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نكته به نكته مو به مو

بيژن خليلى
از اين پس تصميم بر آن شد،  با توجه به اين كه هر لحظه خبرى و مطلبى 
البته بيشتر فرهنگى يا به شركت كتاب مى رسد يا در شركت كتاب اتفاق 
مى افتد كه براى خوانندگان ايرانشهر و تاريخ ايرانيان در آمريكا مى تواند 
مورد توجه قرار گيرد، آنها را اين جا قلمى كنم و با رفتن ايرانشهر شماره 

12به چاپخانه اين داستان كليد خورد.

*چهارشنبه - 16 اكتبر 2013
هر چهارشنبه قرار است در برنامه حد هفتم حسين حجازى شركت كنم و 
خبرهاى مربوط به تازه هاى كتاب را در اختيار شنوندگان پرژن راديو قرار دهم. 
و اما اين چهارشنبه دلم نيامد پيش از هر چيز اين خشونت و سبوعيت رژيم كه 
امروز ماسك روحانى را بر چهره زده را مطرح نكنم، 125 اعدامى از زمان رييس 
جمهور شدن روحانى تا امروز، آدمى را ياد دوران بازرگان مى اندازد كه خلخالى 
از كشته پشته مى ساخت  و دولت موقت نيز اگر به آن با حسن نيت نگاه كنيم 
حداكثر شكايت به خمينى مى برد. تنها فرق امروز با ديروز ماسك بر صورت 
گذاشتن جالدان است. در مورد حسن روحانى، بشارت دادم كه در مقاله اى در 
ايرانشهر فرهنگى - سياسى، شماره 12 رياكارى هاى او را نشان داده ام. آقاى 
آيرملو پس از برنامه تلفن كرد و گفت كه مى خواهد از راديو درخواست كند كه 
حتما مصاحبه را دوباره پخش كند. تازه هاى كتاب در شركت كتاب نيز به اين 

صورت به شنوندگان گزارش شد:
كتاب «الفباى رنگين الفباى فارسى» به همت خانم خليل ناجى و كتاب «حس 
خوب زن بودن» از خانم مژگان احتشامى كه از قلم به دستان حرفه اى ايران 
هستند كه به تازگى ينگه دنيايى شده اند، هر دو كتاب را شركت كتاب منتشر 
كرده است. دو شماره ايران نامه نيز كه از انتشارات بنياد مطالعات است و به 
همت دكتر هوشنگ توكلى طرقى  استاد دانشگاه در شرق كانادا به ثمر نشسته 
است، يكى جشن نامه دكتر جالل متينى است و ديگرى با مطالبى با عنوان هايى  
مانند: مرز در شاهنامه فردوسى ، انتقاد هگل از نوعى طنز ، طنز سياسى و آزادى 
بيان و...و زندگينامه مرشد ولى اهللا ترابى سفيدآبى و عكسى از او كه زينت بخش 

جلد اين شماره ايران نامه است.

پنج شنبه 17 اكتبر 
ابى سيانى به اتفاق مارتيك، آوازه خوان شهير به وست وود  آمده بودند تا 
ضمن خوردن غذاى سنتى ايرانى در يكى از رستوران هاى ايرانى تهران جلس 
خبر داغى را هم به من بدهند كه سى دى جديد مارتيك در راه است كه سالها 
است چيزى به بازار نداده. ابى سيانى شيرازى االصل، مدير و مبتكر و سازنده  
رستوران ايتاليايى كوچينا بنه است كه پيتزاى منحصر به فردش در تمام شهر 
نظير ندارد. خاطراتى از شيراز را با هم مرور كرديم و گفتم كه من هم جالل و 
منصور را هم ديده ام و هم شنيده ام و او دست به نقد، خاطره اى را در مورد آنان 
بيان كرد: «هر زمان كه پاى نقلشان مى نشستيم آنها از درخواست هاى صاحبان 
قدرت از وزير و وكيل و ارتشى براى شركت در مجالس مهمانى شان مى گفتند 
كه ما بر و بچه ها،  زياد باور نمى كرديم تا يك روز از دفتر مرحوم اسداهللا علم 
زنگ زدند و گفتند امشب عروسى دختر ايشان در تهران است و هر جور شده 
اين دو را پيدا كنيد ، سوار هواپيما كنيد  تا امشب در جشن عروسى هنرنمايى 
كنند. چرا كه شهبانو نيز سراغ آنها را گرفته است. هر جور بوده آن ها را دو سه 

ساعت بعد در يكى از باغات شيراز پيدا مى كنند و راهى تهران اشان مى كنند. 
ايشان مى گفت، دوستى، فيلمى در اختيار دارد كه در دربار گرفته شده  و جالل 
و منصور مى خوانده اند و مى نواخته اند ولى حاضر به اكران خصوصى يا عمومى 

آن نيست.»
 هم اين جا بايد بنويسم كه هومن سرشار در تدارك كتابى است در باب 
موسيقى و يهوديان ايرانى كه چهره و كار اين دو اعجوبه زمان خود و بسيارى از 

نكات فراموش شده و ثبت نشده تاريخ را قطعا روشن خواهد كرد.

جمعه 18 اكتبر
خانم سرور نيرى از اورنج كانتى آمده بود تا به ايستگاه راديو براى گفتگو 
درباره كتاب جديدش -فارسى ميد ايزى- برود و سر راه هم سرى به ما زد. 
ايشان را دعوت به فرهنگسرا كردم و درخواست رونمايى از كتاب در شركت 
كتاب. در فرهنگسرا خاطره هايى از همسرشان شادروان «برهان ابن يوسف» 
بيان كردند و كوشش هاى آن مرحوم، خودشان و فرزندانشان در مهر به ايران 

و اعتالى نام ايران.

شنبه 19 اكتبر
سحر نيز كه خواب از چشمانم ربوده شده را با فيلم «گراميداشت زاد روز 
استاد محمد رضا شجريان» شروع كردم كه در تهران بزرگان شعر و ادب ايران 
مراسمى براى او برپا كرده اند و شهرام ناظرى نيز با سه تار و آوازى خوش در 

مراسم به مجلس گرمى خاص مى بخشد.
آقاى حسين لى از همكاران سابق ولى هميشگى شركت كتاب كه اين روزها 
برنامه هاى مفصل راديويى در پرژن راديو دارند به شركت كتاب براى تجديد 
ديدار با همكاران آمده بودند. در حضور آقايان مهدى آقازمانى و شادان ماشيح 
اوف (موسيقى دان و نوازنده) بحثى درگرفت در مورد اهانت به بزرگان ادب 
و فرهنگ ايران زمين كه آقاى لى اظهار داشتند كه احمد شاملو با همه شاملو 
بودنش و احاطه به شعر و ادب فارسى نمى بايست به فردوسى حداقل فقط به 
دليل پژوهش و جمع آورى اسطوره هاى ايران زمين و به يادگار گذاردن بخش 
بزرگى از تاريخ ايران، اهانتى روا مى داشت. نگارنده ضمن تاييد اظهارات ايشان 
افزودم كه هم چنان كه دانشمندان كه اين جهان زيبا را به ما ارمغان كرده اند از 
اشتباه مبرا نيستند و بايد كار آنها را در ظرف زمان خود سنجيد نمى توان از 
مولوى انتظار داشت كه زن ستيز و يهود ستيز نباشد. او را بايد با محمد غزالى 
كه بيش و كم در زمان او مى زيست مقايسه نمود  كه حضور هيچ دگر انديشى 
را بر پهنه گيتى بر نمى تافت.  سنجش آثار مولوى در چارچوب اعالميه جهانى 
حقوق بشر امروزين كه دست آورد پيشرفت بشرى است كارى است بس 

اشتباه.

يكشنبه 20 اكتبر
امروز را با كتاب The fall of Iran كه سال79- 1978 را در بر مى گيرد 
آغاز كردم . نويسنده كتاب «چارلز اسماعيل سيمكوس» خبرهاى پر اهميت آن 
روزها را ثبت كرده است. يكشنبه 12 نوامبر 1978 از موسى كرمانيان كه يكى 
از رهبران جامعه  ايرانيان يهودى است  نقل مى كند «كه ايران ميهن من است، 
نياكان من از زمان اسارت بابل اين جا بوده اند(منظور از دوران كوروش بزرگ 

از ايرانشهر تا ايرانشهر
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نكته به نكته مو به مو
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الزم به ذكر است شرايط ارسال و زمان دريافت مجالت تابع شرايط پست اياالت متحده خواهد بود.

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

امضا
 

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

      

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

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

است). اگر نتوانم اين جا را ميهن بنامم كجا ميهن من است؟ با برآمدن خمينى 
و رژيم يهود ستيز و اسراييل ستيزش، كرمانيان نيز به اجبار تن به مهاجرت داد 
ولى از غم دورى ميهن در همان يكى دو سال نخست غربت به ابديت پيوست. 

يادش گرامى باد.

در مجلس انسى، دكتر موريس واحدى فر را پس از مدتها ديدم، شخصى كه 
از نخستين روزهاى تاسيس شركت كتاب به عنوان يك دندانپزشك در خدمت 
به جامعه ايرانى بوده و درنخستين يلوپيج شركت كتاب يعنى يلوپيج 1981 
حضور داشته است. او از طاليه داران مشاغلى است كه در آن روزهاى دور با 
كار شبانه روزى، سالمت و بهداشت جامعه تازه پا گرفته در غربت را تثبيت 
كردند. پس از روبوسى و احوالپرسى مرسوم معلوم شد چند سالى است دچار 
بيمارى سرطان شده است ولى با پايمردى از يك طرف به جنگ آن رفته و از 
سوى ديگر به جاى فعاليت در مطب به كار پژوهشى پرداخته است آن هم به 
هر دو زبان فارسى و انگليسى. مژده آن كه نخستين كتاب او با عنوان « دندان 

قوروچه» به زودى به بازار خواهد آمد.

دوشنبه 21 اكتبر
خانم صديقه بنايى كه يكى از پيشگامان در تدريس زبان فارسى به نوباوگان 
در خارج از ايران است، براى تجديد چاپ كتاب «آموزش زبان فارسى» خود 
كه دو زبانه است و به فارسى و انگليسى را در شركت كتاب مالقات كردم و 

كتاب بزودى منتشر خواهد شد.

چهارشنبه 23 اكتبر
يكشنبه آينده بزرگداشت آقاى دكتر آيينه چى و دكتر اردشير بابك نيا از سوى 
فدراسيون يهوديان ايرانى انجام مى شود، در اين جا لينك فيلم مستندى  از يك 
مورخ آمريكايى را  كه نشان مى دهد جوانان و دانشجويان امريكايى تا چه حد 

در مورد واقعه هولوكاست ناآگاه هستند را مى گذارم.
https://www.youtube.comwatch?v=4V4bmm6yJMw 

اگر با دقت به اين ويديو كليپ نگاه كنيم آن گاه متوجه مى شويم كه نوشتن 
و انتشار كتاب هولوكاست توسط دكتر اردشير بابك نيا تا چه حدى ضرورت 
داشته و عمل بزرگداشت ايشان توسط فدراسيون يهوديان ايرانى تا چه ميزان 

با اهميت است.
شما و همه ما در برابر تاريخ مسئوليم كه واقعه هولوكاست را فراموش نكنيم و 

براى جلوگيرى از تكرار آن اجازه ندهيم كسى آن را فراموش كند.

پنج شنبه 24 اكتبر
همه نگاه ها به شهره آغداشلو است، هنرمندى كه بيش از هر چيز انگيزه 
دختران و زنان ايرانى در سراسر جهان است كه با سرمشق قرار دادن او به 
خانواده جهان آزاد بازگردند و اين نهضت سبب ساز پاره كردن زنجيرهايى است 

كه در داخل ايران بر دست و پاى زنان بسته شده است.
نور فيلم فستيوال در برنامه اى باشكوه، ضمن قدردانى از شهره آغداشلو و 
اهداى جايزه به او موجب شد كه بسيارى از فيلم هايى كه به دست ايرانيان 
و ايرانى تباران ساخته شده بود، اكران شود و جامعه ايرانى لوس آنجلس را به 
تماشاى آنان بكشاند. بايد كه كوشش هاى سيامك قهرمانى را در رهبرى نور 

فيلم فستيوال ارج گذاشت.

