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نكته به نكته مو به مو

بيژن خليلى

انتقاد كنندگان به دوران پهلوى نبود آزادى، به ويژه آزادى بيان را از اساسى ترين 
گناهان نابخشودنى آن سلسله بر مى شمارند و بر اين پايه مى گويند كه اگرمردم 
از خمينى و افكار و عقايد ماقبل قرون وسطايى او آگاهى داشتند و  اگر 
كتاب هاى او به ويژه توضيح المسائلش را در تيراژ چاپ مى كردند و حتى اگر 
شده بود به رايگان پخش مى كردند، ملت ايران به دنبال اين پديده شوم تاريخ 
ايران نمى رفتند و اين ماجرا بر سر ايران و ايرانى نمى رفت. اين استدالل به قولى 
ممكن است كمى تا حدودى صحيح باشد،  ولى اگر قصه را از هم اين جا پى 

بگيريم  شايد متوجه شويم كه جايى از آن  لنگ مى زند.
براى يك مقايسه تطبيقى سراغ حجت االسالم و المسلمين دكتر حسن 
روحانى كه معرف حضور شما و من و ما و عالم و آدم هست مى رويم تا 
ببينيم آيا كتاب هاى او و مطالبى كه در آن نوشته شده مورد توجه محافل داخلى 
و محافل بين المللى قرار گرفته است يا خير؟!  اظهار لحيه ايشان در برخى از 
مسائل چيست و ايشان كجا قرار گرفته اند؟ كتاب هايش طبق اسناد كتابخانه ملى 

ايران به شرح زير تجديد چاپ شده اند:
خاطرات دكتر حسن روحانى – انقالب اسالمى 1341-1357 جلد اول 
- اين كتاب تا كنون 7 بار از سال 2008 تا 2013 در 830 صفحه از سوى 
مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتزيك  چاپ شده است و 

ايرانشهر چاپ هفتم را در اختيار دارد. 
سالهاى 2012 و 2013  در  بار  سه  اى –  هسته  ديپلماسى  و  ملى  امنيت 

در 1027 صفحه از سوى مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات 
استراتژيك ، چاپ شده است و ايرانشهر چاپ دوم را در اختيار دارد.

برگرفته از خاطرات:
*«طيب» چاقوكش و باج بگير فقط به خاطرپشتيبانى او از خمينى، مورد تفقد 

ايشان قرار مى گيرد.
*اكنون كه ديگر ثابت شده است مصطفى خمينى پسر ارشد خمينى شهيد 

نشده است، ايشان هم چنان او را شهيد مى انگارند.
*لقب امام را ايشان براى آخوند خمينى پيشنهاد كرده اند. امامى كه وظيفه اش 

به خاك سياه نشاندن ايران و ايرانى بود.
*صادق خلخالى قصاب فرزندان ايران زمين در جرگه دوستان ايشان بوده 

است
*با مصادف شدن ايام شهادت امام صادق با نوروز سال 1342، علماى آن 
روز، نوروز را تحريم كرده بودند و خمينى به دليل توهين به اسالم و حوزه 

اعالم عزاى عمومى كرده بود و گفته بود ما امسال عيد نداريم.   
*لوايح شش گانه انقالب سفيد كه آنها را حتى روشنفكران چپ، مترقى 
مى دانستند و مى دانند، اما ايشان هنوز آن را توطئه رژيم عليه روحانيت و اسالم 

مى داند.
*ترور حسنعلى منصور را براى خود و طلبه ها نشاط انگيز معرفى كرده اند 

افشاى سندى در خصوص 
رياكارى  هاى حسن روحانى
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تاريخ:...............................................فرم تقاضاى اشتراك

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

چرا كه نسبت به خمينى به زعم ايشان هتاكى كرده بود و محمد بخارايى قاتل 
و تروريست را اين چنين ستوده است « ولى اين شيرينى –يعنى ترور و قتل 
منصور- به دليل آن كه تقريبا همه افراد اين گروه را در مدت كوتاهى دستگير 
كردند، قدرى تلخ شد. متاسفانه محمد بخارايى كه اين عمل بزرگ را با دست 

توانمند خودش انجام داده بود...» 
*فاجعه سينما ركس را كه امروز بر همگان روشن شده است كه دست ناپاك 
بخشى از روحانيت شيعه و همين خامنه اى رهبر خودخوانده مسلمانان جهان 

نيز در آن دست داشته اند به رژيم شاهنشاهى نسبت مى دهد .
*تقيه يعنى براى پيش برد و رسيدن به هدف،  دروغ را جايز دانستن و از 
امهات اصول مذهبى شيعه است در خاطرات آقاى روحانى تجلى ويژه اى دارد. 
براى آن كه مامورين اداره مهاجرت فرودگاه لندن را فريب دهد ابتدا مى گويد 
براى چك آپ به انگلستان آمده ام و بعدا كه با معاينات پزشكى در فرودگاه مچ 
ايشان باز مى شود و مدارك تحصيلى ترجمه شده او را مى بينند به آنها مى گويد 

كه مى خواهم در صورت امكان ادامه تحصيل بدهم.
* بررسى ها در مورد مدرك تحصيلى حسن روحانى : در ويكى پيديا،  سند 
روزنامه جمهورى اسالمى به تاريخ 1358/12/19 كه با حسن روحانى مصاحبه 
و او را دكتر حسن روحانى معرفى مى كند كپى شده و ويكى پيديا متنى را منتشر 

كرده است كه اين جا عينا نقل مى كنيم 
مصاحبه حسن روحانى با روزنامه جمهورى اسالمى:

 «... در سال 58 از دانشگاه لندن در رشته جامعه شناسى حقوقى دكترى 
گرفت...»

دكترى  مدرك  درباره  واچ،  الكشن  ايران  وب گاه  بهمن 1391،  و 8  در 5 
حسن روحانى گمانه زنى هايى را مطرح كرده كه براساس استعالم از دانشگاه 
گالسگو مى باشد، در حالى كه روحانى با نام خانوادگى قبلى خود «فريدون» 
در دانشگاه كلدونين گالسگو تحصيل كرده كه دانشگاه ديگرى است. در 
وب گاه هرالد اسكاتلند (The Herald)، در اخبار آرشيوى، نام حسن روحانى 

با فاميلى قبلى اش (حسن فريدون Hassan  Feridon) در ليست دوره اى 
دانش آموختگان دانشگاه كلدونين گالسگو ديده مى شود. نام پدر حسن روحانى، 

اسداهللا فريدون و برادرش حسين فريدون است. 
در تاريخ 26 ارديبهشت 1392، ايران الكشن واچ در پاسخ به ايميل مركز 
تحقيقات استراتژيك، ضمن اعالم نام صحيح دانشگاه، نماگرفت هايى را از 
وب گاه آن مركز ارائه داده و مدعى شد كه تحقيق و بررسى آنها موجب شده تا 
بيوگرافى رسمى حسن روحانى در وب گاه آن مركز تصحيح شود. ايران الكشن 
واچ، اين مطلب را با گذشت 32 روز از دريافت توضيحات و اعتراض آن مركز 

منتشر كرد. 
در تاريخ 27 خرداد 1392، وب گاه رسمى دانشگاه كلدونين گالسگو اعالم 
كرد كه رئيس جمهور آينده ايران در گذشته با نام حسن فريدون در آن دانشگاه 
تحصيل كرده و مدرك كارشناسى ارشد و دكترى خود را به ترتيب در سال هاى 

1995 و 1999 اخذ كرده است. 
در تاريخ 27 تير 1392، دانشگاه كلدونين گالسگو رسماً ويدئويى را از لحظه 

اهداء دكتراى تخصصى به حسن روحانى منتشر كرد. 
پروفسور سيد حسن امين استاد سابق دانشگاه كلدونين گالسكو كه استاد 
حسن روحانى بوده است در مصاحبه اى با بى بى سى فارسى در پاسخ به سئوال 
خبرنگار كه پرسيد: «در اينترنت گفته شده بخش هايى از پروپزال آقاى روحانى 
از روى نوشته ديگرى كپى شده» پاسخ داد: «قطعاً اين مسله دروغ است كه 
پروپزال ايشان از روى نوشته ديگرى كپى شده باشد و من چنين چيزى اصًال 
نشنيدم؛ براى اينكه اين به نوعى نتيجه و حاصل پروپزال ارائه شده بوسيله ايشان 
بود كه با تغييرات وسيعى من در چند نوبت انجام دادم تا مقبول كميسيون 

تحقيقات عالى دانشگاه قرار بگيرد.» 
روزنامه جمهورى اسالمى در زمان مديرمسئولى سيد على خامنه اى در 19 
اسفند 1358 و در مقدمه مصاحبه اى با حسن روحانى مدعى شد: «حسن 
66روحانى در سال 58 از دانشگاه لندن در رشته جامع شناسى حقوقى دكترا گرفت». 

حه 
صف

در 
مه 

ادا
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پرونده 

كمى كه با خود صادق باشيم مى بينيم مردم 
خيلى خوبى  هم نيستيم. تاريخمان پر است از 
صداى  كه  آنجا  تا  درشت.  و  ريز  دروغ هاى 
و  است  درآورده  هم  را  هخامنشى  داريوش 
كشورش را از سه بال به خداوند خود سپرده 

است:
- خشكسالى، دشمن و دروغ-

در روايت اينكه چرا پادشاه باستانى ايران، 
قرار  سوز  ايران  بالياى  رديف  در  را  دروغ 
مى دهد شايد بايد به داستان بردياى دروغين 
اشاره كرد. آن هنگام كه يكى از درباريان به 
دليل شباهتى كه به برادر كشته شده كمبوجيه (پسر كوروش بزرگ)  
داشت، آن هنگام كه دومين پادشاه هخامنشى در راه تصرف مصر بود 
به جاى او در پايتخت ادعاى پادشاهى كرد و... الباقى داستان را هم 
كه همه بلديم. تا باالخره داريوش بر او شوريد او را از تخت به زير 
كشانيد و خود افسر شاهى پهناورترين امپراتورى باستان را بر سر نهاد.
است.  نهفته  مشهور  قصه  اين  پس  در  ماجرا  اين  ديگر  سيماى  اما 
كوروش بزرگ دو پسر داشت كموجيه كه به جاى پدر به تخت نشست 
و برديا كه او را به اميرى بخشى از سپاهيان گذاشته بود. مى گويند كه 
حسن خلق و درايت برديا موجب آن شده بود تا بسيارى از سپاهيان او 
را دوست داشته باشند و در دل مردم عامى هم جايگاهى از نيك نامى 
داشت و همين امر در دل شاه جوان(كمبوجيه) اين ترس را آفريد كه 
مبادا برادرى كه قرار است پشت او باشد، از پشت به او خنجر بزند... 
پس خنجر شك و كينه را به هم آميخت و دستور داد تا جان برادر را 
بگيرند. اما از اعالم اين خبر و بيان آن به مردم طفره رفت. يا به عبارت 

درست، دروغ پيشه كرد و اعدام برادر را كتمان نمود.
ديرى نپاييد كه همين دروغ گريبانش را گرفت و وقتى در شبانگاهى 
كه ظفرمندانه از فتح مصر، باده مى نوشيد، آنچنان خبر به تخت نشستن 
برادر مرده اش او را برآشفت كه با تيغى خود را زخمى كرد و از همين 

زخم هم درگذشت.
كه  كهنه است  چنان  ما  تاريخ  درازناى  در  تاريخى  دروغ هاى  سابقه 

گاهى بخش هاى بزرگى از تاريخ را به سياهچاله هاى كتمان، افسانه و 
راز فرو برده است. و چه اسف بار كه با گذشت هزاره ها هرگز از آن 

درس عبرت نگرفته ايم و همچنان به آن كرده زشت مشغوليم.
روزمره  رويه اى  پيشين  پادشاهان  تاريخ  كتمان  بعد  سال  صد ها 
پدران  از  خواسته  بر  كه  ساسانيان  مى گردد.  ايران  نگارى  تاريخ  در 
مشترك با هخامنشيان هستند و از تبار پارسى ها وقتى زمام امور را از 
پارتيان(اشكانيان) باز پس مى گيرند به گونه اى آگاهانه به گذشته گان 
چون  شناسانى  تاريخ  تحقيقات  منظر  آنگونه  و  مى كنند  جفا  خود 
تورج دريايى  است، آگاهانه و عامدانه پيشينه باستانى ايران را ناديده 
مى انگارند تا با افسانه هايى از جنس مذهبى مشروعيتى فرا زمينى براى 
خود بيافرينند و همين رفتار است كه سرانجام ايدئولوژى آنان را در 
مقابل مهاجمان تازى كه به اسم خدايى در آسمان ها شمشير مى زدند 
مغلوب مى كند و تيره متفكران پارسى را وا مى دارد تا به آيين بيگانه 

سر تمكين فرود آورند.
اما اين فرجام راه نيست. ديرى نمى پايد كه خدايى كه از آسمان 
صحراهاى عربستان آمده بود در ايران تغيير شكل مى دهد. ايرانيان با 
در هم آميختن باورهايى از گذشته با مبانى دين تازه، روشى را پيشه 
مى كنند كه هم ثناگوى آيين اعراب فاتح است و هم در تعارض كامل 
با آن ها. نمى دانم بايد آن را تالشى براى آزاد انديشى ايرانيان آن عصر 
از  سلسله اى  روى  هر  به  دروغ؟!!  و  انحراف  به  تمايلشان  يا  دانست 
معصومان و پاكان در اذهان طبقه عمومى مردم ايران ساخته مى شود 
كه قداستى آسمانى دارند و پشت در پشت مبراى از هر گناه و دروغى 
هستند. در حالى كه اساس قصه آنها خود از دروغ و فريبى تاريخى 

ساخته شده است.
رساى  در  و  مى كردند  برپا  سياوش  سوگ  قرن ها  براى  كه  ايرانيان 
شاهزاده مظلوم افسانه اى خود كه در تشتى از طال در غربت توران 
زمين سر بريده شد، مويه مى نمودند به يكباره دايه عزيز تر مادر مى شوند 
براى سر حسين ابن على كه باز هم در تشتى از طال در مجلس پسر 

عمويش يزيد، بى حرمت شده بود.
در پاى چنين چرخشى است كه آرام آرام فريب هاى تاريخى ديگرى 
براى  روزگارى  كه  دروغ هايى  به  تقدس  رنگ  با  و  مى گيرد  شكل 

دروغ گفتيم و اجازه داديم
 تاريخمان را با دروغ بنويسند
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هم عصران آنان كذبى بديهى بود، جلوه اى قدسى مى بخشد تا آنجا 
اسم  به  كه  ظلم ها  و  مى شود  دار  بر  دليل  همين  به  سرها  بسيار  كه 
«مظلوم» دامن آدميان را مى گيرد. اما هرچه بيشتر پيش مى رويم گويى 
كه  مى كند  خم  را  ايرانيان  كمر  چنان  تاريخى  دروغ هاى  بار  سنگينى 
توان سر بلند كردن را از ايشان مى گيرد و فراموش مى كنند خورشيد 
حقيقت در آسمان درخشيدن دارد. آنها در هزارتوى نوعى غرور ملى 
آلوده به تاريخى پر از دروغ هاى ريز و درشت كه گاهى حتى مسير 
تاريخ را هم به بيراهه برده است، چنان گرفتار مى شوند كه حتى ديگر 
گذشته باستانى خود را نيز به ياد نمى آورند و اگر نبودند مردانى مانند 
ابومنصورى، فردوسى  و... كه پيشينه اساطيرى ايران را گردآورى كنند 
هم  ساسانيان  زمان  از  نوشته اى  سنگ  مقابل  در  وقتى  امروز  بى شك 
مى ايستاديم با خودمان فكر مى كرديم كدام آدم بى هنرى چهره كوه را 

خراشيده است؟!!
دست دروغ به دفعات از آستين حاكمان بيرون آمده است كه با تحريف 
گذشته تالش كرده اند خود را به حق و پيشينيان خود را ناحق جلوه دهند. 
نمونه بارزش همين امروزها كه مى بينيم خط فكر انحصارطلب جمهورى 
اسالمى چگونه در ابتدا همه دستاوردهاى رژيم پادشاهى در ايران را 
يكسره سياه و نوكرمآبانه در مقابل غرب جلوه مى داد و بعدها حتى پا را 
از اين هم فراتر گذاشت و يكسره بيش از دو هزاره تاريخ باستانى ايران 
را به دليل شاهنشاهى بودن آن موجب ننگ خواند و حاال دست دروغ از 

آستين اين سيستم حكومتى مرتجع در حال حذف و تحريف تاريخ براى 
كودكان و نوجوانانى است كه به مدرسه مى روند. در حقيقت آنها در 
تالش هستند تا با روايتى ساختگى از تاريخ، نسل هايى را پرورش دهند 
كه ذهنى بسته از گذشته تاريخى خود دارند و بايد در كمال تاسف اذعان 
كنم كه به گواه همه تاريخ، موفقيت با آنهاست. آنها كه دروغ مى گويند و 

تاريخ را با دروغ مى سازند.
در اين ميانه تكليف اين ضرب المثل قديمى چيست كه مى گويد «ماه 
پشت ابر نمى ماند و سرانجام، حقيقت روشن خواهد شد»؟ آيا بايد آنرا 
شعارى دانست كه بيش از شعور از غريوى توخالى برخوردار است؟ 
يا اينكه در آن رمزى نهفته است كه ما را وا مى دارد تا بار ديگر در خود 
به جستجوى چشمه هاى حقيقت طلبى بگرديم. از منظرى ديگر بايد 
گفت حقيقت هميشه جارى است و جوينده بى ترديد يابنده خواهد 
بود اما و اما به آن شرط كه جوينده حقيقت باشيم. آنچه كه مرور تاريخ 
پر فراز و نشيب ايرانيان مرا به آن مردد كرده است. روى سخنم به 
گروه روشنفكران و پژوهندگان زحمتكش نيست، بلكه منظورم طبقه 
عمومى ملتى است كه براى افسانه هايى با پس زمينه آسمانى بيش از 
فصول روشن و صد البته تاريك تاريخ خود كه در بسيارى از موارد 
غبار فراموشى گرفته است، ارزش قائلند. مردمى كه هنوز هم دروغ 
مى گويند و اجازه مى دهند تاريخ شان را با دروغ بنويسند و طبيعى است 

در چنين مسابقه اى كسى جز همين مردم و تاريخشان بازنده نيست.
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پادشاهى در  دودمانى  نام  هخامنشيان (330 - 550 پيش از ميالد) 
ايران است. پادشاهان اين دودمان از پارسيان بودند و تبار خود را به 
خاندان هاى  از  پاسارگاد  خاندان  سركرده  كه  مى رساندند  «هخامنش» 

پارسيان بوده است.
بودند  انشان  سپس  و  پارس  بومى  پادشاهان  آغاز،  در  هخامنشيان، 
ولى با شكستى كه كوروش بزرگ بر ايشتوويگو واپسين پادشاه ماد 
وارد آورد و سپس گرفتن ليديه و بابل، پادشاهى هخامنشيان تبديل به 
شاهنشاهى بزرگى شد. از اين رو كوروش بزرگ از نوادگان(شاه انشان 
كيمن،كوروش يكم،كمبوجيه يكم) را بنيانگذار شاهنشاهى هخامنشى 

مى دانند.
به پادشاهى رسيدن پارسى ها و دودمان هخامنشى يكى از رخدادهاى 
برجسته تاريخ باستان است. اينان دولتى ساختند كه دنياى باستان را به 
استثناى دو سوم يونان زير فرمان خود در آورد. شاهنشاهى هخامنشى 
را نخستين امپراتورى تاريخ جهان مى دانند. پذيرش و بردبارى دينى از 

ويژگى هاى شاهنشاهى هخامنشى به شمار مى رفت.
امپراطورى هخامنشيان به عنوان بزرگترين امپراطورى جهان از نظر 
جمعيت نام برده شده است. تا جايى كه بيش از 49 ميليون نفر از 112 

ميليون جمعيت جهان آن زمان در اين امپراطورى زندگى مى كردند.
خاوير آلوارز- عيالم شناس- معتقد است كه آثار و نقش برجسته هاى 
موجود نشان مى دهد كه هخامنشيان هنر خود را در بخش معمارى و 

نقش برجسته از عيالمى ها آموخته اند.
سال  هزار  سه  حدود  از  كه  بودند  آريايى  نژاد  از  مردمانى  پارس ها 

پيش از ميالد مسيح به فالت ايران آمدند. پارسيان باستان از قوم آريايى 
پارس يا پارسواش بودند كه در سنگ نوشته هاى آشورى از سده نهم 
پيش از زادروز مسيح، نام آنان ديده مى شود. پارس ها هم زمان با مادها 
به بخش هاى باخترى ايران روانه شدند و پيرامون درياچه اروميه و 
كرمانشاهان جاى گرفتند. با ناتوانى دولت عيالم، نفوذ خاندان پارس به 

خوزستان و بخش هاى مركزى فالت ايران گسترش يافت.
براى نخستين بار در سالنامه هاى آشورى سلمانسر سوم در سال 837 
پيش از ميالد، نام خاندان «پارسوا» در جنوب و جنوب باخترى درياچه 
اروميه برده شده است. برخى از پژوهشگران مانند «راولين سن» بر اين 
ايده هستند كه مردم پارسواش همان پارسى ها بوده اند. تصور مى شود 
خاندان هاى پارسى پيش از اين كه از ميان دره هاى كوه هاى زاگرس به 
سوى جنوب و جنوب خاورى ايران بروند، در اين سرزمين، ايست 
كوتاهى نمودند و در حدود 700 سال پيش از زادروز مسيح در بخش 
خاورى  جنوب  در  بختيارى  كوه هاى  دامنه هاى  روى  پارسوماش، 
گرفتند.  جاى  بود،  ايالم  كشور  از  بخشى  كه  سرزمينى  در  شوش 
شلمنسر  زمان  در  كه  مى آيد  بر  چنين  آشورى  سنگ نوشته هاى  از 
(713-721 پ. م) تا زمان پادشاهى آسارهادون (663 پ. م)، پادشاهان 
يا فرمانروايان پارسوا، پيرو آشور بوده اند. پس از آن در زمان فرورتيش 
(632-655 پ. م) پادشاهى ماد به پارس چيرگى يافت و اين دولت 

را پيرو دولت ماد نمود.
هرودوت -مورخ يونانى- مى گويد: پارس ها به شش خاندان شهرى 
خاندان  شش  شده اند.  بخش  چادرنشين  خاندان  چهار  و  ده نشين  و 

دودمان هخامنشيان را بهتر بشناسيم
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نخست عبارت اند از: پاسارگاديان، رفيان، ماسپيان، پانتاليان، دژوسيان و 
گرمانيان. چهار خاندان دومى عبارت اند از: دايى ها، مردها، دروپيك ها 
و ساگارتى ها. از خاندان هاى نام برده، سه خاندان نخست بر خاندان هاى 

ديگر، برترى داشته اند و ديگران پيرو آنها بوده اند.
ساگارتى  اندازان  كمند  سرزمين  در  يونانى  بن مايه هاى  اساس  بر 
(زاكروتى، ساگرتى) (همان استان كرمانشاه كنونى) ماد هاى ساگارتى 
زاگرس  يعنى  خود  نام  شده  بابلى-يونانى  گونه  كه  مى زيسته اند 
نام  داده اند.  ايران  فالت  باختر  كوهستان  به  را  ساگرتى)  (زاكروتى، 
همين خاندان است كه در پيوند خاندان هاى پارس نيز موجود است و 
خط پيوند خونى خاندان هاى ماد و پارس از سرچشمه همين خاندان 
ساگارتى ها (زاكروتى، ساگرتى) است. خاندان پارس پيش از حركت به 
سوى جنوب، دورانى دراز را در سرزمين هاى ماد مى زيستند و بعدها با 
ناتوانى دولت ايالم، نفوذ خاندان هاى پارس به خوزستان و بخش هاى 

مركزى فالت ايران گسترش يافت و رو به جنوب رفته اند.
پاسارگاديان  خاندان  از  هخامنشيان  هرودوت،  نوشته هاى  اساس  بر 
هخامنش  آنها  دودمان  سر  و  داشته اند  جاى  پارس  در  كه  بوده اند 
بوده است. پس از نابودى دولت عيالميان به دست آشور بنى پال، چون 
سرزمين عيالم ناتوان شده بود، پارسى ها از دشمنى هاى آشورى ها و 

مادى ها استفاده كرده و انزان يا انشان را گرفتند.
اين رخداد تاريخى در زمان چيش پش دوم شاه انشان، پارس و كيمن 
روى داده است. با توجه به بيانيه كوروش بزرگ در بابل، مى بينيم او 
نسب خود را به شاه انشان پارس كيمن مى رساند و او را شاه انزان 

مى خواند.
پس از مرگ چيش پش(شاه انشان پارس كيمن)، كشورش ميان دو 
پادشاه  عنوان  بعدها  كه  كوروش  و  پارس  پادشاه  «آريارمنه»،  پسرش 
كشور  زمان  آن  در  چون  گرديد.  بخش  شد،  داده  او  به  پارسوماش، 
ماد در اوج پيشرفت بود و هووخشتره در آن فرمانروايى مى كرد، دو 
كشور كوچك تازه، ناچار زير فرمان پيروز نينوا بودند. كمبوجيه فرزند 
كوروش يكم، دو كشور نام برده را زير فرمانروايى يگانه اى در آورد و 

پايتخت خود را از انزان به پاسارگاد منتقل كرد.
مهم ترين سنگ نوشته هخامنشى از ديد تاريخى و نيز بلندترين آنها، 
سنگ نبشته بيستون بر ديواره كوه بيستون است. سنگ نوشته بيستون 
بسيارى از رويدادها و كارهاى داريوش يكم را در نخستين سال هاى 
فرمانروايى اش كه سخت ترين سال هاى پادشاهى وى نيز بود، به گونه اى 
دقيق بازگو مى كند. اين سنگ نوشته عناصر تاريخى كافى براى بازسازى 
تاريخ هخامنشيان را داراست. و از آن مى توان استفاده هاى زيادى كرد.
به درستى كه با باشندگى فراوانى بن مايه هاى ميان رودانى، مصرى، 
يونانى و التين نمى توان با تكيه بر آنها تبارشناسى درستى از خاندان 
هخامنشى، از هخامنش تا داريوش را به دست آورد. براى همين نوشتار 
سنگ نوشته بيستون زمان مناسبى را در اختيار تاريخ نگار مى گذارد كه 
در آن شاه شاهان، نوشته بلند خود را با تاييد دوباره خويشاونديش 
با خاندان شاهنشاهى پارسيان آغاز مى كند و به آرامى پيشينيان خود 
را نام مى برد: ويشتاسپ، آرشام، آريارمنه، چيش پش و هخامنش. اين 
عدتبارشناسى به داليل گوناگون زمان هاى درازى نادرست دانسته شده 
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بود. زيرا در اين فهرست نام دو نفر از شاهان هخامنشى كه پيش از 
داريوش فرمانروايى مى كردند، يعنى كوروش بزرگ و كمبوجيه يكم 

به چشم نمى خورد.
به  نسبت  سنگ نوشته  مفسران  كه  شده است  موجب  جريان  همين 
نوشتارهاى سنگ نوشته داريوش با شك و دو دلى نگاه كنند و او را 
غاصب پادشاهى هخامنشيان بدانند كه با نوشتن اين سنگ نوشته تالش 
داشته است براى مشروعيت بخشيدن به پادشاهى خود از نگاه آيندگان، 

تبارنامه  خود را دست كارى كند.
بر اساس نوشته هاى هرودوت، گل نوشته نبونيد، پادشاه بابل، منشور 
كورش بزرگ، كتيبه بيستون داريوش يكم، و سنگ نوشته هاى اردشير 
دوم و اردشير سوم هخامنشى، ترتيب شاهان اين دودمان تا داريوش 
از  فهرست  اين  درستى  است  گفتن  به  (الزم  بوده است:  چنين  يكم، 

هخامنش تا كوروش بزرگ جاى ترديد است).
هخامنش، چيش پش يكم، كمبوجيه يكم، كورش يكم، آرسك

شاخه اصلى:
كوروش بزرگ (دوم)، كمبوجيه دوم (پيروز مصر)، برديا، كوروش 

سوم، كمبوجيه سوم
شاخه فرعى:

آريارمن، ارشام، ويشتاسپ، داريوش بزرگ (يكم)
با بررسى كلى همه بن مايه ها مى توان به اين گونه نتيجه گرفت. در 
يك چهارم نخست سده ششم پيش از ميالد، چيش پش، پسر هخامنش 
فرمانروايى پارس را به پسر بزرگ ترش آريارامنه داد، در حالى كه پسر 
كوچك ترش، كوروش يكم به فرمانروايى انشان گماشته شد. پس از 
مرگ آريارامنه، پسر وى آرشام جايگزين وى شد ولى پس از كوروش 
دوم  كوروش  وى  پسر  نيز  او  از  پس  و  يكم  كمبوجيه  پسرش  يكم، 
جانشين او شد. اين رويدادها در ميانه سده ششم پيش از زادروز مسيح 

رخ داد.

در اين دوران، كوروش بزرگ توانست مادها را به پيروى خود در 
بزرگ  كوروش  پس،  چندى  يابد.  دست  ثروت  و  افتخار  به  و  آورد 
در  خود  تصرف  به  را  خاورميانه  سرزمين هاى  از  بزرگى  بخش هاى 
آورد. پس از او نيز كمبوجيه راه پيروزى هاى پدرش را ادامه داد و بر 

گستره شاهنشاهى هخامنشى افزود.
پس از مرگ كمبوجيه تاج شاهنشاهى به داريوش از شاخه فرعى 
كه  است  اين  مى رسد،  راستين  ديده  به  آنچه  مى رسد.  هخامنشى 
يا  پدربزرگش  (آرشام  پدربزرگش  و  پدر  زندگى  زمان  در  داريوش 
به  را  پادشاهى  آنها،  هم رايى  با  و  داريوش)،  پدر  ويشتاسب،  پسرش 
در  شوش  در  داريوش  كاخ  ساخت  زمان  در  كه  چرا  گرفت.  دست 
آغاز فرمانروايى وى، بر اساس آگاهى هاى گل نوشته هاى يافته از پى 
ساختمان ها، اين دو زنده بودند. بعد از داريوش نير تنى ديگر از پشت 
او به تخت پادشاهى هخامنشى تكيه ميزنند كه اينگونه مى توان ايشان 

را فهرست كرد:
دوم،  خشايارشاى  درازدست)،  (اردشير  يكم  اردشير  خشايارشا، 
سغديانوس، داريوش دوم، اردشير دوم، اردشير سوم، ارشك (آرسس) 

و داريوش سوم. 
اما در ميان آنها كوروش بزرگ 
برخوردار  استثنايى  جايگاهى  از 
كتزياس،  و  هرودوت  است. 
درباره  باورنكردنى  افسانه هاى 
بزرگ  كورش  پرورش  و  زادن 
(530-599 پ. م) بازگو كرده اند. 
تاريخى  ديدگاه  از  آنچه  اما 
كه  است  اين  است،  پذيرفتنى 
انشان،  فرمانرواى  پسر  كورش 
ماندانا،  او  مادر  و  دوم  كمبوجيه 
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دختر ايشتوويگو پادشاه ماد مى باشد.
ماد  عليه  را  پارس ها  همه  بزرگ،  كوروش  م.  پ.   553 سال  در 
برانگيخت. در جنگ بين لشكريان كوروش و ماد، چندى از سپاهيان 
ماد به كورش پيوستند و در نتيجه سپاه ماد شكست خورد. پس از 
شكست مادها، كورش در پاسارگاد شاهنشاهى پارس را پايه گذارى 

كرد، پادشاهى او از 530-559 پ. م. است.
كورش بزرگ كه پادشاهى ماد را به دست آورد و برخى از استان ها را 
به وسيله نيروى نظامى پيرو خود ساخت، همان سياست كشورگشايى 

را كه هووخشتره آغاز نموده بود، ادامه داد.
آسياى  تصرف  باختر  در  بود:  مهم  هدف  دو  داراى  بزرگ  كورش 
صغير و ساحل درياى مديترانه كه همه جاده هاى بزرگى كه از ايران 

مى گذشت به بندرهاى آن مى رسيد و از سوى خاور، تأمين امنيت.
در سال 538 پ. م. كورش بزرگ پادشاه ايران، بابل را شكست داد 
و آن سرزمين را تصرف كرد و براى نخستين بار در تاريخ جهان فرمان 
داد كه هر كس در باورهاى دينى خود و انجام آيين دينى خويش آزاد 
است و بدين سان كورش بزرگ قانون سازگارى بين دين ها و باورها را 
پايه گذارى كرد و منشور حقوق بشر را بنيان نهاد. كورش به يهوديان 
دربند در بابل، امكان داد به سرزمين يهوديه باز گردند كه شمارى از 

آنان نيز به ايران كوچ كردند.
در جنگى كه بين كورش بزرگ و كرزوس پادشاه ليديه در گرفت، 
كورش در «كاپادوكيه» به كرزوس پيشنهاد كرد كه پيرو پارس شود. 
در  گرديد.  آغاز  بين شان  جنگ  و  نپذيرفت  را  پيشنهاد  اين  كرزوس 
نخستين برخورد، پيروزى با كرزوس بود. سرانجام در جنگ سختى 
كه در «پتريوم» پايتخت هيتى ها روى داد، كرزوس به سمت سارد فرار 
كرد و در آنجا بست نشست. كورش شهر را محاصره كرد و كرزوس 
را دستگير نمود. ليديه گرفته شد و به عنوان يكى از استان هاى ايران به 
شمار آمد. كرزوس از اين پس مشاور بزرگ هخامنشيان شد. پس از 

گرفتن ليدى، كورش متوجه شهرهاى يونانى شد و از آنها نيز، تسليم 
بى اما و اگر را خواست كه يونانيان نپذيرفتند. در نتيجه شهرهاى يونانى 
يكى پس از ديگرى گرفته شدند. رفتار كوروش با شكست خوردگان 
در مردم آسياى صغير اثر گذاشت. كورش، گرفتن آسياى صغير را به 
پايان رساند و سپس متوجه مرزهاى خاورى شد. زرنگ، رخج، مرو 
و بلخ، يكى پس از ديگرى در زمره استان هاى تازه درآمدند. كورش 
از جيحون گذر كرد و به سيحون كه مرز شمال خاورى كشور بود، 
رسيد و در آنجا شهرهايى سخت بنياد، براى جلوگيرى از يورش هاى 
مردم آسياى مركزى ساخت. كورش در بازگشت از مرزهاى خاورى، 
عملياتى در درازاى مرزهاى باخترى انجام داد. ناتوانى بابل، به واسطه 
بى كفايتى نبونيد، پادشاه بابل و فشارهاى مالياتى، كورش را متوجه آنجا 
كرد. بابل بدون جنگ، شكست خورد و پادشاه آن دستگير شد. كورش 
در همان نخستين سال پادشاهى خود بر بابل، فرمانى بر اساس آزادى 
يهوديان از بند و بازگشت به كشور و دوباره سازى پرستش گاه خود 
در اورشليم صادر كرد. او ديگر بردگان را هم آزاد كرد، و به گونه اى 

برده دارى را از ميان برداشت.
كه  داريوش  آرامگاه  در  سنگ نوشته اى  در  وابسته،  سرزمين هاى  نام 
آمده است: ماد، خووج  در نقش رستم مى باشد، به تفصيل اين گونه 
خوارزم،  سغد،  باختر،  (هرات)،  هريوا  (پارت)،  پرثوه  (خوزستان)، 
ثته گوش  قندهار)،  تا  جنوبى  افغانستان  (رخج،  آراخوزيا  زرنگ، 
(پنجاب)، گنداره (گندهارا) (كابل، پيشاور)، هندوش (سند)، سكاهوم 
تيزخود،  (سكاهاى  خود  سگاتيگره  جيحون)،  فراى  (سكاهاى  وركه 
فراى سيحون)، بابل، آشور، عربستان، مودرايه (مصر)، ارمينه (ارمن)، 
كته په توك (كاپادوكيه، بخش خاورى آسياى صغير)، سپرد (سارد، ليديه 
در باختر آسياى صغير)، يئونه (ايونيا، يونانيان آسياى صغير)، سكايه 
تردريا (سكاهاى آن سوى دريا: كريمه، دانوب)، سكودر (مقدونيه)، 
يئونه تك برا (يونانيان سپردار: تراكيه، تراس)، پوتيه (سومالى)، كوشيا 
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(كوش، حبشه)، مكيه (طرابلس باختر، برقه)، كرخا (كارتاژ، قرطاجنه يا 
كاريه در آسياى صغير).

