
هشدار وزارتخارجه آمريكا در 
ايران  به  سفر  از  نوروز:  آستانه 

پرهيز كنيد

هفت سين عفو بين الملل براى 
زندانيان عقيدتى و سياسى در ايران

حذف  از  مهمتر  فريال  حذف 
يزدى و مصباح

 1395 سال  تحويل  لحظه 
خورشيدى در شهرهاى بزرگ 

جهان

و  راديو  ارزشمند  تاثير 
در  زبان  فارسى  تلويزيون هاى 

ايام نوروز

نوروز در زندان هاى دهه 60

روى  از  پهلوى  فرح  شهبانو 
آتش پريد
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رايگان
FREE

به  زمان  و  زمين  گردش  ديگر  بار 
خورشيدى  نوى  سال  تحويل  لحظه 
رسيده است و گردش ايام خبر از سالى 

جديد مى دهد.
ايرانيان لس آنجلس بر اساس رسمى 
ايرانيان  محله  در  ساله  همه  فرخنده 
اين شهر در بلوار وست وود گرد هم 
گرد هم آيى  بزرگترين  در  تا  مى آيند 
به  كشور  از  خارج  در  ايرانيان  ساالنه 

ديدو بازديد نوروزى بپردازند.

امسال نيز اين رويداد مهم فرهنگى و 
ملى ايرانيان لس آنجلس در روز يكشنبه  
27 مارچ 2016 از ساعت 10 صبح تا 
5 عصر در خيابان وست وود (پرژين 
خيابان هاى  تقاطع هاى  بين  اسكوئر) 

ويلكينز  تا اوهايو برگزار مى شود.
به گفته مقامات شهردارى لس  آنجلس 
به دليل برپايى اين مراسم كه تخمين 
زده مى شود نزديك به 20هزار نفر از آن 
بازديد كنند، تمهيدات ترافيكى ويژه اى 

در منطقه وست وود از سحرگاه روز 27 
مارچ تا پايان شب اعمال خواهد شد. 

ديدوبازديد  مراسم  كنندگان  برگزار 
مى گويند  وست وود  در  ايرانيان 
شركت در اين مراسم بزرگ براى همه 

عالقمندان رايگان و آزاد است.
در مراسم امسال هم عالوه بر برنامه هاى 
ويژه هنرى، موسيقى و نمايش نمادهاى 
ايرانى، غرفه هايى از موفق ترين صا حبان 

مشاغل ايرانى برپاست.

در صفحات ديگر:

اخبار بيشتر را در خبرگزارى ايرانشهر دنبال كنيد

دانشگاه  استاد  و  باستان شناس  دريايى  تورج  دكتر 
ايرانى امريكايى كه مديريت مركز ايرانشناسى ساموئل 
به  دارد  عهده  به  نيز  را  ايرواين  دانشگاه  در  جردن 
 130 از  بيش  نگارش  براى  ايرانيكا  بنياد  سفارش 
مدخل جديد در اين دانشنامه دست به قلم شده است.
به گفته دكتر تورج دريايى در مذاكراتى كه بين او و 
دانشنامه ايرانيكا انجام شده، قرار شد تا در خصوص 
شخصيت هاى مهم دوران امپراتورى ساسانى مقاالتى 

براى درج در دانشنامه ايرانى كا به نگارش درآيد.
دكتر دريايى تعداد اين شخصيت ها را بيش از 130 
با  تا  كرد  خواهد  كوشش  گفته  و  زده  تخمين  نفر 
توجه به اثار مكتوب به جا مانده در مورد ساسانيان 
در  تاثيرگذار  شخصيت هاى  از  جانبه  همه  تصويرى 

قلمرو حكمرانى پادشاهاى ساسانى ارائه كند.
مهم  پروزه  اين  بندى  زمان  مورد  در  دريايى  دكتر 
اظهار نظرى نكرده است اما تخمين زده مى شود اين 
تكميل اين پروژه ايران پژوهى به زمانى طوالنى نياز 

داشته باشد.
پروژه   جامع ترين  و  بزرگ ترين  ايرانيكا  دانشنامه 
ايران شناسى در جهان است كه كار تدوين آن در سال 
1347 خورشيدى و به پيشنهاد دكتراحسان يارشاطر 

آغاز گرديد. دانشگاه كلمبيا و بنياد ملى علوم انسانى 
آمريكا و نيز جمع كثيرى از فرهنگ دوستان ايرانى، 
محسوب  ايرانيكا  دانشنامه  مالى  حاميان  مهمترين 

مى شوند.

شاهنشاهى ساسانى، آخرين شاهنشاهى ايرانى پيش 
از ظهور اسالم است كه از سال 224 تا 651 ميالدى 
به مدت 427 سال بر ايران فرمانروايى كردند و براى 

400 سال ابر قدرت جهان در زمان خود بودند.

نوروز آمدنوروز آمد

دكتر تورج دريايى براى ايرانيكا دست به قلم شد

اخبار بيشتر از فعاليت ها و رويدادهاى ايرانيان در آمريكا و ديگر كشورهاى جهان را در خبرگزارى ايرانشهر به صورت آن الين دنبال كنيد:

www:iranshahrnewsagency.com

در جنوب كاليفرنيا
بهاى تكنسخه: جنوب كاليفرنيا: رايگان  -  شمال كاليفرنيا و ساير ايالت هاى آمريكا: $2.00

اى مرد ، هر كه باشى و از هر كجا بيايى، 
زيرا كه مى دانم خواهى آمد. من كوروش 
پسر كمبوجيه كه اين امپراتورى را براى 
پارسى ها بنا كردم تو به اين پاره خاك كه 

پيكر مرا در بر گرفته است رشك مبر...!!!

telegram.me/iranshahrnewsagency

facebook.com/Iranshahrnewsagancy

ديد و بازديد نوروزى ايرانيان 27 مارچ2016 در پرژن اسكوئر 
(WESTWOOD) برگزار مى شود
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ناَزك افشار، كارمند سابق بخش فرهنگى سفارت فرانسه 
در تهران، هنگام بازگشت به ايران، در فرودگاه امام خمينى 

تهران بازداشت شده است.
خانم افشار كه داراى تابعيت دوگانه ايرانى- فرانسوى 
است، پيشتر هم در تابستان سال 88 به اتهام جاسوسى 
براى دولت فرانسه، بازداشت و پس از چند روز با تالش 

دولت فرانسه آزاد شده بود.
خانم افشار در يكى دادگاه هاى دسته جمعى معترضان 
براى   ،88 خرداد  جمهورى  رياست  انتخابات  نتايج  به 
ساعتى در صحنه دادگاه حاضر شد، اما نه تنها در مورد 
او كيفرخواستى قرائت نشد، كه پس از آن هم حكمى در 

مورد او صادر نشد.

شرقى  اروپاى  در  ايرانى  فرهنگى  نهاد  يك  مسئوالن 
موسوم به «خانه قفقاز» مى گويند فيلم مستند «ميراث ايرانى 
در قفقاز» به كارگردانى و تحقيق حامد كاظم زاده و آناهيتا 
شاهرخى با حمايت مركز مطالعات اروپاى شرقى دانشگاه 
ورشو با حضور اساتيد و دانشجويان بخش شرقشناسى 

دانشگاه دولتى گروزنى در چچن رونمايى شد.
حامد كاظم زاده پيش از اكران فيلم با بيان اين كه «ميراث 
ايرانى در قفقاز» دومين ساخته ايشان است، گفت: اين فيلم 
بازخوردهاى خوبى در قفقاز داشته و نقدهاى مثبتى درباره 
آن نوشته شده است كه شامل سفرى به فضاهاى ايرانى 

در قفقاز است.
وى ادامه داد: تمام تالش من اين بود كه فيلمم به واقعيت 
ايرانيان  تاريخى  هاى  ديدگاه  و  روز  اجتماعى  تاريخ  و 
از  بسيارى  كه  است  دليل  همين  به  شايد  شود.  نزديك 
بخش  نكردند.  استقبال  آن  از  قفقازى  ناسيوناليست هاى 
اصلى فيلم مربوط به قفقاز شمالى و فارسى زبانان، ايرانيان 
آن ديار مى باشد كه پهنه اى از دربند داغستان تا اوستيا را 

شامل مى شود.
شايان ذكر است كه اين فيلم  75 دقيقه اى در سال 2012

و 2013 در قفقاز  تهيه شده است و به ايرانشناس فقيد دكتر 
نورى عثمانوف داغستانى تقديم شده است.
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بهمن مجلل يكى از برجسته ترين برنامه ريزان و مديران اجرايى برپايى 
مراسم هاى بزرگ در اياالت متحده آمريكاست كه برپايى رويداد هاى 

گوناگون و موفقى را در كارنامه حرفه اى خود دارد.
او كه در ميان فعاالن جامعه ايرانى به دليل سازماندهى تيم اجرايى براى 
برپايى پر شكوه و بى نقص مراسم ديد و بازديد نوروزى ايرانيان در پرژن 
اسكوئر شهرت دارد، امسال نيز چون سال هاى گذشته اين وظيفه خطير 
را پذيرفته است تا در 27 مارچ 2015 تيمى متشكل ده ها تن عوامل پيدا 

و پنهان اجرايى براى برگزارى اين مراسم را مديريت كند.
با اينكه عموم مردم در زمان برپايى جشن نوروزى در وست وود از 
ساعت 10صبح  تا 5 عصر در اين خيابان گردهم مى  آيند از برنامه هاى 
هنرى و اجراهاى متفاوت و بى نظير روى استيج لذت مى برند و يا با 
غرفه داران و صاحبان حرف و مشاغل ايران به خوش وبش و گفتگو 
مى پردازند اما شايد نمى دانند برپايى اين مراسم عالوه بر ماه ها فعاليت 
مقدماتى در روز اجرا به وسيله ده ها پرسنل مجرب و كاركشته كه تحت 

نظر بهمن مجلل مشغول به خدمتند، مهيا، اداره و پشتيبانى مى شود.
مراسم  اجرايى  سازماندهى  نوروز،  آستانه  در  و  امسال  مجلل  آقاى 
جاى  كه  كرد  مديريت  نيز  را  سنتر  سيويك  در  سورى  چهارشنبه 

قدرشناسى دارد.

قدرشناسى جامعه
 ايرانيان كاليفرنيا از
 بهمن مجلل

بازداشت نازك 
افشار در فرودگاه، 
به هنگام بازگشت به 

ايران

رونمايى از فيلم 
مستند «ميراث 

ايرانى در قفقاز»

كارشناسان رسانه  هاى اجتماعى مى گويند حذف «فريال» 
يكى از شركت كنندگان در برنامه استيج شبكه من و تو 
براى مردم در ايران مهمتر از حذف «مصباح يزدى» و 
«محمد يزدى» از مجلس خبرگان رهبرى در آن كشور 

است.
با حذف يكى از شركت كنندگان در برنامه استيج كه 
داخل  در  را  بيننده  ميزان  بيشترين  گذشته  ماه هاى  در 
ايران داشته است در ساعات گذشته شبكه هاى مجازى 
و بسيارى از صفحات فيسبوك كه كاربران ايرانى دارند 

نسبت به اين موضوع واكنش نشان داده اند.
ميزان بازتاب واكنش هاى مردم خصوصا ايرانيان داخل 
كشور به اين برنامه و حذف دختر جوانى كه به ستاره آن 
تبديل شده بود به اندازه ايست كه گفته مى شود تا كنون 

كم سابقه بوده است.
يك روزنامه نگار ساكن آمريكا در صفحه فيسبوك خود 
درباره اين رويداد نوشته: «مردم به حذف فريال بيشتر از 

خذف مصباح توجه نشان داده اند.»
در همين رابطه مهدى آقازمانى جامعه شناس مى گويد: 
«توجه مردم عادى جامعه  در داخل ايران به موضوعات 
سرگرم كننده و برنامه هايى مانند آكادمى گوگوش و يا 
استيج كه از شبكه هاى ماهواره اى با رويكرد سرگرم كننده 
پخش مى شود و ازدياد بينندگان اين نوع رسانه ها در مقابل 
رسانه هايى كه فعاليت مستقيم سياسى دارند، نشان مى دهد 
مردم از شعارهاى سياسى زده شده و رويكردى ديگر در 
مقابله با فروبستگى هاى اجتماعى در جامعه امروز ايران را 

پيشه خود كرده اند.»
اين جامعه شناس ايرانى آمريكايى در ادامه مى افزايد: 
«نكته مهم اين است كه مردم در برنامه هايى از اين دست و 
يا در كمپين هايى مانند آزادى هاى يواشكى كه به موضوع 
حجاب و مبارزه مدنى بدون خشونت در حد توان مردم 
مى پردازد، روشى نزديك تر به خواسته هاى خود براى 

ابراز مخالفت با سياست هاى رسمى حكومتى در ايران 
جسته اند.»

دكتر آقازمانى مى گويد: «اينكه يك كنشگرسياسى و يا 
چند فعال رسانه اى توقع داشته باشند كه آنها در گوشه 
يا  و  بنشينند  اسكايپ  پاى  شخصى شان  كتابخانه هاى 
با  و  بايستند  دوربين  جلوى  كوچك  استوديو هاى  در 
شعارهاى  خود مردم را به خيابان بفرستند تا حكومتى را 
سرنگون كرده و بعد از ايشان دعوت به قبول مسئوليت 
رياست جمهورى دموكراتيك ايران را بكنند، تصورى 

كودكانه است.»
دكتر آقازمانى عالقه مردم به برنامه  هاى سرگرم كننده را 
پاشنه آشيل جمهورى اسالمى دانسته و مى افزايد: «اگر 
كار به شعار دادن باشد آخوندها استادان بالمنازع شعارند 
و با وعده بهشت 1400 سال است كه مردم را تحميق 
كرده اند. اما وقتى پاى موسيقى، هنر، رقص، آزادى پوشش 
و زندگى به سبك و سياق دنياى متمدن پيش بيايد، آنها 
منطق شان به آخر خط مى رسد و همه توان و زورشان 
و  ناعادالنه  قضايى  احكام  پارازيت،  ارشاد،  گشت هاى 
رفتارهاى سركوبگرانه است. رفتارهايى كه هرچه بيشتر از 

آنها سر بزند آنها را به سقوط نزديك تر مى كند.»
مسابقه  يك  استيج  برنامه  است  توضيح  به  الزم 
شبكه  از  كه  است  خواننده  پرورش  و  استعداديابى 
تلويزيونى manoto در حال پخش است. در آخرين 
قسمت پخش شده از اين برنامه خواننده جوانى به نام 
فريال كه در ماه هاى گذشته به ستاره اين برنامه تبديل شده 

بود از اين برنامه حذف گرديد.
فريال متولد رشت و ساكن استراليا است و پيش از 
شركت در برنامه استيج نيز به عنوان خواننده چند ويدئو 
كليپ توليد و منتشر كرده بود. او در تابستان سال 2015 
و پيش از شركت در برنامه استيج در مصاحبه اى با صداى 

آمريكا از ابعاد زندگى هنرى خود سخن گفته بود.