جمعه 25 اكتبر
زمانى كه يك مركز فرهنگى بسته مى شود يا كه كارش به دشوارى مى كشد، 
دل آدمى به درد مى آيد و اين بار قرعه به نام كتابفروشى دريچه در سن فرناندو 
ولى خورده بود كه چند ماهى درگير تعمير و تحوالت شده بود كه امروز با 
ديدارى كه از آن جا داشتم به خير و خوشى گذشته است. جاى دريچه كوچك 
66شده است ولى در همان كيو ماركت است با پشتيبانى و مساعدت هاى مادى 

حه 
صف

در 
مه 

ادا
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خيلى طبيعى است كه كودكانى كه اين سوى 
دنيا ديده به جهان گشوده اند، انس و الفتى بيشتر 
با زبان انگليسى داشته باشند تا زبان فارسى! آنها 
در محيط هاى انگليسى زبان تحصيل مى كنند و 
با دوستانى از نژادها و ملل گوناگون در مدرسه 
آشنا مى شوند كه تنها پل ارتباط بين آنها همان 
زبان انگليسى است و به تبع همين پايه شكل 
دهنده است كه زندگى آنها نيز با باورها، مثل ها 

و ادبيات زبان انگليسى شكل مى گيرد.
همين ابتداى امر هم بگذاريد تكليف را روشن 
كنم و بگويم غناى ادبيات انگليسى به اندازه اى 
هست كه بسيارى از آموزه هاى زندگى را به كودكان و نوجوانان ارائه كند 

و اصوال مخالف خود نرگس پندارى 
كه  هستم  ها)  ايرانى  خودمان(يعنى 
همه  خوبان  چه  هر  مى كنند  تصور 
دارند، ما همه آنها را و البته صد برابر 
بيش از آنها را يكجا داشته ايم و بعد 
هم ناله سر دهيم كه: اى دل غافل كه 
از آن همه غناى ادبى و فرهنگى دور 

مانديم و...
ملل  ساير  فرهنگ  بهتر  عبارت  به 
جهان نيز از غناى متناسب با تاريخ 
و تعامالت فكرى جوامع آنها در گذر 
ايام بهره برده  است و از آن سرشار 
يا  والد  از  كه  كودكى  پس  است. 
والدينى ايرانى در اين سرزمين پا به 

عرصه حيات مى نهد و در دامان فرهنگ آمريكايى پرورش مى يابد و 
حتى نمى تواند يك واژه فارسى را مورد استفاده قرار دهد نه تنها نبايد او 
را هويت باخته و آمريكايى شده تلقى كرد و از او سلب اعتماد نمود بلكه 
بايد او را در چهارچوب آموخته هايش از زبان و فرهنگ غالب كشورى 

كه در آن به دنيا آمده و يا زيسته است مورد بررسى قرار داد.

اما نكته اينجاست كه آيا نمى توان با آموزش فرهنگ و زبان مادرى 
و آشنايى بيش از پيش با آداب و سنن ايرانى به كودكان نسل دوم و 
سوم ايرانى تباران مهاجر كه در بسيارى از نقاط دنيا ساكن هستند، آرا 
و عقايد ايرانى را به نسل هاى آينده جهان به گونه اى بهتر معرفى كرد؟ 
آيا به راستى دانستن زبان مادرى مان يك امكان و شانس مضاعف براى 
فرزندانمان نيست تا در آينده بتوانند از آن در زندگى و مناسبات خود 

بهره بهتر ببرند؟
اجازه بدهيد قصه كوتاهى كه آقاى بيژن خليلى از البه الى صفحات 
تاريخ معاصر ايران تعريف كرده است برايتان نقل به مضمون كنم. اما اول 

مقدمه اى كه براى بيان آن داستان الزم است بدانيد:
چندى پيش و در خالل مراسم امضاى كتاب شاهنامه پهلوى اثر خانم 
منصوره پيرنيا در فرهنگسراى شركت كتاب تنى چند از نسل هاى دوم و 
سوم خاندان سلطنتى آخرين سلسله 
پادشاهى ايران(پهلوى ها) در اين محل 
حاضر شدند. البته اين براى اولين بار 
بود كه نوه و يا نتيجه اى از رضا شاه 
بزرگ را از نزديك رويت مى كردم. در 
اواسط مراسم جوانى رشيد و بلند قد 
و بسيار آراسته از پله هاى فرهنگسرا 
مى توانستى  او  صورت  در  آمد.  باال 
ببينى.  روشنى  به  را  زادگى  بزرگ 
بى هيچ ترديدى سيمايش به تو يادآور 
پادشاهى  خون  وارث  او  كه  مى شد 
پايان  ريخته  هم  در  ايران  كه  است 
عصر قجرى را به كشورى در مسير 
پيشرفت و تجدد تبديل كرد. نگاه از 

او بر نمى داشتم و در دلم تحسينش مى كردم. 
تا اينكه در پايان مراسم جلو رفتم و دستم را به سويش دراز كردم، 
سالمى گفتم و چند جمله تحسين برانگيز... او فقط كلمه سالم را با 
لهجه تند انگليسى به فارسى پاسخ داد و بعد به انگليسى به من فهماند 
كه فارسى نمى داند و خواست تا آنچه گفته بودم را به انگليسى برايش 

ايرانى - آمريكايى هايى كه 
بلد نيستند فارسى صحبت كنند
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دوباره بيان كنم وباقى ماجرا...
بيژن خليلى كه شاهد اين صحنه بود پس از آن در گوشه اى از آن 

شلوغى حضور مردم و سر و صدا ها در گوشم اين قصه را نجوا كرد:
«پس از اينكه انگليسى ها رضا شاه را در ايران از قدرت ساقط كردند بر 
اساس آنكه اعتمادى به او نداشتند، نمى خواستند تا افسر سلطنت ايران 
را به وليعهدش بسپارند و در تفكر تجديد دولت عليه قجرى در ايران 
بودند. از همين رو به دنبال فردى از خانواده تاجدار قجر بودند تا بر 
تخت بنشيند. تا اينكه يكى از نوادگان محمد شاه قاجار را كه در انگليس 
درس خوانده بود، پيدا كردند. تصور اين بود كه اين شاهزاده قجر بهترين 
گزينه پادشاهى آينده ايران است. پس به سراغش رفتند و در كمال تعجب 
دريافتند كه كانديداى آنها حتى يك كلمه فارسى هم بلد نيست. گويى به 
كمال از اصل و اصالت خود بريده است و غرق زندگى انگليسى خودش 

شده است.»
اين  تعريف  از  پس  خليلى  آقاى 
روايت لبخندى زد و گفت: «هماى 
سعادت و تاج پادشاهى از سر او 
به خاطر ندانستن زبان فارسى پريد 

كه پريد.»
ذكر اين خاطره از اين رو بود كه 
از  مى توانيم  اندازه  چه  تا  ديد  بايد 
پتانسيل بالقوه دو مليتى بودن خودمان 
در برقرارى ارتباط درست بين ملت ها 
و فرهنگ آنان استفاده كنيم. شايد در 
هر كشورى يك پادشاه باشد و شايد 
در هر سرزمينى فقط يك افسر شاهى، 
اما بى ترديد به عدد يكايك ما فرصت 

براى معرفى فرهنگى كه پيشينه ما را آفريده است و معرفى جلوه اى 
درست و زيبنده از سرزمينى كه خاستگاه يكايك ماست وجود دارد.

مطالعات جامعه شناسى نشان مى دهد كه همنشينى گروه هاى مختلف 
نژادى در كشورى مانند آمريكا در ايجاد رابطه مبتنى بر شناخت درست 
از درك فردى درباره ساير مليت ها و كشورهاى جهان پديده اى رايج و 
مثبت است. كودكان در محيط هاى اجتماعى با دوستى و آشنايى با ديگر 

هم سن و ساالن خود، با كشور، مليت و مذهب آنها آشنا مى شوند و 
در دنياى كودكانه خود طرحى از شناخت صلح آميز كه از مشخصات 
دنياى كودكان است را درباره داشته هاى فرهنگى آنان به دست مى آورند. 
بى ترديد همين كودكان در آينده اى نه چندان دور سكان داران هدايت 
جهان خواهند بود، از كاخ سفيد و ساختمان كنگره تا بسيارى از مناصب 
اقتصادى و علمى را همين كودكان به دست خواهند گرفت كه در كودكى، 
دوستى با ديگر ملل را آموخته اند و در پس ذهن خود شاخصه هاى 

دوستى را جايگزين دشمنى ناشى از عدم شناخت درست كرده اند.
حال مى توان دانست كه آشنايى هرچه بيشتر كودكان ما كه در اين 
سرزمين ديده به جهان مى گشايند با آنچه پشتوانه هاى فرهنگى آنها را 
تشكيل مى دهد تا چه اندازه در آينده روابط ايران و با ساير ملل دنيا به ويژه 
آمريكا مثمر ثمر است. رابطه اى كه مى تواند هويت ايرانى ما را به سفير 
صلح ملتى مبدل كند كه سال هاست 
از جنگ طلبى حاكمانش در رنج و 

مشقت است.
اينكه كودكى ايرانى  ـ  آمريكايى نتواند 
باور  خالف  بر  كند  صحبت  فارسى 
سرزمين  در  او  نيست.  ايراد  عموم 
اما  مى كند.  زندگى  زبان ها  انگليسى 
اگر به زيور دانستن زبان فارسى مزين 
رويش  به  درهايى  بى ترديد  شود، 
گشوده خواهد شد كه عالوه بر ايجاد 
زمينه هاى رشد شخصيتى و اجتماعى 
خود او، در آينده به پيشرفت صلح و 
دوستى بين ملت ها نيز كمك خواهد 

كرد.
بد نيست در پايان يادآور شوم كه در سال هاى اخير تعداد دانشجويان 
غير ايرانى دانشگاه هاى جهان كه تمايل به دانستن زبان فارسى داشته اند تا 
دو برابر افزايش داشته است كه نشانه اى روشن از نياز جوامع جهانى به 
برقرارى ارتباط با پيشينه فرهنگى ماست. حال با خودمان بيانديشيم ما تا 
چه اندازه از امكان اعجاب برانگيز دومليتى بودنمان در راستاى پاسخ به 

اين نياز جهانى بهره گرفته ايم؟
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مجيد محمدى
 (جامعه شناس)

ميراث آموزشى ايرانيان در خارج از كشور در دوران جمهورى اسالمى 
برجسته و ستودنى است. آنها بدون هيچ گونه دسترسى به منابع داخل 
كشور و با استفاده از منابع جامعه ى ميزبان يا منابع شخصى نه تنها مدارس 
فارسى زبان، دوره هاى آموزشى تابستانى و كالس هاى روزهاى يكشنبه 
براى آموزش زبان فارسى داشته و دارند بلكه تالش كرده اند در برخى 
زبان  تدريس  و  شناسى  ايران  كرسى هاى  متحده  اياالت  دانشگاه هاى 
فارسى تاسيس كنند. ايرانيان از سطوح مدرسه و دانشجويى تا تدريس و 
تحقيق در دانشگاه ها و ديگر موسسات آموزشى حضور بسيار فعالى در 
حوزه ى آموزش داشته اند. آنها در معرفى فرهنگ خود به جهانيان در حد 

وسع اقدام و تالش كرده اند. 
در سال هاى اخير پس از موج تازه ى مهاجرت نيروهاى فعال سياسى و 
حقوق بشر شاهد رونقى تازه در آموزش هاى كاربردى و مدنى هستيم. 
دوره هاى مربوط به حقوق زنان، دمكراسى، حقوق بشر، فعاليت مدنى، 
مبارزات بدون خشونت، فعاليت در دنياى مجازى، و سازماندهى نه تنها 

در دنياى مجازى بلكه در سراسر دنيا به طور چهره به چهره (باالخص در 
كشورهاى همسايه ى ايران) انجام مى شده است.  