در اثر شورش ماساژت ها كه يك ايل ايرانى تبار و نيمه بيابان گرد و 
تيره اى از سكاهاى آن سوى رودخانه سيردريا بودند، مرزهاى شمال 
بزرگ،  كورش  گرفت.  قرار  تهديد  مورد  ايران  شاهنشاهى  خاورى 
آغاز  در  و  رفت  جنگ  به  و  برگزيد  بابل  شاه  عنوان  به  را  كمبوجيه 
پيروزى هايى به دست آورد. تاريخ نويسان يونانى در داستان هاى خود 
مدعى شده اند كه ملكه ايرانى تبار ماساژت ها، تهم رييش او را به درون 
و  خورد  شكست  سخت،  نبردى  در  كورش  و  كشاند  خود  سرزمين 
زخم برداشت و بعد از سه روز درگذشت و پيكر وى را به پاسارگاد 
آوردند و به خاك سپردند. پس از مرگ كوروش بزرگ، فرزند بزرگ تر 
مرگ  خود  كتاب  در  گزنفون  البته  رسيد.  شاهنشاهى  به  كمبوجيه  او 
كورش را طبيعى آن هم در پاسارگاد بيان مى كند، از سوى ديگر تاريخ 
در مورد شورش ماساژت ها(سكاها) اطالعاتى به ما نمى دهد در ضمن 
بايد توجه داشت كه كورش در اين زمان در سن بااليى قرار داشته و 
نيازى نبوده كه پادشاه بزرگى چون كورش خود به ميدان جنگ برود 
همانطور كه در 10 سال پايانى امپراطورى خود در هيچ جنگى حضور 
نداشته پس مى توان اين احتمال را در نظر گرفت كه كورش سركوبى 
اين شورش را به يكى از سرداران خود سپرده باشد و خود به ميدان 
با  جنگ  در  او  شدن  كشته  صورت  در  آنكه  حال  باشد.  نرفته  جنگ 
سكاها بايد مالحظات مربوط به توان بازگرداندن جسد او به پاسارگاد 

را هم در نظر گرفت كه به واسطه بعد مسافت كارى محال مى نمايد.
با درگذشت كوروش پسر او كمبوجيه، به تخت مى نشيند. بر اساس 
يكى از داستان ها، كمبوجيه، هنگامى كه قصد لشكركشى به سوى مصر 
را داشت، از ترس توطئه، دستور كشتن برادرش برديا را داد. در راه 
بازگشت كمبوجيه از مصر، يكى از موبدان دربار به نام گئومات مغ، 
كه به برديا مانند بود، خود را به جاى برديا گذاشته و پادشاه خواند. 

بر اساس يكى ديگر از داستان ها، 
گئومات مغ با آگاهى از اين كه 
و  كشته  را  وى  كيست،  برديا 
سپس چون هم مانند برديا بود، به 

تخت پادشاهى نشست.
خبر  اين  شنيدن  با  كمبوجيه 
شب  يك  بازگشت،  هنگام  در 
را  خود  باده نوشى  هنگام  به  و 
اثر  بر  كه  كرد  زخمى  خنجر  با 
همين زخم نيز درگذشت (521 
پ. م.). كمبوجيه در بازگشت از 
مصر مرد. ولى برخى دليل مرگ 

وى را بيمارى و برخى ديگر توطئه خويشاوندان مى دانند اما روشن 
است كه وى در راه بازگشت از مصر مرده است ولى دليل آن تا كنون 
ناگفته به جاى مانده است. پس از مرگ كمبوجيه كسى وارث پادشاهى 

هخامنشيان نبود.
بر اساس گفته اى كوروش بزرگ، در بستر مرگ، برديا را به فرماندهى 
استان هاى خاورى شاهنشاهى ايران گماشت. مردم از كشته شدن او 
خبر نداشتند و در سال 522 پ. م. چون مردم برديا را دوست داشتند و 
به پادشاهى او راضى بودند و از سويى هيچ كس از راز كشتن برديا آگاه 
نبود، دل از پادشاهى كمبوجيه برداشتند و پادشاهى بردياى دروغين 
(گئوماتا) را با جان و دل پذيره شدند و اين همان خبرهايى بود كه در 
سوريه به گوش كمبوجيه رسيد و سبب خودكشى او شد. برخى از 

تاريخ نگاران نيز، كشته شدن برديا را كار گئومات مى دانند.
در نوشتارهاى تاريخى از وى به عنوان بردياى دروغين ياد شده است. 
داريوش  پاى  زير  مغ  گوماته ى  كرمانشاه،  نزديك  بيستون  كتيبه  در 
بزرگ نشان داده شده است. داريوش شاه كه از سوى كورش بزرگ به 
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فرماندارى مصر برگزيده شده بود، پس از دريافتن اين رخداد به ايران 
مى آيد و بردياى دروغين را از پاى درآورده، به تخت مى نشيند.

كارهاى گوماته مغ سبب سوءظن درباريان هخامنشى شد كه سركرده 
آنان داريوش، پسر ويشتاسب هخامنشى بود. هفت تن از بزرگان ايران 
كه داريوش بزرگ نيز در شمار آنان بود، توسط يكى از زنان حرم سراى 
گئوماتا كه دختر يكى از هفت سردار بزرگ ايران و موفق به ديدن 
گوش هاى بريده او شده بود، پرده از كارش بركشيدند و روزى به كاخ 
شاهى رفتند و نقاب از چهره اش برگرفتند و با اين خيانت بزرگ، او، 
برادرش و دوستان او را كه به دربار راه يافته بودند، نابود كردند و به 

فرمانروايى هفت ماهه او پايان بخشيدند.
يكم)  (داريوش  بزرگ  داريوش 
(549-486 پ. م.) سومين پادشاه 
راستين هخامنشى بود كه پادشاهى 
او از 521 تا 486 پيش از ميالد به 

طول كشيد. 
زمان  در  او  پدر  ويشتاسپ 
كورش، ساتراپ (استان دار) پارس 
بود. داريوش در آغاز پادشاهى با 
شد.  روبرو  بسيارى  دردسرهاى 
چهار  ايران  از  كمبوجيه  دورى 
سال به درازا كشيده بود. گئومات 
عنوان  به  را  خود  ماه  هفت  مغ 

برديا، برادر كمبوجيه بر تخت نشانده و بى نظمى و هرج و مرج را در 
كشور گسترش داده بود. در بخش هاى ديگر كشور هم كسان ديگر به 
دعوى اين كه از دودمان شاهان پيشين هستند، پرچم استقالل برافراشته 
بودند. گفتارى كه از زبان داريوش در كتيبه بيستون از اين رويدادها 
آمده، جالب است و سرانجام همه به كام او پايان يافت. داريوش اين 

پيروزى ها را در همه جا نتيجه خواست اهورامزدا مى داند، مى گويد:
كه  زمانى  از  بود.  اهورامزدا  خواست  به  گونه،  هر  به  كردم  «هرچه 
شاه شدم، نوزده جنگ كردم. به خواست اهورامزدا لشكرشان را درهم 
شكستم و 9 شاه را گرفتم... سرزمين هايى كه شوريدند، دروغ آن ها را 
شوراند. زيرا به مردم دروغ گفتند. پس از آن اهورامزدا اين كسان را به 
دست من داد و با آن ها چنان كه مى خواستم، رفتار كردم. اى آن كه پس 
از اين شاه خواهى بود، با تمام نيرو از دروغ بپرهيز. اگر انديشه كنى: 

چه كنم تا كشور من سالم بماند، دروغگو را نابود كن...».
پزشكى به نام «دموك دس» كه در دستگاه «ارى تس» بود و دربند به 
زندان داريوش افتاده بود، هنگامى كه زخم پستان آتوسا دختر كورش و 
زن داريوش را درمان مى كرد، او را واداشت كه داريوش را به لشكركشى 
به سرزمين يونان ترغيب كند. بايد خاطرنشان ساخت كه اين پزشك، 
يونانى بود و داريوش او را از بازگشت به كشورش محروم كرده بود. 
«دموك دس» به ملكه گفته بود كه خود او را به عنوان راهنماى گرفتن 
يونان به داريوش بشناساند و بگويد كه شاه با داشتن چنين راهنمايى، 
به خوبى مى تواند بر يونان چيره شود. اين پزشك يونانى خود را به 
همراه گروهى از پارسيان به يونان رساند و در آن جا به خالف خواسته 
داريوش، در شهر كرتن كه ميهن راستين او بود، ماند و ديگر به ايران 

نيامد و گروه پارسى كه براى آشنا شدن با روزگار يونان و فراهم كردن 
زمينه گرفتن آن ديار رفته بود، بى نتيجه به ميهن بازگشت.

داريوش پس از فرو نشاندن شورش هاى درونى و سركوبى شورشيان، 
دستگاه هاى كشورى و ديوانى منظمى درست كرد كه براساس آن همه 
كشورها و استان هاى پيرو شاهنشاهى او بتوانند با يكديگر و با مركز 

شاهنشاهى مربوط و از ديدگاه سازمان ادارى هماهنگ باشند.
هرودت در گفتار يورش داريوش به سكاييه نوشته است كه سكاها از 
جنگ با او دورى كردند و به درون سرزمين خود پس كشيدند و چون 
بيابان پهناورى در پيش پاى آنها بود، آن قدر داريوش را به دنبال خود 
كشيدند كه او از ترس پايان خوراك بر آن شد به ايران برگردد. اما با 
اينكه در اين يورش، پيروزى شاهانه اى به دست نياورد، سكاها را براى 
هميشه از يورش به ايران و ايجاد دردسر براى مردم شمال اين آب و 

خاك منصرف ساخت.
پس از آن است كه داريوش متوجه پنجاب و سند شد. در سال 512 
پ. م. ايرانيان از رود سند گذشتند و بخشى از سرزمين هند را گرفتند. 
داريوش فرمان داد تا كشتى هايى بسازند و از راه درياى عمان به پنجاب 
و سند بروند. اين دو سرزمين زرخيز و پرثروت براى ايران آن روز 
بسيار مهم بود. اين چيرگى پارسيان در تاريخ هند، آغاز دوران تازه اى 

گرديد و سرنوشت هند را دگرگون ساخت.
داريوش جانشين خود را برگزيد و هنگامى كه آخرين زمينه چينى هاى 
پادشاهى  سال  از 36  پس  مى ديد  يونان  و  مصر  جنگ  براى  را  خود 
درگذشت كه اين رويداد در سال 486 پ. م. بوده است. امروزه آرامگاه 
داريوش يكم در چهار هزار و پانصد مترى پارسه، در نقش رستم است.
در زمان او مرزهاى سرزمين هاى شاهنشاهى ايران از يك سو به چين 

و از سوى ديگر به درون اروپا و آفريقا مى رسيد.
با درگذشت داريوش پسر او و ملكه آتوسا خشايارشا به سلطنت 

مى رسد. خشايارشا ملقب به «شاه 
شاهان» چهارمين پادشاه هخامنشى 
بين سال هاى 485 تا 465 پيش از 
ميالد بود. نام خشايارشا از دو جزء 
«خشاى» به معنى (شاه) و «آرشا» 
به معنى (مرد) تشكيل شده و به 
معناى  است،  مردان»  «شاه  معنى 
اين نام مى تواند «كسى كه در ميان 
شاهان پهلوان است» يا فرمانرواى 
قهرمانان باشد. خشايارشا در سن 
پادشاهى  به  سالگى  چهار  و  سى 

رسيد.
جالب است بدانيد كه ركورد بزرگترين امپراتورى دنيا از نظر جمعيت 
از  پيش  (حدود 480  خشايارشا  دوران  در  هخامنشى  شاهنشاهى  را 

ميالد) با داشتن 44 درصد جمعيت كل دنيا از آن خود دارد. 
در كتاب مقدس عهد عتيق، كتاب استر از استر بعنوان همسر يهودى 
اخشورش، پادشاه پارس نام برده شده است كه بسيارى اخشورش را 

همان خشايارشا مى دانند. 
كتاب استر به ملكه شدن يك دختر يهودى و تالش او براى جلوگيرى 
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پرونده 

بل
ه ق

فح
ز ص

مه ا
از كشتار يهوديان به دستور هامان وزير خشايارشا اشاره دارد. با لغو ادا

شدن حكم اعدام يهوديان، هامان به دار آويخته شد، كه هر ساله عيد 
پوريم به يادآورى اين رهايى برگزار مى شود.

از  استان  از 127  بيش  بر  خشايارشا  كه  است  آمده  استر  كتاب  در 
هند تا حبشه حكومت مى كند و خراج بر زمين و سواحل دريا  نهاد و 

دادگسترى پيشه كرد.
آنچنان كه گفته شد داريوش يكم در آخرين سالهاى عمر مى خواست 
كه براى جبران شكست خوردن سپاه ايران، در اولين دوره جنگ هاى 
وفا  عمرش  اما  بكشد  قشون  يونان  به  ماراتون  نبرد  و  يونان  و  ايران 
نكرد و و زندگى را بدرود گفت. بعد از او خشايارشا در صدد بر آمد 
كه اقدام پدر را به نتيجه برساند. شايد به غير از اين آنچه وى را به 
اين انديشه انداخت، اصرار مردونيوس (داماد داريوش بزرگ و پسر 
گبرياس) و مخصوصاً تبعيديان آتنى مقيم دربار بود. در خود آتن هم 
البته انتظار اين انتقام جويى مى رفت و تميستوكلس سردار آتن بعد از 
ماجراى ماراتون، قسمت عمده اى از ثروت آتن را در راه تقويت نيروى 

دريايى صرف كرد.
باالخره خشايارشا تصميم به جنگ با يونان گرفت و بدون شك نيروى 
بى سابقه اى را تجهيز كرد. اما البته اين نيرو آنقدر هم كه هرودوت ادعا 
كه  چرا  باشد،  بوده  بالغ  ميليونى  ارتش  يك  به  نمى توانست  مى كند، 
چنين تعدادى سپاه و وسايل اگر هم تجهيزش براى خشايارشا ممكن 
مى شد، تهيه وسايل و آذوقه آن در سرزمين هاى تراكيه و مقدونيه ميسر 
نبود. مع هذا اينكه هرودوت مى گويد چهل و هشت گونه اقوام مختلف 
گفته  به  بنا  باشد.  درست  است،  ممكن  داشته اند،  وجود  سپاه  درين 
هرودوت خشايارشا در بهار سال 480 پيش از ميالد از ليدى به سمت 

يونان لشكركشى كرد.
به ابتكار خشايارشا پلى از قايق بر روى داردانل (هلس پونت)، توسط 
مهندسان مصرى و فنيقى (لبنانى) ساخته شد كه نيروى زمينى ايران 

توانست از روى آن عبور كرده و وارد خاك يونان شود. يونانى ها كه در 
مقابل اين سيل سپاه، ستيزه جويى را بيهوده يافتند در مقدونيه و تسالى 
(واقع در مركز يونان) هيچ مقاومتى نشان ندادند و حتى در خود آتن 
هم در باب جنگ ترديد و تزلزل در بين بود وليكن شخصى از آتن به 
نام تميستوكل قدم پيش نهاده مردم را به جنگ و تهيه لوازم آن تحريك 
يونانى  ديگر  شهرهاى  و  يافتند  تفوق  جنگ  طرفداران  باالخره  كرد، 
هم كه اسپارت و سى شهر ديگر از آنجمله بود، بر ضد ايران در يك 

اتحاديه يونانى وارد شدند.
اولين جنگ از دومين دوره جنگهاى ايران و يونان جنگ ترموپيل 
بود. چون يونانيان مى دانستند كه در دشت وسيع از عهده سواره نظام 
ايران برنخواهند آمد، قشون يونانى در تنگه ترموپيل باريكه اى بين كوه 
و دريا در انتظار دشمن نشستند. در جنگ ترموپيل فرماندهى قشون 
زمينى يونان با لئونيداس پادشاه اسپارت بود و فرماندهى نيروى دريايى 

را اورى بياد برعهده داشت.
وزيد  كه  تندى  بادهاى  كه بخاطر  دريا درگرفت  در  جنگ  ابتدا  در 
نقشه هاى جنگى ايران به ثمر نرسيد و جنگ دريايى بدون اينكه نتيجه 
قطعى حاصل شده باشد، خاتمه پيدا كرد. در اين هنگام قشون ايران كه 
از راه خشكى پيش مى آمد به تنگه ترموپيل رسيد و به سپاه لئونيداس 
برخوردند. عبور از تنگه براى سپاه عظيم خشايارشا ممكن نشد اما 
فرمانده سپاه ايران از يك كوره راه، خود را به پشت سر سپاه يونانى 
رساند و سپاه يونانى پراكنده شد و فقط لئونيداس سردار اسپارتى و 
يك دسته سيصد نفرى از اسپارت كه او شخصاً انتخاب كرده بود، در 
آنجا مقاومت از خود نشان دادند و خود را به كشتن دادند، تا عقب 

نشينى قوم را تأمين كنند.
بعد از فتح ترموپيل آتن در معرض تهديد قطعى واقع شد و آتنى ها 
ناچار شدند با زنان و اطفال خويش، به جانب جزيره ساالميس در 

جنوب آتن حركت كنند.
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پرونده 
پس از اينكه خشايارشا وارد آتن شد اردوگاه خود را در خارج آتن 
قرار داد. وى مى دانست كه يونانيان در پلوپونز واقع در جنوب يونان 
يك ارتش دارند و پيش بينى مى كرد كه آن ارتش به يونان بيايد و وى 
را در آن شهر محاصره نمايد. اين بود كه ارتش ايران را در خارج از 
آتن متمركز كرد كه اگر ارتش يونانيان آمدند ارتش ايران در داخل 
آنجا محاصره نشود. خود خشايارشا بعد از ورود به شهر در عمارت 
«پوله ته ريوم» يعنى عمارت مجلس سناى آتن منزل كرد. گارد جاويد 
كه گارد مخصوص امپراطورى بود نيز در همين عمارت جاى گرفت. 
روزى كه ارتش پارس وارد آتن شد در آن شهر حتى يك نفر هم به 
چشم نمى خورد، اما عمارت آكروپل پر از جمعيتى بود كه به آن پناه 
برده بودند تا الهه آتنه كه خداى آتن بود از آن محافظت كند و همين 
طور هم شد و خشايارشا امر كرد كه مزاحم آنها نشوند. آنهايى كه در 
آكروپل جمع شده بودند كسانى بودند كه نتوانستند كه خود را از آتن 
دور كنند، بعضى از آنها بر اثر فقدان وسيله نقليه و بعضى به علت 
كه  اين  اميد  به  بودند  نشسته  بست  بزرگ  معبد  در  بضاعت  نداشتن 
الهه آتنا آنها را خواهد رهانيد و به علت اينكه خشايارشا براى اديان 
ساير ملل احترام قائل بود از حمله به آكروپل و كسانى كه در آن بودند 
خوددارى كرد و چون مى دانست كه آنهايى كه در آكروپل نشسته اند 
از حيث خواربار دچار مضيقه خواهند شد، به آنها آزادى داد كه از آنجا 

خارج شوند و براى خود غذا تهيه كنند.
پس از فتح آتن اگر ايرانيان خودشان دست به جنگ نمى زدند، قضيه 
خاتمه يافته بود و يونانى ها جز تسليم چاره اى نداشتند. جنگ ديگرى 
در حقيقت هيچ ضرورت نداشت، چرا كه نيروى دريايى هخامنشى در 
آن هنگام بر درياها مسلط بود. اما سرانجام در دريا حيله تميستوكلس 
از  دور  جنگى  اقدام  يك  به  ساالميس  گذرگاه  تنگناى  در  را  ايرانيان 
احتياط واداشت و تنگى جا و محدوديت ميدان عمل نيروى دريايى 
خشايارشا خسارات و تلفات بسيار وارد آورد. در همين زمان خشايارشا 
اخبار بدى از ايران دريافت كرد و بنابراين اقدام به مشاوره با سرداران 
خود نمود. نظر مردونيه اين بود كه خود وى با سيصد هزار سپاهى 
براى تسخير كامل يونان در اين سرزمين باقى بمانند و خود خشايارشا 
به ايران بازگردد. پادشاه بعد از مشورت با آرتميس اين نظر را پذيرفت 
و با اكثريت سپاه خويش به پارس بازگشت. بنابر نوشته مورخان علل 

شكست ايران در تسخير يونان به اين شرح است:
1. اجتناب پذير بودن اين جنگ ها توسط ايران، در واقع ايران نيازى به 
اين لشكركشى ها نداشت و بجاى توسل به زور و جبر با توسل به عقل 

و سياست صحيح، خشايارشا بهتر مى توانست به هدف خود برسد.
2. نامناسب بودن جنگ افزار ايرانيان در برابر يونانيان سنگين اسلحه، 
نظير  سبك  سالح هاى  از  ايران  سپاه  باقى  جاويدان  هنگ  از  غير  به 
تبر استفاده مى كردند و ناورزيده بودن بسيارى از سپاهيان ايران كه از 

ممالك مختلف جمع آورى شده بودند.
در  جنگ  به  ايران  نظام  سواره  يونانى.  جلگه هاى  ناهموارى   .3
و  يونان  كوهستانى  مملكت  در  و  داشتند  عادت  وسيع  جلگه هاى 

معبرهاى تنگ آن نمى توانست به پياده نظام كمك معنوى بكند.
4. مهم ترين علت شكست ايران در اين نبرد روحيه عالى يونانيان بود. 
چرا كه آنان مردمانى استقالل طلب بودند و حاضر نبودند كه تبعيت 

ايران را بپذيرند. در قشون ايران آن حرارت و از خود گذشتگى اى كه 
يونانى ها ابراز مى كردند وجود نداشت، چرا كه يونانى ها در خانه خود 
بشمار  آنها  براى  حياتى  مسئله اى  شكست،  يا  و  فتح  و  مى جنگيدند 

مى رفت.
خشايارشا سرانجام پس از 20 سال سلطنت، در اكتبر 465 پيش از 
ميالد توسط رئيس گارد سلطنتى خود، اردوان و يك خواجه به نام ميترا 
يا اسپنت ميترا كه با يكديگر همدست شده  بودند، در خوابگاه خويش 
كشته شد. سپس اردوان پسر بزرگ خشايارشا داريوش را كشت. چون 
پسر دوم پادشاه، ويشتاسپ كه والى باكتريه بود، نيز از پايتخت دور 
بود و اردوان چند ماه سمت نيابت سلطنت را داشت. او بطور موقت، 
طريق  از  خودش  و  نشاند  تخت  بر  را  خشايارشا  سوم  پسر  اردشير، 
پسران خويش قصد داشت به هنگام فرصت وى را نيز از ميان بردارد، 
اما اردشير از اين توطئه آگاهى يافت و در دفع او پيشدستى كرد. در طى 
يك زد و خورد داخلى كه در چهار ديوار حرمخانه در گرفت، اردشير 

اردوان و پسرانش را كشت و خود را شاهنشاه خواند.
برخورد  و  فرهنگى  و  دينى  سياست  قلمرو  در  درازدست  اردشير 

سياست  از  مغلوب  ملل  با  خود 
بزرگ  داريوش  خود  پدربزرگ 
نويسان  تاريخ  كرده است.  پيروى 
شاهى  را  وى  مشرق زمين 
عدالت خواه و دادگستر دانسته اند. 
در زمان شاهنشاهى وى مردم در 
مى بردند.  سر  به  آسايش  و  رفاه 
حدود  در  يكم  اردشير  زمان  در 
سال 441 پيش از ميالد، گاهشمار 
نام  و  شد  اصالح  امپراتورى 
ايزدان  نام هاى  به  سال  ماه هاى 
مزديسنا نامگذارى شدند كه تا به 

امروز باقى است.
وى نسبت به يهوديان رأفتى خاص داشت. هدايا، آزادى يهوديان، 
بازسازى معابد آنها و احترام به ديانت آنها نمونه اى از بزرگمنشى هاى 
اردشير به قوم يهود است كه به نام اردشير پس از كوروش در تاريخ 
يهوديان به ثبت رسيده است. او در عيد بزرگداشت نحميا تأمين خوراك 
همه يهوديان را در اين جشن به عهده گرفت و با بودجه امپراتورى به 
اورشليم فرستاد. گفته شده است كه كاتب ويژه دربار اردشير در امور 

يهوديان عزرا بوده است.
در زمان اردشير قوم يهود يك اقليت قابل مالحظه در بابل بشمار 
مى آمدند. بابل درين سال ها يك كانون فعاليت يهود بود و تجارتخانه هاى 
يهوديان در آنجا حيثيت و اعتبار بسيار داشت. در واقع با آنكه در دنبال 
فتح بابل به دست كورش بزرگ بيش از چهل و دو هزار تن از اسيران 
يهودى در بابل به سرزمين پدران خويش برگشتند، تجديد بناى هيكل 
به آسانى انجام نيافت چرا كه آن عده از يهود كه از قديم در اورشليم 
مانده بودند، با كسانى كه از اسارت بابل و از يك سرزمين تازه باز 
مى گشتند، ايجاد تفاهم واقعى آسان نبود، بهمين سبب بناى هيكل تا 
عدبه دوره داريوش طول كشيده بود و تزئينات آن هنوز تا دوره اردشير 
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تمام نشده بود.
مقارن سلطنت اردشير در بين يهود اورشليم پيغمبرى ناشناخته كه 
بعدها به سبب كتابش به مالكى معروف شد مى زيست كه فرارسيدن 
روز خدا را مژده مى داد و مردم را به طغيان فرا مى خواند و اين نكته 
براى اردشير كه اوضاع آنحدود را به سبب مجاورت با مصر و فنيقيه 
حساس مى ديد، مايه نگرانى بود. در همين اوقات بود كه عزرا يك 
كاهن يهودى بابل و در عين حال دبير و مسئول امور مربوط به يهود در 
دربار اردشير، به شاهنشاه پيشنهاد كرد تا وى را براى نظارت در احوال 
و امور مذهبى يهود، به اورشليم بفرستد و شاه موافقت كرد. عزرا با 
عده اى از يهوديان بابل در سال 458 پيش از ميالد به اورشليم رفت تا 
با اتكاء به فرمان اردشير با نشر و تلقين انديشه وفادارى به ايران به هر 
نوع فكر شورش طلبى پايان دهد و در عين حال قانون موسى را به 

درستى احياء و تدوين كند.
پس از اعزام عزرا، نحيما يهودى ديگرى كه خود ساقى مجلس شاه 
و از محارم و مقربان وى بود، در سال 454 پيش از ميالد براى نظارت 
در احوال يهود با اجازه و فرمان اردشير عازم بيت المقدس شد و اين 
نظارت سال ها طول كشيد. نحميا در بيت المقدس در حين مراقبت از 
اوضاع، كوشيد تا سر و صورتى به شريعت و اجراء آن بدهد. حاصل 
از  بعد  مدت ها  واقع  در  كه  است  نحيما  و  عزرا  كتاب هاى  آنها  كار 
كتاب  دو  هر  در  آنها،  يادداشت هاى  وليكن  شده  تدوين  آنها  خود 

باقى مانده است.
از  پس  درگذشت.  ميالد  از  پيش   424 ساِل  در  روايتى  به  اردشير 
اردشير يكم خشايارشاى دوم تنها به مدت 45 روز بر تخت نشست. 
به گفته تاريخ نويسان او تنها پسر اردشير يكم از ملكه داماسپيا بوده كه 
پس از مرگ پدر به پادشاهى مى رسد و چهل و پنج روز بعد توسط 
برادرش سغديانوس كه به اعتقاد برخى از همسر غير عقدى اردشير 
يكم بود به قتل مى رسد. جنازه او را همراه با جنازه پدر و مادرش، 

داماسپيا كه درست همزمان و در روز وفات اردشير يكم فوت كرده 
بود، در يك روز در پارس دفن كردند. «سغديانوس» نيز از سلطنت 
چندان بهره اى نبرد بلكه برادر ديگر وى به نام « َوهاوكا » يا « َوهوكه» 
بر وى شوريد و به فرمانروايى شش هفت ماهه او پايان داد. «وهوكه» 

بعد از به تخت نشستن، خود را داريوش دوم نام نهاد.
 با جلوس داريوش دوم انحطاط 
منازعات  كه  هخامنشى  خاندان 
به  تسليم  و  برادركشى،  داخلى، 
بود  نشانه اش  حرم  توطئه هاى 
بطور بارزى امپراتورى هخامنشى 

را به سوى ورطه نابودى كشانيد.
اين  وقايع  مهمترين  از  يكى  در 
دولت  به  دوم  داريوش  دوران، 
آتن  دولت  عليه  كه  اسپارت 
شايانى  كمك هاى  مى جنگيد، 
و  منازعات  همين  اثر  در  و  نمود 
اشتغال حريفان در جنگ پلوپونز 

بود كه يونانيان آسياى صغير و برخى از جزاير يونانى نشين كه از زمان 
گرديدند.  ايران  فرمانبردار  دوباره  بودند،  شده  مستقل  كالياس  صلح 
كه  داشت  هم  را  عيب  اين  ديپلماتيك  اصطالح  به  پيروزى هاى  اين 
تاريخ  در  كه  مى دهد  نشان  تجربه  و  مى گذاشت  بيكار  را  ايران  سپاه 
امپراتورى هاى بزرگ، وقتى ارتش يكچند بى مصرف بماند، مانند تيغى 
در غالف مانده، زنگ مى زند و طولى نكشيد كه داريوش سوم، در زمان 
حمله اسكندر تلخى اين واقعيت را چشيد. از ديگر رويدادهاى دوران 
زمامدارى داريوش دوم استقالل مصر از ايران بود كه در سال411 پيش 
از ميالد به انجام رسيد. داريوش سرانجام پس از 19 سال تاجدارى از 
بيمارى درگذشت و فرزندش اردشير دوم به جاى او به تخت نشست.
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در زمان داريوش دوم قدرت در اصل در دست پروشات يا پريزاتس، 
مادر اردشير دوم بود. از سيزده فرزندى كه پروشات براى شاه به دنيا 
آورده بود، تنها چند فرزندش زنده مانده بودند. پسر ارشدش كه ارشك 
نام داشت و دخترش آمستريس، و كوروش جوان كه چون در زمان 
مى دانست.  خود  حق  را  وليعهدى  بود،  شده  متولد  داريوش  سلطنت 
مادر نيز ظاهراً نسبت به او عالقه بيشترى نشان مى داد. مرگ داريوش 
دوم چون زودتر از آنچه انتظار مى رفت روى داد و پريزاتس نتوانست 
پسر محبوب خود كوروش را به وليعهدى برساند. شايد شاه نيز با اين 
نقشه پريزاتس موافق نبود. به هر حال با مرگ او ارشك با نام اردشير 

دوم به سلطنت رسيد.
درست  دوم،  اردشير  سلطنت 
سوءقصدى  با  تاجگذارى  روز  از 
كه برادرش كوروش جوان كه در 
نسبت  پاسارگاد  در  آناهيتا  معبد 
بى نتيجه  و  كرد  وى  جان  به 
توطئه هاى  رشته  يك  در  ماند، 
رفت.  فرو  تمام نشدنى  و  خونين 
از  اردشير  مادر  حمايت  فقط 
كوروش جوان سبب شد كه سوء 
قصدكننده، از حكم اعدام برهد و 
حتى به اصرار مادر و البته بعد از 
اطمينان  جهت  كه  قرارى  و  قول 

شاه داده شد، اردشير به كوروش اجازه داد به آسياى صغير (بخش هاى 
غربى تركيه امروزى) و مقر حكومت خويش برگردد. كوروش هم كه 
بالفاصله حركت كرد، در ليديه بدون تأمل سيزده هزار تن از سربازان 
يونانى را كه تازه با پايان يافتن جنگ پلوپونزوس بيكار شده بودند، 
استخدام كرد و براى حمله به ايران مجهز شد. در سال 401 پيش از 
ميالد، تالقى بين اردشير دوم و برادرش كوروش جوان در كنار دجله و 
در فاصله هفتاد كيلومترى از بابل در محلى كه بعدها «خان اسكندريه» 

خوانده شد، رخ داد.
شاهزاده  ديد  از  كس  همه  از  بيش  دوم  اردشير  شاهنشاهى  روزگار 
سال  در  سرانجام  وى  مى نمود،  ناپذير  پايان  ساله  پنجاه  داريوش 
پايانى اردشير دوم به تحريك گروهى ازدرباريان، در صدد رسيدن به 
شاهنشاهى و كشتن پدرش برآمد. اردشير را خواجه اى از اين كنكاش 

آگاه كرد.
اردشير ديد كه نه مى تواند اين موضوع را ناديده گيرد، چرا كه جانش 
در خطر بود و نه بى درنگ باور كند، توطئه اين گونه بود كه شبانه 
پشت  تا  داد  دستور  اردشير  بكشند،  را  او  و  درآيند  شاه  خوابگاه  به 
تختخوابش درى باز كنند و روى آن را با پرده بپوشند. در ساعت معهود 
توطئه گران، به خوابگاه درآمدند، اردشير آنها را شناخت و از در بيرون 
رفته پاسداران را خواست. پس از آن داريوش و كنكاشيان بازداشت 
شدند. به فرمان شاه، دادگاهى از قضات انجمن شاهى تشكيل گرديد 
و دادستان هايى برگزيده شدند. اردشير دستور داد تا منشى هاى دادگاه 

رأى قضات را نوشته، نزد او آورند.
پس  رفت.  كشتن  به  داريوش  نتيجه  در  دادند،  راى  اعدام  به  همه 

روى  از  را  وى  مردم  كرد.  خود  جانشين  را  آرياسپ  اردشير  آن  از 
خوش خويى و نرمى رفتار دوست مى داشتند. سپس اٌٌخوس به وسيله 
درباريان، به آرياسپ، چنين القاء كردند كه اردشير نسبت به او هم 
بدبين شده و آهنگ آن دارد كه او را هم اعدام كند، در نتيجه آرياسپ 

پيش دستى كرده، خودكشى كرد.
اردشير دوم پس از 45 سال شاهنشاهى در سال 358 پيش از ميالد، 
در سن 87 سالگى درگذشت و پسرش اُخوس با نام اردشير سوم به 

جاى او نشست.
اردشير سوم پس از اينكه به تخت 
نشست، اولين اقدامش آن شد كه 
براى رهايى از هر دغدغه اى، تمام 
قربانى  را  خود  نزديك  خويشان 
همه  فقط  نه  وى  مى گويند  كرد. 
بلكه  خويش  خواهران  و  برادران 
برادرزادگان و عموزادگان و تمام 
كسانى را كه گمان مى كرد، ممكن 
باشند،  ناراضى  سلطنت  از  است 
آغاز  همان  از  جديد  شاه  كشت. 
كار خويش، اقداماتى انجام داد كه 
بخاطر  كه  ساتراپ ها  اغتشاش  از 

ضعف و انحطاط دولت مركزى، خواب استقالل مى ديدند، جلوگيرى 
كند.

