهده كرد در رابطه ى عشق و تنفر با تاريخ خود 
زندگى مى كنند، درست مثل رابطه ى كه با غرب دارند. از يك سو به 
مظاهر تاريخى خود براى احساس غرور نياز دارند و بدان عشق مى 
ورزند و از سوى ديگر تحت تاثير دين يا ايدئولوژى يا سياست روز 
مجبورند از آن فاصله بگيرند يا ابراز تنفر كنند. اين احساس تنفر نه 
به دليل احساس ناخوشايندى برخى از ايرانيان به تاريخ سرزمين خود 
(مثال به دليل شكست هاى تاريخى) بلكه ناشى از عدم دسترسى به 

پديده اى دوست داشتنى و هزينه بر بودن ارتباط با آن است. 
به دليل همين تنفر نهفته يا انزجار است كه به گفته ى يكى از مديران 
سابق سازمان ميراث فرهنگى، دولت جمهورى اسالمى به عنوان حافظ 
ميراث  تخريب  حوزه ى  در  خود  كشور  تاريخى  و  فرهنگى  ميراث 
فرهنگى دست به كار مى شود: «در اين هشت سال [دولت احمدى 
آسيب  از  سازمان  در  جايى  هيچ  و  چيز  هيچ  هيچ كس،  تقريبا  نژاد] 
مصون نماند، انگار ذره بين برداشته باشند و هر جايى كه آسيب نديده 
را آسيب بزنند... در اين هشت سال سازمان در مظان اتهام قرار گرفت 
كه خودش بزرگ ترين مخرب آثار تاريخى بوده، نگاه كنيد به همكارى 
سازمان در خروج آثار تاريخى از فهرست آثار ثبت شده ملى، اين يك 
اتفاق بى سابقه است، از سال 1309 كه اولين اثر ثبت شد تا قبل از اين 
هشت سال ما در تاريخ ميراث فرهنگى كشور چنين چيزى نداشتيم.» 

(محمد بهشتى، شرق، 2 شهريور 1392) 
چهار نوع ارتباط با تاريخ و ميراث تاريخى و فرهنگى از هم قابل تمايز 
است: كنكاش و جستجو در آثار به جاى مانده براى شناخت رويدادها و 
فرايندها و روال ها و روندها، استفاده از تاريخ براى برساختن ايدئولوژى، 
بهره بردارى از تاريخ براى كسب قدرت سياسى، و ارتباط با تاريخ براى 
سازمان دهى اجتماعى و تقويت پيوندها و به جريان انداختن سرمايه ى 
اجتماعى. بحث اين نوشته تاييد يا محكوم كردن هيچ يك از اينها نيست. 

بحث بر سر شناخت هر يك و توجه به كاركردهاى آنهاست. 
يا  پردازند  مى  باستان  ايران  به  كه  گروه  چهار  با  ما  جهت  اين  از 

پرداخته اند يا مى توانند بپردازند مواجه هستيم: 

با ايران باستان چه مى كنند و 
مجيد محمدىچه نمى كنند؟

 (جامعه شناس)
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پژوهشگران و آموزگاران تاريخ و فرهنگ
داشته  سروكار  باستان  ايران  با  روز  هر  كه  است  اين  كارشان  اينها 
باشند. محققان و معلمان ايران باستان مى توانند ايرانى باشند يا نباشند، 
فعال سياسى باشند يا نباشند، ليبرال باشند يا تماميت خواه، اقتدارگرا 
باشند يا دمكرات. تا آنجا كه كار اين افراد از روش هاى علمى تحقيق 
و روش هاى عينى آموزشى در تاريخ پيروى كند آنها را محقق و معلم 
تاريخ ايران باستان تلفى خواهيم كرد. اين محققان و معلمان مى توانند 
تمركز خود را بر يكى از حوزه هاى تاريخ ايران باستان مثل جنگ ها، 
اقتصاد، هنر و فرهنگ، معمارى و ابنيه،  نهاد خانواده، دين يا نحوه ى 
حكومت دارى بگذارند. انگيزه ى محقق يا معلم در اينجا چندان هميتى 

ندارد بلكه مخاطبان به نتيجه ى كار وى نگاه مى كنند. 
هرچه ما امروز به عنوان واقعيت (و نه نظر و راى) در باب ايران 

باستان مى دانيم نتيجه ى كار اين گروه است.  

ايدئولوگ ها
ايران در دهه هاى سى تا پنجاه خورشيدى به كارگاهى بزرگ براى 
ايدئولوژى سازى تبديل شده بود. سه كارگاه بزرگ در اين دوره به 
كارگاه  و  ماركسيسم  كارگاه  ناسيوناليسم،  كارگاه  بودند:  مشغول  كار 
خود  كارفرمايان  و  سركارگران  كارگران،  كارگاه  سه  هر  اسالميسم. 
را  آنها  شد  مى  هرجايى كه  از  مواد اوليه  با  كارگاه ها  اين  داشتند.  را 
تهيه كرد تغذيه مى شدند. كارگاه اسالمگرايى با متون دينى تدريس 

شده در حوزه ها، متون مورد باور عموم ادبيات اسالمگرايى در ديگر 
به  بسته  ماركسيسم  كارگاه  شد.  مى  تغذيه  اسالم  تاريخ  و  كشورها، 
واحدهاى مختلف با ترجمه ى متون ماركيسيتى روسى، اروپايى و حتى 
چينى (همه از زبان هاى اروپايى) چرخ هايش مى چرخيد. در كارگاه 
ناسيوناليسم نيز تمركز بر تاريخ ايران و باالخص تاريخ باستان و متون 
ادبى و فلسفى و عرفانى ايرانى قبل و بعد از حمله ى اعراب به ايران 

بود. 
كارى  برنامه ى  خود  براى  كارگاه ها  اين  سركارگران  يا  ايدئولوگ ها 
داشتند (بسيار شبيه به برنامه ى پژوهشى محققان) و مدام محصوالت 
توليد شده را به اشكال مختلف عرضه مى كردند. در اين برنامه ى كارى 
احيا  و  جستجو  انسانى  يا  مذهبى  يا  ملى  گمشده ى  هويت  بود  قرار 
شود. ايدئولوگ هاى ناسيونايسم در پى آن بودند كه كشور را با ايده ى 
احياى امپراطورى ايران باستان بسازند. ايران باستان براى ايدئولوگ ها 
تنها بخشى از ابزار كار بود براى ساختن ايدئولوژى مورد نظر خود. 
ايدئولوگ هاى اسالم گرا در پى احياى صدر اسالم و ايدئولوگ هاى 

ماركسيست در پى ساختن جامعه ى بى طبقه بودند. 
خواستند  مى  يك  هر  و  داشتند  شديد  رقابت  هم  با  كارگاهها  اين 
سهم بيشترى از بازار ايدئولوژى را به خود اختصاص دهند. دو كارگاه 
اسالميسم و ماركسيسم ادعا مى كردند كه از حكومت مستقل يا حتى 
عليه آن بودند و به همين دليل در ميان جوانان هوادار بيشترى كسب 
از  استفاده  با  مطهرى  و  باهنر  و  بهشتى  نبودند.  عمال  اما  كردند  مى 
تساهل مذهبى حكومت براى دانش آموزان كتاب دينى مى نوشتند و 
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ماركسيست هايى هم بودند كه در مراكز فرهنگى مثل كانون به توليد 
فيلم و كتاب مى پرداختند.  

در نهايت كارگاه اسالميزم با قبضه كردن قدرت درِ دو كارگاه ديگررا 
تخته كرد. نيروهاى اين دو كارگاه نيز لت و پار شده يا به خارج رفتند 
يا به خانه پناه بردند. در دهه ى هشتاد خورشيدى با افول اسالمگرايى 
دوباره نياز به كارگاه ناسيوناليسم احساس مى شد و افراد و گروه هايى 
نيز تالش كرده  اند بدون راه اندازى كارگاه با استفاده از عناصر و موادى 
كه از قبل به جا مانده بود از محصوالت كارگاهى كه نبود بهره بگيرند. 
اوج اين طنز را مى توان در چفيه انداختن بر گردن مجسمه ى كوروش 

در دوران احمدى نژاد مشاهده كرد.   

سياستمداران
اهل سياست همه چيز را به ابزارى براى كسب قدرت تبديل مى 
كنند. سياستمداران به دنبال بسيج سياسى اند و به همين جهت به هويت 
انگيزه  ايجاد  و  يكديگر  به  نيروها  دادن  پيوند  جهت  سياسى  سازى 
براى تحرك مى پردازند. براى سياستمداران تفاوتى ميان ايدئولوژى ها 
نيست؛ آنها مى توانند بر قطار هر يك سوار شدند و به قصد خويش 
جمهورى  در  و  بود  روز  مد  ناسيوناليسم  پهلوى  دوران  در  برسند. 
اسالمى اسالمگرايى. اگر روزى اسالمگرايى سقوط كند آنها به آستان 
ايدئولوژى هاى ديگر بوسه خواهند زد. ايران باستان براى سياستمداران 
صرفا يكى از قطعات يكى از قطارهايى است كه ممكن است سوار 

شوند. 

سازمان دهندگان اجتماعى
در تنها حوزه اى كه ايران باستان و ديگر ميراث تاريخى و فرهنگى 
ايرانيان حضورى ندارد فعاليت ها، آيين ها و مراسم اجتماعى است. در 
همين حوزه هاست كه ميراث فرهنگى از جمله ميراث ايران باستان به 

مى  منجر  اجتماعى  سرمايه ى  افزايش  و  اجتماعى  پيوندهاى  تحكيم 
شود. اگر ميراث تاريخى كشور صرفا به ابزارى براى ايدئولوژى سازى 
يا كسب قدرت سياسى بدل نمى شد بايد آن را بيشتر در حوزه ى جامعه 
روستاهاى  و  شهرها  در  ايرانيان  بود  چنين  اگر  كرديم.   مى  مشاهده 
مختلف خود آيين ها و جشن هاى پدران و مادران خود را گرامى مى 
داشتند، شيرينى هاى آنها را مى پختند، درختان و گياهان و گل هاى 
مورد عالقه ى آنها را دوباره مى كاشتند، رقص هاى آنها را مى رقصيدند 
و آوازهاى آنها را مى خواندند. كسانى كه اين جشن ها را ترتيب مى 
دادند نيز نه ايدئولوگ ها، نه محققان و معلمان و نه سياستمداران بلكه 

سازمان دهندگان اجتماعى بودند. 
همانطور كه امروز ايرانيان نوروز را جشن مى گيرند بايد مهرگان يا 
تيرگان يا جشن هاى مربوط به گلها را نيز به طور جمعى گرامى مى 
داشتند يا اگر در ماه رمضان شيرينى خاصى مى خورند در آن جشن ها 
نيز غذاهاى مخصوص به آنها را مى پختند و لباس هاى مخصوص به 
آنها را مى پوشيدند. اين جشن ها هم باعث مى شد كه فرزندان ايران 
با تاريخ اجتماعى خود آشنا شوند و هم به دليل ارتباط تنگاتنگ اين 
آيين ها و مراسم با معمارى و هنر، آثار به جاى مانده را حراست كنند. 
تفرق  مايه ى  كه  ندارند  ايدئولوژيك  يا  مذهبى  جنبه ى  جشن ها  اين 

شوند بلكه ايرانيان را به هم نزديك مى كردند. 
محدود  خانواده  نهاد  به  نوروز  يعنى  ايران  ملى  جشن  ترين  بزرگ 
است در حالى كه اين جشن ظرفيت برگزارى به صورت جمعى و در 
اجتماعات ميليونى را دارد (چيزى شبيه به مراسم سال نو در كشورهاى 
اروپايى و اياالت متحده). چرا ايرانيان نبايد به هنگام سال تحويل در 
ميادين يا خيابان هاى بزرگ شهرها گرد آمده و با هم اين رخداد را 
و  آرام  جشنى  به  نبايد  سورى  چهارشنبه  جشن  چرا  بگيرند؟  جشن 
دلپذير براى همه ى ايرانيان تبديل شود؟ اين ظرفيت ها، فراموش شده 

ترين ظرفيت هاى تاريخ و سنت ملى ايرانيان در جامعه ى ايران است.
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ديدار با منشور كوروش در لس آنجلس به 
همت بنياد فرهنگ

در ابتدا از آقاى على رازى رئيس 
در  فرهنگ  بنياد  امناى  هيئت 
خصوص حضور منشور كوروش در 
لس آنجلس، سواالتى پرسيديم 
كه ايشان هم با دقت به آنها پاسخ 

گفتند:
بنياد فرهنگ به چه دليل مّصر به 
نمايش منشور كوروش در آمريكا 

شد؟
ترويج  فرهنگ،  بنياد  اصلى  هدف 
هنر، فرهنگ و تاريخ ايران در جامعه 
ايرانى و آمريكايى ميباشد و اين بهترين 

فرصت براى نشان دادن قدمت فرهنگ و تاريخ ايرانى و نقش مهم آن در 
پيشرفت فرهنگ دنيا مى باشد... منشور كوروش به عنوان نخستين فرمان 
حقوق بشر در تاريخ شناخته شده است و نمايانگر جايگاه مهم ايران در 
تاريخ تمدن و حقوق بشر است...  شناساندن اين امر به جامعه غير ايرانى از 

اهميت زيادى برخوردار است.   
تا چه اندازه اين حركت مهم در مناسبات فرهنگى ايرانيان مقيم اين 

كشور و ميزبانان آمريكايى موثر است؟
متاسفانه جامعه آمريكايى به طورى كه از تاريخ و تمدن كشورهاى ديگر 
مانند يونان آگاه هستند، از تاريخ ايران و نقشى كه ايران در پيشرفت تمدن 
جهان داشته اطالع زيادى ندارند و اين مسئوليت ايرانيان مقيم اين كشور 
است كه تاريخ و فرهنگ خود را به جامعه بنمايانند. در غير اين صورت 
نمى توان از جامعه آمريكايى توقع داشت كه ايران را بهتر از آنچه كه اين 

روزها در رسانه هاى گروهى نشان داده مى شود بشناسند.
روش فرمانروايى كوروش بر روى بنيانگذاران و نويسندگان قانون اساسى 
آمريكا تاثير زيادى داشته است و توماس جفرسون و بنجامين فرانكلين هر 
كدام داراى يك يا دو نسخه از كتاب سايروپديا بوده اند. نشان دادن اين 
موضوع كه يك فرمان قديمى ايرانى بر روى قانون اساسى آمريكا تاثير گذار 
بوده است، بدون شك به نزديك شدن اين دو جامعه كمك زيادى مى كند. 
همچنين نمايش اين منشور در موزه هاى معتبر آمريكايى باعث همكارى 

بيشتر و نزديكتر ايرانيان مقيم آمريكا با اين موسسات مى باشد.
استقبال جامعه آمريكايى از اين حركت فرهنگى در چهار شهرى كه تا 

كنون ميزبان اين منشور بوده اند چگونه بوده است؟
تا به حال از اين برنامه استقبال چشمگيرى شده است. تعداد بازديد كنندگان 
از منشور كوروش در سه شهر واشنگتن، هيوستون و نيويورك بيشر از 
250,000 نفر تخمين زده شده و منشور در حال حاضر در سانفرانسيسكو 
به نمايش گذاشته شده است... بايد ياد آور شد كه  استقبال از اين حركت را 
نبايد تنها بر اساس تعداد بازديد كنندگان از موزه ها گذاشت، بلكه بايد خاطر 
نشان شد كه  اين حركت فرهنگى با استقبال بى نظيرى از طرف رسانه ها ى 
گروهى (مطبوعات، تلويزيون، راديو، ...) مواجه شده است و انتشار خبر اين 
برنامه در سراسر آمريكا بى شك بر روى تعداد بى شمارى تاثير گذار بوده .

آيا برگزارى چنين نمايشگاه هايى در تقويت جايگاه نسل هاى آينده 
ايرانى آمريكايى موثر است و چرا؟

برنامه هايى مانند نمايش منشور كوروش، ايران را با يك ديد كامال متفاوت 
و مثبت نشان ميدهد و قطعا اين امر در نسل هاى جوان ايرانى آمريكايى بى 
اثر نيست و آنها با افتخار بيشترى به هويت ايرانى خود نگاه خواهند كرد. 
تقويت جايگاه نسل جوان ايرانى تبار كه با فرهنگ و تاريخ ايرانى آشنايى 

ــهر  ــدن به دوم اكتبر 2013،  انتظارى چندين ماهه رو به اتمام اســت و موزه گتى ويال در ش باالخره با نزديك ش
ساحلى و زيباى ماليبو در شمال غرب لس آنجلس، شاهد حضور يكى از ارزشمندترين اشياى باستانى جهان ...

ــتره اين كشور  ــهر و موزه ديگر در گس ــور كوروش در پايان تور آمريكايى خود و پس از گذر از چهار ش بله منش
ــى از فرزندان حقيقى پديدآورنده آن اســت. اگر بدون هيچ اغراقى  ــيله بخش ــتانه بازديد به وس پهناور اينك در آس
اعتراف كنيم كه جنوب كاليفرنيا بزرگترين مركز تجمع ايرانيان در خارج ازايران اســت و باور داشته باشيم كه اين 
جمعيت چند صد هزار نفرى به دور از شرايط جارى در كشور مادريمان مشتاق پاسداشت فرهنگ افتخارآميز ايران 

باستان هستند، بايد بگوييم منشور كوروش به خانه اش رسيده است.
اين رويداد كه در همكارى موزه گتى با موزه بريتانيا (كه مالك اين اثر است) و با پشتيبانى گسترده بنياد فرهنگ 

به انجام رسيده است، فقط براى دوماه  ميزبان عالقمندان به تمدن باستانى ايران است.
ــراغ مديران عالى بنياد فرهنگ رفتيم تا با آنها از داليل  و چند و چون اين رويداد مهم فرهنگى -  از اين رو به س

تاريخى بيشتر گفتگو كنيم.
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دارد و در شناساندن فرهنگ و تاريخ ايران به جامعه آمريكايى كوشاست ، 
حايز اهميت  بسيارى است. 

آقاى فرهاد محيط عضو هيئت امنا و مدير كميته كوروش بزرگ در بنياد 
فرهنگ در پاسخ به برخى سواالت 

مجله ايرانشهر چنين گفت:

منشور  نمايش   ريزى  برنامه 
كوروش با هماهنگى چه سازمان ها 

و نهاد هايى انجام شده است؟
اين تور با هماهنگى و همكارى بنياد 
ميراث فرهنگى در لندن و موزه بريتانيا 

برنامه ريزى شد.
صحبت نمايش منشور در آمريكا از 
سال 2007 شروع شد... بعد از استقبال 
چشمگير از نمايش منشور در ايران در 

سال 2010 ، نيل مك گرگور، رييس موزه بريتانيا كه معتقد است اين منشور 
نمايانگر اهميت تاريخ شرق ميانه است، با اشتياق بيشترى از نمايش منشور 
در آمريكا استقبال كرد. بنياد فرهنگ با حمايت و پشتيبانى هيات امناى 
خود، مسئوليت يارى هاى مالى و برگزارى برنامه هاى مختلف مربوط به 
اين پروژه عظيم را در لس آنجلس، شهرى كه داراى بزرگترين جامعه ايرانى 

خارج از ايران مى باشد، با همكارى موزه گتى را پذيرفت. 
گسترده اى  فعاليت  شما  تاريخى  مهم  اثر  اين  نمايش  راستاى  در 

داشته ايد شرحى از اين فعاليت ها را بيان كنيد.

منشور كوروش يك شىء نمونه از شكوه فرهنگ ما بوده و به عنوان 
نخستين اعالميه حقوق بشر شناخته شده است و در تاريخ تمدن پايه 
و اساس آزادى است. بازديد از منشور بهانه اى است براى رسيدن به 
اهداف بزرگتر.  بزرگترين مسئوليت ما استفاده از اين فرصت تاريخى براى 
شناساندن تاريخ ايران و جايگاه ايران درتاريخ جهان، آزادى و حقوق بشر  
براى همگان ميباشد. در راستاى اين هدف گردهمايى ها و سخنرانى هاى 
متعددى در دانشگاه ها و موسسات معتبر جنوب كاليفرنيا برنامه ريزى شده 
اند. در ضمن كميته اى در بنياد فرهنگ با هدف توسعه برنامه هاى آموزشى 
در سطح مدارس راهنمايى و دبيرستان، مشغول طرح برنامه هاى درسى با 
همكارى موزه گتى و موسسات آموزشى ديگر مى باشند. خبر اين نمايش 
به صورت گسترده اى در رسانه هاى عمومى ايرانى وغير ايرانى و آگاه كردن 
عموم در مورد تاريخ منشور و ايران نيز يكى از فعاليت هاى بسيار موثر اين 

پروژه مى باشد. 
منشور كوروش تنها دو ماه در لس آنجلس خواهد بود، ولى ما اهداف 
خود را در آموزش و شناساندن پيام كوروش و سهم ايران در تاريخ حقوق 

بشر، حتى بعد از اتمام اين نمايش ادامه خواهيم داد. 
يكى از مهمترين برنامه ها، طرح و اجراى يك مسابقه بين المللى مجسمه 
سازى، با هدف اهداى يك مجسمه كه طرح آن الهامى از پيام آزادى كه پيام 
كوروش بزرگ است، به شهر لس آنجلس مى باشد. تداركات الزم براى 
اين برنامه توسط كميته هنرهاى زيباى بنياد فرهنگ و به رهبرى هيات 
امناى اين بنياد در حال انجام است و به زودى اعالم خواهد شد. اين يكى 
از پروژه هايى مى باشد كه مدتها بعد از ترك منشور كوروش از لس آنجلس 
ادامه خواهد داشت و يك اثر دائمى از تاريخ   و فرهنگ ايران در اين شهر 

باقى خواهد گذاشت. 
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بايد خاطر نشان شد كه هيچكدام از اين فعاليت ها بدون پشتيبانى حاميان ادا

مالى اين پروژه قابل اجرا نمى بود و بايد از تك تك اين افراد قدردانى كرد.
اهميت كتاب سايروپديا (نحوه زمامدارى كوروش) در تدوين قانون 
اساسى آمريكا به وسيله توماس جفرسون تا چه اندازه موجب تقويت 

جايگاه جامعه ايرانى آمريكا مى شود؟
در طول تاريخ، بزرگان و رهبران اروپا و آمريكا براى بهره گيرى از روش 

مملكت دارى كوروش بزرگ به متن سايروپديا مراجعه كرده اند. 
مى دانيم كه توماس جفرسون و بنجامين فرانكلين هردو صاحب يك يا 
دو نسخه از سايروپديا بودند و توماس جفرسون نوه خود را به خواندن اين 
متن تشويق كرده. اين نشان دهنده آن است كه در آمريكا زندگى و روش 
فرمانروايى كوروش از اهميت خاصى برخوردار بوده و بدون شك در 
تدوين قانون اساسى آمريكا تاثير قابل توجهى داشته. كوروش پس از غلبه 
بر يك ملت به آنها اجازه مى داد طبق ميل و اعتقاد دينى خود زندگى كنند و 
مذهب و ايمان خودش را بر آنان تحميل نمى كرد و پايه و اساس آمريكا نيز 

بر روى آزادى فردى، بخصوص آزادى مذهب گذاشته شده است.
آيا يادآورى شكوه گذشته ايران باستان براى مخاطبان آمريكايى جالب 

است و چرا؟
گذشته و تاريخ ايران باستان نقش قابل توجهى در پيشرفت بشريت داشته 
و قسمت مهمى از تاريخ حقوق بشر مى باشد و از اين رو يادآورى شكوه 
گذشته ايران باستان نه تنها براى مخاطبان آمريكايى جالب است بلكه از 

اهميت خاصى نيز برخوردار است.
جالب ترين نكته همانى است كه به آن اشاره كرديم.  اهميت كوروش 
بزرگ در نظر نويسندگان قانون اساسى اين كشورو تاثير او بر قانون اساسى 

آمريكا، موضوعى است كه ايران را به آمريكا خيلى نزديك تر مى كند. 

خانم بيتا ميالنيان مدير اجرايى 
است  كسى  آخرين  فرهنگ  بنياد 
مجله  سواالت  به  پاسخ  در  كه 
منشور  نمايش  درباره  ايرانشهر 
كوروش در لس آنجلس اظهار نظر 

مى كند:
منشور  نمايش  اجرايى  برنامه 
كدام  در  و  چه زمانى  در  كوروش 
چگونه  عالقمندان  و  است  موزه 
كنند؟  بازديد  آن  از  مى توانند 
معذوريت هاى  و  محدوديت ها 
بازديد از منشور كوروش چيست؟

منشور كوروش از دوم اكتبر به مدت دو ماه يعنى تا دوم دسامبر 2013 
در موزه گتى ويال در Malibu به نمايش گذاشته خواهد شد. باز ديد از 
موزه رايگان است ولى بازديدكنندگان حتما  بايد از قبل بليت رزرو كنند. از 
بازديدكنندگان خواهشمنديم كه براى رزرو بليت و اطالعات بيشتر در مورد 
www.getty. ساعات كار موزه، آدرس و پاركينگ به سامانه موزه گتى

edu/visit  مراجعه كنند.  
چه سمينارها، برنامه نمايش فيلم، كنفرانس هاى جانبى و اصوال چه 
برنامه هاى مكملى براى دوران حضور منشور كوروش در لس آنجلس 

تدارك ديده ايد؟
در راستاى اين اتفاق مهم تاريخى، بنياد فرهنگ با همكارى موزه گتى و 
موسسات ديگر برنامه هاى آموزشى متعددى از جمله كنفرانس و سخنرانى 
 , USCو  UC San Diego, UCLA, UC Irvine در دانشگاه هاى

و موزه LACMA تدارك ديده است.
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در ضمن بنياد فرهنگ در حال تدارك برنامه هاى آموزشى در سطح 
مدارس ابتدايى و راهنمايى مى باشد كه اين كار با همكارى موسسات و 
ادارات شهرى مانند Human Relations Commission  مى باشد. 
اين يكى از مهمترين فعاليت ها در رابطه با اين پروژه است، چرا كه هدف 
اصلى ما از اين كار وارد كردن مواد آموزشى در رابطه با ايران باستان ، تاريخ 
ايران و اهميت ايران در تاريخ حقوق بشر در برنامه تحصيلى مدارس 

ابتدايى و راهنمايى كاليفرنيا مى باشد.
هميارى و همكارى شما(بنياد فرهنگ) با موزه ها و مراكز فرهنگى 
هنرى آمريكايى بر كسى پوشيده نيست، در خصوص نمايش منشور 

كوروش نحوه اين تعامالت چگونه بوده است؟
همانطور كه مى دانيد بنياد فرهنگ تنها پشتيبان مالى و اجتماعى اين برنامه 
در لس آنجلس مى باشد  و موزه گتى ويال يكى از معتبر ترين موزه هاى 
اشياء باستان است و اهميت نمايش منشور كوروش را به خوبى درك 
مى كند. بنابراين بنياد فرهنگ و موزه گتى از آغاز اين پروژه همكارى 
نزديكى داشته اند و خيلى از تصميمات راجع به برنامه ريزى اين نمايشگاه 
در طى جلسات متعددى بين بنياد فرهنگ و گتى گرفته شده است. اين دو 
موسسه به خوبى آگاهند كه  همكارى و پشتيبانى  متقابل باعث موفقيت 
صد در صد اين نمايش خواهد شد.   قابل ذكر است كه به دليل حمايت 
مالى بنياد فرهنگ، موزه گتى قادر به تقويت و گسترش برنامه هاى آموزشى 

و اطالع رسانى خود شد.
چه تدابيرى براى بازديد گسترده هم ميهنان ايرانى تبار از منشور 

كوروش انديشيده ايد؟
مهمترين اقدام، اطالع رسانى در باره نمايش منشور و چگونگى بازديد 
از آن مى باشد و ما اين كار را از طريق رسانه هاى گروهى و اجتماعى به 

خوبى انجام داده ايم. 
در ضمن موزه گتى روز دوشنبه 7 اكتبر را براى بازديدكنندگان ايرانى تبار 
برگزيده و برنامه هاى ويژه اى براى آن روز در نظر گرفته. دوستان مى توانند 

با مراجعه به سامانه www.getty.edu/visit  بليت هاى خود را براى آن 
روز تهيه كنند.