اما در اين ميان كمبودهايى نيز به چشم مى خورد. اين كمبودها ناشى از 
تبليغاتى و ايدئولوژيك شدن فضاهاى آموزشى در ايران تحت حكومت 
جمهورى اسالمى است. ببينيم ايرانيان مهاجر در چه حوزه هايى سرمايه 

گذارى و تالش نكرده اند كه مى توانند چنين كنند. 

علوم انسانى و اجتماعى
برنامه ى جمهورى اسالمى از آغاز اسالمى سازى همه چيز از جمله 
علوم انسانى و دانشگاه ها بوده است. از اين جهت هر كتاب و نظريه و 
نظريه پردازى كه احساس مى شده بديلى براى اين برنامه بوده از دروس 
و مواد درسى دانشگاهى حذف مى شده است. در 35 سال گذشته هزاران 
استاد دانشگاه در ايران اخراج شده و ده ها برنامه ى آموزشى كه جنبه ى 
تعطيل  داشته اند  شريعت  و  اسالمگرايى  ايدئولوژى  به  نسبت  انتقادى 

آنچه ايرانيان مهاجر هنوز به 
بخش آموزش بدهكارند
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شده اند. 
قلمروهايى كه بيش از همه در جريان اسالمى سازى آسيب ديده اند 
عبارت اند از حقوق، علوم سياسى، دين شناسى، جامعه شناسى، اقتصاد 
و فلسفه. آن دسته از روحانيون شيعه كه در حوزه هاى علميه تحصيل 
كرده اند با نوعى توهم ادعا دارند كه در اين حوزه ها نيز تخصص دارند 
و نه تنها دهها تن از آنها كرسى هاى اين رشته را پر كرده اند بلكه تالش 

مى كنند اساتيدى را كه همفكر آنها نيستند از دانشگاه اخراج كنند. 
 حكومت تقريبا هيچ گونه سرمايه گذارى در حوزه ى پژوهش هاى 
مگر  نمى دهد  انجام  سازى  اسالمى  برنامه ى  با  مرتبط  غير  اجتماعى 
دستگاه هاى امنيتى و نظامى احساس كنند به پژوهشى براى شناخت 
جامعه در جهت كنترل و ارعاب آن نياز دارند. بخش هاى آموزشى علوم 
انسانى و اجتماعى عمدتا به تدريس جزوات بى كيفيت محدود شده اند 
و كمتر دانشجويانى با رتبه هاى باالى آموزشى به اين بخش ها جذب 

مى شوند. 
بر اين اساس ايرانيان مهاجر مى توانند موسسات آموزشى و پژوهشى 
براى پر كردن جاى آن دسته از دروس و تحقيقاتى كه در ايران ممكن 
نيست تاسيس كنند. اين موسسات بايد با انعطاف پذيرى دروس آنالين 
و  وقت  پاره  وقت،  تمام  دانشجوى  و  كنند  عرضه  چهره  به  چهره  و 
خواهان تك درس را بپذيرند. اين موسسات همچنين بايد به آن دسته 
از دانشگاه هاى معتبر دنيا كه مداركشان در همه جاى دنيا پذيرفته است 
متصل باشند تا دانشجويان بتوانند از امتياز درس گرفتن در آنها برخوردار 
شوند و دانشگاه هاى داخل كشور نتوانند واحدهاى گذرانده را رد كنند..

ايرانيان مهاجر همان طور كه با تاسيس راديو و تلويزيون و روزنامه و 
وب سايت به طور مستقل يا با كمك دول غربى توانستند سد سانسور 
اخبار و اطالعات رژيم را بشكنند و عمال انحصار را از رسانه هاى دولتى 
گرفتند در حوزه ى آموزش نيز بايد كارى كنند كه ديگر حكومت احساس 
نكند مى تواند برخى دروس را حذف كند يا موادى از دروس را كنار 

بگذارد و هيچ اتفاقى نيفتد. 

هنر و ادبيات
آموزش هنر و ادبيات در جمهورى اسالمى عمدتا به كسانى سپرده 
شده است كه به نظام و ايدئولوژى آن وفا دارند. وضعيت آموزشى در 
بخش هاى هنر و ادبيات حتى وخيم تر از علوم انسانى و اجتماعى است. 
در اين قلمروها عمدتا افرادى تدريس مى كنند كه با استفاده از رانت 

دولتى به استخدام درآمده اند. دانشكده ها و بخش هاى هنر و ادبيات در 
جمهورى اسالمى متعهد به آموزش ايدئولوژيك در كنار آموزش عملى 

و تكنيكى هستند. 
البته كار آموزشى در اين قلمرو دشوارتر است به سه دليل:

 1) تعداد كمتر اساتيد ايرانى در حوزه هاى ادبيات و هنر در دانشگاه هاى 
دنيا نسبت به علوم انسانى و علوم اجتماعى.

2) نياز بيشتر به كارهاى عملى كه آموزش از راه دور و مجازى را دشوار 
مى كند (البته غير ممكن نيست).

3) دسترسى دشوار تر دانشجويان ايرانى به مواد آموزشى و آثار هنرى 
در جوامع غربى در حالى كه دسترسى به كتاب و مقاله آسان تر است. 

كرسى هاى زبان فارسى و ايرانشناسى
زبان  كرسى هاى  متحده  اياالت  معروف  دانشگاه هاى  در  اكنون  هم 
فارسى و ايران شناسى وجود دارد اما در اين كشور صدها دانشگاه ايالتى 
و خصوصى با دهها هزار يا هزاران دانشجو وجود دارد كه مى توانند 
دروس زبان فارسى و ايران شناسى را به عنوان دروس اختيارى خود 
اين  در  دومى  نسل  ايرانى  دانشجوى  هزاران  اين  بر  عالوه  بگيرند. 
دانشگاه ها مشغول به تحصيل  هستند كه به زبان فارسى و فرهنگ ايرانى 
عالقه مند هستند و مى خواهند با تاريخ و ادبيات سرزمين پدر و مادرى 

خود آشنا شوند.
 با توجه به ثروتى كه ايرانيان در اياالت متحده دارند اگر تنها 500 ايرانى 
هر يك حدود يك ميليون دالر به تاسيس كرسى زبان فارسى و ايران 
شناسى اختصاص دهند (اگر افرادى براى اين كار پيدا شوند دانشگاه ها 
هم بخشى از هزينه را مى پذيرند) تقريبا در همه دانشگاه هايى كه بيش از 
ده هزار دانشجو دارند مى توان يك كرسى زبان فارسى و ايران شناسى 

تاسيس كرد.
ثروت ايرانيان مقيم امريكا به صدها ميليارد دالر تخمين زده مى شود. 
اگر چنين باشد 500 ميليون دالر چيزى كمتر از نيم درصد اين ثروت 
است كه به عناوين مختلف قابل اعطا به مراكز آموزشى است. نظام 
مالياتى در اياالت متحده مشوق كسانى است كه بخشى از ماليات خود 
را مى خواهند به دانشگاه ها هديه كنند. ثروتمندان و كارآفرينان ايرانى در 
اياالت متحده مى توانند از اين مشوق ها استفاده كنند. اگر چنين اتفاقى 
بيفتد نام پانصد تن ديگر به اسامى كسانى كه به جامعه ى ايرانى در خارج 

و داخل كشور از جهت فرهنگى يارى رسانده اند افزوده خواهد شد.
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آموزش زبان پارسى در 
سرزمين موقعيت ها

ايرانيان ملتى داراى تمدن و فرهنگ ديرينه اند. ملتى كه به درستى يكى از 
مفاخر تاريخى خود را زبان و ادبشان دانسته و به آن باليده اند.

مرور تاريخ ايران و كشاكش گذرگاه هاى تاريخى در اين سرزمين نشان 
داده است على الرغم استيالى بيگانگان در برهه هاى گوناگون و به ويژه در 
زمان حمله اعراب كه بسيارى از سنن و آداب و حتى دين غالب در ايران را 
تحت تاثير خود قرار دادند، اما زبان فارسى به عنوان مهم ترين ميراث ايرانيان 
همچنان از گزند حوادث تلخ تاريخى در امان مى ماند و در قبال بسيارى از 
اقوام بين النهرينى، مصرى و آفريقايى كه در  پى حمله اعراب حتى زبان  خود 
را نيز از دست دادند، ايرانيان همچنان به پارسى سخن گفتند، كتاب نوشتند، 
شعر سرودند و سينه به سينه يكى از كهن ترين زبان هاى دنيا را همچنان زنده 

و پويا نگه داشتند.
بى ترديد چه زحمات و چه مشقات در اين راه بر كوشندگان حفظ اين 
ميراث كهن ايران رفته است و چه از خود گذشتگى ها موجبات بقاى ادب 

نياكان ما را رقم زده است.
اگرچه حضور و دفاع از ادب پارسى در فالت ايران براى قرون متمادى 
يكى از افتخارات ماست اما بى ترديد در دوره هايى كه ايرانيان مجبور شدند 
تن به هجرت سپارند نيز با خود، در كوله بارشان اين گنجينه افتخار آفرين را 
به همراه بردند و در اشاعه آن مجدانه كوشيدند. پارسيان هند، اقوام تاجيكى 
و هزاره در شمال شرق ايران امروزى و جامعه پوياى آمريكاييان ايرانى تبار 

نمونه هايى از اين گروه هاى مهاجر از ديرباز تاريخ ايران تا همين امروز است.
پس از انقالب در ايران و مهاجرت گسترده ايرانيان به داليل سياسى، 
اجتماعى و فرهنگى از ايران و اسكان گروه كثيرى از آنان در آمريكا و 
على الخصوص ايالت كاليفرنيا كه به پيدايش بزرگترين كلونى ايرانى تباران 
مهاجر در تاريخ منجر شد، بى ترديد حفظ اصالت هاى فرهنگى و بقاى ادب 
پارسى و جلوگيرى از قطع ارتباط نسل هاى دوم و سوم خانواده هاى مهاجر 
با داشته هاى فرهنگى، ادبى و تاريخى ايران كوششى بود كه نه تنها نمى توان 
آنرا ناديده انگاشت بلكه بايد اين حركت مهم را سرلوحه همه تالش هاى 
ايران دوستانه و وطن پرستانه ايرانيان در خانه جديد خود در منتهى عليه غرب 

جهان دانست.
كوشندگان بسيارى در اين راه در اين سال ها در بسيارى از شهرهاى آمريكا 
بى هيچ چشم داشتى از ماديات و تقديرها و با صرف هزينه هاى شخصى و 
به دور از سر و صدا تا آنجا كه توانسته اند كوشيدند تا نگذارند كودكان ايرانى 
دورمانده از ايران، از ادب و زبان مادرى خود دور بمانند. آنها معلمينى بودند 
كه جغرافياى ادب پارسى را از مرز هاى سمرقند و بخارا به سواحل اقيانوس 
آرام و اطلس گسترش دادند و بى ترديد طاليه داران مبارزه فرهنگى در قبال 
فاجعه هولناك فرهنگى سياهى بودند كه با تغيير محتواى دروس و كتب 

آموزشى در ايران شكل گرفت.
در منطقه جنوب كاليفرنيا كه بزرگترين خانواده ايرانيان مهاجر را در خود 

نمايى از كالس هاى مدرسه گروه فرهنگى خيام
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جاى داده است، افراد دلسوز و معلمين خوبى براى سى و اندى سال، بار اين 
مهم را به دوش كشيدند كه شايد مرور نام همه آنها ميسور نباشد، اگرچه به 
سبقه تالش ها و حضور در جامعه نام هايى چون خانم ها هما اسفرجانى، 
شيرين نوروى، منيژه سهرابى، حورى قهرمانى، سرور نيرى، صديقه بنايى، 
زهره پدرام، شكوفه حجازى و آقايان دكتر پاكروان، دكتر بى نظير و بسيارى 