اردشير سوم در سال 338 پيش از ميالد و در بيستمين سال سلطنتش، 
توسط باگواس خواجه كه حاجب و محرم و وزير او بود، به دست يك 

طبيب فريب خورده، مسموم شد و شاه بر اثر آن درگذشت.
شايد اردشير، به سبب حسادت و سخن چينى درباريان، خواسته بود 
او را تغيير دهد و خواجه براى نگهدارى مقام خود بدينوسيله متوسل 
شده، تا شاهى را به تخت نشاند كه جوان بوده، موافق ميل او رفتار كند. 
يا آنگونه كه از يك روايت بر مى آيد و سندى براى آن ذكر نشده است، 
او در اصل مصرى بوده و براى انتقام از خشونت هايى كه وى در مصر 
بكار برده بوده، اردشير را كشته است. كينه خواجه مزبور بقدرى شديد 
بود كه پس از قتل اردشير، پيكر او را قطعه قطعه كرده، به خورد سگ 
داد. اردشير فرزندان بسيارى داشت ولى تنها نام هاى يكى دو تن از 
آنها در تاريخ ذكر شده و ظن نيرومند اين است، كه ديگران را باگواس 
خواجه كشته است. بعد از كشتن اردشير، باگواس خواجه، پسر كوچك 
شاه، بنام «آرسس» يا «ارشك» را همچون شاهزاده اى دست نشانده، بر 
تخت نشانده و خود زمام كارها را برعهده گرفت. اما اين شرايط فقط 
در حدود دو سال دوام آورد و دوست قديمى و همدست خواجه در 
نهايت بر تخت پادشاهى ايران جلوس كرد. اين دوست قديمى كسى 

نيست جز داريوش سوم آخرين پادشاه هخامنشى.
درباره اينكه او چرا به تخت شاهنشاهى نشست، سخن بسيار گفته اند 
باگواس خواجه  كه  است  اين  مى نمايد  نزديك تر  حقيقت  به  آنچه  اما 
وزير بزرگ دربار اردشير سوم كه احساس مى كرد درباريان از تسلط او 
بر آرسس چندان دلى خوشى ندارند براى مقابله با توطئه آنان، داريوش 
عدسوم را با هر حيله اى بود، به روى كار آورد تا عمًال خودش فرمانرواى 
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گمان  باگواس  زيرا  باشد.  مطلق 
شاهزاده  داريوش  كه  بود  كرده 
نيرومندى  شاه  و  نيست  زرنگى 
در  سوم  داريوش  شد.  نخواهد 
هنگام جلوس تقريباً چهل و پنج 
در  كه  نبود  كسى  و  داشت  سال 
آن سن و سال بازيچه دست يك 
خواجه حرم واقع شود. در نتيجه 
نظرات  و  اشارات  به  داريوش 
باگواس توجهى نمى كرد و وزير 
آگاهى  خود  خطاى  به  كه  بزرگ 
يافته بود، برآن شد كه داريوش را 

نيز مانند دو پادشاه پيشين از ميان بردارد. اما داريوش از اين تصميم 
باخبر شد و او را فراخواند و جام زهرى به او نوشانيد.

آغاز پادشاهى داريوش سوم با شروع حكومت اسكندر پسر فيليپ 
در مقدونيه تقريباً مقارن است و در سير تاريخ، او مانند رقيبى است كه 
سرنوشت براى اسكندر تراشيده است. داريوش سوم در سال 336 پيش 
از ميالد بر تخت نشست و سلطنتى را آغاز كرد كه دوران كوتاه آن پر 
از رويدادهاى بزرگ بود. پايان زندگى او در حقيقت پايان شاهنشاهى 

بزرگ هخامنشيان بود.
 قتل باگواس خواجه، داريوش سوم را با يك طغيان مجدد در مصر 
مقدونيه  در  ساله  بيست  اسكندر  اوقات  همان  در  درست  مواجه كرد. 
به آرام كردن طوايف شمالى سرزمين خويش سرگرم بود، داريوش 
در صدد تسخير مجدد مصر برآمد. در اوايل سال 334 پيش از ميالد 
داريوش طغيان مصر را فرو نشاند و از آنجا به پارس بازگشت تا جهت 
خويش قصرهايى بسازد و حتى در آسايش و فراغت، بناى مقبره اى را 
هم براى خود بنياد نهد طرحى كه بروز حوادث آن را ناتمام گذاشت.

در بهار سال 334 پيش از ميالد، در حوالى آسياى صغير، در كنار رود 
اولين  مى ريزد،  مرمره  درياى  به  داردانل  تنگه  آنسوى  كه  گرانيكوس 
تالقى جدى بين دو سپاه ايران و اسكندر بنام نبرد گرانيك يا گرانيكوس 
رخ داد. در حين اين نبرد و يك برخورد تن به تن خود اسكندر، به 
زحمت از آسيب زوبين مهرداد، داماد داريوش، جان بدر برد كه برادر 
مهرداد، براى انتقام مرگ برادرش با شمشير به اسكندر حمله كرد كه 
اگر كليتوس دوست صميمى اسكندر، در اينجا دست ضارب را از شانه 
قطع نكرده بود، زندگى اسكندر در خطر قطعى بود. جنگ در نهايت به 
پيروزى اسكندر تمام شد. پس از شكست، سپاه ايرانيان كه در صفوف 
مقدم جا گرفته بودند، فرار كردند ولى اسكندر به تعقيب آنها نرفت بلكه 
به سپاهيان يونانى كه در سپاه ايران خدمت مى كردند و در اين جنگ، 
در قسمت ذخيره بودند، تاخت و به استثناى دو هزار نفرى كه اسير 
گرديدند، همه اين يونانيان به دست سپاه اسكندر كشته شدند. با اين 

پيروزى، آسياى صغير به تسخير اسكندر درآمد.
ساير  توانست  آسانى  به  اسكندر  گرانيك  نبرد  در  پيروزى  از  بعد 
واليات آسياى صغير را يك به يك تسخير كند و تا نزديك به سوريه به 
سرعت پيش برود. فقط در حوالى شهر كوچك ايسوس در سوريه بود 
كه لشكر وى براى ورود به خاك سوريه با مقاومت تازه اى مواجه شد.

 در سال 333 پيش از ميالد، دومين جنگ بين اسكندر و سپاهى كه 
داريوش در بابل تجهيز و آماده كرده بود، به نام نبرد ايسوس درگرفت.

گرفته بود،  برعهده  خود،  هم  را  سپاه  فرماندهى  عنوان  كه  داريوش 
ممكن  او  سپاه  تنوع  و  كثرت  كه  كند  درك  را  نكته  اين  نتوانسته بود 
است در جنگ با يك سپاه منظم و محدود و در تنگنايى بين كوه و 
دريا دست و پا گير باشد و چنان جاى نامناسبى را براى نبرد انتخاب 
كرده بودند كه سواره نظام ايران، ميدان عمل نيافت. كم مانده بود كه 
خود داريوش در هنگام نبرد اسير شود ولى ايرانى ها خيلى فداكارى 
كرده نگذاشتند، اسكندر به شاه برسد و او فرصت يافته، بر اسب نشسته 
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پرونده 
فرار كرد. يكى از سردارهاى اسكندر، چادرهاى داريوش را كه خانواده 
داريوش شامل مادر و زن و دختر و خواهر او در آن بودند، همراه با 
غنائم فراوان تصرف كرد. داريوش در پى اين شكست تقاضاى صلح 
كرد تا با پرداخت غرامت خانواده اش را پس بگيرد اما اسكندر نپذيرفت 
و الجرم چندى بعد جنگ نهايى ميان سپاه او و ارتش داريوش سوم 

در گرفت.
در سال 331 پيش از ميالد، در نبرد گوگمل اسكندر براى سومين 
بار با سپاه داريوش برخورد. وقتى جنگ در گرفت كثرت سپاه ايران 
در ابتدا باعث وحشت و دغدغه اسكندر شد و به نظر مى آمد كه اين 
ديد،  را  ايرانيان  پافشارى  كه  اسكندر  اما  مى شوند  فاتح  ايرانيها  بار 
حمله را بر شخص داريوش، متمركز كرد و جراحتى بر وى وارد 
آمد. داريوش فرار كرد و فرار او، باعث فرار قسمتى از قشون گرديد 
آن  فقط  بابل  در  اسكندر  افتاد.  اسكندر  دست  به  بالفاصله  بابل  و 
اندازه توقف كرد كه لشكرش از خستگى راه بياسايد و بعد از يكماه 
استراحت فتح شوش و پرسپوليس را الزام كرد. فتح شوش پايتخت 
دنبال  به  اسكندر  شد.  ميسر  بعد  روز  بيست  هخامنشيان،  زمستانى 
مورخ،  ديودور  بقول  كه  پرسپوليس  داريوش  ديگر  پايتخت  تسخير 
سرزمين  راه  بالفاصله  نبود  آن  از  ثروتمندتر  شهرى  آفتاب  زير  در 

پارس را پيش گرفت.
اين  مقابل  در  مقاومت  شوش  سقوط  و  داريوش  گريختن  از  پس 
بيگانه بى فايده بنظر مى رسيد، با اين وجود يك سردار پارسى به نام 
كه  تنگه اى  در  شديد،  و  جسورانه  مقاومتى  او  مقابل  در  آريوبرزن 
كه  شد  باعث  او  داد.  نشان  خود  از  است،  پارس  دربند  به  موسوم 
به  شدند،  مجبور  اسكندر  سپاه  بگذرد.  تنگه  اين  از  نتواند  اسكندر 
همان ترتيبى كه ايرانى ها در جنگ ترموپيل اقدام كرده بودند، عمل 
كرده و از پشت سر ايرانى هايى كه تنگه را بسته بودند، به آنها حمله 
يگانه  آريوبرزن،  دفاع  مى نويسند  بطوريكه  كند.  باز  را  راه  و  كرده 
آورد.  بعمل  زمان،  آن  در  ايران  كه  بوده  درستى  و  صحيح  مدافعه 
سرانجام فقط چند ماه بعد در سال 330 پيش از ميالد، داريوش سوم 
نشده و درصدد  هنوز مأيوس  پى  پى در  كه با وجود شكست هاى 
بود قشون جديدى تجهيز كند، يكچند در اكباتان (همدان) ماند اما 
وقتى اسكندر در تعقيب داريوش از پارس راه ماد را پيش گرفت 
ساتراپ  بسوس  با  نيافت.  توفيقى  سپاه  تجهيز  براى  نيز  داريوش  و 
باختر كه خويشاوند داريوش سوم محسوب مى شد و عده اى از 
بزرگان پارس، از جانب رى به واليت خاورى عزيمت كردند. در 
حدود دامغان امروزى بسوس، كه از آمدن اسكندر مطلع شده بود، 
گريخت  باختر  سوى  به  و  زد  مهلكى  زخم  كشتن،  قصد  به  را  شاه 
بالين  به  وقتى  اسكندر  خواند.  ايران  شاه  پنجم،  اردشير  را  خود  و 
داريوش رسيد او از آن زخم ها فوت كرده بود. و با مرگ او شالوده 

بيش ار دو قرن زمامدارى هخامنشيان از هم پاشيد.
بر  بنيادين  تأثيرى  كه  هخامنشيان  دوران  در  ايران  تمدن  شناخت 
ايران  فرهنگ  جامع  شناخت  براى  گذارده است،  پسين  دوران هاى 
كه  است  درست  اين  عنوان،  و  نام  نظر  از  مى باشد.  گريزناپذير 
به  را  خود  جاى  سپس  و  پاييد  دراز  دورانى  ماد  بزرگ  شاهنشاهى 

شاهنشاهى  آنكه  مهم  بسيار  نكته  ولى  سپرد،  هخامنشى  شاهنشاهى 
هخامنشى چيزى جز تداوم دولت و تمدن ماد نبود. همان خاندان ها 
و همان مردم، روندى را كه برگزيده بودند با پويايى و رشد بيشتر 
تداوم بخشيدند و در پهنه اى بسيار پهناور، آن را تا پايه بزرگ ترين 

شاهنشاهى شناخته شده جهان، گسترش دادند.
زمان ماندگارى شاهنشاهى هخامنشى، 220 سال بود. فرمانروايى 
آنان در قلمرو شاهنشاهى – به خصوص در آغاز – موجب گسترش 
و  علمى  پژوهش هاى  تشويق  حتى  و  بازرگانى  تامين  كشاورزى، 
به  نيز  شاهنشاهى  اين  اخالقى  پايه هاى  بوده است.  نيز  جغرافيايى 
ويژه در دوره كسانى مانند كورش و داريوش بزرگ متضمن احترام 
نيرومندان  برابر  در  ناتوانان  از  پشتيبانى  و  پيرو  مردم  باورهاى  به 
بوده است، از ديدگاه تاريخى جالب توجه است. منشور كوروش در 
هنگام پيروزى بر بابل را، پژوهشگران يك نمونه از پايه هاى حقوق 

مردم در دوران باستان برشمرده اند.
كورش در دوران زمامدارى خود، از سياست اقتصادى و اجتماعى 
عاقالنه اى كه كمابيش بر اساس خواسته هاى كشورهاى وابسته بود، 
پيروى مى كرد. از اين سخن او كه مى گويد: «رفتار پادشاه با رفتار 
شبان تفاوت ندارد، چنانكه شبان نمى تواند از گله اش بيش از آنچه 
مردم  و  شهرها  از  پادشاه  همچنان  بردارد.  مى كند،  خدمت  آنها  به 
همان قدر مى تواند استفاده كند كه آنها را خوشبخت مى دارد.» و نيز 
از رفتار و سياست همگانى او، به خوبى پيداست كه وى تحكيم و 
تثبيت پادشاهى خود را در تأمين خوشبختى مردم مى دانست و كمتر 
به دنبال زراندوزى و تحميل ماليات بر كشورهاى وابسته خود بود. 
او در دوران كشورگشايى نه تنها از كشتن و كشتارهاى وحشتناك 
خوددارى كرد بلكه به باورهاى مردم احترام گذاشت و آنچه را كه 
از كشورهاى شكست خورده ربوده بودند، پس داد. بر اساس تورات، 
پنج هزار و چهارصد ظرف طال و سيم را به بنى اسراييل مى بخشد، 
به  و  مى آرايد.  و  مى سازد  را  شكست خورده  مردم  پرستش گاه هاى 
جز  مى خواستند  «همه  كه  بوده  گونه اى  به  او  رفتار  گزنفون،  گفته 
خواسته او چيزى بر آنها حكومت نكند.» كمبوجيه با آنكه از كياست 
كورش بهره اى نداشت و از سياست آزاده وى پيروى نمى كرد، در 
شكست خورده  مردم  از  ماليات  گرفتن  به  خود  توانمندى  دوران 
قانع  چند  هديه هايى  گرفتن  به  بزرگ  كورش  مانند  نپرداخت، بلكه 

بود.
توسعه  با  است  مقارن  هم  اول  اردشير  و  بزرگ  دايوش  دوران 
زمامدارى  اما  هخامنشى.  امپراطورى  در  كشوردارى  مبانى  بسط  و 
خشايارشا، و شاهانى كه پس از اردشير اول بر تخت كيانى تكيه مى 

زنند چندان همسو با كرده هاى كوروش بزرگ نيست.
هخامنشيان 220 سال (از 550 تا 330 پيش از زادروز مسيح) بر 
دانوب  تا  سند  رود  از  روز  آن  شناخته شده  جهان  از  بزرگى  بخش 
راندند.  فرمان  آفريقا  خاورى  شمال  تا  ميانه  آسياى  از  و  اروپا  در 
بزرگ  كوروش  آن  بنيانگذار  كه  هخامنشيان  بزرگ  امپراطورى 
اولين  و  بزرگترين  به  يونسكو  جهانى  سازمان  در  بود  انشان   شاه 

امپراطورى جهان طبق اسناد به ثبت رسيده است.
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پرونده 

مقاله اى كه در پى مى آيد هر چند نمى تواند در همه زمينه ها نظرگاه 
ايرانشهرباشد وليكن اشاره هايى به كارهاى بسيار پر اهميتى مى نمايد 
كه هخامنشيان با استناد به متون تاريخى در دوران باستان به انجام 

رسانده اند.

دكتر جهانگير مظهرى پس از سال ها تحقيق و مطالعه مدعى است 
نداشته است.  بر  پرده  تمامى آن  از  هنوز  كه  شده  نائل  كشفى  به  كه 
بازگشته  روزى  چند  براى  ايران،  از  دورى  سال   25 از  پس  كه  او 

مى گويد:
«تا كتابم كه در آن براى شرح كشف خود را شواهد كافى آوردهام، 
در  كه  است  مدعى  او  كنم.»  اعالم  چيزى  نمى توانم  نشود،  چاپ 
جست وجوهايش نشانه ها و شواهدى يافته كه ثابت مى كند درست 
امپراتورى  فروپاشى  و  اسكندر  از  سوم  داريوش  شكست  از  بعد 
پراكنده  ايرانيان  از  بسيارى  ميالد،  از  پيش  سال 330  در  هخامنشى 
شدند و آنها كه به آمريكاى مركزى راه يافتند امپراتورى هاى ديگرى 
را  قاره  اين  كلمب  كريستف  از  قبل  آنان  واقع،  در  و  نهادند  بنيان 
كشف كرده اند! او واكنش دنياى غرب را نسبت به اين ادعا مى داند. 
هرچند كه مى گويد برايش اصًال اهميتى ندارد. سپس با عصبانيت به 
اهداى يك اطلس جغرافيايى در همين اواخر به ملكه انگلستان اشاره 
مى كند كه در آن كلمه فارس را از خليج فارس پاك كرده و فقط به 
كلمه خليج اكتفا كرده اند و مى گويد: «انتظار تشويق و تكريم ندارم 
داشته  دوست  شايد  نيست  آنها  نفع  به  من  كشف  در  چيزى  چون 
باشند دزدان دريايى تاجرنماى اسپانيولى ايتاليايى كاشف قاره شان 

باشند تا دريانوردان غيور ايرانى.»
دامنه صحبت هاى او بسيار گسترده است. از تاريخ آغاز مى كند، به 
جغرافيا كه مى رسد ما را در احاطه نقشه هايش كه به ديوار نصب 
كرده قرار مى دهد و در زبان شناسى و مردم شناسى حل مى شود. 

جمع وجور كردن گفته هاى او كارى دشوار است.
جهانگير مظهرى متولد سال 1311 در تهران، تحصيالت دانشگاهى 
چند  ادبيات  و  جامعه شناسى  رشته هاى  در  پاريس  و  ايران  در  را 
فرهنگى در محضر اساتيدى چون ژرژگوريچ، ريمون آرون، هانرى 
ماسه و... به پايان رساند و از آن پس ضمن تدريس و تحقيق در 
مورد ايران به سخنرانى هاى بسيار در كشور هاى مختلف پرداخته 

است.
«نقش انسان در آفرينش اهورايى»، «گناه آفتاب»، «جلوگيرى هاى 
به  ترجمه هايى  و  مقاالت  و  خاكستر»  بدون  و  دود  «بى  نامرئى»، 
كتاب  سرانجام  و  فارسى  و  انگليسى  اسپانيولى،  فرانسه،  زبان هاى 

دكتر جهانگير مظهرى در گفتگويى با يكى از خبرگزارى هاى داخل ايران مدعى شد:

هخامنشيان كاشف قاره آمريكا

مصاحبه اى  زير  متن  اوست.  آثار  از  هخامنشى»  پارسيان  «آمريكايى 
است كه با ايشان صورت گرفته است.

و اما درباره كشف شنيدنى شما آقاى دكتر...
ـ از كلمب شروع كنم كه ماجراى جالبى دارد. پوزادينوس يونانى 
دانشمند  بود.  كرده  محاسبه  كيلومتر   28900 را  زمين  كره  محيط 
ديگرى به نام اراتوس تِنِس، 150 سال پيش از او، با بررسى زاويه 
تابش خورشيد به عدد دقيق ترى رسيده بود. اندازه گيرى او دور كره 
زمين را 39500 كيلومتر نشان مى داد كه به رقم 40000 كيلومتر بسيار 
داشت،  دست  در  كلمب  كريستف  كه  نقشه اى  ولى  است.  نزديك 
براساس اندازه گيرى پوزادينوس تنظيم شده بود، يعنى همان 28900 
كيلومتر. در نتيجه وقتى كلمب به دريا زد و به جزاير درياى كارائيب 
رسيد با محاسبه مقدار ميل دريايى پيموده شده، اطمينان داشت كه 
رسيد  كه  سندومين  جزيره  به  يعنى  رسيده  آسيا  سواحل  و  هند  به 
خيال مى كرد به سيپانگو رسيده چون سفرنامه ماركوپولو را راهنماى 
خود قرار داده بود. تاريخ اين زمان را 12 اكتبر 1492 ميالدى عنوان 
مى كند. در كتاب «مداركى براى تاريخ كوبا» از اورتن سيا پيشاردو 
كلمب  به  آنجا  بوميان  كه  است  آمده   (Orten sia Pichardo)
يادآورى كردند كه نام جزيره اى در آن نزديكى، كوباست و كلمب 
ابتدا اشتباهًا كولبا و سپس كوبا را در سفرنامه اش ثبت كرد. از همين 
جا متوجه مى شويم كه اسپانيايى ها كلمه كوبا را به آنجا نبردند، بلكه 
كوبا قبل از آنها اين نام را داشته است. كوبا اسمى بومى نيست. كوبا 
در غرب درياى خزر قرار دارد و در شمال باكو مثل كيوتو و توكيو 
و داريان و انادير در كنار باب برينگ كه نام هريك وارونه نام اولى 
است. در همين كتاب به جزيره اى به نام بابك (Babeque) اشاره 
طالى  كه  داشت  شهرت  و  نيست  امروز  نقشه هاى  روى  كه  شده 
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زيادى در آن جمع آمده و كلمب قصد داشت هر طور شده خود را 
به آنجا برساند و طبق نوشته خودش بدان «چنگ بيندازد». ما مى دانيم 
كه بابك شهرى است كه اردشير بابكان، سرسلسله ساسانيان، از آن 
برخاسته است. آنچه كلمب را به رفتن به هند ترغيب كرد، برخالف 
ادعايش، تجارت ادويه و ابريشم نبود، بلكه رسيدن به جواهرات و 
طالهاى جمع آمده در چين و هند بود. ماركوپولو ثروت كالنى از 
همين راه به دست آورده بود و شرح آن را در كتاب خاطراتش نوشته 
بود و همين شرح طمع كلمب را برانگيخته بود. در زندگى نامه اى كه 
اخيراً از كريستف كلمب منتشر شده، وابستگى او را به خانواده اى از 

راهزنان دريايى روشن كرده اند.
شاهد ديگر بالبوآى تازه از زندان بيرون آمده است.

بالبوآ (Balboa)، يكى از سركردگان مهاجمان اسپانيولى، با رسيدن 
به سرزمينى كه امروز آن را پاناما مى خوانند نيز گزارش كرد كه به 
طولى  مى گفتند.  داريان  يا  دارين  آن  به  كه  گذارده  پاى  خشكى اى 
نكشيد كه او زهر داريان را هم تجربه كرد. زهرى كه بوميان كماندار 
تير خود را به آن آغشته مى كردند تا دشمن را در كمتر از 24 ساعت 
خود  با  مهاجمان  كه  نامى نيست  هم  دارين  بنابراين  درآورد.  پاى  از 
آورده باشند. ترديدى هم ندارم كه اين نام نمى تواند برگرفته از يكى 
از زبان هاى بومى آنجا باشد. دارين نامى ايرانى و منسوب به داريوش 

سوم است.
هرمان آرسينيگا (Herman Arciniega)، بزرگمرد تاريخ معاصر 
كلمبيا كه در پايان قرن گذشته در 99 سالگى ما را ترك كرد، در كتاب 
آن سوى تاريخ با بيان شواهد بسيار خواننده را آگاه مى كند كه نبايد 
به غلط بپندارد كه هرچه ستودنى است از اروپا به آمريكا برده شده 
است. او براى مثال به كتابى اشاره مى كند كه پيش از «كشف» كلمب 

در فرانسه به چاپ رسيده و در آن از وجود ذرت در اروپا ياد شده 
و گفته شده بود از پارس (Persia) وارد مى شده است. درحالى كه 
هميشه فكر مى كردند ذرت از گياهان بومى آمريكا بوده و از آنجا به 

ساير نقاط جهان رفته است.
به مطالعه تطبيقى زبان ها اشاره كرديد. با توجه به اشاره تان به 
مثال هاى  مايليم  دست،  اين  از  مواردى  و  دارين  كوبا،  واژه هاى 

بيشترى بيان بفرماييد.
 (Tigre) تيگره  رود  نام  دست  اين  از  مهم  و  واضح  مثال  يك  ـ 
است. تيگره همان دجله خودمان است با ريشه اى در زبان بابلى كه 
سركوبى  براى  داريوش  مى گفتند.  تيگره  آن  به  هخامنشيان  زمان  در 
بارها  خود  نوشته هاى  سنگ  در  و  بود  كرده  عبور  آن  از  شورشى ها 
كتاب  در   (Pierre Lecoq) لوكوك  پى ير  است.  كرده  ياد  آن  از 
اين  ريشه  كه  مى دهد  توضيح  هخامنشى  پارسيان  نبشته هاى  سنگ 
كلمه همان تير فارسى است كه سرعت حركت آب رود را مى رساند. 
هرودت نيز شرح جالبى از جريان بسيار تند آب اين رود (كه به تير 
از كمان رها شده مى ماند) آورده و نوشته كه چون قايقرانى بر روى 
اين رود از هر دو طرف غيرممكن بوده است، قايقرانانى كه در جهت 
حركت آب مى رفتند و چيزى براى فروش با خود مى بردند، االغى 
هم در قايق سوار مى كردند تا با رسيدن به آن سوى رود، كاالهاى 
خود و قايق را بفروشند و با االغ به محل اول برگردند. نخستين بار 
رود  اين  نام  برساند.  بابل  به  را  خود  تا  گذشت  تيگره  از  كوروش 
امروز تقريبًا در تمام كشورهاى آمريكاى مركزى و جنوبى به چشم 
مى خورد. در شبه جزيره بزرگ يوكاتان، رودى، درياچه اى و برج و 
بارويى به اين نام، يعنى تيگره وجود دارد. در ونزوئال، رودى و شهر 
بزرگى به نام تيگره و رود كوچك ترى به نام تيگريتو تيگره كوچك 
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يا تيگره كوچولو وجود دارد. در پرو نيز رودى به نام تيگره و باز هم ادا

رود ديگرى به نام تيگريتو جارى است.
يوكاتان  در  كشيش  يك  است.  مانى  كلمه  به  مربوط  ديگر  مثال 
پيروان  به  مربوط  كه  بود  معتقد  چون  و  كرد  پيدا  زيادى  نوشته هاى 
بت  يعنى   (Idolatre) ايدوالتر  را  آنها  او  كه  است  ديگرى  دين 
پرست و خرافاتى مى شمرد، همه را با افتخار در برابر چشمان بوميان 
سوزاند. اين واقعه در شهرى به نام مانى (Mani) اتفاق افتاد. مانى 
در زمان شاپور اول ساسانى ادعاى پيامبرى كرد ولى اين نام پارسى 
پيش از او هم در زبان هخامنشيان وجود داشت. مهاجمان اروپايى، 
طال  به  رسيدن  براى  بودند،  طال  پرستندگان  يا  جويندگان  بيشتر  كه 
كشتار  از  منشى،  دد  و  جنايت  هيچ  از  بازيافته،  سرزمين  چپاول  و 
بوميان و غارت آنان گرفته تا هر كار ناپسند ديگر، فروگذار نكردند. 
آنان ستايشگران ماه، آفتاب، چشمه سارها و كوهستان را ايدوالتر يا 

بت پرست ناميدند.
پس نظر شما اين است كه ايرانى ها از ناحيه تنگه پاناما به آمريكا 

رسيدند؟
آبراه  كندن  با  بعدها،  ولى  رسيدند  السالوادر  به  ابتدا  آنها  خير،  ـ 
داريان، كوهستان بلند سييرانوادا را دور زدند و به طرف پرو و برزيل 
رفتند. نظر ديگرى هم وجود دارد مبنى بر اينكه ورود به آمريكا با 
انجام  آالسكا  نزديكى  در  برينگ  باب  ناحيه  از  سيبرى  از  گذشتن 
گرفت. در اين ناحيه است كه كوهستان انادير، رود انادير، شهر انادير 
به  قاره اى  از  را  آنها  ردپاى  اسامى همگى  اين  داريم.  انادير  خليج  و 
قاره ديگر به اعتقاد من، انادير مثل كوبا و باكو برگرفته از دارين و 
منسوب به حكومت ايرانى است. در پاناما كوه دارين، خليج دارين، 
رود دارين و شهر دارين وجود دارد كه االن هم به همين نام هستند.

زمان مشخصى براى آغاز اين دريانوردى ها وجود دارد؟
ـ رفت وآمد ميان جزاير اقيانوس آرام و آمريكاى مركزى از ديرباز 
عادى بوده، ولى نخستين بار ايرانيانى كه نتوانستند بعد از فروپاشى 
امپراتورى هخامنشى خود را به ناوگان بزرگ و دست نخورده خود 
در درياى سرخ و خليج فارس برسانند (330 پيش از ميالد) از شمال 
اقيانوس هند گذشتند و از البه الى جزاير اقيانوس آرام خود را به 
هرودوت  رساندند.  مركزى  آمريكاى  جنوب  در  السالوادر  سواحل 
نفر  هزار   241 شاه  خشايار  لشكركشى  در  را  كشتى ها  سرنشينان 
روزمره  نيازهاى  و  آذوقه  فقط  كشتى ها  اين  از  بسيارى  مى شمارد. 
نيروى دريايى را حمل مى كردند. برخى از آنها نيز غرق شدند. باستان 
شناسان در كشفيات اخيرشان، در ته درياى مديترانه و شمال اقيانوس 
هند كشتى هايى پيدا كرده اند كه بشكه هاى شراب و كالهخود در آنها 
يافت شده است و از روى كالهخودها حدس زده اند كه دست كم 
ياد  به  باشد.  ايرانى  بايد  اقيانوس  در  شده  يافت  كشتى هاى  از  يكى 
داشته باشيم كه وقتى صحبت از نيروى دريايى مى كنيم، منظور 4 يا 
5 كشتى معمولى نيست. براى حمله به آتن ناوگان مجهزى الزم بود. 
به نوشته هرودت، در زمان خشايار شاه 1207 كشتى مجهز جنگى 
از راه كانال سوئز وارد درياى مديترانه شده بودند. هدايت كشتى ها 
عمومًا به عهده فنيقى ها بود. آنها در جنگ با آتن 300 كشتى به نفع 

ايران وارد جنگ كرده بودند.
البته  بوده است.  سختى  بسيار  كار  سوئز  كانال  حفر  خود  اصًال 
ولى  كرده است  حفر  را  آن  داريوش  كه  هستند  آن  منكر  بسيارى 
شازده  نويسنده  اگزوپرى،  دوسنت  آنتوان  مهمى است.  مطلب 
كنيد،  متحد  هم  با  را  انسان ها  مى خواهيد  «اگر  مى گويد:  كوچولو، 
چنين  نيز  داريوش  سرمشق  گويا  بسازند.»  هم  با  را  چيزى  بدهيد 
اندرزى بود. ملت هاى زيادى زير پرچم او زندگى مى كردند و وى 
خود  براى  سوئز  حفركانال  ابتكار  بود.  برخوردار  ويژه اى  اقتدار  از 
داريوش بزرگ چندان اهميت داشت كه يكى از سنگ نبشته هاى سه 
زبانى خود به خط ميخى را به آن اختصاص داد و آن را در همان 
آبراه نصب كرد. [اين سنگ نبشته ها اكنون در موزه قاهره نگهدارى 
مى شود] داريوش شاه در اين سنگ نبشته ها مى گويد: «من پارسى ام. 
از پارس مصر را گرفتم. سپس فرمان دادم اين آبراه را بكنند. از رودى 
پارس  از  كه  دريايى  سمت  به  است  جارى  مصر  در  نيل  نام  به  كه 
و  بودم  داده  فرمان  كه  چنان  آن  شد.  كنده  آبراه  اين  سپس  مى آيد. 
كشتى ها از مصر و از راه اين آبراه به سوى پارس روان شدند. آنچنان 
كه من مايل بودم.» (برگرفته از ترجمه فرانسوى متن در كتاب سنگ 
نبشته هاى پارسيان هخامنشى از پى ير لوكوك). اگر سنگ نبشته سوئز 
كوچك بود و مثًال در جيب جا مى گرفت، بدون شك كسى از پيدا 
شدن آن آگاه نمى شد. البته غربى ها تمام ابتكار و افتخار مربوط به 
حفر اين كانال را به فرديناند دولس پس (F.de Lesseps) ارزانى 
گرفت.  ناديده  را  داريوش  ابتكار  نمى توان  ميان  اين  در  اما  داشتند، 

هرودت دست كم چهار بار به آن اشاره مى كند.
قضيه از چه قرار بود؟

به  مى برد،  سر  به  مصر  در  ماموريتش  مناسبت  به  كه  دولس پس  ـ 
تشويق سعيد پاشا و با كمك تعداد زيادى كارگر مصرى، كانال سوئز 

را خاكبردارى و بازگشايى كردند.
سوئز  كانال  درباره   (Collins) كالينز  انگليسى  فرهنگ  متاسفانه 
كه  مصر  شرقى  شمال  در  واقع  دريا،  سطح  در  «كانالى  مى نويسد: 
سرخ  درياى  به  را  مديترانه  و  مى كند  قطع  را  سوئز  خشكى  باريكه 
همت  به   1869 تا   1854 سال هاى  فاصله  در  كانال  اين  مى پيوندد. 
طول  شد.  ساخته  مصرى ها  و  فرانسوى ها  سرمايه  با  و  دولس پس 
دولس پس مارى  فرديناند  ويكونت  است.»  كيلومتر   163 كانال  اين 
سوئز،  كانال  از  واقع  در  كه  بود  فرانسوى  ديپلماتى   (1805-1894)
كه قرن ها بدون استفاده مانده بود، خاكبردارى كرد و آن را دوباره 
كانال  اين  واقعى  بناكننده  از  غربى ها  ولى  كرد.  باز  نوزدهم  قرن  در 

نامى نبرده اند.
يادآورى  تاريخش  در  بار  سه  هرودوت  كه  است  حالى  در  اين 
مى كند كه «آبراه سوئز را داريوش بزرگ پارسى ساخت.» امروزه در 
اطراف اين كانال بعضى نام ها مانند دندارا (Dendara) و وادى دارا 

هنوز به چشم مى خورد.
نكته مهم ديگرى كه گاه باعث اشتباه نويسندگان دايره المعارف ها 
شده است اشاره هرودوت به كوشش نكوس براى حفر اين كانال است 
 (Psammetique) پسر پزامتيك (Necos) كه ناتمام ماند. نكوس
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پادشاه مصر بود كه پس از پدر به سلطنت 
زد  آبراهى  كندن  به  دست  نكوس  رسيد. 
كه درياى مديترانه را به اريتره بپيوندد. و با 
آنكه 120 هزار مصرى در كار كندن آبراه از 
بين رفته بودند، كار همچنان ادامه داشت تا 
اينكه پيشگوى معبدى به نكوس هشدار داد 
كه آنچه مى كند به نفع يك «بربر»، يك غير 
مصرى (داريوش) تمام مى شود. نكوس كار 

را رها كرد و به جهان گشايى پرداخت...
تمام  كانال  حفر  كار  ترتيب،  اين  به 
دستور  اول  داريوش  سپس  شد.  رها  نشده 
نام  به  و  كردند  تمامى حفر  به  را  كانال  داد 
كه  چنان  رساند،  ثبت  به  تاريخ  در  پارسيان 
پس  كه  است  «آبراهى  هرودوت:  نوشته  به 
(داريوش  پارسى  مرد  دست  به  نكوس  از 
بزرگ) به اتمام رسيد.» طول كانال به اندازه 
چهار روز كشتيرانى است. دو قايق بزرگ با 

سه رديف پاروزن مى توانند از كنار هم از عرض كانال عبور كنند و 
آب كانال از رود نيل مى آيد.