چه عواملى در بنياد فرهنگ و موزه گتى در انجام اين فعاليت موثر 
بوده اند؟

اين فعاليت يك كار گروهى بوده و تعداد زيادى از همكاران در بنياد 
فرهنگ و موزه گتى در اين كار همكارى و هميارى كرده اند.. زمانى كه بنياد 
فرهنگ مسئوليت اين پروژه را قبول كرد كميته پروژه منشور كوروش را 
تشكيل داد و اين كميته با رهبرى هيات امناى بنيادفرهنگ در طول يك سال 
گذشته مشغول برنامه ريزى و سازماندهى اين پروژه بوده  است. همكاران 

ما در موزه گتى نيز در طول اين يكسال با ما همكارى نزديكى داشته اند.
و البته مهم تر از همه حمايت مالى چشمگيرى از طرف فرهنگدوستان 
ايرانى و غير ايرانى،  بنياد فرهنگ و گتى را قادر به پياده سازى برنامه هاى 
متعددى و اطالع رسانى گسترده اى كرد.  بدون حمايت سخاوتمندانه اين 

عزيزان اين كار قابل اجرا نبود. 
با اشاره به طرح مسابقه ساخت مجسمه اى در خصوص حقوق بشر، 
منشور كوروش و... در صورت امكان درباره اين طرح و محل نصب 

مجسمه اطالعاتى در اختيار عالقمندان قرار دهيد
اين مسابقه هنوز توسط كميته هنرهاى زيباى بنياد فرهنگ و به رهبرى 
هيات امنا، در حال طرح است و به طور رسمى اعالم نشده... بنابراين فقط 
مى توانم بگويم كه با پشتيبانى و همكارى دوستان متعددى در حال حاضر 
طرح پيشنهادى اين پروژه توسط شهر لس آنجلس در حال بررسى است. 
هدف اين برنامه اهداى يك مجسمه با طرحى الهام گرفته از پيام آزادى، كه 
پيام كوروش كبير به شهر لس آنجلس  مى باشد؛ در طى يك مسابقه بين 
المللى هنرمندان مى توانند طرح خود را براى اين يادبود تاريخ و فرهنگ 

ايرانى ارائه دهند.
به زودى بيشتر در مورد اين پروژه  و روش شركت در مسابقه خواهيد شنيد .
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گفتگو با شكوه ميرزادگى:

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

يك نشريه عمومى مى شد.
او  قبل از انقالب به دليل شركت در يك گروه سياسى به زندان افتاد 
و مجبور به عذرخواهى تلويزيونى شد. پس از آزادى تصميم گرفت كه 
براى هميشه از شركت در هر گروه سياسى خوددارى كند و تا به امروز 
به عنوان يك كوشنده ى فرهنگى، و حقوق بشرى به طور خستگى 

ناپذيرى كار كرده است.
او تا كنون صدها مقاله فرهنگى و اجتماعى،  و آموزشى و بيش از 

400 برنامه تلويزيونى  در ايران و خارج از ايران داشته است. 
در اين مدت او ده ها كتاب داستان، داستان كوتاه، داستان كودكان، 
شعر و نمايشنامه منتشر كرده كه مشهورترين كتاب او كه جايزه ى ادبى 

منتقدين را هم گرفته بيگانه اى در من است . 
برخى از نوشته هاى او به زبان هاى انگليسى، فرانسه ترجمه شده 
است. او اولين نويسنده ى scions fiction  در ايران است كه در 
و  ترجمه  فرانسه  به  كه  نوشت  را  فنا  آنسوى  در  كتاب  سال 1979، 
منتشر شد.  او از موسسين سازمان زنان ايرانى در بريتانيا، از موسسين 
كانون نويسندگان و هنرمندان ايرانى در لندن، و موسس بنباد ميراث 
پاسارگاد و صداى ميراث فرهنگى جهانى و سردبير سايت كميته نجات 

پاسارگاد است.
غير  سازمان  اجرايى  امور  مسئول  ميرزادگى  شكوه  حاضر  حال  در 
انتفاعى «صداى ميراث فرهنگى جهان است، كه در اكتبر 2012 تاسيس 
شده و هدفش «حفظ آن دسته از ميراث فرهنگى و تاريخى بشرى 
است كه به خاطر فقر، جنگ، تبعيض هاى سياسى و مذهبى و حكومت 

هاى بى توجه در خطر افتاده اند
شكوه ميرزادگى همچنين يكى از موسسين «سازمان زنان ايرانى در 
بريتانيا» (لندن- 1988) و موسس و مسئول «مركز اسناد و مطالعات 
زنان ايرانى» (دنور  آمريكا – 2001) است. او و اسماعيل نورى عال 
تلويزيونى  فرهنگى  برنامه  دو  تاسال 2005،  سال 2001  از  همچنين 
را اداره و اجرا كرده اند: «كارگاه انديشه» و «بر ميز تشريح». در اين 
چهارسال، شكوه ميرزادگى بيش از 200 برنامه را به بحث و بررسى 
مسايل مربوط به زنان، و  مسايل حقوق بشر - در ارتباط با زندانيان 
سياسى و خشونت عليه زنان- اختصاص داده است. او همچنين يكى 
كميته  مسئول  و  پاسارگاد»   نجات  المللى  بين  موسس «كميته  دو  از 

هاى بين المللى اين كميته است. اين كميته از اگوست 2005، به دنبال 
مطرح شدن خطرات ناشى از آبگيرى «سد سيوند» و نابودى آثار دشت 
پاسارگاد شروع به كار  كرده است. شكوه ميرزادگى در مى 2007 بنياد 
ميراث پاسارگاد را كه موسسه اى بين المللى است تاسيس كرد. اين 
بنياد هم اكنون با هدف كوشش براى حفظ آثار فرهنگى و تاريخى 

ايرانزمين مشغول به فعاليت است.
غير  و  مذهبى  غير  سياسى،  غير  موسسه اى  پاسارگاد  ميراث  بنياد 
انتفاعى است كه طبق قوانين اياالت متحده امريكا و قوانين ايالتى ايالت 

«كلرادو»، توسط خانم شكوه ميرزادگى به ثبت رسمى رسيده است.
اين بنياد در پى اقدام عده ى كثيرى از مردم جهان كه از سال 2004 
با هدايت «كميته ى بين المللى نجات آثار باستانى دشت پاسارگاد» به 
فعاليت وسيعى دست زدند تا از تخريب آرامگاه كوروش جلوگيرى 
شكوه  دستاوردهاى  مهمترين  از  يكى  است.  شده  راه اندازى  كنند 
ميرزادگى و همراهان او انتخاب و اسم گذارى روز جهانى كوروش 

و روز جهانى كوروش زاده شد
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است كه امروزه در تقويم ميهن پرستى ايرانيان جايگاهى مهم به خود 

اختصاص داده است.
خانم ميرزادگى در توضيح اينكه چرا 29 اكتبر را به عنوان روز جهانى 

كودوش انتخاب كرده اند توضيح مى دهد:
«وقتى كه ماجراى آبگيرى «سد» پيش آمد، اوج آن مصادف با روز 
29 اكتبر، 7 آبان شد. در تقويم هاى جهانى در چنين روزى «كوروش» 

منشور  آن  و  مى شود  «بابل»  وارد 
معروف حقوق بشر را صادر مى كند. 
سرزمين  در  اكنون  كه  منشورى 

خودش، ايران قرار دارد.
روز  بهترين  اين  كرديم  فكر  ما 
است براى اينكه هم جنبه هاى ملى 
ما را دارد يعنى روز كوروش است 
مثآل  دارد.  جهانى  جنبه هاى  هم  و 
سازمان ملل، منشور كوروش را به 
بشر  حقوق  اعالميه ى  اولين  عنوان 
نام  همين  به  موزه  در  مى شناسد. 
از  اگر  كجا  هر  در  هميشه  و  است 
كوروش قدردانى شده به اين دليل 
بوده كه اين منشور صادر شده است. 
بنابراين فكر كرديم بهتر است روز 
كوروش، روزى باشد كه روز صدور 

منشور او بوده است.
در  جهان،  ارتش هاى  تاريخ  در 
پيدا  و  گشتيم  مذهبى  تاريخ هاى 
نتيجه  اين  به  باالخره  و  كرديم 
روز  براى  روز  بهترين  كه  رسيديم 
كوروش بزرگ، روز صدور منشور 

حقوق بشر او باشد.»
با  كوروش  جهانى  روز  اينكه  با 
از  جلوگيرى  در  موج  ايجاد  هدف 

تخريب آثار باستانى دشت پاسارگاد بنيان نهاده شد اما دستاوردهاى 
اين روز مهم در حدود حفظ ابنيه باستانى محدود نمانده است. خانم 

ميرزادگى در اين باره مى افزايد:
«ما از وقتى كه چنين روزى را پيشنهاد داديم تا به امروز، هر ساله 
در چارچوب قوانين بنياد فعاليت هايى مى كنيم. انتشار مطالب مختلف 
ارزش  به  منشور،  ارزش  به  نسبت  مردم  كردن  آگاه  روز،  اين  درباره  
سخنان كوروش و اينكه چرا ما بايد اين ارزش ها را گرامى بداريم و 
چرا بايد ما به چنين روزى اهميت بدهيم از جمله فعاليت هاى ما است.
مى كنيم  صحبت  زياد  درباره اش  روز  اين  در  كه  چيزهايى  از  يكى 
به  ما  اگر  كه  است  اين  نوشته اند  آن  به  راجع  مختلف  نويسندگان  و 
ارزش هاى اين روز پى ببريم ديگر نمى توانيم اين حرف را بپذيريم كه 

حقوق بشر، صرفآ يك امر غربى است!
عالوه بر اين اعتقاد دارم حقوق بشر چيزى است كه مربوط به همه 
انسان هاى جهان است. ما هم مى توانيم بگوييم قبل از اينكه اعالميه  

حقوق بشر (كه براى همه قابل احترام است) منتشر شود، قرن ها پيش 
مواردى از طرف يك رهبر ايرانى و يا در واقع از طرف مردم صادر 
شده و شبيه همين چيزهايى كه در اعالميه جهانى حقوق بشر هست، 

در آن اعالميه هم بوده است.
ما كارى كه كرديم بيشتر روى شناخت ارزش هاى منشور، شناخت 
ارزش هاى كوروش و شناخت كلمات او در رابطه با مردم ايران بوده 

است.»
از  مردم  استقبال  ميرزادگى  شكوه 
بر  دليلى  را  كوروش  جهانى  روز 
هاى  فعاليت  روند  از  آنها  نگرانى 
تخريبى سازمان يافته دولتى درباره 
تاريخ و تمدن خود دانسته و عنوان 

مى كند:
كه  داليلى  مهمترين  از  يكى   »
از  عمومى  استقبال  تا  شد  موجب 
پاسارگاد   نجات  كميته  فعاليت هاى 
پاسارگاد  ميراث  بنياد  آن  از  پس  و 
صورت بگيرد را بايد در تغيير نوع 
نگاه نسل جوان ايران به موضوعات 
تاريخى جستجو كرد. جوانان با شور 
داشته هاى  براى  ايران  حرارت  و 
تمدن ساز خود ارزش بسيار بااليى 
قائل هستند و خوب درك كرده اند 
كه هويت ملى آنها با اين اثار ماندگار 
خورده  گره  آنها  ساز  تاريخ  تاثير  و 
است. از همين روست كه شاهد آن 
از  مختلف   رسانه هاى  كه  هستيم 
فارسى  تلويزيون هاى  راديو  جمله 
زبان كه بيشتر در لس انجلس مستقر 
ما  با  خوبى  همكارى  هستندهم 
كردند تا بتوانيم توجه بيشتر مردم را 

به اين دارايى هاى عظيم ملى جلب كنيم.
سازمان  هيچ  به  نه  پاسارگاد  ميراث  بنياد  در  ما  كه  نكنيد  فراموش 
با  نيستيم.  وابسته  دانشگاه ها  به  حتى  و  خصوصى  سازمان  دولتى، 
به  را  فرهنگى  ميراث  به  مربوط  مطالب  و  داريم  ارتباط  دانشگاه ها 
دنيا  كجاى  هيچ  در  دولتى  سازمان  هيچ  با  اما  مى رسانيم،  اطالعشان 
ارتباطى نداريم. از هيچ كجا نه حتى  يك دالر يا به قول ما قديمى ها 
يك ده شاهى دريافت نمى كنيم و نه خواهيم كرد. پس طبيعى است كه 
همه فعاليت هايى كه اين موسسه انجام مى شود از سر عشق به ايران 
است و همين نگاه مستقل به همه ما يارى رسانده است كه اعتماد و 

توجه مردم را به عنوان بزرگترين سرمايه خود بدست آوريم.»
شكوه ميرزادگى در پايان گفته هاى خود از همه كسانى كه به صورت 
مستقيم و غير مستقيم با آرمان هاى بنياد ميراث پاسارگاد همراهى كرده 
اند و در راه اعتالى تمدن ايرانى فعال هستند قدر شناسى كرده و نتيجه 

تالش ايشان را حفظ تمدن ايرانى قلمداد كرد.
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از  سپاس  و  شما.  بر  سالم 
دوستداران  انجمن   » گردانندگان 
فرهنگ ايران» كه از من براى با شما 

سخن گفتن دعوت كرده اند.
ى  همه  ابتداى  در  هميشه  من 
سخنرانى هايم نكته اى را بيان مى 
نيز  جا  اين  در  است  الزم  كه  كنم 
يگويم: از آنجايى كه ميراث فرهنگى 
و طبيعى كشورمان را متعلق به همه 
ى مردمان ايران و جهان مى دانم، 
ميراث  ى  كوشنده  يك  عنوان  به 
از  بركنار  و  طبيعى،  و  فرهنگى 
و  عقيده  و  سياست  و  مذهب  هر 
مرامى، صرفاً بر اساس مفاد اعالميه 
حقوق بشر و قوانين ميراث فرهنگى  
برگرفته از آن سخن مى گويم و به 
همين دليل در هر جمع و رسانه اى 
و  فرهنگى  ميراث  از  بخواهند  كه 
طبيعى سرزمين مان سخن بگويند با 

اشتياق حضور مى يابم. البته روشن است كه براى سخن گفتن در جمع 
هايى چون جمع شما، كه عاشق فرهنگ سرزمين مان هستيد، هميشه 
مشتاق بوده ام و نه تنها از دنور به شيكاگو، كه حاضرم به كره ماه هم بروم. 
به قول قرة العين، يكى از زنان بزرگ سرزمين مان كه هميشه او را دوست 

داشته ام:
در پى ديدن رخ ات، همچو صبا دويده ام

كوچه به كوچه در به در
خانه به خانه، كو به كو

اقدامات بين المللى براى نجات 
پاسارگاد

از من خواسته شده تا امروز در ارتباط 
نجات  براى  المللى  بين  «اقدامات  با 

پاسارگاد» سخن بگويم.
دليل  دو  به  بزرگ،  كورش  آرامگاه 
براى مردمان ايران و مردمان با فرهنگ 
جهان اهميتى خاص دارد. براى ايرانيان 
سياسى  شخصيت  ترين  مهم  كورش 
تاريخ سرزمين شان است. البته من او را 
به خاطر منشورش مهم ترين شخصيت 
فرهنگى ايران نيز مى دانم. و براى مردمان 
غير ايرانى نيز او، به دليل صدور اولين 
منشورى كه در آن در ارتباط با آزادى 
مذهب، آزادى محل زندگى، حذف كار 
اجبارى، مخالفت با برده دارى گفته شده، 

ارزشى تاريخى و حقوق بشرى دارد.
به همين دليل نيز آرامگاه او و محوطه 
ى تاريخى همراه اش، در نشست  سال 
فرهنگى  و  آموزشى  سازمان   2004
يونسكو، با صد در صد آرا، به عنوان 
مكانى مقدس، به ثبت جهانى رسيد. يعنى از ميراث ملى ايرانيان تبديل شد 

به ميراث بشرى مردمان جهان. 
برخى از آثار محوطه ى تاريخى پاسارگاد وقت جهانى شدن عبارت 
بود از: آرامگاه كورش، تنگ بالغي، با تاسيسات صنعتى و نظامى دوران 
هخامنشى، تخت گوهر، تل تخت، يا تخت مادر سليمان، مجموعه كاخ ها، 
شامل محوطه چهار باغ با آب گذرها، حوضچه هاى سنگى و كاخ هاى 
پذيرايى يا بارعام، كاخ اختصاصى كوروش يا كاخ مسكونى، كوشك ها، 

انسان بالدار، و آثار ديگر... 

بخشى از سخنرانى شكوه ميرزادگى در «انجمن دوستداران فرهنگ ايرانى»
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وقتى منطقه پاسارگاد جهانى شد، كسى نمى دانست كه اين منطقه به 
زودى در خطر نابودى قرار خواهد گرفت. يعنى وزارت نيرو چند سال بود 
كه با اجازه سازمان ميراث فرهنگى و دولت وقت، در حال ساختن سدى 
بر روى رودخانه پولوار بود و تنها چند ماه پس از جهانى شدن اين اثر بود 
كه مردمان سراسر جهان به وسيله ى «كميته ى بين المللى نجات دشت 

پاسارگاد»، دريافتند كه اين منطقه به زودى به زير آب خواهد رفت.
در واقع، اگر اين كميته و تالش كوشندگان و عالقمندان ميراث فرهنگى 
در داخل و خارج ايران نبود به طور قطع ما منطقه هايى را كه برشمردم از 
دست مى داديم؛ هرچند كه بهر حال بخشى از آنها را هم اكنون از دست 

داده ايم و بخش هاى ديگرى نيز همچنان در حال از دست رفتن اند.
من، به عنوان موسس و كسى كه از ابتدا تا كنون افتخار خدمت در اين 
كميته را داشته ام، اگر بخواهم بالهايى را كه بر سر اين مكان آمده شرح 
دهم، و از اقدامات چندين ساله براى نجات آن ياد كنم بايد به اندازه چندين 

كتاب سخن بگويم. 
 اما چنين فرصتى تصور كردنى نيست و من در اين جا بر اساس وقتى 
كه به من داده شده،  فقط به مختصرى از آن چه كه در ارتباط با حفظ و 
نجات پاسارگاد است، مى پردازم و اميدوارم كه جوانان ايران، به خصوص 
تا  من  و  بگنجانند.  خود  هاى  پژوهش  در  را  موضوع  اين  دانشجويان، 
زنده ام براى راهنمايى آن ها و همين طور براى دسترسى داشتن آن ها 
به اسناد مهم اين اقدامات، آماده ام. (و البته اسناد بسيارى از اين مطالب 
به صورت نوشتارى و تصويرى و ويدئويى و غيره در آرشيو بنياد ما،

world cultural heritage voices  موجود است) .
***

ديروز، يعنى 29 آگوست، آغاز نهمين سال تاسيس ،كميته بين المللى 
نجات پاسارگاد، بود. تصادف جالبى است كه همزمان با چنين روزى مقابل 
شما ايستاده ام و درباره اين مساله مى گويم. در واقع تاسيس اين بنياد را 

امسال با شما جشن مى گيرم.
پس از پيروزى انقالب اسالمى، همانطور كه همگان شنيده ايد افرادى 
متعصب راه افتادند تا نشان هاى فرهنگ و تاريخ ايرانزمين را كه غير اسالمى 
بود نابود كنند. تا جايى كه گروهى از آن ها زير نظر حجت االسالمى به 
نام خلخالى با بولدوزر به سوى تخت جمشيد رفتند تا آنجا را به عنوان 
كاخ شاهان يا به قول خودشان «طاغوت» با خاك يكسان كنند. اما برخى از 
عالقمندان فرهنگ ايران، همچون دكتر ورجاوند باستانشناس، دكتر شهريار 

عدل تاريخدان و ايرانشناس، و آقاى امينى استاندار وقت فارس، و تعداد 
زيادى از مردمان ايران دوست در ايران و خارج از ايران مانع اين ويرانگرى 
شدند. كسانى حتى به خانه آيت اهللا ها رفتند و التماس كنان از آن ها 

فتواهايى گرفتند كه اين نوع تخريب ها را عملى غير مذهبى خواندند.
اين مكان ها ظاهراً نجات پيداكردند اما آن دسته از متعصبينى كه ناآگاهانه 
با فرهنگ ايران سر ستيز دارند دست از اقدامات خود برنداشتند و روش 

هاى ديگرى را براى تخريب انتخاب كردند.
همه مى دانيم كه فرهنگ ايران، فرهنگى صلح جو، آشتى طلب، و انسانى 
است. و به دليل شرايط تاريخى و جغرافيايى ما، كه انواع مذاهب و زبان 
ها و سنت ها و عقايد در آن وجود دارد، اين فرهنگ چون مادرى مهربان 
و خردمند همه ى سنت ها، همه ى مذاهب، همه ى زبان ها را به يك 
سان مى بيند و در آغوش خود گرفته است. متأسفانه برخى از متعصبين 
در تمامى 34 سال گذشته سعى داشته اند كه فرهنگ سخت و خشن خود 
را جانشين فرهنگ ايرانى ما كنند. و به خصوص سعى داشته اند كه تاريخ 
واقعى ايران را از تمامى كتب درسى و غير درسى حذف كرده و آغاز تاريخ 
ايران را از 1400، سال پيش، يعنى از زمان حمله اعراب به ايران، معرفى 

كنند. 
تعداد اقدامات فرهنگ ستيزانه ى اين جماعت، آن هم در پوشش عملياتى 
اجتماعى، اقتصادى، يا به قول خودشان انقالبى فراوان است. من در اين جا 

تنها به موردى كه مربوط به پاسارگاد نيز مى شود اشاره اى مى كنم.
يكى از اين عمليات اين بوده كه، تحت عنوان عمران و آبادى و به بهانه 
ساختن جاده و پل و سد و سيم كشى برق و آب و گاز، مناطق تاريخىـ  
فرهنگى غير شيعى را حفارى كرده، اشياى قابل حمل شان را برداشته و به 
خارج برده، و آثار باقى مانده را يكى پس از ديگرى تخريب كنند. و البته 
اين عمليات عالوه بر تخريب مناطقى است كه به طور مستقيم و رسمى 
ويران مى شوند؛ مثل آرامگاه فيروزان، يا آتشكده ها، و يا مزار افراد مقدس 

اديان ديگرى جز مذهب تشيع. 
تا 9 سال پيش كمتر كسى متوجه اين تبعيض فرهنگِى ويرانگر و هراس 
انگيز  بود و اگر هم بود جرات گفتن اش را نداشت. چرا كه بالفاصله متهم 
به طاغوتى بودن مى شد و طاغوتى هم بر اساس گفته ى آيت اهللا خمينى و 

برخى از آيت اهللا ها به معناى «مفسد فى االرض» بودن است.
نه سال پيش در اواخر اسفندماه 1383 ساعت دوازده شب دوستى قديمى 
از ايران به من زنگ زد و گفت فالن شخص مى خواهد با شما صحبت 
كند. نام شخصى را كه مى گفت من شنيده بودم. از باستانشناسان قديمى، 
خوشنام و ايراندوست سرزمين مان بود. پس از سالم و احوالپرسى ايشان 
گفتند به زودى در استان فارس سدى را آب گيرى مى كنند كه نه تنها بخش 
هايى از مهم ترين محوطه هاى تاريخى ما را زير آب مى برد بلكه آرامگاه 

كورش بزرگ نيز در خطر فرو رفتن در آب قرار خواهد گرفت.
من، مثل هر ايرانى عاشق ايران، هم حيرت كردم و هم به شدت متاثر 
شدم. پرسيدم چرا جلوى اين كار را نمى گيريد؟ ايشان گفت كه اوالً كسى 
جرأت ندارد مقابل اين نوع كارها بايستد چرا كه خود حكومت و سپاه 
پشت اين كارها است و بعد هم حتى اگر بگوييم صداى ما را خفه كرده 
يا به راحتى  از انتشار خبر جلوگيرى خواهند كرد. ايشان افزود كه حتى 
به اتفاق چند تن از باستانشناسان نامه اى به يونسكو نوشته اند اما متاسفانه 

عديونسكو هنوز هيچ پاسخى به آن ها نداده است. 
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خالصه اينكه ايشان از من خواستند كه با كمك دوستان نويسنده و ادا

ژورناليست كمپينى در مورد  اين مساله راه بيندازم تا خبر خطرات اين 
آبگيرى از طريق رسانه ها به مردم ايران و جهان برسد. آن روزها من جزو 
كسانى بودم كه به دليل حمايت از حقوق زنان، زندانيان عقيدتى و مسايل 
حقوق بشرى، و فرهنگ ايران مرتب در رسانه ها مطلب داشتم. ولى هيچ 
تخصصى در تاريخ يا ميراث فرهنگى نداشتم و دليل انتخاب خودم را از 
سوى آن باستانشناس ايراندوست نمى دانستم.  از ايشان كه اكنون ديگر در 
حيات نيست و هنوز (به داليل امنيتى و مسايلى ديگر) از خانواده اش اجازه 
ندارم كه نام ايشان را بگويم، خواستم مدتى در اين مورد فكر كنم و ببينم كه 
از عهده اين كار برمى آيم يا نه و خواهش كردم كه مرا با وضعيت ميراث 

در خطر و ماجراى سد سيوند آشنا كنند.
در روزهاى بعد به طور مرتب مطالب مختلف ى در ارتباط با سد سيوند 
از سوى ايشان و همراهان شان به دست من رسيد، و همين طور مطالبى 
در ارتباط با تنگ بالغى و جزييات آثارى كه در آن منطقه قرار داشت. و 
در كنار آن من نيز همه ى كارهايم را گذاشتم و به مطالعه قوانين بين المللى 
در ارتباط با ميراث فرهنگى پرداختم و باالخره حدود سه ماه بعد شروع به 
كار كردم. و در مرداد 84، آگوست 2005 به اتفاق صدها تن از روشنفكران، 
نويسندگان، و فرهنگ دوستان، به عنوان كميته بين المللى براى نجات آثار 
تاريخى دشت پاسارگاد، كمپينى را به راه انداختيم و رسماً اعالم كرديم كه 
منطقه پاسارگاد و آرامگاه كورش بزرگ در خطر زير آب رفتن است.و البته 
همزمان نامه اى سرگشاده نيز براى سازمان يونسكو فرستاديم و خطر آب 

گيرى سد سيوند براى پاسارگاد را كه ميراثى جهانى بود هشدار داديم.
 در تاريخ 29 اگوست 2005 نيز وب سايتى زير همين نام به راه انداختيم 
كه هنوز اين وب سايت در راستاى حفظ ميراث فرهنگى ايران، و به عنوان 

سايت بنياد ميراث پاسارگاد، كار مى كند.
در ظرف كمتر از يك هفته بيانيه ما را كه عنوان اش «اسكندر آتش زد 
اين ها به آب مى بندند» را هزارها فرهنگ دوست ايرانى و غير ايرانى امضا 
كردند، (و در دو سال پس از آن، ما توانستيم بيش از 150 هزار امضا جمع 
كنيم. اين امضاها از طريف اينترنت و يا امضاهايى بود كه همراهان كميته 
در مقابل موزه ها و كتابخانه هاى كشورهاى مختلف از مردم مى گرفتند. 
كه اين امضاها را نيز به طور مرتب براى يونسكو و سازمان هاى مختلف 

حقوق بشرى و يا در ارتباط با ميراث فرهنگى مى فرستاديم) 
در تمام مدتى كه ما در تالش جلوگيرى از آب گيرى سد سيوند بوديم 
رسانه هاى موجود فارسى زبان با محبت و تالش فراوان خبرها و بيانيه 
هاى ما را منتشر مى كردند، و برخى از رسانه هاى غير ايرانى اروپايى و 
آمريكايى نيز همراه ما بودند. و به اين ترتيب به سرعت صداى اعتراض به 
نابودى احتمالى آرامگاه كورش بزرگ از سراسر ايران و كشورهاى مختلف 