عفو بين الملل با راه اندازى كارزارى به نام «كارزار 
سال  رسيدن  فرا  آستانه  در  تا  است  كوشيده  نوروز» 
نوى خورشيدى مردم بيشترى در جهان را با وضعيت 
زندانيان عقيدتى و سياسى در ايران آشنا كند. عفو بين 
الملل از ايرانيان هم خواسته تا تصاويرى از زندانيان 

سياسى را بر سفره هفت سين خود بگذارند.
در اين كمپين كه از ديروز به راه افتاده است گردانندگان 
عفوبين الملل با همكارى گروه حقوق بشر در ايران 
با معرفى هفت زندانى عقيدتى و سياسى در ايران از 
ايرانيان خواسته است تا نسبت به وضعيت اين زندانيان 
در هركجاى دنيا كه هستند، حساسيت به خرج داده و 

بكوشند تا به آزادى آنها كمك كنند.
عفو بين الملل مى گويد نوروز بايد به فرصتى تبديل 
خانواده  خصوصا  و  مردم  همه  آن  پناه  در  تا  شود 
زندانيان سياسى بتوانند با هم اين عيد را جشن بگيرند. 
خود،  گذشته  سال هاى  تجربه  به  اشاره  با  كمپين  اين 
مردم  از  تورنتو  الملل  بين  عفو  مركز  در  خصوصا 
زندانيان  از  تصاويرى  گذاشتن  با  تا  است  خواسته 
سياسى بر سفره هاى هفت سين خود اجازه ندهند ياد 
و اخبار اين زندانيان در سايه ايام شلوغ و پر ديد بازديد 
نوروز كمرنگ شده و جامعه نسبت به وضعيت يكايك 

اين افراد بى تفاوت شود.
در تصويرى كه سازمان عفو بين الملل منتشر كرده 

است هفت زندانى سياسى دربند در زندان هاى ايران، 
هدايت  محمدى،بهاره  نرگس  ثابت،  مهوش  خانم ها 
طاهرى،مصطفى  محمدعلى  ملك پور،  سعيد  آقايان  و 
عزيزى و حسين رفيعى به عنوان كسانى كه جامعه بايد 
نسبت به سرنوشت آنها در اين زمان احساس مسئوليت 

كند، معرفى شده اند.

دارند  قصد  كه  مى گويند  الملل  بين  عفو  مسئوالن 
معرفى  براى  ايرانيان  باستانى  عيد  عنوان  به  نوروز  از 
امروز  در  بشر  حقوق  اسفناك  وضعيت  بيشتر  هرچه 
ايران بهره ببرند و به معرفى بيش از پيش شرايط فعلى 
مردم و زندانيان سياسى ايران به مردم ديگر نقاط جهان 

بپردازند.

آقاى اوباما كه براى سخنرانى و ديدار با نمايندگان 
آمريكا در خارج از كشور در ساختمان وزارت خارجه 
آمريكا حاضر شده بود، با جيسون رضاييان خبرنگار 

پيشين روزنامه واشنگتن پست در تهران ديدار كرد.
جيسون  با  آمريكا  جمهورى  رئيس  اوباما  باراك 
رضائيان، روزنامه نگار ايرانى آمريكايى كه دو ماه پيش 
از تهران آزاد شد، ديدار كرد. جيسون رضائيان بيش 
از يكسال در تهران زندانى بود و درست روز اجراى 
توافق هسته اى ايران و كشورهاى پنج بعالوه يك، در 

مبادله زندانيان بين ايران و آمريكا او نيز آزاد شد.
محلى  وقت  به   2016 مارچ  دوشنبه14  روز  صبح 
روساى  جمع  در  اوباما  پرزيدنت  آمريكا،  شرق  در 
سخنرانى  كشور  از  خارج  در  آمريكا  هاى  نمايندگى 
با  گفت وگو  به  تمايل  و  ديپلماسى  گفت  وى  كرد. 

ديگران در صدر وظايف يك دولت است.
رئيس جمهورى اياالت متحده گفت: «درگيرى ها و 
اتفاقى  تحوالت  نمى شود.  تمام  بخود  خود  جنگ ها 
اين  نمى آيد.  دست  به  تالش  بدون  ها  توافق  نيست؛ 

رويدادها نياز به ديپلماسى و تمايل به مذاكره با ديگران 
كرد،  گفت وگو  دشمن  با  بايد  اوقات  از  برخى  دارد. 
افرادى كه نظام ارزشى شان با آنچه ما به آن معتقديم، 

كامال متفاوت است اما بايد تالش كنيم.»
در  دموكراتيك  و  تاريخى  «انتقال  اوباما  باراك 
در  شيميايى  تسليحات  كردن  «خارج  افغانستان»، 
سوريه»، «توافق اتمى با ايران»، «بازگشت آمريكايى هاى 
زندانى به وطن» و «پايان مخاصمات در سوريه» را به 

عنوان مثالى براى كابرد مذاكره در ديپلماسى برشمرد.

حذف فريال مهمتر از حذف يزدى و 
مصباح

هفت سين عفو بين الملل براى زندانيان 
عقيدتى و سياسى در ايران

جيسون رضاييان با رييس جمهور آمريكا در 
وزارت خارجه مالقات كرد
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امنيت  شوراى  در  ايران  پرونده  بررسى  با  همزمان 
سازمان  اين  در  آمريكا  نماينده  متحد،  ملل  سازمان 
مى گويد اقدامات ايران درخور واكنش شوراى امنيت 

است.
سامانتا پاور، سفير آمريكا در سازمان ملل روز دوشنبه 
نشان  داده  ايران  كه  اطالعاتى  گفت  امنيت  شوراى 
را  هسته اى  كالهك  حمل  قابليت  موشك ها  مى دهد 

دارند.
كه  گفت  خبرى  كنفرانس  يك  در  پاور  خانم 
موشك هاى ايران طورى طراحى شده كه قابليت حمل 
كالهك هسته اى را دارد و به همين خاطر اقدام سپاه، 

قطعنامه 2231 را نقض كرده است.
او در پاسخ به پرسش يك خبرنگار درباره مخالفت 
روسيه با اعمال تحريم هاى جديد عليه ايران گفت كه 

شوراى امنيت بايد قبول مسئوليت كند.
موشك ها  فنى  اطالعات  آمريكا،  گفت:  پاور  سامانتا 
داد  خواهد  ارائه  كرده،  علنى  را  آنها  ايران  خود  كه  را 
كه نشان مى دهد موشك هاى پرتاب شده، ذاتا قابليت 
به  طريق،  اين  از  و  دارند  را  هسته اى  كالهك  حمل 

تالش هاى خود در شوراى امنيت ادامه خواهد داد.
اقدام  براى  تالش  به  اينكه  بر  تاكيد  با  پاور  خانم 
ادامه  را   ايران  موشكى  آزمايش  عليه  امنيت  شوراى 
مى دهد، به اظهارات  تهديد آميز فرماندهان سپاه عليه 
اسرائيل نيز واكنش نشان داد و گفت اسرائيل يك عضو 

سازمان ملل و از متحدان نزديك آمريكا است.
ايران هفته پيش در آزمايش موشكى جديد، موشك هاى 
عبرى  به  آنها  از  يكى  روى  كه  كرد  آزمايش  بالستيكى 

نوشته بود «اسرائيل بايد از نقشه جهان محو شود.»
آزمايش  اجازه  ايران  امنيت  شوراى  قطعنامه  براساس 
موشك هاى بالستيك با قابليت حمل كالهك هسته اى 

را ندارد.

در كانون خبر:

www.iranshahrnewsagency.com

سرآغار  كه  خورشيدى  نوى  سال  تحويل  لحظه 
آيين هاى نوروزى است در سراسر جهان در لحظه اى 
واحد فرا مى رسد كه در نقاط مختلف جغرافيايى به 
باور  به  لحظه  اين  است.  محاسبه  قابل  محلى  زمان 
پيشينيان لحظه تكميل يك دور 360 درجه زمين به دور 

خورشيد و لحظه انقالب بهارى است.
وب سايت معتبر سال نوى ايرانى از هم اكنون به يارى 
لحظه  و  شتافته  جهان  سراسر  در  ايرانى  خانواده هاى 
تحويل سال در نقاط مختلف جهان را اعالم كرده است.

لحظه  رسانى  اطالع  مركز  اين  محاسبات  اساس  بر 
تحويل سال در ايران ساعت 8:00:12 صبح روز يكشنبه 

20 مارچ 2016 (1 فروردين) خواهد بود.
لس آنجلس،  مانند  شهرهايى  در  و  آمريكا  غرب  در 
ساعت  كانادا  ونكوور  و  سياتل  سانفرانسيسكو، 
21:30:12 شب روز شنبه 19 مارچ (29 اسفند) سال 

نوى خورشيدى تحويل خواهد شد.
نيويورك،  چون  شهرهايى  در  و  آمريكا  شرق  در 
واشنگتن دى سى، آتالنتا، بوستون و تورنتو لحظه تحويل 
سال مقارن با ساعت 12:30:12 بامداد روز يكشنبه 20 

مارچ (1فروردين) است.
غربى  شمال  سواحل  همچنين  ليسبون،  و  لندن  در 
 1395 سال  غنا)  و  عاج  ساحل  آفريقا(مراكش، 
خورشيدى در ساعت 4:30:12 بامداد روز يكشنبه 20 

مارچ (1فروردين) تحويل مى شود.
در مادريد، پاريس، رم، برلين، كلن، آمستردام، بروكسل، 
هامبورگ، استكهلم، اسلوو دوسلدورف لحظه تحويل 
سال راس ساعت 5:30:12 بامداد روز يكشنبه 20 مارچ 

(1فروردين) خواهد بود.
سال  آتن،  و  ورشو  آنكارا،  استانبول،  شهرهاى  در 
مارچ  يكشنبه 20  روز  بامداد  ساعت 6:30:12  در  نو 

(1فروردين) تحويل مى شود.
در افغانستان سال نو در ساعت 9:00:12 بامداد روز 
و  تاجيكستان  در  و  (1فروردين)  مارچ   20 يكشنبه 
تركمنستان در ساعت 9:30:12 بامداد همان روز تحويل 

مى شود.
 1395 سال  استراليا  غرب  و  تايلند  و  مالزى  در 

يكشنبه 20  نيمروز  ساعت 12:30:12  در  خورشيدى 
مارچ (1فروردين) تحويل خواهد شد.

در توكيو و ديگر شهرهاى ژاپن و همچنين در سئول 
نيز سال نو در ساعت 13:30:12 تحويل مى شود.

در شرق استراليا و در شهرهايى همانند سيدنى، ملبورن 
و كانبرا هم لحظه تحويل سال 1395 خورشيدى مقارن 

با ساعت 15:30:12 به وقت محلى خواهد بود.
خبرگزارى ايرانشهر براى همه ايرانيان در چهاگوشه 

عالم سالى پربار آرزو دارد.

صبح پنج شنبه، هديه غفاريان، مدير گل آرايى كاخ 
شام  ضيافت  و  رسمى  ديدار  مراسم  تزئينات  سفيد، 
و  اوباما  پرزيدنت   2016 مارچ   10 شب  پنجشنبه 
جاستين ترودو، نخست وزير كانادا را به خبرنگاران 
نشان داده و تصريح كرد از امشب رسما بهار را به 

خانه سفيد واشنگتن دى سى آورده ايم.
خانم غفاريان مى گويد با اين تركيب رنگ ها و گل ها 
احساس مى كنيد بهار فرارسيده و وارد باغى شده ايد 
كه همه گلها در حال شكوفه زدن هستند. در طراحى 
از  غفاريان  خانم  امشب  براى  سفيد  كاخ  آرايى  گل 
رنگ هاى سفيد، زرد، صورتى وسبز روشن استفاده 
كرده است و كوشيده به گفته خود حس و حال باغى 
شام  ضيافت  و  رسمى  ديدار  سالن  به  را  شكوفه  پر 

امشب كاخ سفيد بياورد.
و  مختلف  كشورهاى  مقامات  رسمى  ديدارهاى 
ضيافت شام آنها در كاخ سفيد از فعاليت هايى است 

كه ماه ها به برنامه ريزى احتياج دارد. نوع رنگ هاى 
تزئينات، منوى غذا و نوشيدنى ها، گل ها، شيرينى ها، 
موسيقى و ساير سرگرمى ها معموال تركيبى از سنت ها 

و فرهنگ هردو كشورميهمان و ميزبان مى باشد. 
سفيد،  كاخ  آرايى  گل  مدير  غفاريان،  روشن  هديه 
ايالت  در  آلتوس  لس  شهر  در  و  است  تهران  متولد 
همراه  به  كودكى  در  او  است.  شده  بزرگ  كاليفرنيا 
راهنمايى  دوره  و  كرد  مهاجرت  آمريكا  با  والدينش 
رساند.  اتمام  به  كاليفرنيا  شمال  در  را  دبيرستان  و 
او فروش كارهاى گل آرايى اش را در اوايل بيست 
سالگى از پاركينگ خانه والدينش آغاز كرد و اكنون 
كارآفرينى با بيش از 25 سال تجربه است كه براى 
ارايى  گل  هنرهاى  مختلف  1000مراسم  از  بيش 
نشريات  و  است  گذاشته  نمايش  معرض  به  را  اش 
 Ceremony ، Today’s Bride مختلفى همچون

و The Knot به معرفى او و هنرش پرداخته اند.

آسوشيتند پرس مى گويد به اطالعاتى دست يافته كه 
نشان مى دهد دولت هاى ايران و استراليا قرادادى را آماده 
امضا دارند كه بر اساس آن ممكن است بيش از 9 هزار 

متقاضى پناهندگى از استراليا به ايران مسترد شوند.
جولى  ميان  مذاكرات  مى گويد  آسوشيتندپرس 
بيشاپ، وزير امور خارجه استراليا و همتاى ايرانى اش 
تهران  و  رسيده است  نهايى  مرحله  به  ظريف  جواد 
متعهد شده تا از پس پذيرش پناهجويان ايرانى ساكن 
استراليا، آنان را مورد مجازات و تعقيب قضايى قرار 
ندهد. قرارداد نهايى قرار است هفته آينده و در جريان 

سفر جواد ظريف به استراليا امضا شود.
خبر اين مذاكرات نخستين بار در يك روزنامه محلى 
امور  وزارت  سخنگوى  و  شد  منتشر  استراليا  غرب 
خارجه استراليا آن را تاييد كرده است. روز گذشته نيز 

اعالم شد كه يك زوج پناهجوى ايرانى كه از استراليا 
بازگردانده  ايران  به  بودند،  شده  فرستاده  كامبوج  به 

شده اند.
مدافعان حقوق پناهندگان گفته اند از تعهدات دولت 
ايران براى منع تعقيب قضايى براى پناهجويان مطمئن 
جمهورى  قضايى  تعهدات  به  نمى توانند  و  نيستند 
پناهجويان  اكثر  معتقدند  آنها  كنند.  اعتماد  اسالمى 
يا  و  مذهب  تغيير  بر  مبتنى  پرونده هايى  با  ايرانى 
مخالفت با مبانى سياسى و اجتماعى حاكم در ايران 
هستند  پذير  پناهنده  كشورهاى  در  پذيرش  خواستار 
كه اين موارد در ايران با اشد مجازات قضايى روبرو 
است. اما مقامات استراليا اعالم كرده كه بيشتر ايرانيان 
متقاضى پناهندگى از اين كشور، پناهندگان اقتصادى 

هستند.