آتوس  كانال  ديگر  كانال  يك  حفر  و  گشايش  جزئيات  هرودوت 
شرح  بزرگ  داريوش  پسر  خشايارشاه  دست  به  نيز  را   (Athos)
نداشته ايم.  اطالعى  آن  درباره  تاكنون  ما  از  بسيارى  كه  مى دهد 
به  رسيد  كه  آتوس  كوه  به  آتن  طرف  به  لشكركشى  در  خشايارشاه 
ياد آورد كشتى هاى پدرش ناچار شده بودند كوه آتوس را دور بزنند 
و بر اثر آن دچار توفان شدند و نيمى از آنها از بين رفتند. پس براى 
نشان دادن نيروهاى برتر خود دستور داد به كوه شالق بزنند: «اى كوه 
خود را نرم كن تا سپاهيان من از درون تو بگذرند ورنه...» سپس به 
نشانه اطاعت كوه از فرمان او، با كمك گرفتن از ساكنان اطراف كوه 
آتوس و سپاهيانش، در مدت بيشتر از يك سال موفق به حفر آبراهى 
از زير كوه شد كه دو كشتى در كنار هم در حال رفت و برگشت 
سال  دو  است.  پرآوازه  و  بلند  كوهستانى  آتوس  مى گذشتند.  آن  از 
پيش مجله نيويورك تايمز از كشف كانال آتوس با جست وجوى 
يك گروه كاوشگر انگليسى يونانى خبر داد. هرودوت تمام جزئيات 
حتى تعداد حفاران، نژاد آنها و كيفيت كارشان را نوشته است. جونز، 
كاشف اين كانال، خوشبختانه بروز داده است كه كانال را خشايارشاه 
پسر داريوش بزرگ كه كانال سوئز را حفر كرده بود كنده است و 
اذعان دارد كه فنون ساخت آن با كار پيشرفته ترين وسائل امروزى 

قابل مقايسه است.
و آبراه هاى سوئز و پاناما، هر دو نقش بسيار مهمى در منطقه داشته 

و دارند.
در  قديم  بزرگ  هاى  تمدن  بيشتر  اند.  هم  شبيه  بسيار  اينها  بله،  ـ 
اطراف آن و به ويژه در شرق آن ديده مى شود. به نظر من مديترانه 
و  ناميد  غربى»  «مديترانه  را  آن  مى توان  كه  دارد  وجود  هم  ديگرى 
شامل درياى كارائيب و خليج مكزيك است. قديم ترين تمدن هاى 

كانال  و  سوئز  كانال  داشته اند.  وجود  ناحيه  اين  در  التين  آمريكاى 
پاناما هم دو نقطه بن بست را به هم باز مى كنند و در تسهيل رفت و 
آمد و تجارت و بازرگانى و جهان گشايى نقش بسيار مهمى داشته اند. 
سوئز آسيا و اروپا را از آفريقا جدا كرد. پاناما دو اقيانوس را به هم 
پيوست و آمريكاى شمالى و مركزى را از آمريكاى جنوبى جدا كرد. 
حفر  ايرانيان  نيز  را  پاناما  كانال  كه  نيست  ترديدى  گونه  هيچ  جاى 

كردند و آن را به ياد داريوش آبراه داريان ناميدند.
چه مسيرى را براى رسيدن به آمريكا پيشنهاد مى كنيد؟

بسيار  مى كنيم  صحبت  آن  از  كه  زمانى  در  ايران  كه  بگويم  قبًال  ـ 
گسترده بوده است. داريوش در كتيبه اش، در زير دو رديف مردانى 
كه تخت او را روى دست مى برند، اشاره مى كند كه اگر مى خواهيد 
بدانيد چند ملت اين امپراتورى را تشكيل مى دهد به لباس هاى مردان 
را  داريوش  تخت  قوميت  يا  مليت   28 نماينده  نفر،   28 كنيد.  نگاه 
حمل مى كنند. داريوش در جاى ديگرى اسامى يكايك اين ملت ها 
ساخت  كار  در  مختلف  ملل  و  اقوام  زمان،  آن  در  است.  آورده  را 
سازى،  ساختمان  دريانوردى،  جنگى،  عمليات  صنعت،  پرداخت،  و 
بافندگى و... همكارى داشتند و همان طور كه اشاره كردم، فنيقى ها 
يكى از اين اقوام تابع امپراتورى بودند كه نه تنها هدايت كشتى ها را 
بر عهده داشتند، بلكه در لشكركشى خشايارشاه به او كمك كردند. 
آنها توانستند براى رسيدن به آمريكاى مركزى همان مدارى را طى 
كنند كه در آغاز در جنوب ايران اختيار كرده بودند و بدان عادت 
داشتند. آنها از شمال اقيانوس هند و اقيانوس آرام وارد شدند و با 
پشت سر گذاشتن جزاير پلى نزى و ميكرونزى به غرب آمريكاى 
و  «پناهگاه  يعنى  السالوادر  اينكه  جالب  رسيدند.  والسالوادر  مركزى 
پناه دهنده». تمام منطقه آمريكاى مركزى دارين نام داشته است. البته 
به آن پانام هم مى گفتند كه امروزه شده پاناما. جالب تر اينكه پانام 
همان روبنده اى است كه موبدان زرتشتى جلو دهان خود مى بندند تا 

تنفس و بازدمشان آتش مقدس را آلوده نكند.

C  Copyright 2013 Ketab Corp.2323 مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره12، جدول ايرانشهر شماره 59، همراه با ششمين ضميمه پزشكى و سالمت ايرانشهر، نوامبر2013



پرونده

برگرفته از فر ايران

بزرگ ترين  ـ  هخامنشيان  از  پس  سال   500 حدود  ساسانيان 
سرزمين   سراسر  بر  ـ  خود  عصر  در  جهان  امپراتورى [شاهنشاهى] 
ايران، حكومت مى كردند اما در متون بر جاى مانده از ساسانيان، هيچ 

ياد آورى دقيق و واضحى از هخامنشيان به ثبت نرسيده است.
زمان  در  كه  كشور هايى  كالسيك  تاريخى  متون  در  كه  حالى  در   
هخامنشيان در پهنه  ى اين بزرگ ترين امپراتورى (شاهنشاهى) جهان، 
قرار گرفته بودند، اطالعات بسيارى درباره ى امپراتورى(شاهنشاهى) 
گسترده هخامنشيان وجود دارد. مصريان، يهوديان و يونانيان تحت 
تاثير هخامنشيان قرار گرفتند و در متون و كتيبه هاى خود از آنان ياد 
كرده اند و سوال اين است كه چرا ساسانيان در آثار خود يادى از 

هخامنشيان نكرده اند؟
ساسانيان در سده  سوم ميالدى، از اياالت پارس برخاستند. يعنى همان 

ايالتى كه هخامنشيان، 500 سال پيش از آنان، از آن جا برخاسته بودند.
تالش  ساسانيان  كه  نوشتند  خود  آثار  در  غرب  باستانى  مورخان 
كردند تا عظمت امپراتورى (شاهنشاهى) هخامنشيان را دوباره احيا 
كنند. هخامنشيان و ساسانيان وجوه اشتراك بسيار ديگرى نيز دارند 
كه شايد نشانگر اين نكته  باشند كه ساسانيان تحت تاثير سياست هاى 
زمان  در  اما  بوده اند.  هخامنشى  (شاهنشاهى)  امپراتورى  پيشين 
آنان  دهد،  نشان  كه  است  نشده  ثبت  نوشتارى  اثر  هيچ  ساسانيان، 

پادشاهان 500 سال پيش از خود را به ياد دارند.
با مطالعه آثار نوشتارى بر جاى مانده از پادشاهان هخامنشى، اين 
پرسش در ذهن باستان شناسان و استادان تاريخ باستان مطرح شد كه 
آيا ممكن است چنين شاهنشاهى عظيمى (هخامنشى) كه تا قرن ها 
بر  عميق  تاثير  همسايه  سرزمين هاى  حكومت هاى  بر  خود  از  پس 

جاى گذاشت، از ياد هم وطنان پارسى خود رفته باشد؟
آنان اين سوال را مطرح كردند كه چگونه ممكن است كه ايرانيان 
(كاخ  تخت جمشيد  در  ما  براى  كه  را  سنگ نوشته هايى  هخامنشى 
پايين   برجسته هاى  نقش  از  مجموعه اى  يا  و  هخامنشى)  بزرگ 
گور هاى هخامنشى مانند نقش رستم و... بر جاى گذاشته باشند. اما 

ايرانيان ساسانى از اين دوره تاريخى، بى اطالعاتى باشند؟
 دكتر تورج دريايى، معتقد است كه ساسانيان آگاهانه و به دليل، 

احتماال سياسى يا دينى، از هخامنشيان در آثار خود ياد نكرده اند.
يار شاطر، كتن هوفن و رولف نخستين كسانى بودند كه اين نكته را 
طرح كردند كه ساسانيان به دليل عدم حافظه تاريخى، هخامنشيان را 

به ياد نمى آورند، نه به داليل سياسى يا دينى.
نبايد  كه  كردند  مطرح  را  بحث  اين  مقاله هايشان  در  تن  سه  اين 

جستارى پيرامون چرايى تاريخى حذف هخامنشيان به باور دكتر تورج دريايى:

ساسانيان آگاهانه هخامنشيان را به 
فراموشى سپردند

الزاما فرض كرد كه ساسانيان، بايد هخامنشيان را به ياد داشته  باشند. 
اين سه تن ياد آور شدند كه تنها منابع كالسيك غربى و غير ايرانى 
هستند كه  نوشته اند، ساسانيان از وجود هخامنشيان آگاهى داشتند و 
حتى در سياست هاى خود، روش آنان را اتخاذ مى كردند. اما آن ها را 
آگاهانه از حافظه مكتوب حذف كرده اند و سياست هاى سكوت و 

ناديده انگاشتن را در ارتباط با هخامنشيان پيشه كردند.
يار شاطر در مقاله خود كه در سال 1371 در رم به چاپ رسيد، 
تاكيد مى كند كه اگر منابع ساسانى درباره هخامنشيان سكوت كرده اند، 
به اين دليل  بوده است كه سلسله قبل از ساسانيان، هخامنشيان نبودند 
و اشكانيان بوده اند. اگر ساسانيان بايد از گذشتگان در متون ساسانى 
ياد آورى اى مى كردند، اين گذشتگان هخامنشيان نبوده  بلكه اشكانيان 
بوده اند كه ساسانيان، آن ها را بر كنار كرده و سلسله ى ساسانيان را 

بنا نهادند.
اما دكتر «تورج دريايى» داليلى را ذكر مى كند تا نشان دهد، ساسانيان 
حافظه تاريخى داشته  اند و هخامنشيان را به ياد مى اورند. اما سياست آنان 
درباره ى امپراتورى (شاهنشاهى) عظيم  هخامنشى، مبتنى بر سكوت و 
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ناديده انگاشتن بود. او براى اثبات نظريه  خود،  چند دليل را طرح مى كند.
تاريخ  سنت  در  ساسانيان  ساسانى:  نويسى  تاريخ  سنت  ـ  يكم 
نويسى، بخش هايى از تاريخ گذشته را مسكوت گذاشته اند، از جمله 
هخامنشيان را. آنان به ندرت از پادشاهان هخامنشى ياد كرده اند. در 
تاريخ  آغاز گر  كيومرث  زرتشتى،  روايت  در  ساسانى،  نويسى  تاريخ 
در  مى آيند.  كار  روى  كيانيان   و  پيشبدان  او  از  پس  و  است  انسان 
زمان آخرين پادشاه كيانى، يعنى ويشتاسب، زرتشت ظاهر مى شود و 

انديشه هاى دينى خود را اشاعه مى دهد.
تاريخ ساسانى از «داراى دارايان» نام مى برد كه ظاهرا داريوش سوم، 
پادشاه هخامنشى است. يعنى اين اولين اشاره به نام يكى از پادشاهان 

هخامنشى در تاريخ نويسى ساسانى است.
در نوشته هاى ديگر فارسى ميانه، نام اردشير ديگر غير از اردشير 
پادشاه  دوم  اردشير  ظاهرا  اردشير  اين  است.  شده  آورده  بابكان 
در  را  آناهيتا  پرستش  كه  است  كسى  دوم  اردشير  است.  هخامنشى 
شاهنشاهى ايران، رواج داد. اين پرستش تا زمان ساسانيان نيز ادامه 

داشت.
بدين سان، ساسانيان از دو يا سه پادشاه هخامنشى در آثار خود ياد 
كرده اند كه تا حدودى به اين معنى است كه ساسانيان، هخامنشيان 

را به ياد داشته اند.
اشكانيان،  از  پس  و  هخامنشيان  زمان  در  شفاهى:  سنت  ـ  دوم   
سنت شفاهى و سينه به سينه، رواج بسيار داشته است. شفاهى بودن 
بخشى از تاريخ ايران، اين تاريخ را آسيب پذير كرده است. در منابع 

آمده است كه خنيا گران اشكانى، قصه پادشاهان اشكانى و هخامنشى 
را به صورت شعر در كوچه و برزن ها مى خواندند. اين سنت تا زمان 
تاريخ  از  بخشى  يعنى  ترتيب  اين  به  است.  داشته  رواج  ساسانيان 
هخامنشيان، به صورت نقل قول شفاهى، در اذهان مردم تا روزگار 

ساسانى باقى مانده بود.
منابع غير دينى ساسانى و غير ساسانى: در منابعى چون  سوم – 
از  ايران شهر»  «شهرستان  پهلوى  متن  چون  متونى  يا  يهودى  منابع 
چندين شاه و شاهزاده ايرانى ياد شده  است كه با شاهزاده گان يهودى 
ازدواج كرده اند. يعنى در اين منابع آمده است كه ايرانيان با يهوديان 
دختر  گور،  بهرام  مادر  مثال  داشته اند.  خوبى  ارتباط  خود،  زمان 
«رسكالوت» پادشاه يهود، شى شين دخت بوده است. اين امر به طور 
غير مستقيم نشان مى دهد كه ساسانيان از هخامنشيان آگاهى داشته اند، 
زيرا يهوديان در منابع مكتوب خود بسيار از هخامنشيان ياد كرده اند.
چهارم ـ تبديل تاريخ نگارى واقعى به تاريخ نويسى مذهبى: به 
دليل قدرت پيشوايان مذهبى زرتشتى، اسالف ساسانيان كه زرتشتى 
زرتشت  آنان  پادشاهى  آخرين  درزمان  كه  كيانيان  به  بودند  مذهب 
ظهور مى كند. باز مى  گردد نه به هخامنشيان كه زرتشتى نبودند. در 
در  دريايى  تورج  دكتر  سخن رانى  (از  اوستا  آسمانى  كتاب  حقيقت 
دفتر نشر تاريخ ايران)، هيچ خاطره اى از هخامنشيان ندارد. نمونه هاى 
اين تاثير مستقيم مذهب در حقايق تاريخى ساسانى در جاهاى ديگر 
نيز ديده مى شود. به اين ترتيب، خاطرات ساسانيان از گذشته زرتشتى 

گرفته مى شود و رسما ياد و خاطره هخامنشيان، انكار مى گردد.
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شكوه بازديد ايرانيان از 
منشور كورش بزرگ

منشور كوروش بزرگ از دوم اكتبر تا دوم دسامبرميهمان موزه گتى ويال در شهر ساحلى 
ــتيبانى بنياد فرهنگ در  مليبو در غرب لس انجلس اســت. اين رويداد مهم كه با همت و پش
ــر شده اســت در اين روزها به صورت چشم گيرى شاهد حضور  همكارى با موزه گتى ميس
ــه يا به صورت انفرادى و يا به صورت گروهى به  ايرانيان مقيم در جنوب كاليفرنيا اســت ك

ديدار اين اثر فاخر تاريخى شتافته اند. 
ــايت بنياد فرهنگ و بنا به محدوديت فضاى انتشار خود  ــهر به نقل از وب س مجله ايرانش
ــه را در صفحات پيش رو  ــه برخى از بازديد هاى صورت گرفت ــى از تصاوير مربوط ب گلچين
منتشر مى كند. اميد است كه يكايك ما با قدر شناسى فرصت مغتنمى كه در دست است به 
ديدار منشور كوروش بزرگ شتافته و با ارج نهادن به سابقه غنى باستانى خود بيش از پيش 
با گذشته افتخار آفرين ايران آشنا شويم. الزم به يادآورى است بازديد از منشور موروش 

رايگان است اما بايد از قبل، زمان ديدار خود را از موزه گتى ويال هماهنگ كرده باشيد.

عكاس: وفا خاتمى
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تاريخ معاصر به روايت تمبر

راوى: پرويزكاردان

تمبرهاى سياسى ايران
استفاده سياسى از تمبر ممنوع است. اين جمله يكى از اولين قوانين 
اتحاديه جهانى تمبر است كه كشورها و دولت ها را موظف مى كند تا از 
هرگونه سوء استفاده از تمبر براى توهين به ساير كشورها، ايدئولوژى ها، 

حكومت ها و يا اديان خوددارى كنند.
الزم به توضيح است كه از ابتداى استفاده از تمبر به عنوان يك اوراق 
بهادار دولتى همواره اين اصل مورد رعايت و احترام بوده است و اصوال اكثر 
كشورها با استفاده از نمادهاى ملى، شخصيت هاى سياسى، فرهنگى، علمى 
و رهبران خود ويا با استفاده از مناظر طبيعى، حيوانات و يا مشاركت هاى 
اجتماعى و تاريخى و نيز حتى به مناسبت رويدادهاى مهم تاريخى خود 
اقدام به انتشار تمبر كرده اند. اما در ميان همه اين موارد نمى توان مواردى 
پيدا كرد كه يك كشور از مرزهاى خود پا را فراتر بگذارد و تمبرى منتشر 
كند كه در آن به اصول، آرمان ها، عقايد و سيستم يك كشور ديگر و يا 

اصول و قوانين پذيرفته شده بين المللى بى احترامى كند.
حتى در دوران هيتلر در آلمان هم كه تمبرهايى با ايدئولوژى سياسى 

نازى هامنتشر مى شد، چنين رويدادى به وقوع نپيوست.
اما با روى كار آمدن رژيم جمهورى اسالمى در ايران، اين رخداد يعنى 
انتشار تمبر با مضامين تند سياسى و ايدئولوژيك براى نخستين بار در 

تاريخ ثبت شد و حتى اعتراض هايى را هم به ارمغان آورد.

با به قدرت رسيدن ايدئولوژيست هاى اسالم سياسى در ايران در زمستان 
1357 تئورى و تفكر انقالبى آنها در بسيارى از عرصه هاى زندگى ايرانيان 
تاثيرگذار شد. يكى از اين عرصه ها انتشار تمبرهايى با مضمون سياسى بود.
براى نخستين بار در 27 خرداد 1361 مقارن با 17 جون 1982 تمبرى با 
تيراژ 6 ميليون نسخه در ايران منتشر مى شود كه روى آن تصويرى نقاشى 
شده از قاتل انور سادات رييس جمهور پيشين مصر نقش بسته بود. اين 
تمبر كه با عنوان بزرگداشت ستوان خالد اسالمبولى منتشر شد را بايد 
نخستين تمبر سياسى دانست كه در امور داخلى كشورى ديگر مداخله 
داشت. همين امر نيز به تيرگى بيشتر روابط مصر و ايران پس از انقالب 

دامن زد كه تا اكنون نيز رو به بهبود نرفته است.
با افزايش موج انقالبى گرى در ايران ورونق تفكرات امپرياليست ستيزى 
در هيئت حاكمه اين كشور در دوم آبان 1362(24 اكتبر 1983) تمبرى 
به مناسبت روز سازمان ملل منتشر مى شود كه در آن شمشير جمهورى 
اسالمى در حال قطع دست دارندگان حق وتو به نمايش كشيده شده است. 
اين تمبر نيز در نوع خود نخستين تمبرى است كه به قوانين شناخته شده 

بين المللى بى احترامى مى كند.
يك سال بعد تمبرى به مناسبت گروگان گيرى در سفارت آمريكا در ايران 
منتشر مى شود كه در روايت دولت ايران «تسخير النه جاسوسى» نام دارد. 
كه در خصوص اين تمبر و آن واقعه تاريخى و ديگر تمبرهايى كه به اين 
دليل در ايران منتشر شد در همين شماره توضيح كاملترى داده شده است.
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تاريخ معاصر به روايت تمبر
اشغال سفارت آمريكايك تمبر- يك داستان

سفارت  اشغال  واقعه 
و   1359 آبان   13 در  آمريكا 
اين  كارمندان  گروگانگيرى 
قطع  به  كه  تهران  در  سفارت 
دولت  دو  ديپلماتيك  روابط 
تهران و واشنگتن از آن زمان 
از  يكى  شد،  منجر  كنون  تا 
وقايعى است كه بارها به روى 
اسالمى  جمهورى  تمبرهاى 

نقش بسته است. 
تمبرى  بار  نخستين  براى 
از  يكى  تصوير  آن  روى  كه 
روى  چشم بسته  با  گروگان ها 
رفتن  باال  از  زمينه اى  پس 

چاپ  آمريكا  سفارت  در  از  دانشجويان 
شد و به تاريخ 13 آبان سال 1362 روانه 
بازار گشت. در شرايطى كه هنوز هر دو 
اين  خصوص  در  ايران  و  آمريكا  جامعه 
انتشار  بودند،  سختى  شرايط  در  حركت 
اين تمبر موجى از نارضايتى ها را در آمريكا 
برانگيخت تا آنجا كه كاركنان ادارات پست 
آمريكا در يك حركت صنفى اعالم كردند 
كه از رساندن نامه هايى كه روى آنها از اين 
تمبر استفاده شده است خوددارى خواهند 
كرد. اما اين روند در ايران ادامه يافت و در 
سال هاى بعد نيز مكررا تمبرهايى به همين 

مضمون به چاپ رسيد.
موجب  اما  داشت  پى  در  را  اعتراضاتى  اگرچه  تمبرها  اين  انتشار 
عكس العمل جدى از سوى سازمان هاى بين المللى نشد تا اينكه اوج اين 
مداخله هاى عقيدتى در نظام ساير كشورها با انتشار تمبرى به مناسبت روز 
جهانى كودك در ششم آبان 1370(28 اكتبر 1991) در تاريخ رقم خود. در 
اين زمان دولت ايران در انتشار اين تمبر از تصوير كودكى بهره گرفت كه 
سنگى را به سوى شيشه اى كه روى آن ستاره داوود(نماد دولت اسرائيل) 
نقش بسته بود، پرتاب كرده و اين شيشه را شكسته است. دولت اسرائيل 
اين بار در مقابل اين امر سكوت نكرد و با عنوان تالش جمهورى اسالمى 
براى دشمنى با خود موضوع را به سازمان هاى بين المللى ناظر بر قوانين 
انتشار تمبر كشانيد. سرانجام اين شكايت باعث شد تا اين سازمان با غير 
قانونى خواندن استفاده سياسى از تمبرها به دولت ايران هشدار دهد كه 
در صورت تكرار چنين روندى از انجام خدمات پست بين المللى با تمبر 

ايرانى جلوگيرى خواهد كرد.
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يك سبد حكايت

داستان شكالت
با يه شكالت شروع شد من يه شكالت گذاشتم توي دستش. او يه 
شكالت گذاشت توي دستم. من بچه بودم او هم بچه بود. سرم را باال 

كردم. سرش را باال كرد ديد كه مرا مي شناسد. خنديدم
 گفت: دوستيم؟

گفتم: دوست دوست.
 گفت:تا كجا؟

 گفتم: دوستي كه تا ندارد.
گفت:تا مرگ؟

خنديدم و گفتم:من كه گفتم تا ندارد!
گفت: باشد تا پس از مرگ.

گفتم:نه .نه .تا ندارد.
گفت: تاهرجاكه باشد من وتو دوستيم.

گفتم:تو برايش تا هر جا كه دلت مي خواهد يه تا بگذار.اما من اصال 
تا نمي گذارم. نگاهم كرد. نگاهش كردم. باور نمي كرد. مي دانستم او 
مي خواست دوستيمان تا داشته باشد معني دوستي بدون تا را نمي فهميد.

گفت: بيا براي دوستيمان يك نشانه بگذاريم.
گفتم: باشه تو بگذار.

گفت:شكالت. هرباركه همديگررا مي بينيم يه شكالت مال تو و يكي 
مال من باشد؟
گفتم:باشد.

هرباريه شكالت ميذاشتم توي دستش و اوهم يه شكالت توي دست 
من. باز همديگررا نگاه مي كرديم يعني كه دوستيم دوست دوست.من 
تندي شكالت را باز مي كردم ميذاشتم توي دهانم. مي گفت تو دوست 
شكمويي هستي. شكالتش را مي گذاشت توي يك صندوق كوچولوي 

قشنگ. 
مي گفتم:بخورش! مي گفت:تمام مي شود مي خواهم تمام نشود. براي 
هميشه بماند. صندوقش پر شكالت شده بود من همه اش را خورده بودم.

گفتم: اگه يه روز شكالت هايت را مورچه ها يا كرم ها بخورند؟
 گفت:مواظبشان هستم.

او بزرگ شده. منم بزرگ شدم. همه شكالت ها را خورده ام. اوهمه 
شكالت ها را نگه داشته.

اوآمده است امشب تا خداحافظي كند. مي خواهد برود آن دور دورا. 

من مي دانم مي رود و بر نمي گردد. يادش رفت شكالت را به من بدهد! 
من يادم نرفت يه شكالت گذاشتم كف دستش. گفتم اين براي خوردن. 
يك شكالت هم گذاشتم كف آن دستش؛اين هم آخرين شكالت براي 
صندوقچه ات. يادش رفته بود صندوقي دارد براي شكالت هايش!!!! هر 

دو را خورد!!!!
صندوق  بايه  حاال  اونخورد.  راخوردم.  شكالت ها  همه  شد  خوب 

شكالت نخورده چه خواهد كرد؟؟؟
تقديم به كسي كه گفت عشق هرگز نمي ميرد ولي به آساني خوردن 
يه شكالت هرچي بينمون بود فراموش كرد. فراموش كرد كه يه روز به 
من گفته دوست دارم. من نفرين كردنو بلد نيستم. دعا كردنم بلد نيستم.

خودت خوب مي دوني زندگي كردنم بلد نيستم. تاحاال دعايي نكردم كه 
برآورده بشه. اينم خوب ميدوني. ولي هميشه ته دلم آرزوي خوشبختي تو 

دارم.

محمود افهمى
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گزارش

درختان سرزمين من عنوان نمايشگاه جديدى از آثار هنرمندان معاصر 
ايرانى ساكن در داخل ايران است در لس آنجلس، با حمايت سازمان 
غير انتفاعى  بنياد آمريكايى براى هنر معاصر ايران (AFCIA) و با 
تالشهاى مجدانه خانم هما تاراجى، همزمان با افتتاحيه تارا گالرى، برپا 

شده است.
اين نمايشگاه كه به مثابه دريچه اى مستقيم به قلب هنر معاصر ايران 
است با برقرارى ارتباط تنگاتنگ با فعاالن مستقل هنرى در داخل ايران 
تالش داشته است به معرفى آثار اين هنرمندان همت گمارد. كه با توجه 
به جلب نظر عالقمندان جهانى هنر به آثار هنرمندان معاصر ايرانى كه اين 
روزها بسيارى از آثار اين هنرمندان در حراجى هاى معتبر هنرى جهان 
به خصوص در امارات متحده عربى با ارقام سرسام آور خريد وفروش 
مرزهاى  توانسته اند  معاصر  هنرمندان  كه  دريافت  مى توان  مى شود، 
جغرافيايى را در نوردند و شميم دلنواز باغستان هنر ايران را جهانى كنند.
هما تاراجى با توجه به همين استقبال جهانى است كه توانست با 
به  تازه  پنجرهاى  آرام،  اقيانوس  ساحل  در  اين بار  خود  پيگيرى هاى 

دستاوردهاى هنرى داخل ايران بگشايد. تا بدور از تجمالت حراجى هاى 
هنرى، نمونه هايى فاخر از اين آثار را با قيمت هاى مقبول و متعادل در 

اختيار عالقمندان قرار دهد.
نمايشگاه درختان سرزمين من كه در تارا گالرى در شهر سانتامونيكا از 
5 اكتبر 2013 پذيراى عالقمندان به هنر معاصر ايران است فرصتى است 
تا بار ديگر پاييز هزار رنگ ايران را از دريچه بوم نقاشان معاصر ايرانى 

به ديدگان شما هديه كند.
در اين نمايشگاه آثارى زيبا از هنرمندانى چون: فيروزه امينى، يعقوب 
پونه  ابراهيمى،  اليكا  عزيزى،  محسن  اندرز،  حميدرضا  پيچ،  عمامه 
جعفرى نژاد، مهوش جورابچى، حسين خسرو جردى، قاسم محمدى، 
احمد وكيلى، بيتا وكيلى و آرمان يعقوب پور به نمايش گذاشته خواهد 

شد.
تارا گالرى در شهر زيباى سانتا مونيكا و در شماره 1202 خيابان مونتانا 

واقع شده است. 
www.taragallery.org اطالعات بيشتر

افتتاح ”گالرى تارا“ به همت هما تاراجى در شهر سانتا مونيكا
Grand Opening of TARA GALLERY

in Santa Monica 
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مرز هاى انديشه

مختلف  اقشار  در  روزها  اين  آن چه 
تضاد  است،  رويت  قابل  ايرانى  جوامع 
به  نسبت  كه  است  زيادى  مقاومت  و 
مسايلى كه منسوب به معنويت و مذهب 
هستند، وجود دارد. در بيان چرايى چنين 
الى  البه  در  را  آن  بتوان  شايد  واقعه اى 
وقايع تاريخى و اجتماعى گذشته جامعه 
به  تاريخ  طول  در  كه  اين  كرد  جستجو 
اين  از  مادى  و  ابزارى  استفاده  علت 
قوانين معنوى بدون تحقيق و تعقل، كار 
مرز  تا  حتى  كه  بردند  پيش  جايى  تا  را 
خرافه گرايى پيش رفتند و خسران بااليى 
بر جاى گذاشته اند و يا فشارهاى اجتماعى كه توسط حكومت ها به نام 
مذهب اعمال شده و تفكرات قرون وسطايى از آن سو پيشرفت هاى 
علمى با پاسخ هاى روشنى به مسايل عرضه مى كند كه به مى توان در 

مواجهه با آن ها به روشنى دست يافت.
لذا اين توالى منجر به افراط در عمل گرايى و علم گرايى ما شد و اين 
كه تمام پاسخ هاى خود را در قالب ظاهر و ملموس جويا مى شويم. 
احساسات،  از  اعم  دارد  وجود  ما  زندگى  در  ديگرى  مسايل  بارى 
ذهنيت هاى مثبت و منفى كه گاهى دليل مستدلى براى حضور آن ها 
وجود ندارد. چه بسا گاهى به ظاهر همه چيز رو به راه است، اما كيفيت 
الزم براى احساس خوشبختى و آرامش وجود ندارد و بالعكس گاهى 
ديده مى شود فردى در ظاهر سختى و فشار زيادى را چنان با عشق 
و ايمان متحمل مى شود كه گرچه به ظاهر در سختى به سر مى برد اما 
در دل احساس خوشايندى دارد. لذا امروز به دور از خط كشى هاى 
دنياى علم و فلسفه و عرفان و مذهب شايد ما نياز به راه روشنى داريم 
كه بدور از تعصب به مطالعه خود و هستى بپردازيم و از اين منظر به 
شناخت جديدى دست يابيم چرا كه در دنياى امروز كه جوامع براى 
غنا بخشيدن به هويت فرهنگى خودشان در پى يافتن عرفان و حتى 
در بسيارى از مواقع خلق و يا ارزيابى عرفان هاى ديگر جوامع هستند، 
نجات بخش نخواهد بود. بلكه تحقيق روشن  قهر با اين مقوله قطعاً 
در همه زمينه ها تجربه موفق بشريت تا امروز است. نه اين كه به كتاب 
سوزى بپرداذيم و به علت مخالفت با موضوع يا بخشى از آن همه آن 
را دور بريزيم. بلكه بهتر آن كه در برخورد با هر گونه اطالعاتى ديد 

محققانه داشته باشيم.
در  ما  عرفان همواره  از  مبهم  تعاريف  با  كه  اين  آسيب ديگر  اما  و 
سرگردانى نسبت به تعريف عرفان به سر مى بريم و حتى گاهى مسايل 

غير عرفانى را به عنوان عرفان پذيرفته ايم.
عرفان هاى  تفاوت  و  عرفان  تعريف  در  طاهرى  محمدعلى  آقاى 

مختلف اين گونه مى گويد:

«شايد گفته شود چه فرقى بين عرفان هاى مختلف است. چون همه 
آن ها مى خواهند انسان را از پوچى نجات دهند؟

به  كه  دارد  وجود  بسيارى  تفاوت هاى  كه  بگوييم  بايد  جواب  در 
بحث هاى كارشناسى مختص اين زمينه نيازمند است. يكى از فرق ها 
وجود فن و تكنيك در آن هاست كه عرفان فاقد آن است. وقتى فردى 
توانايى و قدرتى كسب مى كند كه به دنبال تكنيك حاصل گرديده در 
نهايت آن را به حساب توان فردى و اين كه تكنيك را به خوبى به كار 
برده است، مى گذارد و دچار غرور و خودستايى مى گردد. اين همان 
مشكلى است كه امروز انسان به آن مبتال است و بايد از آن جدا شود 
نه اين كه به گونه  ديگرى به آن متبال گردد اما وقتى كه اين توانايى 
به واسطه  هوشمندى جمعى جارى شده باشد فرد نمى تواند آن را به 

حساب توان فردى گذاشته و دچار حالت هاى كاذب شود.
موضوع ديگر تشويق و ارائه راه توسط برخى از اين مكاتب براى 
وارد شدن به حريم هاى خصوصى اشخاص (مانند فكر خوانى و نفوذ 
در ديگران و نحوه مسخ و پى بردن به شخصيت آن ها و كارهايى از 
اين قبيل و با شيوه هاى گوناگون) است و افراد نيز توجه نكرده اند كه 
اين اعمال جزئى از عرفان و در جهت كمال نيست و فقط مى تواند در 
جهت كسب قدرت و سلطه بر ديگران و ايجاد كثرت به كار برده شود.