بلند شد. 
اما واكنش دولت ايران، و سازمان ميراث فرهنگى، اين بود كه «اين خبرها 
دروغ است و  اين حرف هاى سياسى عده اى ضد انقالب است». (در اين 
هنگام به تازگى آقاى احمدى نژاد رييس دولت و آقاى رحيم مشايى رييس 
سازمان ميراث فرهنگى شده بودند ). روزنامه هاى دولتى مى نوشتند كه: 
«در اطراف سد سيوند هيچ منطقه ى تاريخى نيست و چيزى هم زير آب 
نمى رود.»  همه ما مى دانيم كه حكومت در ايران با هر امرى كه مخالف 

است و هر اعتراض يا حتى انتقادى را سياسى مى خواند. و از آنجايى كه 
مردم آموزش درستى در ارتباط با مسايل اجتماعى دنياى امروز ندارند، و 
حقوق انسانى خود را به خوبى نمى شناسند، به اين وسيله آن ها را از گفتن 

اين انتقادها و اعتراض ها مى ترساند.
مثًال، اگر كسى بگويد كه ايران از نظر وضعيت محيط زيست و سالمت 
آب و خاك و هوا در رديف بدترين كشورهاى جهان قرار داردـ  كه سخنى 
درست و مستند استـ  بالفاصله به اتهام اقدام عليه حكومت بازخواست 
مى شود. يا اگر بگويد كه در ظرف 34 سال حكومت اسالمى، هزارها، 
بدون اغراق هزارها، محوطه ى تاريخى و فرهنگى چپاول شده، يا نابود 
شده و يا در خطر نابودى قرار گرفته بالفاصله متهم به در هم ريختن امنيت 
ملى مى شود. درست همانگونه كه وقتى كسى بگويد كه چرا مردم را بى 
گناه و بى جرم به زندان مى اندازند يا اعدام مى كنند و يا چرا بچه هاى 
بهايى حق استفاده از آموزش ندارند، يا چرا زنان با مردان برابر نيستند، و يا 
چرا دراويش مورد خشم قرار گرفته اند، (يعنى همه ى اعمالى كه خالف 
مفاد اعالميه حقوق بشر است) متهم به جاسوسى، خيانت و ضديت با 

اسالم و غيره مى شود. 
به هر حال با همه ى واكنش هايى كه حكومت ايران و وابستگان به آن 
نسبت به ما نشان دادند، مردمان، در ايران استقبال حيرت انگيزى از اقدامات 
ما كردند. و يونسكو هم نامه اى در جواب ما نوشت كه در اين مورد تالش 

خودش را براى حفظ تنگه بالغى و محوطه پاسارگاد خواهد كرد.
ما متوجه شديم اين كه مردم ايران و نهايتاً يونسكو فقط بدانند كافى 
نيست. زيرا تا اين اعتراض جهانى نشود كسى به نجات پاسارگاد نخواهد 

آمد.
بر اساس قوانين يونسكو و كنوانسيون 1972، يونسكو موظف است فقط 
به صداى دولت ها گوش دهد و دولت ايران هم فقط مى گويد همه 
چيز در امن و امان است و خبرى نيست. براى اين كار ما با اطالع رسانى 
به مردمان كشورهاى پيشرفته اروپايى و آمريكايى و ديگر كشورهايى كه 
برايشان ميراث فرهنگى اهميتى شناخته شده دارد شروع كرديم. مى دانستيم 
اين مردم اگر بدانند به دولت ها و رسانه هايشان فشار مى آورند. آن ها بايد 
مى دانستند كه چه بر سر ميراث فرهنگى ما مى آيد و مهم تر اين كه آن ها 
بايد مى دانستند كه ما براى نجات آرامگاه مردى تالش مى كنيم كه نه تنها 

ما ايرانيان كه بشريت بايد قدر او را بشناسد.
بخشى از تالش هايى كه ما كرديم اين گونه بود:

1ـ نوشتن نامه به تمامى ادارات و موسسات و وزراى فرهنگ يا رؤسا 
و وزراى ميراث فرهنگى و دفاتر يونسكو و سازمان هاى حقوق بشر در 
اين كشورها. اين نامه ها را به وسيله پشتيبانان و همراه هاى كميته نجات 
پاسارگاد كه در همه ى كشورها بودند، به طور مستقيم به ادارات تحويل 

داده و مرتب براى پاسخ گويى تعقيب مى شد. 
2ـ براى اين كه اين موسسات بدانند كه صداى ما، صداى مردمان با 
فرهنگ و به خصوص جوان هاى ايران است، برنامه هاى مشتركى را با 
كوشندگان ميراث فرهنگى و حقوق بشر در ايران تدارك ديديم. نمايشگاه 
هاى نقاشى، شعر خوانى را براى نجات پاسارگاد ترتيب داده شد. و گزارش 
و عكس هاى آن باز براى نشريات و رسانه ها و موسسات مختلف فرستاده 

مى شد.
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3ـ  در وب سايت مان، و در رسانه هاى مختلف، جشن هاى ايرانى را 
به طور گسترده اى تبليغ مى كرديم، و از مردم مى خواستيم كه آن ها را 
به هر شكلى كه امكان دارد برگزار كنند و در  تمامى اين جشن ها، يعنى 
تيرگان، مهرگان، يلدا، سده، اسپندگان، چهارشنبه سورى، نوروز، سيزده به 

در، مردمان را به پشتيبانى براى نجات پاسارگاد بخوانند.
4ـ يكى از مهم ترين كارهايى كه در همان ماه هاى اول كارمان، انجام 
داديم ناميدن روز 29 اكتبر، يا هفتم آبان به نام «روز جهانى كورش بزرگ» 
بود. يعنى هفتم آبان ماه 1384 اولين جشن روز جهانى كورش را به صورت 
جشن هايى در سراسر كشورهاى اروپايى و آمريكايى برگزار كرديم و 
با كمك رسانه هاى مختلف مردمان ايران را نيز به برگزارى جشن روز 
كورش فرا خوانديم. و براى اولين بار در تاريخ ايران از آن سال مردم هر 
ساله تا كنون در اين روز به ديدار آرامگاه كورش مى روند تا روز او را 
گرامى بدارند. حتى اكنون در ويكى پديا، و برخى از تقويم هاى جهانى روز 

29 اكتبر، روز كورش بزرگ خوانده شده است.
البته چند سالى است كه حكومت در اين روز دور منطقه پاسارگاد را با 

تانگ و سرباز مى بندد تا كسى به آنجا نرود.
ما روز كورش را، همزمان با روزى انتخاب كرديم كه كورش وارد بابل 

مى شود، و منشور مهم خود را كه به عنوان اولين سند در ارتباط با حقوق 
بشر است صادر مى كند. قصدمان اين بود كه مردم عادى جهان را با جايگاه 

تاريخىـ  فرهنگى و جهانى او آشنا كنيم.
در اين روز ما در كنار موزه ها، كتابخانه ها، در بيشتر شهرهاى مهم جهان 
ايستاديم، پوسترها و بروشورهاى خودمان را به دست مردم داديم، با آن 
ها سخن گفتيم و توانستيم هزاران هزار امضا در مخالفت با آبگيرى در 
شهرهاى مختلف اروپا و آمريكا و كانادا و كشورهاى ديگر از مردمان غير 
ايرانى جمع كنيم و براى سازمان يونسكو بفرستيم.  و عكس هايش را در 

رسانه ها منتشر كرديم 
5ـ در ميانه ى تالش هاى بين المللى ما، در ژانويه ى 2006، دى ماه همان 
سال 1384، اولين گزارش يك گروه مهندسى در ايران، كه به وسيله ى آقاى 
دكتر پرويز ورجاوند به دستمان  رسيده بود و براى اولين بار منتشر مى شد، 
تاييدى كارشناسانه و علمى بر اقدامات ما بود. ما، ضمن انتشار گسترده اين 
سند، نسخه اى از آن را براى يونسكو و سازمان هاى ديگر فرستاديم. اين 
گزارش زير نظر و به رياست آقاى مهندس اسدى كه كارشناس شناخته 
شده در زمين شناسي و مهندسي آب و سدسازي، بود تهيه شده بود. و 
مهندسين ديگرى از جمله آقاى كورش زعيم نيز از همراهان او بودند. در 
اين گزارش به صراحت توضيح داده بودند كه با آبگيرى كامل سد سيوند 
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محوطه ى پاسارگاد، شامل همان آثارى كه در باال نام برده ام، و در ساخت 
بيشتر آنها سنگ هاي آهكي محلول شونده در آب به كار رفته اند، با خطر 
نابودي تدريجي بعلت افزايش رطوبت هوا، باال آمدن سفره آب زير زميني 

روبرو خواهد شد. 
اين گزارش و گزارش هاى بعدى كه ما از مهندسين و كارشناسان سد 
سازى و آشنا به آن منطقه از ايران و خارج ايران دريافت و منتشر مى كرديم 
نشان مى داد كه آبگيرى سد سيوند با هر اندازه اى كه باشد تنگه ى بالغى 
با انبوه كارخانه هاى دوران هخامنشى، كارگاه هاى شراب سازى، شهرك 
هاى روستايى و نيز راه شاهى، كه يكى از جاده هاى مهم دوران هخامنشى 
بود زير آب خواهد رفت. و اين سند هيچ سودى كه براى مناطق كشاورزى 
كه قرن ها با سيستم هاى سنتى مشروب مى شدند، ندارد، بلكه رودها و 

تاالب هاى آن منطقه را هم نابود خواهد كرد. 
به دنبال اين جريان، ما با مهندسين ديگرى نيز تماس گرفتيم و اسناد 
زيادى منتشر كرديم كه ثابت مى شد تنها اگر 20 تا 25 متر آبگيرى كمتر 
انجام شود، آرامگاه كورش صدمه اى اساسى نخواهد ديد؛ و چون مطلع 
شده بوديم كه به دستور آقاى خامنه اى و آقاى احمدى نژاد كه گفته بودند 
«اين سد بايد آبگيرى شود تا حرف معترضين ثابت نشود» اين آب گيرى 
انجام خواهد شد، مى دانستيم كه تنها شانس ما اين است كه با فشار يونسكو 
و سازمان هاى مختلف  جهانى حداقل بخش اعظم آن منطقه نجات پيدا 
كند و، در نتيجه، همچنان به تالش هايمان در ارتباط با اطالع رسانى مرتب 

و تظاهرات و گردهم آيى ها و غيره ادامه مى داديم.
6ـ از آغاز اعتراض كميته بين المللى نجات تا آبگيرى سد دو سال راه 
بود و در اين دو سال ما  صدها پوستر، مقاله، شعر، در ارتباط با پاسارگاد 
وكورش بزرگ در سراسر جهان منتشر كرديم. و باالخره در سى ام فروردين 
ماه سال 1386 (آوريل 2007) دولت آقاى احمدى نژاد و مسئوالن سازمان 
ميراث فرهنگى، بدون توجه به هشدارها، اعتراض ها و مخالفت هاى 
فرهنگ دوستان سراسر جهان، و كارشناسان و باستانشناسان و حقوقدانان 
آگاه و دلسوز، سرسختانه و لجوجانه، اقدام به آبگيرى سد سيوند كردند. اما 
خوشبختانه، با فشارهاى غير مستقيم يونسكو و سازمان هاى ديگر جهانى، 
دولت احمدى نژاد بى آن كه اعالم كند،  آبگيرى را 25 متر كمتر انجام داد. 
با اين حال، همانطور كه كارشناسان پيش بينى مى كردند، تنگه بالغى با 
همه ى داشته هايش زير آب رفت، رود پولوار به هرز رفت و تاالب هايى 
چون بختگان سوختند و نابود شدند، مناطق كشاورزى زيادى از بين رفت 
و رطوبت ناشى از همان مقدار آب هنوز و همچنان آثار تاريخى آن منطقه 

را در خطر نابودى قرار داده است.

و من هنوز در حيرتم كه چگونه اين حكومت توانست تنگ بالغى را كه 
بخشى از حريم محوطه ى تاريخى و جهانى بود، و در فهرست يونسكو به 
ثبت رسيده بود به زير آب ببرد. نمى دانم چرا يونسكو نخواست يا نتوانست 

جلوى اين كار را بگيرد. 
ما بالفاصله به وسيله ى يكى از بهترين و با ارزش ترين وكالى ايران، 
آقاى دكتر محمدعلى دادخواه، كه وكيل ما در ايران هستند، شكايتى را از 
سازمان ميراث فرهنگى ايران و شخص رحيم مشايى را به دادگاه ها برديم. 
هزاران ايرانى در سايت ما و در پتى شنى كه تهيه كرده بوديم، سند اين 
وكالت را امضا كردند و همين شكايت، و شكايت هاى ديگرى كه ايشان 
در ارتباط با ميراث فرهنگى ايران داشته اند، سبب شد كه دكتر دادخواه از 

آن هنگام تا كنون بارها و بارها به زندان بروند.
***

پيروزى ما كوشندگان ميراث فرهنگى در اين تالش بزرگ اما كامل نبود. 
تنگه ى بالغى را با همه ى داشته هاى با ارزشش از دست داديم، اما 
خوشبختانه ما موفق شديم آرامگاه كورش بزرگ و بخش هاى مهمى از 

محوطه ى تاريخى پاسارگاد را نجات دهيم.
گذشته از آن اين اقدامات پر سر و صدا سبب شد كه مردم ايران و به 
خصوص جوان ها كه بيش از دو دهه و نيم سخنى از ميراث فرهنگى 
ايرانزمين را نشنيده بودند و جوان هاى متولد پس از انقالب يا بزرگ 
شده پس از انقالب حتى نمى دانستند كه كورش و منشورى كه متعلق به 
آنهاست از چه ارزش وااليى برخوردارند و  ميراث او چه اهميتى دارد، 

خود از  مدعيان حفظ اين ميراث شدند.
به خواست اين جوان ها و كوشندگان ميراث فرهنگى در ايران بود كه ما 
به جاى اين كه خسته و نااميد شويم، بنيادى را به ثبت رسمى رسانديم به 
نام «بنياد ميراث پاسارگاد» و از آن پس تا به امروز براى حفظ  كل ميراث 
فرهنگى سرزمين مان در حال تالش هستيم. و از اكتبر گذشته نيز سازمانى 
را به نام «صداى ميراث فرهنگى جهانى» تاسيس كرده ايم كه نه تنها براى 
ميراث فرهنگى و طبيعى ايران، كه براى ميراث فرهنگى و طبيعى آن دسته از 
كشورهايى تالش مى كنيم كه گرفتار جنگ، فقر، و يا حكومت هايى چون 

حكومت ما بى توجه و ويرانگر هستند.
به اين ترتيب و به گفته كارشناسان ميراث فرهنگى حركتى كه به خاطر 
نجات پاسارگاد شروع شد، تبديل به جنبشى فرهنگى گشت كه همچنان 

زنده و كارآ مانده است.
در ارتباط با اين جنبش همين بس كه تا 9 سال پيش شما در هيچ سايت 
و هيچ رسانه اى داخل و حتى خارج از ايران سخن از ميراث فرهنگى يا 

بل
ه ق
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ميراث طبيعى نمى شنيديد. البته بسيارى از انجمن ها از  فرهنگ ايران مى 
گفتند اما اين انجمن ها بيشتر از بخش ادبى، يا هنرى و يا در نهايت تاريخ 
كهن آن بود  و بخش حفظ ميراث فرهنگى و تاريخى و طبيعى، كه اكنون 
در جهان به رسميت شناخته شده، هيچ حركتى نداشت. و اكنون مى بينيم 
كه اين جنبش كارى كرده كه هيچ سايت و رسانه اى نيست كه بخشى را 
به ميراث فرهنگى و طبيعى (كه محيط زيست هم در آن هست) اختصاص 

نداده باشد.
عالوه بر پشتيبانى هزاران هزار جوان با فرهنگ، حضور چند صد تن از 
روشنفكران، شخصيت هاى فرهنگى و اجتماعى و سياسى به گرد بنياد 

ميراث پاسارگاد، نشانه تنومند بودن اين جنيش فرهنگى است. 
سال گذشته حتى زندانيان سياسى چون خانم ستوده، و آقايان حشمت 
تبرزدى و اصانلو از داخل زندان همراه كوشندگان اين جنبش روز كورش 

بزرگ را به هموطنانشان تبريك گفتند.
بدين سان، ما باورمندان به حفظ ميراث فرهنگى و طبيعى بشرى،  با دست 
خالى و با اراده اى كه از عشق به مردم و به فرهنگ سرزمين مان بر مى 
خواست جنبشى را بوجود آورديم كه حكومتى با قدرت و توانايى مالى و 
سياستى تبعيض آلود نتوانست آن را متوقف كند و يا از ادامه حركت آن 

جلوگيرى كند.
اكنون جنبش فرهنگى ما همچنان به پيش مى رود و آرزوى من به عنوان 
يك كوشنده ى ميراث فرهنگى اين  است كه نيروى آن با يارى انسان هاى 

با فرهنگ فزونى پيدا كند.
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كوروش بزرگ، شاه باستانى ايرانى 
 ( Cyrus the Great An Ancient Iranian King)

 كتابى نوشته هفت نويسنده برجسته و ويرايش تورج دريايى است. اين 
كتاب داراى پنج مقاله است كه هر يك به دست يك استاد متخصص 
در رشته خود (مانند باستان شناسى و زبان هاى باستان) نوشته شده و از 
ديدگاه هاى مختلفى زندگى كوروش بزرگ، بنيان گذار و نخستين شاه 
شاهنشاهى هخامنشى، را بررسى مى كنند. ترجمه منشور كوروش نيز در 

فصل پايانى آمده است.
تورج دريايى  در مورد عالقه ايرانى ها به دنياى باستان گفته است: «درصد 
سال گذشته تاريخ ما سياست زده شده است. هر گاه دولت طرفدار تاريخ 
باستان بوده، مردم بيشتر به سوى تاريخ اسالم گرويده و هرگاه دولت 
اسالمى شده، مردم به عكس آن روى آورده اند. اين موضوع به خصوص در 
مورد كوروش صدق مى كند. در حقيقت افراد تاريخى ما تبديل به بازيچه 
سياسى مى شوند كه بى معنى است و كارى را هم از پيش نمى برد. اين نوع 
برخورد به ندرت در ديگر كشورها به چشم مى خورد. اميدوارم اين توجه 
به كوروش نيز باعث شود كه جوانان تاريخ گذشته خود و به خصوص 
كوروش بزرگ را نيز مطالعه كنند. ما امروزه مى توانيم به عنوان ايرانى از يك 
ايرانى باستانى چيزهايى از قبيل آزادى اديان و نوع زندگى را ياد بگيريم. اين 

موضوع براى جوانان بايد اهميت داشته باشد.»
در خالل موضوعات مطرح شده در اين كتاب يكصد صفحه اى فصول 

به بهانه رونمايى از كتاب تازه دكتر تورج دريايى:

كوروش بزرگ به روايت تاريخ پژوهان

زير خودنمايى ميكند:
كوروش بزرگ: پى ير بريان

دين كوروش بزرگ: تورج دريايى
در اين فصل تورج دريايى با مطالعه اسناد و مدارك نتيجه گرفته است كه 
كوروش به سنت دينى هند و ايرانى آن زمان معتقد بود. در اين آيين اسب 
اهميت دارد و قربانى كردن اسب، راهى براى نشان دادن دين دارى است. 
تورج دريايى با مطالعه نوشته هاى مورخان يونانى و يافته هاى باستان شناسى 
در مقبره كوروش، مى نويسد كوروش و مذهب او رابطه نزديكى با ايرانيان 
و هنديان باستان داشت. اهميت اين مقاله مخالفت آن با برخى محققان 

است كه گفته اند كوروش از سنت ايرانى بر نه خاسته است.
سفر به پاسارگاد: على موسوى

فرم، زبان و مندرجات منشور كوروش: متيو استوپلر
كوروش و پاسارگاد: ديويد استروناخ

ترجمه منشور كوروش
ترجمه انگليسى: ايرونيگ فينكل
ترجمه فارسى: شاهرخ رزمجو

رونمايى از اين كتاب در آستانه ورود منشور كوروش به لس انجلس در 
25 سپتامبر در محل شركت كتاب در وست وود لس انجلس با حضور 
دكتر تورج دريايى از نويسندگان و ويراستار اين كتاب برگزار خواهد شد 
كه بى شك با حضورعالقمندان به تاريخ ايران باستان يكى از زيباترين 

برنامه هاى امضاى كتاب در جنوب غرب آمريكا خواهد بود.
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براى آشنايى بيشتر با برخى از نويسندگان اين اثر ارزشمند علمى ،  
تاريخى به سراغ خانم نسترن اخوان از حاميان فعاليت هاى تحقيقاتى 
در زمينه ايران باستان رفتيم و ايشان ضمن استقبال از كتاب جديد 
تورج دريايى، آن را گامى مهم در شناساندن بيش از پيش كوروش 
گردآورى  براى  تالش  كه  كرد  عنوان  و  دانسته  جهانيان  به  بزرگ 
چنين مجموعه هاى تحقيقى و به روايت اساتيد طراز اول تاريخ در 
دانشگاه ها به آشنايى هرچه بيشتر جامعه جهانى با داشته هاى فرهنگى 

و ريشه هاى باستانى ما ايرانيان كمك شايانى كرده است.
از  برخى  كه  خود  شخصى  آلبوم  از  عكسى  ارائه  با  ادامه  در  او 
نويسندگان اين اثر در آن حضور دارند، اذعان داشت كه پديد آمدن 
چنين مجموعه هاى تحقيقاتى يك شبه رخ نداده است و بى ترديد 
سال ها همكارى، دوستى و صرف ساعت ها زمان در بحث و تبادل 

نظر را بايد پشتوانه انتشار اين چنين كتابى دانست.

شرح عكس از راست:
تورج دريايى (استاد دانشگاه ايرانى در رشته «تاريخ ايران و جوامع 
دكتر  ايرانى  مطالعات  مركز  مديره  هيئت  اعضاى  از  و  پارسى زبان» 
سموئل در دانشگاه كاليفرنيا است كه به دو زبان انگليسى و فارسى 
مى نويسد. از او تاكنون چندين كتاب و ده ها مقاله به چاپ رسيده است 
و بخشى از آثار انگليسى او به فارسى نيز ترجمه شده است. مديريت 
انتشار  و  باستان»  ايران  «نامه  نشريه  ويراستارى  «ساسانيكا»،  پروژه 
مقاالت در گاهنامه هاى مهم ايران شناسى از ديگر فعاليت هاى دريايى 

است.)
هانس اشميت (استاد زبان هاى باستانى در دانشكاه هاى آمريكا)

نسترن اخوان (چهره حامى فعاليت هاى علمى و پژوهشى در زمينه 
تاريخ ايران باستان است. خانم اخوان كه به دليل عالقمندى شخصى 
به آثار و پژوهش هاى باستان شناسى ايرانى و حمايت از فعاالن اين 
عرصه مشهور است. نسترن اخوان از فعال ترين چهره هاى اجتماعى 
در حمايت از تحقيقات دانشگاهى در زمينه تاريخ سلسله هاى باستانى 

ايران است.)
پى ير بريان (ايران شناس اهل فرانسه است كه در 30 سپتامبر 1940 
در شهر آنژه زاده شد. وى پژوهشگر و استاد تاريخ و تمدن جهان 
هخامنشى و تاريخ دوره اسكندر مقدونى در كلژ دو فرانس است. او 
همچنين داراى مدرك افتخارى از دانشگاه شيكاگو است و موسس 
وبگاه پژوهشى achemenet.com نيز مى باشد. بريان دانش آموخته 

رشته تاريخ در دانشگاه پوآتيه (1960–1965) است.
عصر  و  اسكندر  هخامنشيان،  روى  بر  عمدتًا  بريان  پژوهش هاى 

هلنيستى متمركز است.
على موسوى (باستان شناس ايرانى آمريكايى و كارشناس موزه هنر 
لس آنجلس است كه سال ها تجربه و پژوهش خود را در زمينه تمدن 
باستانى ايرانيان لحاظ كرده است. از او تا كنون دو كتاب به انگليسى 
و آلمانى پيرامون آثار ايران باستان و دوره هخامنشيان به رشته تحرير 

درآمده است.
ايرانشهر از حمايت  خانم اخوان از انتشار اين شماره قدردان است.
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در اين شماره تنى چند از دست اندركاران فرهنگى، اجتماعى و علمى را كه 
در زمينه تاريخ ايران باستان فعاليت كرده اند معرفى ميكنيم. به زودى در 

وب سايت ايرانشهر شمار بيشترى از اين دوستان معرفى خواهند شد. 

دانشگاه  استاد  دريايى  تورج  دكتر 
و  ايران  «تاريخ  رشته  در  ايرانى االصل 
هيئت  اعضاى  از  و  پارسى زبان»  جوامع 
مديره مركز مطالعات ايرانى دكتر سموئل 
در دانشگاه كاليفرنيا است كه به دو زبان 
انگليسى و فارسى مى نويسد. از او تاكنون 
چاپ  به  مقاله  ده ها  و  كتاب  چندين 
رسيده است و بخشى از آثار انگليسى او به 

فارسى نيز ترجمه شده است. مديريت پروژه «ساسانيكا»، ويراستارى نشريه 
«نامه ايران باستان» و انتشار مقاالت در گاهنامه هاى مهم ايران شناسى از ديگر 

فعاليت هاى دريايى است.
تورج دريايى به تازگى كتابى را تحت عنوان كوروش بزرگ كه مجموعه 
اى از مقاالت تحقيقى پيرامون اين پادشاه تاريخ ساز ايرانى است به قلم خود 
او و تنى چند از پژوهشگران تاريخ ايران باستان، به رشته تحرير درآمده 
است را ويراستارى كرده است كه در نوع خود يكى از بهترين مجموعه هاى 

منتشر شده در اين زمينه است.

چهل  دهه  اواخر  از  ميرزادگى  شكوه 
خورشيدى، فعاليت خود را در زمينه داستان 
نويسى، شعر و روزنامه نگارى از نشريه 
فردوسى و سپس روزنامه كيهان شروع كرد 
و ظرف چند دهه اخير، چه ايامى كه در ايران 
بود و چه در سال هاى تبعيد، آثار متعددى در 

زمينه هاى ادبى و فرهنگى داشته است.
اندازى  راه  با  سال 2007  در  ميرزادگى 
در  پاسارگاد  نجات  عنوان  با  كارزارى 
اعتراض به آب گيرى سد سيوند كه آثار 

باستانى دشت پاسارگاد و تنگه بالغى را به صورت جدى تهديد مى كرد 
توانست توجه جامعه جهانى به جنايت خاموش فرهنگى در ايران جلب نمايد.

يكى از مهمترين دستاورد هاى او كه امروزه اداره بنياد ميراث پاسارگاد را اداره 
مى كند تعيين روزجهانى كوروش بزرگ در 29 اكتبر هر سال است.

 در حال حاضر شكوه ميرزادگى مسئول امور اجرايى سازمان غير انتفاعى 
صداى ميراث فرهنگى جهان است، كه در اكتبر 2012 تاسيس شده و هدفش 
حفظ آن دسته از ميراث فرهنگى و تاريخى بشرى است كه به خاطر فقر، جنگ، 

تبعيض هاى سياسى و مذهبى و حكومت هاى بى توجه در خطر افتاده اند

دكتر اسماعيل نورى عالء از فعال ترين 
شاعران و منتقدان و روزنامه نگاران و از 
پيگيرترين مفسران و مدافعان شعر موج نو 
در دهه هاى چهل و پنجاه بود. او به همراه 
احمدرضا احمدى، محمدعلى سپانلو، غفار 
حسينى و نادر ابراهيمى انتشارات طرفه را 
به نيت دفاع از هنر موج نو و پشتيبانى از 
هنرمندان موج نويى (به ويژه شاعران)، در 
با  و  بود  كرده  تأسيس  چهل  دهه  اوايل 
انتشار چندين ُجنگ و داستان و مجموعه 
اشعار و نگارش مقاالت فراوان در نشريات 

متعدد توانسته بود كه حركت موج نو را تسريع كند.
او پس انقالب و در دوران مهاجرت به يكى از چهره هاى شناخته شده و 
تئوريسين هاى توسعه سكوالريسيم براى احياى دموكراسى در ايران مبدل 
شد كه بخش عمده اى از عمر خود را در راه اعتالى ايرانى آزاد و دموكرات  

از مسير سكوالريسيم صرف كرده است. 
دكتر نورى عال همواره در راستاى حفظ ميراث فرهنگى و باستانى ايران با 

زبان و قلم خود همراه و نيز عضو هيئت امناى بنياد ميراث پاسارگاد است.