وب سايت رسمى كاخ سفيد عكس روز خود را 
در مورخ 15مارچ 2016 به فريال گواشيرى دستيار 
شخصى ايرانى تبار رييس جمهور اوباما اختصاص 
داد. همزمانى انتشار اين تصوير و نزديكى به نوروز 
به  سفيد  كاخ  سايت  وب  توجه  از  دليلى  مى تواند 
ساختمان  مهمترين  در  خود  ايرانى تبار  همكاران 

دولتى پايتخت آمريكا باشد.
همراه  به  گواشيرى  خانم  شده  منتشر  تصوير  در 
(دفتر  بيضى  اتاق  اجرايى  مدير  و  اوباما  پرزيدنت 

رييس جمهور) در حال تماشاى ويدئو اجراى رپ 
پرزيدنت  همكارى  با  ميراندا  مانوئل  لين  توسط 

اوباما تصوير شده است.
اين عكس را Amanda Lucidon از عكاسان 

رسمى وب سايت كاخ سفيد گرفته است.
اوباما  پرزيدنت  شخصى  دستيار  گواشيرى  خانم 
است كه از سال 2014 به اين سمت برگزيده شد. 
خانم گواشيرى كه تحصيالت عالى و دانشگاهى اش 
و  خارجى  سفر هاى  است،  سياسى  امور  در 

در  خارجى  رهبران  با  اوباما  پرزيدنت  مالقات هاى 
كاخ سفيد را برنامه ريزى مى كند.

فريال گواشيرى در جريان يكى از سخنرانى هايش 
ايرانى آمريكايى  زنان  بنياد  ساالنه  كنفرانس هاى  در 
دوران  پايان  از  پس  كه  بود  كرده  اميدوارى  ابراز 
خدمتش در كاخ سفيد بتواند در نقش يك آموزگار 
فعاليت هاى  به  اجتماعى  خدمات  فعال  يك  يا  و 

خود ادامه دهد.

لحظه تحويل سال 1395 خورشيدى
 در شهرهاى بزرگ جهان

وب سايت كاخ سفيد عكس روز خود را به دستيار 
ايرانى تبار رييس جمهور اختصاص داد

مدير گل آرايى ايرانى كاخ سفيد: 
بهار را به «وايت هاوس» آورديم

آزمايش موشكى 
ايران درخور 

واكنش شوراى 
امنيت است

توافق پنهان ايران و استراليا براى استرداد 
9 هزار پناهنده ايرانى
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پيش از آنكه بانك ها دارايى شما را تصاحب كنند
 با ما تماس بگيريد

PROPERTY SOLUTIONSPROPERTY SOLUTIONS
اين موسسه معتبر در لس آنجلس با اختيارات قانونى براى پيدا كردن 
راهكارهاى ممكن در حل مشكالت حقوقى و مالى امالك شما آماده 

ارائه خدمات و راهنمايى به جامعه ايرانيان شده است.
اگر قادر به پرداخت اقساط خود نيستيد ديگر نگران نباشيد

خود  امالك  نقدى  مبلغ  كشيدن  بيرون  با  تا  مى كنيم  كمك  شما  به  ما 
حتى اگر ملك شما در بدترين شرايط ظاهرى و ساختمانى باشد، يك 

شروع تازه را براى خود رقم بزنيد.
Mr. Damon Kubiak                        :مدير پروژه
562 441 4944

مشاوران فارسى زبان: 
562 243 0020
310 853 0453  

پگاه  ندا زاده:
بابك روديان:     

وزارت خارجه آمريكا درباره سفر به ايران به ويژه براى 
ايرانى-آمريكايى ها هشدار داد.

در بيانيه روز دوشنبه وزارت خارجه آمريكا گفته مى 
شود خطر دستگيرى و بازداشت براى اتباع آمريكايى به 
ويژه شهروندانى كه تابعيت دوگانه دارند، حتى پس از 
توافق اخير هسته اى ايران و قدرت هاى جهانى وجود 

دارد. 
در اين بيانيه آمده است عناصرى در ايران هستند كه 
دارند.  آمريكا  قبال  در  اى  خصمانه  رويكرد  همچنان 
اداره فدرال هواپيمايى كشورى آمريكا نيز درباره پرواز 
هواپيماهاى مسافرى بر فراز آسمان ايران هشدار داده 

است.
وزارت خارجه آمريكا در بيانيه ديگرى كه روز يكشنبه 
24 اسفند (14مارس) صادر كرد با تاكيد بر اين كه اياالت 
متحده هيچگونه رابطه ديپلماتيك با جمهورى اسالمى 
ايران ندارد، به شهروندان آمريكايى هشدار داد به ايران 

سفر نكنند.
اين بيانيه دليل هشدار فوق را تداوم احساسات خصمانه 
به آمريكايى ها و شهروندان ايرانى-آمريكايى توصيف 

كرده است.
وزارت خارجه آمريكا درباره همه كشورها اطالعات 
مسافرتى ارايه مى دهد. درباره ايران، معموال به كسانى 
كه مايل به سفر هستند، هشدار داده مى شود. با اينحال 
در ماههاى اخير بعد از افزايش ارتباط وزراى خارجه دو 
كشور، عده بيشترى ابراز تمايل به سفر به ايران داشتند. به 
نظر مى رسد اين بيانيه براى تاكيد است كه وضعيت عدم 

رابطه دو كشور تغيير چندانى نداشته است.
«موارد  آمده:  آمريكا  خارجه  وزارت  اخير  بيانيه  در 
متعددى در ايران همچنان عليه اياالت متحده خصمانه 

باقى مانده است. از 14  ژوئيه 2015 كه ايران و آمريكا 
به برنامه اقدام مشترك براى پاسخگويى به نگرانى هاى 
جامعه بين الملل در برنامه اتمى ايران رسيدند، تهران به 
آزار و اذيت، دستگيرى و بازداشت شهروندان آمريكايى، 

بويژه افرادى كه تابعيت دوگانه دارند، ادامه داده است.»
هشدار درباره سفر به ايران از سوى دولت آمريكا نشان 
دهنده روابط فعلى ميان دو كشور و اين واقعيت است كه 
ايران تابعيت دوگانه را به رسميت نمى شناسد و بنابراين 
دولت ايران به سفارت سوئيس –حافظ منافع آمريكا در 
تهران- اجازه نمى دهد كه نقش حفاظتى خود را انجام 

دهد.
دولت آمريكا در بيانيه اخير همچنين به دليل ناآرامى 
هاى مرتبط با جنگ در عراق و سوريه، درباره خطرات 
هواپيماهاى غيرنظامى كه از ايران، به ايران و يا بر فراز 

ايران پرواز مى كنند ابراز نگرانى كرده است.
بيانيه اخير وزارت خارجه آمريكا در هشدار سفر به 
ايران، تاكيدى است بر هشدارهاى مشابه پيشين واشنگتن 

كه از سال 2009 به بعد صادر شده ست.
اين بيانيه مى گويد شهروندان آمريكايى-ايرانى فارغ از 
اين كه حرفه شان چيست، در خطر بيشتر بازداشت در 

ايران قرار دارند.
مقامات در ايران به تابعيت دوگانه افراد بى توجه است 
و آن ها را به عنوان شهروند ايران مورد برخورد قرار مى 

دهد.
اين بيانيه مى گويد حتى اگر فرد تابعيت دوگانه هم 
نداشته باشد، «دسترسى به سفارت سوئيس براى مشاوره 
كنسولى هم از آنان دريغ مى شود» و حتى در شرايط 
اضطرارى دسترسى دولت آمريكا به شهروندانش در ايران 

«بسيار محدود» است.

همزمان با فرا رسيدن چهارشنبه سورى شهبانو فرح 
پهلوى نيز به همراه ساير اعضاى آخرين خانواده سلطنتى 

ايران از روى آتش پريد.
در تصاويرى كه از مراسم چهارشنبه سورى در صفحه 
فيسبوك شهبانو منتشر شده است، ملكه محبوب ايران 
در حالى ديده مى شود كه همراه باشهزاده رضاپهلوى، 
همسرش بانو ياسمين اعتمادى و دختران شاهزاده، نور، 
ايمان و فرح از روى اتش در حياط منزل مسكونى خود 

در حومه واشنگتن دى سى مى پرند.
گفته  به  و  دارد  نام  فرح  شاهزاده  دختر  كوچكتريم 
نزديكان خانواده سلطنتى «فرح كوچولو» دخترى شاد، 

مهربان و براى مادر بزرگش بسيار عزيز است.

يك  در  پيش  هفته  كه  دادخواستى  با  مرتبط  اسناد 
است  حاكى  شد،  مطرح  نيويورك  در  فدرال  دادگاه 
ايران و حزب اله در حمالت تروريستى 11 سپتامبر 

در آمريكا درگير بودند.
روزنامه الشرق االوسط، چاپ لندن، روز سه شنبه 
گزارش داد بر اساس اسناد، برخى از تروريست هايى 
كه در حمالت شركت داشتند ، پيش از آن كه وارد 
مهر  هايشان  گذرنامه  اما  رفتند  ايران  به  شوند  عمل 
نخورد. افزون بر اين، اسناد فاش ساخت حزب اله 
كمك و راهنمائى هاى الزم را براى آنها فراهم آورد.

دالر  ميليارد   11 حدود  داد  دستور  ايران  به  دادگاه 
غرامت به خانواده هاى قربانيان، و حدود 3 ميليارد 
دالر به شركت هاى بيمه كه از نظر مالى زيان ديدند 

پرداخت كند.
با اين حال، حكم غيابى صادر شد، به اين معنا كه 
ايران براى دفاع از خود  در دادگاه حضور نداشت. 
شاكيان  براى  غرامت  دريافت  است  ممكن  بنابراين، 

دشوار باشد.
حكم  از  اوباما  دولت  آيا  نيست  روشن  همچنين 
حمايت خواهد كرد يانه، زيرا واشنگتن هرگز ايران يا 
حزب اله را به دست داشتن در حمالت 11 سپتامبر 

متهم نكرده است.
روز دوشنبه، سخنگوى فارسى زبان وزارت خارجه 
آمريكا گفت كه از ارتباط ايران با حادثه تروريستى 
دادگاه  حكم  مورد  در  اما  است  بى خبر  سپتامبر   11
دادگسترى  وزارت  به  بايد  نيز  ايران  عليه  نيويورك 

آمريكا مراجعه شود.
خارجه  وزارت  زبان  فارسى  سخنگوى  اير،  آلن 
آمريكا به خبرگزارى ترند گفت: «ما(وزارت خارجه 
آمريكا) ازهيچ رابطه اى بين عامالن حادثه تروريستى 

11 سپتامبر و ايران آگاه نيستيم.»
دادخواست در سال 2011 توسط خانواده فيونا هاوليش، 
كه شوهرش در مركز تجارت جهانى كشته شد، ارائه 
شد. براساس اين درخواست، اسامه بن الدن رهبر وقت 

القاعده، مال محمد عمر رهبر وقت طالبان، و آيت اهللا على 
خامنه اى رهبر ايران از جمله متهمان بودند.

دادخواست274 مورد را شامل مى شود كه به گفته 
تروريستى  هاى  سازمان  به  كمك  در  ايران  شاكيان، 
مانند القاعده دست داشت و با آنها همكارى مى كرد.

الشرق االوسط اظهار عقيده مى كند امكان دارد حكم 

دادگاه بر تنش بين ايران و عربستان سعودى بيافزايد، 
زيرا در حالى كه ايران بهاى سنگينى مى پردازد، قاضى 
درخواست خانواده ها را براى متعهد ساختن عربستان 
به پرداخت غرامت رد كرد و مدعى شد مدركى كه 
ثابت كند عربستان هزينه حمالت را تامين كرد وجود 

ندارد. 

هشدار وزارتخارجه آمريكا در آستانه 
نوروز: از سفر به ايران پرهيز كنيد

شهبانو فرح پهلوى از روى آتش پريد

«لندن سقوط كرده» 
به روايت يك ايرانى

چرا دادگاه نيويورك، ايران را براى 11 سپتامبر 
محكوم كرد؛ ايران و حزب اهللا درگير هستند

در كانون خبر:

www.iranshahrnewsagency.com

بابك نجفى، پس از نيما نورى زاده، دومين فيلمساز جوان 
ايرانى از نسل رشد يافته در اروپاست كه به قلب هاليوود 
نفوذ كرده و فيلمى به تمامى هاليوودى را با تماشاگرش 
 London Has) كرده»  سقوط  «لندن  مى كند:  قسمت 
Fallen) كه اين روز ها روى پرده سينماهاى كشورهاى 

مختلف است. 
بابك نجفى زمانى كه 11 سال داشت به همراه خانواده اش 
از ايران ِ درگير جنگ با عراق گريخته و به سوئد پناهنده 
شده است. اولين فيلم بلند او فيلمى بود به نام «سبه»؛ 
فيلمى با حال و هواى روشنفكرانه كه جوايزى را هم در 
جشنواره هاى گوتنبرگ و برلين (جايزه پنجاه هزار يورويى 

بهترين فيلم اول جشنواره) به دست آورد. 
نجفى كه در دانشكده سينما و تلويزيون سوئد تحصيل 
كرده در سبه (مخفف سباستين، شخصيت اول فيلم)، با 
خلق فضايى به شدت سوئدى، در فيلمى به غايت تلخ، 
روند تنهايى و نابودى يك پسر پانزده ساله را در محيطى 
سرد به تصوير مى كشد و سعى دارد در كنار نمايش رابطه 
مادر/فرزند، تصويرى از سوئد امروز ارائه كند و بى آنكه به 
ورطه شعار بغلتد، درباره فقر حرف مى زند، فقرى كه در 

  نهايت به تروريسم مى رسد. 
در  كه  است  غريبى  دولبه  تيغ  هاليوود  در  فيلمسازى 
وهله اول مى تواند بسيار فريبنده به نظر برسد: فيلمسازى 
با بازيگران و عوامل حرفه اى با بودجه اى كه اجازه هر 
كارى را به شما مى دهد و فيلمى كه برخالف فيلم هاى 
هنرى، در هزاران سينما در سراسر جهان اكران مى شود 
و ميليون ها تماشاگر خواهد داشت. اما سوى ديگر سكه، 
بسته شدن بال و پر فيلمساز و فدا شدن اش در برابر قدرت 
استوديوهاست؛ فدا شدن فيلمسازى مستقل كه مجبور شده 
در برابر هاليوود سر تعظيم خم كند و فيلمى بسازد به شدت 
مطلوب سيستم و به غايت دور از خواسته ها و نگاه هنرى 
فيلمسازى كه با فيلم جمع و جور و كوچك اوليه اش، اگر 
نه نويد يك استعداد درخشان، حداقل نويد فيلمساز قابل 

توجهى را مى داد. 
اما لندن سقوط كرده هيچ نام و نشانى از كارگردانش 
ندارد: يك فيلم اكشن استوديويى كه بسيارى از صحنه هاى 
آن روى صفحه رايانه خلق شده اند و فيلم از ابتدا تا انت ها 
جوالنگاه جلوه هاى ويژه است براى صحنه هايى كه قرار 

است مخاطب عام را حيرت زده كنند. 
فيلم الگويى را دنبال مى كند كه تماشاگر عام آمريكايى 
تصوير  سست  و  ضعيف  بسيار  بريتانيايى ها  مى پسندد: 
مخفى  پليس  و  پليس  ميان  در  تروريست ها  و  شده اند 
آن ها به راحتى و به وفور نفوذ كرده اند و از دست آن ها 
كارى ساخته نيست. در عوض اين معاون رئيس جمهور 
از  و  مى دهد  دستور  آن ها  به  دور  راه  از  كه  آمريكاست 
طرفى، اين مامور آمريكايى است كه همه بايد از او اطاعت 
كنند و راه را باز كنند تا رئيس جمهور را به تنهايى نجات 
دهد؛   همان فرمول ويژه هاليوود در قهرمان سازى آمريكايى 

كه سخت مورد پسند تماشاگر عام آمريكايى است.
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نقد و نظر:

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

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

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

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

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

اين جشن ملى را كمرنگ نمايد. 
ساعته  تلويزيون هاى 24  كه  است  فضايى  چنين  در 
ايرانى با برنامه هاى متنوع فرهنگى، سياسى و هنرى از 

طريق ماهواره ها، به فضاى رسانه اى داخل ايران وارد مى 
شوند و اكثر قريب به اتفاق آنها با هر ديدگاه، موضع 
سياسى و يا روش اجرايى كه داشتند تقريبا در يك امر 
متفق القول بودند كه نوروز ايرانى را بايد با شادمانى، آواز، 
هنر موسيقى و تالش براى ايجاد لبخند براى خانواده هاى 

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

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

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

ايران آنها را مى ديدند.