از افراد بسيار زيادى كه جذب اين مكاتب شده اند شايد تاكنون هيچ 

تمايز عرفان از خرافه گرايى

آناهيتا قناعى
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مرز هاى انديشه
كس اين سوال را نپرسيده باشد كه چگونه اين كارها به كمال انسان 

منجر مى شود؟
و اين يكى از وجوه مميزه بين عرفان كمال خواه براى انسان و عرفان 

قدرت طلب و قدرتمند كننده  انسان است.
منفى»  و  مثبت  «شبكه  مرز  چارچوب ها  اين  در  كه  اين  ديگر  نكته 
مشخص نشده و اين كه چه فعاليت هايى از شبكه مثبت و كدام از 
شبكه منفى مى باشد تفكيك نگرديده است و مطالعه و بررسى توان هاى 
مطرح شده در برخى از اين شاخه ها نشان مى دهد كه بسيارى از آن ها 

متعلق به شبكه منفى و فقط در آن راستا قابل حصول است.
است  عيب  پوشانيدن  مثبت  شبكه  ويژگى هاى  از  يكى  مثال  براى 
كه هرگز امكانى در اختيار كسى كه بخواهد در ديگران نفوذ كرده و 
شخصيت آن ها را خوانده و معايب آن ها را آشكار نمايد قرار نمى دهد 
گرفت.  خواهد  صورت  منفى  شبكه  طريق  از  قطعاً  عملى  چنين  و 
متأسفانه اكثر افراد از چنين موضوعى مطلع نبوده، اين كارها را كرامت 
نيز مى دانند. چگونه ممكن است كه خداوند عيب ها را خود بپوشاند 

وليكن به انسان اجازه ديدن معايب ديگران را بدهد.
خود  خاص  زبان  ملتى  هر  براى  عرفان  كه  است  آن  ديگر  مساله 
را داشته كه براى ملتى ديگر بيگانه و فهم آن مشكل است. مثًال در 
شمع و  شاهد و مطرب و مستى و  ساقى و  شراب و  عرفان ايران، 
پروانه و... با گوشت و پوست و استخوان ما عجين بوده، نسبت به 
نهفته  چنان  ما  جمعى  ناخودآگاه  در  و  داريم  آشنايى  احساس  آن ها 
است كه حتى اگر مفهوم آن ها را نيز به خوبى ندانيم (همچنان كه 
خواندن  يا  و  شنيدن  شوند).  معنى  و  كشف  نو  از  بايد  واژه ها  همه 
آن ها باز هم در ما ايجاد وجد و سرور و نشاط خاصى مى كند، كه 
دليل آن را به خوبى نمى دانيم و ما در اوج گرفتگى هنگام برخورد 
كه  حالى  در  مى كنيم.  شدن  باز  و  شكفتگى  احساس  واژه ها  اين  با 
همين واژه ها براى يك سرخپوست كامال بى معنى است، همانگونه 
كه واژه ها آن ها براى ما بى معنى مى باشد. مثًال اگر به ما بگويند چپق 

وحدت ما از خنده ريسه خواهيم رفت.
براى خالصه نمودن اين بحث، به يك دليل عمده اكتفا نموده اين 
سوال را مطرح مى كنيم كه چرا آن چه را كه خود داريم بايد از ديگران 
تمنا كنيم؟ به هر حال عرفان در دنياى امروز به عنوان وسيله اى موثرى 
براى نفوذ فرهنگى به كار برده مى شود و فعاليت هاى بسيار زيادى در 
اين زمينه در سطح دنيا در جريان مى باشد و اين خود يك راه كسب 
قرار  بسيارى  ملل  توجه  مورد  كه  مى شود  حيثيت محسوب  و  اعتبار 

گرفته است.
عرفان حلقه كه متكى به عرفان اين مرز و بوم است و با هدف اعتالى 
آن در چهارچوب دنياى بى ابزارى با مشخص نمودن مرزهاى شبكه 
مثبت و منفى و تفكيك مسير قدرت و كمال در بخش عرفان نظرى 
قادر به ارائه آسان، ساده و همه فهم اين عرفان و ايجاد آشتى بين دنياى 
مذهب، عرفان و علم و نيز رفع سوءتفاهم هاى موجود بين آن ها بوده 
است. قابليت دسترسى عملى، سريع و همگانى را در بخش عرفان 
عملى نيز دارد كه مى تواند اعتبارى بى سابقه براى عرفان ايران در دنيا 

به وجود آورد.»

310.477.7477
تلفن رايگان براى خارج از لس آنجلس

800.FOR.IRAN
FAX: 310.444.7176

1419 Westwood Blvd.
 Los Angeles, CA 90024

www.ketab.com
ketab1@ketab.com

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

عرفان حلقه با ما تماس بگيريد. 
محل برگزارى كالس ها (فرهنگسراى شركت كتاب):

نامه وارده
سركار خانم آناهيتا قناعى

از خواندن مقاله شما با عنوان «لزوم بيان مفاهيم عرفانى به زبان روز» در مجله 
ايرانشهر بسيار خوشوقت شدم. مقاله فوق العاده جالب و به جايى بود و بسيار 
خوب نوشته شده است. من از اين كه شما به اين خوبى انديشه هاى مرا به نوشته 
درآورده ايد بسيار خوشحال شدم چون خود چنين استعدادى را ندارم.مى خواستم 
در ضمن، اهميت يك موضوع بسيار مهم را متذكر شوم. از آنجا كه خودم را يك 
دانشجوى معنوى مى دانم و با ديگر دانشجويان معنوى ايرانى در آمريكا آشنايى 
داشته ام متوجه شده ام كه يك مانع بزرگ به ويژه براى نسل جوان كه حتى فارسى 
را هم خوب نمى دانند اين است كه گذشتگان ما چنان واژگان و عبارت هاى عربى 
را در نوشته هاى خود سخاوتمندانه به كار برده و يك زبان مختلط ساخته اند كه 
براى فارسى زبانان قابل فهم نيست. با تمام احترامى كه به اين عارفان بزرگ دارم 

اين كار را نمى پسندم. 
...به نظر من اين يك مشكل اساسى است؛ چون نويسنده قادر به ايجاد ارتباط 
با خواننده نيست. خواننده از دنبال كردن اين راه سرد مى شود و دست مى كشد. 
...اميدوارم روزى همه آثار فلسفى ايرانى به فارسى برگردانده شوند. آنوقت افراد 
بيشترى به دنبال يادگيرى عرفان كه ما ايرانيان خود از بنيانگزاران آن هستيم ميروند.

هما عصار- مريلند
با درود فراون خدمت خواننده گرامى سركار خانم عصار. از اينكه سلسله مقاالت 
پيرامون عرفان توجه شما را جلب كرد بسيار خرسند شدم و اميدوارم آرزوى 
زيبايتان محقق شو و البته كه اين به عهده ماست تا بتوانيم به يارى هم كار نو 
وجذابى در رابطه با درك مفاهيم عميق براى نسل جديد صورت دهيم و وارثان 

خوبى براى پدرانمان و ميراث گران بهاى ايشان باشيم. ارادتمند. آناهيتا قناعى
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران

10 آبان (1 نوامبر)
1303 خورشيدى (1924 ميالدى)

زادروز مرتضى احمدى، بازيگر، گوينده و خواننده 

11 آبان (2 نوامبر)
1333 خورشيدى (1954 ميالدى) 

كشف جنازه  متالشى شده  عليرضا پهلوى برادر محمدرضاشاه پهلوى 
1385 خورشيدى (2006 ميالدى)

درگذشت امير شروان هنرمند تأتر و سينما.
 

12 آبان (3 نوامبر) 
1385 خورشيدى 2006( ميالدى)

بيمارى  اثر  بر  ملل،  سازمان  در  ايران  سابق  سفير  هويدا،  فريدون  درگذشت 
سرطان، در سن 82 سالگى در واشنگتن دى سى امريكا. 

 
13 آبان (4 نوامبر) 

1343 خورشيدى (1964 ميالدى) 
تبعيد آخوند روح اهللا خمينى به تركيه

1357خورشيدى (1978 ميالدى) 
اخطار دولت امريكا به اتباع خود براى خروج هرچه زودتر از خاك ايران

1358خورشيدى (1979 ميالدى) 
اشغال سفارت آمريكا، در ايران. 

14 آبان (5 نوامبر)
1328 خورشيدى (1949 ميالدى)

ترور عبدالحسين هژير نخست وزير ايران 
1357 خورشيدى (1978 ميالدى)

استعفاى جعفر شريف امامى نخست وزير از سمت خود
1359 خورشيدى (1980 ميالدى)

زادروز شيال خداداد هنرپيشه 
1376 خورشيدى (1997 ميالدى)

درگذشت على تابش، گوينده راديو، كمدين و بازيگر (زاده 1304)
1380خورشيدى (2001 ميالدى)

درگذشت ارتشبد غالمرضا ازهارى نخست وزير ايران
1384 خورشيدى (2005 ميالدى)

درگذشت نعمت اهللا آغاسى -خواننده- به علت سكته قلبى و مغزى در 66 سالگى، 
در گوهردشت كرج 

15آبان (6 نوامبر)
1298 خورشيدى (1919 ميالدى)

زادروز على تجويدى آهنگساز و نوازنده ويولون (درگذشته 1384)

1315 خورشيدى (1936 ميالدى)
زادروز واروژان هاخوانديان، موسيقى دان

1354 خورشيدى (1975 ميالدى)
 زادروز  شهرزاد سپانلو، خواننده پاپ  مقيم لوس آنجلس 

1357 خورشيدى (1978 ميالدى)
تشكيل دولت نظامى به رياست ارتشبد غالمرضا ازهارى

1358 خورشيدى (1979 ميالدى)
استعفاى دولت موقت مهدى بازرگان 

1376 خورشيدى (1997 ميالدى)
درگذشت جهانگير فروهر هنرپيشه (زاده 1299)

1387 خورشيدى (2008 ميالدى)
در گذشت خاطره پروانه، بر اثر  ايست قلبى در بيمارستانى در تهران. وى دختر 
«پروانه» خواننده  عصر قاجار و به ويژه ناصرى بود. او متولد سال 1309 بود. 

وى در سال 1336 به طور حرفه اى كار خود را با اركستر استاد صبا آغاز كرد. 
1387 خورشيدى (2008 ميالدى)

درگذشت اقدس خاورى، خواننده، رديف دان و سرپرست گروه ياران

16آبان (7 نوامبر)
1266 خورشيدى (1887 ميالدى)

زادروز محمد تفى (ملك الشعراى )بهار ، شاعر، اديب ، نويسنده ، روزنامه نگار و 
سياستمدار 

 ديوان كامل ملك الشعراى بهار در شركت كتاب موجود است  
1310 خورشيدى (1931 ميالدى)

زادروز عبدالعلى دستغيب، منتقد و مترجم
1317 خورشيدى (1938 ميالدى)

زادروز هوشنگ ظريف، نوازنده ى تار
1372 خورشيدى (1993 ميالدى)

درگذشت جواد معروفى، موسيقيدان
 آثار مكتوب و موسيقى استاد در شركت كتاب موجود است. كتاب هفت اثر 
برگزيده از استاد جواد معروفى تنظيم از سوسن كوشادپور از انتشارات شركت كتاب 

17آبان (8 نوامبر)
1357 خورشيدى (1978 ميالدى)

زادروز على كريمى، فوتباليست ايرانى
1376 خورشيدى (1997 ميالدى)

و  نويسنده  جمالزاده،  محمدعلى  سيد  درگذشت  
مترجم  

 اكثر كتاب ها و هم چنين كتابهاى گوياى محمد على 
جمال زاده  در شركت كتاب موجود است.

1388 خورشيدى (2009 ميالدى)
درگذشت امير قويدل كارگردان سينما و تلويزيون 

روزشمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
10 آبان تا 9آذر

November 2013

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

ر
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
18 آبان (9 نوامبر)

1256 خورشيدى (1877 ميالدى)
زادروز  اقبال الهورى، انديشمند و شاعر پاكستانى كه 

به زبان فارسى شعر مى سرود
  ديوان اشعار اقبال الهورى در شركت كتاب موجود 

است 

1323خورشيدى (1944 ميالدى)
 كناره گيرِى محمد ساعد مراغه اى از نخست وزيرى

 دكتر صدرالدين الهى در كتاب سيدضيا (از انتشارات 
شركت كتاب) فصلى را به محمد ساعد مراغه اى كه 
شامل مصاحبه با او نيز مى شود، اختصاص داده است.

1344خورشيدى (1965 ميالدى)
 اعدام بهمن قشقايى در فارس

1354 خورشيدى (1975 ميالدى)
تبديل زندان معروف فلك االفالك به موزه مردم شناسى 

1382 خورشيدى (2003 ميالدى)
درگذشت استاد عبداهللا طالع همدانى – شاعر 

1388 خورشيدى (2009 ميالدى)
مهدى سحابى، مترجم و نقاش ايرانى در سن 66 سالگى بر اثر ايست قلبى در 

فرانسه درگذشت.
سحابى از پركارترين مترجمان آثار ادبى در ايران 
بود كه كار ترجمه را از اوايل دهه 1360 بعد از مدت ها 
روزنامه نگارى شروع كرد. در مجموعه آثار او بيشتر 

از 40 اثر ترجمه و تاليف ديده مى شود.
سحابى همچنين دو اثر از سلمان رشدى با نام هاى 
«شرم» و «بچه هاى نيمه شب» به فارسى ترجمه 
كرده است كه كتاب نخست، در دوره  پنجم كتاب 
سال جمهورى اسالمى ايران از طرف وزارت فرهنگ 

و ارشاد به عنوان كتاب سال برگزيده شد.

19 آبان (10 نوامبر)
1333 خورشيدى (1954 ميالدى)

اعدام دكتر حسين فاطمى وزير امورخارجه در ميدان تير لشكر 2 زرهى
1350 خورشيدى (1971 ميالدى)

زادروز نيكى كريمى، بازيگر، كارگردان، نويسنده و مترجم 
  فيلم هاى نيكى كريمى در مركز موسيقى و فيلم ايران وابسته به شركت كتاب 

موجودند.
 1388 خورشيدى (2009 ميالدى)

قتل دكتر رامين پوراندرجانى،پزشك زندان كهريزك توسط رژيم جمهورى اسالمى  
20 آبان (11 نوامبر)

1336 خورشيدى (1957 ميالدى)
امضاى موافقت نامه مرزى و مالى بين ايران و شوروى

1342 خورشيدى (1963 ميالدى)
درگذشت سيدمحمد بهبهانى - مرجع تقليد شيعيان

1375 خورشيدى (1996 ميالدى)
قتل دكتر غفار حسينى، نويسنده و مترجم (از سرى قتل هاى زنجيره اى)

1388 خورشيدى (2009 ميالدى)
اعدام احسان فتاحيان كوشنده سياسى كرد توسط رژيم جمهورى اسالمى 

21 آبان (12 نوامبر)
1274 خورشيدى (1895 ميالدى)

زادروز نيما يوشيج پدر شعر معاصر فارسى 
مجموعه اشعار و يادداشت هاى نيما در شركت   

كتاب موجودند 
1328 خورشيدى (1949 ميالدى)

تشكيل جبهه ملى ايران به رهبرى دكتر محمد مصدق
1345 خورشيدى (1966 ميالدى)

انتصاب اميراسداهللا علم به سمت وزير دربار 
 مجموعه يادداشت هاى علم از زمانى كه او به وزارت دربار منصوب مى شود 

آغاز مى گردد.
  مجموعه اين يادداشت ها كه تاكنون در 6 جلد جمع آورى شده توسط شركت 

ايبكس منتشر و در شركت كتاب به فروش مى رسند
ارائه اليحه ملى شدن آبهاى ايران در مجلس شوراى 

ملى 
 1361 خورشيدى (1982 ميالدى)

زادروز  بيتا سحرخيز، بازيگر تئاتر، سينما 
1363 خورشيدى (1984 ميالدى)

درگذشت بيژن مفيد، هنرپيشه و كارگردان تئاتر  و 
نمايشنامه نويس

  نمايشنامه شهر قصه در شركت كتاب موجود است 
1386 خورشيدى (2007 ميالدى)

درگذشت پريوش ستوده، خواننده آوازهاى اصيل 
ايرانى به علت سكته قلبى، در بيمارستان شريعتى تهران 

1388 خورشيدى (2009 ميالدى)
درگذشت جمشيد اليق بازيگر تئاتر، سينما و تلويزيون بر اثر ايست قلبى در 

تهران. وى هنگام مرگ 78 سال داشت.

22 آبان (13 نوامبر)
1371 خورشيدى (1992 ميالدى)

درگذشت موسى نى داوود، موسيقيدان در آمريكا
1373 خورشيدى (1994 ميالدى)

درگذشت مهرداد بهار، استاد  زبان هاى باستانى و 
پژوهشگر ايران باستان

  آثار مهرداد بهار در شركت كتاب موجود است 
1388 خورشيدى (2009 ميالدى)

عباس شباويز تهيه كننده پيشكسوت سينما در سن 
80 سالگى در منزل مسكونى خود در تهران درگذشت.

 
23 آبان (14 نوامبر)

1345 خورشيدى(1966 ميالدى)
درگذشت سعيد نفيسى - استاد و محقق

(زاد روز 18 خرداد 1274 خورشيدى -1895 ميالدى)

24 آبان (15 نوامبر)
1320 خورشيدى (1941 ميالدى)

زادروز بيژن نجدى، قصه نويس و شاعر
1322 خورشيدى (1943 ميالدى)
زادروز على بزرگمهر، زيبانگار

عد1325 خورشيدى (1946 ميالدى)
حه ب

صف
در 

مه 
ادا
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زادروز بيژن مرتضوى، ويولنيست و خواننده ادا

 آثار بيژن مرتضوى در شركت كتاب موجودند 
1347 خورشيدى (1968 ميالدى)

درگذشت محمد حسن (بيوك) معيرى - رهى، شاعر و 
ترانه سرا- از آثار وى:

و  آزاده  شعرهاى  مجموعه  و  آزاده   جدايى،  شب   
سايهى عمر.

وى در شعر هاى فكاهى و انتقادى از نام مستعار 
«زاغچه» ، «شاه پريون»  و «حق گو» بهره مى برده 

است.
  آثار رهى معيرى در شركت كتاب موجود است 

1360 خورشيدى (1981 ميالدى)
درگذشت  سيد محمدحسين طباطبايى معروف به عالمه طباطبايى فقيه، فيلسوف 

و مفسر قرآن

25 آبان (16 نوامبر)
1325 خورشيدى (1946 ميالدى)

زادروز  مهستى، خواننده موسيقى سنتى و پاپ
  آثار مهستى  در مركز موسيقى و فيلم ايران وابسته به شركت كتاب موجودند 

1336 خورشيدى (1957 ميالدى)
اعتراض دولت انگلستان و ممالك عربى در مورد الحاق بحرين به ايران

1341 خورشيدى (1962 ميالدى)
بازداشت عده زيادى از مخالفان دولت در فارس

1342 خورشيدى (1963 ميالدى)
ورود برژنف صدر هيئت رئيسه شوراى عالى اتحاد شوروى به ايران

1343 خورشيدى (1964 ميالدى)
افتتاح بزرگترين كنفرانس توسعه صنايع پتروشيمى با شركت نمايندگان 32 

كشور جهان در تهران
1377 خورشيدى (1998 ميالدى)

درگذشت عالمه محمد تقى جعفرى، عالم، فيلسوف و اديب معاصر 

26 آبان (17 نوامبر)
1321 خورشيدى (1942 ميالدى)

زادروز محمدعلى همايون كاتوزيان، نويسنده و مورخ و استاد دانشگاه اكسفورد
1329 خورشيدى (1950 ميالدى)

زادروز شمس لنگرودى، شاعر و پژوهشگر
  1343 خورشيدى (1964 ميالدى)

لغو رواديد بين ايران و كشورهاى هلند، بلژيك و لوكزامبورگ
1347 خورشيدى (1968 ميالدى)

درگذشت استاد پورداود - محقق و ايرانشناس
1388 خورشيدى (2009 ميالدى)

نيكو خردمند بازيگر پيشكسوت سينما در سن 77 سالگى در ايران درگذشت.

27 آبان (18 نوامبر)
 1315 خورشيدى (1936 ميالدى)
زادروز طاهره صفارزاده، شاعر

1347 خورشيدى (1968 ميالدى)
درگذشت عباس فرات – شاعر

1366 خورشيدى (1987 ميالدى)
درگذشت مظفر بقايى ، نماينده مجلس شوراى ملى و از بنيانگذاران جبهه ملى 

1377 خورشيدى  (1998 ميالدى)
درگذشت محمود پاينده، شاعر گيلكى سرا ، مردم شناس و فرهنگ نويس 

1385 خورشيدى (2006 ميالدى)
درگذشت عبدالعلى همايون، هنرمند و بازيگر كه معروفترين رل وى «سركار 
استوار» مى باشد. او در برنامه كارگران در راديو به نام «نيم بعدازظهر» آوازى 
را براى اولين بار خواند كه به آواز كوچه باغى معروف شد. از نقش هاى ديگر او 

نمايش «چهارالت تهران» بود.

28 آبان (19 نوامبر)
1341 خورشيدى (1962 ميالدى)

زادروز اردشير كامكار، نوازنده ى كمانچه
1377 خورشيدى (1998 ميالدى)

قتل دكتر مجيد شريف، نويسنده، مترجم، و فعال سياسى (از سرى قتل هاى 
زنجيره اى)

1385 خورشيدى (2006 ميالدى)
درگذشت تيمسار سرلشكر منصور مزين، در سن 106 سالگى در شمال كاليفرنيا. 
وى از بانيان ارتش جديد و آخرين رجل از دوران قاجار بود كه با سه پادشاه از 

نزديك كار كرده بود.

29 آبان (20 نوامبر)
1314 خورشيدى (1935 ميالدى)

درگذشت حسن پيرنيا (مشيرالدوله) - سياستمدار، 
عالم و اديب

  كتاب تاريخ ايران باستان، تاليف مشيرالدوله در 
شركت كتاب موجود است 

1319 خورشيدى (1940 ميالدى)
زادروز محمدعلى سپانلو، شاعر و پژوهشگر

  آثار محمدعلى سپانلو در شركت كتاب موجود است 
1336 خورشيدى (1957 ميالدى)

 زادروز شهرام صولتى، خواننده ى موسيقى پاپ 
1356خورشيدى (1978 ميالدى)

زادروز مريم حيدرزاده، نويسنده، شاعر و ترانه سرا  
1384خورشيدى (2005 ميالدى)

درگذشت منوچهر آتشى شاعر، بر اثر جراحى كليه و 
بيمارى قلبى در بيمارستان سينا در تهران. مجموعه 
فلق،  در  ديدار  خاك،  آواز  ديگر،  آهنگ  او  شعرهاى 
وصف گل سورى، گندم و گيالس، زيباتر از شكل 
قديم جهان، چه تلخ است اين سيب، حادثه در بامداد ،...
  كتاب مجموعه آثار منوچهر آتشى در شركت كتاب 

موجود است 
30 آبان (21 نوامبر)

1344 خورشيدى (1965 ميالدى)
درگذشت روح اهللا خالقى - موسيقيدان

   آثار روح اهللا خالقى در شركت كتاب موجود است 
 

1 آذر (22 نوامبر)
 1306 خورشيدى (1927 ميالدى)

زادروز  بيژن جاللى، شاعر
1334 خورشيدى (1955 ميالدى)

دستگيرى سيدمجتبى نواب صفوى و كليه اعضاى فداييان اسالم
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1336 خورشيدى (1957 ميالدى)
زادروز  ايرج بسطامى، خواننده موسيقى سنتى 

  آثار ايرج بسطامى در شركت كتاب موجود است
1338 خورشيدى (1959 ميالدى)

انجام مراسم نامزدى محمدرضا شاه پهلوى و فرح 
ديبا

1354 خورشيدى (1975 ميالدى)
افزايش  بشكه  هزار  روزانه 550  ايران  نفت  صدور 

يافت
1377 خورشيدى (1998 ميالدى)

ترور پروانه فروهر (اسكندرى) و داريوش فروهر، 
فعاالن سياسى توسط مأموران وزارت رژيم اسالمى

   كتاب قتل فروهرها به همت حزب مرز پرگهر از 
انتشارات شركت كتاب 

2 آذر (23 نوامبر)

1302 خورشيدى (1923 ميالدى)
زادروز  جالل آل احمد، قصه نويس

   آثار جالل آل احمد در شركت كتاب موجود است
 1305 خورشيدى (1926 ميالدى)

درگذشت درويش خان از بنيانگذاران موسيقى نوين 
ايران بر اثر حادثه رانندگى 

1307 خورشيدى (1928 ميالدى)
و  پاپ  موسيقى  خواننده  دردريان،  ويگن  زادروز  

بازيگر 
   آثار ويگن  در مركز موسيقى و فيلم ايران وابسته به شركت كتاب موجودند

1312 خورشيدى (1933 ميالدى)
زادروز  على شريعتى، نويسنده و متفكر مذهبى .

1305 خورشيدى (1926 ميالدى)
درگذشت غالمحسين درويش (درويش خان)، استاد تار و سه تار

1335 خورشيدى (1956 ميالدى)
انتشار نخستين شماره ى مجله ى «نمايش»

1336 خورشيدى (1957 ميالدى)
تشكيل نيروى مقاومت ملى در شيراز

1364 خورشيدى (1985 ميالدى)
نمايشنامه  و  قصه  ساعدى،  غالمحسين  درگذشت 

نويس در پاريس
   آثار غالمحسين ساعدى  در شركت كتاب موجود 

است 
 

3  آذر (24 نوامبر)
1335 خورشيدى (1956 ميالدى)

دريافت وام 17 ميليون دالرى از آمريكا، از طريق بانك صادرات ايران
1343 خورشيدى (1964 ميالدى)

زادروز  كيهان كلهر، نوازنده كمانچه و آهنگساز 
   آثار كيهان كلهر در مركز موسيقى و فيلم ايران وابسته به شركت كتاب موجودند 

1385 خورشيدى (2006 ميالدى)
مؤسس  ايران،  نوين  روزنامه نگارى  پدر  مصباح زاده،  مصطفى  درگذشت 
روزنامه كيهان، سناتور، مؤسس مدرسه عالى علوم ارتباطات، پايه گذار دانشكده 

روزنامه نگارى، بنيان گذار روزنامه كيهان لندن، در سن 97 سالگى در كاليفرنياى 
جنوبى در امريكا.

  

 4 آذر (25 نوامبر)
 1314 خورشيدى (1935 ميالدى)

زادروز آذر حكمت شعار (دهقان)، از پيشكسوتان بازيگرى در تأتر و سينما
1345 خورشيدى (1966 ميالدى)

درگذشت جبار باغچه بان، پدر فرهنگ كر و الل ها
1352 خورشيدى (1973 ميالدى)

اميرعباس هويدا، نخست وزير، بزرگ ترين رقم بودجه ى تاريخ ايران (تا آن زمان) 
را به مجلس داد.(1089 ميليارد ريال)

1356خورشيدى (1977 ميالدى)
درگذشت منوچهر اقبال، رييس هيأت مديره و مدير عامل شركت ملى نفت ايران

1357 خورشيدى (1978 ميالدى)
زخمى شدن حدود 180 تن از افراد پليس آلمان و 200تن از دانشجويان ايرانى در 

آلمان، در تظاهرات دانشجويان كنفدراسيون
1360 خورشيدى (1981 ميالدى)

درگذشت اسماعيل شاهرودى «آينده»، شاعر معاصر 
1384 خورشيدى (2005 ميالدى)

درگذشت مرتضى مميز پدر گرافيك ايران  - در سن 69 سالگى  به علت ابتال به 
بيمارى سرطان در بيمارستان آبان تهران.

1385 خورشيدى (2006 ميالدى)
درگذشت بابك بيات، آهنگساز معروف ايران، در سن 60 سالگى به دليل نارسايى 

كبدى در تهران.
5 آذر (26 نوامبر)

1321 خورشيدى (1942 ميالدى)
درگذشت محمدعلى فروغى، ملقب به ذكاءالملك، اديب و سياستمدار دوره هاى 

قاجار و رضاشاه پهلوى
1322 خورشيدى (1943 ميالدى)

روزولت، رييس جمهور آمريكا و وينستون چرچيل، نخست وزير انگلستان وارد 
تهران  شدند

 1344خورشيدى (1965 ميالدى)
درگذشت سناتور احمد اميراحمدى، اولين سپهبد ايران

1349خورشيدى (1970 ميالدى)
ديدار پاپ پل ششم، رهبر كاتوليك هاى جهان از ايران

1369 خورشيدى (1990 ميالدى)
درگذشت استاد حسين ميرخانى، خوشنويس

6 آذر (27 نوامبر)
1313 خورشيدى (1934 ميالدى)

زادروز جمشيد مشايخى، بازيگر سينما و تئاتر
1322خورشيدى (1943 ميالدى)

تشكيل كنفرانس سران سه كشورِ شوروى، آمريكا، و انگليس، در تهران
 1333خورشيدى (1954 ميالدى) 

تظاهرات مخالف دولت كودتاى 28 مرداد در فيروزآباد فارس
1373 خورشيدى (1994 ميالدى)

قتل على اكبر سعيدى سيرجانى، نويسنده و محقق، در زندان جمهورى اسالمى
   آثار مكتوب و كتاب هاى گوياى شادروان سيرجانى در شركت كتاب موجود است
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 1378 خورشيدى (1999 ميالدى)ادا

درگذشت  جعفر شهرى، نويسنده و پژوهشگر 
   آثار جعفر شهرى در شركت كتاب موجود است 

7 آذر (28 نوامبر)
1300 خورشيدى (1921 ميالدى)

درگذشت  عبدالبهاء، جانشين و فرزند پيامبر ديانت 
بهايى.

1307 خورشيدى (1928 ميالدى)
مؤلف  و  موسيقيدان  صفوت،  داريوش  زادروز 

متن هاى مربوط به موسيقى
 1324 خورشيدى (1945 ميالدى)

مرتضى قلى بيات، استاندار آذربايجان وارد تبريز شده و مذاكرات خود را با 
سران فرقه دموكرات آغاز كرد

1348خورشيدى (1969 ميالدى)
خودكشى هوشنگ سارنگ، بازيگر تئاتر و راديو، در تهران

1357 خورشيدى (1978 ميالدى)
وقوع تظاهرات خونين در تهران و اكثر شهرستان هاى 

ايران
1360 خورشيدى (1981 ميالدى)

و  خواننده  اصفهانى،  تاج  سيدجالل  درگذشت 
رديف دان، و مدرس موسيقى

1377 خورشيدى (1998 ميالدى)
درگذشت  حميد مصدق، شاعر و حقوقدان.

مجموعه اشعار حميد مصدق در شركت كتاب    
موجود است 

1382 خورشيدى (2003 ميالدى)
متفكر،  نويسنده،  ابرامى،  هوشنگ  دكتر  درگذشت 
لوس  در  كاليفرنيا  مقيم  روزنامه نگار  پژوهشگر، 

انجلس
  آثار دكتر هوشنگ ابرامى در شركت كتاب موجود 

است 
1387 خورشيدى (2008 ميالدى)

درگذشت دكتر مسعود آذرنوش- باستانشناس و 
رئيس پژوهشكده باستانشناسى

8 آذر (29 نوامبر)
1278 خورشيدى (1899 ميالدى)

زادروز  ابوالحسن ابتهاج بانكدار و از رؤساى سازمان 
برنامه

  كتاب خاطرا ت ابوالحسن ابتهاج در دو جلد از 
انتشارات شركت كتاب 

1320 خورشيدى (1941 ميالدى)
مجلس سيزدهم آماده ى كار شد.

1322 خورشيدى (1943 ميالدى)
مالقات محمدرضا شاه پهلوى با وينستون چرچيل، 
نخست وزير انگلستان، براى درخواست تغيير مكان 

تبعيد پدرش (رضاشاه پهلوى) كه بى اثر ماند.

1357 خورشيدى (1978 ميالدى)
انتصاب هوشنگ انصارى به رياست شركت ملى نفت ايران

1386 خورشيدى (2007 ميالدى)
درگذشت ژاله اصفهانى، شاعر مهاجر ايرانى در سن هشتاد و شش سالگى در 
بيمارستانى در لندن. او متولد سال 1300 شمسى در اصفهان بود. نخستين 

مجموعه شعرهاى او با عنوان گل هاى خودرو در سال 1322 منتشر شد.
1389 خورشيدى (2010 ميالدى)

درگذشت سيف اهللا كامبخش فرد، باستان شناس و رئيس پيشين موزه ايران 
باستان در سن 81 سالگى در تهران.

9 آذر (30 نوامبر)
1280 خورشيدى(1901 ميالدى)

زادروز نصراهللا فلسفى، مورخ، محقق، مترجم، نويسنده و شاعر. (درگذشت 2 
خرداد 1360)

 1322 خورشيدى (1943 ميالدى)
استالين به اتفاق مولوتف براى مالقات و ديدار محمد رضاشاه پهلوى به كاخ او 

رفت
1343 خورشيدى (1964 ميالدى)

اعتصاب كليه تاكسى هاى تهران به سبب افزايش بهاى بنزين 
1350خورشيدى (1971 ميالدى)

سه جزيره ى ابوموسى، تنب بزرگ و تنب كوچك به تصرف ايران درآمد
1369 خورشيدى (1990 ميالدى)

درگذشت مهدى خالدى، آهنگساز و نوازنده
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شعر و ادب

كورش اى شاه شهان، شاه شهر انشان، شاه ايران و جهان:
ديگر آسوده مخواب، وقت آسودن نيست.

اين جهان، جهل و جنون است همه
كشورت، غرقه به خون است همه.

كورش اى شاه شهان، شاه ايران و جهان:
سر ز خوابت بردار،

خاك اعصار به سر پنجه ى تدبير بَد ر
و دگرباره بگستر َعَلم داد به بيدادِ زمان.

كورشا، شاِه شهان، شاه ايران و جهان:
چشم ُبگشا و ببين

آن يگانه منشور، آن يگانه فرمان
كه رهانيد بشر را ز اسارت َو ز َبند،
و رسانيد به حق دار همه حقش را،

و فرو ُك شت همه جور و فساد،
و بَدريد همه هرچند كمند،

حاليا،
زينِت هر موزه شده است،

و تو گويى كه در اين پهنه ى گيتى،
شنوايى دگرش، گوشى نيست.

كورش اى شاه شهان، شاه ايران و جهان:
تو بپاخيز از اين خواِب گران

و برافراز همانندِ يكى كوِه بلند
و ببين، كه زمان خونبار است،

و زمين، ناآرام،
غرقه در آتش و دود،

خالى از شعر و سرود.
نه ز مستى خبرى، نه ز هستى اثرى،
مردمان، در َبندند، در عذاب و َرنجند،

نه امان نه شادى، نه َدمى آزادى.

كورش اى شاه شهان، شاه ايران و جهان،
در برابر، چه نبرد سختى است
جنگ اهريمن و انسان است اين

رزم ايران و اَنيرانست اين
يكطرف: زيستن در ذلت

يكطرف: مرگ، ولى با ع زت
همه جا سفاكان بر سريرند امروز،

كه به شمشير، هوا مى درند،
وز فلك، مرگ فرو مى بارند.