ديگر گوش نواز است.
ايرانشهر به دليل صفحات محدود خود و نيز عدم امكان گفتگو با تك تك 
اين كوشندگان و معلمين ادب پارسى، تالش كرده است تا به قدر بضاعت 
خود با يادآورى تالش هاى تنى چند از اين عزيزان، قدرشناس يكايك كسانى 
باشد كه در وانفساى غربت، زبان و ادب پارسى را غريب نگذاشتند و با جان 
و دل براى احياى آن كوشيدند و ثمره نهالى كه غرص كردند جوانان خوشنام 
و تحصيل كرده ايرانى آمريكايى است كه امروزه به هر دو زبان انگليسى و 
فارسى مسلطند و در پيشرفت جامعه ايرانيان آمريكا در امروز و آينده نقشى 

پر رنگ ايفا مى كنند.
***

اگر بخواهيم تصويرى درست از مسيرى كه در راستاى آموزش زبان فارسى 
در آمريكا ايجاد شد داشته باشيم در ابتدا بايد بدانيم كه شرايط جامعه ايرانى در 

سال هاى نخستين مهاجرت به آمريكا چگونه بود.
براى پاسخ به اين سوال به سراغ خانم حورى قهرمانى رفتيم كه از سال 
1985 به اين سو بى هيچ وقفه اى در راستاى آموزش زبان فارسى در جنوب 
كاليفرنيا با تاسيس گروه فرهنگى خيام فعاليت كرده اند. او در توصيف شرايط 

سال هاى نخست مهاجرت گسترده ايرانيان به آمريكا مى گويد:
از  بسيارى  براى  انقالب  از  بعد  شرايط  دليل  به  ايران  كه  دوره اى  «در 
خانواده هاى ايرانى ديگر جاى زندگى نبود و آنها مجبور شده بودند از ايران 
خارج شوند و به دنبال سر پناهى براى زندگى مجدد بگردند، بى ترديد 
نيازهاى فرهنگى بچه ها اگر نگويم فراموش شده بود، حداقل بايد اذعان كنم 
كه در اولويت خانواده ها قرار نداشت. اغلب خانواده ها مجبور بودند براى بقاى 
زندگى خود تالش كنند و دغدغه داشتن شغل، ساختن زندگى تازه و تامين 
هزينه هاى آن از اهميت بيشترى برخوردار بود. شايد اصوال بايد بگوييم كه 
دغدغه آموزش زبان مادرى به بچه ها اصال در چمدان خانواده هاى مهاجر 
جا نداشت. آنها به اينكه فرزندانشان به مدارس خوب آمريكايى بروند و در 
خالل تحصيل آكادميك، علوم و زندگى را بياموزند بسنده كرده بودند. اما 

ديرى نپاييد كه متوجه اين خال شدند و به يكباره جامعه دريافت در حال بروز 
شكاف فرهنگى عميقى بين نسل هاى قبل و بعد خود است.»

خانم سرور نيرى كه در ايران به مدت بيست سال سابقه تدريس و معلمى 
در دانشگاه تربيت معلم را در كارنامه خود دارد و از سال 1986 به اين سو در 
آمريكا كالس هاى آموزش زبان فارسى را داير كرده است در توصيف همان 

شرايط  مى گويد:
«در سال هاى اول، اغلب خانواده هاى ايرانى منتظر بازگشت به ايران بودند، 
اصوال مرسوم بود كه مى گفتند ما چمدان هايمان را هنوز باز نكرده ايم. خيلى 
طول نكشيد كه خانواده ها متوجه شدند حتى اگر همين فردا بتوانند به ايران 
بازگردند بچه هايشان از ديگر كودكان ايرانى كه در داخل ايران رشد كرده اند در 
زمينه زبان و ادبيات فارسى به صورت چشمگيرى عقب افتاده اند. همين بود 
كه احساس نياز به الفت كودكان ايرانى تبار با زبان فارسى به صورت مشهودى 

در جامعه به چشم آمد و تالش هاى گسترده اى در اين راه آغاز شد.»
آنچه واضح است اينكه در نخستين سال هاى مهاجرت و به محض درك 
نياز آموزش زبان فارسى به كودكان از سوى خانواده ها بزرگترين دغدغه يافتن 
معلمان متخصص و با تجربه در اين راه بود. عدم انسجام جامعه ايرانيان به 
اين صورت كه امروزه شاهد آن هستيم و نبودن اطالعات كافى از فعاالن و 
متخصصان مزيد بر علت بود تا تناسب عرضه و تقاضا در اين امر را با مشكل 

مواجه كند. 
تجربه مشترك اكثر خانم هايى كه بار اين حركت بزرگ را در آن ايام به 
دوش گرفتند نشان مى دهد كه آنها از خانه خود و با فرزندان خود آغاز كردند. 

خانم سرور نيرى در اين باره مى گويد:
«اولين شاگردم فرزند خودم بود. بر اساس تجربه اى كه داشتم شروع كردم 

خانم حورى قهرمانى - از پيشگامان آموزش زبان فارسى در كاليفرنيا
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به نوشتن يك كتابچه آموزش زبان فارسى براى او و تالش كردم نگذارم 
خواندن و نوشتن و صحبت كردن به فارسى را دور از دسترس خود ببيند. 
شروع كار خيلى سخت بود چون مى دانستم كه هم معلم او هستم و هم 
مادرش. اما خيلى زود اين به يك رويه ماندگار تبديل شد و همواره براى همه 
شاگردانى كه داشتم با حس دلسوزانه يك مادر معلم بودم. تا اينكه سرانجام 
بر اساس آنكه هميشه دوست داشتم تا به جامعه ايرانى خدمتى بكنم، تصميم 
گرفتم كه آنچه براى پيشرفت فرزند خود انجام مى دهم را با ساير ايرانيان به 
اشتراك گذارم و نياز مبرمى كه در اين زمينه احساس مى شد، موجب شد تا 
خانواده هاى ايرانى بسيارى با من همراه شوند و كالس هايى منسجم شكل 

پيدا كند.»
خانم حورى قهرمانى نيز از تجربه اى مشابه صحبت مى كند و با يادآورى 

سال هاى قبل و بعد از انقالب مى گويد:
«ما از قبل در آمريكا ساكن بوديم ولى براى آنكه فرزندانم بتوانند به زبان 
فارسى مسلط باشند براى مدت 5 سال به ايران بازگشتيم. تجربه اين سال ها 
به من آموخت كه تسلطى كه دختر و پسر من به زبان مادريشان به دست 
آورده اند تا چه اندازه در پيشرفت آنها در ساير دروس شان هم موثر بوده است. 
از همين رو وقتى بعد از انقالب متوجه شدم كه ديگر نمى توان در ايران به 
زندگى ادامه دهيم و به آمريكا باز گشتيم، همه تالشم اين بود كه اين تجربه را 

به ديگر خانواده هاى ايرانى هم انتقال دهم.»
تالش هاى خانم قهرمانى در اين دوره در منطقه ايرواين متمركز است. او 

از همان ابتدا با توجه به شناسايى مراكز تمركز ايرانيان در اين منطقه به سراغ 
مدارس محلى كه شاگردان ايرانى داشتند مى رود و با تالش پيگير و خستگى 
ناپذير مى كوشد تا اين مدارس را متقاعد كند كه برگزارى كالس فارسى 
براى بچه هاى ايرانى امريكايى تا چه اندازه در پيشرفت تحصيلى آنها مثمرثمر 

خواهد بود. خود درباره اين رويدادها مى گويد:
«براى مدتى به تك به تك مدارس ايرواين سر زدم و با مسئوالن آنها مذاكره 
كردم تا باالخره اولين مدرسه اى كه برگزارى كالس ها را قبول پيدا نمودم، 
بالفاصله كار را شروع كردم و كالس را اجاره نمودم و به وسيله دوستان و 
آشنايان و كسانى كه كودكانى داشتند فعاليت مان را آغاز كردم. اولين كتاب ها 
را هم از ايران آوردم كه كتاب هاى آموزش فارسى دبستان در قبل از انقالب 
بود. استقبال خانواده هاى ايرانى هم خيلى خوب بود. چون مى دانستند كه تا 
چه اندازه اين كار در روحيه فرزندانشان تاثير خوب دارد. حتى با حمايت پدر 
و مادرها، در كالس هايمان به مناسبت جشن نوروز و... مراسم هاى شادى با 
رقص و موزيك برگزار مى كرديم كه كمك شايانى به پيشرفت بچه ها در 

فراگيرى فرهنگى ملى شان داشت.»
خانم سرور نيرى كه بيشتر فعاليت خود را در لس آنجلس بزرگ متمركز 

مى كند در خصوص راه اندازى كالس هاى آموزش زبان فارسى مى گويد:
«وقتى نخستين كالس هاى آموزش فارسى نضج گرفت، براى همكارى 
دعوت هايى از مناطق مختلف داشتم. دكتر رهنمون ازآكلند در شرق لس آنجلس 
بزرگ، برخى خانواده هاى ايرانى در اورنج كانتى و نيز مركز ايرانيان در خيابان 
ساتل در لس آنجلس سه مركزى بودند كه در فاصله كوتاهى از يكديگر 
كالس هاى آموزش فارسى خود را بنا به درخواست  ها در آنها متمركز كردم و 
به اين ترتيب حركتى سازماندهى شده در اين راه را آغاز نمودم كه بى ترديد 
تاثير مثبت خود را به دنبال داشت. از سوى ديگر در سال 1987  كتابخانه اى 
تاكيد مى كنم كتابخانه و نه كتابفروشى ايرانى را با همدلى و همكارى مستمر 
همسرم «استاد برهان» در وست وود لس آنجلس راه اندازى كرديم و سپس با 
تشكيل كانون پژوهش و آموزش زبان فارسى و تمركز كالس ها كوشيدم تا 
روند تحصيالت تكميلى در زبان فارسى را عالوه بر كودكان براى بزرگساالن 
هم قابل دسترس تر از قبل نمايم. در اين زمينه توانستيم بيش از 140 تا 150 
عنوان كتاب را در كانون پژوهش و آموزش زبان فارسى منتشر كنيم و برنامه 
راديويى زنگ دبستان را هم در يكى از راديوهاى محلى(راديو 24 ساعته) راه 
اندازى كردم كه افزايش استقبال عمومى از برنامه هاى آموزش زبان فارسى 

براى عالقمندان كمك شايانى بود.»

حضور هماهنگ كودكان ايرانى در مناسبت هاى ملى

خانم سرور نيرى - از پيشگامان آموزش زبان فارسى در كاليفرنيا
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اين روند در دهه 2000 با تثيبت جامعه ايرانى شتابى چشم نواز مى يابد و 
كوشندگان تالش مى كنند تا از بسترى كه تا كنون آماده كرده اند براى تثبيت 
دستاوردهاى فرهنگى بهره گرفته و نهال نوپاى آموزش زبان فارسى را به 
درختى تنومند مبدل سازند. تاسيس گروه هاى فرهنگى و انجمن هاى ساعى 
در اين زمينه از نمونه هاى بارز اين تالش براى استمرار فعاليت هاى گذشته 
است. خانم حورى قهرمانى كه تا سال 2000 نزديك به 15 سال در اين حوزه 
تالش چشمگيرى كرده است در اين سال موسسه غير انتفاعى گروه فرهنگى 

خيام را تاسيس مى كند. او در اين باره مى گويد:
«حاال زمان آن رسيده بود كه تالش ها به بار بنشيند و موجودى فرهنگى 
ايجاد شده در مسيرى قرار گيرد كه به شخص خاصى وابسته نباشد و با پايه اى 
قوى و قابل اعتماد مسير خود را در راه توسعه و پيشرفت ادامه دهد از همين 
رو من با اين شعار كه كالس فارسى و معلم آن از اين پس هميشه هست 
و حتى با يك شاگرد اين كالس برگزار خواهد شد، گروه فرهنگى خيام را 
در سال 2000 تاسيس كردم كه سرآغازى جديد براى فعاليت هاى فرهنگى 
و آموزشى ما به شمار مى آمد و حقيقتا هم توانستيم در قالب اين برنامه غير 
انتفاعى شرايط را به سمتى پيش ببريم كه با به روز كردن تكنولوژى هاى 