هنرمندان و خصوصا خوانندگان نيز استقبال گسترده 
و انصافا قابل تقديرى در اين راه داشته اند. اكثر ايشان 
مشاركت  نوروزى  برنامه هاى  در  سال ها  اين  طول  در 

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

نوارهاى ويدئويى رسيده از لس آنجلس هستند. 
حركت هاى ارزشمند و وحدت آفرينى مانند اجراى 
ترانه هاى ويژه نوروز با همخوانى ستارگان موسيقى پاپ در 
كنار هم و چيدمان هاى زيباى سفره هفت سين از يك سو 
و مهمانى ها و همنشينى هاى استوديويى با حضور ستارگان 
هنر و موسيقى از سوى ديگر به هرچه باشكوه شدن اين 

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

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

نوروز شاد است در آن براى مردم ايران روضه نخوانيد.

قدرت   1357 سال  در  ايران  در  شيعه  روحانيت  وقتى 
به  اتكا  با  كه  مى كرد  تصور  گرفت  دست  به  را  سياسى 
و  نفتى  بادآورده ى  و  سرشار  درآمدهاى  و  دولت  قدرت 
و  فقير  طبقات  ميان  از  شده  استخدام  سركوب  قواى 
باورمند هر كارى كه بخواهد مى تواند انجام دهد و هيچ 
مانعى بر سر راه آن نيست. همچنين روشنفكران دينى و 
بخش قابل توجهى از روشنفكران عرفى (ماركسيست ها) 
از  تا  مى گشتند  خويش  شده ى  گم  هويت  دنبال  به  كه 
و  چه)  براى  نيست  (معلوم  باشند  متفاوت  غربى  انسان 
حاضر بودند آزادى و دمكراسى و حقوق بشر را براى آن 
قربانى كنند و دايناسورهاى چند صد سال منجمد شده را 
بر مردم ايران حاكم كنند با حكومت تازه تاسيس همراهى 

مى كردند و خيال روحانيون از جهت آنها راحت بود.
يكى از اين حيطه هايى كه روحانيت شيعه در واكنش به 
ملى گرايى دوران پهلوى به دنبال اسالمى كردن آن بود 
سنن ملى ايرانيان بود كه بايد جاى خود را به سنن دينى 
و اسالمى (شيعه) مى دادند. روحانيون در اين حيطه ولع 
زيادى از خود نشان مى دادند و ادعا داشتند كه اسالم مورد 
نظر آنها به همه ى نيازهاى فرهنگى آدميان پاسخ مى دهد 
و ديگر نيازى به چيز ديگرى نيست.                                        

مهندسى فرهنگ
على خامنه اى به صراحت از مهندسى فرهنگ به دست 
سخن  ايران  عرفى  فرهنگ  نابودى  واقع  در  يا  دولت 
با  مردم،  اخالق  با  بكنيم  مي خواهيم  چه  گفته است: «ما 
مي توانيم  اسالمى  دولت  عنوان  به  ما  آيا  مردم؟  فرهنگ 
قطعاً  كنيم؟  رها  را  خودمان  جامعه ى  فرهنگى  هدايِت 
نه، جزو وظائف ماست. ... ما وظيفه داريم مردم خودمان 
اسالمى،  جامعه ى  در  رياست  هدايت...  بكنيم؛  هدايت  را 
رياست مادى محض و صرف نيست؛ اداره ى امور زندگى 
مردم هست، همراه با هدايت. تا آنجائى كه مي توانيم، بايد 
كنيم...  هدايت  را  مردم  و  كنيم  باز  را  مردم  هدايت  راه 
بايد در جهتى حركت كنيم كه مردم متدين بار بيايند، 
عمًال  بشوند،  معتقد  دينى  مبانى  به  بكنند،  عمل  متدين 
پايبند بشوند.» (توصيه هاى على خامنه اى به دولت دهم، 
هم  خمينى  شهريور 1389)   3 تابناك،  شهريور 1388، 
همه  اسالمى  «مملكت  كه  مى گفت  خود  عامى  زبان  به 
و  اعياد  طبعا  چيز  همه  اين  باشد.»  اسالمى  بايد  چيزش 

جشن ها را نيز در بر مى گيرد. 
 

سنن شيعى به جاى سنن ملى
روش  نگهبان  شوراى  اعضاى  از  يكى  خزعلى  ابوالقاسم 
صراحت  به  اعياد  حيطه ى  در  را  فرهنگى  مهندسى  اين 
بيان كرده است: «مردم مسلمان ايران بايد عيد غدير را به 
جاى عيد نوروز به عنوان عيد بزرگ خود برگزينند.»(در 
همايش غدير، نوآورى و شكوفايى، 22 ارديبهشت 1387) 
او اين طرح خود را چندين بار تكرار كرده و هيچ گاه با 
مخالفت رسمى مراجع شيعه و نهادهاى مذهبى شيعه و 
روحانيون قدرتمند در ايران مواجه نشده است. تنها ترس 

از مردم سبب شده حكومت خامنه اى چنين ايده اى را به 
اجرا نگذارد. خامنه اى به دليل عدم مشروعيت مذهبى در 
است  داده  در  تن  روحانيون  ايده هاى  به  امور  از  بسيارى 

مگر آن كه بنيان حكومت را در خطر مى ديده است. 

سياست نابود سازى گام به گام
بايد  ايرانيان  ملى  جشن هاى   شيعه  روحانيت  منظر  از 
مثل چيزهاى ديگِر اسالمى شده، اعياد اسالمى و باالخص 
اعياد شيعه باشد و نه آنچه از ايران باستان براى مردم اين 
سرزمين به يادگار مانده و غير اسالمى تلقى مى شود. از 
حكومت  نظر  مد  برنامه  چهار  نوروز  به  نسبت  جهت  اين 

قرار گرفت:
1) كاهش تعطيالت نوروز از 14 روز براى دانش آموزان 
پايانى  سال هاى  در  طرح  اين  روز.   7 به  دانشجويان  و 
دهه ى پنجاه توسط دولت رجايى مطرح شد اما با مقاومت 

ملى روبرو شده و هيچگاه ديگر مطرح نشد. 
شيعى  و  اسالمى  اعياد  به  مربوط  تعطيالت  افزايش   (2
بودن  زياد  به  توجه  با  تا  غدير  عيد  و  فطر  عيد  مثل 
در  مجلس  و  دولت  اعضاى  رسمى،  تقويم  در  تعطيالت 
نهايت به كاهش تعطيالت نوروز تن در دهند. روحانيون 
با همين سياست بسيارى از روزهاى عزاى مذهبى را به 
تقويم افزودند و در نهايت از تعطيالت مربوط به روزهاى 
ملى كاسته شد. دولت احمدى نژاد در هشت سال گذشته 
تعطيالت عيد فطر را بدون تصويب در مجلس به دو تا سه 

روز افزايش داده است. 
3) اسالمى كردن نوروز با پخش برنامه هاى دعا خوانى 
و پيام هاى ولى فقيه و رئيس دولت پس از سال تحويل از 
راديو و تلويزيون، پر كردن سفره هاى هفت سين دولتى 
از  باستانى  و  ملى  جنبه هاى  اخذ  و  مذهبى  نمادهاى  از 
مى شود  معرفى  چنان  نوروز  شده ى  اسالمى  بخش  آن. 
كه گويى ائمه ى شيعه و خود پيامبر اسالم عيد نوروز را 
گرامى مى داشته اند. اكثريت مردم ايران با خاموش كردن 
راديو و تلويزيون خود به اين نحوه ى برخورد پاسخ داده اند.  
4) مبارزه ى بى امان با جشن ها و مراسم قبل و بعد از 
نوروز يعنى چهار شنبه سورى و سيزده بدر، هر دو تحت 
امنيت  براى  بودن  مخرب  يا  بودن  خرافى  مثل  عناوينى 
جامعه و طبيعت. هر آنچه شيعيان در مذهب خود مى كنند 
آن  در  خرافه اى  و  است  حقيقت  عين  حكومت  منظر  از 
خرافى اند.  ندارند  اسالم  در  ريشه  كه  سننى  اما  نيست 
مقامات جمهورى اسالمى كه تنها موضوعاتى كه برايشان 
اهميت ندارد طبيعت و جامعه است به چهارشنبه سورى و 
سيزده به دركه مى رسند طبيعت گرا و طرفدار آرامش روانى 

و عدم آلودگى صوتى مى شوند. 
حكومت در سى و چهار سال گذشته مبارزه ى بى امان 
در  موفقيتى  البته  و  داده  ادامه  ملى  سنن  عليه  را  خود 
اين زمينه كسب نكرده است. روز سه شنبه ى آخر سال، 
لباس  و  نظامى  شبه  و  انتظامى  قواى  همه ى  حكومت 
مراسم  مى خواهند  كه  جوانانى  عليه  را  خود  شخصى 
چهارشنبه سورى را جشن بگيرند بسيج مى كند. در سيزده 

نوروز نيز حكومت هيچ گونه تمهيداتى را فراهم نمى كند 
و كار خاصى انجام نمى دهد تا افراد از ترافيك حاشيه ى 
شهرها ذله شوند و خود دست از اين كار بردارند. اين در 
حالى است كه حكومت براى مراسم دولتى و مذهبى انواع 
خدمات مجانى مثل مترو و اتوبوس مجانى و حفظ امنيت 
همه جانبه براى شركت كنندگان را فراهم مى كند و به 
شركت كنندگان غذا و نوشيدنى مجانى نيز داده مى شود.  

تحوالت اجتماعى و نوروز
جهت  در  دولت  سياست هاى  و  برنامه ها  از  فراتر  اما 
نابودى بخش هاى ماقبل اسالم،  فرهنگ و ميراث ايرانى، 
جشن نوروز در سه دهه ى گذشته تغييرات و تحوالتى را 
در جامعه ى ايران متحمل شده است. اين تحوالت ناشى از 
تحوالت بزرگ تر اجتماعى و سياسى در جامعه بوده است 
چون جشن هاى  ملى ملت ها  نمى تواند در خال به طور 

دست نخورده باقى بماند و دچار تحوالت مى شود. 
تعداد  افزايش  و  نشينى  شهر  افزايش  با  كه  آن  نخست 
خانواده هاى هسته اى در ايران، ديد و بازديدها در بخش 
عمده ى خانواده ها به نزديك ترين اعضاى خانواده محدود 
پنجاه  و  چهل  دهه ى  سال هاى  مثل  ديگر  است.  شده 
بسيارى از فاميل هاى دور خود را ملزم نمى بينند به ديد 
كسانى  بازديد  و  ديد  به  كمتر  افراد  بروند.  عيد  بازديد  و 
مى روند كه در طول سال نمى توانند با آنها ارتباط داشته 

باشند.  
دوم آن كه با افزايش امكانات ايرانگردى و جهانگردى و 
خودآگاهى به ديگر جوامع، ميليون ها ايرانى اصوال مراسم 
به  نوروز  ايام  در  و  گرفته  ناديده  را  نوروز  بازديد  و  ديد 
مسافرت  مى روند يا اگر در همه ى تعطيالت در  مسافرت 
براى  امر  اين  سفرند.  در  را  آن  از  بخشى  حداقل  نباشند 
بسيارى از خانواده ها كه ديگر حوصله ى ديد و بازديدهاى 

معمول را ندارند راهى براى گريز است. 
به  برايشان  خانه  كه  تر  مرفه  طبقات  در  كه  آن  سوم 
بى  تجاوزات  برابر  (در  شده  تبديل  خصوصى  حيطه ى 
از  روزى  مى دهند  ترجيح  افراد  از  برخى  حكومت)  دريغ 
تعطيالت را در يك رستوران يا سالن دور هم جمع شده 
بر  هزينه  بسيار  كه  خانه ها  در  بازديد  و  ديد  جاى  به  و 
و  شهرها  شلوغى  دليل  (به  شده  هم  كن  خرد  اعصاب  و 
دشوارى و  بسيار هزينه بر شدن رفت و آمد) در يك روز 
همه ى ديدارها را انجام دهند. در خارج كشور اين امر به 

صورت يك سنت براى ايرانيان درآمده است. 
 و چهارم آن كه جامعه بر خالف جهت گيرى حكومت 
هرچه  را  مراسم  اين  نوروز  كردن  اسالمى تر  هرچه  براى 
براى  برخى  مى كند.  برگزار  آن  عرفى  صورت  به  بيشتر 
قبر  سر  بر  سال  تحويل  ساعت  در  بودن  عرفى  اين  ابراز 
البته  مى روند.  پاسارگاد  در  كوروش  مقبره ى  يا  حافظ 
فشارهاى حكومت در كليت جامعه از جهت غير جمعى 
كردن جشن نوروز و محدود كردن آن در محيط خانه ها 

موفق بوده است. 