دكتر كاوه فرخ، مدرس تاريخ دانشگاه 
برجسته  نويسنده  و  كلمبيا  بريتيش 
كتاب هاى تاريخى در مورد ايران است.
درضمن او مشاور و متخصص دانشكده 

مشاوره كالج النگارا هم مى باشد.
با  را  خود  دكتراى  و  ليسانس  فوق  او 
موضوع «روابط بين فرايندهاى شناختى، 
اشتباهات و تجربه زبانى در بزرگساالن 
فارسى زبان يادگيرنده انگليسى به عنوان 
كلمبيا  بريتيش  دانشگاه  از  دوم»  زبان 

دريافت كرده است.
فرخ به سبب اين كه يك ايرانى تبارست و در يونان زاده شده و كودكى اش 
را در آن جا گذرانده، به تاريخ ايران كهن و يونان باستان عالقه مند بوده. وى 
هم اكنون از جمله مدرسين بخش مطالعات استمرارى دانشگاه بريتيش كلمبيا 
در زمينه تاريخ ، عضو انجمن جهانى مطالعات بين المللى وابسته به دانشگاه 
استنفورد، مشاور در مطالعات ايرانى در انجمن مطالعات يونانى- ايرانى، 
عضو انجمن حفظ خليج فارس، عضو هيات امناى بنياد ميراث پاسارگاد و 

مسئول بخش باستان شناسى اين بنياد است.

تورج دريايى
شكوه ميرزادگى

كاوه فرخاسماعيل نورى عال
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پرونده 

حقوقدان،  حكمت،  هرمز  دكتر 
ايرانشناسى  سردبيرنشريه  و  پژوهشگر 
است كه در معرفى دستاوردهاى فرهنگى 
و تمدن باستانى ايران به جهانيان كوشش 

هاى مجدانه اى كرده است.
دكتر حكمت را مى توان از چهره هاى 
ساليان  در  كه  دانست  آزاديخواه  فعال 
و  ايرانى  مجامع  در  همواره  گذشته 
بشر،  حقوق  از  دفاع  براى  ايرانى  غير 
معنوى  داشته هاى  و  مدنى  آزادى هاى 

مردم ايران كوشيده است.
هرمز حكمت در راستاى بازشناسى افتخارات ملى و تمدن ارزشمند 
همكارى  با  است و همراه  داشته  فراوانى  باستان هم تالش هاى  ايران 
نزديك با معتبرترين جريانات اجرايى و فكرى دلسوز و عالقمند به 
اعتالى نام و تمدن كهن ايران تالش داشته است يا در دفاع از ميراث 

غنى ايرانيان كوشا باشد.
دكتر هرمز حكمت يكى از اعضاى فعال بنياد ميراث پاسارگاد است كه 

در نامگذارى روز كورش كبير نقش داشته است.

اصفهان،  متولد  دادخواه،  محمدعلى 
زندانى  دادگسترى،  يك  پايه  وكيل 
از  يكى  بشر،  حقوق  فعال  سياسى، 
و  بشر  حقوق  مدافعان  كانون  اعضاى 
بنيانگذاران  از  و  كانون  اين  سخنگوى 

آن است.
وكالتش  او  كه  مهمى  پرونده هاى  از 
مى توان  دارد  و  داشته  عهده  بر  را 
دراويش  حسينيه  واقعه  پرونده  از 
و  سلطانى  عبدالفتاح  پرونده  گنابادى، 

پرونده ملى مذهبى ها اشاره كرد.
ساختن  و  سيوند  سد  آبگيرى  از  جلوگيرى  مانند  مواردى  در  او 
فعال  نقشى  نيز  اصفهان  نقش جهان  ميدان  اطراف  در  جهان نما  برج 

داشته است. 
تالش هاى دكتر محمد على دادخواه كه با از جان گذشتگى و در 
داخل ايران به روشنگرى در اين زمينه مبادرت ورزيد و در همكارى 
ابنيه  سيستماتيك  تخريب  از  تا  كرد  تالش  پاسارگاد  ميراث  بنياد  با 

تاريخى ايران جلوگيرى كند شايان تقدير است.

سال 1318  در  زعيم  كورش  مهندس 
در كاشان به دنيا آمد. مادر بزرگ كورش 
زعيم، نواده مال احمد نراقى و محسن 
شوراى  عضو  او  بود.  كاشانى  فيض 
آثار  مى باشد.  ايران  ملى  جبهه  مركزى 
زمينه هاى  در  زعيم  كورش  از  متعددى 
ساختمان»،  آموز  «خود  مثل  علمى 
زنده  «راهبرد  رياضيات»،  «كتابدستى 
مانى»، «زيست انرژى»و تاريخى از جمله 
«بزرگان كاشان»، «امپراتورى شوروى به 
كجا مى رود؟» و «تاريخچه جبهه ملى از 

پيدايش تا كودتاى 28 مرداد» انتشار يافته است. او بارها توسط ماموران 
جمهورى اسالمى بازداشت و بازجويى و زندانى شده است.

تهيه  و  پاسارگاد  ميراث  بنياد  با  نزديك  همكارى  با  زعيم  مهندس 
اطالعات و مختصات فنى آب گيرى سد سيوند  و اثبات خطرات 
ناشى از آن براى محدوده حافظت شده باستانى تنگه بالغى و دشت 
پاسارگاد توانست در مبارزه با تخريب آثار باستانى ايران تاثيرى بالقوه 
به  بزرگ)  كوروش  درباره  رهبرى(پژوهشى  هنر  كتاب  باشد.  داشته 

ترجمه او از شركت كتاب منتشر شده است.

محمد على دادخواههرمز حكمت

كوروش زعيم
دكتر شاهين سپنتا دانش آموخته دكتراي 
حرفه اي دامپزشكي و كارشناس ارشد 
موسس  و  دامپزشكي  بهداشتي  مميزي 
اصفهان  حيوانات  از  حمايت  انجمن 
هيات  در  عضويت  بر  عالوه  كه  است 
به  اصفهان،  دوستداران  انجمن  موسس 
درباره  پژوهش  به  گسترده اى  صورت 
ميراث فرهنگي و تاريخي ايران و به ويژه 
جشن هاي ملي و فرهنگ ايران باستان 

اشتغال داشته است.
دكتر سپنتا كه در مقام يك عضو فعال جبهه 

ملى ايران در داخل كشور به فعاليت مدنى براى توسعه دموكراسى اشتغال دارد 
در مقام يك روزنامه نگار آزاد و وبالگ نويس هم مجموعه ارزشمندى از 

مقاالت و تحقيقات خود را در وبالگ مشهور ايران نامه منتشر كرده است.
دكتر سپنتا در راستاى روز جهانى كوروش و حفظ آثار باستانى ايران از 

نزديك با بنيادميراث پاسارگاد همكارى داشته است.
و  بازداشت  مدتى  براى  انتخابات 1388  جريان  در  مدنى  فعال  اين 

زندانى شد.

شاهين سپنتا

C  Copyright 2013 Ketab Corp.2727 مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره11، جدول ايرانشهر شماره 57، همراه با پنجمين ضميمه پزشكى و سالمت ايرانشهر، اكتبر2013



پرونده

چهره هاى  از  عبقرى  شهال  دكتر 
فعاليت هاى  حوزه  در  شده  شناخته 
و  زنان  حقوق  بر  تمركز  با  اجتماعى 
ايرانى  احياى  براى  دموكراتيك  اصول 
آزاد است كه در ساليان گذشته با همه 
توان در حوزه هاى گوناگون فرهنگى، 
اجتماعى و هنرى كوشيده است همواره 
يار و همراه زنان و ديگر كوشندگان راه 

آزادى و دموكراسى در ايران باشد.
ايران  تاريخ  زمينه  در  عبقرى  دكتر 
از  بيش  معرفى  براى  تالش  و  باستان 

پيش آن به همگان نيز كوشش هاى خوبى به انجام رسانده است كه 
دبيرى بنياد ميراث پاسارگاد و تالش براى معرفى روز جهانى كوروش 

از اهم اين فعاليت ها به شمار مى رود.
ايشان همواره اعتقاد داشته است كه در طول سى سال گذشته كه مردم 
در سايه جنايات هولناك جمهورى اسالمى در زمينه هاى گوناگون 
زيسته است، الزم بوده است تا با اتكا به پتانسيل غير قابل انكار تاريخى 

خود راه مبارزه و تالش براى آزادى و دموكراسى را بپيمايند.

تهران،  متولد  كنعاني  ناصر  پروفسور 
ادامه  جهت  رياضي  ديپلم  اخذ  از  پس 
تحصيل به خارج از كشور مي رود. درجه 
دكتري D.Sc خود را در رشته  فيزيك 
جامدات از دانشگاه فني برلين در آلمان 
دريافت مي كند. چهارسال در انستيتوي 
و   (M.I.T) ماساچوست  تكنولوژيكي 
دانشگاه فلوريدا به عنوان استاد مدعو در 
امريكا سپري مي نمايد و مجددا به آلمان 
باز مي گردد. در حال حاضر پروفسور 
كنعاني استاد دانشگاه فني برلين مي باشد.

كنعاني يكي از متفكران فرهيخته عرصه علم، ادب و هنر ايران مي باشد 
وي در آلمان و در تاالر مشاهير آن كشور در كنار بزرگاني مانند آلبرت 
انيشتين قرار دارد. تسلط كامل بر پنج زبان زنده دنيا، اور ا در مكان برجسته 
اي جهت معرفي بزرگان و مفاخر ايران زمين در مجامع بين المللي قرار 

داده است.
و  علمى  غناى  به  پاسارگاد  ميراث  بنياد  در  او  همكارى  و  تالش ها 
تاثيرگذارى روند حمايت و نگهدارى از آثار باستانى ايران كمك كرده است.

نعمت ميرزازاده آزرم در 1317 خورشيدى 
در مشهد زاده شد. زبان و ادبيات فارسى 
و علوم اجتماعى را  تحصيل و تحقيق و 
تدريس كرده و دوره ى دكتراى مردم شناسى 
و جامعه شناسى سياسى را  در دانشگاه 

پاريس گذرانده است .
 1340 از  اش  فرهنگى  فعاليت هاى 
ماهنامه   و  ادبى  خراسان  با  خورشيدى 
هيرمند در مشهد آغاز شده و برآيند آن 
تا كنون افزون بر نوشتارهاى پژوهشى در 
گستره  فرهنگ و ادب فارسى 16 مجموعه 

شعر است .
نعمت آزرم پس از انقالب با انتشار دو مجموعه ى شعر : گلخون ، اسفند 
1358  و گلخشم ، تابستان 1360، نا سازگارى آشتى ناپذير خود با ارتجاع 

مذهبى را به روشنى نشان داد .
نعمت آزرم از اعضاى موسس كانون نويسندگان ايران - تهران 1347  و كانون 

نويسندگان ايران در تبعيد - پاريس 1982 است .
نعمت آزرم  از سال 1361 برابر با 1982 به عنوان پناهنده ى سياسى در پاريس 

زندگى مى كند . ايشان عضو هيئت امناى بنياد ميراث پاسارگاد بوده است.

متخصص  فراى  نلسون  ريچارد 
برجسته ايران شناسى و استاد بازنشسته 
دانشگاه هاروارد است. او به زبان هاى 
آلمانى،  و  روسى  و  عربى  فارسى، 
فرانسوى، پشتو، ازبك و تركى مسلط 
است و با زبان هاى اوستايى و پهلوى و 
سعدى آشنايى كامل دارد. تالش هاى او 
منجر به ايجاد كرسى تدريس مطالعات 
به  او  و  شد  كلمبيا  دانشگاه  در  ايرانى 
مطالعات  كرسى  استاد  اولين  عنوان 
ايرانى منصوب شد. بعدها آن جا را به 

يارشاطر  احسان  به  او  از  پس  سمت  اين  و  كرد  ترك  هاروارد  قصد 
آقاخان  صدرالدين  هاروارد  دانشگاه  در  شد.  واگذار  ايرانى  محقق 
دانشجوى فراى در رشته تاريخ ايران بود. فراى نامه اى به پدر او كه 
رهبر بزرگ فرقه اسماعيليه بود، نوشت و آقاخان در پاسخ موافقت 
كرد هزينه يك كرسى تدريس مطالعات ايرانى در هاروارد را بپردازد. 
هم چنين يكى از برجسته ترين كارهاى فراى در هاروارد تأسيس «مركز 

مطالعات خاورميانه» بود.

ناصر كنعانىشهال عبقرى

ريچارد فراىنعمت آزرم
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تاريخ معاصر به روايت تمبر

راوى: پرويزكاردان

ابنيه باستانى ايران روى تمبر 
اگرچه همواره تمدن و تاريخ باستانى ايران مورد توجه و احترام ملل 
گوناگون بوده است اما بى ترديد تا قبل از انقالب مشروطه و رواج تجدد 
در ايران، خود ايرانيان از اين پشتوانه غنى فرهنگى خود كمترين اطالع را 

داشتند.
اين عدم توجه به گذشته درخشان باستانى ايرانيان همان ميزان كه در 
بطن جامعه و كوچه و بازار جارى و سارى بود، در ذهن سالطين و مقامات 
نيز رواج داشت و به همين علت است كه مى بينيم در طول تاريخ تمبر هم 
از آغاز آن در عصر ناصرى تا زمان تاجگذارى احمد شاه قاجار  در آستانه 
جنگ اول جهانى، نشانى از ابنيه وآثار تاريخى ايران باستان روى تمبر ايران 

نيست.
بد نيست در ابتداى اين بحث به اين نكته مهم اشاره كنم كه در دوره هاى 
مختلف، تمبر به عنوان سفير فرهنگ يك مملكت شناخته مى شود و به 
تبع ارسال مراسالت پستى از يك كشور به اقصى نقاط دنيا، مردم با ديدن 
تمبر كشور با جمبه هاى گوناگون فرهنگى كشور مبدا بيش از پيش آشنا 
مى شدند.حال آنكه اين تاثير در همان زمان و در داخل مرز هاى كشور نيز 

به عينه ديده مى شد.
سرانجام چند سال پس از انقالب مشروطه اين مهم در خصوص تمبر 

توجه مقامات ايران را به خود جلب كرد.

همانطور كه گفته شد از پيدايش و رواج استفاده از تمبر در ايران كه 
همزمان با  زمامدارى ناصر الدين شاه قاجار اغاز شد به صورت غالب 
تصوير پادشاه وقت روى تمبر چاپ مى شد كه فقط براى دوران كوتاهى 
در خالل انقالب مشروطه اين مهم متوقف شد و نوعى بلبشوى سياسى كه 
ايران را فرا گرفته بود موجب شد تا شاهد انتشار برخى تمبر هاى متفاوت 

باشيم.
اما با تثبيت قدرت دولت مركزى و همزمان با تاجگذارى احمد شاه قاجار 
در تيرماه 1293 خورشيدى مطابق با 1914 ميالدى سرى تمبر به مناسبت 
اين رويداد به دست طبع سپرده شد كه در آن براى نخستين بار از تصاويرى 

از تخت جمشيد استفاده شده بود.
بد نيست به اين نكته اشاره كنيم كه تا همين زمان يعنى اواخر دوران 
قاجاريه تخت جمشيد و سلسله پادشاهى هخامنشيان براى اهالى واليات 
محروسه ايران ناشناخته بود و آن بخش از مردم كه به نيت سفر از كنار آن 
گذشته بودند بيشتر اين ويرانه هاى قديمى را محل اجتماع اجنه و يا خانه 
شياطين قلمداد مى كردند. از اين رو وقتى براى نخستين بار تمبر ايرانى مزين 
به تصاويرى از تخت جمشيد و شكوه باستانى ايران مى شود به خوبى 
مى توان دريافت كه مسئوالن فرهنگى وقت ايران دريافته بودند كه بايد 
جامعه را از پيشينه تاريخى خود بهتر و بيشتر آشنا كنند و در همين مسير 
است كه تمبر ايرانى به ابزارى براى شناساندن ابنيه تاريخى و ريشه هاى 

هويتى ايرانيان مبدل مى شود.
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تاريخ معاصر به روايت تمبر
منشور كوروش روى تمبر يك تمبر- يك داستان

در بيستم تيرماه 1350 خورشيدى و همزمان با نخستين روز برپايى 
جشن هاى 2500 ساله شاهنشاهى براى اولين و آخرين بار تصويرى از 
منشور كوروش روى تمبر ايران قرار گرفت كه به نوبه خود در تاريخ 

بى نظير است.
جشن هاى 2500 ساله شاهنشاهى ايران نام مجموعه جشن هايى است 
كه به مناسبت دوهزار و پانصد سال تاريخ مدون شاهنشاهى ايران و در 
زمان سلطنت محمدرضا شاه پهلوى از تاريخ 12 تا 16 اكتبر 1971 (برابر 
با 20 تا 24 مهر 1350) در تخت جمشيد برگزار شد. در اين جشن ها، 
سران حكومتى و پادشاهان 69 كشور جهان شركت كردند و تمدن و 

تاريخ كهن ايران را ارج نهادند.
بنا به برخى منابع، پيشنهاد برگزارى جشن ها اول بار توسط شجاع الدين 

شفا مطرح گرديد.
براى برگزارى جشن ها سازمان شوراى مركزى جشنهاى شاهنشاهى 
تاسيس شد كه رياست عاليه آن با شخص شاه و حسين عالء وزير دربار 

وقت هم به عنوان رئيس شوراى مركزى جشنها تعيين شده بود.
آغاز مراسم در پاسارگاد و در جوار آرامگاه كوروش بود كه طى آن 
شاه نطق خود را خواند و سپس سران و پادشاهان 69 كشور جهان، به 

كوروش بزرگ اداى احترام كردند.
ده ميليون بيننده، اين مراسم را از تلويزيون تماشا كردند. پس از پايان 

پيام شاه، 101 تير توپ در آسمان پاسارگاد شليك شد.

به هر روى تمبر تاجگذارى احمد شاه قاجار اگرچه در تيرماه 1293 
خورشيدى در هارلم هلند به چاپ سپرده مى شود اما به دليل تقارن اين ايام 
با وقايع آغازين جنگ اول بين الملل، اين تمبر در فروردين سال بعد يعنى  

1294 خورشيدى به تهران رسيده و در اختيار عموم قرار مى گيرد.
در خصوص اين سرى تمبر ذكر اين نكته ضرورى است كه با اينكه اين 
سرى تمبر از زيباترين تمبرهاى ايرانى عصر قاجاريه است ولى به دليل 
اينكه در تيراژ بسيار بااليى منتشر شد و به وفور از آن در اختيار عالقمندان 
قرار دارد، از بهاى بااليى نزد كلكسيونرهاى تمبر برخوردار نيست. اما شايد 
ارزش فاخر اين تمبر در معرفى تخت جمشيد به بخش وسيعى از مردم 

ايران بود تا پيشينه تاريخى خود را بهتر بشناسند.
در 9 بهمن 1326 و در جريان هزاره بوعلى سينا يكى ديگر از فاخرترين 
سرى تمبر هاى ايرانى كه به سيماى ابنيه و آثار باستانى ايران مزين است به 
چاپ مى رسد كه در 5 سرى 5 تايى منتشر و روانه بازار مى گردد كه فقط 
در سرى آخر تصويرى از مقبره بو على سينا منتشر شده است. اما روى اين 

تمبر ها نماهاى متعددى از ابنيه تاريخى ايران چشم نوازى مى كند.
در 15 خرداد 1343 خورشيدى نيز پاريس پايتخت فرهنگى اروپا، ميزبان 
نمايشگاهى با شكوه بود كه «هفت هزار سال هنر ايران» نام داست و به 
درستى نيز هنر مرز و بوم آريايى را به نمايش مى گذاشت. در خالل اين 
نمايشگاه هم مجموعه اى  زيبا از تمبرهاى منقش به نقوش باستانى ايران به 

انتشار رسيده است.
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يك سبد حكايت

ِدمار از كسي برآوردن ؛ 
فلك كردن ؛ پوست كسي را 

كندن ؛ به توپ بستن و ...
مجازاتهاي قجري: دِمار از كسي برآوردن؛ فلك كردن؛ پوست كسي را 

كندن؛ به توپ بستن و ...
حتما اين اصطالح را فراوان بكار برده ايد. يا شنيده ايد و يا با آن كسي 
را تهديد نموده ايد كه دمار از روزگارت در مياورم و فالن و بيسار... اين 
دمار چيست و چگونه بر مي آيد؟ براي دانستن ريشه اين تهديدات بد 
نيست نمونه اي از مهمترين تنبيهات عصر قجري را در تهران قديم برايتان 

بازگو كنم:
مرسوم ترين و معمول ترين شيوه تنبيه مجرمان در تهران قديم «چوب و 
َفَلك» بود.  به اين صورت كه مجرم را روى زمين خوابانيده و پاهايش 
را در بين تسمه اى كه دو سر آن به يك قطعه چوب بسته شده بود، قرار 
مى دادند و در حالى كه دو نفر طرفين چوب فلك را در دست داشتند، 
شخص سومى به وسيله تركه هاى چوب مشغول ضربه زدن بر كف پاى 
مجرم مى شد و گاهى نيز دست مجرمان را بر يك سه پايه بلند بسته و آنان 

را در مالء  عام شالق مى زدند.
 

البته در تهران قجري، مجازات مجرمان تنها به فلك كردن محدود 
نمى شد. بلكه بريدن دست، پا و كور كردن چشم و بريدن گوش و بينى 
نيز در مورد كسانى كه مرتكب جرايم سنگين ترى شده بودند، اعمال 
تهران  در  كه  داشته  طوالنى  سابقه  ايران  در  چشم  كردن  كور  مى شد. 
قديم اعمال مى شد. به طورى كه نوشته اند وقتى يكى از افراد خانواده 
سلطنتى براى شاه وقت خطرناك تشخيص داده مى شد، مجازات خاصى 
در موردش به مرحله اجرا درمى آمد و به دستور شاه، حكم كور كردن 
چشم صادر مى شد. زيرا فرد نابينا يا داراي نقص عضو هرگز به سلطنت 
برگزيده نمي شد و براي هميشه خطر رقابت فرد مورد نظر مرتفع مي شد.

 
شيوه كار به اين صورت بود كه با مالش دادن رگ هاى شقيقه محكوم، 
شديد  فشار  با  ميرغضب  آنگاه  و  شده  چشم  مردمك  انبساط  باعث 
انگشت شصت، چشم را از حدقه خارج ساخته و با يك چاقو تيز رگ 
و اعصاب آن را مى بريد. صحنه اي رقت آور و بسيار رعب برانگيز بود. 
طبعاً روي سايرين تأثير عميق داشت. نقل مي كنند كه برخى پادشاهان با 
فرزند ارشد خود چنين مى كردند تا خطر سوءقصد از سوي وليعهد را 
از ميان ببرد. امروز هم هر وقت شخصي كاري انجام دهد كه مخالف يا 
مخالفين داشته مي گويد: «به كوري چشم فالني ...» يا «فالني رو كورش 

كردم و اينكار رو كردم...»
به توپ بستن: يكى از بدترين و وحشتناك ترين نوع مجازات اين 
بوده كه شخصى كه محكوم به اعدام بوده را در برابر لوله توپ قرار 
مى دادند و توپ را آتش مى كردند. دزدان خشن و آدمكش، متجاوزين به 
نواميس مردم و قاتالن قصي القلب چنين مجازاتي در انتظارشان بود. در 
اين صورت بدن شخص مجرم تكه تكه مى شده و هيچ اثرى از آن باقى 
نمى ماند. امروزه وقتي شخصي را به شدت مورد هجمه لفظي قرار داده، 
به طوري كه فرد مورد خطاب توان كوچكترين دفاعي از خود را نداشته 
و كامًال تسليم مي شود مي گويند: « فالني، بهماني رو به توپ بسته بود...» 
و مقصودشان اين است كه ديگر چيزي از اعتبار فرد باقي نگذاشته و 

همچون زماني كه فردي را در مقابل توپ مي گذارند.
بريدن اعضاى بدن تنها براى مجازات فرد خاطى نبود، بلكه حتى براى 
مجازات محكومان به مرگ هم اين مورد اجرا مى شد. عامالن اين كار 
به «ميرغضب» شهرت داشتند كه در كارشان صاحب اختيار بوده و براى 
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مرز هاى انديشه

انسان همواره از بدو پيدايش با يك سوال اساسي روبرو بوده است و آن 
سوال اساسي اين بوده است. «من كيستم؟» و در تالش براي يافتن پاسخ اين 
سوال از مسيرهاي گوناگون عبور كرده است، چون خرافات، مذهب، فلسفه، 
علم و عرفان. تا اينكه در نهايت در مسير تكامل و بلوغ ذهني قرار گرفته و 
موفق شده در پاسخ به اين سوال اساسي، پاسخ هاي مقبول تري ارائه دهد و در 
طول زمان توانسته است دستاوردهاي بي نظيري بيافريند كه زمينه هويت فرهنگي 
هر جامعه اي را فراهم مي سازد. هويتى كه انديشمندان جامعه براي عبور دادن 
بسياري  تالش هاي  آن  راه  در  انحرافات  و  خرافات  مسير  از  درست  انديشه 
كردند و بى ترديد در دستيابي به حقيقت، خون دل بسيار خوردند و در نهايت 

داشته هاى خود را براي نجات جامعه عرضه كردند. 
اين متفكران كه از عصر خويش جلوتر و پيشتاز بودند در زمان خود مهجور 
مانده اند و در بسياري از موارد گنجينه هاي بازمانده از آنان در اعصار بعد از آنها 
هم مورد غفلت قرار گرفت و اين سرمايه هاي عظيم كه مي توانست نجات بخش 
جامعه باشد به دليل اهمال جامعه يا مورد بي مهري قرار گرفت و يا آن قدر بد 
عرضه شد كه نتوانست جاذبه كافي براي نسل هاى جديد را داشته باشد و لذا 
حاصل تمام تالش عارفان، انديشمندان و نخبگان در دستيابي به حقيقت در 
نهايت صرفاً در گوشه كتابخانه خاك مي خورد و يا اينكه فقط نامي قابل احترام 
از متوليان آن باقي مانده است. بدون درك آموزه هاي با ارزش آنها كه نتيجه اش 
رنگ باختن ميراث گرانمايه اي است كه نه تنها به بالندگي روز افزون مان نيفزود، 

بلكه گهگاه با جامعه اي ما را مواجه ساخته است دچار فقر فرهنگي!!!
محمد علي طاهري استاد گرانقدر عرفان در كتاب عرفان كيهاني در اين زمينه 

مي نويسد:
«ايران كه پايگاه صاحب نامي براي عرفان به شمار مي رفته و در دامان خود 
عرفاي زيادي را پرورش داده تاكنون نتوانسته چهارچوب قابل فهمي در اين 
زمينه به دنيا عرضه كند. كه ضمن سهولت فهم بتواند براي همگان عملي و 
سهل الوصول باشد. زيرا ديگر دوره پناه بردن به غارها و آويزان نمودن خود 
در چاه ها و ... سپري شده و همه چيز براي انسان بايد به سادگي حاصل شود! 
انسان امروز شديداً با مشكل كمبود وقت روبرو است و براي همه كارهايش 
مي خواهد با جدول زمان بندي پيش رفته، دقيقاً بداند كه چه چيزي را و با صرف 

چه مدت زمان، به دست خواهد آورد و ديگر حوصله الزم براي وارد شدن به 
مسايل پيچيده را ندارد. ضمن اينكه شديداً نيازمند صحبت هاي جديد، روشن 