آموزشى در بهره ورى شاگردان تاثير بيشترى داشته باشيم.»
در اين برهه از زمان نسلى جديد از تالشگران و معلمان فارسى در جنوب 
كاليفرنيا فعاليت خود را آغاز مى كنند. نسلى كه با دانش و آگاهى مضاعف 
مى كوشد تا بهره گيرى از دستاوردهاى علمى و تكنولوژى كمك آموزشى را 
دليلى براى رشد سريعتر كودكان و بزرگساالن در آموزش زبان فارسى نمايد. 
يكى از برجسته ترين افراد اين گروه خانم شكوفه حجازى است كه از ده 
سال پيش به اين سو فعاليت هاى آموزشى خود را  به پشتوانه 25 سال سابقه 
تدريس در ايران آغاز مى كند. خانم حجازى كه پس از ورود به آمريكا مجوز 
تاسيس كودكستان را در ايالت كاليفرنيا كسب مى كند به سفارش اطرافيان 
خود، به آموزش زبان فارسى رو مى آورد و در اين راه از همان ابتدا تالش 
مى كند تا از برنامه هاى كمك آموزشى و تسهيالت تكنولوژيك بهره ببرد. او 

مى گويد:
«آنچه مبناى كالس هاى آموزشى من در ده سال گذشته بوده است، همان 
كتاب فارسى دبستان در پيش از انقالب است كه از ساختار آموزشى تاييد 
شده و قابل قبول برخوردار است. اما بايد در نظر مى گرفتم كه كودكان و 
نوجوانان امروز با سيستم آموزشى مدرن ترى در مدارس خود روبرو هستند 

و ما نيز بايد از امكانات كمك آموزشى مدرن تر براى رشد آنها بهره ببريم. به 
همين دليل بسته به سن دانش آموز و ميزان آگاهى او از زبان فارسى وسايل 
كمك آموزشى مناسبى را از ايران تهيه كردم كه در چندين سطح مختلف 
مى توانست به آنها در فراگيرى بهتر، ماندگارتر و سريع تر كمك كند. درك 
اين مهم كه در اين دوره اغلب والدين كودكان هستند كه مايلند فرزندان آنها 
فارسى بياموزند تا خود آن كودكان مرا وا مى داشت تا روشى خاص خود 
براى كودكان ابداع كنم كه بتواند شوق الزم را براى آموزش زبان فارسى در 
آنها برانگيزد و در نهايت به نياز آنها در درك گفتگو هاى فارسى در جمع هاى 

خانوادگى و دوستانه كمك كند .»
خانم قهرمانى نيز در همين دوره استفاده از تكنولوژى كمك آموزشى و 
ورود كامپيوتر، آى پد و ساير وسايل الكترونيك را به سيستم آموزشى خود 
نشانه اى از درك تغيير الگوى آموزش دانسته و استفاده از اين فن آورى ها 
را متضمن حفظ انگيزه دانش آموزان خصوصا كودكان و نوجوانان ايرانى 

آمريكايى به زبان فارسى قلمداد مى كند.
خانم سرور نيرى نيز كه در اين سال ها پس از 50 سال آموزش براى خود 
بازنشستگى را انتخاب كرده است، نگارش كتاب « فارسى ميد ايزى» را تالش 
ديگر خود در راستاى ايجاد درك بين فرهنگى، بين زبان فارسى و انگليسى 

زبانان توصيف مى كند. 
سر آخر بايد دانست كه بى ترديد مهم ترين تاثير فراگيرى زبان فارسى نه 
در خواندن و نوشتن به اين زبان بلكه درك معناى تاريخ و فرهنگ ايران براى 

نسل هاى آينده ايرانى آمريكايى است. خانم شكوفه حجازى معتقد است:
«كودكان و نوجوانان ايرانى آمريكايى وقتى با فراگيرى زبان و فرهنگ مادرى 
خود از گذشته كشور و تاريخ شان درك بهترى پيدا  مى كنند بى ترديد آينده 

شايسته تر براى خود رقم خواهند زد.»
ايرانشهر براى همه اين كوشندگان آرزوى موفقيت روزافزون دارد.

خانم شكوفه حجازى - از نوآوران آموزش زبان فارسى در كاليفرنيا

نمايى از كالس هاى مدرسه گروه فرهنگى خيام

C  Copyright 2013 Ketab Corp.1313 مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره13، جدول ايرانشهر شماره 61، همراه با هفتمين ضميمه پزشكى و سالمت ايرانشهر، دسامبر2013



پرونده 

صديقه بنايى روايتگر سى وسه 
سال تالش آموزشى

خانم صديقه بنايى را مى توان نمونه كامل يك معلم دانست كه همه 
عمر خويش را در راه آموزش كودكان صرف كرده است. او براى بيش 
از سه دهه از بعد از انقالب تا همين دو سال قبل در شمال كاليفرنيا 
ايرانى  كودكان  به  فارسى  ادبيات  و  زبان  آموزش  به  (سانفرانسيسكو) 
را  خود  آگاهى  و  دانش  همه  ماحصل  و  بوده است  مشغول  آمريكايى 
دركتابى بى همتا با عنوان «آموزش زبان فارسى» منتشر نمود كه تا اكنون 

با تيراژهاى باال به چاپ سوم رسيده است.
خانم بنايى در طول اين ايام بيش از چهارصد دانش آموز را تربيت كرد 
و همواره عالوه بر آنكه الفباى فارسى را به ايشان آموزانيد، تالش نمود تا 
الفباى اخالق ايرانى را نيز به شاگردانش درس دهد. در ميان شاگردان او 
چهره هاى شاخصى به چشم مى آيد كه برخى امروز پزشكان متخصص، 
وكالى نامدار و كارآفرينان ممتاز ايرانى آمريكايى هستند. حتى همسر 
شاهزاده رضا پهلوى نيز از شاگردان اوست كه فارسى و ادبيات و تاريخ 

ايران را از اين معلم نمونه ايرانى آمريكايى آموخته اند.

صديقه بنايى همواره شعارى داشت كه بسيارى از شاگردانش آن را به 
خوبى به خاطر دارند. او با تاكيد بر اينكه در كالس هاى آموزش زبان 
فارسى بايد همواره فارسى صحبت كرد و رسوم ايرانى را فرا گرفت به 

شاگردانش مى گفت : «نو هاى، نو باى- بلكه سالم و خدانگهدار».
او از سال 1359 خورشيدى در سانفرانسيسكو ساكن شد و از همان 
ابتدا تالش كرد تا راهى براى استمرار آموزش زبان به كودكان ايرانى 

آمريكايى بيابد. 
او در توصيف آغاز راه مى گويد:

«در مدرسه به پسرم گفته بودند كه بايد بعد از زبان انگليسى يك زبان 
دوم هم به صورت انتخابى براى فراگيرى برگزيند. از اين ايده استقبال 
كردم و مشتاقانه او را تشويق كردم. سپس جرقه اى در ذهنم شكل گرفت 
كه چرا از زبان فارسى به عنوان زبان دوم بهره نگيريم؟ آيا اين حق هر 
ايرانى نيست كه زبان مادريش را بهتر فرا بگيرد؟ همين ايده موجب شد تا 
با ديگر خانواده هاى ايرانى كه تعدادشان بين 10 تا 12 خانواده بود تماس 
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پل ارتباط بين دو 
سيستم آموزشى

بگيرم و آنها هم استقبال كردند و نخستين كالس با فرزندان اين خانواده ها 
برگزار شد. قبل از اين بود كه براى اخذ مجوز تدريس به وزارت فرهنگ 
ايالت مراجعه كردم و پس از طى تشريفات قانونى و ترجمه مدارك 
تحصيلى ام در ايران موفق به اخذ اجازه الزم شدم و در پى آن هم انجمن 
حفظ فرهنگ ايران و زبان فارسى را پايه گذاردم كه تا سى سال پس از آن 
نيز مستمرا در راستاى آموزش كودكان ايرانى تبار و نيز اعضاى غير ايرانى 
خانواده هاى ايرانى، مانند عروس و داماد هاى آمريكايى در خانواده هاى 

ايرانى مجدانه كوشيدم.»
سنين  و  مقاطع  در  كه  شاگرد  از 400  بيش  آموزش  بر  عالوه  شايد 
مختلف الفباى فارسى و فرهنگ ايرانى را از خانم بنايى فرا گرفته اند 
يكى از ارزشمند ترين دستاوردهاى ماندگار اين معلم بزرگ تدوين كتاب 
ارزشمند «آموزش زبان فارسى» باشد كه در ساليان گذشته از محبوب ترين 
كتاب هاى آموزش زبان فارسى بوده است و در دو دوره اصالح و تكميل 
شده و امروزه يكى از بهترين كتب آموزشى در جامعه ايرانيان خارج از 

كشور شناخته  مى شود.
صديقه بنايى با توجه به سال ها حضور پر رنگ در جامعه ايرانيان شمال 
كاليفرنيا براى ساليان متمادى عضو هيئت مديره انجمن متخصصان ايرانى 
سان فرانسيسكو بود كه با كوشش اعضا به تاسيس خانه ايران در اين شهر 

انجاميد. 
خانه ايران در سان فرانسيسكو امروزه مركز اهم فعاليت هاى جامعه ايرانى 

در شمال كاليفرنيا به شمار مى رود.

آرش فياض از بنيانگذاران و مدير گروه آموزش خصوصى «فور چن 
گروپ» Fortune Tutoring Group است. اين گروه آموزشى كه به 
ارائه خدمات آموزشى خصوصى به مشتريان خود مشغول است، در زمينه 
آموزش خصوصى فيزيك، علوم تجربى، رياضيات، فارسى و انگليسى 
تخصص دارد. همچنين يكى از بهترين مراكز انجام تست هاى الزم براى 
بازشناسى ميزان و تعيين سطح تحصيالتى متقاضيان ادامه تحصيل آكادميك 

در اياالت متحده امريكا است.
آقاى فياض در توصيف فعاليت اين موسسه مى گويد:

« موسسه آموزشى Fortune Tutoring Group از سال 2005 و 
فقط با سه يا چهار شاگرد در لس آنجلس كار خود را شروع كرد ولى در 
كمتر از 9 سال گذشته توانسته ايم به 30 هزار دانش آموز و دانشجو براى ادامه 
تحصيل در آمريكا كمك كنيم كه 10هزار تن از آنان براى رفتن به دانشگاه 
از خدمات آموزشى ما بهره گرفته اند و به الباقى آنها در سطح دبستانى 

(المنترى اسكول) و دبيرستان و براى ورود به كالج يارى رسانده ايم.»
الزم به يادآورى است كه كالس هاى اين موسسه همواره براى ايرانيانى 
كه از نظام آموزشى ايران در مقاطع مختلف فارغ التحصيل شده و سپس در 
آمريكا خواهان ادامه تحصيل بوده اند، نقش پل ارتباط بين اين دو فضاى 

آموزشى را ايفا كرده است.
در پايان شايان ذكر است در سيستم اين موسسه اين معلم است كه شاگرد 
را دنبال كرده و همتراز توانايى او به تدريس مبادرت مى ورزد و گام به گام 

در راستاى رشد علمى دانشجوى خود مى كوشد.  
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موسسه آموزشى اُرت يكى از شناخته شده ترين موسسات آموزشى در 
سراسر دنيا است. موسسه اى كه با تاريخچه اى بيش از يك قرن فعاليت 
آموزشى توانسته است در بسيارى از نقاط جهان چهره هاى حرفه اى و 
متخصصينى توانا به جامعه جهانى معرفى كند. تا پيش از انقالب نيز 
موسسه آموزشى اُرت در ايران فعال بود و بسيارى از صنعتكاران نمونه 
ايران ماحصل آموزش هايى بودند كه در اين موسسه فرا گرفتند و آنها 
را در ميان ديگر همكارانشان برجسته كرد. اما وقوع انقالب در ايران و 
پيامد هاى آن باعث شد تا اين موسسه به تعطيلى ناخواسته كشيده شود.
در اياالت متحده آمريكا نيز سال هاست كه موسسه آموزشى اُرت به 
عنوان يك مدرسه خصوصى در حوزه آموزش هاى كاربردى(فنى و 
حرفه اى) متخصصين بسيارى را تربيت كرده است. اما شايد كمتر كسى 
بداند كه يك بانوى ايرانى در گسترش كالج اُرت در آمريكا سهم و 
نقشى انكار نشدنى داشته است. از اين رو به سراغ يكى از مديران اين 
موسسه رفتيم تا بيشتر از تاريخچه موسسه آموزشى اُرت، نحوه تاسيس 
آن و آنچه امروزه اين موسسه را به يكى از موسسات بزرگ جهانى با 