كورش اى شاه شهان، شاه ايران و جهان،
مردِ آزاده ى اعصار و قرون،

ديگر آسوده مخواب، وقت آسودن نيست،
سر ز خوابت بردار،

و بپاخيز و به فريادِ بلند،
رستم و گيو و فريدون،
كاوه و آرش و توس،

همه، گردان و َيالن ايران
همه را باز بخوان

و، دگر باره بر افراز درفش كاوه،
و بگستر علم داد به پهناى جهان،

و بُسرا ديگر بار
آن سرود ديرين، آن كالم شيرين:

نغمه ى آزادى ايران
و، به فرياد بگو:

همه، انسان هستيم
همه، يكسان هستيم

برترى نيست كسى را َبر كس
همگان آزادند، در پرستش، در ستايش، در نيايش، در كيش،

و به يك اندازه، بى كم و بيش.
و، به فرمان تو هر ايرانى

در هر از جاى جهان:
چه شمال، چه جنوب

و چه در شرق و چه غرب
يك دل ُو هم آوا
همه فرياد كنند

همه فرياد كنيم:
چو ايران نباشد، تن ما مباد

ز ايرانيان َدر َسراى جهان – -
زنده يك تن مباد

كورش ديگر، آسوده مخواب 
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مكتوبات فدوى

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

از خالف آمد عادت ...
جامعه شكوهمند اسالمى ما، تنها چاقوئى ست در جهان،كه دسته خودش 
را مى برد!.. اين عمل، البته محدود و منحصر به اين يا آن عرصه نيست ، بلكه 
عندالزوم يا عنداالقضاست ! فدوى از كجايش برايتان بگويد، كه مثنوى هفتاد 
من كاغذ به بهاى آزاد نشود ؟!... فلذا به يكى دو مورد بعنوان مستوره، اشاره 
و خوانندگان محترم ضد انقالب را، براى عبرت خلق، به قاصم الجبارين 

مى سپارد!:

شب نامه 
شب نامه ها پيش ازاين اما، مختصر، مفيد، معموالً در يك صفحه و 
توسط مخالفان رژيم و يواشكى صادر مى شد ؛ مؤمنين كثراهللا امثالهم 
لكن، «از خالف آمد عادت» كام مى جويند ، فلذا تمام اجزاى آن دقيقًا 
برعكس است!  يعنى توسط كارگزاران رژيم، و برعليه مقاماتى كه از 
قيف واليت نيزگذشته اند، در صحن علنى مجلس، ودر ده صفحه تهيه 

و توزيع مى شود!  مالحظه كنيد :
توزيع شب نامه عليه رئيس جمهور و اسنادي عليه وزيران پيشنهادي در 

صحن علني مجلس ! / آخرين نيوز- تيتر
و در ادامه :

كمال الدين پيرموذن نماينده اردبيل كه در گفتگو با مهر، از انتشار اين شب 
نامه در 10 صفحه خبر داده، گفت: در اين بولتن، دكتر روحاني و وزرايش 

در قالب فتنه گران گنجانده شده  اند  !

رّد صالحيت
اين مورد مشهورترازآنست كه فدوى 
ناگزير باشد پيرامون آن، پرچا نگى كند؛ 
انواع اش را ديده ايد مگر رد صالحيت 

بعلت زيبائى! كه البته نوبر است. 
مؤمنين  از  خود  كه  فدوى  بارى 
حجاب  در  هرچه  است،  ستاره دار 
اسالمى بانوى جوانى كه تصويرش 
در پى مى آيد خيره شد، ايرادى نديد.

پوشش همانست كه مسؤلين محترم 
اعلى اهللا مقامهم اجمعين، مقرر فرموده اند ؛ شما هم  مالحظه كنيد : 

به گزارش عصر ايران، روزنامه تايمز لندن، روزنامه اينديپندنت، آبزرور، 

شبكه خبرى فرانس 24 و شبكه خبرى فاكس نيوز و... با بازتاب دادن 
ردصالحيت خانم «نينا سياهكالى مرادى» عضو رد صالحيت شده على البدل 
شوراى شهر قزوين، اين اقدام را به جذابيت هاى زنانه و پوسترهاى تبليغاتى 

اين نامزد انتخاباتى نسبت داده اند.

تايمز لندن به نقل از برخى خبرنگاران محلى و از قول يك مقام محلى 
استان قزوين مى نويسد: «ما در شوراى شهر مانكن و مدل نمى خواهيم.» !

قبل از اين، حسينى عضو هيات نظارت بر انتخابات استان قزوين در 
گفت و گويى با هفته نامه «فروردين امروز» چاپ قزوين در اين باره گفته 

بود:
«انتخابات شوراى شهر قزوين تاييد شد و فقط خانم نينا سياهكالى مرادى 
به دليل برخى موارد رد صالحيت شد و به جاى ايشان آقاى خورشيدى 
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مكتوبات فدوى
به عنوان عضو على البدل اول به شوراى شهر راه يافت.!» / آخرين نيوز

چيزى پيدا كرديد ؟! نه؟ خب پس به گيرنده تان دست نزنيد، اشكال 
ازمؤمنين كثراهللا امثالهم است!

بقول جّد اعالى فدوى:
ارباب عمايم اين خبر را
از مخبر صادقى شنيدند
گفتند كه واشريعتا، خلق
روى زن بى نقاب ديدند

آسيمه سر از درون مسجد
تا سردر آن سرا دويدند

خالصه اينكه :
ايمان و امان به سرعت برق
مى رفت كه مومنين رسيدند 

 و البته بشرح زير :

زياده عرضى نيست ...

استقبال  
 ملت، حتا غير مستقيم هم، به مجتهدالزمان مالذ االنام اعليحضرت العظما 
سيد على(ع) خامنه اى ادامه اهللا وجوده، عشق مى ورزد* و فى الواقع از 
فرط خويشتندارى، به در مى گويد كه ديوار مده ظله العالى بشنود! بارى 
ايميل هاى رسيده از ايران سابق حاكى ست كه ملت، دارد خودش را براى 
برگزارى جشن سقوط اميد امت و امام، يعنى برادر بشار اسد،آماده مى كند:

بيت:    دستت چو نمى رسد به آقا
                                 درياب معاون اش اسد را !

---------------------
* فحش ندهيد، خواهر- برادر خواننده،خوبيت ندارد !

گشايش  
سياسى،  فضاى  تا  بگيريد  پنجره  از  چيز،  همه  شدن  باز  با  فدوى 

شديداًموافق است !
بيت

خدا گر ز حكمت ببندد درى
                             زند روى آن قفل محكمترى !

برادر  نزد  كليد  زيرا  نمى كند   Care عوام  قول  به  البته  فدوى  كه 
روحانى رئيس جمهورجديد است. بارى- لكن برخى از برادران كه به 
زعم بعضى مؤمنين ، سرو گوش شان مى جنبد، فدوى را باز هم به قول 
عوام Confused مى كنند؛ بعنوان مستوره، به اين تيتر ازآينده آنالين 
به نقل از ايسنا، و در پيوند با «معيارهاى تشخيص وابستگى وزراى 

پيشنهادى به فتنه 88 » نگاه كنيد:
مطهرى: اگر كسى معتقد بوده تقلب شده، ايراد ندارد، اما اگر سطل 

زباله آتش زده، وزير نشود !
فدوى البته مى پندارد كه برادر على(ع) مطهرى نماينده محترم حكومت 
از تهران، به ويژه به عنوان فرزند يك آيت اهللا مقتول، اندكى گز نكرده 
پاره كرده است؛ چرا كه مطلب به اين سادگى ها هم كه ايشان مى پندارد 
نيست و احوط آنست كه دقايق آن نخست از محضرحضرات آيات 
عظام و حجج اسالم كثراهللا امثالهم استفتاء شود؛ فى المثل اين كه سطل 
آشغال مربوطه پيش از اشتغال آيا حاوى آشغال بوده است يا نه، و 
در فرض سؤال، آشغال متعلق به خانه مؤمنين بوده و يا ضد انقالب، 
و سؤاالتى كليدى از ايندست...حال فدوى از ذكر اين نكته مى گذرد 
انتخابات  تبليغات  حمل  يعنى  مثبت،  كاربرد  آشغال  سطل  همين  كه 

حكومت شكوهمند اسالمى را نيز، در كارنامه  پر بار خود دارد !...
على ايّحال فدوى كه از خودش مطمئن است كه خوشبختانه نبوده كه 

سطل آشغال آتش بزند،! فلذا
از اين لحظه، حق تصاحب يكى از وزارتخانه را، براى خود محفوظ 

مى دارد ...
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نقد و نظر

پراكنده هايي از فرهنگ درخشان ايران برنامه ي 
بزرگداشت  و  بشر  حقوق  منشور  از  پيشواز 
يهوديان  فدراسيون  وسيله ي  به  كبير  كوروش 
ايران كه با شركت بيش از 1800 نفر از عاشقان 

فرهنگ ايران برگذار شد.
دعوت  ايران  يهوديان  فدراسيون  مديره  هيأت 
به عمل آورده بودند از افراد مختلف با هر باور 
ديني و عقيده ي سياسي و با گشاده دستي افتخار 
با  را  استثنايي  فوق العاده  برنامه ي  يك  برگذاري 
همه شريك شدند كه اين محبت شامل حال من 

هم شد كه بسيار بسيار سپاسگزارم.
برنامه با شعري از منوچهر كهن و صداي استثنايي فريدون فرح اندوز آغاز 

گرديد:(متن كامل اين شعر در همين شماره منتشر شده است.) 
كورش اي شاه شهان ديگر آسوده مخواب، وقت آسودن نيست

اين جهان، جهل و جنون است همه 
كشورت غرقه به خون است همه

...كورش اي شاه شهان
شاه ايران و جهان

مرد آزاده اي اعصار و قرون
سر زخوابت بردار

همه گردان، ويالن ايران 
همه را باز بخوان و بگستر علم داد به پهناي جهان 

و به فرياد بگو
 همه انسان هستيم

 همه يكسان هستيم 
و به فرياد تو هر ايراني همه فرياد كنند

چو ايران نباشد تن من مباد «ز ايرانيان» در سراي جهان زنده يك تن مباد 
عبارت طاغوت دو هزار و پانصد ساله كه ورد زبان همگي است يعني دو 
هزار و پانصد سال اجداد ما احمق بودند و توسري مي خوردند و عقل شان 
نرسيد؟ كه بساط سلطنت را برچينند و اين ماييم كه به حماقت و بي همتي 
دوهزار و پانصد ساله ي آنان خاتمه داده ايم؟ چرا بر سر شاخ نشسته ايم و 
بُن مي بريم؟ با چه جرات و به چه نيتي تيشه به ريشه ي گذشته ما مي زنند 
و خط بطالن مي كشند بر آنچه كه ما داريم و بسياري از نو دولتان جهان 
ندارند، امتياز و حرمتي كه جهانيان بين ما و ملت هاي ديگر اسالمي قائل 
بودند منحصر به عظمت فرهنگيمان بود و به فيض تاريخ خيره كننده اي كه 
داريم ملت ايران بر فساد و جور طغيان كرده است يا به كين نژاد و مليت 
و فرهنگ خويش كمر بسته است؟ چه اصراري است كه ما را از گذشته ي 

تاريخى مان جدا كنند؟ 
ايران، ايران است و ايراني هم هميشه ايراني خواهد ماند، اين مقدمه را 
از مقاله ي مشتي غلوم لعنتي آوردم تا به اين نكته برسم كه درست است 
كه آقاي سعيدي سيرجاني مسلماني صافي عقيدتي بود اما قبل از هر چيز 
مختصري  ايران  درخشان  گذشته  به  بسيار  افتخار  احساس  با  بود  ايراني 

عشق به ايران بايد ما را وادار به واقعيت گرايي و واقعيت اينكه ايران برابر 
و  تاريخ  از  مهمي  بخش  سازنده ي  جهان  بزرگ  دانشمندان  نوشته هاي  با 

گهواره ي تمدن بوده و فرهنگي پربار دارد. 
حقوق بشر و صلح و دوستي و برابري از اين سرزمين آغاز شده است 
و اما با قاطعيت بايد گفت كه ملت ها زماني نابود مي شوند كه حافظه شان 
را از آنها مي دزدند، كتابهاي شان را تغيير مي دهند و تاريخ را تباه مي كنند 
بعد ديگراني مي آيند كتاب ها را جور ديگري مي نويسند و تاريخ را جعل 
بردن  بين  از  هدف  با  عده اي  و  ناداني  روي  از  بعضي  كه  كاري  مي كنند، 
فرهنگ ايران و در لباس دشمني با محمدرضا شاه انجام مي دهند. چه با 
رژيم محمدرضا شاه موافق باشيم چه مخالف، نه دستاوردهاي زمان پهلوي 
تاريخ  مي توانيم  گذشته  رژيم  با  دشمني  در  نه  و  كنيم  انكار  مي توانيم  را 
3000 ساله ي سلطنت در ايران و نه تمدن هفت هزار و پانصد ساله ايران 

را از صفحات و از ذهن تاريخي جهان پاك كنيم.
بيش از اينها با گذشته، تمدن و فرهنگ خود مهربان باشيم زيرا كه بسيار 

با ارزش تر از آن است كه مي پنداريم. 
همه يكدالنند و يزدان شناس
به گيتي ندارند از كس هراس
مرا ارج ايران ببايد شناخت

اين  شناخت  براي  فردوسي  ابوالقاسم  حكيم  دستور  به  سام  اميني  آقاي 
ارج تاريخچه اي از شاهنشاهي بزرگ هخامنشي نوشته اند كه هخامنش به 
معني هخا دوست منش و انديشه است يعني يكي از باشكوه ترين يادگارهاي 
تاريخ استوار ايران و جهان آقاي اميني سام از تاريخ شناسان بزرگ نقل قول 
مي كنند كه در قرن نهم پيش از ميالد يعني چيزي در حدود 3000 سال پيش 
كه زندگي پارس ها دائمًا از طرف آشورها مورد تهديد قرار مي گرفت، آن ها 
حركت تدريجي خود را از غرب درياچه ي اروميه آغاز كردند و پس از 
گذر از كوه هاي زاگرس در ناحيه ي پارس استقرار يافتند، پارس ها تحت 
بين  گسترده اي  اتحاد  چش پش  او  از  پس  و  هخامنش  مدبرانه ي  رهبري 
پارس و ايالم و مادها به وجود آورد. فرزند او آريارمن نخستين خط ميخي 

پارسي را در لوحه ي زرين در قرن هفتم پيش از ميالد به وجود آورد.
آخرين  دختر  ماندانا  شاهدخت  با  اول  كوروش  فرزند  اول  كمبوجيه ي 
پادشاه ماد پيمان زناشويي بست كه كوروش بزرگ نتيجه ي اين پيوند است. 
پايتخت  را  امروزي  همدان  يعني  هگمتانه  مادها  با  اتحاد  از  پس  كوروش 
كشاورزي  و  سدبندي  كانال كشي،  شهرسازي،  آبادي،  مي دهد.  قرار  خود 
فراهم آمد و چون نداي آزادي، برابري و احترام به افكار و عقايد در روش 
اداره ي هخامنشيان قرار داشت، ايران بزرگ از رودهاي سيحون و جيحون 

تا درياي پارس و تا رود سند گسترش يافت. 
قرار  دوران  آن  مردم  توجه  مورد  كوروش  رهبري  به  جديد  قدرت  اين 
گرفت و مردم بابل براي رهايي از ستم، كوروش را قهرمان ملي خود يافتند 
و راه نجات خود را در او جستجو كردند. كوروش پس از مشورت با سران 
و بزرگان به بابل لشكركشي كرد و شهر بدون جنگ و خونريزي كه اساس 
راه و روش كوروش بود تسليم شد و بابل با تمام شكوه و زيبايي از فنا و 
نابودي نجات يافت و فرهنگ و تمدن آن براي نسل هاي آينده باقي ماند، 

پرشي به اندازه ي انسانيت،
 «منشور حقوق بشر كورش»
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نقد و نظر
آشنا شد و مهر ايران  كوروش در نوجواني با فرهنگ ديرپاي كهن ايران 
به صورت نخستين اعالميه ي مشهور و جاوداني حقوق بشر و به دور از 

باورهاي گوناگون براي آزادي انسان ها تاكنون باقيمانده است. 
حقوق  صدور  با  كوروش  مي گويد  آلماني  بزرگ  نويسنده ي  كخ  ماري 
رديف  در  و  انداخت  حركت  به  را  زمين  مشرق  تاريخ  گردونه ي  بشر، 
كوروش  گرفت.  قرار  جهان  تاريخ  شخصيت هاي  بزرگترين  و  ممتازترين 
نخستين آزاديخواه جهان با بيانيه ي منشور آزادي عمًال حكومت را از دين 
و مذهب جدا نمود و باب تازه اي از آزادي در انديشه ي مردم گشود كه آن 
زمان وجود نداشت و مردمي كه در بند ستم و بيداد بودند همگان در بيان 

باورهاي خود آزاد شدند. 
و  قتل  از  شهرها  گرفت،  وزيدن  روز  آن  جهان  در  آزادي  و  صلح  نسيم 
غارت نجات يافتند و در پرستش دين و مذهب خود آزاد شدند و آبادي 

و سازندگي آغاز شد. 
كوروش با روش آزادمنشانه خود، جهان شرق را به سوي قانونمندي و 
برقراري داد و ستد و بازرگاني پيش برد. كوروش منشور حقوق بشر را 
بر اين باور صادر كرد كه آزادي يك هديه ي خدادادي مي باشد تا مردمان 
جهان از هر نژاد، هر تيره، از هر رنگ و با هر باور به ترقي، پيشرفت و 
صلحي پايدار برسند. همه ي آدميان از ديدگاه كوروش ارزشي برابر و بنيادي 
دارند، او تمام يهودياني كه توسط بخت النصر به اسارت درآمده بودند آزاد 
ساخت و آنچه را كه از آنها گرفته شده بود به ايشان پس داد و همه را به 

اورشليم فرستاد تا پرستشگاه خود را نوسازي كنند.
عليرضا ميبدي مي گويد: 

نور نگاه كوروش بر بردگان بابل 
در هكمتانه باقي است

بزرگترين بازده گشودن بابل و صدور منشور آزادي گسترش تمدن ايران 
بود، از مجموعه ي فرهنگ ايراني، سومري و بابلي،  فرهنگي يكه و ممتاز 
پديد آمد و از راه ايران بود كه يونانيان وارث علوم شدند، يونان مركز علم 

نبود و افالطون و ارسطو از حقوق بشر دفاع نمي كردند. 
صدمقاله ي  كتاب  و  است  خواندن  خور  در  ايران  تاريخ  كه  راستي  به 
حسين مهري با مقاله هاي حقوق بشر و تاريخ، از اركان مهم دريافت اين 
آگاهي ها و غرق افتخار مي شوي آنجا كه انبوه ستايش و تحسين خود را 
نثار ايرانيان باستان مي كند، اين مردمان شگرف، نخستين ابرقدرت تاريخ 
جهان، ابرقدرت خشونت گريز و منسجم از ملل گوناگون، درخشش گرفته 
از انديشه هاي حقوق بشري، مي گويد ويل دورانت دستگاه اداري و سياسي 
امپراطوري هخامنشيان را شايسته ترين تجربه در سازمان اداري سياسي در 
خاورميانه پيش از پيدايش امپراطوري رم توصيف مي كند كه اين امپراطوري 
سهم بزرگي از انتظام سياسي و اداري خود را از شاهنشاهي هخامنشيان به 
ميراث برده، از امپراطوري عظيمي ياد مي كند كه در آن چنان آزادي هايي 
وجود داشت كه حتي امروز در پيشرفته ترين كشورهاي جهان نظير آن كمتر 
ديده شده از اسكندر مي نويسد كه در عين اعجاب و حيرت زدگي در برابر 
دستاوردهاي كورش و داريوش در آرامگاه اين دو خالق امپراطوري پارس 
اين  آيا  بودم»  دوستانم  دوست  «من  كه  مي خواند  داريوش  از  كتيبه اي  در 
جمله پايه ي روابط انسان ها نيست؟» اين احساس شريف درهم شكننده ي 
قدرت آن همه پادشاه شياد و طرار نيست؟ اين امپرياليسم مهر و شفقت، 
ضمن نشان دادن عظمت روح و احترام به ديگران فاقد قدرت نيست. به 
رغم تنوع نژادها و رسم و باورها، اراده ي شاه همه جا به صورت  قانونى 
استخوان بندي  آن  به  و  ساخت  امپراطوري  يك  نمي توان  مى كند.  تجلى 

قانوني نبخشيد، كه شاهان هخامنشي از اين مهم غافل نبوده اند. 

اخبار  مانند  كه  نيست  چيزي  فضيلت  مي افزايد:  تمدن  تاريخ  نويسنده ي 
تاريخي روايت شود، شاهان هخامنشي از خود اخالق نيك نشان مي دادند 
كه سرمشق مردم باشند، آنچه از تاريخ پارسيان با تحسين و ستايش بايد 
ذكر شود اينكه به ندرت اتفاق مي افتد كه پارسي براي جنگ با پارسي به 
مزدوري گرفته شود. در صورتي كه هر كس مي تواند يونانيان را براي جنگ 
با يونانيان اجير كند،  پارسيان براي جنگجويي پرورش مي يابند اما اخالق و 

رفتارشان سخت و خشن نيست.
به راستي كه تاريخ ايران در خور خواندن است و كتاب صدمقاله از اركان 

اساسي آن.
صادقي:  سعيد  آقاي  از  خواندم  اينترنت  در  زيبايي  فوق العاده  مقاله ي 
سهراب سپهري در شعر بلند «صداي پاي آب» كه شايد شاه اثر كارهايش 
باشد مي گويد «زندگي پرشي دارد به اندازه ي عشق» حق با سهراب است 
شايد هيچ حسي باالتر از اين نباشد كه حاضر باشي بهترين چيزهايي را كه 
داري و مي خواهي با كسي شريك شوي، كه اين يك حس فردي است اما 
در مفهوم انساني و اجتماعي و تاريخي من با قاطعيت مي توانم ادعا كنم 
كه اين پرش «اعالميه جهاني حقوق بشر» است انسان و انسانيت هيچ وقت 
اين همه باال نپريده است. هيچ وقت اين همه قابل تعظيم كردن نبوده است، 
بي شك رسيدن به قله هاي رفيع حقوق انسان ها تالش عده اي بوده كه پس 
از عبور از دوران پرنكبت جنگ جهاني دوم، وقتي غليان توحش ويراني 
افتادند  محكمي  سنگ  فكر  به  گرفت  آرام  رواني  بيمار  مشت  يك  ميان 
رهايي  براي  كه  راه هايي  مي باشد،  دنيا  اين  رئاليست هاي  واقعي  آرمان  كه 
بشريت مي شود رفت و كارهايي كه مي شود انجام داد، مواد 30 گانه اي كه 
شايد حاصل قرن ها رنج و مرارت و بدبختي و فالكت تبار انساني بوده، و 
دست آخر نسخه پيچي هاي ايدئولوژيك و مهمالت ناسيوناليستي مي رفت 
كه نسل بشر را به كل نابود كند انسان به صرافت افتاد براي همزيستي و 
تعيين پايه هاي حداقل چيزهايي كه براي انسانيت قائل بود بنيادى بسازد 
شبيه به آتشي كه قرن ها پيش اجداد ما شب هاي تاريك شان را دورش جمع 
چيزي  مي آوردند  تاب  هم  كنار  را  تاريكي شان  وحشت  حس  و  مي آمدند 
كه از وحشت نابودي بشر با دست خودمان آن را سنگ معيار قرار داده ايم 
و پس از بررسي نابساماني ها و پايمال شدن حقوق انساني در ايران آقاي 
مواد  به  نگاهي  آزرد  را  ذهن تان  تناقض  همه  اين  اگر  مي گويند  صادقي 
30گانه اعالميه حقوق بشر بيندازيد تا دستگيرتان شود كه بعد از شرايط 
و  زدند  باال  را  آستين ها  عده اي  چطور  دوم  جهاني  جنگ  از  پس  بحراني 
چيزهايي نوشتند (در سال 1948) كه وسط سال (2013) آدم هنوز از دقت 

و انسانيت و تأثيرگذاري آن حس سرخم كردن و تعظيم اش مي شود. 
مقاله ي ساده و زيباي سعيد صادقي ما را به كجا كه نمي برد، اگر براي 
اعالميه ي جهاني حقوق بشر كه فقط 65 سال پيش نوشته شده حقًا بايد 
تعظيم و ستايش كرد، بايد پرسيد ما كجا بوديم و چه مي كرديم در 3000 
صدسال  همين  در  حتي  كه  كرديم  فراموش  كه  شد  چه  و  گذشته  سال 
پيش در انقالب مشروطه استفاده كنيم از كلمات ساده و دستورات انساني 
وزميني «منشور حقوق بشر كورش» و مساوات و برابري را در قانون اساسي 
و يا حتي در متمم آن وارد كنيم، شادروان شجاع الدين شفا مي گويد: ايران 
ساساني كه عرب در موج جهانگشايي خود تحويل گرفت به استثناي يك 
دوران كوتاه هفتاد ساله به طور دائم يك ابرقدرت جهان باستان بود و دو 
قرن اصوالً ابرقدرت منحصر به فرد آن پس آدمي به همان اندازه كه نگران 
آينده  خويش است به گذشته خود دلبستگي دارد گويي گذشته او پشتوانه 
زندگي حال و آينده اوست.از اين رو تاريخ هر قوم و ملتي شناسنامه آن 

ملت است و هر موجود بي شناسنامه گمنام و بي اعتبار است.
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اقتصاد و بين الملل

ماه هاى سرنوشت ساز براى اقتصاد ايرانماه هاى سرنوشت ساز براى اقتصاد ايران

بحران وخيم اقتصادي كه ظرف دو سال گذشته 
جمهوري اسالمي را در تنگناي سياسي و اقتصادي 
آشتي جويانه  مانورهاي  برخي  رغم  به  داده،  قرار 
رئيس جمهور جديد، همچنان چشم انداز دشوار و 

خطرناكي را در برابر رهبران رژيم ترسيم مي كند.
پس از چندين ماه سقوط پياپي ارزش ريال و 
تكان هاي شديد در ساختار اقتصاد ملي، اكنون مدتي 
است كه نرخ برابري ريال ايران در برابر ارزهاي 
خارجي در حدود 3 هزار تومان در هر دالر كم 
و بيش پايدار مانده و به همين دليل نويسندگان و 
رسانه هاي رسمي جمهوري اسالمي ابراز اميدواري مى كنند كه وخيم ترين مرحله 
بحران اقتصادي سپري شده باشد. اما واقعيت امر آن است كه سكون و توقف 

كنوني در بازار داخلي ارز بيشتر نوعي آرامش قبل از طوفان است.
سه برابر شدن قيمت ارزها و سقوط بي سابقه ارزش ريال طي دو سال اخير 
عمدتاً ناشي از مديريت غلط اقتصادي و همچنين اجراي تحريم هاي بين المللي 
است. اين تحول كه روند سقوط ريال فعالً متوقف شده بيشتر ناشي از نوعي 
حالت انتظار و اندكي اميدهاي سياسي به احتمال بروز آشتي رژيم تهران با آمريكا 

و ايجاد زمينه كاهش تحريم هاست.
به همين دليل هرگاه كه اندك خبر مثبتى در مورد احتمال پيشرفت در مذاكرات 
اتمي منتشر مي شود، تأثير رواني آن در بازار ارز منعكس شده و قيمت دالر مثًال 
صد يا دويست تومان كاهش مي يابد. اما چند روز بعد يك خبر نا اميد  كننده در 

مذاكرات ديپلماتيك دوباره موجب جهش قيمت دالر مي گردد.
اعمال تحريم هاي شديد جهاني كه بانك مركزي و صادرات نفت ايران را 
هدف گرفته اند عمالً موجب شده فروش نفت ايران حدود 65 درصد كاهش 
يابد كه اين امر خود لطمه ي شديدي متوجه اقتصاد كشور كرده، اما ضربه 
سهمگين تر ناشي از فلج شدن سيستم بانكي و خصوصاً تحريم بانك مركزي 
بوده، زيرا حكومت ايران عليرغم برخورداري از حجم زيادي ذخيره هاي ارزي 
در بانك هاى بين المللى قادر به استفاده از اين وجوه هنگفت نيست و عمالً بخش 

عظيمي از ذخيره ارزي ايران بلوكه و مسدود است.

روزنامه نيويورك تايمز طي گزارش مشروحي از ابعاد بحران اقتصادي ايران 
مي نويسد برآوردهاي تخصصي نشان مي دهد كه ذخيره ارزي ايران در بانك هاي 
خارجي كه دو سال پيش حدود يكصد ميليارد دالر بود، اكنون به حدود 80 
ميليارد كاهش يافته و حتي از اين مقدار نيز فقط 20 ميليارد دالرقابل دسترس 

مى باشد و 60 ميليارد ديگر در بانك هاي جهاني مسدود است.
مدير صنعتي يك كارخانه خودروسازي به گزارشگر نيويورك تايمز در تهران 
مي گويد موسسات تجاري قادر به خريد لوازم يدكي و موادخام مورد نياز 
كارخانجات از خارج نيستند، در نتيجه حجم توليد كارخانجات و شركت ها 

سقوط كرده و مديران موسسات دائماً پرسنل خود را اخراج مي كنند.
از سوي ديگر در حالي كه مقامات دولت روحاني ميزان تورم را رسماً حدود 
40درصد اعالم كردند در يك گزارش تحليلي دانشگاه جان هاپكينز پيرامون 
اقتصاد ايران ، نرخ تورم 74 درصد برآورد شد و برخي كارشناسان مستقل اين 
رقم را بيش از يكصد درصد تخمين مي زنند! همچنين اعالم شد كه ميزان رشد 

اقتصادى حدود 5 درصد منفى شده است.
براي رژيم اسالمي از لحاظ سياسي تنها راه برون رفت از اين بن بست خطرناك 
لزوم آشتي و مصالحه با جهان غرب است كه اين امر خشم جناح هاى افراطى 

را موجب مى شود.
كه  بحراني  با  مقابله  براي  روحاني  دولت  اقتصادي،  نظر  نقطه  از  اما  و 
 ركود تورمي (Stagflation) نام دارد، چاره اي ندارد جز مهار كردن تورم. 
به اين منظور دولت مجبور است خرابي هاي ناشي از سياست افزايش بي رويه 

نقدينگي كه توسط احمدي نژاد انجام گرفت را به نحوي ترميم و جبران كند. 
به عبارت ساده تر دولت بايد از حجم نقدينگي بكاهد، سطح بودجه را كاهش 
دهد، ميزان سوبسيد (يارانه) را محدود كند و خالصه ميزان هزينه ها را كنترل 

نمايد، تا از سقوط بيشتر ارزش پول ملي جلوگيري شود.
اين امر به معناي ايجاد فشار مالي بيشتر بر مردم عادي است كه معلوم نيست 
تا چه ميزان مي توانند در زير بار سنگين گراني هاي غيرقابل تحمل دوام بياورند. 
در عين حال اگر دولت اقدامات عاجلى انجام ندهد و اگر تحريم ها كاهش نيابد، 
وضع موجود به طور نا محدود قابل ادامه نيست و احتماال ظرف شش ماه اينده 

ممكن است روند سقوط مجدد ريال و تشديد بحران اقتصادى تكرار شود.
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در اروپا اعالم شد كه مالله يوسف زاي دختر 15 ساله پاكستاني كه به 
خاطر دفاع از آزادي و حق تحصيل كودكان و زنان مورد غضب و ترور افراد 
طالبان قرار گرفته، به عنوان برنده امسال جايزه حقوق بشر پارلمان اروپا و 

بنياد ساخاروف برگزيده شده است.
اين دختر نوجوان از قوميت پشتون در مناطق مرزي پاكستان و افغانستان 
مي باشد وحتى كانديداى اصلى دريافت جايزه صلح نوبل نيز بود اما اين 
جايزه به يك موسسه خلع سالح سازمان ملل اعطا گرديد. مالله از چند سال 
پيش و زماني كه فقط يك دانش آموز 12 ساله بود با بي اعتنايي به تهديدهاي 
گروه افراطي طالبان مبني بر ممنوعيت تحصيل و سوادآموزي دختران و با 

حمايت و تشويق والدينش به طور مرتب به مدرسه مي رفت.
او حتي چنان شهامت و جسارتي داشت كه همه زنان و دختران را نيز 
تشويق مي كرد به انجام نوعي مبارزه مدني اقدام كنند و در برابر متعصبين 

مذهبي از حق تحصيل و سوادآموزي خود دفاع نمايند. 
او با كمك پدرش كه آموزگار مدرسه بوده در وبالگ شخصي اش مطالب 
روشنگري منتشر مي ساخت و همواره فقط اين جمله ساده ولي نيرومند را 

تكرار مي كرد كه: دختران نبايد از حق تحصيل و آموزش محروم شوند.
اما متعصبين مذهبي و خصوصاً گروه افراطي طالبان كه اصوالً نوعي ديدگاه 
تنفرآميز نسبت به زن و حقوق زنان دارند طي دو دهه گذشته در پاكستان 
و افغانستان تحصيل كودكان را به جز در مدارس اسالمي ممنوع ساخته و 
افراطيون تاكنون دهها مدرسه را تخريب كرده اند. باالخره در سال گذشته 
افراد طالبان طي حمله مسلحانه گلوله اي به مغز او شليك كردند و مالله 
بر اثر اين ترور وحشتناك مسلحانه و حراجات وارده در آستانه مرگ قرار 
داشت ولي نهايتاً با چند عمل جراحي و سپس انتقالش به يك بيمارستان 

مالله ، مهمترين دشمن طالبان!مالله ، مهمترين دشمن طالبان!

لندن نجات يافت. او پس از ماه ها مداواي پزشكي همچنان در بخش هايي از 
بدنش دچار حالت نيمه فلج است.

ولي با اين همه درد و مالل تأسف بار، مالله همچنان به مبارزه شجاعانه اش 
در برابر جهل و تاريك انديشي متعصبين مذهبي ادامه مي دهد. او در مقر 
اروپايي سازمان ملل در ژنو براي نمايندگان كشورهاي جهان سخنراني كرد 

و با صدايي رسا و مصصم گفت:
بهترين سالح مبارزه با تروريسم در دنيا يك قلم و كاغذ است براي 

باسواد شدن كودكان جهان. 
اين دختر مجروح و مصدوم كه هميشه چهره اي خندان دارد بارها تأكيد 
كرده كه به محض پايان درمان هاي پزشكي به شهر و روستاهاي شمال 
پاكستان بازمي گردد تا نهضت سوادآموزي كودكان را ادامه دهد، حتي اگر 

اين امر به قيمت جان او تمام شود. 
متعصبين طالبان اصوالً مخالف هرگونه تحصيل و سوادآموزي دختران 
هستند و طي 4 سال اخير بيش از يكهزار مدرسه را در پاكستان و افغانستان 
با بمب منفجر و تخريب كرده  وشمار زيادى كودكان بى گناه را كشته اند! آنها 

مي گويند كودكان نبايد به جز تعليمات ديني هيچ درس ديگري بياموزند!
ولي مالله در برابر اين جريانات متعصب و جهل پرور در مصاحبه هاي 
و  جاهل  تروريست هاي  با  مقابله  راه  بهترين  كرده:  تأكيد  همواره  خود 

خشونت طلب، ارائه تحصيل و سوادآموزي به كودكان و نسل جوان است.
به همين دليل طالبان و ساير گروه هاي واپسگرا در دو كشور پاكستان و 
افغانستان مالله و ساير زنان و دختران مشابه او را يك نوع دشمن عقيدتي 
خود قلمداد مى كنند و آشكارا تهديد كرده اند كه از او به خاطر سخنان 

شجاعانه و روشن گرايانه اش انتقام خواهند گرفت!
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چند هفته از گفتگوي كوتاه تلفني روساي جمهور ايران و آمريكا مي گذرد و 
اين تماس پرمعناي نمايندگان دو رژيم متخاصم و پيامدهاي احتمالي آن همچنان 
موضوع نخست عرصه سياست داخلي و خارجي حكومت اسالمي است. نتيجه 
اين اقدام پر سر و صدا آن چنان براي روند تحوالت عرصه داخلي در ايران تعيين 
كننده شده كه همه امور سياسي- اقتصادي و حتي استراتژي و ثبات جمهوري 
اسالمي نيز به نوعي با ابعاد مسئله دوستي يا دشمني با آمريكا گره خورده است.