و واضح است.
هان سخن تازه بگو، تا دو جهان تازه شود
بگذرد از هر دو جهان، بي حد و اندازه شود

نوبت كهنه فروشان درگذشت
نوفروشانيم و اين بازار ماست

همچنين دوران كلي گويي و حرف هاي صرفاً زيبا گذشته است و آن چه را 
كه بر زبان جاري كنيم بايد در عمل نشان دهيم، به خصوص زماني كه اين 

صحبت ها در دنياي عرفان باشد. بايد حتماً جنبه عملي آن آشكار شود.
در غير اين صورت، نوشته ها اشكالي روي كاغذ و گفته ها اصواتي در فضا 
هستند و در عصر حاضر، حرف و نوشته ديگر به درد انسان دردمند و بي حوصله 

نمي  خورد و پاسخگوي نياز او نيست.
كاري زدرون جان تو مي بايد 

وز قصه شنيدن اين گره نگشايد
يك چشمه آب، در درون خانه
به زان رودي كه از برون مي آيد

و حاال، امروز ايران تبديل به محل و جوالنگاه عرفان كليه اقوام و ملل گرديده 
است. عرفان هاي سرخ پوستي، تبت، چين، ژاپن، هند، فيليپين، ويتنام و ... حتي 
عرفان غربي به شكل ها و رنگ هاي گوناگون با قيافه حق به جانبي كه انگار 
پيشكسوت عرفان دنيا بوده اند براي ما از عشق صحبت مي كنند و گفته هاي 
چندين و چند ساله خودمان را با آب و لعابي چنان به خودمان عرضه مي كنند 
كه انگار ما هرگز اطالعي از دنياي عشق نداشته ايم. متأسفانه در چنين شرايطي، 
جاي عرفان نظري و عملي ايران كامًال خالي است در حاليكه اين عرفان در بطن 

خود چنان غني است كه مي تواند دنيا را مجذوب خود نمايد.
متأسفانه هم اكنون ما در معرض نوعي «القاي فرهنگي» قرار گرفته ايم كه به 
مراتب از تهاجم فرهنگي خطرناكتر است. زيرا به زبان بي زباني و بسيار پنهاني 
به ما القاء مي كند كه در حيطه عرفان حرفي براي گفتن نداريم و محتاج آن 
هستيم كه به دريافت هاي ساير ملل پناه ببريم. و بدين  ترتيب از سرتاسر دنيا 

لزوم بيان مفاهيم عرفانى به زبان روز

آناهيتا قناعى
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مرز هاى انديشه
تكنيك هاى مختلف تحت عنوان عرفان و با زيرمجموعه اى از آن به ايران صادر 
شده است. در حالي كه در تعريف عرفان خواهد آمد كه دنياي عشق و عرفان 

دنياي بي ابزاري است و نمي تواند از هيچ گونه فن و تكنيكي برخوردار باشد.
افرادي كه با اين تعريف آشنا نيستند، مسائلي غيرعرفاني را به عنوان عرفان 
پذيرفته و نسبت به آن تعصب پيدا كرده اند تا جايي كه نسل جديد ما به تدريج 

به اين باور رسيده كه ايران صاحب عرفان قابل عرضه اي نيست.
اين موضوع دل هر ايراني را كه از عرفان ايران چند كلمه بداند و يا از عرفان 
ايران چند بيت شعر شنيده يا خوانده باشد، به درد آورده. اين احساس را در ما به 
وجود مي آورد كه وارثان خوبي براي عرفان پرمحتواي خود نبوده و نتوانسته ايم 

از عرفان ديرينه خود بهره كافي ببريم.
البته همان طور كه اشاره شد. اين مسأله به علت سهل انگاري و خود باختگي ها 
از يك طرف و به روز نشدن تفكرات و چارچوب عرفان نظري از طرف ديگر 
است و اين كه براي ارايه به نسل جديد و دنياي امروز كارى نو صورت نگرفته 
و مشكالتي هم براي عرضه آن در جامعه وجود داشته كه اين سرمايه گران بها در 
پرتو ابهام و فراموشي  قرار گرفته است. اين جاست كه متوجه مي شويم حاصل 
زحمات و دريافت هاي ماورايي همه عرفاي ايران در گوشه كتابخانه ها خاك 
مي خورد و مثل «آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي كرد» در مورد ما مصداق 

پيدا كرده است.
در اين برهه از زمان به داليلي كه ارائه گرديد، هر كس چيزي از عرفان اين 
مرز و بوم براي عرضه به نسل جديد و دنيا در اختيار دارد بايد به پا خاسته و در 

اين حركت بزرگ يعني اعتالي عرفان ايران سهيم باشد.»
با بررسي اين موضوع از اين منظر مي توان دريافت عرفان در دنياي امروز 
عنصر اصلي جان بخشيدن به هويت فرهنگي جوامع و ملل مختلف شده است. 
بررسي تاوان هاي سنگيني كه تا امروز داده ايم  بايست انگيزه كافي را براي 
بيداري به ما عطا كند تا دست  از سهل انگاري برداريم و براى نجات خود و 
جامعه مان به پا خيزيم و آگاهي و عشق را در جاي جاي زندگي مان جاري 
كنيم و باور كنيم عرفان يك مفهوم فانتزي و شخصي نيست كه فقط مختص 
افراد خاصي باشد. بلكه درك حقيقت جاري در تمام رفتارها و مناسبات جامعه 
است كه با فراگيرى آن مي توان به سمت ايجاد كيفيت ناشي از شناخت هستي 
پيشرفت تا جاذبه هاي نو در گوشه هاي زندگي مان يافت شود و با شناخت خود 
در تماميت خود و پي بردن به اسرار هستي به درك چرايي ها دست يابيم و از 
اين راه به درمان جسم، روان و ذهن خود نائل شويم و به بلوغ رواني و ذهني 

برسيم كه يكي از مهمترين خاستگاه هاي هر انساني مي تواند باشد.  
 اين در حالي است كه ما در معرض يك فريب بزرگ تاريخي قرار گرفته ايم 
و آن اينكه با شنيدن نام عرفان،  به ياد مسير صعب العبوري مي افتيم كه عبور از 
آن كار هر كسي نيست و با زندگي روزمره ما مغايرت دارد و هم اينكه به ما 
گفته شده «آنكه را اسرار حق آموختند/ مهر كردند و دهانش دوختند» و اين 
شعر را اين گونه معني كرده اند كه انديشمندان و عارفان ما در سكوت به سر 
برده اند و آنچه از حقيقت و فيض بر آنها جاري شد را ارائه نكردند و نزد خود 
نگه داشتند. اما با  نگاهي به زندگي آنها درمي يابيم كه آنها نه تنها ساكت نبودند 
بلكه علي الرغم تمام فشارهاي اجتماعي كه بر آنها وارد شد همچنان پرجوش و 
خورش ماندند و فرياد حقيقت را سر دادند. اين جامعه بود كه با عدم درك آنها، 
حالج ها بردار آويخت و عرفاي ما را چنان در عصر خود خون به جگر كرد كه 

موالنا مي فرمايد:« من اگر خراب و مستم سخن ثواب گويم».
و حاال امروز نوبت ماست تا تحقيق در اين وداي را بر خود واجب بدانيم نه 
فقط براي اينكه اقدامي فرهنگي انجام داده باشيم. بلكه بدانيم راه نجات بخش 

براي انسان و دنياي امروز راهي جز دستيابي به آگاهي نيست. 
آگاهي اي كه هر كس بتواند با ارزش هاي منحصر به فرد خود، به آن دست 

يافته و نقش خود را در نقشه هستي باز يابد و به اين حقيقت دست يازد كه ما 
جزيي از اين طرح و نقشه عظيم هستيم و هر كدام بايد در ايفا كردن نقش خود 
بكوشيم و اين مهم در حاليكه ما خود گمشده هايي در پهنه بيكران هستي باشيم 
مسير نمي باشد. از همين روست كه هر كسي بارها و بارها در طول زندگيش از 
خود اين سوال را پرسيده است كه من در اين پهنه گسترده هستي چه مي كنم؟ 
و هر اقدامي را كه انجام مي دهد در راستاي آرام كردن روان خود است در 
پاسخ به اين سوال مهم... و هنوز آرام نگرفته است چرا كه بعد از هر اقدامي و 
دسترسي به هر موفقيتي باز كاميابى در پاسخ به اين سوال را پيش روي خود 

رنگ باخته مي بيند.
ناتواني علم در پاسخگويي به همين سوال است كه انسان را به سوي ماوراى 
علم سوق مي دهد. اگرچه در افواه جامعه همواره پيوندي غلط  بين نيروهاي 
مافوق بشري (ماوراء الطبيعه) و مذهب و عرفان وجود داشته است. در حاليكه 

به هيچ وجه نمي توان چنين رابطه معناداري را توصيف كرد. 
درست اينجاست كه بدانيم زبان مردم دنيا تغيير كرده  است و عرفان امروز نيز 
با درك اين تغيير زبان، از دل استعاره ها و تمثيل هاى داستانى سر برون آورده 

است و گفتاوردى محكم و علمى براى بيان خود يافته است. 
بى هيچ ترديدى اين گفتمان جديد عرفانى را بايد ثمره تالش ها و ممارست هاى 
استاد محمد على طاهرى دانست كه توانست عرفان ايرانى را از دل كتابخانه هاى 
غبار گرفته خارج كند و به زبان امروز دنيا در اختيار همگان قرار دهد. عرفان 
حلقه كه ما هم افتخار داريم در مدرسه عرفان حلقه و با همكارى شركت كتاب 
در وست وود لس آنجلس به انتشار آن مشغوليم يادگار ماندگار اين معلم عشق 

است. 

310.477.7477
تلفن رايگان براى خارج از لس آنجلس

800.FOR.IRAN
FAX: 310.444.7176

1419 Westwood Blvd.
 Los Angeles, CA 90024

www.ketab.com
ketab1@ketab.com

مدرسه عرفان حلقه به مديريت خانم آناهيتا 
قناعى اقدام به برگزارى دوره هاى آموزشى 
عرفان حلقه نموده است. براى كسب اطالعات 
بيشتر و يا ثبت نام جهت شركت در كالس هاى 

عرفان حلقه با ما تماس بگيريد. 
محل برگزارى كالس ها (فرهنگسراى شركت كتاب):
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران

 9 مهر (1 اكتبر)
 

1300 خورشيدى (1921ميالدى)  
قتل حيدرخان عمواوغلى از رهبران حزب كمونيست ايران

1313 خورشيدى (1934 ميالدى)
مرگ مرموز عبدالحسين تيمورتاش وزير مقتدر دربار پهلوى در زندان قصر

1351خورشيدى (1972 ميالدى)
زادروز  ليال حاتمى بازيگر سينما و تلويزيون

1375 خورشيدى (1996 ميالدى)
و  پژوهنده  مترجم،   - مقدم  محمد  دكتر  درگذشت 

زبانشناس
1388 خورشيدى (2009 ميالدى)

و  مترجم  نويسنده،  همدانى،  مشفق  ربيع  درگذشت 
روزنامه نگار در شهر لوس آنجلس امريكا.

 كتاب هاى ترجمه و هم چنين كتاب خاطرات ايشان در 
شركت كتاب موجودند

10 مهر (2  اكتبر) 
1293  خورشيدى (1914ميالدى)

انتشار روزنامه «عصر جديد» به مديريت عبدالحميدخان متين السلطنه در تهران
1318 خورشيدى (1939 ميالدى)

زادروز اكبر رادى، قصه نويس و نمايشنامه نويس
1320 خورشيدى (1941ميالدى)

تأسيس حزب توده ى ايران
1324 خورشيدى (1945ميالدى)

تشكيل نخستين كنگره  حزب دمكرات آذربايجان در تبريز
1347 خورشيدى (1968 ميالدى)

درگذشت حسين مسرور- نويسنده و شاعر
1352 خورشيدى (1973ميالدى)

سازمان امنيت كشور اعالم كرد يك گروه 12 نفرى كه قصد ترور شاه و شهبانو 
فرح و وليعهد را داشتند، دستگير شدند. اسامى گروه: رضا عالمه زاده، عباسعلى 
سماكار، طيفور بطحايى، خسرو گلسرخى، كرامت اهللا دانشيان، منوچهر مقدم سليمى، 
رحمت اهللا جمشيدى، شكوه فرهنگ (ميرزادگى)، ابراهيم فرهنگ رازى، مريم اتحاديه، 
مرتضى سياهپوش و فرهاد قيصرى (از اين گروه، گلسرخى و دانشيان اعدام شدند)

11 مهر (3  اكتبر)  
1300 خورشيدى (1921ميالدى)

كشته شدن كلنل محمدتقى خان پسيان، رهبر جنبش خراسان
1337 خورشيدى (1958 ميالدى)

تأسيس اولين شبكه عمومى تلويزيون در ايران
1369 خورشيدى (1990ميالدى)

درگذشت پوران شاپورى، هنرمند آوازخوان.
  آثار اين هنرمند در مركز موسيقى و فيلم ايران وابسته 

به شركت كتاب موجود هستند

1382 خورشيدى (2003 ميالدى)
شيرين عبادى حقوقدان ايرانى، جايزه جهانى نوبل در 

رشته صلح را دريافت كرد.
  كتاب هاى ايشان به فارسى و انگليسى در شركت كتاب 

موجود هستند

12 مهر (4  اكتبر)  
1313 خورشيدى (1934ميالدى)

با  تهران  در  فردوسى  هزاره  جهانى  كنگره  گشايش 
در  جهان  دانشمندان  و  مستشرقين  از  تن  چهل  شركت 

مدرسه دارالفنون
  يادبود آن كنگره در يك كتاب كه مجموعه مقاالت آن دانشمندان است منتشر و در 

شركت كتاب موجود است 
1352 خورشيدى (1973 ميالدى)

و  شد  تعطيل  ايران  در  بى.بى.سى.  راديو  نمايندگى 
رييس و كارمندان آن اخراج شدند
1357 خورشيدى (1978ميالدى)

وزيرِى  نخست  به  ملى  آشتى  دولِت  عليه  ملى  جبهه ى 
شريف امامى اعالميه داد

سازمان ملى دانشگاهيان ايران اعالم موجوديت كرد
1381 خورشيدى (2002 ميالدى)
درگذشت احمد محمود، نويسنده

  آثار اين نويسنده در شركت كتاب موجود است 
1385 خورشيدى (2006ميالدى)

ايرانى  برجسته  نويس  طنز  صالحى،  عمران  درگذشت 
كه با نام هاى مستعار، (بچه جواديه، ابو طياره، زرشك، 
به  تهران  طوس  بيمارستان  در  غيره)  و  شكرچيان   ع. 
علت سكته قلبى، وى متولد سال 1325 در جواديه تهران 
حكايت  حاال  نكنى،  باور  شايد  از:  عبارتند  او  آثار  بود. 
ماست، از گلستان ببر ورقى، گريه در آب، عطارى در مه، 
ناگاه يك ناگاه، گزيده ى اشعار طنزآميز، گزيده ادبيات 

معاصر، آى نسيم سحرى.
 آثار اين نويسنده در شركت كتاب موجود است 

 
13 مهر (5  اكتبر)  

1274 خورشيدى (1895ميالدى)
زادروز نيما يوشيج - شاعر و تئوريسين شعر نوى فارسى

  مجموعه اشعار و كتاب هاى ديگر اين شاعر بزرگ در شركت كتاب موجودند
1344 خورشيدى (1965ميالدى)

و  آهن  ذوب  كارخانه هاى  تأسيس  بر  مبنى  شوروى  و  ايران  موافقتنامه  امضاى 
ماشين سازى، و صادرات گاز به شوروى

1357 خورشيدى (1978ميالدى)
ورود خمينى از عراق به پاريس (نوفل لوشاتو)

1380 خورشيدى (2001ميالدى)
درگذشت فريدون فروغى، آهنگساز، نوازنده (گيتار، پيانو، درام)، شاعر و خواننده 

ايرانى (زاده 9 بهمن 1329).

روزشمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
9 مهر تا 9آبان
October 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
1390 خورشيدى (2011 ميالدى)

تاون  جورج  دانشگاه  در  جامعه شناسى  استاد  و  سياسى  فعال  مشايخى،  مهرداد 
(واشنگتن) درگذشت.

مهرداد مشايخى 16 مرداد سال 1332 به دنيا آمد و كودكى را در پاريس و تهران 
گذراند. او پس از گرفتن ديپلم دبيرستان، در دانشكده دندانپزشكى دانشگاه تهران 

به تحصيل پرداخت، اما يك سال بعد براى ادامه تحصيل راهى امريكا شد.
و  سياسى  اقتصاد  رشته  آريانپور،  اميرحسين  خود،  دايى  تأثير  تحت  او 
جامعه شناسى را انتخاب كرد و در دانشگاه آمريكن در واشنگتن به تحصيالت خود 

تا دكترا ادامه داد.
مهرداد مشايخى پس از انقالب سال 1357 به اميد كار علمى و فعاليت دانشگاهى به 
ايران برگشت، اما پس از مدت كوتاهى، به خاطر شرايط ناهموار به امريكا برگشت.

او در كنار كار علمى و دانشگاهى به تالش هاى اجتماعى و سياسى نيز فعال بود.
براى  نظرى  شالودهاى  پى ريزى  در  اخير  سال هاى  در  ويژه  به  مشايخى  آقاى 
مبارزه مسالمت جويانه در راه بسط آزادى و عدالت اجتماعى، تقويت جامعه مدنى و 

نهادينه سازى دموكراسى در ايران تالش مى كرد.
مهرداد مشايخى پس از ماهها مبارزه با بيمارى سرطان لوزالمعده در واشنگتن از 

دنيا رفت.

14  مهر (6  اكتبر)  
1285 خورشيدى (1906ميالدى)

كاخ  در  ملى  شوراى  مجلس  جلسه  نخستين  گشايش 
گلستان با نطق مظفرالدين شاه

1330 خورشيدى (1951ميالدى)
آمريكا  به  هيئتى  رأس  در  مصدق  محمد  دكتر  ورود 

(نيويورك) به منظور شركت در جلسه شوراى امنيت
1385 خورشيدى (2006 ميالدى)

توده  حزب  رهبران  از  كشاورز  فريدون  دكتر  درگذشت 
در سن 99 سالگى در سوئيس. وى در جوانى از مبارزان 

برجسته جنبش جنگل در گيالن بود. 
  كتاب من متهم مى كنم، كميته مركزى حزب توده را- به 

قلم فريدون كشاورز از انتشارات شركت كتاب 
1391 خورشيدى (2012)

در  پژوهشگر  و  نويسنده  پرتو،  ابوالقاسم  درگذشت 
جنوب كاليفرنيا

 آثار اين نويسنده در شركت كتاب موجود است 
 

15 مهر (7  اكتبر)  
1289 خورشيدى (1910 ميالدى)

رضاخان  ميرزا  مديريت  به  «شفق»  روزنامه  انتشار 
رضازاده در تبريز

در پى لغو امتياز روزنامه  «شرق»، روزنامه  «برق» به 
مديريت سيدضياالدين منتشر شد
1307 خورشيدى (1928ميالدى)

زادروز  سهراب سپهرى - شاعر و نقاش
 آثار اين نويسنده و در باره او و آثارش در شركت 

كتاب موجود است      
1315 خورشيدى (1936ميالدى)

رژيم  به  معترض  خواننده  فرخزاد،  فريدون  زادروز  
جمهورى اسالمى، بازيگر و شاعر (مرگ 1371)

  كتاب خنياگر در خون نوشته ميرزا آقاعسگرى مانى 
از انتشارات شركت كتاب

1333 خورشيدى (1954ميالدى)
عضويت دولت ايران در شوراى امنيت سازمان ملل 

1336 خورشيدى (1957ميالدى)
تأسيس سازمان دفاع غيرنظامى در وزارت كشور

1357 خورشيدى (1978ميالدى)
در پى اعتصاب غذاى عده اى از روحانيون در پاريس، تظاهراتى در صحن حضرت 
سانسور  و  سياسى  زندانيان  آزادى  و  خمينى  آخوند  از  حمايت  در  عبدالعظيم 
مطبوعات صورت گرفت.  پيام نهضت آزادى در حمايت از آخوند خمينى منتشر شد. 
ادامه اعتصاب در كارخانه ها، بانك ها و مؤسسات اعالم عزاى ملى به مناسبت چهلم 

كشته شدگان 17 شهريور  

16 مهر (8  اكتبر)  
1304 خورشيدى (1925ميالدى)

زادروز ايرج افشار، پژوهشگر و متن شناس
  كتاب هاى شادروان استاد ايرج افشار در شركت كتاب 

موجودند
1305 خورشيدى (1926 ميالدى)

تشكيل «اتاق تجارت» به رياست حاج حسين آقا مهدوى 
(امين الضرب)

1370 خورشيدى (1991 ميالدى)
كه  ُكرد،  اوستاشناس  دولتشاهى،  عمادالدين  درگذشت 

بنا به مدارك خود اوستا، زرتشت را ُكرد مى دانست.

17 مهر (9  اكتبر)   
1266 خورشيدى (1887ميالدى)

زادروز على نقى وزيرى، موسيقيدان
1318 خورشيدى (1939ميالدى)

زادروز  گلى ترقى، داستان نويس و رمان نويس
  آثار اين نويسنده در شركت كتاب موجود است 

18 مهر (10  اكتبر)   
 1323 خورشيدى (1944ميالدى)

فعال  نگار،  روزنامه  حقوقدان،  كار،  مهرانگيز  زادروز 
سياسى

در  ايران  از  خارج  و  داخل  چاپ  نويسنده  اين  آثار    
شركت كتاب موجود است 

1356 خورشيدى (1977ميالدى)
برگزارى شب هاى شعر- معروف به «ده شب شعر»، در 

باشگاه انجمن فرهنگى ايران و آلمان
1360 خورشيدى (1981ميالدى)

سوى  از  خامنه اى  آخوند  جمهورى  رياست  حكم  تنفيذ 
آخوند خمينى

1387 خورشيدى (2008 ميالدى)
درگذشت اردشير محصص، يكى از نام آوران عرصه كاريكاتور و هنرهاى تجسمى، 
بر اثر بيمارى در سن 70 سالگى در شهر نيويورك. وى متولد 18 شهريور 1317 

در رشت بود.

19 مهر (11  اكتبر)
1319 خورشيدى (1940ميالدى)

زادروز پورى بنايى، بازيگر تئاتر، سينما و تلويزيون
كتاب  شركت  به  وابسته  ايران  فيلم  و  موسيقى  مركز  در  هنرپيشه  اين    فيلم هاى 

موجود است 
1329 خورشيدى (1950ميالدى)

برگزارى مراسم نامزدى محمدرضاشاه پهلوى و ثريا اسفنديارى دركاخ مرمر
1331 خورشيدى (1952ميالدى)

انتخاب دكتر حسين فاطمى - مدير روزنامه  باختر امروز و نماينده مجلس - به 
سمت وزير امور خارجه ايران

1334 خورشيدى (1955ميالدى)
عدپيوستن ايران به پيمان «سنتو»

حه ب
صف

در 
مه 

ادا
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1363 خورشيدى (1984ميالدى)ادا

درگذشت اميرى فيروزكوهى - شاعر
1373 خورشيدى (1994ميالدى)

درگذشت حسن گلنراقى، خواننده ايرانى (زاده1300)
 سى دى مرا ببوس از آثار جاويدان موسيقى ايران و 
صداى شادروان گلنراقى در مركز موسيقى و فيلم ايران 

وابسته به شركت كتاب موجود است 

20 مهر (12  اكتبر)
1289 خورشيدى  (1910ميالدى)

انتشار روزنامه «نوبهار» توسط ميرزا محمد تقى خان- ملك الشعراى آستان قدس 
رضوى در مشهد

1313 خورشيدى (1934ميالدى)
گشايش آرامگاه فردوسى با نطق رضاشاه پهلوى

1350 خورشيدى (1971ميالدى)
گفت:  كورش  آرامگاه  در  ساله   2500 جشن هاى  مراسم  در  پهلوى  محمدرضاشاه 

«كورش، آسوده بخواب كه ما بيداريم».
1356 خورشيدى (1977ميالدى)

اعتصاب مطبوعات

21 مهر (13 اكتبر)
1305 خورشيدى (1926ميالدى)

درگذشت حاج محمدتقى معروف به شوريده شيرازى- شاعر دوره قاجار
1333 خورشيدى (1954ميالدى)

آغاز محاكمه ى 12 تن از افسران دسته ى دوم سازمان نظامى حزب توده و صدور 
حكم اعدام براى آنان

1358 خورشيدى (1979ميالدى)
درگذشت غالمحسين مصاحب - نويسنده و پژوهنده

1389 خورشيدى (2010 ميالدى)
درگذشت مرضيه، خواننده شهير ايرانى ظهر روز چهارشنبه 13 اكتبر در سن 85 
سالگى در شهر پاريس به دليل سرطان استخوان. وى از مدتى پيش در بيمارستان 
آمريكايى شهر پاريس بسترى بود. مرضيه با نام واقعى اشرف السادات مرتضايى، 
چون  سرايانى  ترانه  و  آهنگسازان  با  او  بود.  تهران  شهر  در   1304 سال  متولد 
تجويدى، خرم، ياحقى، خالقى، رهى معيرى و معينى كرمانشاهى كار كرد و ده ها 
تصنيف و ترانه ماندگار از خود به يادگار گذاشت. وى ايران را در سال 1373 ترك 

كرده و با پيوستن به «شوراى مقاومت ملى» در پاريس اقامت گزيده بود.
 آثار اين هنرمند در شركت كتاب موجود است 

 

22 مهر (14 اكتبر)
1316 خورشيدى (1937ميالدى)

نخستين سنگ بناى كارخانه  ذوب آهن در پشت كوه بى بى شهربانو نصب شد
1317 خورشيدى (1938 ميالدى)

زادروز شهبانو فرح پهلوى
1328 خورشيدى (1949ميالدى)

تحصن دكتر محمد مصدق و تنى چند از هم فكرانش  برابر كاخ شاه
1342 خورشيدى (1963)

صدور حكم اعدام طيب حاج رضايى و اسماعيل رضايى

 23 مهر (15 اكتبر)
1314 خورشيدى (1935ميالدى)

تأسيس كانون بانوان ايران
1339 خورشيدى (1960ميالدى)

جواهرات سلطنتى به عنوان پشتوانه  اسكناس به خزانه  بانك مركزى ايران تحويل داده شد

1374 خورشيدى (1995 ميالدى)
قرائت متن «ما نويسنده ايم» با امضاى 134 نويسنده ى ايرانى، توسط آتور ميلر، 
در انجمن قلم امريكا، و پخش اين خبر در سراسر جهان، كه يكى از انگيزه هاى شتاِب 

جمهورى اسالمى در كشتار نويسندگان ايرانى شد. 