بيش از 800 مركز تحصيلى در سراسر دنيا مبدل كرده است، بدانيم.
آقاى فرد كيوان فر تحصيالت خود را در دانشگاه پهلوى شيراز در 
رشته مهندسى الكترونيك تا مقطع ليسانس ادامه داده و پس از ورود 
به آمريكا در همين رشته فوق ليسانس خود را از دانشگاه پيتسبورگ 
پنسيلوانيا اخذ كرده است، در هفت سال گذشته از مديران موسسه 
آموزشى اُرت در لس آنجلس است و اكنون در مقام مدير امور مالى و 
پذيرش دانشجو در اين موسسه فعال است، ايشان با روى باز پذيراى 
ما شد و به تفصيل در خصوص تاريخچه اين موسسه با ما سخن گفت 

آنچه در پى مى آيد بخش هايى از اطالعات ارزشمند اوست:

سهم ايرانيان لس آنجلس در يكى از  
مهمترين مراكز آموزش حرفه اى در 

غرب آمريكا

تاسيس موسسه اُرت به سال 1880 در شهر سن پيترزبورگ روسيه 
 O.R.T تزارى باز مى گردد. در حقيقت نام اين موسسه كه به اختصار
خوانده مى شود هم مخفف اول سه كلمه به زبان روسى است كه در 
ترجمه اى تحت اللفظى معناى «آموزشگاه امور صنعتى و آبيارى» مى دهد. 
اما داستان تاسيس اين موسسه معتبر جهانى ريشه در تبعيض نژادى در 
روسيه تزارى دارد. در سال هاى دهه هاى پايانى قرن نوزدهم، موجى از 
تبعيض و فشار بر يهوديان روس در جامعه وجود داشت و از همين رو 
در سال هاى دهه هاى 1870 و 1880 مقامات روسيه از تحصيل فرزندان 
يهودى در مدارس عمومى اين كشور جلوگيرى مى كردند. با توجه به 
اينكه جمعيت بزرگى از اين يهوديان در شهر سن پترزبورگ زندگى 
مى كردند، تصميم مى گيرند تا براى تربيت و تحصيل خود يك مدرسه 
جديد ايجاد كنند و با موافقت مقامات اين مدرسه براى آموزش امورى 
كه بتواند به دانش آموختگان يهودى فرصتى براى پيدا كردن شغل و 
تامين هزينه هاى زندگى شان را بدهد، تاسيس مى شود. در حقيقت آنها 
كه به اولين مدرسه اُرت در شهر سن پترزبورگ در سال هاى دهه 1880 
ديگرى  جاى  در  نمى توانستند  كه  بودند  يهوديانى  مى آمدند،  ميالدى 
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براى ادامه تحصيل و كسب مهارت پذيرفته شوند. 
اما خيلى زود ورق برگشت و موجب حسن شهرتى شد كه اُرت را به 
يك موسسه جهانى مبدل كرد. از آنجا كه كسانى كه به اين كالس هاى 
فنى و حرفه اى مى آمدند و نيز معلمينى كه خود صاحب تخصص و 
حرفه  بودند، آنها را تربيت مى كردند، خيلى سريع در مشاغل گوناگون 
آن زمان از نجارى و آهنگرى گرفته تا كارهاى گوناگونى كه نياز به 
استادكارانى ماهر و ورزيده داشت، خوش مى درخشيدند، بسيارى از 
خانواده هاى مسيحى در سن پيترز بورگ مى ديدند كه دانش آموختگان 
اُرت از فرزندان و جوانان آنها كه در مدارس معمولى تحصيل مى كنند 
به مراتب موفق تر هستند. از همين رو استقبال عمومى از اين موسسه 
آموزشى و نحوه تدريس آن باال گرفت و خيلى زود كالس هاى آموزشى 
اُرت بدون اينكه حتى ذره اى از كيفيت آموزشى خود را از دست بدهد 
مملو از شاگردان مختلف و غير يهودى شد كه در كنار يهوديان بر 
صندلى هاى شاگردى در آن مى نشستند تا استادكار از در آن موسسه 

خارج شوند.
طبيعى است كه از آنجا كه اُرت در آغاز تالشى بود براى حفظ بقاى 
گذران  را  زندگى  آن  با  توان  به  كه  مشاغلى  يافتن  و  يهودى  جامعه 
كرد، از همان ابتدا، اين موسسه با هدف غير انتفاعى راه اندازى شد 

و گردانندگان آن به جاى آنكه به دنبال منافع شخصى خود در اين 
معطوف  آن  شاگردان  صحيح  پرورش  به  را  خود  تمركز  ميانه باشند، 
كردند. تا در كوتاه ترين مدت ممكن يك فرد را به استادكارى مبدل 

كنند كه بتواند در زندگى خود، سرپاى خويش بايستد.
جوامع  ساير  روسيه  سن پيترزبورگ  در  اُرت  مدرسه  موفق  تجربه 
يهودى را در ديگر نقاط جهان به اين فكر انداخت كه آنها نيز مى توانند 
با بهره بردن از اين روش آموزشى مسيرى موفق تر را براى آينده خود 
در  خصوصا  كشورها  از  بسيارى  در  كه  نمى پايد  ديرى  و  بزنند  رقم 
شرق اروپا و شمال آفريقا موسسات آموزشى اُرت كه عموما به وسيله 
دلسوزان جامعه يهودى اين كشورها تاسيس مى شد، راه اندازى شد و 

به تربيت شاگردان در رشته هاى فنى و حرفه اى پرداخت. 
از سوى ديگر چون موسسات آموزشى اُرت از سوى حكومت هاى 
محلى و دول ممالك مختلف پشتيبانى نمى شد، گردانندگان آن مجبور 
بودند تا هزينه هاى جارى خود را از طريق اخذ شهريه از شاگردان و 

نيز تالش براى جلب كمك هاى خيرين تامين كنند.
از اين رو در سال 1920 نخستين شعبه موسسه آموزشى اُرت كه حاال 
در چندين كشور فعال بود در نيويورك نيز آغاز به كار كرد. اين در 
شرايطى بود كه جنگ اول جهانى به تازگى تمام شده بود و نا بسامانى 
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در اروپا و خصوصا شرق آن بيداد مى كرد و بيش از هرزمان ديگرى تا ادا

قبل از آن، يهوديان در اين منطقه نياز داشتند تا از دل ويرانه هاى به جا 
مانده از جنگ با كوشش و ممارست خود از نو زندگى شان را بسازند. 
البته بايد گفت كه در آن شرايط همه اروپاييان با اين وضعيت نابسامان 
روبرو بودند و آنها نيز چون هموطنان يهودى خود به ارزش و اهميت 
آموزش هاى فنى و حرفه اى براى دست يافتن به شغلى سازنده و ايمن 

در زندگى روزمره خود واقف بودند.
اين شرايط تا وقوع دومين جنگ جهانى ادامه داشت و مركز اُرت 
در نيويورك هم بيشتر براى جلب كمك چهره هاى توانمند اقتصادى 
امور  روى  ناچيزى  تمركز  و  مى كرد  فعاليت  آمريكا  در  تبار  يهودى 
آموزشى در خود امريكا داشت. پس از پايان جنگ دوم جهانى دو اتفاق 
در  حاال  كه  اُرت  آموزشى  موسسات  اينكه  نخست  مى دهد  رخ  مهم 
بسيارى از كشورهاى اروپايى، آسيايى، خاورميانه و... فعاليت داشتند، 
تصميم مى گيرند تا نهاد هماهنگ كننده اى را براى خود تاسيس كنند و 
به اين ترتيب در سال 1950 مركز اصلى موسسات آموزشى جهانى اُرت 
در سوييس آغاز به كار مى كند. با اين هدف كه بتواند با توسعه منابع 
و تالش براى تربيت بيشتر متخصصين در رشته هاى فنى به بازسازى 

جهان و پيشرفت انسان يارى رساند.
از سوى ديگر با تشكيل كشور اسرائيل، اين تجربه موفق آموزشى 
كه در سطح جهانى آزمون پس داده بود، با حمايت دولت نوپاى آن 
كشور در قالب بخش مكمل نظام آموزشى كشور اسرائيل مى گنجد و 
زمينه تربيت بسيارى از استادكاران و فعاالن اقتصادى و صنعتى را در 

اين كشور پايه ريزى مى كند. حمايت دولت از اين روش آموزش به 
گونه اى تاثيرگذار بود كه ديرى نپاييد كه متخصصين اسرائيلى توانستند 
جايگاه هاى  در  و  ربوده  مليت ها  از  ديگر  بسيارى  از  را  سبقت  گوى 
موسسات  و  دولت ها  و  كشورها  از  بسيارى  كه  گيرند  قرار  موفقى 

صنعتى جهان از آنها براى مشاوره دعوت نمايند.
اُرت به همت بانوى فرهيخته ايرانى خانم پروين معتمد به ايران هم 
آمد و در تهران نيز شعبه اى داير كرد. بسيارى از كسانى كه در پيش از 
انقالب در ايران زندگى كرده اند از خدمات شايان اين موسسه آموزشى 
موسسه  اين  هستند.  مطلع  صنعتى  ماهر  كار  نيروى  تربيت  حوزه  در 
در ايران نيز مطابق با نيازهاى روز جامعه به تربيت نيروى كار ماهر 
مبادرت مى ورزيد و تالش مى كرد تا بهترين متخصصين فنى را براى 
آموزش جوانان عالقمند به حرفه و فن به خود جذب كند. تجربه اُرت 
اگرچه از موفق ترين تجربه هاى آموزشى در ايران بود كه به تاسيس 
هنرستان هاى فنى و حرفه اى در ايران بر اساس سيستم آموزش مكمل 
اسرائيل انجاميد، اما با وقوع انقالب در زمستان 1979 ميالدى و تنها به 
فاصله چند ماه پس از پيروزى انقالبيون، با اتهامات ناشايست و افتراى 
ناشى از تعصب اسرائيل ستيزى در نگاه زمامداران انقالبى به تعطيلى 
كشيده شد و خانم پروين معتمد كه ساليان ارزشمندى از عمر خود را 
در اين راه صرف كرده بود با دلى آكنده از درد مجبور به جالى وطن 

شد و به آمريكا آمد.
پيش از اين گفتيم كه نخستين و تنها شعبه مدرسه اُرت در آمريكا 
در سال 1920 در نيويورك تاسيس شد و بيشتر فعاليت خود را نيز 
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صرف جمع آورى كمك و منابع مالى براى شعبات ارت در سراسر 
جهان مى كرد و كمتر به فعاليت متمركز آموزشى اشتغال داشت. ورود 
خانم پروين معتمد به آمريكا و رايزنى هاى مستمر او با مقامات مركز 
جهانى موسسات آموزشى اُرت در سوييس و اعتمادى كه اين مسئولين 
به تجربه، مديريت و توانايى خانم معتمد داشتند و سابقه درخشانى كه 
او از خود در اداره موسسه آموزشى اُرت در ايران به يادگار گذاشته 
در  اُرت  آموزشى  شعبه  نخستين  سال 1985  در  تا  شد  موجب  بود 
لس آنجلس با هدف يارى رسانى به مهاجران ايرانى و يهودى براى 
پيدا كردن حرفه اى مناسب براى گذران زندگى آغاز به كار كند. ديرى 
نپاييد كه موفقيت هاى اُرت در لس آنجلس به تاسيس شعبه اى در منطقه 
ولى در شمال اين شهر نيز منجر شد (1988 ميالدى).  در پى آن شعبه 
ديگرى از مدرسه اُرت در شهر شيكاگو در سال 1990 آغاز به كار 
كرد. اين افتتاح شعب جديد پس از پويشى بود كه در شعبه نيويورك 
منجر به  افزايش فعاليت هاى آموزشى شد و شعبه ثانويه اى هم در 
همان كالنشهر تاسيس گشت. بى ترديد بايد اذعان داشت قدر نشناسى 
مقامات جمهورى اسالمى در ارج نهادن به خدمات خانم پروين معتمد 
موجب شد تا تخصص و تجربه او به آبادانى بيش از پيش آمريكا كه 
حاال خانه دوم او بود و پيشرفت و موفقيت بسيارى از ايرانيان مهاجر 