تاثير ارزشمند راديو تلويزيون هاى فارسى زبان در ايام نوروز

غدير جاى نوروز؛ توطئه شكست خورده 
جمهورى اسالمى

www.iranshahrnewsagency.com



66IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:21- NO:6 - MAR,18, 2016 هفته نامه خبرى،  فرهنگى، سياسى ايرانشهر - سال بيست و يكم- شماره ششم - 18 مارچ 2016

نوروز در زندان هاى دهه 60
و  ايران  جغرافيايى  مرزهاى  از  بيرون  در  كه  ما  از  يك  هر 
خارج از قلمرو حكومت انسان ستيز جمهورى اسالمى زندگى 
مى كنيم نوروز را به فراخور حالمان گرامى داشته ايم هرچند در 
پشت ذهن هريك از ما دانسته است كه در داخل قلمرو آن 
حكومت بسيارانى در بند و زندان گرفتارند و نمى دانيم كه 
نوروز را چگونه و به چه صورتى پاس مى دارند. بدين سبب از 
ايرج مصداقى كهنه زندانى معروف در خواست كرديم كه آنچه 
بر او و بر زندانيان سياسى در ايام نوروز در زندان گذشته است 
را براى ايرانشهر قلمى كند. روايتى كه مى خوانيد گزارش ايرج 
مصداقى است از واكافى خاطراتى كه اگرچه تلخ بوده و هستند 
اما حكايتگر روح زايش و اميد بهار و نوروز است در كالبد 
انسانى. بى تفاوت به آنكه جسم او در بند زندان هاى مخوف 

جمهورى جهل و جنايت باشد.
عيد 61 اوين

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

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

كسب نكرده بودند. 
در راهروى سالن يك «آموزشگاه» اوين سفره اى سراسرى 

چيده شده بود و در دو طرف آن بچه ها نشسته بودند. 
در چندين نقطه از سالن، سفره هاى هفت سين پهن شده بودند. 
اسداهللا و چند نفر از بچه ها با لنگ حمام، كراوات زده و در طول 
بند رژه مى رفتند و به شوخى با اين و آن پرداخته و به جشن 
و پاى كوبى و شعرخوانى شور بيشترى مى بخشيدند. يك نفر 
نيز اسداهللا را همراهى مى كرد كه او را «آقاى فتو» صدا مى زد. 
او با اشاره ى اسداهللا از افراد مختلف با دوربين ساختگى اى 
كه درست كرده بود، عكس مى گرفت و تحويل شان مى داد. 
عكس ها چيزى به جز نقاشى هاى ساده و ابتدايى نبودند. مثًال 
عكسى كه ظاهراً  از تواب  ها مى گرفت و به دست شان مى داد، 

كره خرى بود كه چهار دست و پايش را هوا كرده بود. 
روى  بيشتر  هرچه  فشار  منظور  به  الجوردى  دوران  آن  در 

زندانيان كشيدن سيگار را نيز ممنوع كرده بود. 
سيگار هاى ساختگى به وسيله ى كاغذ، با استادى تمام درست 
شده و در ميان سفره ى هفت سين بند گذاشته شده بودند. تعداد 

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

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

و بذله گويى مى پرداخت. 
ميرنجات  ميرحسين  فردش،  به  منحصر  استعداد  با  اسداهللا 
زشتى اى  هيچ  انجام  از  كه  را  منفور  توابان  از  يكى  قوامى، 
فروگذار نكرده بود وا داشته بود تا با ترانه  «عمو سبزى فروش» 
كه اسداهللا خودش آن را مى خواند، در ميان جمع برقصد. ديدن 
صحنه  آواز با عشوه هايى كه اسداهللا مى آمد، و رقص «ميرنجات» 
كه از يك پا مى لنگيد دل و روده براى كسى باقى نمى گذاشت. 
«سيدشله» مانند خرسى كه در ميان جمع به رقص آورده باشند، 
رقاص مراسم شب عيد بود و همين دست پاسداران را براى 
برخورد با افراد بند مى بست و توابان هم نمى توانستند برعليه  ما  

نزد پاسداران سوسه بيايند. 

در  و  بند  در  دسته اى  راه اندازى  با  اسداهللا  نيز  بعد  روزهاى 
حالى كه اتاق به اتاق مى رفت، دست افشان و پاى كوبان «شكوفه 
مى رقصد از باد بهارى» را خوانده و ديگران را نيز به همراهى با 

گروه اركستر خود وا مى داشت. 
گزارش مراسم نوروز به الجوردى يكى از داليلى بود كه 
باعث شد در  اتاق هاى سالن يك را ببندند و اتاق ها به صورت 

مجرد در بيايند. 
 عيد 62 گوهردشت

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

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

كردن از سقف، لوستر هايى از مقوا و كاغذهاى رنگى كه به 
شكل چرخ  گارى هاى فيلم هاى وسترن بود ، انواع و اقسام 

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

اين صورت تهيه مى كرديم. 
صبح هنگام كه پاسدار بند براى دادن چاى در بند را باز كرد، 
نزديك بود از تعجب شاخ در بياورد. فكركرده بود از سر شب 
تا صبح همه ى اين ها را ساخته و پرداخته كرده ايم. به ذهن اش 
خطور نمى كرد كه اين  همه محصول چند ماه كار و انرژى 

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

در بند اجرا مى شدند.
برگزارى شكوهمند مراسم نوروز باعث چرخش نگاه 
مسئوالن زندان به بند ما و افزايش حساسيت ها يشان 
شد. چيزى نگذشت كه تاوان برگزارى مراسم نوروز 
را مسئول بند و من با رفتن به سلول انفرادى و ... پس 

داديم. 
 عيد 63 سلول انفرادى

سلول هاى  نوروز،  رسيدن  و  بهار  از  تجليل  براى 
مختلف مراسم ويژه تدارك مى ديدند. البته كيفيت آن 
به  نگاهش  و  زندانى  روز  و  حال  به  داشت  بستگى 
زندگى. با بهار دوباره زنده مى شدى و به قلب زمستان 

شليك مى كردى. 
حال،  فراخور  به  زندانيان  انفرادى  سلول  فضاى  در 
سفره ى هفت سينى بديع فراهم مى كردند. يكى كه يك 
سين كم آورده بود، چون نامش با حرف سين شروع 
مى شد، خودش در ميان سفره نشسته بود! و ديگرى 
خود سلول را سين گرفته بود. يكى از بچه ها قطعه 

شعرى به جاى هفت سين سروده بود:
سين اول سالم؛ سالم به بهار و باران و ياران، سالم به 

پاكى چشمه ساران
كه  سحر  مى خواند،  مرغ  كه  سحر  سحر؛  دوم  سين 

آوازش را سپيدار بيدار مى داند
سين سوم، سادگى؛ ساده باشيم مثل بنفشه كنار جوى 

با پاكى هم كاسه باشيم
سين چهارم، سرود؛ سرود شقايق و شعر و شور، سرود 

پرواز به دور
سين پنجم، سپيد؛ دست مان سپيد، قلب مان سپيد، مثل 

پرنده اى كه به آسمان پريد
و  صبح  و  سيمرغ  با  كنيم  سفر  سفر؛  ششم،  سين 

شكوفه ى سيب، به سرزمين آب و نسترن و نى
سين هفتم، سالم؛ دوباره سالم، سالم به صبح و سپيده 

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

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

گنبد مينا به ياد هفت پيكر زيبا! 
 عيد 64 قزلحصار

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

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

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

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

مى كرد.   

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

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

بر ميهن مان.
 عيد 66 گوهردشت

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

تئاتر را به عهده داشتند نيز همچنان فعال بودند. 
فريدون فم تفرشى يك زندانى توده اى كه در دوران شاه 
نيز ساليان زيادى را در زندان به سر برده بود سال خورده  
نظر  از  او  روحى.  شارژ  نيازمند  و  بود  بند  فرد  ترين 
جسمى بسيار ضعيف بود و به شدت الغر و تكيده 
ضربه هاى  اثر  در  پاهايش،  كف  عصب هاى  مى نمود. 
كابل، آسيب ديده بودند و به همين دليل هنگام راه رفتن 
تعادل نداشت و از عهده ى انجام كارهايش برنمى آمد. او 
براى ما، پيش از تمامى تضاد هاى سياسى و ايدئولوژيكى 
كه با او داشتيم، يك انسان رنج ديده بود و در كنار ما و 
در زير يك سقف به سر مى برد. به هنگام تحويل سال 
و به هنگام ورود به سالن حسينيه، تك به تك بچه هاى 
اتاق مان به سمت او كه روى زمين نشسته بود رفته و 
با بوسيدن رويَش فرا رسيدن عيد را از صميم قلب به 
او تبريك گفتيم. مصطفى اسفنديارى كه مسن ترين مان 
بود جلو و من كه مسئول اتاق بودم پشت سر او قرار 
نمى كنم.  فراموش  را  پيرمرد  صورت  هيچ گاه  داشتم. 
چشمان بى فروغ اش، درخشش عجيبى يافته بود. تالش 
مى كرد هر بار از زمين بلند شود و تمام قد در برابرمان 
بايستد. من يا شايد همه ى ما، در آن لحظه  به آن چه كه 
او و دوستانش بر ما روا داشته بودند، فكر نمى كرديم و 
بيش تر به وظيفه ى انسانى خود، فارغ از مرزبندى هاى 

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

زيبايى مى نواخت. 
 عيد 67 گوهردشت

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

برگزار مى كنيم.
 عيد 68 اوين

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

نداشتند بعد از آن كشتار دوباره كمر راست كنيم.

دل و دماغ هر ساله نبود و مراسم عيد مانند قبل گسترده 
برگزار نشد. با اين حال فرصت را غنيمت شمرده در 
اتاقمان مراسم ساده اى را برگزار كرديم. به جايش بچه ها 
درصدد بودند با سابيدن سكه  هاى 5 تومانى و تبديل آن 
به قلب و شمع، گردن بندهايى طاليى براى مادران شهدا 

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

آن چه كه در قتل عام ها گذشته بود، نبود و نيست. 
 

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

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

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

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

خودمان دريغ بداريم.
مراسم با خواندن شعر «جان ناميرا» توسط من آغاز شد 

كه وصف حال ما پس از كشتار 67 بود.  
 

چه شكوهى دارد
جان ناميراى درياها

هرچه از آبش مى نوشند
هر چه از ماهيش مى گيرند

باز دريا آبى ست
باز دريا لبريز ماهى ست

چه راز شيرينى ست
در سرسبزى ما

هرچه خزان 
سبزمان را مى گيرد

باز سرسبزيم
هر چه تاريكى از ما

ستاره مى چيند
باز هر شب 

بر شاخه گل داريم
چه شكوهى دارد

راز سرسبزى و سرشارى ما
 

بعد شعر «هفت سين» [كه در باال آمده] خوانده شد. ... 
مرحوم دكتر يحيى نظيرى چند ترانه ى زيباى قديمى را 
با صدايى دلنشين اجرا كرد. گويى كه پيرانه سر، جوانى 

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

كرده بودم. 
 

نگرانم
اگر چه پنجره باز است و برگ گل آبى ست

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

با اين همه نگرانم
در تمام فصول

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

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

در تمام اين فصول
من نگرانم

نوروز
امروز يا ديروز

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

من نگران چشم هاى تو هستم
كه كى گشوده مى شوند

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

مى گيرند.
ايرج مصداقى
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وجود نوروز و آمدن بهار و طراوت دوباره طبيعت به خودى 
خود انگيزه اى خواهد شد تا روح لطيف شاعر را به پرواز در 
آورد و سبب سراييدن منظومه هايى بس زيبا و شكيل و لطيف 
شود. با كنكاش در طول تاريخ شعر و ادب پارسى گنجينه 
هاى فراوانى از اين دست را مى توان مشاهده كرد كه با سبكها 
و قالبها و انگيزه هاى متفاوتى سروده شده اند. در ادامه به 
چند مورد از لطيفترين اشعار شعراى برجسته پارسى اشاره اى 
داريم. شعرايى كه از آنها ياد مى كنيم عبارتند از : فردوسى، 
رودكى، فرخى سيستانى، منوچهرى دامغانى، خيام نيشابورى، 
بوالفرج رونى، مسعود سعد سلمان، جمال الدين عبدالرزاق، بابا 
طاهر، عطار نيشابورى، حافظ، هاتف، قاآنى، سعدى، مولوى و 

ملك الشعراى بهار
 

* فردوسى
و  ايران  قديم  پادشاهان  از  است  پادشاهى  نام  جمشيد   
چهارمين پادشاه، بعد از پايه گذارى سلسله پادشاهى توسط 
كيومرث كه پس از پدرش تهمورث، به پادشاهى رسيد. وى 
در اول ”جم“ يعنى سلطان و پادشاه بزرگ نام داشت. سبب 
”جمشيد“ ناميدن آن شد كه او سير عالم مى كرد و چون به 
آذربايجان رسيد روزى بود كه آفتاب به نقطه حمل آمده و 
بهار آغاز شده بود ، دستور داد كه تخت مرصعى را در جاى 
بلند گذاشتند و تاج جواهر نشان بر سر نهاد و بر آن تخت 
نشسته و چون آفتاب طلوع كرد و پرتو آفتاب بر آن تاج و 
تخت افتاد، شعاعى در نهايت روشنى پديد آمد و چون به زبان 
پهلوى شعاع و انوار نور را ”شيد“ مى گويند، اين لفظ را بر جم 
افزودند و وى را ”جمشيد“ گفتند يعنى پادشاه روشن و در آن 
روز جشنى عظيم برپا كردند و آن را روز را ”نوروز“ نام نهادند.

 جهان انجمن شد بر تخت اوى
 فرومانده از فره بخت اوى

 به جمشيد بر گوهر افشاندند
 مر آن روز را روز نو خواندند

 
* رودكى

 رودكى يكى از بزرگترين شاعران فارسى درى ايران است از 
ابيات ، قطعات ، قصائد و غزلهاى معدودى كه از رودكى باقى 
مانده است، مى توان به نيكى دريافت كه اين شاعر در فنون 
تصنيف شعر، استاد و ماهر بود و سخنان وى در قوت تشبيه و 
نزديكى معانى به طبيعت و وصف آن، كم نظير است و لطافت، 

متانت و انسجام خاصى در آنها مشاهده مى شود.
آمد بهار خرم با رنگ و بوى طيب
 با صد هزار زينت و آرايش عجيب

 الله ميان كشت ، درخشد همى ز دور 
چون پنجه عروس به حنا شده خضيب
 بليل همى بخواند اندر شاخسار بيد

 سار از درخت سرو ، مر او را شده مجيب
 

* فرخى سيستانى
 شاعر اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم است. بخشى از 

يك ترجيع بند بلند از او درباره نوروز :
ز باغ اى باغبان ما را همى بوى بهار آيد
 كليد باغ ما را ده كه فردامان بكار آيد
 كليد باغ را فردا هزاران خواستار آيد 

تو لختى صبر كن چندانكه قمرى بر چنار آيد
چو اندر با غ تو بلبل بديدار بهار آيد 

ترا مهمان ناخوانده بروزى صد هزار آيد
 كنون گر گلبنى را پنج شش گل در شمار آيد
 چنان دانى كه هر كس را همى زو بوى يار آيد

 بهر امسال پندارى همى خوشتر ز يار آيد
 از اين خوشتر شود فردا كه خسرو از شكار آيد
 بدين شايستگى جشنى بدين بايستگى روزى
 ملك را در جهان هر روز جشنى باد و نوروزى

 
* منوچهرى دامغانى

 شاعر نيمه اول قرن پنجم هجرى است. در شعر وى نوعى 
موسيقى و آهنگى خاص وجود دارد چنانكه در حين خواندن 

شعر او نوعى موسيقى نيز به خواننده القا مى شود.
 بر لشكر زمستان نوروز نامدار 

كردست راى تاختن و قصد كار زار
 وينك بيامدست پنجاه روز پيش 

جشن سده طاليه نوروز نامدار
 آرى هر آنگهى كه سپاهى شود برزم 

ز اول بچند روز بيايد طاليه دار
 اين باغ و راغ ملكت نوروز ماه بود

 اين كو و كوهپايه و اين جوى و جويبار
 جويش پر از صنوبر و كوهش پر از سمن 

راغش پر از بنفشه و باغش پر از بهار
 بر سبزه بهار نشينى و مطربت بر سبزه بهار زند سبزه 

بهار
 آمد نوروز و هم از بامداد آمدنش فرخ و فرخنده باد

 باز جهان خرم و خوب ايستاد مرد زمستان و بهاران 
بزاد

روى گل سرخ بياراستند زلفك شمشاد بپيراستند
ستا  و  زير  بلبلكان  خاستند  بتك  بركوه  كبكان   

خواستند
 آمدت نوروز و آمد جشن نوروزى

 فراز كامگارا گيتى ، تازه از سر گير باز
 

و در مسمط ديگرى گفته:
 نوروز بزرگم بزن اى مطرب نوروز

 زيرا كه بـود نوبت نوروز به نوروز
 برزن غزلى نغز و دل انگيز و دلفروز
 ور نيست ترا بشنو از مرغ نوآموز

 كاين فاخته زان كوز و دگر فاخته زانكو
ز بر قافيه خوب همى خواند اشعار

 
* عمر خيام نيشابورى

 حكيم عمر خيام در قرن پنجم مى زيسته و يكى از آثار 
مهم وى رباعيات است كه شهرت عالمگير دارد. حكيم خيام 
كالمش مملو از استدالل و آگاهى دادن است و هر خواننده اى 

را وادار به تفكر مى كند.