24مهر (16 اكتبر)
1287 خورشيدى (1908ميالدى)

تشكيل نخستين گروه سوسيال دمكرات در تبريز
1320 خورشيدى (1941ميالدى)

تصويب قانون عفو زندانيان سياسى
1331 خورشيدى (1952ميالدى)

 قطع مناسبات سياسى ايران با انگليس
1368 خورشيدى (1989ميالدى)

درگذشت مرتضى حنانه - موسيقيدان و  آهنگساز
1384 خورشيدى (2005) ميالدى

درگذشت هادى حقوقى - روزنامه نگار و ناشر نشريه ى خواندنيها در لوس آنجلس

25  مهر (17 اكتبر)
1318 خورشيدى (1939ميالدى)

قتل فرخى يزدى شاعر و روزنامه نگار آزادى خواه در زندان قصر (توسط «آمپول 
هوا»ى پزشك احمدى)

1344 خورشيدى (1965ميالدى)
صدور فرمان تشكيل كتابخانه  پهلوى براى تمركز كليه  كتب خطى و اسناد تاريخى 

26 مهر (18 اكتبر)
1286 خورشيدى (1907 ميالدى)

انتشار روزنامه  «مساوات» به مديريت سيدمحمدرضا شيرازى
1360 خورشيدى (1981 ميالدى)

استعفاى مهدوى كنى از نخست وزيرى

27 مهر (19 اكتبر)
1320 خورشيدى (1941ميالدى)

رضاشاه پهلوى به تبعيدگاه خود، جزيره  موريس، وارد شد
1333 خورشيدى (1954ميالدى)

تيرباران گروه اول افسران توده اى از جمله مرتضى كيوان – روزنامه نگار
1329 خورشيدى (1950ميالدى)

امضاى طرح همكارى استفاده از اصل چهار ترومن
1371 خورشيدى (1992 ميالدى)

درگذشت حبيب اهللا بديعى، آهنگساز و نوازنده ى ويولون
1389 خورشيدى (2010 ميالدى)

درگذشت على نقى منزوى، كتاب شناس نامى و از استادان اسالم شناسى علمى در 
سال  مرگ 89  هنگام  وى  تهران.  سعادت آباد  كوى  در  خود  منزل  در  معاصر،  ايران 
داشت. او در سال 1301 خورشيدى در خانواده اى روحانى در شهر سامرا در عراق 
به دنيا آمد. او بزرگ ترين پسر از چهار پسر شيخ آقا بزرگ تهرانى، عالم و مؤلف 

نامى شيعه بود.
آقا بزرگ تهرانى صاحب كتاب الذريعه الى تصانيف الشيعه است، كه از بزرگ ترين 

فرهنگ هاى جامع آثار شيعيان به شمار مى رود.

28 مهر (20 اكتبر)
1248 خورشيدى (1869 ميالدى)

زادروز ستارخان - سردار ملى جنبش مشروطيت
1323 خورشيدى (1944 ميالدى)

زادروز منوچهر كهن - شاعر و زندگينامه نويس
1387 خورشيدى (2008 ميالدى)

درگذشت مهرانگيز دولتشاهى، نماينده مجلس شوراى ملى (در دوران پهلوى) و از 
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فعاالن جنبش زنان، پس از مدت ها بيمارى در پاريس.

29 مهر (21 اكتبر)
1286 خورشيدى (1907 ميالدى)

درگذشت ميرزامحمدحسين خان ذكاءالملك (متخلص به فروغى)، مدير مدرسه  علوم 
سياسى و مؤسس روزنامه  «تربيت»

1333 خورشيدى (1954ميالدى)
توده1383  حزب  نظامى  سازمان  افسران  سوم  گروه  از  تن  يازده  محاكمه ى  آغاز 

1383خورشيدى (2004 ميالدى)
درگذشت يداهللا شيراندامى هنرپيشه سينما و تاتر  در آمريكا

30 مهر (22 اكتبر)
1359 خورشيدى (1980ميالدى)

ممنوع االنتشار شدن «نامه ى مردم» ارگان حزب توده ى ايران
1330 خورشيدى (1951ميالدى)

دكتر محمد مصدق در جريان شركت در جلسه  شوراى امنيت به اتفاق سفيركبير 
(ترومن)  آمريكا  جمهور  رييس  با  ملل  سازمان  رييس  و  (انتظام)  آمريكا  در  ايران 

ديدار و گفتگوكرد
1331 خورشيدى (1952ميالدى)

تصويب قطع رابطه  سياسى ايران و انگلستان در جلسه  فوق العاده هيأت وزيران
1342 خورشيدى (1963ميالدى)

سحابى،  يداهللا  (بازرگان،  ايران  آزادى  نهضت  اعضاى  و  مؤسسان  محاكمه  آغاز 
طالقانى، عزت اهللا سحابى، شيبانى، بابايى، حكيمى، جعفرى و عدالت منش) به اتهام 

اقدام عليه امنيت كشور در دادگاه ويژه نظامى
1357 خورشيدى (1978ميالدى)

ديدار مهندس مهدى بازرگان و دكتر ميناچى با آيت اهللا خمينى در پاريس
1384 خورشيدى (2005 ميالدى)

در  سالگى   63 سن  در  ايرانى  كارگردان  و  نويس  فيلمنامه  گله  فريدون  درگذشت 
سلمان شهر مازنداران.

1385 خورشيدى (2006 ميالدى)
درگذشت ملوك مهدآرا (آفت)، خواننده كوچه و بازار در سن 75 سالگى در تهران

1 آبان (23 اكتبر)
1311 خورشيدى (1932 ميالدى)

نام شهر ناصرى به اهواز تبديل شد
 1329 خورشيدى (1950 ميالدى)

درگذشت دكتر محمدحسين لقمانـ  لقمان الدوله، پزشك
1345 خورشيدى (1966 ميالدى)

فرستنده تلويزيون ملى ايران كار خود را آغاز كرد
1357 خورشيدى (1978 ميالدى)

726 زندانى سياسى آزاد شدند
1386 خورشيدى (2007 ميالدى)

به قتل رسيدن ابراهيم تربيتى، شاعر مقيم لوس آنجلس در داون تاون اين شهر. وى 
سراينده شعرهاى كتاب «عاقبت شعر مرا خوهد كشت» مى باشد.

1388 خورشيدى (2009 ميالدى)
درگذشت فاطمه بحرينى (رزا منتظمى) يكى از نام آورترين معلمان آشپزى ايرانى 
و نويسنده كتاب پرفروش و معروف «هنر آشپزى» در سن 87 سالگى در تهران. 
وى نخستين باركتاب خود را در سال 1343 با 600 دستور غذايى منتشر كرد. او 

متولد 1301 بود.
2 آبان (24 اكتبر)

 1353 خورشيدى (1974 ميالدى)
 درگذشت حسين پژمان بختيارى، ترانه سرا 

1374 خورشيدى (1995 ميالدى)
قتل احمد ميرعاليى، نويسنده و مترجم، توسط قاتالن «قتل هاى زنجيره اى»

1384 خورشيدى (2005 ميالدى)
درگذشت استاد زين العابدين مؤتمن، محقق، نويسنده و معلم. خالق كتب مشهور 

«عقاب الموت»، «تفحص و تحقيق در شعر صائب» و «گلچين صائب» - در تهران 

3 آبان (25 اكتبر)
1318 خورشيدى (1939 ميالدى)

دكتر احمد متين دفترى نخست وزير شد
 1340 خورشيدى (1961 ميالدى)
سد كرج (سد اميركبير) افتتاح شد
1353 خورشيدى (1974 ميالدى)

 درگذشت منصور صارمى، نوازنده  سنتور
1379 خورشيدى (2000 ميالدى)

درگذشت فريدون مشيرى- شاعر معاصر
 آثار اين شاعر در شركت كتاب موجود است 

 1384 خورشيدى (2005 ميالدى)
كه  مازندران  روستاى  نقاش  قنبرى  مكرمه  درگذشت 

بدون سواد و آموزش هنرى با هنر خودجوش خود مورد توجه هنردوستان قرار 
گرفت و توسط خانم معصومه سيحون كشف شد.

4 آبان (26 اكتبر)
1298 خورشيدى (1919 ميالدى)

زادروز محمدرضاشاه پهلوى
 كتابهاى نوشته شاه فقيد و در باره او بمانند نگاهى به 

شاه دكتر عباس ميالنى در شركت كتاب موجودند  
1343 خورشيدى (1964ميالدى)

ايراد نطق روح اهللا خمينى در قم درباره كاپيتوالسيون
1346 خورشيدى (1967 ميالدى)

پهلوى،  محمدرضاشاه  تاجگذارِى  رسمِى  مراسم  اجراى 
فرح پهلوى و رضا پهلوى در كاخ گلستان 

1350 خورشيدى (1971ميالدى)
اخراج هشت هزار ايرانى از خاك عراق

1387 خورشيدى (2008 ميالدى)
مترجم  و  ومحقق  شاعر  صفارزاده،  طاهره  درگذشت 
ومترجم قرآن بر اثر بيمارى در تهران در سن 72 سالگى. 
وى متولد 1315 در شهر سيرجان در استان كرمان بود. 
او رئيس دانشگاه شهيد بهشتى و دانشكده ادبيات بود، 

داراى دكترا در رشته نقد تئورى و عملى ادبيات جهان.
 آثار اين نويسنده در شركت كتاب موجود است 

 

5 آبان (27 اكتبر)
1314 خورشيدى (1935 ميالدى)

درگذشت عبدالمحمد ايرانى «چهره نما» روزنامه نگار و مؤلف 
1356 خورشيدى (1977 ميالدى)

درگذشت عبدالحميد بديع الزمانى سنندجى، خوشنويس

6 آبان (28 اكتبر)
1333خورشيدى (1954ميالدى)

دادگاه تجديدنظر نظامى، دكتر حسين فاطمى را به اعدام محكوم كرد
1347 خورشيدى (1954ميالدى)

درگذشت حسين ياحقى، موسيقيدان و نوازنده ى ويولون.
 آثار اين هنرمند در شركت كتاب موجود است 

تئاتر  بنيانگذار  و  ايران  تئاتر  پيشكسوت  هنرمند  اسكويى،  مصطفى  درگذشت   
آناهيتا.
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران

بل
ه ق

فح
ز ص

مه ا
7 آبان (29 اكتبر)ادا

 1308 خورشيدى (1929 ميالدى)
انتشار اولين شماره ى روزنامه  «آينه ى ايران» به مديريت امير خليلى 

1359 خورشيدى (1980 ميالدى)
درگذشت حسينعلى راشد، مؤلف، خطيب و سخنران

8 آبان (30 اكتبر)
1358 خورشيدى (1979 ميالدى)

درگذشت رسول پرويزى داستان نويس
درگذشت شهريار پارسى پور كارگردان سينما و تلويزيون ( او از شركت كنندگان در 

تأسيس سينماى آزاد در پيش از انقالب اسالمى بود).
1367 خورشيدى (2008 ميالدى)

درگذشت قيصر امين پور، شاعرمعاصر در بيمارستان دى در تهران. وى متولد دوم 
ارديبهشت سال 1338 در گتوند خوزستان بود. از آثار او مى توان به «تنفس صبح» 
و «در كوچه هاى آقتاب»، «آينه هاى ناگهان»، «گل ها همه آفتابگردانند» و «دستور 

زبان عشق» نام برد.

9 آبان (31 اكتبر)
1318 خورشيدى (1939 ميالدى)

درگذشت يحيى دولت آبادى، اديب، شاعر و سياستمدار
مجموعه 4 جلدى كتاب او با عنوان « حيات يحيى»از انتشارات شركت كتاب 

1336 خورشيدى (1957 ميالدى)
امضاى موافقت نامه تجهيزات دفاعى بين ايران و آمريكا

1339  خورشيدى (1960 ميالدى)
شهر  جنوب  در  نوزادان  و  مادران  حمايت  زايشگاه  در  پهلوى  رضا  شاهزاده  تولد 

تهران
1345 خورشيدى (1966 ميالدى)

گشايش نخستين جشنواره بين المللى فيلم هاى كودكان در تهران.
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شعر و ادب
گفتارى تاثيرگذار به قلم نويسنده و كوشنده فرهنگى معاصر عليرضا سپاسى:

كورش را ستايش مى كنم، نه بخاطر عنوان پادشاهى اش. نه بخاطر 
قصرهاى پرشكوهش. نه بخاطر جواهرات سلطنتى اش و نه بخاطر كشور 

گشايى هاى بى مانندش.

كورش را ستايش مى كنم بخاطر آن نبوغ درخشانى كه همه در خدمت 
انسان و براى انسان بكار گرفته شد و اولين برگ هاى زرين احترام به آزادگى 

و آزادى را در تاريخ جوامع انسانى، بنام ايرانى به تاريخ جهان ارمغان داد.

كورش را ستايش مى كنم بخاطر آن هوشمندى بى نظير، پيچيده در 
حريرى از عاطفه و عشق، كه كاخ ها و راه ها و شهرهاى ميهن اش را،كارگران 
حقوق بگير بنا كرد و بر قانون بردگى و استتثمار انسان از انسان ، نه در حرف 

كه در عمل خط بطالن كشيد.

كورش را ستايش مى كنم بخاطر آنكه حرمت انسانى را ارج گذاشت و 
براى اولين بار در تاريخ جهان، اسراى جنگى را براى كسب ثروت بيشتر به 

خدمت نگرفت و همگى آنان را به سرزمين شان امكان بازگشت داد.

كورش را ستايش مى كنم بخاطر آنكه به زنان ايران، همچون مردان آزاده 
ايرانى، ارج و ارزشى شايسته و مناسب داد و خود بعنوان پوينده صادق 
آرمان هاى انسانى خويش، در تمام عمر يك زن اختيار كرد و بعد از مرگ او، 

... چنان در غم اش، شوق از دست داد كه همسر ديگرى اختيار نكرد.

كورش را ستايش مى كنم بخاطر اينكه به ثروت اندوزى و حرص و آز، 
به ديده تحقير نگريست و هر چه از دشمنان خونخوار ايران به غنيمت گرفت، 
سخاوتمندانه به سربازان و سرداران ايراني بخشيد و يا ... براي عظمت ايران 

هزينه كرد.

كورش را ستايش مى كنم به خاطر اينكه سرزمين ايران و مردم پارس را 
احترام و عزت جهانى داد و در تمام قلمروى وسيع اش، نيكى را جايگزين 
زشتى كرد، شرف انسانى را بر غريزه حيوانى استيال داد و شعور و بينش 

تمدن ساز را جايگزين جهل و تعصب ناشى از بربريت ساخت و اولين 
پايه هاى آرمان هاي انسانى را، هوشمندانه بنا نهاد.

كورش را ستايش مى كنم بخاطر آرمان هاى نيك خواهانه اش. روش 
بي نظيرش در مديريت و همچنين در پايه گزارى و ستون بندي آنچه امروز 

تمدن انسانى ناميده مى شود.

كورش را ستايش مى كنم بخاطر احترام عميق اش به شهروندان پارسى. 
بخاطر وفادارى اش به آنچه كه با دشمنان خود عهد كرد و به آنچه كه با آنان 

پيمان بست ... 
نه به ماه و يك سال... كه در تمام طول سلطنت اش.

كورش را ستايش مى كنم بخاطر شرافت بى بديل اش در تمامى لحظات 
پيروزى و بخاطر عدالت گسترى بى مانندش در همه سرزمين پارس. بخاطر 
الغاي قانون بردگي و ابداع حقوق انساني نه بصورت توصيه بلكه بصورت 

قانون.

و  حكام  شهربانان-  همه  آنكه  براي  مى كنم  ستايش  را  كورش 
دولت مردان- را در تمام سرزمين بزرگ پارس يك دستور مكتوب در وظيفه 

نهاد و آن اينكه:
«وظيفه اول هر دولتمردي شاد نگاه داشتن شهروندان است»

و كيست كه نداند... دلي مي تواند شاد باشد كه از غم نان و مسكن و كار 
آزاد شده باشد.

و اشك تأسف و حسرت و مى ريزم به سرنوشت دردناك ملت خود... كه 
بزرگترين و درخشان ترين فصول تاريخ اش را به فراموشى سپرد. ابرمردان 
سرزمين اش را پشت غبار جهل و تعصب گم كرد، نابخردانه دل به موهوم و 
خرافه داد و مدعياِن شياد و بيگانه با تمدن را، تاج تقدس بر سر نهاد و زهر 
عفونت بنگيان بي چراغ عقل باخته را حلوا حلوا كنان به كام تلخ زندگى اش 
جارى ساخت.  زرتشت و كوروش را فراموش كرد و تاريخ اش را، چنين 

غم انگيز و خونين سرنوشت داد.  

چرا؟من
 انساني در قرن بيست و يكم 
كوروش را ستايش مي كنم
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مكتوبات فدوى

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

خدايا چنان كن 
سرانجام كار... 

برگزارشد  خوشى  و  خوبى  والمنة،به  بحمداهللا  هم  انتخابات  ...خب 
و برادرحجت االسالم والمسلمين حسن(ع) روحانى پس از دو دهه 
نمايندگى "حضرت آقا" در شوراى امنيت ملى(آخوندى- م) ، بعون اهللا  

از جعبه ى مارگيرى، اذن خروج يافت !.. 
فدوى اين رخداد ميمون را، به حضرت بقية اهللا االعظم امام زمان ارواح 
العالمين له الفداء(عج) و نايب  شديداً برحق اش، اعليحضرت العظما 
سيد على(ع) خامنه اى، خلداهللا ملكه و سلطنة تبريك و تسليت عرض 
مى كند و نيز به عنوان كسى كه در انتخابات كذائى شركت نكرده و به اين 

كانديداى محبوب و منسوب   به اصالح طلبان رأى نداده است، انتظار 
دارد! كه اصالح طلبان گرامى، اصالحات را نخست از خودشان آغاز 
كنند،يعنى بروند سلمانى! و براى انجام اين مهم، 8 سال هم وقت دارند 

كه بباور فدوى،وقت كمى نيست !...
و من اهللا التوفيق ..

پاى درد دل مردم دارالُخرافه     
اشاره

پيام ها همگى واقعى و برگرفته از جرايد ِشريفه ى دارالُخرافه است، 
پاسخ ها اما از فدوى ست.

***
 با فرا رسيدن ماه مبارك رمضان بايد سالح طاعت و تقوى را بر دوش 
گذاشته، خشاب را از ركعات نماز پر و كوله پشتى ها را از دعا و مناجات 
پر كنيم. در ضمن قمقمه ها را از عطش سيراب و كمربند همت را محكم 
ببنديم. از طرفى بند توكل را حمايل قرار داده و سرنيزه خشوع را براى 
جنگ تن به تن با شيطان به كمر دل بياويزيم و همچنين ضامن نارنجك 
عبوديت را بكشيم و از همه مهم تر از روى نقشه حركت بكنيم تا نتيجه 

بگيريم.
 0912---6206

واهللا برادر 6206---0912    بقول سيد قاسم(مش قاسم سابق- م) 
دروغ چرا؟ تا اعدام آ آ آ آ ....

فدوى كه پس از تحمل سى روز گرسنگى و تشنگى زير سايه ى 
چماق،ديگر جانش را ندارد كه اينهمه چيزهم به حودش آويزان كند؛ديگر 

مؤمنين را نمى داند !
***

از مسئولين اماكن عمومى به ويژه ترمينال ها و مترو درخواست مى شود 
نسبت به جمع آورى آبسردكن ها در ايام ماه مبارك رمضان اقدام نمايند تا 

شاهد تظاهر به روزى خوارى عده اى از افراد بى تفاوت نباشيم.
 0912----2181

قيافه تان كه آشناست؛ اسم كوچك شما شمر نيست،برادر 2181---
-0912 ؟!

***

حاصل ديدار هيئت دولت و رئيس جمهور با رهبر معظم انقالب در 
حقيقت اخذ كارنامه خوب ايشان با نمره باال از معظم له بود. و تأكيد 
رهبر معظم انقالب بر عملكرد موفق و خوب دولت حتى در قياس با 

دولت هاى قبل نيز اين امتياز را ارتقا بخشيد. 
طالعى

واهللا چه عرض كند برادر طالعى؛ همگان غيراز مقام معظم رهبرى 
ادامه اهللا علّوه،مى دانند كه معجزه ى هزاره ى سوم، شديداً رفوزه شده 

است،لكن فدوى تقيه كرده و از قول استاد سخن 
عرض مى كند : 

دو بيتى
خالف رأى سلطان رأى جستن

ز خون خويش باشد،دست شستن!
اگر خود روز را گويد شب است اين

ببايد گفت : آنك ماه و پروين!*
* نخير منظور استاد از پروين، پروين احمدى نژاد نيست،خواهر- 

برادر خواننده  !
***

آمريكا امروز با مشكالت عديده اي مواجه شده كه هرچه دست و 
پا بزند بيشتر در اين مشكالت فرو مي رود. آمريكايي ها نمي توانند با 
گذشته زندگي كنند. واقعيت هاي امروز آمريكا چيز ديگري را نشان مي 

دهد.
0915---4352

فرمايش شما پس از ترجمه از زبان آخوندى به زبان گبرى، به آگاهى 
مقامات خاج پرست آمريكاى جنايتكار و صهيونيزم بين الملل لعنة اهللا 

عليهم اجمين رسيد . بعدالتحيه و السالم 
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مكتوبات فدوى

فدوى پيش از اينها، يعنى وقتى كه هنوز اخالق و معنويات بر جامعه ى 
شكوهمند او حاكم نبود، عبارت " از ديوار مردم باال رفتن " را ، فقط در گفته ها 
و شنيده هاى مردم عادى، و يا نهايتا در امثال و ِحكم مى ديد و مى شنيد و هرگز 
آنرا به تجربه ،آنهم توسط نمايندگان قانون، و در مناطق فقيرنشين، و باز آنهم  
پس از تصرف عدوانى  اخالق و معنويات بر جامعه ى شكوهمند اسالمى ! 
ونخستين حكومت اهللا  بر زمين، تجربه و مالحظه نكرده بود كه چگونه 
نيروى محترم انتظامى گاه و بيگاه، مشغول باال رفتن از  ديوار مردم است !.  و 

كك اسالمى شان هم البته نمى گزد...
بارى- علت حيرت فدوى را، در عكس هاى زير جستجو كنيد كه وى از 
توضيح بيشتر در اين باب براستى  عاجز است جز اينكه بگويد دست مريزاد!، 

خسته نباشى مقام معظم رهبرى !

انقالب كودكان   
چنين بنظر مى رسد كه كودكان هم ديگر،حوصله شان از دست بزرگترها، 
و دست به آبهاى متعددى كه در اين سال ها، بويژه در وطن سابق رفته اند، 

بكلى سر رفته و بر آن شده اند كه بقول آن بزرگوار:
بيت:

بر سر آنم كه گر زدست برآيد
دست به كارى زنم، كه غصه سر آيد

چنين است كه مالله يوسف زاى، دخترك 16 ساله اما، نابغه و دلير 
پاكستانى، كه از تير سربازان نه چندان گمنام امام زمان(عج) و به اهتمام 
علماى خاج پرست انگليس لعنة اهللا عليهم اجمعين جان سالم بدر برده، 
اخيراً دربخشى از سخنرانى خود در مجمع عمومى سازمان ملل چنين گفته 

است:
 ”… صدها فعاالن حقوق بشر در جهان وجود دارند كه تالش و گفتگوى 
آنها براى خودشان نيست، بلكه براى كسانى مانند منست به آموزش، صلح 
و آرامش، برابرى حقوق و تساوى خود دست يابيم. هزاران نفر به وسيله 
تروريست ها كشته شدند و ميليونها زخمى و مجروح گرديدند و من يكى 
از آنها هستم. من در اين جا براى آنها ايستاده ام نه براى خودم، بلكه براى 

آنهايى كه صدايشان شنيده نمى شود.
دوستان محترم، در تاريخ 9 اكتبر 2012، طالبان به من و همچنين دوستم 
تير اندازى كردند. آنها تصور نمودند كه تير و فشنگ مرا ساكت مى كند، 

ولى شكست خوردند….“
اين هم نوجوان انديشمند ديگرى از مصر، كه پيرامون آنچه در وطن اش 

مى گذرد،چنين مى گويد :
نام من على احمد است و 12 سال دارم. من امروز اينجا آمدم تا از اين كه 
كشورم به صورت كاالى شخصى در اختيار يك فرد قرار گيرد، مانع شوم 
و از اين كه قانون اساسى كشورم به وسيله يك گروه و يك حزب مصادره 
شده، مبارزه كنم. ما يك ديكتاتورى نظامى را كنار نگذاشتيم تا گرفتار يك 
حكومت فاشيست مذهبى شويم. حكومت فاشيستى مذهبى آنست كه 
قوانين سخت و فاشيستى را كه حتى در دين و مذهب دستورى در مورد 

آن ها داده نشده، به نام دين (و دستورات اللهى)، به اجراء در مى آورد *
ادب را از كه  بر اين پايه،فدوى ناگزير است كه آن زبانزد مشهور " 

آموختى، گفت از بى ادبان " را بشرح زير بقول عوام up to date  كند:
گفت سياست را از كه آموختى؟ گفت از كودكان !

و يا به سفارش آن بزرگوار :
جاى مردان سياست بنشانيد درخت

تا هوا تازه شود ! ..

خدا قّوت پهلوون  ! .. 
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خاطرات پناهجويان

به  را  باارزش  مغزهاي  ارزش،  با  فكرهاي 
خود جلب مي كنند. پشت جلد كتاب ِ فوق العاده 
جمله ي  اين  به  روايت،  بيست  و  صد  باارزش ِ 
است.  شده  مزين  زيبا  بسيار  و  باارزش  بسيار 
آقاي  شما.  ارزش  با  مغزهاي  جلب  براي 
حسين مهري از سر مرحمت كتاب را با مراتب 
فزاينده ي احترام به من هديه داده اند. بسيار بسيار 
سپاسگزارم كه ايشان مرا هم شايسته ي دريافِت 
630 صفحه كتابي داشته اند كه مخزن تفكرات و 
نتيجه و پيايد سال ها گردش در افق هاي سياست 
و انديشه، جمله ي آغازين كتاب از درد نو زايش 
ايران مي گويد. از درد جانكاه سي و چند ساله ي انقالب، سخت ترين درد 
زايمان تاريخ ايران كه از تولدي ديگر بشارت مي دهد، از تولد يك ايران 

پاكيزه فكر تجددگرا.
پرسيدم از بلند نگاهي، حيات چيست؟ گفتايي كه تلخ تر آن نكوتر است 
در روان ايراني با مداد از كام ظلمت شب طلوع مي كند و شادي از درون 
نقطه ي  هخامنشي،  امپراتوري  اقتدار  نقطه  ايراني،  اقتدار  نقطه ي  ناشادي. 