جمهوري اسالمي پس از چندين سال رويارويي با آمريكا و جامعه جهاني بر 
سر مسئله انرژي اتمي و بر اثر شكست ناشي از جنگ اقتصادي «تحريم ها» عمًال 
مجبور به عقب نشيني شده و جناح ميانه رو ظاهراً توانست رضايت و حمايت 

نسبي ولي فقيه را براي انجام مذاكرات آشتي جويانه با غرب جلب كند.
رهبر رژيم نه از روي عالقه بلكه بر اثر پيامدهاي خطرناك بحران اقتصادي 
كنوني «مجبور» شده پروژه پيشنهادي رفسنجاني، روحاني و شركاء را براي 

سياست گشايش و آشتي با جهان غرب فعالً بپذيرد. 
اين آقاي رهبر و رژيم واليي او اكنون در يك تنگناي خطرناك سياسي- 
اقتصادي گرفتار آمده است. از يك سو اگر سياست خصومت و رويارويي عليه 
آمريكا را ادامه دهد، تشديد تحريم هاي جهاني مي تواند ظرف چند ماه آينده منجر 
به وخامت بيشتر بحران اقتصادي و بروز خطرهاي جدي براي حفظ نظام شود. 
از سوي ديگر حتي صرف بيان اندك اظهارات آشتي جويانه از سوي روحاني 
در قبال آمريكا خشم و حتي تهديد فرماندهان سپاه، چهره هاي تندرو، متعصبين 
درون حكومت و خالصه فرياد همه دشمنان و رقيبان ريز و درشت درون 

حكومت را عليه روحانى و رفسنجانى برانگيخته است.

اكنون معلوم نيست كه اين جناح هاي قدرتمند و تندرو تا چه ميزان جشن 
آشتي كنان روحانى و خامنه اى با امريكا را تحمل خواهند كرد. انجام صلح 
و آشتى تهران با واشنگتن مستلزم اعطاي امتيازات زيادي از سوي جمهوري 
اسالمي خواهد بود و به قول خود حضرات اين امر به مثابه دست كشيدن از 
اصول اساسي است و يك نوع عقب نشيني همه جانبه براي رژيم تلقي مي شود.

 يك چنين عقب نشيني استراتژيك هزينه سياسي سنگين در ميان نيروهاي 
درون حكومت خواهد داشت، زيرا انديشه و اساس جمهوري اسالمي منهاي 

سياست ضدآمريكايي بي مفهوم و پوچ خواهد بود.
 اين رژيم برمبناي شعار مرگ بر آمريكا شكل گرفت و متولد شد و اكنون هر 
گونه پذيرش آشتي با شيطان بزرگ لطمه شديدي به طبقه مذهبي و طرفداران 
رژيم وارد مي سازد. چنانكه پذيرش صلح از سوي خميني و عقب نشيني سياسى 
او در برابر صدام و آمريكا در پايان جنگ منجر به تضادهاي شديدي درون رژيم 
گرديد. پيش از آن نيز هنگامي كه ماجراي مذاكرات و برخي توافق هاى محرمانه 
خميني با دولت ريگان در ماجراي ايران گيت افشا گرديد باز هم برخوردهايي 
درون حكومت صورت گرفت و حتي سيدمهدي هاشمي به عنوان قرباني اصلي 

اين برخوردها اعدام شد.
خالصه كالم اين است كه چه جمهوري اسالمي با آمريكا آشتي بكند يا نكند، 

بايد هزينه هاي بسيار سنگيني بپردازد كه عواقب آن نامعلوم است.
شايد آن زماني كه علي خامنه اي به حسن  روحاني اجازه داد به آمريكا بيايد و 
با پرزيدنت باراك حسين اوباما مذاكره كند، گمان نمي كرد كه مجموعه رژيم او 

در برابر چنين دوراهي پيچيده و پرمعمايي قرار گيرد.

معماى مذاكرات علي و حسن و 
حسين!
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براي نخستين بار پس از سال ها كه داستان هاي علمي-تخيلي چندان طرفداري 
نداشت هم اكنون يك فيلم فضايي به جمع پرفروش ترين محصوالت سينماي 

هاليوود در آمريكا راه يافته است.
در فيلم فضايي جاذبه (GRAVITY) دو هنرپيشه مطرح و سرشناس، 
ساندرا بوالك به همراه جورج كلوني ايفاگر نقش هاي اصلي در خالل يك 
داستان پرهيجان هستند كه تماشاگر را به مدت دو ساعت با خود به يك سفر 

فضايي خطرناك و پرتلفات مي برند.
سناريوي اين فيلم ماجراهاي گروهي از فضانوردان آمريكايى را تعقيب مى كند 
كه با سفيه شاتل در مدار زمين گردش مي كنند و مأموريت آنها انجام تعميرات 
به روي تلسكوپ فضايي است. اما ناگهان بروز سانحه اي در بخش ديگري از 
مدار زمين و برخورد يك موشك با ماهواره روسي موجب انفجار آن گشته  و 
قطعات فلزي ماهواره متالشي شده با سرعت زياد به سمت سفينه آمريكايي و 
سرنشينان آن سرازير مي شود. نهايتاً سفينه شاتل آمريكايي نيز منهدم گشته و فقط 
دو فضانورد زنده مي مانند، اما در فضا سرگردان مي شوند و مي كوشند راهي براي 

بازگشت و فرود بر كره زمين بيابند.
اين فيلم پرهزينه با امكانات تصويربرداري بسيار مدرن صحنه  هاي زيبا و 
حيرت انگيزي از فضاي بي انتها و كره خاكي ما را ترسيم مي كند كه از اين لحاظ 
و همچنين به دليل كيفيت بسيار خوب فيلمبرداري فني و بازي نيرومند دو 

هنرپيشه اصلي مورد ستايش منتقدين سينمايي قرار گرفته است. 

بن بست سياسى بين دو حزب اصلى امريكا موجب بروز پيامدهاى منفى 
آشكارى در اقتصاد آمريكا و حتى اقتصاد جهانى شده و هنوز هم مشخص 
نيست ناتوانى دو طرف در جهت حصول توافق هاى موثر تا چه زمان ادامه 

خواهد داشت.
طبق قانون اساسى آمريكا دولت فدرال فقط با اجازه و تصويب كنگره مى تواند 
ميزان بودجه دولتى و هزينه هاى ملى و اقتصادى را تعيين كند و تقريبا هميشه بين 
دو حزب اصلى دموكرات و جمهورى خواه اختالفاتى بر سر تعيين چهارچوب 
بودجه وجود داشته. اما سير تحوالت سياسى چند سال اخير در آمريكا  و پيدايش 
نوعى روند افراطى و راديكال در مواضع سياسى دو حزب اصلى آمريكا موجب 
رويارويى كم سابقه آنها شده كه اين امر به نوبه خود حصول توافق هاى اصولى 
را غير ممكن ساخته و نوعى حالت بن بست دائمى در واشنگتن را به همراه 

آورده است.
طى دو سال گذشته به دليل همين بن بست دائمى و سياست هاى انعطاف ناپذير 
جمهورى خواهان، دولت اوباما مجبور شده بودجه هاى موقت سه ماهه و شش 
ماهه تدوين كند.يعنى عمال دولت فدرال نمى تواند بودجه ساالنه تدون و تنظيم 
كند. چنين روندى تاثير بدى بر كل اقتصاد آمريكا گذاشته و تصميمات مديران را 
هم در بخش دولتى و هم بخش خصوصى بسيار دشوار ساخته است. مجموعه 
ساختار عظيم اقتصاد آمريكا - با توليد ساالنه (GDP) حدود 16 تريليون 

 دالر-  طى دو سال منتهى به 2009 گرفتار ركود شديدى گرديد و از آن پس نيز 
يك رشد ضعيف 2 درصدى را تجربه كرده است.

به گفته كارشناسان اگر اين مشكالت دائمى در عرصه سياسى وجود نداشت 
و مديران مالى خصوصا در بخش خصوصى از عملكرد دولت و قوانين مالى 
و مالياتى اطمينان خاطر داشتند، آنگاه ميزان رشد اقتصادى مى توانست تا مرز
 4 درصد افزايش يابد كه اين امر روند ايجاد اشتغال و بهبود كلى اقتصاد را تسريع 

مى كرد.
اما اكنون چند سال است كه جمهورى خواهان به دليل پروژه دولتى بيمه هاى 
همگانى، ميزان بدهى ملى، قوانين مالياتى، قوانين حفاظت از محيط زيست و 
تقريبا همه زمينه هاى سياسى و اقتصادى به دولت اوباما معترض هستند و از 
تصويب هرنوع اليحه جديد در كنگره جلوگيرى مى كنند. به نظر مى رسد كه 

اين وضع الاقل تا انتخابات كنگره در سال اينده كم و بيش ادامه خواهد داشت.

يك فيلم موفق علمى- تخيلى
 از سينماى هاليوود

اقتصاد آمريكا، گرفتار در 
بن بست  واشنگتن
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سفر در آمريكا

نوادانوادا
ايالت

در 31 اكتبر 1864 سى و ششمين ايالت به مجموعه اتحاديه اياالت متحده آمريكا پيوست تا بيش از 110 هزار 
مايل مربع به خاك اين كشور بيافزايد. ايالت جديد كه به سرزمين نقره شهرت داشت، نوادا نام گرفت و با شعار 

«همه چيز براى كشورمان» بخشى از كشور يكپارچه آمريكا شد.

دكتر مهدى آقازمانى

نوادا عمدتا سرزمينى بيابانى در جنوب غرب ميانه اياالت متحده 
آمريكاست كه وسعتى برابر با 110662 مايل مربع (معادل 286367 
گانه  پنجاه  ايالت هاى  پهناورى  جدول  در  و  دارد  مربع)  كيلومتر 
آمريكا رتبه هفتم را به خود اختصاص داده است. اين ايالت كه با 
ايالت هاى  كاليفرنيا، يوتا، آريزونا، آيداهو و اورگان همجوار مى باشد 
از آب و هوايى خشك برخوردار است كه از مشخصات اقليم بيابانى 
محسوب مى شود. به گونه اى كه بخش عمده اى از خاك اين ايالت 
را صحراى بزرگ موهاوى تشكيل مى دهد. همين امر نيز باعث شده 
است تا با جمعيت در حدود 2 ميليون 750 هزار نفر رتبه سى و پنجم 
جدول جمعيت را در ميان ايالت هاى آمريكا داشته باشد. اما اهم اين 
جمعيت نيز به واسطه احداث شهر الس وگاس در اين ايالت ساكن 

شده اند.
از آنجا كه آب و هواى نيمه خشك و بيابانى فرصت كشت و زرع 
را در اين ايالت محدود كرده است و منابع اندك آب امكان توسعه 
زير بنايى كشاورزى را ناممكن مى كند، بخش عمده اى از بار اقتصاد 

آن  از  عمده اى  سهم  كه  مى كشد  دوش  به  توريسم  صنعت  را  نوادا 
مديون وجود كازينوها و هتل هاى شهر الس وگاس و بخش ديگر 
آن نيز به خاطر جاذبه هاى بيابان گردى در اين ايالت است كه هر 
ساله ميليون ها توريست آمريكايى و غير آمريكايى را براى ديدار از 

اين ايالت روانه جنوب غرب ميانه در آمريكا مى كند.
همين توجه جهانگردان و وجود فرصت هاى تفريحى موجب شده 
است كه توليد ناخالص داخلى ايالت نوادا در حدود  127 ميليارد 
مصر  كشور  داخلى  ناخالص  توليد  با  تقريبًا  كه  باشد،  سال  در  دالر 
اقتصادى  ركود  بحران  خالل  در  اينكه  شگفت آور  و  مى كند  برابرى 
از سال 2008 تا سال 2012 اين ميزان توليد ناخالص داخلى كاهش 

نيافته است.
نكته شايان ذكر اين است كه خاك اين ايالت تا سال 1992 محل 
پروژه  همچنين  بود.  فدرال  دولت  هسته اى  جنگ افزارهاى  آزمايش  
جهان  باالى  سطح  هسته اى  ضايعات  عميق  دفن  محل  بزرگ ترين 
كه در كوه ياكا در نوادا مدت ها در حال ساخت بوده است، كماكان 
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سفر در آمريكا

دچار مشكالت پرشمار فدرالى، قانونى، و ايالتى مى باشد. از سوى 
ديگر مخالفت كمپين هاى مختلفى در مقابله با خطرات زيستى اين 
اقدامات از سوى مردم ايالت موجب شده است تا روند اين برنامه 

ملى به كندى پيش رود.
با اينكه مركز ايالت نوادا شهر كارسون سيتى است اما عمده ثروت 
و به تبع آن جمعيت اين ايالت در شهر توريستى الس وگاس انباشته 
و  نيويورك  آمريكا،  متحده  اياالت  پايتخت  از  پس  كه  است  شده 

لس آنجلس، مشهورترين شهر اين كشور قلمداد مى شود.
و  شد  اعالم  شهر  رسمى  طور  به  ميالدى   1911 در  وگاس  الس 
را  بيستم  قرن  در  آمريكا  در  شده  تأسيس  شهر  بزرگ ترين  عنوان 
دارد. نخستين ساكنان اين شهر به سال 1854 مسيحيان فرقه مورمون 
سال  از  مى نمايند.  ترك  را  آنجا  اقامت  سال  سه  از  پس  كه  بودند 
بنام  آمريكا  متحده  اياالت  نظامى  پايگاه  عنوان  به  منطقه  اين   1860

«Fort Baker» بشمار مى آمد.
در سال 1903 بخش عظيم اين سرزمين كه به خانمى بيوه به نام 
هلن استوارت تعلق داشت، به بهاى 55000 دالر به شركت راه آهن 
فروخته شد. اين شركت پس از دو سال در سال 1905 كل زمين را 
آب و باران به بهاى 265000 دالر از طريق حراج  به علت كمبود 
به فروش رساند كه در نتيجه اولين پايه هاى ساختمانى و تاسيسات 
ريخته  الس وگاس  زمين هاى  مالكين  و  خريداران  توسط  مسكونى 

شد.
در سال 1931 تا 1935 اولين سد منطقه به اسم سد هوور ساخته 
شد. در طى اين سال ها اجازه تاسيس مراكز سرگرمى و كازينو رسمًا 
براى اين شهر صادر شد. اولين موسس و پايه گذار كازينو شخصى به 
نام «باگزى سيگل» است كه در سال 1941 وارد منطقه نوادا مى شود. 
الس  «سيگل»در  توسط  كازينو  به  مجهز  هتل هاى  اولين  تدريج  به 

وگاس احداث مى شود.
در دهه پنجاه به علت آزمايش بمب اتمى در نزديكى اين منطقه 
اين  به  آمريكا  مختلف  گوشه هاى  از  كثيرى  جماعت  هجوم  باعث 

دست  به  شهر  كنترل  كم كم  شدند.  اتمى  بمب  مشاهده  براى  منطقه 
مافياهاى حرفه اى در آمد كه در اين زمينه فيلم هاى جنايى و پليسى 

فراوانى تهيه و بروى پرده رفته است.
است  آن  الس وگاس  شهرى  مديران  دغدغه هاى  مهمترين  از  يك 
كه آب هاى اين منطقه به مرور كم و كمتر مى شود و اين يك مشكل 
بزرگ براى اين شهر بزرگ و تفريحى است. اين شهر تنها شهر در 
جهان است كه به طور شبانه روزى(24 ساعته) همه فروشگاه هاى آن 
باز هستند. همچنين از اين شهر به عنوان «شهر قيامت» ياد شده است.
جهان  كازينوهاى  بزرگترين  دربردارنده  بدرستى  وگاس  الس  شهر 
است. جمعيت اين شهر تا سال 2010 بالغ بر 558،383 نفر و جمعيت 
شهر و حومه بالغ بر 1،865،746 نفر شمارش شده است. بطور كلى 
شهر الس وگاس در جهان در نوع خود يكتا و بى نظير است و ساليانه 
بيش از 40 ميليون شهروند از ديگر اياالت آمريكا و نيز اروپا و آسيا 
از اين شهر ديدن مى كنند. يك چهارم درآمد مهم اين شهر در درجه 
اول از راه ماليات كازينوها و سه چهارم بقيه از درآمدهاى برنامه هاى 
نمايشى، رستوران ها و فروش كاالهاى توريستى و اجناس لوكس تامين 
مى شود. الزم به گفتن است كه آوازها و آهنگ هاى خوانندگان مشهور 
و معروف چند دهه گذشته مثل الويس پريسلى، دين مارتين، فرانك 
سيناترا و سامى ديويس در فضاى آسمان آبى اين شهر در كازينوها و 
سالن هاى هتل ها و پارك هاى سبز و خرم با آبشارهاى روان توام با 
رقص و كرشمه آب نماها به گوش رهگذران وتماشاگران مى رسد و 
دوران عصر طاليى خدايان هنر و موسيقى را زنده جلوه مى نماياند. 
ساكنان معروف اين شهر: آندره آغاسى، تنيس باز معروف, «چاريسما 

كارپنتر»«Charisma Carpenter» هنرپيشه سينما هستند. 
سال  پايان  دسامبر،  ماه  هفته  دو  آخرين  در  ساله  همه  نيز  ايرانيان 
همه  و  مى گذرانند  شهر  اين  در  عمده  صورت  به  را  خود  ميالدى 
ساله چندين هتل در اين فصل از سال ميزبان تعداد كثيرى كنسرت 
ايالت هاى  از  عموما  كه  است  ايرانيان  ويژه  تفريحى  برنامه هاى  و 

همجوار از جمله جنوب كاليفرنيا راهى الس وگاس مى شوند.
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جشن با شكوه مهرگان2013 به 
روايت تصوير

گزارش تصويرى

بار ديگر فرخنده زمان جشن و شادى در آغاز فصل پاييز كه به سان سنتى ديرينه از كهن 
بوم و مرز ايران زمين در كوله بار داشته هاى فرهنگى ما ايرانيان مقيم اياالت متحده آمريكا 
به اين سرزمين راه يافته است به همت سركار خانم سيمين تهرانى و تايم تى وى در پيرس 

كالج در منطقه ولى برگزار شد.
ــاغل  ــور موثر فعاالن اقتصادى و صاحبان مش ــا و خاطره انگيز كه با حض ــم زيب  اين مراس
ــتانى امكان برگزارى يافت فرصتى مغتنم بود كه  ــاد باس ايرانى كه با حمايت از آيين هاى ش
ــتگان و حومه آن بتوانند در كنار هم روزى  ــهر فرش ــاكن در ش گروه كثيرى از ايرانيان س
ــركت كتاب هم كه به سهم خود در اين  ــهر و ش ــاد را رقم بزنند. مجله ايرانش متفاوت و ش
ــاالن اقتصادى و  ــاس تقدير از حضور فع ــادكامى حاضر بودند به پ ــادمانى و ش ــنواره ش جش
ــم اكتبر 2013 برگزار شد، از دريچه  ــم زيبا كه در شش هم ميهمنان عزيزمان به اين مراس

دوربين خود نگاهى داشته است.

طناز نباتى( مشاور بيمه)  و ريمى حاتمى(حسابدار قسم خورده) 

هنرمندان پر آوازه به اجراى برنامه پرداختند

استقبال مردم در طول روز گسترده و چشمگير بود

نمايى عمومى از غرفه هاى صاحبان مشاغل در جشن مهرگان 2013
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گزارش تصويرى

خانم صوفى شخصا در غرفه خود حضور يافت .

مهندس جهان بين و همسرش با غرفه اى از گل و گياه و درخت

غرفه شهرام درگاهى- وكيل دادگاه هاى امريكا

غرفه بانك چيس. يكى از مديران شعبه: خانم پوران صفوى

بيلبوردهاى تبليغاتى بيمه صوفى را مى شد در محوطه جشن مهرگان ديد

غرفه گروه وكالت آبرامز و طاهرى در جشن مهرگان 2013

ناديا ياشار و فعاليت هاى اين وكيل مجرب در اين جشن معرفى مى شد

غرفه بنياد نوروز با حضور بهمن معالى زاده مدير اين بنياد
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گزارش تصويرى

خانم خاطره شاديان مسئول غرفه فتو نگاه

مركز سالمتى و توانبخشى وست هيلز در كانوگا پارك

غرفه كالج آموزشى اُرت - فرد كيوانفر

كالس هاى آشپزى گلدن رز به مديريت خانم پونه نادم

ضيا آتاباى در غرفه دانشگاه بريستول

غرفه خدمات بيمه پارس در جشن مهرگان 2013

غرفه شركت اى زى ساين

مهرداد آوا - مشاور امالك
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گزارش تصويرى

يلو پيج جديد ايرانيان- مهمان ويزه جشن مهرگان امسال

خانم صديقه بنايى - مولف كتاب آموزش زبان فارسى در غرفه شركت كتاب

غرفه شركت كتاب در جشن مهرگان

غرفه محصوالت و مواد غذايى الماس

مجله ايرانشهر در جشن مهرگان 

غرفه مواد غذايى صدف

معرفى آخرين كتاب هاى منتشر شده به بازديدكنندگان عالقه مند

بستنى و فالوده گل و بلبل - حاجى حرف نداره
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گزارش ويژه

با دريافت جايزه معتبر و بين المللى «پيريمير پيرينتينگ» براى مجموعه كتاب گواهان خاموش:

شصت و چهارمين جايزه معتبر بين المللى سازمان بين المللى «پيريمير 
پرينتيگ» كه نهاد ناظر بر دستاوردهاى صنعت چپ در دنيا است. امسال 
جهانى  معتبر  سازمان  اين  تاسيس  از  سال  از 130  بيش  كه  درحالى 
مى گذرد در بخش آثارى كه تا پيش از اين غير ممكن تلقى مى شدند، 
به خاطر مجموعه كتاب ايران باستان به آقاى حميد زاده هنرمند برجسته  

ايرانى-آمريكايى تعلق گرفت.
در اين دوره كه بيش از 2800 شركت كننده از سراسر جهان در آن 
كانديداى رقابت براى دريافت جايزه اى بودند كه به اختصار«بنى اوارد» 
لقب گرفته است، مجموعه كتاب هاى ايران باستان(گواهان خاموش) اثر 
استاد حميد زاده كه در فوريه سال جارى ميالدى لقب اثر برگزيده صنعت 
چاپ ايالت كاليفرنيا از آن خود كرده بود از سوى اتحاديه صنعت چاپ 
اين ايالت به سازمان «پريمير پرينتيگ» معرفى شد و در حالى كه خالق اثر 
از شركت خود در اين مسابقه مهم بين المللى بى خبر بود توانست گوى 

سبقت را از همه رقبا بربايد.
حميد نظرى زاده در سال 1958 در خانواده اى هنر پرور پا به اين جهان 
گذاشت و وقتى در 25 سالگى راهى اياالت متحده شد خود نام خانوادگى اش 
را به «زاده» مختصر كرد. پدر بزرگش و تنى چند از اجداد مادريش هم در هنر 
دست داشتند. در ميان سلف هنرمند او مشهور ترين نام شايد پدر بزرگش 

«استاد عبد اهللا» بود كه به «كمال الملك نجار» شهرت داشت.
اين سرآغاز راه است براى مردى كه بى هيچ ترديدى در ميان تمام اين 
هفت ميليارد و اندى انسانى كه همين امروز بر اين كره خاكى زندگى 

مى كنند كمتر از تعداد انگشتان دو دست همتا دارد.
آنچه او را از ديگران متمايز مى سازد مجموعه اى از توانمندى ها در 
عرصه هاى باستان شناسى، هنر معمارى، نگارش كتاب و خالقيت هنرى 
است كه هر يك به سطحى درخور توجه در وجود استاد زاده نمايان 
است. هنر بى مثال او در «معمارى كاغذ» كارى بسيار پيچيده و فوق 
تخصصى است كه در سراسر جهان كمتر از ده نفر بر آن تسلط دارند و 
ما ايرانى ها چه خوشبختيم كه يكى از اين ده استاد برجسته و توانمند 

معمارى كاغذ از تبار و نسل ماست.
هر يك از كتاب هاى استاد زاده يك گنجينه است. صفحه به صفحه 
آن يك تابلو است. همه آثار پيوست كه كتاب را تشكيل مى دهند يك به 
يك پديده دست استاد است. يعنى وقتى مى گوييم در كتابى از او بيست 
اثر وجود دارد و اين كتاب در 1000 نسخه منتشر شده است يعنى اينكه 
در آن مجموعه استاد 20 هزار اثر آفريده است.  از همين روست كه آثار 
استاد خريداران خاص خود را دارد. آثار او را موزه ها و موزه داران و يا 
كلكسيونر هايى ابتياع مى كنند كه مى دانند ارزش اين آثار چگونه است. و 
شايد به همين روست كه آثار استاد در اندك زمانى پس از نشر همچنان 

كه ناياب مى شوند تا چندين برابر قيمت ارزشمند مى گردند.
اما اين همه فقط گوشه اى از باور و واقعيتى است كه استاد در آثارش 

به نمايش مى گذارد. به اعتقاد خودش آنچه اين آثار را متفاوت مى كند 
چيزى جز عشق و اعتقادى كه به كارش دارد نيست. 

استاد زاده در در خصوص افتخار جديدى كه آفريده است مى گويد:
«اين افتخار متعلق به شخص من نيست، متعلق به همه مردم ايران است 
كه صاحب آن تاريخ ارزشمند و مهم هستند و در شرايط كنونى كار 
چندانى از دستشان بر نمى آيد. ما كه به هر دليل از ايران خارج شده ايم 
بايد مجدانه بكوشيم و نشان دهيم كه از كار فرو ننشسته ايم و همه تالش 
و ممارست خود را صرف اعتالى نام سرزمين اجداديمان كنيم. مانند 
دوچرخه سوارى كه مى داند از مسير مسابقه عقب است و بايد دو برابر 
ركاب بزند و وقت هاى از دست رفته را جبران كند. اعتقاد من اين است 
كه يكايك ما به سرزمينمان مديون هستيم، به كوروش بزرگ، به شاه 

عباس،به رضا شاه كبير و... كه براى ساختن ايران تالش كردند.»
او درپايان مى افزايد عالوه بر عشق و محبتى كه مردم امريكا به عنوان 
همشهريان امروز خود دارد، خود را ملزم و متعهد به مردم كشور مادريمان 

ايران مى داند.
ايرانشهر اين موفقيت ارزشمند را به استاد حميد زاده شادباش مى گويد.

حميد   زاده بار ديگر براى ايرانيان افتخار آفريد
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ايرانشهر پزشكى - اعصاب و روان

1) ليوانى شير
 نوشيدن ليوانى شير پديد آورنده خوابى خوش و طبيعى است. چرا 
كه شير حاوى كلسيم و اسيد آمينه تريپتوفان است و اين دو، تن آرامى را 

فراهم مى سازند.
 2) پيش از خواب قهوه و چاى ننوشيد

 قهوه و اندكى كم تر چاى محرك اند. تنها اندكى از اين دو مى تواند 
شما را بيدار نگه دارد. اثر كافئين و تئين موجود در قهوه و چاى، شش 
تا دوازده ساعت پس از نوشيدن در تن شما باقى مى ماند. براى دست 
يابى به خوابى خوش، اجتناب از نوشيدن قهوه و چاى در بعد از ظهر و 

شب مفيد است.
 3) دوش پيش از خواب

 حمام كردنى با آب ولرم پيش از خواب تاثير همه ى اضطراب هاى 
روز را از عضالت مى زدايد و خوابى خوش را بر شما مستولى مى كند.

 4) بى خبرى بهترين خبر هاست
 به خاطر داشته باشيد!

 مطالعه داستان هاى بلند اثرى آرام بخش براى خوب خفتن دارد. مجله 
و روزنامه در اين زمينه اثرى معكوس دارد. چرا كه مى تواند در بر دارنده 

اخبارى باشد كه با برنامه ريزى كار روزانه شما برخورد داشته باشد.
 5) دنياى خيال

 امشب هنگامى كه به بستر مى رويد به دنياى خيال روى آوريد: 
تصور كنيد در يك جزيره استوايى بر ساحل آفتابى دراز كشيده ايد. 

در آسمان باالى سر شما پاره ابرى است. صداى برخورد آرام امواج 
به ساحل را مى شنويد و گرمى  ماسه ها و خورشيد را احساس مى كنيد. 

با چنين كارى آرامش فرا مى رسد.
 6) خواب، هديه سحر خيزى

 چند نفر از افراد بد خواب را مى شناسيد كه سحر خيز باشند؟ تعدادشان 
اندك است.

 زمانى كه در يابيد در سحر خيزى ، شادابى و تقويت روحى نهفته است، 
در پايان روز، به خوابيدن تمايل پيدا مى كنيدو اين كار سحر خيزى روز 

بعد را براى شما جذاب تر مى سازد.
 7) اسانس آرام بخش خواب

اسانس  كه  است  اين  بر  عقيده  را  مردم  از  بسيارى  باز  دير  از   
اسطوخودوس، مرزنگوش و بهارنارنج آرام بخشند.

 شواهد علمى نيز اين اين نظر را اثبات مى كند.رايحه اين اسانس ها در 
توليد سروتونين و ماده شيميايى موجد خواب موثرند. اين اسانس ها را با 
ماساژ يا به شكل چكاندن قطره اى بر روى يك شيئ داغ استشمام كنيد و 

ببينيد چه قدر در ايجاد آرامش موثرند.
 8) در ساعتى مشخص بيدار شويد 

بدون توجه به ساعتى كه به بستر مى رويد براى برخاستن از بستر 
خواب برنامه منظمى تنظيم كنيد.

برنامه اى كه هر روز خود را ملزم به رعايت آن بدانيد. هرچه برنامه شما 
منظم تر باشد ، خواب شما نيز منظم تر خواهدشد.

خوابى به آرامش 
خواب كودكان 
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ش  9) تمركز بر ِشِِِ
 چشم خود را بر منظرى متمركز كنيد:

 به شش چيز متفاوت كه مى توانيد ببينيد توجه كنيد و نگذاريد كه 
چشمانتان سرگردان شود. به شش صداى مختلف كه مى توانيد بشنويد 

توجه كنيد. بعدبه شش چيز ديگر كه مى توانيد حس كنيد توجه كنيد. 
آن گاه فقط به پنج، بعد چهار، سه، دو، يك... 

زمانى كه به يك مى رسيد خفته ايد.
 10) تنفس آرام 

آيا هيچ وقت توجه كرده ايد صداى تنفس افراد خفته چه قدر آرام 
است؟ آهسته، عميق و شمرده.

 خود را با انجام تنفسى از اين گونه در بستر، به خواب هدايت كنيد.

به راحتى و ژرف تنفس كنيد و درون سينه اى و سطحى نفس نكشيد.
به تدريج نفس را كوتاه كنيد تا زمانى كه تنفس بى شتاب و آرام شود.

11) از شقيقه ها آغاز كنيد 
يكى از نقاط بدن كه با فشار دادن و تماس، آرامش را پديد مى آورد 
شقيقه هاى شماست. شقيقه هاى خود را به نرمى  و با حركت دورانى 
مالش دهيد و به آرامى فاصله ابرو تا شقيقه را ضربه بزنيد. در چنين حالتى 

اندك اندك به ژرفاى آرامش دست مى يابيد. 
12) اتاق آبى فام 

رنگ ها همانند اصوات نه تنها بر عواطف كه بر فيزيولوژى شما تاثير 
مى گذارند.  

طول موج رنگ هاى آبى ، سبز و صورتى مات پديد آورنده احساس 
خستگى است. رنگ هاى روشن بر انگيزنده اند. 

اتاق خواب خود را با رنگ هاى سرد رنگ آميزى كنيد و ببينيد كه 
احساس خستگى ناشى از آن، شما را زود تر به خواب مى برد.  

13) از تنبلى بگريزيد 
فعاليت جسمى  راهى است مطمئن براى خواب و خواب ژرف تر.  

اين فعاليت مى تواند ورزش، رقص، عشق ورزى . رابطه جنسى يا كار 
سخت روزانه باشد. عكس اين نيز مى تواند صادق باشد: عدم تحرك 
همراه با تنبلى موجب خستگى و خواب آلودگى است و خوابى اين گونه 

رضايت بخش نيست. 
14) سبك كردن انگشتان 

زمانى كه به بستر مى رويد تصور كنيد نوك انگشتان شما سبك مى شود. 
دستان خود را آرام كنيد و تصور كنيد اين سبكى انگشتان شما را از 

بستر باالتر برده است. 
اكنون اين تصور را در مورد انگشتان پاى خود انجام دهيد و احساس 

كنيد به باال مى روند. 
اگر ده دقيقه بعد به خواب نرويد چنين كارى تن آرامى را به شما ارزانى 

مى دارد و مى دانيد به چه مى انجامد... 
حاال شما در حال تجربه كردن خوابى به آرامش خواب كودكان هستيد 
و طبيعى است چنين آرامشى تا چه اندازه در بهبود كنش هاى روانى و 

جسمى شما موثر است.
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آستانه تحمل خود را باال ببريم عصبانيت چيست؟ چه موقع عصبى 
مى شويم؟ راه هاى پيشگيرى و يا حداقل كنترل زمان عصبيت چه مى باشد؟ 
چگونه آستانه تحمل خود را در برابر مشكالت و گرفتارى ها باال ببريم؟

در جامعه، گاهى شاهد مشاجره ها و درگيرى هايى در سطح شهر هستيم 
كه در مواقعى منجر به برخوردهاى فيزيكى نيز مى شود. اين برخوردها به 
دليل آن است كه دو طرف درگير نزاع و مشاجره، اطالع دقيق و صحيحى 
از طرز رفتار و فن بيان ندارند. به عبارتى مى توان گفت هنر عذرخواهى 
را نمى دانند كه باعث مى شود يك برخورد ساده و كوچك به يك جنجال 
بزرگ منجر شود و در نهايت معلوم نيست به كجا مى انجامد و بر سر آنها 
چه مى آيد. مسائلى نيز از قبيل ترافيك، گرمى هوا، آلودگى صوتى، ازدحام 
و فشردگى بيش از حد جمعيت و صرف وقت فراوان براى رسيدن به 
محل كار و زندگى بر اين تنش روحى مى افزايد. هنگامى كه از رفتار و 
حرفهاى طرف مقابلتان ناراحت مى شويد، صبر و تحملتان تمام مى شود و 
مى خواهيد با عصبانيت، هرچه در دلتان است به او بگوييد؛ اما دست نگه 
داريد و اين كار را انجام ندهيد. فقط از شماره يك تا 10 بشماريد خواهيد 
ديد كه ديگر صبر و تحملى كه مى خواست به جوش آيد، آرام مى شود و 
با خونسردى با طرف مقابلتان برخورد مى كنيد و كار را از اين كه هست 
خراب تر نخواهيد كرد. در ادامه چند توصيه كه با به كارگيرى آنها بتوانيم بر 

عصبانيت خود غلبه كنيم ارائه مى شود:
1) هنگام سخن گفتن هميشه تبسمى بر لب داشته باشيم. تبسم خرجى 

ندارد اما سود بسيارى دارد.
2) در بحث ها هيچ وقت طرف خود را با كلمه ”تو“ مورد خطاب قرار 
ندهيد. نام هر كس براى او مطبوع ترين و مهمترين كلمات قاموس بشرى 

است. 
3) در مشاجره ها اجازه دهيد طرف شما در كمال آزادى حرف خود را 

بزند و هرچه در دل دارد بر زبان بياورد.
4) در مشاجره  و بحث ها هيچ وقت به طرف مقابل خود نگوييد به بيراهه 

مى رود و اشتباه فكر مى كند. عقايد طرف خود را محترم بشماريد.
اگر احساس كرديد طرف بحث شما اشتباه مى كند راه عاقالنه اين است 
كه بگوييد حق با شماست، من هم اول مانند شما فكر مى كردم تا اينكه به 
اشتباهم پى بردم يا حق با شماست من متوجه مقصود شده ام اگر به جاى 

شما بودم شايد همين كار را مى كردم.
5) ايده و فكرى را كه مى خواهيد منتقل كنيد به طرف غيرمستقيم باشد، 

بگذاريد طرف شما خودش نتيجه گيرى كند. به او حق انتخاب بدهيد.
6) هر وقت مى خواهيد بحث وصحبت كنيد، متوجه باشيد در آغاز كالم 
مسائلى را پيش نياوريد كه مورد اختالف شماست. برعكس سعى كنيد 
مسائلى را بيشتر محل توجه قرار دهيد كه در آن موافقت طرفين حاصل 
است و به طرف خود القا كنيد كه شما و او به جانب يك مقصد رهسپاريد 

و فقط تفاوت شما در وسايل رسيدن به مقصود است. 
7) با ماليمت و نرمى سخن بگوييد، زيرا سخن گفتن با صداى بلند 
باعث مى شود طرف مقابل شما حالت دفاعى به خود بگيرد و در صدد 

مقابله برآيد.
8) سعى كنيد پيش از اينكه طرف شما اشتباهاتتان را گوشزد كند، شما 
پيشدستى كرده تا طرف شما حالت محبت آميز به خود بگيرد و از اشتباه 

شما درگذرد. 
9) بهترين راه غلب بر بحث و جدل وارد نشدن به آن است. تا آنجا كه 
مى توانيد از وارد شدن به بحث و جدل دورى كنيد. چنان بگريزيد مانند 

اينكه از مار سمى خطرناكى فرار مى كنيد. 
10) در آخرشمارش از عدد يك تا 10 را فراموش نكنيد.