به اين كشور بيانجامد.
امروز ارت عالوه بر شعب رسمى خود در سه كالن شهر نيويورك، 
مراكز  هماهنگى  با  و  ديگر  ايالت  چند  در  شيكاگو،  و  لس آنجلس 
آموزش محلى اين ايالت ها برنامه هاى جنبى و كمك آموزشى متنوعى 

را به داش آموزان آنها ارايه مى كند.
كالج اُرت امروزه با داشتن پيشرفته ترين امكانات آموزشى همچنان 
آموزش  پناه  در  بهتر  زندگى  به  كه  است  كسانى  همه  خدمت رسان 
درست مى انديشند. شعب اين موسسه معتبر آموزشى در لس آنجلس 
و منطقه ولى(ون نايز) عالوه بر آنكه كالس هاى رايگان آموزش زبان 
انگليسى را براى واجدان شرايط برگزار مى كند، كه براى بسيارى از 
خدمات  گوناگونى  رشته هاى  در  است،  محبوب  و  كاربردى  ايرانيان 
آموزش فنى و حرفه اى خود را به عالقمندان ارائه مى نمايد كه عناوين 

اين رشته هاى آموزشى به اين شرح است:
*حسابدارى

*مديريت بازرگانى
*مديريت امور دفاتر پزشكى

*دستيار امور پزشكى
*تكنيسين داروسازى
*منشيگرى عمومى

*طراحى امور انتشارات با كامپيوتر
*طراحى و نقشه كشى با كامپيوتر

دانشجويان كالج اُرت از خدماتى مانند كمك هزينه  تحصيلى(براى 
اشخاص واجد شرايط)، كمك هزينه اياب و ذهاب، تسهيالت گرفتن 

ويزاى دانشجويى و... نيز برخوردارند.
كالج هاى اُرت با شعار «حرفه بهتر- زندگى بهتر» يكى از مهمترين و 

كوتاه ترين راه هاى رسيدن به موفقيت در آمريكا شناخته مى شود.
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راه سخت آموزش زبان فارسى 
از كالس هاى خصوصى تا 
كرسى دانشگاهى در آمريكا

البته  و  نام  اسفرجانى  هما 
بسيارى  براى  آشنا  چهره اى 
جنوب  در  ساكن  ايرانيان  از 
شمال  خصوصا  كاليفرنيا 
لس آنجلس است كه در خالل 
سى سال گذشته همواره تالش 
كرده است با تكيه بر اهميت 
مسير  فارسى  زبان  آموزش 
كودكان،  پيشرفت  و  ترقى 
ايرانى  جوانان  و  نوجوانان 
توامان با حفظ ارزش هاى ملى 
و آشنايى با زبان مادرى، هموار 

سازد.
تدريسى  فعاليت هاى  سابقه 

خانم اسفرجانى به ايران باز مى گردد و به زمانى كه پيش از ورود به 
دوره هاى  ديدن  با  و  شد  روستايى  معلم  تربيت  دوره  جذب  دانشگاه 
آموزشى الزم به عنوان يك معلم به آموزش و پرورش(وزارت فرهنگ) 
پيوست. اگرچه در ساليان بعد او درجه ليسانس و فوق ليسانس خود را 
در رشته تغذيه و بهداشت محيط به ترتيب از دانشگاه فرح پهلوى و 
دانشگاه تهران اخذ كرد، اما شوق آموزگارى همچنان او را در كالس هاى 
درس نگه داشت و همواره به عنوان معلمى نمونه به فعاليت هاى تدريسى 

خود ادامه داد.
او 18 سال فعاليت خود را در حوزه تدريس در مقام يك معلم در ناحيه 
يازده تهران(منطقه مجيديه، شمس آباد و چهارراه قصر) چنين توصيف 

مى كند:
«همزمان هم معلم ورزش بودم و هم با عشقى كه به ادبيات داشتم به 
بچه ها درس مى دادم. براى سال هاى طوالنى در ميان بچه ها زندگى كرده 
بودم و مى دانستم كه شوق معلم ار بود زمزمه محبتى / جمعه به مكتب 
آورد طفل گزير پاى را. با اينكه در رشته تغذيه و بهداشت محيط به عنوان 
اولين سرى دانش آموختگان دانشگاه فرح پهلوى (واقع در ونك تهران) 
فارغ التحصيل شدم و سپس در همين رشته هم در دانشگاه تهران تا مقطع 
فوق ليسانس به ادامه تحصيل پرداختم، اما هرگز در انتخاب شغل معلمى 

ترديد نداشتم و مى ديدم كه هر 
روز بيش از ديروز با كودكانى 
كه برايم با فرزندان خودم هيچ 
تفاوتى نداشتند  انس گرفته ام و 

بايد به آنها خدمت كنم.»
به  نيز  اسفرجانى  هما  خانم 
كه  ايرانيان  از  بسيارى  مانند 
پس از انقالب 1357 در ايران 
بر  حاكم  شرايط  نتوانستند 
مجبور  بياورند  تاب  را  كشور 
پس  سال  سه  دو  فقط  تا  شد 
از انقالب از ايران براى هميشه 
خارج شود تا در جايى ديگر از 
نو خانه اى بنا كند كه فرزندان، 
ذكر  با  او  گردد.  رهنمون  خوشبختى  سوى  به  را  آينده اش  و  خانواده 

خاطره اى از خروج خود از ايران مى گويد:
«در لحظه خروجم از مرز ايران كه با سختى ها و گرفتارى هاى خاص 
خود همراه بود و درست در لحظه اى كه از مرز عبور كردم به عقب 
برگشتم و براى آخرين بار به خاكى كه همه ريشه هايم را در آن جا 
مى گذاشتم نگريستم. به سرزمينى كه همه دارايى من بود و مجبور بودم 
آن  را ترك كنم. نمى دانستم باز هم مى توانم اين سرزمين را بار ديگر 
ببينم يا نه... اما در آن لحظه خاص با خودم عهد كردم كه هر كارى كه 
بتوانم براى ميهنم انجام دهم و اگرچه به جبر جغرافيا از آن دور مى افتم 
اما هرگز نگذارم قلبم از اين سرزمين فاصله بگيرد. ديرى نپاييد كه در اين 
سوى دنيا ديدم راهى را كه بايد انتخاب كنم تنها راهى است كه مى توانم 
از طريق آن به عهدى كه با خود بسته ام جامه عمل بپوشانم و آن شروع 
به آموزش زبان فارسى براى كودكانى بود كه از فرصت زيستن در ايران 

محروم شده بودند.»
خانم اسفرجانى در سال 1982 به امريكا وارد شد و به گفته خود از 
همان هفته اول استقرارش در اين سرزمين جديد آموزش زبان فارسى را 

آغاز كرد. او توضيح مى دهد:
«از همان هفته اول ورودم به آمريكا كار آموزش زبان فارسى را آغاز 
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كردم. در آن زمان در لس آنجلس كالس هاى آموزش زبان فارسى وجود 
نداشت و فقط آقاى پاكروان و همسرشان در منطقه سانتا مونيكا در اين 
زمينه فعاليت هايى داشتند. اما ما در «بربنك» ساكن بوديم و بعد مسافت 
و دهها مسئله ديگر امكان هرگونه استفاده اى از خدمات او را ناممكن 
مى كرد. از همين رو آستين ها را باال زدم و اولين شاگردم دختر شش 
ساله خودم بود. آن سال ها خالء عجيبى حاكم بود. خيلى از خانواده ها 
مجبور به ترك وطن شده بودند و خيلى ها حتى به اين موضوع فكر 
هم نكرده بودند. حق هم داشتند كه در آن شرايط وحشتناك كه همه  
چيز روى هوا بود مسائلى از اين دست ناديده گرفته شود. اما با استقرار 
در سرزمين جديد و شروع زندگى دوباره هركدام يكى پس از ديگرى 
متوجه نياز شديدى مى شدند كه براى آموزش زبان و فرهنگ سرزمين 
مادرى به بچه هاى خود نياز داشتند. از همين رو من از خانه خودم شروع 
كردم. خيلى زود اين تالش من مورد توجه قرار گرفت و خيلى  از پدر 
و مادرهاى ايرانى كه در اطراف ما در منطقه بربنك زندگى مى كردند به 
ما پيوستند و توانسيم كالس هاى مرتبى را شروع كنيم. تا جايى كه ديگر 
در منزل توانايى و امكانات الزم براى برگزارى كالس ها را نداشتيم از 
همين رو با كمك يك خانم امريكايى با يكى از كليساهاى منطقه صحبت 
كرديم و توانستيم اولين دوره منسجم كالس هاى آموزش زبان فارسى را 
با برنامه اى سه روز در هفته اى در اين محل داير كنيم. و انصافا هم استقبال 
خانواده هاى ايرانى چشمگير بود چرا كه در همان سال اول نزديك به 
250 دانش آموز داشتم كه در سه روز هفته برايشان كالس بندى كرده بودم 
تا بيايند و خواندن و نوشتن به فارسى را فرا بگيرند. الزم به ذكر است كه 

اين كالس ها تا ده سال به كار خود ادامه داد.»
آموزش  كالس هاى  تا  شد  باعث  اسفرجانى  هما  انديشانه  دور  نگاه 
زبان فارسى او در حدود منطقه بربنك محدود نماند و به زودى ساكنان 
لس آنجلس شاهد برگزارى كالس هاى  او در نقاطى ديگر بودند. او خود 

مى گويد:
« با توجه به نياز مبرمى كه احساس مى شد و اينكه واقعا در آن سال ها 
تعداد انگشت شمارى معلم در جامعه ما وجود داشت كه بتوانند فارسى 
را تدريس كنند، از سال سوم به فكر گسترش كالس ها افتادم و در اولين 
اقدام با اخذ اليسنس مورد نظر از ايالت كاليفرنيا مقدمات برگزارى اين 
كالس ها را به صورت منسجم برداشتم. در وهله بعد با حمايت و كمك 
شركت كتاب و شخص آقاى خليلى كالس هاى آموزش زبان فارسى 
را در ون نايز از سال 1986 آغاز كرديم و دو سال بعد از آن نيز كالسى 
را درشهر تارزانا داير كردم كه زمينه رشد سريع آموزش زبان فارسى را 
خصوصا براى كودكان، بيش از پيش فراهم مى آورد. در سال 1990 نيز 
كالس هايى در منطقه سيمى ولى راه اندازى شد كه به رشد بيشتر ميزان 
دسترسى دانش آموزان عالقمند به آموختن زبان فارسى كمك شايانى 

كرد.»
خانم اسفرجانى از همان ابتدا مبناى تدريس خود را روى كتاب هاى 
آموزشى زبان فارسى دوره دبستان در قبل از انقالب قرار داد و با استفاده 
از اين كتاب و تلفيق بخش هايى از تاريخ، جغرافيا و دروس مربوط به 
شناخت جامعه ايران سيستم آموزشى خود را تعريف كرد. او در اين 

زمينه مى گويد:
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«دست رسى ما به كتاب هاى آموزشى بسيار محدود بود. در آن روزها 
ارتباط با ايران بسيار سخت بود و نمى توانستيم در همين لس آنجلس هم 
به راحتى امروز به كتاب فارسى دسترسى داشته باشيم. با اين حال من با 
تعدادى كتاب دوره دبستان مربوط به قبل از انقالب كه با خودم از ايران 
آورده بودم، كار را شروع كردم. در حقيقت من هميشه فقط خواندن و 
نوشتن فارسى را درس نمى دادم بلكه به گونه اى تلفيقى سعى داشتم تا   
شاگردانم همزمان با يادگرفتن الفباى فارسى فرصت آشنايى با كشور آبا و 
اجدادى شان را هم به دست آورند. از همين رو به غير رياضيات و علوم 
كه در مدارس امريكايى تدريس مى شد، سعى من بر اين بود كه شاگردانم 

ساير دروس پايه را در همين كالس ها بياموزند.»
ديرى نمى پايد كه خانم اسفرجانى روش آموزشى مربوط به خود را با 
تركيب سيستم آموزشى رسمى و دستاوردهاى تجربى خود پايه مى گذارد. 