بيداري فرهنگ ايراني از نبوغ ناآرامي و درگيري فوران كرده است. 
براي ايراني كه ناآرامي را به جان مي  خرد لحظه هاي عميق لذت يافت 
نمي شود مگر با رنج كشيدن، انقالب به رغم آرزوي آرزومندان قهقرايي 
بود، و بي هدف مي كوشيد ايراني را با جهان كنوني شان به فراسوي اقيانوس 

دقيانوس پرتاب كند و در اقليم جهل مجهول سكني دهد. 
مي خواستند  و  گرفته  را  مردم  گريبان  ستيزان  عقل  و  گرفتگان  قدرت 
افسردگي  و  فشردگي  در  فشرده،  فنر  اين  اما  كنند،  گرد  را  آنان  استخوان 
مقتدرتريِن  لقب  سزاوار  كه  ملتي  كرد،  خواهد  جهش  و  ماند،  نخواهد 
ملت آسياي غربي است، سخت ترين رنج هاي تاريخ خويش را ظرف اين 

سال هاي صعب و ناهموار كشيده است و آبديده شده است.
نقطه ي  يك  نقش  شد  آغاز  كه  منبعي  و  مبداء  هر  از  اسالمي  انقالب 
عطف را داشته كه واكنش ها و بازتاب هاي خود را زودا كه آشكار سازد، 
بهت آور در روزهاي نخستين  كشتارهاي بي رحمانه و اعدام هاي بي شمارِ 
پس از پيروزي انقالب اسالمي، كه امروز به جاي بهت، هراس مي آفريند 

از حافظه ي قوي ايراني پاك نخواهد شد. 
خانواد ه هاي بي شمار و خاندان هاي بزرگ در حمام خون اين انقالب سران 
و سروران خود را در خون غلتيده ديدند، اين خونريزي ها در تاريخ اين 
سرزمين همانند ميراث، از پيامدهاي ناموزون و بدفرجام انقالب اسالمي 
اين كه تاريخ بي حيثيت  شد زيرا تحريف شد، واحد خانواده بي اعتبار شد، 
شيوه ي  به  و  شد  بازيچه  دين  افتاد،  آن  جان  به  جاسوسي  ويروس  زيرا 
بي سابقه اي به يك آلت قتاله تبديل گشت و باري از بام رفعت فرو افتاد، 
دين زير سخت ترين ضرب ها و تكان آورترين ضربه ها، سخت و سنگين بر 
خاك افتاد و دين  مداران زودا كه به همان سرنوشتي گرفتار آيند كه دين، 
دين  زماني توانا بود كه در جامعه وحدت آفريند، اما در ايران نفس ها را 
بريد و ريه ها را شرحه شرحه كرد، رژيم جوشيده از انقالب، هفت جوشي 

است كه فضيلت با هيچ تعريفي در آن نمي گنجد، با ساخت و پرداخت 
دارند،  برپا  فضيلت  برابر  در  رذيلت  از  بنايي  خواسته اند  گويي  رژيم  اين 
شايسته نام ايراني، زاد و بوم خويش را سزاوار بليئه  چنان كه هيچ ايراني ِ 
خوفناكي به نام انقالب اسالمي نمي دانست و آن را چنين سر اندر نشيب و 
رو به قهقرا نمي خواست، يكي از شگفتي هاي تاريخ ايران، فرهنگ فرزانگي 
است، سرشار از معنويت و انسانيت، درس تأمل مي دهد و تأمل را تمدن 
مي داند، اما چگونه است و چه نقشي دارد اين فرهنگ كه مي تواند اين همه 
جالد، اين همه قصاب، اين همه شكنجه گر و تبهكار بيافريند؟ چگونه اين 
فرهنگ فرزانگي، خميني فرهنگ كش و خلخالي ِ خصم فرهيختگان پرورش 
حكومت  جالدانه  دست  به  تيغ  كه  آنان  مي گويد:  مهري  حسين  مي دهد؟ 
مي كنند فرزندان اين فرهنگ نيستند، آنها ضدفرهنگ اند، چركابه  فرهنگ اند، 
يعني فرهنگ تعصب و كورانديشي، فرآورده هاي چنين فرهنگي از تماشاي 
برنامه ي  و  است  هدف شان  كردن  هالك  و  كشتن  و  مي برند  لذت  خون 
زندگي شان، كسي ز چون و چرا دم نمي تواند زد، كه در محيط ديو زده 

عقل و فضل معزول است.
اما موضع گيري هاي حسين مهري در هنگامه ي انقالب 57، هم كه صدا به 
صدا نمي رسيد، هشدار دادن بوده و كشيدن آژير و بيدارباش و اعالم خطر 

ايران هرگز نخواهد مرد

C  Copyright 2013 Ketab Corp. مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره11، جدول ايرانشهر شماره 57، همراه با پنجمين ضميمه پزشكى و سالمت ايرانشهر، اكتبر44442013



خاطرات پناهجويان
و در برخي مقاله ها فسوسا سردادن  كه مشروح آن را در يكي از روايات 
براي  ايران  كه  دريابيد  و  بخوانيد  مي توانيد  روايت  بيست  و  صد  كتاب 
حسين مهري تنها يك سرزمين نيست، ايران براي او يك انديشه است، با 
نثر ويژه ي خود مي گويد: نويسنده فرياد حيات و زندگي است. نبضي است 
كه مي زند و قلبي است كه مي تپد و در پيكر حكمت روح و رمق مي دمد. 
مي نويسد،  بزنند  فرياد  نمي توانند  كه  كساني  همه ي  جاي  به  نويسنده 
مي گويد انقالب اسالمي تيغ را برداشت و بر هر جا و هر چه كه توانست 
كشيد و همه جا شكاف انداخت. اما پس از گذشت سي و چند سال امروز 
بسته  دست  ماند،  بي تفاوت  انقالب  شكاف افكني هاي  برابر  در  نبايد  ديگر 
و  شادماني  مايه ي  اپوزيسيون  دنياي  در  نفاق افكني  كه  انديشيد  بايد  ماند، 
مسرت خاطر ديوان واليت فقيه است، هر لحظه تأخير در ائتالف و اتحاد 
به معناي ادامه ي كشتار و حبس و شكنجه و گردباد سركوب و اختناق و 
توفان ويرانگري در ايران است، اين تأخيرها ممكن است ديگ اعتراض 
توده ها را چنان به جوش آورد كه سرپوش را به شدت پرتاب كرده و تبديل 
به گردبادي مهارناپذير و بي كنترل شوند و انفجاري بي فردا در كل مملكت 
و جامعه ي ايراني پديد آورده وكشور را روي موج آتش و خون اندازند، 
آنگاه همه خواهند گريست. نبايد گذاشت كه شط خون جاري شود، نبايد 
را  جامعه  خشمگين  اعتراض  بايد  بگذرد،  سر  از  حادثه  موج  كه  گذاشت 
اپوزيسيوني آگاه هدايت كند و بر انفجارهاي توده ها پيشي گيرد، ما در برابر 
نظامي قرار داريم كه با دست افزار قدرت خشن خود و با گستردن خوان 
نعمتي به بزرگي كره ي خاكي، ريشه ها را سوزانده و انديشه ها را خشكانده، 
تا مردم اميدها را از دست بدهند، و كسي جرأت نياورد كه به فردا انديشد 
و از بامداد خنداني كه بر چنين فلق نقش مي بندد سخن گويد، نظام فرمانروا 
بسيار بسيار دوست دارد كه همه ي ما همداستان شويم كه ملت ايران قادر به 
تشكيل اپوزيسيون نيست و بهتر است در مرداب يأس و نوميدي و جبن و 
بي لياقتي غرق شود،  نظام حاكم مي خواهد به محكومان القا كند كه فروغي 
دلتان  ايران  يلداي  ظلمت  در  كه  شماست  سزاي  و  نيست  اميدي  نيست، 
سياه شود و جسد بر دوش به گور رويد. اما به كوري چشم پرچم داران 
كه  است  آسمان سايي  راست  اپوزيسيون  دارد،  وجود  اپوزيسيون  دروغ، 
نيرويي  هيچ  كه  است  افروخته  جهان  تاريخ  در  ايراني،  فرزانه ي  فرهنگ 
هرگز نخواهد توانست آن را فرو كشد، اپوزيسيون سوگواره ي سرگرداني 
و درد گران بي فردايي ماست. كلنجارهاي وقفه ناپذير، دربدري و آوارگي و 
اعدام ها و زندان ها و وجود دادگاه هاي بيداد، اپوزيسيون است، اپوزيسيون 
يك حزب و يك گروه و فرقه نيست، عربده براي پر كردن فضاي خالي 
سياست نيست، قدرتي نيست كه از لوله ي تفنگ شليك شود. اپوزيسيون 
اراده ي متحرك و پوياي يك ملت است، كه در سكوت و خاموشي سينه اي 
پرجوش و سري پرفغان و دلي پرغوغا، جريان دارد. موج ناخشنودي ملتي 
است كه هر موج شكني را شكسته است، گرماي تن تب دار جامعه اي است 
اپوزيسيون  است،  مرگ  او  براي  تسليم  و  بميرد  نفرت  در  نمي خواهد  كه 
روح تسخيرناپذير ملتي است كه از آرزوي خود دست بردار نيست، در يك 

تقالي خاموش گريبان نظام حاكم را گرفته و رها نمي كند. 
 ديده نمي  شود اما وجودش حس مي شود، اپوزيسيوني كه فردا را مي سازد 
و هيچ نيرويي قادر به مقاومت در برابر آن نيست، در بطن جامعه سينه اي 
گشاده دارد چون دريا و پيكر توفان  زده ي شكيبايي دارد كه از نشيب و 

فرازها نمي هراسد و نمي فرسايد. 
آمريكايي  نويسنده ي  رهين  مسيح  كتاب  ترجمه ي  در  مهري  حسين 
ناآرامي،  و  درگيري  و  است  درگيري  ايران  فرداي  مي گويد:  ايران شناس 
قتل،  از  آكنده  سال هاي  براي  است  كم محتوايي  و  مالط  كم  واژه ي  ناآرام 

سرباز  آنجا  و  اينجا  كه  كهن  زخم هاي  و  خون فشان  نقطه هاي  كشاكش، 
خواهد كرد. ايران هرگز جزيره ثبات نبوده، از سپيده دم تاريخ مجمع الجزاير 
ناآرامي بوده، سرشت ايران فتنه  خيز است و تاريخ ايران از شور و خروش 
و درگيري و ناآرامي و بي آرامي به حركت درآمده، ژن اقتدار و بلندپروازي 
در بن روان هر ايراني كار گذاشته شده، نظام كنوني كه مخلوق خون و آتش 
است، بي هراس انگشت  بر ماشه، دروازه هاي قرن تازه را به خون آلوده، اما 
فنر فشرده ي ايران بزودي خواهد جهيد و غول خوفناكي به نام روحانيت 
تشيع به رغم شورش هاي نامنتظره شايد چند سالي جان بكند و جان ندهد. 
بطن  در  و  ايران  درون  كشاكش هاي  پي  در  آن  كم توان  پيكر  بي ترديد  اما 
تضادهاي فزآينده ي فشارنده به خاك ذلت كشانده خواهد شد، و اين چنين 
پرونده ي آلت  قتاله اي به نام روحانيت بسته مي شود و امر دين بي پرونده در 

بايگاني تاريخ ايران سرگردان خواهد ماند.
جامعه ي  در  ناشكيبايي  و  بي قراري  مي گويد:  تائيد  در  مهري  حسين 
كنوني ايران تغيير شكل داده، آنها از چريك  و چريك شيدايي بيگانه اند، 
و از ايدئولوژي و مسلك جدايند و در مقاومت خدايند، تناورترين قدرت 
را  نظام  سوزان  مغزهاي  و  سوخته  دل هاي  با  زنانند،  بي قرار  جامعه ي  اين 
مي هراسانند و نسل تازه ي ايران زاده و پرورده ي اين زنانند، جواناني كه به 
هيچ وجه مغزشويي نشده اند و نظام ديني موفق نشده كه سپاه و بسياري 
لشگر رزم  هاي آينده را از آنها بسازد. نوجوانان بي فردا... مشكل دردسرساز 
سوي  به  تنه  يك  كه  فشارآوري  قدرت  توانمند،  اكثريت  يك  ديني،  نظام 
آينده روي آورده است، او حكم خود را خواهد كرد، قانون خود را وضع 
خواهد كرد و نشان خود را در تاريخ بر جاي خواهدگذاشت، مسيرگشا 
خواهد شد و در پيكر تاريخ ايران روح خواهند دميد، در مقاله ي فوق العاده 
زيباي ديگري مي گويد: ما در هم شكسته ايم، اين ملت  بارها از ميان پيكر 
خاكستر شده اش زندگي يافته است. باورمندي او به نيروي نهفته در درون 
ملت ايران است. نيرويي كه سرانجام به اين سرنوشت سياه پايان خواهد 
داد. اين ملت مانند مرغ افسانه اي كه از ميان پيكر آتش گرفته و خاكستر 

شده اش بار ديگر زندگي مي يابد.
بارها از نو زاده شده است، اين ملت كه در همه ي تاريخ نيرومندترين 
باورنكردني  توانايي  يك  حال  عين  در  است.  بوده  خود  دشمن  بدترين ِ  و 
براي باز زايي و از نو آغاز كردن از خود نشان داده است. خود را رهانيده 
است و باز سربلند كرده است. ما سه هزار سال دوام آورده ايم و اين بار 
ما  ايراني بر كشور  نام  جماعت دشمن كه به  آورد. اين  دوام خواهيم  نيز 
انداخته اند  راه  به  خود  كه  خوني  درياي  در  زود  يا  دير  مي رانند  حكومت 

غرق خواهند شد.
اعتقاد  و  خوشبيني  حس  از  درخششي  اكثراً  مهري  حسين  درنوشته هاي 
آينده ي  يك  ايران  آينده ي  كه  مي گويد  اطمينان  با  دارد  وجود  آينده  به 

دموكراتيك است. 
خودش مي گويد: هر گاه در تاريخ قدرتي به لرزه درآمده نويسنده آزاد 
مردي نوشتن آغاز كرده، قدرت قلم متكي به حق و عدالت از هر اسلحه و 

شمشيري قوي تر، و تواناتر و بُرا تر است. 
حسين مهري كه همه ي عمر خود را به خواندن و فهميدن گذرانده، با نثر 
ويژه ي خود شمشير تواناي قلم را بكار گرفته از ستم ستيزان خستگي ناپذير 
بسياري ياد كرده و انديشه ي صدها مرد بزرگ تاريخ ساز ايران و جهان را 

پيش روي ما گذاشته است. 
آقاي مهري در برنامه هاي نوشتاري و گفتاري خود نه به 120 كه به 1200 

روايت و به تكرار مي گويد:
«ايران هرگز نخواهد ُمرد»
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نگراني آسيايي ها از تحوالت اقتصادي آمريكانگراني آسيايي ها از تحوالت اقتصادي آمريكا

خود  ساالنه  گزارش  متحد  ملل  سازمان 
جهان  در  خوشبختي  شاخص  مورد  در  را 
(Happiness Index)  منتشر كرد و مانند 
موارد قبلي، كشورهاي اروپايي عمدتاً در صدر 
فهرست خوشبخت ترين هاي جهان قرار گرفتند.

و  اقتصادي  تحليل  يك  كه  گزارش  اين 
شاخص  بررسي  با  مي باشد،  كامل  اجتماعي 
عضو  كشورهاي  در  گوناگون  نمودارهاي  و 
سازمان ملل تهيه مي شود و مسائلي را بررسي 
مي كند، مانند: ميانگين درآمد مالي، ميزان آزادي 
درمان،  و  بهداشت  وضعيت  انتخاب،  حق   و 
ميزان  عمر،  طول  ميانگين  تحصيالت،  سطح 
جنايت،  و  جرم  درصد  بيكاري،  و  اشتغال 
و  روحي  سالمت  طبقاتي،  اختالف  وضعيت 

رواني جامعه. 

ماه هاي  در  آمريكا  مركزي  بانك  مديران 
حمايت  روند  كه  كردند  اعالم  اخير 
نقدينگي  مداوم  افزايش  برنامه  و  پولي 
(Quantitative Easing) كه چند سال پياپي 
متوقف  نهايتاً  و  محدود  است  قرار  داشته  ادامه 
گردد. اما اين تغيير سياست اقتصادي موجب برخي 

پيامدهاي منفي در چند كشور آسيايي شده است.
بانك مركزي آمريكا  دولت فدرال و خصوصاً 
براي مهار و مقابله با بحران اقتصادي 2008 اقدامات 
اضطراري و گسترده اي را آغاز كردند كه مهمترين 
بخش آن مبتني بر افزايش حجم نقدينگي (Money Supply) بود. اين 
سياست همچنين شامل طرح اعطاي كمك هاي هنگفت دولتي (TARP) براي 
جلوگيري از ورشكستگي صنايع و شركت ها و بانك هاي بزرگ مى شد. در 
همان حال بانك مركزي آمريكا نيز نرخ رسمي بهره را به پايين ترين حد ممكن 
وكمتر از يك چهارم درصد تقليل داد و همچنين حدود 2 هزار ميليارد دالر را 
صرف خريدن انواع اوراق قرضه در بازارهاي مالي كرد تا از اين طريق عمًال 

حجم زيادى نقدينگي و اعتبار مالي به ساختار اقتصاد آمريكا تزريق گردد.
مجموعه ي اين اقدامات به ميزان زيادي موثر واقع شد و آمريكا موفق گرديد 
از وخيم ترين ركود اقتصادي 80 سال اخير خارج شود. نشانه هاي نوعي التيام 
زخم هاي اقتصادي در همه زمينه ها مشهود است. سطح بيكاري كه به مرز 
ده درصد رسيده بود اكنون به كمتر از 8درصد تنزل يافته، بحران در بخش 
بانكداري و امور مستغالت و امالك به ميزان زيادي برطرف شده، كارخانجات 

اتوموبيل سازي كه سابقاً در آستانه ورشكستگي مالي قرار داشتند براي سه سال 
پياپي پررونق و سود ده بودند. اما ميزان رشد اقتصادي به اندازه مطلوب افزايش 
نداشته و در حول و حوش رقم ضعيف 2درصد باقي مانده است. با اين همه 
مي توان گفت كه رشد اقتصادي گرچه اندك است ولي الاقل مثبت باقي مانده و 

رقم آن «منفي» نشده است.
مجموعه اين روند نسبتاً مثبت موجب گرديد كه مديران بانك مركزي تصميم 
به «كاهش» ميزان حمايت هاي مالي بگيرند و اعالم داشتند كه به زودي روند 
تزريق نقدينگي و اعتبار كه ماهانه بالغ بر 85 ميليارد دالر بود را محدودتر خواهند 

ساخت، اگرچه زمان آن هنوز مشخص نيست.
اعالم اين تغيير سياست سريعاً موجب افزايش شاخص نرخ بهره در بازارهاي 
مالي و تقويت دالر آمريكا گرديد. ترقي نرخ بهره به نوبه خود باعث شد 
موسسات بزرگ مالي و سرمايه گذاري كه قبالً براي كسب بهره و بازده بيشتر در 
چندين كشور آسيايي سرمايه گذاري كرده بودند بخش عمده اي از دالرهاي خود 
را به آمريكا بازگردانند. خروج ناگهاني چند صد ميليارد دالر از آسيا به آمريكا 
موجب تضعيف شديد ارزهاي چند كشور و خصوصاً اندونزي، هند، تايلند و 
فيليپين گرديد. اين كشورها هم اكنون نگران بروز حالت سقوط در پول ملي خود 

و تكرار بحراني هستند كه در دهه ي 1990 گريبانگير آنها شد.
براي مثال روپيه، پول اندونزي، ظرف چهار ماه گذشته 15 درصد ارزش خود 
را از دست داده و پول رسمي هندوستان نيز 18 درصد تنزل را تجربه كرده است.

كشورهايي مانند كره جنوبي، ژاپن، مالزي، استرالياو سنگاپور نيز تحت فشار 
قرار گرفته اند اما توان مالي و اقتصادي آنها در سطح مطلوبي است و فعالً جاي 

نگراني چنداني ندارند.

خوشبخت ترين كشورهاي جهان
براي تهيه اين گزارش همچنين نظرسنجي هاي 
در كشورهاي مختلف انجام گرفته و از مردم 
عادي اين سوال پرسيده شده كه آيا احساس 

شادي و خوشبختي در زندگي داريد؟
در گزارش جديد براي سال 2013 جوامع 
دانمارك، نروژ، سوئيس، هلند، سوئد و كانادا 
خوشبخت ترين  ششم  تا  اول  مقام هاي  در 

كشورهاي جهان قرار مي گيرند.
فنالند، اتريش، ايسلند، استراليا، در مقام هاي 
اين   17 مكان  در  آمريكا  دارند.  قرار  بعدي 

رده بندي جاي مي گيرد.
اسرائيل  تنها  خاورميانه  كشورهاي  ميان  در 
 (14 (رده  عربي  متحده  امارات  و   (11 (رده 

جزو كشورهاي با رتبه نسبتاً باالقلمداد مى شوند.
ايران در اين گزارش تحليلي در مكان 115 جدول جهاني قرار دارد.
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بحران وخيم و جنگ داخلي سوريه كه پس از گذشت دو سال همچنان 
با تلفات و خسارات فراوان ادامه دارد، اكنون به مهمترين مشكل اصلي در 
سياست خارجي آمريكا مبدل گشته و عملكرد ضعيف واشنگتن در برابر 
ديكتاتور جنايتكار دمشق لطمات عمده اي به وجهه سياسي آمريكا خصوصًا 

در خاورميانه وارد ساخته است.
رژيم بعثي بشاراسد طي دو سال سركوب خونين مخالفان خود موجب 
مرگ 120 هزار تن شده كه اكثر آنها را غيرنظاميان تشكيل مي دهند. عالوه 
بر اين حدود 5 ميليون نفر در داخل سوريه بي خانمان هستند و يك ميليون 

تن ديگر به تركيه، لبنان و اردن پناهنده شده اند.
در اين ميان عملكرد ضد و نقيض و فاقد قاطعيت از سوي واشنگتن 
موجب انتقاد دولت هاي متحد آمريكا در منطقه- شامل عربستان، تركيه، قطر 
و اسرائيل- شده است. همچنين گروه هاي سكوالر و ليبرال در اپوزيسيون 
سوريه نيز مي گويند موضع گيري ضعيف آمريكا در قبال رژيم اسد متقابًال 

منجر به گستاخي و تقويت بيشتر ديكتاتور دمشق شده است.
دولت اوباما از همان آغاز جنگ سوريه تصميم گرفت خود را از اين 
بحران دور نگه دارد، زيرا نگران بود كه آمريكا مجدداً درگير جنگ ديگري 
در خاورميانه شود و نمي خواست تجربه تلخ و نافرجام عراق را در سوريه 

تكرار كند.
اما اين موضع گيري منفعل و بسيار ضعيف عمًال چراغ سبزي بود كه به اسد 
اجازه داد هر نوع جنايتي را در كشور 22 ميليوني سوريه مرتكب شود. اين 
روند نهايتاً موجب تضعيف گروه هاي سكوالر در اپوزيسيون سوريه گشت و 
به تدريج گروه هاي افراطي سني، وهابي، سلفي و متحدان گروه القاعده وارد 
كارزار سوريه شدند. به اين ترتيب اكنون در جنگ داخلي سوريه، در يك سو 
رژيم ديكتاتوري اسد با حمايت تهران و مسكو قرار دارد و در سوي ديگر 

افراطيون سني و گروه هايي مانند جبهه النصرت و گروه التوحيد. 
اين وضعيت عمًال موجب شده، احزاب سكوالر، ليبرال و دمكرات در 

اپوزيسيون سوريه منزوي و تضعيف شوند.
در اين ميان بسياري از ناظران سياسي عملكرد بي ثبات و ضد و نقيض كاخ 
سفيد را عامل پيچيده تر شدن بحران كنوني مي دانند و انتقادهاي شديدي را 

متوجه دولت اوباما ساخته اند.

جنايتكار مصمم- آمريكاي ُمردد!جنايتكار مصمم- آمريكاي ُمردد!

پرزيدنت آمريكا يكسال پيش اخطار كرد كه واشنگتن استفاده احتمالي از 
سالح هاي شيميايي را تحمل نخواهد كرد و اگر اسد از اين تسليحات كشتار 
جمعي استفاده كند از خط قرمز عبور كرده كه اين امر واكنش آمريكا را به 

دنبال خواهد داشت.
اما ارتش رژيم اسد در شهر حلب و چند نقطه ديگر آشكارا از سالح 
شيميايي استفاده كرد و دهها تن كه عمدتاً غيرنظاميان بيگناه بودند كشته 

شدند. 
در آن زمان دولت آمريكا گفت كه اين موضوع را بررسي مي كند و بعداً هم 
اين ماجرا مسكوت ماند. سپس در مارچ امسال اوباما بار ديگر اخطار خود 
را تكرار كرد و گفت آمريكا بكارگيري تسليحات شيميايي را تحمل نخواهد 
كرد. اما سربازان دولتي در ماه اگست و به طور گسترده تر با گاز شيميايي 
سارين به محله اي در حومه دمشق حمله كردند كه موجب مرگ 1200 نفر 
شد. پرزيدنت اوباما در يك كنفرانس مطبوعاتي صريحاً اعالم كرد كه آمريكا 
تصميم گرفته با اقدام نظامي رژيم اسد را مجازات كند. اما به فاصله كمتر 
از يك هفته ناگهان تغيير موضع داد و گفت اين تصميم را به كنگره ارجاع 
مي دهد. آنگاه قبل از آغاز مذاكرات كنگره دوباره اعالم شد كه واشنگتن و 
مسكو بر سر طرحي جهت خلع سالح سوريه به توافق رسيده اند و ظاهراً 
اين اقدام طي يك برنامه يك ساله اجرا خواهد شد. بخشي از اين توافق 
به طور «ضمني» آمريكا را متعهد مي كند كه از اقدام نظامي عليه رژيم اسد 

خودداري كند.
اكنون پس از چند ماه تالش هاي سياسي و تهديدهاى عمدتاً توخالي عمًال 
موقعيت سياسي بشاراسد تقويت شده و متقابًال وجهه و اعتبار آمريكا در 

خاورميانه متحمل لطمات شديدي گرديده است.
منتقدان مي گويند اگر دولت آمريكا اصوالً نمي خواست به هيچ قيمتي وارد 
ماجراي بحران سوريه شود، از همان ابتدا نبايد خط قرمز تعيين مي كرد. زيرا 
كشوري كه خط و نشان مي كشد اگر نتواند به هشدارهاي خود عمل كند 

وجهه و اعتبار سياسي خود را از دست مي دهد. 
به اين ترتيب در سوريه رژيم اسد با فراغ خاطر به كشتار ادامه مي دهد، 
گروه هاي وابسته به القاعده رشد و گسترش يافته اند و مردم غيرنظامي و 
بيگناه نيز در كنار گروه هاي ليبرال و دمكرات بي پناه و سرگردان باقي مانده اند. 
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بحث  يك  شنيدن  اخيراً 
داغ سياسي بين دو هموطن 
تكرار  موجبات  ايراني 
سوال هاي قديمي را در ذهن 
ساخت  فراهم  نگارنده  اين 
به  كه  بزرگ  معماي  اين  و 
راستي چگونه ايران و ايراني 

به اينجا رسيد؟
يك  در  پيش  چندي 
رستوران شلوغ هنگامي كه 
دوستي  با  مالقات  منتظر 
قديمي بودم متوجه بحث و 
گفتگوي سياسي دو هموطني 
با  بغلي  ميز  در  كه  شدم 
سرگرم  فراوان  حرارت 
فراوان  پاسخ هاي  و  پرسش 
از يكديگر بر سر اين معما 

بودند كه جمهوري اسالمي تا پايان امسال سرنگون مي شود يا نه؟
پيرمرد با هيجان فراوان مي گفت: آقا اين ها كارشان تمام است. مردم خيلي 
ناراضي اند. اقتصاد مملكت ويران شده. آمريكا هم به خاطر برنامه هاي اتمي به 
رژيم اسالمي شديداً اخطار داده و تازه بين خود آخوندها هم اختالف و شكاف 
غيرقابل جبران پديد آمده. با اين همه جنايت كه اين ها مرتكب شده اند مردم 

ديگر تحمل شان را ندارند و حتماً به همين زودي ها رفتني هستند.
مرد ميانسال در پاسخ مي گفت: پدر جان همه حرف هاي شما درست ولي 
خصوصيات اين رژيم را نيز دستكم گرفتيد. شما بيشتر از 30 سال از ايران دور 
هستيد ولي من همين سه سال پيش از تهران آمدم. شما توانايي اين آخوندها را 
در آدمكشي، سركوب، بي رحمي وخصوصاً تزوير و گمراه كردن مردم ناديده 
مي گيريد. به همين دليل هم 34 سال است كه همه مي گويند اين ها در سراشيب 

سقوط هستند ولي پيش بيني ها تاكنون عملي نشده است.
متقابالً پيرمرد سپيد موي گفت: آقا امسال وضع فرق مي كند. اين بار جمهوري 
اسالمي با مشكالتي مواجه است كه قبالً هرگز به اين شدت نبوده. من خودم 
شنيدم كه در همين راديوي لوس آنجلس تفسير و پيش بيني كردند كه امسال 

ديگر سال آخر حكومت است.
مرد ميانسال وسط حرف پيرمرد پريد و گفت: بله من هم آن پيش بيني را 
شنيدم كه مي  گفتند پارسال قرار بود نقطه پايان حكومت باشد و بعد گفتند 
پارسال نشد ولي حاال امسال در ايران انقالب مي شود و مردم به جان آمده 
از سركوب و فقر و نابساماني باالخره به مرحله انفجار مي رسند و اگر پارسال 
نشد، امسال چنين مي شود. ولي جان من، عزيز من مسائل ايران پيچيده تر از اين 
حرف هاست و اين رژيم بي رحم هم ترفند و كلك هاي زيادي در آستين دارد 
تا مردم ساده دل ما را بارها و بارها فريب دهد. عالوه بر اين اپوزيسيون خارج از 

كشور هم كه گرفتار سردرگمي عجيبي است و هنوز  نتوانسته به صورت يك 
آلترناتيو موثر در ميدان مبارزه ظاهر شود.