آستانه تحمل خود را باال ببريم
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چرا اين قدر عصبانى هستيد؟ چرا فكر مى كنيد زمين و زمان با 
شما سر جنگ و دشمنى دارند؟ هيچ مى دانيد عصبانيت و خشم با 

سالمتى شما چه مى كند؟ 
از  يكى  و  طبيعى  كامًال  حس  يك  خشم،  كه  است  درست 
واكنش هاى انسان نسبت به موقعيت و شرايط اطرافش است، اما 
همين حس طبيعى اگر كنترل نشود و بيش از حد قدرت مانور و 
بروز داشته باشد، عالوه بر اينكه بر موقعيت اجتماعى و روحى 
شما تأثير مى گذارد، مى تواند از نظر جسمى هم تاثيرات نامناسبى 
داشته باشد. هنگامى كه شما به خاطر يك واقعه، مثل باخت تيم 
مورد عالقه تان در مسابقه، يا قرار گرفتن در يك موقعيت، مثل 
ماندن در يك راه بندان سخت، عصبانى و خشمگين مى شويد، 
سطح هورمون هاى بدن تان افزايش پيدا مى كند، تنفس تان سريع تر 
مى شود و ميزان ضربان قلب و فشار خون  شما باال مى رود. بنابراين 
عرق مى كنيد، مردمك چشم هايتان گشاد مى شود و بدن شما آماده 

انجام يك عمليات مثل جنگ يا فرار مى شود. 
عصبانيت مى تواند اثرات طوالنى مدتى روى بدن شما داشته 
باشد. مطالعات، ارتباط بين خشم و فشار خون باال، افسردگى و 
بيمارى هاى قلبى را نشان داده اند. در مطالعه اى نشان داده شده 
افرادى كه زود عصبانى مى شوند و استعداد بااليى براى خشمگين 
شدن دارند، نسبت به افرادى كه كمتر عصبانى مى شوند، سه برابر 
بيشتر احتمال دارد كه دچار حمله قلبى يا بيمارى كشنده عروق 

كرونر شوند. 
پس راه حل چيست؟ آيا بايد عصبانيت خود را بروز دهيم يا آن را 
در درون خود حبس كنيم؟ كارشناسان عقيده دارند هيچ يك از اين 
راه ها به طور مطلق مناسب نيستند. چه شما خشم خودتان را بيش 

از حد بروز دهيد، چه هميشه آن را در خودتان بريزيد، در هر دو حال 
ممكن است، خطرات زيادى سالمتى شما را تهديد كند. 

شاه كليد حل مشكل اين است كه خشم خودتان را سودمند كنيد و به 
آن جهت ببخشيد. كارشناسان مى گويند اولين قدم در اين راه خودآگاهى 
است. در مواقعى كه عصبانى مى شويد تا آنجا كه ممكن است سعى كنيد 
از عصبانيت و دليل آن آگاه شويد و به خودتان اجازه ندهيد از كوره در 
برويد. مثال اگر شما در وضعيت هاى معينى دچار عصبانيت مى شويد، 
بياموزيد كه چگونه از پيش آمدن آن شرايط جلوگيرى كنيد يا اگر آن 
شرايط اجتناب نا پذيرند، چطور بهترين تصميم را براى مواجهه منطقى با 

آن موقعيت ها بگيريد.
اما با تمام اين اوصاف گاهى در شرايطى قرار مى گيريم كه خواه ناخواه 
خشم مان برانگيخته مى شود. بنابراين بهتر است در اين مواقع براى كاهش 

آسيب هاى عصبانيت، نكاتى را به ياد داشته باشيم:
- تنفس: از بهترين و اولين اقدامات موقع خشمگين شدن، نفس عميق 
كشيدن است؛ نفس عميق بكشيد و بازدم عميق داشته باشيد. دم و بازدم 

عميق و محكم، فشار عصبى را كاهش مى دهد. 
- استراحت: هنگامى كه عصبانيت جرقه زد، شرايطى را كه باعث 
ايجاد عصبانيت شده ترك كنيد و فضاى متفاوتى را به وجود بياوريد، مثال 

پياده روى كنيد يا مشغول كار ديگرى شويد. 
- تصور و تفكر: فكرتان را مشغول تصويرهاى خوبى كنيد كه دوست 
داريد، مثًال به جايى كه دوست داريد باشيد، فكر كنيد و يك صحنه 

متفاوت (حتى خنده دار) را تصور كنيد. 
- ورزش: فعاليت بدنى را مى توان به عنوان يكى از راه هاى خوب رفع 
عصبانيت و خشم پيشنهاد كرد. سعى كنيد به آرامى حركات كششى شبيه 

به آنچه كه در يوگا انجام مى شود انجام دهيد.

مديريت خشم
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خنده بر هر درد بى درمان دواست
مهارتى به نام « خنده »

فراموش  كه  مى شود  عادى  انسان  براى  آن قدر  خنديدن  گاهى 
فكر  مساله  اين  به  حال  به  تا  آيا  است.  شگفت آور  چقدر  مى كنيم، 
سودمند  بدن  واكنش  و  كنش  در  مى تواند  چقدر  خنده  كه  كرده ايد 
باشد و آيا مى  دانيد در هنگام خنديدن در بدن چه اتفاقى رخ مى دهد؟ 
دانش روان شناسى، امروزه پى برده است كه لبخند در زندگى ما از 
اهميت به سزايى برخوردار است. لبخند و خنده هيچ عارضه جانبى 
مضرى ندارد و حتى اگر نتواند به خودى خود بيمارى و فشارهاى 
روحى را عالج كند، حداقل مى تواند لحظات نگرانى به وجود آمده 

از بيمارى را برطرف سازد. 
سالمت،  تامين  و  بيمارى  مسير  كردن  معكوس  بر  عالوه  لبخند 

بهترين يخ شكن در گردهمايى هاى اجتماعى است. 
در سال هاى اخير دانشمندان سعى داشتند كه فيزيولوژى خنده و 

اثرات پزشكى قابل اثباتش را آشكار كنند. 
گروهى از اين وحشت دارند كه اگر زياد بخندند و يا لبخند به لب 
داشته باشند، ديگران آن ها را جدى نگيرند در حالى كه بايد بدانيم 

امروزه مشكل، خنده زياد نيست، بلكه كمبود خنده است.
البته بايستى صادقانه خنديد و شخصيت خود را نيز در نظر داشت. 
به  و  باشد  موقع  به  كه  است  بخش   درمان  و  موثر  گاه  آن  خنده، 
شخصيت ديگران آسيب نرساند. خنده هاى بى مورد و تمسخر آميز، 
شادى آفرين  عوامل  روى  بر  سياهى  پرده  و  مى كند  غافل  را  انسان 

ديگر مى كشد.
* خنده چيست؟

در واقع خنده يك برنامه است كه كل سيستم بدن را درگير مى كند. 
از  كه  باشد  خنده دار  مطلب  يك  گفتن  اثر  در  خنده  است  ممكن 
ديدن  اثر  در  است  ممكن  يا  و  مى شود،  شروع  ما  شنوايى  عصب 

تصويرهاى خنده دار و كميك بوده و از چشم هايمان شروع شود. 
دانستن اين نكته مى تواند جالب باشد كه پيدايش خنده پيش از به 

وجود آمدن زبان و عميقًا با پيدايش ما ارتباط دارد. 
* تأثيرات لبخند و خنده

دلباز،  و  دست  شخصيتى  داشتن  نشانه  خنديدن،  و  زدن  لبخند 
خنديدن زياد را با  اجتماعى و خوش قلب است. گر چه ما معموالً 
سبك  سرى يكى مى دانيم ولى بايد بدانيم كه تغييراتى فراسوى سبك 
سرى در جسم و بدن انسان به واسطه خنديدن و لبخند زدن به وجود 
مى آيد كه تظاهرات عينى آن شادمانى است كه در اين حالت تمام 

جسم تنظيم مى شود و ذهن شفاف مى گردد.

خانمها، آقايان، خنده خاصيت دارد!
خنديديد  كه  بارى  آخرين  دارد!  خاصيت  خنده  آقايان،  خانمها، 
كى بود؛ يك خنده خوب و از ته دل كه صورت شما را سرخ كرده 
باشد و هنگام خنديدن پاهاى خود را به زمين كوبيده باشيد؟ از نظر 
و  شخصى  زندگى  كه  است  هيجانى  واكنش  خنده  روان شناسان، 
اجتماعى انسان را تحت تأثير قرار مى دهد و داراى ويژگى هايى است 
و  خوشحالى  مى كند.  متمايز  هيجانى  واكنش هاى  ديگر  از  را  آن  كه 
نشاط در زندگى پر استرس امروزى ما يكى از مباحث فراموش شده 

است كه بيش از پيش سالمت روانى ما را تهديد مى كند.
خوشبختانه توانايى خنديدن در همه ما وجود دارد و همه ما مى توانيم 
از اين لحظه تصميم بگيريم كه خندان و خوش رفتار باشيم. عادت به 
شاد بودن با تمرين و انتقال انديشه هاى شادى بخش به ذهن متبادر 
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مى شود. از اين رو, هر روز خنديدن از ته دل را بياموزيد. يادتان باشيد 
احتياج داريد و در  كار و فعاليت به استراحت و تفريح  كه در كنار 
كنار رفتار جدى به شادى و نشاط نيازمنديد. فراموش نكنيد يكى از 
بزرگ ترين لذت هاى زندگى خنده است. سعى كنيد خود را شاداب و 

خندان نگه داريد.
* انديشه هاى شاد

روند  روز  آن  حوادث  تا  مى شود  موجب  بخش  شادى  انديشه هاى 
شادى آفرينى به خود بگيرند. هنگامى كه بتوانيد انديشه هاى خود را 
تحت تسلط خود درآوريد، مى توانيد ادعا كنيد كه به كنترل شادمانى 
خود نيز دست يافته ايد. به جاى هر انديشه ضعيف، فكرى قوى و به 
جاى انديشه هاى منفى، افكار مثبت و به جاى كينه و رنجش، عشق 
آنگاه  كنيد،  جايگزين  را  چاالكى  ضعف،  و  افسردگى  جاى  به  نيز  و 

پى خواهيد برد كه به اصول جادويى شاد زيستن دست يافته ايد. وقتى 
اصول شادمان زيستن را بياموزيد، به آسانى مى توانيد با كمك آن هر 
چه بهتر زندگى كنيد لبخند زدن به يقين به شما انرژى فراوان و روحيه 
مناسبى مى دهد. به طورى كه درافزايش سالمت جسمانى تان نيز مؤثر 
است. بنابراين راحت بخنديد, تحقيقات نشان داده است كه خنده عالوه 
بر ارتقاى سالمت روانى, ما را در برابر بيمارى ها و دردها نيز محافظت 
مى كند و در نتيجه مى توان ازآن حتى در بيمارستان ها نيز استفاده كرد. 
خنده به دليل تأثير گذارى مثبت بر دستگاه هاى عصبى و مغز، تنفس، 
گوارش، گردش خون و قلب و عروق و ديگر اندام هاى حياتى بدن 
نقش قابل توجهى در پيشگيرى و درمان هاى بيمارى ها برعهده دارد. 
وقتى كه خنديدن را به پايان رسانديد، به آرامى بنشينيد و فوايد آن را 
ببينيد. روح خنده و شادمانى مانند پزشكى ماهر، بسيارى از بيمارى ها را 
درمان مى كند. گروهى از روان شناسان درباره خنده معتقدند كه خنده 
بهترين داروى درمان كننده است و اگر مى شد خنده را از داروخانه 
لبخند  بار  چند  روزى  سالم  و  بيمار  انسان هاى  براى  پزشكان  خريد، 
تجويز مى كردند. همچنين خنده نشانه بارز اعتماد به نفس, سالمت 
كه  افرادى  مى دهند  نشان  بررسى ها  است.  امنيت  احساس  و  روان 
ياد  به  برخوردارند.  خوبى  نفس  به  اعتماد  از  دارند،  خندان  چهره اى 
داشته باشيد كه خنده هاى دلپذير، سرود نشاط آور روح و روان هستند 
بنابراين با شاد بودن روح خود را شفا دهيد زيرا صداهاى شادى آفرين 
نه تنها بدن را درمان مى كنند بلكه روح را هم شفا مى بخشند. و اما 
بهترين خنده، خنده كسى است كه آن قدر اعتماد به نفس دارد كه حتى 

مى تواند به خودش هم بخندد.
*خنده از ته دل 

از ته دل خنديدن، ايجاد خوش بينى و اعتماد به نفس را افزايش 
مى دهد و ترس و بدبينى را دور مى كند. هنگامى كه كسى را مالقات 
مى كنيد يا يكى از دوستان قديمى خود را مى بينيد و يا هر روز صبح 
كه سركار مى رويد، تبسم كنيد اما مراقب باشيد كه لبخندتان ريشه دار 
و واقعى باشد. يادتان باشد كه خنده تمسخر آميز هرگز نمى تواند درمان 
كننده و آرام بخش باشد. همچنين خنده اى كه از سر بدگويى باشد نيز 
تسكين دهنده نيست. پديدآورنده شادى و نشاط باشيد و سود آن را 
مانند ميوه اى به چنگ آوريد. كسى كه از ته دل مى خندد، نشاط ديگران 
را فراهم مى سازد. او با انجام اين كار همچون ورزش به گردش خون 
خود كمك مى كند و موجب ماساژ عضالت شكم خويش مى شود. ما 
مى توانيم با خنديدن به بهبود و تقويت روابط خانوادگى يا زناشويى مان 
داراى  شاد و  فرزندانى  كار  با اين  كنيم به ويژه آنكه مى توانيم  اقدام 
اعتماد به نفس پرورش دهيم. يادتان باشد كه هيچ چيزى بهتر از يك 
لبخند كه از صميم قلب باشد، يك فرد مهاجم و خشمگين را آرام 

نمى كند. با خنده پيش از اخم كردن، از شر نگرانى خالص شويد.
افرادى كه هميشه لبخند بر لب دارند، از شكيبايى بيشترى در برابر 
دشوارى هاى زندگى برخوردار مى شوند و توانايى بيشترى براى مبارزه 

با سختى ها و چالش هاى زندگى پيدا مى كنند.
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يوگا مجموعه  اى از تمرينات جسمانى، تنفسى، ذهنى، بهداشت روانىـ  
اجتماعى و رشد روحى است. در تمرينات يوگا فرد مى آموزد كه چگونه 
بر آگاهى خود در حيطه حيات بيفزايد. يوگا شيوه اى است براى شناخت 
زواياى پنهان وجود وحصول معرفت به ذات خويش. «يوگا» يا «جوگ» 
از زبان سانسكريت و مصدر «يوج» گرفته شده و به  معناى هماهنگى و 
اتحاد ابعاد وجودى ( تن ،  روان و روح) است. يوگا در معناى عميق يك 
حركت كمال گرايانه براى پيوستن به بحر بى كران هستى و غوطه خوردن 

در امواج فيض الهى است.
*يوگا قدمتى كهن دارد... 

قدمت يوگا به هزاران سال مى رسد. برخى از نويسندگان قدمت آن را به 
پنج هزار سال پيش نسبت داده اند. برخى تعاليم يوگا را به خيلى قبل از اين 

تاريخ نسبت مى دهند تا آنجا كه در اساطير و افسانه ها آن را به مظاهر احديت 
نسبت مى دهند. درس هاى يوگا دو قرن قبل از ميالد مسيح توسط حكيم و 
استاد بزرگ هندى پاتانجلى در كتابى به نام يوگا سوترا به رشته تحرير در آمده 
است. سودمندى تمرينات يوگا را طى قرنها انسان هاى مختلف تجربه و تقدير 
كرده اند. تمرينات گوناگون اين شيوه بهزيستى مى تواند با اطمينان براى سنين 

مختلف به كار برده شده و سودمند واقع شود. 
*يوگا براى تمام سنين ...

ساالن)  كهن  تا  سال  خرد  كودكان  (از  سنى  هر  با  كس  هر  واقع  در 
مى توانند يوگا كنند و از فوايد بى شمار آن بهرمند شوند. حتى افراد با 
بيماريهاى مختلف مى توانند يوگا كنند. البته اين افراد مى بايد تحت نظر 
يك مربى كار آزموده تمرينات مناسب خود را انجام دهند. سودمندى يوگا 

آشنايى با يوگا
 يك تكنولوژى عظيم و سرى
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ايرانشهر پزشكى - تمرين هاى شفا بخش
براى بهبود و درمان بسيارى از بيمارى هاى به اثبات رسيده است. غير از 
مسئله درمانى ، موضوع سالمتى و رشد ابعاد روانى ، روحى و كيفيت و 

معنا بخشيدن به فرآيند زندگى حائز اهميت است. 
*يوگا به هيچ مذهب، مكتب و مرام خاصى تعلق ندارد... 

هر كسى با هر ايدئولوژى مى تواند درس ها و تمرين هاى يوگا را براى 
فوايد آن بكار بندد . مردم از فرهنگ هاى مختلف و با تحصيالت متفاوت 

مى توانند تمرينات يوگا را انجام دهند. 
*يوگا و بهداشت جسمانى – روانى...

آرامش،  انسان،  مختلف  ابعاد  گرفتن  درنظر  با  خود  تعاليم  در  يوگا 
سرزندگى، نشاط، انرژى، قدرت، سالم سازى و نيز تعادل و توازن را به 
وجود مى آورد و بدين ترتيب بهداشت جسمانى–روانى قوى را به ارمغان 
مى آورد. مقاوت جسمانى–روانى و تقويت دستگاه ايمنى بدن عوامل 
فوق العاده حائز اهميتى هستند كه حساسيت، ضربه پذيرى و زود رنجى 
فرد را در قبال بيمارى هاى مختلف، ناهموارى هاى زندگى و استرس هاى 
روانى–اجتماعى كم كرده و موجب مى گردند كه انسان چون درختى 

تنومند و استوار در مقابل بسيارى از طوفان هاى زندگى ايستادگى كند.
* قدرت آرامش بخشى و ضد استرسى يوگا ...

روزانه هزاران نفر در جهان يوگا مى كنند. علت گرايش اكثريت قريب 
به اتفاق آنها به انجام دادن تمرينات يوگا قدرت آرامش بخشى و ضد 
استرسى آن است . در واقع بسيارى از انسان ها براى رهائى از استرس هاى 

گوناگون زندگى به يوگا پناه آورده اند.
نابودى طبيعت، آلودگى محيط زيست، ترافيك، ازدحام ، آلودگى هاى 
صوتى، مشكالت عديده شهر نشينى، مشكالت مربوط به محيط و فضاى 
زيستى و استرس هاى گوناگون روانى–اجتماعى رو به افزايش گذاشته و 

زمينه ساز بسيارى از بيمارى هاى جسمانى و روانى گرديده.
از 100  بيش  ساالنه  جهانى  بهداشت  سازمان  اطالعات  و  آمار  طبق 
ميليون بيمار افسرده در جهان راهى درمانگاه هاى (Clinic) روانپزشكى 

و بهداشت روانى مى شوند.
جهان  روانى(مجنون)در  حاد  بيمار  ميليون   45 الى   40 به  قريب 
وجود دارد. تقريباً برابر همين تعداد بيماران عصبى، صرعى، مى بارگى 
(alcoholism)، معتاد به مواد مخدر و نيز عقب ماندگى ذهنى وجود 

دارند.
انسان امروزى در معرض رخدادهاى تنش زاى كوچك و بزرگى قرار 
گرفته است. استرس هاى عديده محيطى، روانى ـ اجتماعى كه هر آن 
ممكن است او را در دام بيمارى سختى افكند و يا باعث شود دار فانى را 
وداع گويد. چيزى كه مى تواند تضمين نسبى در قبال اين استرسها باشد 
در واقع داشتن سالمتى (جسمانى و روانى)، مقاومت و نيرومندى هر چه 

بيشتر و روابط مثبت و قوى فردى و اجتماعى است. 
يوگا به عنوان يك روش بهزيستى با ابعاد مختلف، حافظ سالمتى انسان 
است. اين روش با توجه به ابعاد جسمانى، روانى، اجتماعى و روحى 
انسان تدوين و تدارك ديده شده است كه از ويژگى هاى منحصر به فرد 

يوگاست.

يوگا - حركات و تمرينات گرم كردن بدن تمرين هاى كه در اين مقاله به 
شما آموزش داده خواهد شد، مى توانند در ساعات اوليه روز، وسط روز و يا 
آخر شب انجام شوند. مكان انجام آنها مهم نيست. چه در خانه، چه در دفتر 
كار و يا حتى در مدرسه مى توانند انجام شوند. نكته مهم اينست كه آنها با 

دقت و با تمركز كامل انجام گيرند.
بازده اين تمرينات صرفا به گرم كردن بدن منتهى نمى شود، بلكه آنها از 
تنش هاى روحى و فشارهاى عصبى نيز جلوگيرى مى كنند. اين تمرينات 
باعث مى شوند تا روحيه شما برابر فشارها و استرس ها مقاوم شود، البته 

زمانى كه اين تمرينات بطور منظم و برنامه ريزى شده پيگيرى شوند.
سن انجام اين تمرينات، سن مشخصى نيست. تمرينات قابل اجرا براى هر 
سنى مى باشند. توصيه مى شود تا حد امكان به صورت گروهى انجام گيرند.

*تمرين عدد هشت
برروى زمين به صورت اصطالحا چهار زانو بنشينيد. دست ها را برروى 
زانوها قرار دهيد. آنها را به همراه شانه ها بى حركت و شل نگه داريد. نرم و 
آرام نفس بكشيد. بسته يا باز بودن چشم هايتان مهم نيست – البته شايد بسته 

بودن آنها به تمركز كمك كنند.
روبروى صورت خود عدد هشت التينى را تصور كنيد كه به صورت افقى 
(مانند عالمت بى نهايت) قرار گرفته است. با نوك بينى يا دهان خود سعى 
كنيد كه طرح عدد هشت به صورت افقى را برروى هوا رسم كنيد. اول رسم 

اين عدد را از جهت عقربه ساعت انجام دهيد، سپس برعكس.
فراموش نكنيد كه در حين انجام تمرينات آرامش و تمركز داشته باشيد 

درحالى كه آرام و منظم تنفس مى كنيد.
با انجام هر پنج مرتبه انجام اين تمرين، دقايقى استراحت كنيد.

*تمرين ساعت
به حالت چهارزانو بنشينيد. سر، شانه ها و دست هايتان را شل و بى حركت 

نگه داريد. تنفس خود را آرام حفظ كنيد.
تصور كنيد كه ساعت بزرگى مقابل شما قرار دارد. يك ثانيه به عدد 12 
ساعت نگاه كنيد سپس به عدد يك نگاه كنيد و بعد به دو. و بعد به عدد سه. 
توجه كنيد كه به هر عدد يك ثانيه نگاه كنيد. همينطور ادامه دهيد تا به عدد 12 
برسيد. فراموش نكنيد كه عجله اى در كار نيست و تنفس نيز بايد آرام باشد.

حاال حركتها را دوباره اما برعكس انجام دهيد، يعنى از 12 به 11 و ...
پس از اينكار به روبرو نگاه كنيد و چندبار پلك بزنيد. سپس چشمتان را 

ببنديد و استراحت كنيد.
اين تمرين به تقويت عضالت چشم كمك مى كند. ضمن اينكه قدرت 

تمركز را نيز تقويت مى كند.
* تمرين سر شانه ها

روى زمين بنشينيد. دستهاى تان را بى حركت نگه داريد در حالى كه چشم ها 
بسته هستند. تنفس آرام.

شانه ها را طورى به صورت دورانى به چرخانيد كه تصور شود در هوا دايره 
رسم مى كنيد. يك سرى حركت را از جلو به عقب و يك سرى از عقب به 

جلو انجام دهيد.
بعد از چند مرتبه تمرين (براى مثال 5 مرتبه)، استراحت كنيد. اين تمرين به 

رفع گرفتگى شانه ها و قسمت پشت قفسه سينه كمك مى كند.

يوگا - حركات و تمرينات گرم كردن بدن
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ادامه سرمقاله - بقيه از صفحه 5
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بعد از اين گفتگو نام وى در ليست انتخاباتى 19، 21 و 22ام 1358 اسفند حزب 
جمهورى اسالمى براى انتخابات مجلس اول، برخالف يكم تا هجدهم اسفند 
از «حسن فريدون (روحانى)» به «دكتر حسن فريدون (روحانى)» تغيير يافت. 
به عالوه براساس مدارك ثبت شده در معرفى نمايندگان مجلس اول، مندرج 
در سايت رسمى مجلس شوراى اسالمى، روحانى داراى مدرك دكتراى حقوق 

معرفى شده بود. 
حال براى بررسى حضور حسن روحانى در انگلستان و دريافت دكترا در 

سالهاى 1357 و 1358 به سراغ كتاب خاطرات ايشان مى رويم:
صفحه 390 كتاب - « پس از مهيا شدن مقدمات سفر، در اوايل ارديبهشت 
1357، صبح زود با لباس شخصى عازم فرودگاه شدم. آقاى احدى من را به 

فرودگاه رساند...»
صفحه 393 كتاب- «نخستين برنامه ام اين بود كه زبان انگليسى را تكميل 
كنم، بنابراين به دنبال يك كالج يا موسسه زبان مناسب بودم. چون آقاى احدى 
در شهر مارگيت سكونت داشت و در آنجا در موسسه اى براى آموزش زبان 
درس مى خواند، من را تشويق كرد كه در همان جا به كالس بروم. لذا براى 
مدت كوتاهى در همان جا به كالس زبان مى رفتم. پس از يك ماه، يكى از 
دوستان، موسسه زبانى زبان معرفى كرد كه در شهر گيلفورد بود. شهر گيلفورد 
اوال به لندن نزديك بود و براى فعاليت سياسى مناسب تر بود، ثانيا اين موسسه 
كالس هاى بهترى داشت. ولذا به آنجا رفتم و حدود دو ماه در آن جا اقامت 
داشتم و سپس در كالج مرتون(Merton college)در لندن ثبت نام كردم. ..... 
ضمنا براى ورود به دانشگاه در آغاز سال تحصيلى با چند دانشگاه مصاحبه كردم 
و براى مصاحبه حضورى هم به برخى از آنها دعوت شدم، از لندن اسكول 

«...(Lancaster)گرفته تا دانشگاه النكاستر (.L.S.E)گرفته
بر اساس مندرجات كتاب، در صفحه 426 ايشان مى نويسند: «از اين هفته 
كه به ماه محرم ( اول محرم  سال 1399 برابر بوده است با 11 آذر 1357) نزديك 
شده ايم و انقالب اسالمى هم اوج بيشترى گرفته، شرايط كامال» عوض شده 
است. ناچار هستم هر هفته چند سخنرانى را در لندن يا شهرهاى كوچك 
بپذيرم. از طرفى هم معموال هفته اى يكبار و يا حداكثر دو هفته يكبار به پاريس 
مى رفتم (نخستين سفر ايشان به پاريس ، از 1357/7/16 كه تقريبا مصادف است 
با شروع سال تحصيلى در همه كشورها منجمله انگلستان) و پس از چند روز 
اقامت در نوفل لوشاتو، دوباره به لندن بر مى گشتم. در ايامى كه امام در پاريس 
بودند(خمينى در 10 بهمن ماه 1357 به ايران مى رود)  در مجموع ده يا يازده 
نوبت به پاريس رفتم و در طى اقامت چهار ماهه امام در پاريس، بيش از 30 

روز در پاريس بودم ...»  
صفحه 468 كتاب- عصر امروز(1357/11/18) با دكتر بهشتى تلفنى تماس 
گرفتم و گفتم  براى هفته آينده عازم ايران هستم. خيلى ناراحت شد و با تاكيد 
و اصرار از من خواست كه بمانم و به ايران مراجعت نكنم. اصرار او اين است 

كه به درس و كار دانشگاه ادامه دهم...»  
صفحه 480 كتاب- «به دانشگاه ( منظور در انگلستان است و به تاريخ 26 يا 
27 بهمن ماه 1357 است) سرى زدم و به اساتيد متذكر شدم كه ممكن است 
چند ماهى به ايران بروم و سپس بر گردم. ظاهرا از اين نظر مشكلى وجود ندارد. 

مى توانم چند ماه ديگر و يا سال ديگر براى ادامه تحصيل به اين جا برگردم.» 
ضمن اين كه در هيچ جاى كتاب خاطرات 830 صفحه اى خود، ايشان 
اشاره اى به دريافت مدرك دكتراى خود نمى كنند كه طبيعتا موضوع مهمى 
در زندگى هر كسى است به صراحت اين جا يادآورى مى كنند كه براى 

ادامه تحصيل مى توان به انگلستان برگشت.
ايشان به تاريخ 30 بهمن 1357 به ايران با خانواده باز مى گردند و در هيچ 

جاى كتاب خاطرات خود در فاصله پايان بهمن ماه 1357 تا ششم مرداد 1358 
(سندى كه ايرانشهر بدست آورده است و در هم اين مقاله گراور شد) كه 
روزنامه اطالعات تيتر و عنوان ايشان را دكتر حسن روحانى معرفى مى كند 

ايشان به انگلستان بر نمى گردند.
در نتيجه ويكى پديا مى گويد تا يكم اسفند ماه 1358 ايشان دكتر حسن روحانى 
نبوده اند،  در حالى كه طبق سند ايرانشهر كه 7 ماه پيش از سند ويكى پيديا است،  

روزنامه اطالعات، عنوان او را دكترا اعالم مى كند.
بنابراين با نگاهى حتى  غير موشكافانه و غير كارشناسى به روشنى ثابت 
مى شود كه ايشان فرصت الزم براى اخذ مدرك دكترا را به سال 1357 در 

انگلستان نداشته است.
حال اگر ايشان به مجلس شوراى اسالمى، مدرك دكترا ارائه داده اند كه مجلس 
شورا او را دكتر حسن روحانى معرفى كرده است، اين مدرك به طور قطع تقلبى 

است.
و اما براى آن كه الزام اين شخصيت رياكار را در مورد حقوق بشر نيز بدانيم، 

كتاب ديگر ايشان را ورقى بزنيم  
برگرفته از كتاب امنيت ملى و ديپلماسى هسته اى :

براى اين كه متوجه شويم اين رييس جمهور اميد و تدبير تا چه حد به رعايت 
حقوق بشر در ايران عالقمند است، بخشى از صفحه 87  و 88 همين كتاب را 

عينا نقل مى كنيم:
«يك رشته تصميمات هم اساسا براى جلوگيرى از بحران اتخاذ مى شد. برخى 
از تصميمات هم بر اين مبنا بود كه تعامل اقتصادى ما با ديگر كشورها گسترش 
يابد. فرض كنيد در مورد حقوق بشر، چرا گاليندوپل (گزارشگر ويژه كميسيون 
حقوق بشر) را پذيرفتيم؟ هدف اين بود كه در ماجراى حقوق بشر به نحوى 
همكارى كنيم كه اسم ايران از فهرست ناقضان حقوق بشر حذف شود و در 
نتيجه تصوير ايران در افكار عمومى جهان بهبود و وجهه ايران در دنيا ارتقا يابد 
كه اين هدف نيز در سال 1383 محقق شد. در مواردى هم الزم بود در برابر آنها 
بايستيم، مانند بحث مربوط به قانون جزاى اسالم. بنابراين تصميماتى كه اتخاذ 
مى شد، بخشى از آن در جهت توسعه كشور و بخشى هم براى تصحيح تصوير 
ايران در افكار عمومى جهان و حفظ وجهه كشور در دنيا بود. در واقع، وجه 

مشترك همه آنها تامين منافع و حفظ امنيت ملى بود.»
نكات مورد نظر در اين فراز از كتاب ايشان:

الف- رعايت حقوق بشر در ايران اصوال مورد نظر ايشان نبوده و نيست.
ب- حقوق بشر را ماجراى حقوق بشر عنوان مى كند.

پ- منظور از امنيت ملى همان امنيت نظام جمهورى اسالمى است. چرا كه 
اگر منظور از امنيت ملى بود يعنى امنيت مردم و امنيت مردم با رعايت حقوق 

بشر تامين مى شود.
ت- منشور از منافع ملى نيز در اين جا حفظ منافع نظام جمهورى اسالمى 
است وگرنه منافع ملى بايد شامل حال مردم شود كه رعايت حقوق بشر در 

جهت منافع ملى است و الغير.
شيخ حسن روحانى قرار است نجات دهنده رژيم نظام باشد. بنابراين در ميان 

مردم ايران جايى ندارد و حقيقت به مانند خورشيد زير ابر باقى نخواهد ماند.
 حال با مرور اين همه مى توان گفت كه 34 سال است كه بر پشت دست 
خود مى زنيم و بر فرق سر مى كوبيم كه چرا كتاب هاى خمينى را نخوانديم و 
عقايد مطرح شده را در كتاب هايش به دقت مطالعه نكرديم. امروز با كسب 
تجربه اى كه از خمينى پيشكسوت روحانى داريم و با دردى كه بر دل و جانمان 
است رياكارى ها را بايد مراقب باشيم كه مجددا در يك دام سى و چند ساله 

گرفتار نشويم.
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