 برچهره گل شبنم نوروز خوش است 
در صحن چمن روى دل افروز خوش است

 از دى كه گذشت هر چه گويى خوش نيست
 خوش باش و ز دى مگو كه امروز خوش است.

 چون ابر به نوروز رخ الله بشست
 برخيز و بجام باده كن عزم درست
 كاين سبزه كه امروز تماشاگه تست

 فردا همه از خاك تو برخواهد رست .

* بوالفرج رونى
 جشن فرخنده فروردين است 

روز بازار گل و نسرين است
 آب چون آتش عود افروزست

 باد چون خاك عبير آگين است
 باغ پيراسته گلزار بهشت

 گلبن آراسـته حورالعين است
 

* مسعود سعد سلمان
 رسيد عيد و من از روى حور دلبر دور
 چگونه باشم بى روى آن بهشتى حور
 رسيد عيد همايون شها به خدمت تو
 نهاده پيش تو هديه نشاط لهو و سرور

 برسم عيد شها باده مروق نوش
 به لحن بربط و چنگ و چغانه و طنبور

 
* جمال الدين عبدالرزاق اصفهانى

 اينك اينك نوبهار آورد بيرون لشكرى
 هريكى چون نوعروسى در دگرگون زيورى
گر تماشا مى كنى برخيز كاندر باغ هست
 با چون مشاطه اى و باغ چون لعبت گرى

 عرض لشكر مى دهد نوروز و ابرش عارض است
 وز گل و نرگس مراد را چون ستاره لشكرى

 
* بابا طاهر

اين شاعر بزرگ كه در قرن پنجم و در همدان مى زيسته 
است، از شعراى نامى وعارف مسلك، ساده و بى پيرايه است. 
بابا طاهر دو بيتى هايش را به لهجه اى سروده كه نشان دهنده 
زبان پهلوى است و بيگمان محبوبيت و شهرت باباطاهر مرهون 
توجهى است كه به اين زبان و كشور خود داشته است و در 
نهايت سادگى با آهنگ دلنشين، روح ايرانى را تسلى بخشيده 

است.
 عزيزان موسم جوش بهاره 

چمن پر سبزه و صحرا الله زاره
 دمى فرصت غنيمت دان در اين فصل

 كه دنياى دنى بى اعتباره 

 * عطار نيشابورى
 شاعر عارف و نامدارى است كه در قرن ششم در نيشابور مى 
زيسته و بيشتر اشعارش حال و هواى عرفانى دارد و شاعران 

عارف بعد از وى از اشعار عطار الهام گرفته اند.
 جهان از باد نوروزى جوان شد 

زهى زيبا كه اين ساعت جهان شد
 شمال صبحدم مشكين نفس گشت 

صباى گرم رو عنبر فشان شد
 تو گويى آب خضر و آب كوثر 

ز هر سوى چمن جويى روان شد
 

*حافظ شيرازى
 عارفى كه اشعارش در نهايت لطافت ، همراه با ايجاز و 
موسيقى كالم و فصاحت تمام است . ازغزليات شيوا ، عارفانه 
و عاشقانه حافظ خوش سخن در باره نوروز، گلزار و صحرا و 

چمن و غنچه و گل ، چند بيت در اينجا نقل مى كنيم:
 ز كوى يار مى آيد نسيم باد نوروزى

 از اين باد ار مدد خواهى چراغ دل برافروزى
 ز جام گل دگر بلبل چنان مست مى لعلست 

كه زد بر چرخ فيروزه صفير تخت فيروزى
 بصحرا رو كه از دامن غبار غم بيفشانى
 بگلزار آى كز بلبل غزل گفتن بياموزى

 سخن در پرده مى گويم چو گل از غنچه بيرون آى
 كه بيش از پنج روزى نيست حكم مير نوروزى .

 ساقيا سايه ابرست و بهار و لب جوى
 من نگويم چه كن ار اهل دلى خود بگوى .

 دوستان وقت گل آن به كه به عشرت كوشيم

 سخن اهل دلست اين و بجان بنيوشيم .

 افسر سلطان گل پيدا شد از طرف چمن
 مقدمش يارب مبارك باد بر سرو چمن

 
*هاتف اصفهانى

 نسيم صبح عنبر بيز شد بر توده غبرا زمين
 سبز نسرين خيز شد چون گنبد خضرا
 ز فيض ابر آزادى زمين مرده شده زنده
 ز لطف باد نوروزى جهان پير شد برنا
 بگرد سرو گرم پرفشانى قمرى ناالن

 به پاى گل به كار جان سپارى بلبل شيدا…
 همايون روز نوروز است امروز و بيفروزى
 بر اورنگ خالفت كرده شاه الفتى ماوى

 
* قاآنى

 رساند باد صبا مژده بهار امروز
 ز توبه توبه نمودم هزار بار امروز
 هوا بساط زمرد فكند در صحرا 

بيا كه وقت نشاطست و روز كار امروز
 سحاب بر سر اطفال بوستان بارد 
به جاى قطره همى در شاهوار امروز

 
* سعدى

 رسيديم به استاد سخن. استادى كه گرماى كالمش در 
پس هفت قرن به سردى نگراييده و به راستى كه استاد سخن 
سعدى است. طبع لطيف و ذوق بيمانند و استعداد شگرف 
سعدى كه بخشش ايزدى است، نيك پرورش يافت و به كمال 
نزديك شد. بيگمان آب و هواى فرح بخش شيراز و صحراهاى 
سبز و خرم و دشتهاى پرگل و الله و مرغان خوش نوا نيز در 

الهام گرفتن وى از جمال طبيعت، تاثير فراوان داشته است .
 درخت غنچه برآورد و بلبالن مستند 

جهان جوان شد و ياران بعيش بنشستند
 بساط سبزه لگد كوب شد به پاى نشاط

 ز بس كه عارف و عامى برقص برجستند.

 وقتى دل سودائى ميرفت ببستانها
 بيخويشتنم كردى ، بوى گل و ريحانها

 گه نعره زدى بلبل ، گه جامه دريدى گل
 با ياد تو افتادم ، از ياد برفت آنها

 * مولوى
 مولوى معتقد است كه غم و شادى دو پديده طبيعى روح 
بشر است و هرگز نميتوان آن را از قاموس زندگى بشر حذف 
كرد . بهر حال غم وشادى ، هر دو براى رشد و كمال شخصيت 
آدمى الزم است . مولوى با الحام از وضعيت بهار و سرسبزى 
گلستان و روئيدن گلهاى و برآمدن شكوفه ها ، به اين نكته 

اشاره دارد :
 آتش و آبى ببايد ميوه را

 واجب آيد ابر و برق اين شيوه را
 تا نباشد برق دل و ابر دو چشم

 كى نشيند آتش تهديد و خشم ؟
 كى برويد سبزه ذوق وصال 

كى بجوشد چشمه ها ز آب زالل؟
 كى گلستان ، راز گويد با چمن
 كى بنفشه عهد بندد با سمن

 كى چنارى كف گشايد در دعا 
كى شكوفه سرفشاند در هوا ؟

 كى شكوفه آستين پر نثار
 برفشاند گردد ايام بهار ؟

كى ز درد الله را رخ همچو خون
 كى گل از كيسه برآرد زر برون

 كى بيايد بلبل و گل بو كند
 كى چو طالب، فاخته كوكو كند ؟

 
*ملك الشعراى بهار

ملك شعراى بهار در سال 1317 قصيده بلندى در وصف 
نوروز و زيبا ئى هاى طبيعت سروده كه بخشى از آن را با هم 

مرور مى كنيم :
 بهار آمد و رفت ماه سپند 
نگارا درافكن بر آذر سپند

 به يكباره سر سبز شد باغ و راغ
 ز مرز حلب تا در تاشكند

 بنفشه ز گيسو بيفشاند مشك
 شكوفه به زهدان بپرورد قند
 به يك هفته آمد سپاه بهار
 ز كوه پلنگان به كوه سهند

 جهان گر جوان شد به فصل بهار
 چرا سر سپيد است كوه بلند ؟

هفت شين ساز مكن جان من اندر شب عيد
 شكوه و شين و شغب و شهقه و شور و شيون
 هفت سين ساز كن از سبزه و سنبل و سيب

 سنجد و ساز و سرود و سمنو سلوى من
صبح عيد است برون كن ز دل اين تاريكى

 كاخر اين شام سيه ، خانه نمايد روشن
 رسم نوروز به جاى آر و از يزدان خواه

 كاورد حالت ما باز به حالى احسن

عطر نوروز در خامه 
شاعران پارسى سرا

در دامن ادب پارسى:

www.iranshahrnewsagency.com
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تا بهار با شاعران امروز:
در دامن ادب پارسى:

www.iranshahrnewsagency.com

مسعود سپند:

چكامه بهار
چك چِك ناوداِن خانه ما 

داد باران  و  باد  و  ابر  از  خبر    
پچ پِچ برِگ بيد و ياس سپيد 

داد بهاران  مژده  شب  نيمه    
تا سحر ميل مى كشم بر چشم 

سرشارم خواب  ميِل  از  گرچه    
تا بسازم ز شعر دسته گلى 

كلنجارم در  واژه  گل  با    
مى نويسم به سقِف خانه خويش 

مژگانم خيس  موِى  قلم  با    
نقشه هايى كه نقِش بر آب است 

مى خوانم نه  و  مى بينم  نه  من،    
داغى بوسه هاى نوروزى 

مى گيرد قرار  من،  دِل  از    
چشم هايم به گل كه مى افتد 

مى گيرد خار  خار  سينه ام    
تا عروِس بهار مى بينم 

دارم مگو  بگو  خود،  دل  با    
باز عاشق شدى دِل غافل 

دارم  آبرو  من  مردم  پيش    
فصل ُگل با طبيب مى گويم 

است پرهيز  روزگارِ  بگو  كم    
گرچه پاييز در تنم جارى است 

است لبريز  بهار  از  سينه ام    
تا زمين در شط زمان جاريست 

گفت بايد  سرود  يا  تر  شعر    
دست پُر دارد و لب خندان 

گفت بايد  درود  بهاران  به     
در خيابان و كوچه و بازار 

زيباست دلبران  دلبرى هاى    
گوشه ى پشِت بام و ُكنج حياط 

زيباست كبوتران  بغبغوى    
نيمه شب ها، مياِن بستِر ماه 

خورشيدم طلوِع  فكِر  به  من    
همه جا مى َروم به باِل خيال 

جمشيدم  ِ تخت  به  تا  مى رسم    
مى زنم بوسه بر گل و خارش 

اينجاست باوران  نوروز  شهِر    
مى نهم پيش پاش پيشانى 

اينجاست دالوران  خاك  و  كاخ    
پيك خورشيد، از ديارِ كهن 

است نوروز  ماه  آورده،  خبر    
دامِن كوه، سبز و سرخ و سپيد 

است دل افروز  پرچم  آن  ياد    
چك چِك ناودان خانه ما 

چشمانم به  مى چكد  شب،  نيمه    
نغمه سر مى دهد، بهار بهار 

ايرانم بهار  فكِر  به  من    

مهين عميد:

زمين مادر
بهار دلپذير را دلم بهانه مى كند 

مى كند خانه  هواى  دلم  بهانه اى  هر  به   
در آرزوِى ديدن تو اى زمين مادرى 

مى كند نشانه  مرا  نهان  خواهش  هزار   
چراغ الله در چمن تو را به ياد آورد 

چو برگ ياس و نسترن دلم جوانه مى كند  
بنفشه زار من تويى، گل و بهار من تويى 

مى كند كمانه  دل  به  غم  تير  چو  نديدنت   
كبوتران ديده ام به سوى بام تو پرند  

مى كند روانه  كجا  برد،  مرا  كشان  كشان   
يگانه آرزوى من، زمين مشك بوى من 

مى كند ترانه  از  پُر  را  سينه  تو  طراوت   
ترانه هاى آشنا، چو چشمك ستاره ها 

چه شورها به دل به پا در اين ميانه مى كند  
به هر چه بنگرم تويى، تويى برابرم تويى 

اگر كه وصف غنچه را، دل عاشقانه مى كند  
خروش چشمه زارِ تو شكوه سبزه زار تو 

مى كند يگانه  را  تو  جهان،  جمله  ميان   
بَود نياز ديدنت چو ورد بر زبان من 

مى كند عارفانه  چه  را،  شبانه  نيايش   
به هر چه خوب و دلربا، به عرش پاك كبريا 

مى كند بهانه  بدين  ما  «نگاه»  شكوه ها  چه   

دكتر صمدى «پگاه»:

بهار مى آيد
چراِغ خانه برافروز، يار مى آيد

به گلشنى كه گل از گل به بار مى آيد
سحر، حرير چمن با گالب مى شويد

به باغ آينه، آئينه دار مى آيد
اگر ز ديده به دل، احتمال بى خبرى است

قرار رفته ز دل، بى قرار مى آيد
ز جامِ روشن ميخانه هاى هر نگهش
مرا، ز چشمه خورشيد، عار مى آيد
شميم پيرهنى مى رسيد ز بوى نسيم
كه شوق بر دل چشم انتظار مى آيد

كسى به پنجره مى گفت در حوالى نور
هال! بشير بهاران، بهار مى آيد

شكوفه زارِ منا، بازكن دريچه ى صبح
كه در ترانه ما، گل به بار مى آيد

صدفى- آتش:

ترانه هاى بهار
اين صبح بهار، خنده ى نوش خداست

و اين باغ و گل و شكوفه، آغوش خداست
مى  ده كه به مستى ام در ادراك آيد

هستى، كه بلورستن خود جوش خداست 
***
باران بهار، ساعتى چند آمد
در آينه بندان زمين، بند آمد

وانگه ز رخ، آفتاب برداشت نقاب
در دشت و دمن، غنچه به لبخند آمد

***
در دره ى هفت رنگه ى جوش بهار

خوش پرسه زديم تا شبانگر، من و يار
نگذاشت در انتظارمان چندان ماه

آنك نُِك كوه، يك طبق نور و نگار

جهانگير صداقت فر:

نوروز
نوروز، نويد نو بهار آورده است

عيدى، خنكاِى كوهسار آورده است
دلسوختگاِن فصِل بى باران را
امسال، دلى اميدوار آورده است
نوروز و بهار، تو امان مى آيند

عيد و گل و سبزه هم زمان مى آيند
فصِل نو و آئين كهن هر ساله
تا دورترين باغ جهان مى آيند

***
از كوچه شميم آشنا مى آيد

اين عطِر بنفشه، از كجا مى آيد
گلبنگ بهار است مگر، كز البرز
تا غربت غرب، سوى ما مى آيد

شكوه- سپه زاد:

چند رباعى
پائيزم و زرد، نوبهارانم كن

فرياد كوير و كوهسارانم كن
اين قطره ِى ناچيز به دريا زده را
چون ابر به بَر بگير و بارانم كن
 ***

از پنجره ى بهار مى تابيدى
بر گستره ى كوير، مى باريدى 

با عمق شعاع حجم خورشيدى خود
در ذهِن نمور دّره مى خوابيدى
***

با ياد تو، تا ابر بهارم اى دوست
در خاطر عشق، ماندگارم اى دوست

در گستره ِى كوير تنهايى ها
چون زمزمه هاى چشمه سارم اى دوست

فرهاد- عابدينى:

گيسوان سبز بهار
بهار در گذر بادها

پريشان بود
و گيسوان بلندش

به دست باد
و با رقص باد

مى لرزيد
هجوم برف بلورين

سپيد و تلخ
و با برودت ديرينى، از هزاره هاى پيش

به گيسوان بهار
و در كشاكش اين يورش به ناهنگام

بهار در گذر بادها
پريشان بود

چهار سروده از
نوشا ذكايى:

پيام چلچله ها
بهار آمد و ما حرفى از بهار نگفتيم 

ترانه اى، به بلنداى زلف يار نگفتيم   
هواِى دل به نسيم پياله تازه نكرديم 

نگفتيم مى ُگسار  دردِ  از  و  شكسته  قدح   
صفاِى آينه را، در شمارِ هيچ شمرديم 

نگفتيم غبار  از  هيچ  ما  و  خاطر  گرفت   
ز بى وفايى ياران به شكوهِ لب نگشوديم 

نگفتيم روزگار  و  روز  اين  ناحريفى  ز   
چو رودِ سبز كه جاريست در كرانه خاموش 

نگفتيم شوره زار  به  را  چلچله ها  پيام   
چه الله ها كه شهيِد هجوم باد خزان شد 

نگفتيم بى شمار  جمع  اين  داغدارِى  ز   
در آن تالطم دشمن نهادِ فتنه مشكوك 

نگفتيم نابكار  گرِگ  آن  كارى  زحيله    
در انتظار كه دستى مگر ز غيب برآيد 

نگفتيم آشكار  ترفند  و  بازى  ُطرفه  ز   
پرنده بود و قفس بود و هيچ كار نكرديم 

شعور بود و توان بود و جز شعار نگفتيم  
هزار دفتر از اين ماجرا به صفحه ى تاريخ 

نگفتيم هزار  از  يك  ما،  ولى  نوشت،  توان   
در اين چمن به تماشا نشسته ايم چو «نوشا» 

نگفتيم خار  كنار  در  گل  شكيبى  نا  ز   

بهار
بهار آمد، ولى شادى نياورد
سحر خندى به آبادى نياورد
دريغا! آنكه مى گفت از رهايى
قفس آورد و آزادى نياورد

***
اى كاش كه ابر، شرح باران مى داد
نوروز، خبر ز نوبهاران مى داد

اين تُنِگ بلور و ماهى و سبزه و آب
اى كاش كه بوى خاك ايران مى داد

***
عيد است؛ خوشا ز باده، نَم نَم زدنى
با نوش لبى، پياله بر هم زدنى

اى كاش توان، تا كه توانى باقى است
چرخى چو بهار، گردِ عالم زدنى

بشارت
مژدگانى را، بهارى مى رسد

خشك ها را، جويبارى مى رسد
تشنه كامان محبت را، بگو

روشناى چشمه سارى مى رسد
شادى آئين نوروز و بهار

بخت را، آئينه دارى مى رسد
رونق ميخانه ها بشكست اگر

غم مخور، رونق گذارى  مى رسد
بر بساط سبزه زار كوه داشت

هم مى  و هم ميگسارى مى رسد
روزى آخر زين بيابان سكوت

شيهه ى اسب و سوارى مى رسد
صبح در راه است، نوشا، شاد باش
خوشتر از اين روزگارى مى رسد

در انتظار بهار
شنيده ام كه به زودى بهار مى آيد 

مى آيد سبزه زار  قدم  با  بهار    
شنيده ام نفس آخر زمستان است 

مى آيد شاخسار  سر  باز  شكوفه    
شنيده ام كه زمين، گرم زايش است هنوز 

هنوز خوشه ى گندم به بار مى آيد   
شنيده ام كه به ميخانه، چشم دشمن كور 

شراب مى رسد و مى گسار مى آيد   
شنيده ام من و دردا كه اين شنيدن ها 

به چشم من همه بى اعتبار مى آيد   
به گلشنى كه به هر گوشه، در كمين تبرى است 

مى آيد كار  چه  براى  بهار،  بگو    
گرفتم آنكه بهار آمد و زمستان رفت 

شباب عمر، كجا در كنار مى آيد   
به حال نخل ثمر سوخته، چه فرق مى كند 

مى آيد بهار  يا  مى گذرد،  بهار    
در اين چمن، به چه سودا، بساط بايد چيد 

كه بوى خنجر و خون و شكار مى آيد   
هنوز همسفران اند، سرب و سينه ى مرد 

هنوز هم خبر از سنگسار مى آيد   
كنار پنجره«نوشا» نشسته گوش به زنگ 

بدان اميد، كه روزى، بهار مى آيد   
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جمعه 28 اسفند / 18 مارچ
1300خورشيدى (1922ميالدى)

زادروز مهدى آذريزدى، نويسنده كودكان و نوجوانان 
براى  خوب  قصه هاى  عنوان  با  يزدى  شادروان  آثار      

بچه هاى خوب در شركت كتاب موجود است 
 1301خورشيدى (1923ميالدى)

زادروز عبدالحسين زرين كوب، نويسنده و برجسته ترين 
 24 (مرگ  بروجرد  شهرستان  در  معاصر  پژوه  مولوى 

شهريور 1378)
آثار تاليف و ترجمه او به شرح زير مى باشند:

نقد  از  مجموعه اى  حله  كاروان  با  ادبى،  نقد  شعر،  فلسفه 
ادبى، شعر بى دروغ، شعر بى نقاب، از كوچه رندان، بحث 
شرايط  تشريح  و  شيراز  حافظ  اشعار  نقد  و  بررسى  و 
سياسى و اجتماعى شيراز در زمان شاه مسعود، سيرى در 
شعر فارسى- بحثى انتقادى در شعر فارسى و تحّول آن با 
نمونه هايى از شعر شاعران، سّر نى- نقد و شرح تحليلى و 
تطبيقى مثنوى معنوى، بحر در كوزه- نقد و تفسير قّصه ها 
و تمثيالت مثنوى معنوى، پله پله تا مالقات خدا- درباره 
زندى، سلوك، و انديشه موالنا و نيز نحوه آشنايى با شمس 
تبريزى و چگونگى اثرپذيرى روحى و طوفان تصوفى كه 
مورد  در  ارزشى  با  اطالعات  نيز  و  گرديد  عارض  وى  در 
شاگردان  احواالت  شرح  نيز  و  موالنا  نوجوانى  و  كودكى 
پير  زركوب،  صالح الدين  و  چلبى  الدين  حسام  معروفش 
گنجه- در جستجوى ناكجاآباد-  شرح حال نظامى گنجوى 
و بررسى اشعار و آثار وى و نيز شرح تفصيلى تاريخ آن 
دوران، آشنايى با نقد ادبى، از گذشته ادبى ايران، از نى نامه، 
ديدار با كعبه جان درباره زندگى و آثار و انديشه خاقانى، 
نامور نامه درباره فردوسى و شاهنامه، دو قرن سكوت در 
باره تاريخ و اتفاقات دو سده بعد از حمله اعراب به ايران 
و اثرات نفوذ اعراب و مسلمانان در آن دوران، تاريخ ايران 
بعد از اسالم، فتح عرب در ايران، تاريخ مردم ايران (2 ج)، 
سلطنت  سقوط  تا  آغاز  از  ايران  تاريخ  ايران-  روزگاران 
تا  آغاز  از  ايران  تاريخ  ايران-  روزگاران  دنباله  پهلوى، 
سقوط سلطنت پهلوى، روزگاران ديگر، آشنايى با تاريخ 
ايران، بامداد اسالم، كارنامه اسالم، ارزش ميراث صوفيه، 
فرار از مدرسه، جستجو در تصوف ايران، در قلمرو وجدان- 
سيرى در عقايد، اديان، و اساطير ، شعله طور، بنياد شعر 
فارسى ، ادبيات فرانسه در قرون وسطى، ادبيات فرانسه 
در دوره رنسانس، شرح قصيده ترساييه خاقانى، فن شعر 
غربى-  نه  شرقى-  نه  انديشه ها،  و  يادداشتها   ، ارسطو 
انسانى، از چيزهاى ديگر مجموعه چند يادداشت پراكنده ، 
با كاروان انديشه، دفتر ايام- مجموعه گفتارها- انديشه ها 
و جستجوها، نقش بر آب- جستجويى چند در باب شعر 
تطبيقى،  ادبيات  و  فارسى  نثر  گذشته  راز-  گلشن  حافظ، 

حكايت همچنان باقى،تك درخت.
    اكثر آثار شادروان زرين كوب در شركت كتاب موجود 
است. كتاب دو قرن سكوت بدون سانسور از سوى شركت 

كتاب تجديد چاپ شده است.
شنبه 29 اسفند/19 مارچ

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

قلبى و نارسايى تنفسى، جان سپرد. 
1303 خورشيدى (1925 ميالدى)

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

ملى شدن صنعت نفت ايران
    كتاب هاى بى شمارى در مورد ملى شدن صنعت نفت، 

عواقب و پيامدهاى آن در شركت كتاب موجود است. 
1360 خورشيدى (1982ميالدى)

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

درگذشت ثمين باغچه بان
1386 خورشيدى (2008 ميالدى)

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

    يادنامه منوچهر فرهنگى به همت دكتر فرهنگ مهر و 
على اكبر  دكتر  تهرانى،  منوچهر  دكتر  از  از   نوشتارهايى  با 
جعفرى، دكتر تورج دريايى، دكتر شجاع الدين شفا، دكتر محمد 
عاصمى، مهندس مازيار قويدل، پروفسور فرهنگ مهر، دكتر 
مسعود ميرشاهى، دكتر على ميرفطروس توسط شركت كتاب 

منتشر شده است. 

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

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

گرگين مجلس بزرگداشتى براى ايشان در دانشگاه يوسى ال 
ا برگزار كرد. 

1303 خورشيدى (1924 ميالدى)
زادروز مـرضيـه، هنرمند آوازه خوان 

    مجموعه آثار مرضيه در مركز موسيقى و فيلم ايران 
وابسته به شركت كتاب موجود است 

1303خورشيدى (1924 ميالدى)
مهر  قهوه خانه اى (وفات 7  نقاش  بلوكى فر،  عباس  زادروز 

 (1379
   كتاب هاى نقاشى قهوه خانه اى در شركت كتاب موجود 

است. 
1308 خورشيدى (1929 ميالدى)

زادروز  خاطره  پروانه، خواننده  آواز
1299 خورشيدى (1920 ميالدى)

در  ژاندارمرى  افسر  آقاولى،  فضل اهللا  كلنل  خودكشى 
اعتراض به قرارداد 1919

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

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

خرداد 1375)
آغاز انتشار روزنامه اليك، قديمى ترين روزنامه ارمنى در 

ايران
1311 خورشيدى (1932 ميالدى)

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

تغيير نام پرس و پرشيا به ايران و معرفى كشور با اين نام 
به سراسر جهان

1322 خورشيدى(1943)
پژوهشگر  و  ايرانى  زبانشناس  مزداپور،  كتايون  زادروز 

زبانهاى باستانى 
1334 خورشيدى (1955 ميالدى)

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

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

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

1337 خورشيدى (1958 ميالدى)
زادروزعلى دهباشى، ژورناليست

    دو ماهنامه بخارا به سردبيرى على دهباشى بالفاصله 
پس از انتشار در تهران در شركت كتاب در لس آنجلس نيز بر 

سر سفره مطبوعات قرار مى گيرد
1339 خورشيدى (1960 ميالدى)

زادروز  حسين سناپور، قصه نويس
1344 خورشيدى (1965 ميالدى)

درگذشت مرتضى محجوبى استاد بزرگ پيانو(تولد: 1279 
خورشيدى)  

1348 خورشيدى (1969 ميالدى)
زادروز على دايى، بازيكن و مربى تيم ملى فوتبال ايران

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

1373خورشيدى (1994ميالدى)
درگذشت يزدانبخش قهرمان - شاعر

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

معرفى كرده بود.
1387 خورشيدى (2008 ميالدى)

درگذشت شمسى عصار (شوشا گاپى) نويسنده، خواننده، 
آهنگساز ايرانى- بريتانيايى، در روز اول فروردين، در سن 

72 سالگى در منزل مسكونى اش در لندن. 
 