گفتگوي صادقانه اين دو هموطن نازنين در مورد پيش بيني هايي كه در يك 
راديوي لوس آنجلس پيرامون سقوط قريب الوقوع جمهوري اسالمي جريان 
داشت بار ديگر ذهن مرا متوجه اين سوال قديمي كرد كه به راستي چرا اين 
رژيم سركوبگر پس از گذشت يك سوم قرن حكومت سراسر ظلم و فساد 

همچنان پابرجاست؟
چگونه است كه رژيمي اين چنين جنايتكار، خونريز، عقب مانده، واپسگرا و 
ضدبشري كه در همه زمينه هاي اقتصادي، سياسي، ملي و اجتماعي كارنامه اي 
سياه و شكست خورده دارد همچنان مي تواند يك ملت بزرگ 76 ميليون نفري 
كه اكثريت آنها مخالف اين رژيم هستند را همچنان دربند و اسير خود نگاه 

دارد؟
چرا ساير ملت هاي خاورميانه، مانند تونس، مصر، ليبي و يمن مي توانند با قيام 
سياسي رژيم هاي ديكتاتوري خود را بركنار كنند ولي تالش هاي سياسي مردم 
ايران براي مثال در حركت سياسي جريان دوم خرداد و يا قيام و اعتراضات 

انتخابات 88 و جنبش سبز نافرجام ماند؟
***

پاسخ به اين سوال كه چرا رژيم جمهوري اسالمي همچنان پابرجاست البته 
ابعاد و زواياي گوناگوني دارد، اما به نظر مي رسد كه دو عنصر اصلي بيش از 
ساير علل و عوامل كلي در بقاي عمر اين حكومت موثر بوده باشد: يكي توانايي 
منحصر به فرد آخوندهاي حاكم در تزوير و فريبكاري سياسي و ديگري ادامه 
نوعي سردرگمي سياسي در ميان مخالفان داخلي و خصوصاً اپوزيسيون خارج 

از كشور.
رژيم واليت فقيه در نيمه اول عمر خود و در زمان حيات خميني در يك فضاي 

چرا آخوندها نمي روند؟
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اقتصاد و بين الملل
كامالً امنيتي و پليسي به راحتي هر نوع صداي اعتراض را خاموش مي كرد و با 
انجام دهها هزار اعدام سياسي اصوالً هرگونه انديشه مخالف و سوال برانگيزي را 
خفه مي كرد. پس از پايان دولت رفسنجاني و ظهور خاتمي و اصالح طلبان عطش 
شديد آزاديخواهي خصوصاً در ميان طبقه جوان و نوانديش جامعه موجب بروز 
بن بست و چالش خطرناكي براي رژيم شد. اين حكومت ديني و ايدئولوژيك 
البته كه نه اعتقادي به آزادي و دمكراسي دارد و نه حاضر است كه خواست 
اكثريت جامعه را بپذيزد. شايد تنها راه چاره اين حاكمان رفتن به مسير اصالحات 

بود كه آن هم به طرز فاحشي شكست خورده.
اما به ياد داشته باشيم كه دكان داران دين فروش همواره در طول تاريخ ايران 
مهارت و توان زيادي در فريب و رياكاري داشتند و هنوز هم دارند. ادبيات و 
اشعار كهن پارسي سرشار است از اشارات گوناگون به همين عنصر فريب و 

رياكاري زاهدان دورغين: 
آتش زهد و ريا خرمن دين خواهد سوخت

 حافظ اين خرقه تزويز بيانداز و برو
اپوزيسيون سرگردان- مي گويند در عالم سياست معموالً هيچ حكومت 
ديكتاتوري به خودي خود نمي رود، بلكه بايد آن را بركنار كرد و براي اين كار بايد 
يك نيروي بركنار كننده وجود داشته باشد كه اين همان نيروي اپوزيسيون است.

انسان هاي  گروه هاي اپوزيسيون ايران متشكل از رهبراني است كه غالباً 
با صداقت و ميهن دوست هستند اما متأسفانه فرهنگ سياسي حاكم بر اين 
اپوزيسيون گرفتار نوعي سردرگمي و ناپختگي سياسي است. گروه هاي سياسي 
اگر مي خواهند تأثيرگذار باشند بايد در وهله نخست تحليل دقيق و صحيح و 

سپس هدف هاي مشخص و شفاف داشته باشند.
اپوزيسيون ايران 34 سال پس از آزمودن ماهيت اين رژيم هنوز درگير اين 
بحث تكراري است كه آيا مي توان از جاده اصالحات حكومتي به دمكراسي 
رسيد! بسياري از رهبران اپوزيسيون ظاهراً اعتماد به نفس سياسي كافي را ندارند 
كه صراحتاً بگويند اين رژيم غيرانساني اصالح پذير نيست. راه نجات ايران 

«بركناري» رژيم است نه اصالح آن.
گروه هاي اپوزيسيون در هر كشوري آنگاه مي توانند يك نيروي اثرگذار باشند 
كه در ميدان سياست فعال و كوشا باشند. اما اپوزيسيون ايران به جز انجام بحث 
آزاد، سمينارهاي پياپي در پراگ و استكهلم و ديگر شهرهاي اروپايي اقدام 
عملي ديگري انجام نمي دهد. گروه هاي اصلي چه در ميان مشروطه خواهان 
يا جمهوريخواهان يا گروه هاي ملي و يا چپ گرايان مي توانند اقدام به ايجاد 
ساختار تشكيالتي، پي ريزي كادرهاي سياسي، برپايي ميتينگ و گردهمايي و 
همه آن  كارهايي بكنند كه فعاليت و جنب و جوش سياسي و حضور در صحنه 

قلمداد مي شود.
اما متأسفانه چندان اثري از چنين اقداماتي نمي بينيم و رهبران اپوزيسيون نوعي 

زندگي بازنشستگي سياسي را در پيش گرفته اند.
***

با اين وضع شايد پاسخ به اين سوال كه چرا آخوندها نمي روند، چندان دشوار 
نباشد. آنها نمي روند زيرا نيروي عظيم مخالفان اين حكومت دچار سردرگمي 
و كم تحركي سياسي هستند. آزاديخواهان ايران بايد نخست قاطعانه بپذيزند كه 
استقرار دمكراسي با وجود جمهوري اسالمي- از هر نوع و رنگ آن- ممكن 
نيست و آنگاه براي بركناري آن بايد به طور جدي و عملي كار موثر سياسي 

انجام دهند. 

«سامرز» به بانك مركزي 
نمي رود، شانس «يلين» بيشتر شد

پس از چند ماه حدس و گمانه زني در مورد جانشين احتمالي بن برنانكي در 
مقام رياست بانك مركزي، اعالم انصراف مهمترين كانديداي احراز اين پست 
حساس مالي و اقتصادي،  شانس يك چهره ديگر را به طرز چشمگيري افزايش 

داد.
در محافل خبري و سياسي واشنگتن گفته مي شد كه پرزيدنت اوباما عالقه 
داشت.  مركزي  بانك  رياست  مقام  در  سامرز  الرنس  گزينش  به  خاصي 
او تئوريسين سرشناسي است كه سابقه طوالني ايفاي نقش در دولت هاي 
دمكرات داشته ولي به خاطر صراحت لهجه و بيان مطالبي كه مخالف نظرات 

جمهوريخواهان مي باشد منتقدان و مخالفان زيادي در كنگره دارد. 
به همين دليل سامرز هفته گذشته اعالم داشت كه نمي خواهد گزينش 
احتمالي اش از سوي كاخ سفيد به عنوان نامزد رسمي احراز پست رياست بانك 
مركزي موجب بروز جنجال هاي سياسي تازه و رويارويي تازه بين دمكرات ها و 
جمهوريخواهان كنگره شود و از دولت اوباما خواست كانديداي ديگري را براي 

اين مقام حساس اقتصادي به كنگره معرفي كند.
به اين ترتيب اكنون اين احتمال شديداً قوت گرفته كه كاخ سفيد خانم ژانت 
يلين معاون كنوني بانك مركزي (Federal Reserve) را به عنوان كانديداي 

مقام رياست بانك به كنگره پيشنهاد كند.
طبق قوانين فدرال، رئيس كل بانك مركزي از سوي رئيس جمهور به طور 
مقدماتي برگزيده و معرفي مي شود ولي تائيد نهايي گزينش او به اين سمت از 

سوي كنگره انجام مي گيرد. 

فيلم «پدرخوانده» از نوع كمدي!
فيلم جديد رابرت دنيرو، هنرپيشه قديمي سينماي هاليوود، سرآغاز و استقبال 

خوبي را در شروع نمايش عمومي خود تجربه كرد.
دنيرو كه به رغم كارنامه موفق خود در چندين اثر مهم، عمدتاً به خاطر ايفاي 
نقش در فيلم مافيايي «پدرخوانده» مشهور شد، در اين محصول مشترك اروپايي- 

آمريكايي باز هم به دنياي پرهيجان مافيا اما از نوع كمدي آن باز مي گردد.
دنيرو در فيلم خانواده (The Family) نقش يك عضو شبكه مافياي بزرگ 
نيويورك را دارد كه براي نجات خود از چنگ قانون به پدرخوانده و رهبر اصلي 
مافيا خيانت كرده و رئيس خود را به اصطالح لو داده. حاال پليس اف-بي- آي 
مجبور شده او را به همراه همسر و دو فرزندش تحت حفاظت كامل 24 ساعته 

قرار دهد و حتي به فرانسه منتقل كند.
اما اعضاي مافيا براي انتقام گيري همه جا به دنبال او هستند و اين عضو فراري 
مافيا كه اتفاقاً سالخورده و در دوران بازنشستگي است دچار ماجراهايي مي شود 

كه هم مافيايي و پرجنايت و هم مضحك و كمدي است.
در فيلم خانواده كه در دو روز نخست نمايش 14 ميليون دالر فروش داشت، 
ميشل فايفر ايفاگر نقش همسر رابرت دنيرو مي باشد. منتقدين سينمايي اين 

محصول را متوسط تا خوب توصيف كرده اند.
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در قلمرو فرهنگ

را  شيدايى  و  دلدادگى  داستانهاى  ولى  نيست  عشقى  اثرى  شاهنامه 
حاوى  ولى  نيست  نيز  ِصرف  تاريخى  دفتر  كه  همچنان  دارد  خود  در 
مملو  ولى  نيست  اخالق  حوزه  در  كتابى  يا  و  هست  نيز  مدون  تاريخ 
از آموزه هاى اخالقى است. عشق نيز چون حكمت، حماسه، اخالق، 
جارى  شاهنامه  درخشان  و  غنى  بستر  در  ايرانى  بينى  جهان  و  تاريخ 
است. داستانهاى دلدادگى زال و رودابه، رستم و تهمينه، بيژن و منيژه، 
گشتاسب و كتايون و خسروپرويز و شيرين در خالل رويدادهاى بزرگ 
اجتماعى و نبردهاى ملى و يا سياسى، پيش آمده و پرداخته مى شوند و 

به زيبايى روند داستانى بزرگتر و پر شاخ و برگ تر مى افزايند.
شاهنامه  در  ايران،  تاريخ  اسالمى  هاى  سده  در  رايج  نگاه  خالف  بر 
كه  است  زن  اين  جفت،  يك  ميان  كامجويى  حتى  و  مهر  ابراز  براى 
پيشگام مى شود. زن در بيان حس وااليى و شيدايى خويش دالور است 
و در آشكار نمودن غريزه زنانگى  خود براى دلبرش، نترس و پرشور. 
زن در پرده مستور نمى ماند تا مردى از گرد راه رسد و وى را از پدرش 

خواستگارى نمايد.
ويژگى نخستين عشق در شاهنامه، نيك فرجامى آن است. عشقهاى 
شاهنامه اى ريشه در ايران پيش از اسالم دارد چون آبشخور شاهنامه، 
اسطوره ها، حماسه ها و جهان بينى ايرانى است كه بخشى از تاريخ 
عشقهاى  چشمگير  تفاوت  شود.  مى  شامل  نيز  را  كهن  ايران  مدون 

شاهنامه اى با داستانهاى عشقى موجود در ادبيات فارسى در دوران پس 
از اسالم در اين است كه عاشق و معشوق شاهنامه اى به وصال هم مى 
رسند و از مهر هم كامياب مى شوند ولى اين نيكبختى در عشاق دوران 
پسا اسالمى ايران ديده نمى شود. به نظر مى آيد كه  هر يك از اين 
دو نگاه متفاوت، زائيده زمان خود هستند. كاميابى و بهروزى عشقهاى 
شاهنامه اى بازتاب دهنده دوران سربلندى و گردنفرازى كشور است 
و درد و رنج عشقهاى بدفرجام و نافرجام ادبيات دوران پس از اسالم، 
فرآورده تاريخ دردناك و اندوهبار ايران در قرون وسطى و پس از آن 

مى باشند.
آن  بودن  جهانى  اين  و  بودن  حسى  شاهنامه،   در  عشق  دوم  ويژگى 
است. بر خالف ادبيات فارسى دوران اسالمى ايران كه در آن عشق با 
عرفان آميخته مى شود و مرزهاى عشقهاى زمينى و آسمانى ناروشن 
شاهنامه  در  پيوندها  است.  انسانى  و  زمينى  شاهنامه،  در  عشقها  است، 
ميان يك مرد و يك زن است در حاليكه در دوران پسا اسالمى، هجران 
عاشق گاهى متوجه خداست، گاه متوجه جنس مخالف، زمانهايى متوجه 
جنس موافق، در برخى موارد به سوى پير و مرشد و در خيلى مواقع 
گنگ و مبهم است. گر چه شاهنامه به هيچ روى خالى از بار مينوى 
(عرفانى) نيست (پايان زندگى اين جهانى كيخسرو، بهترين نمونه وجود 
رگه هاى مينوى در شاهنامه است) ولى در دامنه عشق و دلدادگى، در 

شاهين نژادعشق در شاهنامه
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در قلمرو فرهنگ

جهان حسى و مادى سير مى كند. بر خالف متون ادبى – عرفانى پسا 
اسالمى كه به درست يا نادرست، زلف يار، آهوى چشم، رخ دلدار و 
تير مژگان در خيلى موارد به اشارات عرفانى تفسير شده اند، در شاهنامه 
هر آنچه در اين زمينه ها آورده شده است به بار معناى واژه برمى گردد 

و تاويل و تفسير غير زمينى و فرا انسانى ندارد. 
مردانى از شاهنامه كه همسر دوم يا چند همسر برگزيدند، خود و يا 
ديگران را دچار بدبختى و بدشگونى نمودند. زال كه از عشق جوانى 
اش، رودابه، فرزند برومندى چون رستم را دارا شده بود، از زنى ديگر، 
داراى فرزند نابكارى بنام َشغاد شد كه سرانجام، كشنده جهان پهلوان 
شاهنامه و نا برادرى خويش شد. پيوند كيكاووس با سودابه كه چندمين 
همسر وى است، مرگ اندوهبار و دردناك فرزند دلبندش، سياوش را 
در پى داشت. پيامد پيوند زناشويى فريدون با دو خواهر يعنى اَرنواز 
و شهرنواز كه فرآورده اش سه فرزند يعنى سلم و تور از يك مادر و 
ايرج از مادرى ديگر بود، جان باختن ايرج ستمدبده و آشتى طلب بود. 
درونمابه  در  كه  ها  هزاره  درازاى  در  ايرانيان  پياپى  نسلهاى  ناخودآگاه 
شاهنامه بازتاب يافته و توسط فردوسى ساخته و پرداخته شده است، 
زيركانه پيامى را به نسلهاى از راه رسيده مى دهد و آن اينكه عشق پديده 
اى است ارجمند و وفاى به عهد و پيمان عشق، امرى است ارزشى و 

اخالقى و سرباز زدن از آن، سياهى و تباهى را به همراه دارد.
زنند.   مى  خود  شوى  به  خيانت  به  دست  مورد  دو  در  شاهنامه  زنان 
در بخش اسطوره اى – حماسى شاهنامه، سودابه، همسر كيكاوس كه 

مى  پرپر  دارد  را  جوانيش  سالهاى  آرزوهاى  شاه،  شبستان  در  زندگى 
كند و مهر شوهرش را از سرش انداخته است دل به فرزند شوى خود 
يعنى سياوش مى دهد كه البته سياوش تن به بيوفايى به پدر نمى دهد 
و سرانجام، پايان تلخ و درددناكى براى هردويشان رقم مى خورد. در 
بخش تاريخى  شاهنامه نيز گرديه همسر گستهم (كه دايى و در عين 
حال دشمن سرسخت خسروپرويز است) در يك دسيسه سياسى، شوهر 
برگردد.  پايتخت  به  شاه  همسر  عنوان  به  تا  كشد  مى  زهر  با  را  خود 
گذشته از اين دو مورد، زنان در وفاى به شوهر خود كم نمى گذارند و 
پا به پاى آنان در حماسه ملى ايرانيان همراه هستند: از فرنگيس همسر 

سياوش تا منيژه جفت بيژن.
بى انصافى است اگر به جستار عشق در شاهنامه بپردازيم و از بيان 
زيباى استاد سخن، فردوسى بزرگ درباره همسرش يادى نكنيم. پيش 
از آغاز داستان بيژن و منيژه، حكيم توس به تشريح شبى مى پردازد كه 
و  چنگ  نواختن  سرگرم  خود  شوهر  آوردن  ذوق  به  براى  همسرش 
شادخوارى مى شود و راوى دلدادگى بيژن و منيژه مى گردد و فردوسى 
را تشويق مى كند تا اين داستان كهن عاشقانه را به شعر درآَوَرد. در آن 
بخش شاهنامه، استاد سخن از همسرش با صفاتى چون «مهربان يار»، 
«بت» و «سرو» ياد مى كند. نگاه پر مهر و سراسر ارج و احترام فردوسى 
مقوله  به  بزرگ  فردوسى  رويكرد  گواه  و  نشانه  بهترين  همسرش  به 

دلدادگى و زندگى زناشويى است.
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نبراســـكانبراســـكا
ايالت

در شامگاه نخستين روز مارچ 1867، سى و هفتمين ايالت از اياالت متحده آمريكا با امضا بيانيه استقالل و با 
شعار «برابرى در برابر قانون» در شمايل كشورى يكپارچه و مقتدر قرار گرفت. اين ايالت كه آنرا به سرزمين ذرت 

دكتر مهدى آقازمانىپاك كن ها هم مى شناسند، ايالت نبراسكا بود.

ميانه  غرب  در  پهناور  دشت هاى  سرزمين  به  مى توان  را  نبراسكا 
اياالت متحده آمريكا شناخت كه از اياالت مركزى اين كشور پهناور 

محسوب مى شود.
نبراسكا يك واژه بومى و تلفيقى در زبان بوميان سرخ پوست اين 
رودخانه  گستره  به  كه  آرام  آب هاى  معناى  به  بوده است  سرزمين 
اين  از  بخشى  سان  به  نبراسكا  دشت هاى  در  كه  دارد  اشاره  پوالت 

زمين پهناور و صاف، جارى است.
از  پيش  سال  هزاران  براى  دشت ها  اين  زيستى  بوم  سابقه  اگرچه 
اكتشاف آن به وسيله اروپاييان سكونت گاه قبايل سرخ پوست بومى 
بوده است، اما براى نخستين بار تجار اروپايى در سال 1739 ميالدى 
آن  در  را  اسپانيا  امپراتورى  پرچم  و  كردند  ديدار  سرزمين ها  اين  از 
برافراشتند كه در صد سال بعد همواره مورد منافشه مستعمره نشينان 

بوده است.
در سال هاى آغازين سده 1800 و با برپايى ايالت كانزاس مناقشات 
گرفت  باال  ميانه  غرب  سرزمين هاى  از  خطه  اين  بر  مالكيت  سر  بر 

تا سرانجام در خالل دهه 1860 ميالدى و با پا در ميانى و تصويب 
كنگره، نبراسكا به ايالتى مستقل مبدل شد و صاحب سى و هفتمين 

ستاره روى پرچم آمريكا گشت.
اين زمان مقارن است با اجراى سياست دولت فدرال در راندن قبايل 
سرخ پوست به سمت غرب كه به ساكنين جديد نبراسكا اين امكان 
را داد تا با توسعه كشاورزى و صنايع وابسته زمينه رشد اقتصادى 
اين ايالت را فراهم آورند. در سال هاى بعد رشد كشتزارهاى ذرت 
موجب شد تا مردم آمريكا، نبراسكا را به نام ايالت ذرت پاك كن ها 

بشناسند.
در طول دهه هاى 1870  تا 1880 ميالدى، نبراسكا يك رشد بزرگ 
جديد  ساكنان  جذب  به  متعددى  عوامل  مى كند.  تجربه  را  جمعيتى 
پرورش  براى  وسيع  مراتع  و  چمنزارها  كشف  است.  كرده  كمك 
كشف  تازه  ناشناخته  جغرافياى  از  تا  كرد  مهاجران كمك  احشام به 
آورى   فن  چند  اختراع  ديگر  سوى  از  ببرند.  را  بهره  بهترين  شده 
آهن  گاو  و  بادى  آسياب هاى  خاردار،  سيم  اختراع  مانند  كشاورزى 
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مهاجران  كشاورزى،  مستعد  هواى  و  آب  با  تركيب  در  و...  فوالدى 
را قادر به استفاده از نبراسكا به عنوان نخستين زمين هاى كشاورزى 
صنعتى در قاره جديد نمود تا آنجا كه جمعيت نبراسكا به بيش از 

450،000 نفر در پايان دهه 1880 افزايش يافت.
حفظ  با  و  مدرن  تكنولوژى هاى  سريع  پيشرفت  با  نبراسكا 
از  يكى  همچنان  نيز  بعدى  قرن  در  خود  كشاورزى  زيرساخت هاى 
مهمترين توليد كنندگان گوشت قرمز، ذرت و فرآورده هاى كشاورزى 
در اياالت متحده آمريكا به شمار مى رود كه به واسطه وجود مشاغل 
كارگرى در خالل سال هاى 1910 تا 1950 موجب جذب گسترده 
كارگران رنگين پوست به خصوص آمريكاييان آفريقايى تبار به اين 

ايالت مى گردد.
كيلومتر  مربع(200,520  مايل   77,354 كه  نبراسكا  ايالت  امروزه 
مربع) وسعت دارد، جمعيتى حدود 2 ميليون نفر را در خود اسكان 
داده است و با اينكه در جدول رتبه بندى پهناورى اياالت پنجاه گانه 
آمريكا در رده شانزدهم قرار دارد اما در جدول رتبه بندى جمعيت 
صاحب مقام سى و هفتم است. كه با رنكينگ چهل وسوم به طور 

متوسط در هر مايل مربع از خاك خود 24 نفر جمعيت دارد.
در ميان شخصيت هاى برجسته و نام آشنايى كه در اين ايالت به دنيا 
آمده اند و در سطح ملى و يا جهانى صاحب نام شده اند، مى توان به 

چهره هاى مطرحى مانند افراد زير اشاره كرد:
 ابر سرخ(يكى از رهبران سرخ پوستان آمريكا، متولد 1822)، هوارد 
مذهبى  مبلغين  مموريال-مدرسه  مدرسه  آمريكايى  باسكرويل(معلم 
فرقه پرسبيترى- در تبريز كه از او اغلب به عنوان «الفايت آمريكايى 
مارلون  امريكايى)،  مشهور  بافت(ميلياردر  وارن  مى شود)،  ياد  ايران» 
شده ترين  ستايش  و  اسكار  جايزه  برنده  آمريكايى،  براندو(بازيگر 
سينما،  سرشناس  فاندا(بازيگر  هنرى  جهان)،  سينماى  تاريخ  بازيگر 
تمام  مرد  هنرپيشه  برترين  ششم  رده  صاحب  و  تئاتر  و  تلويزيون 
متحده  اياالت  جمهور  رئيس  هشتمين  و  فورد(سى  جرالد  دوران)، 
آمريكا از 1974 تا 1977) و ملكوم ايكس(فعال سياه پوست و مسلمان 

حقوق انسانى و مدافع حقوق آمريكاييان آفريقايى تبار).
مركز اين ايالت در شهر سيصدهزار نفرى «لينكلن» قرار دارد كه به 
شهر ستاره  هم معروف است و وجه تسميه اين شهر به خاطر آبراهام 
لينكلن رييس جمهور فقيد اياالت متحده آمريكا است. اما مهمترين 
مركز شهرى نبراسكا كه از سابقه اى نسبتا طوالنى تر برخوردار است، 
به  نفر  ميليون  يك  معادل  جمعيتى  داشتن  با  كه  است  اوماها  شهر 

دروازه غرب شهرت دارد.
اوماها عالوه بر آنكه از لحاظ قدمت به قرن 19 ميالدى متعلق است 
اما از شهر هاى مدرن و پيشرفته مركز آمريكا نيز محسوب مى شود 
كه توانسته است در جذب سرمايه هاى صنعتى به خوبى فعال باشد.

اوماها را مى توان نمونه اى از شهرهاى روياى آمريكايى دانست كه 
زندگى با رفاه باال و آرامش در آن به خوبى قابل لمس است.

نبراسكا اگرچه از لحاظ علمى در مقايسه با ديگر ايالت هاى آمريكا 
كه در توليد علم پيشتاز هستند، حرفى براى گفتن ندارد اما برخى 
ارزانى  دليل  به  ايالت  اين  دانشگاه هاى  مهندسى  و  فنى  رشته هاى 
خدمات آموزشى نسبت به ديگر ايالت ها به ويژه در 5 سال گذشته 

مورد توجه دانشجويان بوده است.
با اين حال جمعيت دانشجو در اين ايالت كمتر از ميانگين جمعيت 

نسبى دانشجويان در ايالت هاى همجوار است.
آمارهاى فدرال آمريكا حاكى از آن است كه توليد ناخالص داخلى 
صنايع حمل و  كشاورزى و  را  آن  از  اى  عمده  سهم  ايالت كه  اين 
نقل به عهده داشته اند بالغ بر 90 ميليارد دالر در سال گذشته ميالدى 

بوده است.
نرخ رسمى بيكارى در ايالت نبراسكا كمتر از 4,7 درصد گزارش شده 
است كه به نوبه خود در پايين ترين نرخ بيكارى در غرب ميانه آمريكا 
محاسبه مى شود.متوسط درآمد ساالنه هر نبراسكايى به حدود 25هزار 
دالر در سال مى رسد. كه عمده آن را شاغلين حوزه كشاورزى، حمل 
و نقل (راه آهن و كاميون)،  ارتباطات راه دور، فن آورى اطالعات و 

بيمه به خود اختصاص داده اند.
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گزارش ويژه

تيم فوتبال (ساكر) آريايى ها متشكل از گروهى از جوانان ايرانى مقيم 
وست سايد لس آنجلس است كه توانسته است فاتح كاپ قهرمانى شهر 

سانتامونيكا شود.
اين تيم كه متشكل از 12 نفر از ورزشكاران جوان ايرانى است توانسته 
در  مى گذرد  آريايى ها  تيم  تاسيس  از  كه  سالى  چهار  طول  در  است 
ساكر  رقابت هاى  قهرمانى  نايب  سكوى  در  نوبت  دو  براى  اول  وهله 
شهر سانتامونيكا ايستاده و اينك نيز با يدك كشيدن عنوان قهرمانى اين 
ليگ نيمه حرفه اى فوتبال در غرب آمريكا، افتخارى ديگر به مجموعه 

مدال هاى ايرانيان در جنوب كاليفرنيا بيافزايد.
اعضاى اين تيم را اكثرا جوانان ورزشكار ايرانى تشكيل مى دهند كه با 
مربيگرى «ميثم فروغى» توانسته اند در سايه ممارست و تمرينات مرتب 

به افتخار آفرينى هاى مكرر نايل گردند.
مادريمان  سرزمين  و  ميهن  به  عشق  عمق  نامش  از  كه  آريايى ها  تيم 
در  كه  هست  نيز  ايرانى  غير  بازيكن  چند  ميزبان  است،  مشهود  ايران 
جمع اين تيم، همدلى، يكپارچگى و تالش مداوم را جسته و شريك 

پيروزى هاى روز افزون آريايى ها شده اند.
ايرانشهر براى اين جوانان افتخار آفرين در همه مراحل زندگى آرزوى 

موفقيت هاى روز افزون دارد.

آريايى ها فاتح كاپ قهرمانى 
سانتامونيكا
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