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

درگذشت محمدباقر مجلسى، فقيه اسالمى و نويسنده كتاب 
بحاراالنوار

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

موجود است.
1232خورشيدى(11853ميالدى)

زادروز مظفرالدين شاه قاجار 
1303 خورشيدى ( 1924ميالدى)

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

بدون اخذ نتيجه تعطيل شد

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

1325 خورشيدى (1946 ميالدى)
آثار  كارشناس  آواز،  خواننده   اميدوار،  عطاءاهللا  زادروز  

هنرى و دكتر در معمارى و شهرسازى
1359 خورشيدى (1980 ميالدى)

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

سه شنبه 3 فروردين / 22 مارچ
1319 خورشيدى ( 1940ميالدى)

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

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

فرهنگى و ادبى  ايران
 

چهارشنبه 4 فروردين/23 مارچ
690 خورشيدى  (1311 ميالدى)

زادروز  اميرخسرو دهلوى شاعر فارسى زبان در هندوستان
1312 خورشيدى (1933 ميالدى)

زادروز  استاد حبيب اهللا بديعى آهنگساز و نوازنده وُيوُلن 
1316 خورشيدى (1337 ميالدى)

زادروز  عباس پهلوان نويسنده، روزنامه نگار و سردبير 
هفته نامه  مشهور «فردوسى» در ايران و فردوسى امروز در 

لوس آنجلس 
1326 خورشيدى (1947 ميالدى)

درگذشت مهدى نوايى اصفهانى، نوازنده چيره دست نى
1328 خورشيدى  (1949ميالدى)

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

استاد دانشگاه
1330خورشيدى  (1951ميالدى)

ترور و درگذشت دكتر عبدالحميد زنگنه، رئيس دانشكده  
حقوق

1331 خورشيدى (1952 ميالدى)
در  ايران  دولت  عليه  انگلستان  مجدد  دادخواست  تسليم 
ملى كردن نفت و خلع يد از شركت نفت انگليس، به ديوان 

دادگسترى بين المللى الهه
1365خورشيدى  (1986ميالدى)

درگذشت دكتراميرحسين يزدگردى - نويسنده و اديب
 

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

انتشار نخستين شماره  مجله  «عالم نسوان» زير نظر نوابه 
صفوى

1324 خورشيدى (1945 ميالدى)
زاد روز  دكتر مسعود آذرنوش - باستانشناس  و رئيس 

پژوهشكده باستان شناسى 
1330 خورشيدى (1951 ميالدى)

انتصاب محمد حجازى (مطيع الدوله)، نويسنده معروف، به 
رياست اداره كل تبليغات و انتشارات 

   آثار مكتوب محمد حجازى از سوى شركت كتاب تجديد 
چاپ شده اند و در شركت كتاب موجودند

1332 خورشيدى (1953 ميالدى)
زادروز  حسن ميرعابدينى، منتقد و پژوهشگر ادبيات

1361 خورشيدى (1982 ميالدى)
و  خواننده  خوانسارى،  اديب  اسماعيل  استاد  درگذشت 

رديف دان (تولد 1280 خورشيدى)
اسماعيل اديب خوانسارى فرزند يك روحانى و خوشنويس 
برجسته به نام ميرزا محمود بن ابى القاسم الخوانسارى 
و شاگرد عندليب گلپايگانى (تواليى)، سيد رحيم اصفهانى، 
حبيب شاطر حاجى، نايب اسداهللا (و غيرمستقيم: طاهرزاده) 
بود.اديب از سال 1303 تا سال 1309 گاه در اصفهان گاه در 
تهران به سر مى برد. در سال 1309 وارد خدمات دولتى شد 
و كار ادارى خود را از 16 مهر ماه 1309 در بلديه كه همان 

شهردارى تهران امروزيست آغاز كرد.
راديو  ايران  در  بار  نخستين  براى  وقتى   1319 سال  در 
ملى تاسيس شد، در حالى كه سى ونهمين سال زندگى را 
ملى  راديوى  مرد  خواننده  نخستين  عنوان  به  مى گذراند 
نوازندگانى  با  دوره  آن  در  او  شد.  دعوت  راديو  به  ايران، 
ياحقى،  حسين  شهنازى،  اكبر  على  صبا،  ابوالحسن  چون 
آثار  مى كرد.  همكارى  محجوبى  مرتضى  و  خالدى  مهدى 
آثار  سنگى)،  (صفحات  دور   78 گرامافون  صفحات  در  او 
راديويى، آوازها و تصانيف همراه با ساز و اركستر و تعداد 
بيشمارى ضبط هاى خصوصى و خانگى به جا مانده است. 
از آوازهاى محلى بختيارى شليل و خون دل قابل ذكر است، 
اديب خوانسارى دربرنامه برگ سبز و گل هاى جاويدان هم 

چندين اجرا داشته است.

روزنامه  ترين  شده  شناخته  از  پهلوان  عباس 
چهارده  و  است  انقالب  از  قبل  ايران  نگاران 
نشريه  به  كه  بود  فردوسى  مجله  سربير  سال 

روشنفكران ايران شهرت داشت.
عباس پهلوان در 4 فروردين 1316 متولد شد.

كار روزنامه نگارى را از سن 18 سالگى و با 
كرد  آغاز  ملل»  «اتحاد  و  «شاهد»  روزنامه هاى 
«آتش»،  «آژنگ»،  مثل  ديگر  روزنامه هاى  در  و 

«بامشاد»، «اراده سياه» و «مهر ايران» قلم زد.
وى با اسم مستعار «ع.پيكان» و «آشيخ عباس 
موسسان  از  پهلوان  عباس  مى زد.  قلم  نقال» 
در  وى  است.  ايران  روزنامه نگاران  سنديكاى 
مجالت فردوسى و مد روز (زن روز) قلم زده 
است و مدتى نيز در خبرگزارى پارس (ايرناى 

امروز) به نوشتن مشغول بود.
پس از انقالب عباس پهلوان مدتى زندانى شد و 
مجبور به ترك وطن شد و به اروپا رفت و وقتى 

اروپا را نيز نا امن ديد به آمريكا مهاجرت كرد.
عباس پهلوان به ميهن دوستى و صراحت لهجه 
شهرت دارد ، بسيار روان و بى تكلف مى نويسد 

و بدون مالحظه حقايق را بيان ميدارد.
وى پس از مهاجرت به لوس آنجلس سردبير 
روزنامه فارسى زبان عصر امروز شد و در شش 
فردوسى  سال اخير نيز سردبيرى مجله وزين 

امروز را به عهده دارد.
جمهورى  شده  شناخته  مخالفان  پهلوان  آقاى 
سياست  در  دين  دخالت  به  و  است  اسالمى 
طرفدار  و  است  داشته  اعتراض  هموراه 

مردمساالرى و دموكراسى است.
در  كه  است  كسى  نخستين  پهلوان  عباس 
او  داد.  تشكيل  را  رسانه ها  كانون  لس آنجلس 
از آن روزها در مصاحبه اى كه در سال 2007 

ميالدى از وى به انتشار رسيده است مى گويد:
«وقتى من آمدم اينجا اولين كارى كه كردم كانون 
رسانه ها را تشكيل دادم و خيلى زحمت كشيدم 
اما با وجود دودستگى و اختالف و اينها نتوانستم 

مقاومت بكنم.
خيلى فشار روى من بود، اول اينكه عده اى مى 
گفتند كه اين از پاريس آمده براى ما مى خواهد 
كانون درست كند، با اين حال از همه آنها جلوتر 

بودم يعنى پيشكسوت بودم، حرف مرا هم زياد 
گوش كردند ولى به هر حال اينجا مبارزه هايى 
كه بود ميان دستگاههاى مختلف، نتوانستيم به 
جايى برسيم و اصوالً با وجود اين جمعيتى كه 

اينجا هست برد رسانه ها كم است.»
ايرانشهر براى اين پيشكسوت عرصه روزنامه 
نگارى سالمت، طول عمر و عزيت روز افزون 

آرزو دارد.

روزشمار تاريخ، فرهنگ و هنر ايران
18 تا 24مارچ (28 اسفند تا 5 فروردين)

فروردين يادآور سالروز تولد عباس پهلوان

استفاده از اين منبع براى همكاران رسانه اى با ذكر ماخذ آزاد است.

www.iranshahrnewsagency.com



1111 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:21- NO:6 - MAR,18, 2016 هفته نامه خبرى،  فرهنگى، سياسى ايرانشهر - سال بيست و يكم- شماره ششم - 18 مارچ 2016

رويدادهاى هفته:
 از جمعه 18 مارچ 2016

در جنوب كاليفرنيا:

LOS ANGELES                                                                                                               VALLEY پيش بينى هوا

هميشه و در همه جا آخرين اطالعات درباره رويدادهاى ايرانى را در  
                                          

 دنبال كنيد
08.NET/EVENT

نوروز در وست وود 

يكشنبه 27 مارچ ساعت 10 بامداد تا 5 بعد 
از ظهر 

رايگان    وروديه 
310 477 7477
818 908 0808

اسكوئر پرژن 
Westwood Blvd., 
Los Angeles, CA 90024

نوروز پارتى و كنسرت ادى عطار 

شنبه 19 مارچ ساعت 10/30 شب تا 2 پس 
از نيمه شب 

وروديه 20 دالر 

Yost Theater 
307 N Spurgeon St., 
Santa Ana, CA 92701

حلقه  عرفان  كالس  معنوى  آموزش 

آنيتا قناعى - دوره دوم
دوشنبه 21 مارچ - ساعت 10 تا 12 ظهر

وروديه براى شش جلسه 150 دالر
818 447 4422
818 908 0808

كتاب شركت 
1419 Westwood Blvd., 
Los Angeles, CA 90024

حلقه  عرفان  كالس  معنوى  آموزش 

هشتم دوره  آنيتا قناعى - 
سه شنبه ها - ساعت 5 تا 7 بعد ظهر
وروديه براى شش جلسه 150 دالر

818 447 4422
818 908 0808

كتاب شركت 
1419 Westwood Blvd., 
Los Angeles, CA 90024

نوروز  جشن  چهارمين 

پارسى  دانشجويان  انجمن 
تا  ظهر  از  بعد   6 ساعت  مارچ   26 شنبه 

11/30 شب 
وروديه 30 دالر 

Ballrooms at University 
Student Union 
1250 N Bellflower Blvd., 
Long Beach, CA 90815

اورهشالوم كنيساى  تورات-  آموزش 

سه شنبه هر هفته  ساعت 7/30 شب 
رايگان  وروديه 

310 441 9938 

ORHASHALOM
SYNAGOGUE
10848 Missouri Ave.,
 Los Angeles, CA90025

تهران  كاباره  در  هفته  آخر 

همراه با پيروز و احمد سعيدى  
جمعه، شنبه 25 و 26 مارچ 

818 985 5800
تهران كاباره 

16101 Ventura Blvd.#160
 Encino , CA 91436

عشق از ديدگاه علم و عرفان 

فرنودى نهضت  دكتر  سخنران: 
 هر پنجشنبه به مدت هشت جلسه

 ساعت 7 تا 9 شب
وروديه  3 دالر 

949 454 1555
سينا  ابن  بنياد 

15560 Rockfield Blvd.,
 Irvine, CA 92618

نوروز پارتى در اورنج كانتى 

مارچ   27 يكشنبه 

CLUBHOUSE 6
5365 Algarrobo
Laguna Woods, CA 92637

ايرانيان  نوروزى  پارتى 

از  پس   2 تا  شب   7 ساعت  مارچ   19 شنبه 
شب  نيمه 

وروديه 30 دالر 

Silk Road Restaurant
1440 N Main St., 
Rowland Heights,

 CA 91748

كنسرت رحيم شهريارى

به همراهى گروه آراز
شنبه 2 آپريل   ساعت 8 شب

وروديه از 45 تا 100 دالر 

818 908 0808
Royce Hall UCLA
340 Royce Dr.,
Los Angeles, CA 90095

فلسفه  كالس 

عسكري دكتر 
 اولين يكشنبه هر ماه ساعت 3 بعد از ظهر

 وروديه رايگان 

818 908 0808
كتاب شركت 

1419 Westwood Blvd., 
Los Angeles, CA 90024

ايرانى  پارتى 

پنجشنبه 24 مارچ ساعت 8 شب 
وروديه 100 دالر

818 342 9303

Eretz Cultural Center 
6170 Wilbur Ave.,
Tarzana, CA 91335

مانكن ساسى  و  آرش  كنسرت 

شنبه 19 مارچ 
وروديه 78 دالر

 
818 577 6456
HOLLYWOOD PALLADIUM
6215 Sunset Blvd.,
Los Angeles, CA 90028

جشن نوروزى

با هنرنمايى على دانيال
شنبه 19 مارچ 

سانتامونيكا شعله  رستوران 

310 444 0412

11330 Santa Monica Blvd.,
Los Angeles, CA 90025

موسيقى هاى  كالس 
 

كوشادپور سوسن 
هفته  روزهاى  تمام 

310 277 4824
818 908 0808

كتاب شركت 
1419 Westwood Blvd., 
Los Angeles, CA 90024

برگزارى رژه نوروزى در گراند پارك 

با حضور مرى آپيك
بعد   6 تا  صبح   11 ساعت  مارچ   19 شنبه 

از ظهر 

310 645 6585
Grand Park 
200 N Grand Ave., 
Los Angeles, CA 90012

امين  فرشيد  نوروز1395  كنسرت 

دى جى ال، شام كامل،
3 نوع مشروب و قليان 

جمعه 18 مارچ ساعت 8 شب 

The Great Caesar Banquet 
Hall
6723 Foothill Blvd., 
Tujunga, CA 91042

پارتى ايرانى 2016

جمعه 18 مارچ 2016 ساعت 9/30 شب 
وروديه 25 دالر 

Huntington Beach 
7227 Edinger Ave.,
Huntington Beach, 
CA 92647

كالب بوك 

زنديان  ماندانا  دكتر 
5 شنبه شب ها  

عضويت مى پذيرد - وروديه رايگان   
310 477 7477
818 908 0808

كتاب شركت 
1419 Westwood Blvd., 
Los Angeles, CA 90024

event@08.net تنظيم:  مژگان انوشيروانى

اطالعات رويدادهاى خود را از طريق ايميل:

جهت درج در اين صفحه و ثبت در سايت 
رويدادهاى ايرانيان ارسال فرماييد. 

لطفا جهت اطالع زمان، نحوه و مشخصات هر 
رويداد با برگزار كننده رويداد تماس داشته 

باشيد. ايرانشهر در قبال محتوى و نحوه 
برگزارى رويدادها مسئوليتى ندارد.

event@08.net
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رايگان
FREE

گزارش اختصاصى ايرانشهر:

در جنوب كاليفرنيا

ايرانيان، لس آنجلس را به آتش كشيدند
چهارشنبه سورى در لس آنجلس به روايت عكس هايى از وفا خاتمى:

بيژن خليلى مدير شركت كتاب موفق به اخذ بيژن خليلى مدير شركت كتاب موفق به اخذ 
نخستين مجوز رسمى شهردارى لس آنجلس نخستين مجوز رسمى شهردارى لس آنجلس 

براى برپايى چهارشنبه سورى شده بودبراى برپايى چهارشنبه سورى شده بود

غرفه راديو همراه و تبليغات گسترده در مراسم چهارشنبه سورىغرفه راديو همراه و تبليغات گسترده در مراسم چهارشنبه سورى

استقبال نوجوانان ايرانى آمريكايى از چهارشنبه سورىاستقبال نوجوانان ايرانى آمريكايى از چهارشنبه سورى

بيش از بيش از 55 هزار ايرانى در چهارشنبه سورى شركت كردند هزار ايرانى در چهارشنبه سورى شركت كردند

درخشش دى جى اميكس در مراسم چهارشنبه سورىدرخشش دى جى اميكس در مراسم چهارشنبه سورى

شهروندان از سنين مخلتف از روى آتش پريدندشهروندان از سنين مخلتف از روى آتش پريدند

مسير پريدن از آتش در قلب لس  آنجلسمسير پريدن از آتش در قلب لس  آنجلس