او در اين باره توضيح مى دهد:
« به مرور زمان دست گيرم شده بود كه خواندن فارسى و فراگيرى آن 
براى كودكانى كه در فضاى زبان انگليسى بزرگ شده بودند سخت بود. 
به همن رو شروع كردم به ايجاد يك سيستم آوانگارى كه بچه ها بتوانند 
ارتباط بهترى با تلفظ كلمه ها بر قرار كنند. براى همين منظور مثال كلمه 
  O اردك را با امالى انگليسى به چند صورت مختلف مى نوشتم مثال با
و بعد هم OU و تالش مى كردم تا بدانم با تلفظ درست يك آمريكايى 
كدام امال به تلفظ صحيح فارسى نزديك تر است و به همين روش لغات 
مختلف را آوانگارى مى كردم تا بچه ها بتوانند تلفظ صحيح آنها را بيشتر 
و بهتر فرا بگيرند. از سوى ديگر مبناى آموزش را با توجه به افزوده هاى 
تحصيلى تغيير مى دادم و تالش مى كردم نمونه هاى كارآمدترى از دروس 

را فراهم كنم كه در قالب جزواتى در مراحل گوناگون آماده مى شد. تا 
سرانجام در خالل سال هاى 1992 و 1993 به صورت يك مجموعه اوليه 
در دو سطح مقدماتى و اينتر مديا به انتشار محدود آن همت گماردم. كه 
همين مجموعه ها به مرور تكميل شد و تبديل به كتاب هايى شده است كه 

هم اكنون ما در حال تدريس آن در دانشگاه نورتريج هستيم.»
خانم هما اسفرجانى با اشاره به تغيير الگوهاى اجتماعى و به تبع آن 

تغيير نيازهاى پايه جامعه در سطوح مختلف مى گويد:
كه  بود  آمريكايى  خانمى  يك  كه  شاگردانم  از  يكى  سال 1997  «در 
خود در دانشگاه نورتريج درس مى داد و همسر ايرانى تبار داشت و 
از نحوه درس دادن من خوشش مى آمد، در فى مابين كالس ها به طور 
مرتب با هم در گفتگو بوديم و من خال ناشى از عدم برقرارى ارتباط با 
زبان مادرى و ساير پيش نيازهاى حفظ هويت فرهنگى براى نوجوانان 
و جوانان را برايش به طور مفصل توضيح داده بودم، از من دعوت كرد 
تا به بخش اكستنشن دانشگاه نورتريج بپيوندم و كالس هاى محدودى 
را براى آموزش زبان فارسى به جوانان دانشجوى عالقمند برگزار كنم. 
همين كالس ها و موفقيت آنها موجب شد تا حدود دو سال بعد در 1999 
دپارتمان زبان هاى خارجى دانشگاه نورتريج به طور رسمى از من دعوت 
كند تا به تدريس زبان فارسى در اين دانشگاه مشغول شوم كه اين برنامه 

آموزشى پس از 14 سال همچنان ادامه دارد.»
او در توصيف تاثير اين كالس ها در موفقيت دانشجويان اش مى گويد:

«با توجه به اينكه زبان فارسى جزو زبان هاى استراتژيك براى دولت 
آمريكا از سال 2004 به اين سو محسوب مى شود و اينكه جامعه بزرگى از 
ايرانيان در اين كشور زندگى مى كنند، دانستن زبان فارسى براى بسيارى از 
C  Copyright 2013 Ketab Corp. مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره13، جدول ايرانشهر شماره 61، همراه با هفتمين ضميمه پزشكى و سالمت ايرانشهر، دسامبر22222013



پرونده 

دانشجويان ما به منزله دست يافتن به كليد راهيابى به بازار كارى مطمئن 
و آينده دار محسوب مى شود. خيلى از جوانان ايرانى امريكايى اين مهم 
را دريافته اند كه با دانستن فرهنگ و زبان مادرى خود مى توانند از هويت 
محكم ترى در جامعه برخوردار باشند از همين راه، مسير زندگى آينده 
خود را هموار سازند و طبيعى است كه من هم تالش كرده ام تا در اين 

راه آموزگارى همراه برايشان باشم.»
خانم اسفرجانى عمده داليل خود را از انتقال حوزه تدريس در مقطع 

كودكان و نوجوانان به جوانان چنين بر مى شمرد:
«در سال هاى اخير با توجه به گسترش جامعه مهاجران ايرانى خوشبختانه 
شاهد حضور معلمين خوبى هم در زمينه تدريس زبان فارسى براى 
كودكان هستيم. خوشبختانه بعد از سى سال جامعه ايرانيان به نيازهاى 
خود واقف آمده است و تالش مى كند اين نيازها را به بهترين نحو ممكن 
مرتفع كند. اگرچه برخى افراد بى تخصص در زمينه آموزش هم در اين 
ميان آمده اند و تاثير نامطلوب داشته اند. اين نكته را به اين دليل عرض 
مى كنم كه بايد توجه داشته باشيم دانستن زبان و ادب فارسى با توانايى 
تدريس آن متفاوت است. اصوال خود شغل معلمى يك تخصص است 
و هر كسى حتى اگر بسيار هم به ادبيات فارسى مسلط باشد، الزاما يك 
معلم موفق محسوب نمى شود. به همين دليل در كنار افراد شايسته اى كه 
امروزه در اين راه تالش مى كنند و انصافا هم تعدادشان كم نيست، كسانى 
هم بوده اند كه نتوانستند معلمين خوبى باشند. به هر روى احساس مى كنم 
امروز هر خانواده اى مى تواند كودك دبستانى خود را به معلمى شايسته 
بسپارد. اما جوانانى كه اكنون آماده ورود به جامعه هستند ولى به اندازه 
الزم از داشته هاى فرهنگى خود اطالع ندارند و كسب اين اطالعات 

مى تواند در موفقيت آينده آنها و تضمين بقاى جامعه ايرانى آمريكايى 
مثمرثمر باشد، پتانسيل باالترى براى خدمت به فرهنگ ايران را در اختيار 

من قرار مى دهد.»
هما اسفرجانى با اشاره به روند فعاليت هاى دانشگاهى و تخصيص 

بودجه هاى آموزشى در حوزه زبان هاى خارجى تشريح مى كند:
با  مى كنيم  فكر  كه  است  اين  ما  جامعه  در  رايج  اشتباهات  از  «يكى 
پرداخت شهريه اى كه يك دانشجو مى پردازد دانشگاه خود را موظف 
به برگزارى كالس هاى زبان خارجى مورد توجه آن دانشجو مى داند. 
در حالى كه اينگونه نيست. در حقيقت اين جامعه اقوام مهاجر به اياالت 
متحده آمريكا هستند كه براى توسعه و نمايش بيش از پيش دستاوردهاى 
فرهنگى و تاريخى خود اقدام به تامين هزينه برگزارى كالس هايى براى 
جامعه  مثال  عنوان  به  مى كنند.  خود  كشور  زبان  و  فرهنگ  بازشناسى 
ژاپنى ساكن در لس آنجلس با تامين هزينه مربوط به ايجاد كالس هاى 
خارجى  زبان هاى  دپارتمان  در  ژاپنى  زبان  تدريس  يا  و  شناسى  ژاپن 
هر دانشگاهى در آمريكا اين فرصت را پديد مى آورند كه دانشجويان 
آمريكايى بيشتر و بهتر با زبان و فرهنگ آنها آشنا شده و به اين ترتيب 
پايه هاى محكم ترى در مناسبات آينده بين دو ملت و دولت خود فراهم 
كنند. ما جامعه ايرانى هم از اين امر مستثنى نيستيم و براى آنكه توانايى 
برگزارى كالس هاى زبان فارسى در دانشگاه هاى اين كشور وجود داشته 
باشد بى شك بايد با كمك ها و حمايت هاى خود از دانشگاه ها و تاكيد 
روى برنامه هاى آموزشى درباره ايران مسير اين حركت هاى فرهنگى را 
همواره باز نگه داريم. تا از اين طريق براى آينده درخشان ايران گام هاى 

مثبتى برداشته باشيم.»
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خانواده  ادبى  و  فرهنگى  كالس هاى  كه  است  سال  به 28  نزديك 
پاكروان كه در 25 سال گذشته به صورت مرتب با عنوان كالس هاى 
تفسير مثنوى معنوى و شرح غزليات حافظ برگزار مى شود در منطقه 
سانتا مونيكا در غرب لس آنجلس پرچم فعاليت هاى فرهنگى ايرانيان 

را در ساحل اقيانوس آرام به اهتزار در آورده است.
دكتر محمد پاكروان كه در سال ها قبل از اين مدارج تحصيلى خود 
را ابتدا در رشته زيست شناسى تا مقطع فوق ليسانس و سپس در 
رشته ادبيات و فرهنگ فارسى تا درجه دكترى ادامه داده است، اكنون 
سال هاست كه با تالش مجدانه خود فرصت آموزش زبان فارسى و 

ادب و فرهنگ ايرانى را در اختيار عالقمندان قرار داده است.

تجليل از خدمات دكتر محمد پاكروان و همسر شادروان شان:

آموزش ادب فارسى با تفسير مثنوى معنوى 
و شرح غزليات حافظ

دكتر محمد پاكروان تشكيل اين كالس ها را به 28 سال قبل منتسب 
كرده و بنيانگذار آن را همسر مرحومش معرفى مى كند و مى افزايد: 

«در سال هاى نخستين حضور ايرانيان در آمريكا پس از انقالب يكى 
از مهم ترين چالش هايى كه خانواده هاى ايرانى با آن دست به گريبان 
بودند، موضوع آموزش زبان فارسى به كودكان تازه مهاجر بود كه در 
اين راه يكى از پيشگامان پاسخگويى به اين نياز همسر من بود. او با 
كوششى چشمگير، توانست كالس هاى آموزش زبان فارسى را در 5 
كالس در مدرسه روزولت در سانتا مونيكا تاسيس كند و با استخدام 
معلمين و برنامه ريزى آموزشى گامى مهم در اين راه بردارد. از همان 
ابتداى امر نيز من با تجربه اى كه داشتم همراه او شدم كوشيدم در اداره 
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سيستم  آن  در  من  وظيفه  باشم.  كوشندگان  اين  همراه  كالس ها  اين 
تربيت و آموزش معلمين بود تا با شناخت درست ترى نسبت به اينكه 
در اينجا بايد زبان فارسى را به عنوان زبان دوم به فرزندان خانواده هاى 

ايرانى تبار بياموزانند، در كار خود موفق باشند.»
دكتر محمد پاكروان دليل تعطيلى اين كالس ها را در 18 سال قبل 

درگذشت همسرش عنوان كرده و مى گويد:
«پس از درگذشت همسرم، اداره اين كالس ها هم متوقف شد. البته 
اين تعطيلى به اين معنا نبود كه آموزش زبان فارسى متوقف شده است، 
بلكه با توجه به انرژى و توانايى كه اداره آن حجم از كالس ها نياز 
داشت در خود توان الزم را براى استمرار نمى ديدم، از همين رو برنامه 
آموزشى كالس هاى فارسى براى كودكان كه همسرم بنياد نهاده بود 
پس از 10 سال متوقف شد و خود آن معلمين با تجربه اى كه اندوخته 
بودند به صورت شخصى مراكز ديگرى را راه اندازى كردند و يا اينكه 
جذب ديگر مراكزى شدند كه در خالل آن ده سال تاسيس شده بود. 
اما من همچنان بخشى از برنامه آموزشى را كه از هفت سال پيش از آن 
با تفسير مثنوى معنوى و شرح غزليات حافظ راه انداخته بوديم ادامه 

دادم كه تا اكنون همچنان پابرجاست.»
دكتر محمد پاكروان با تشريح كالس هاى شرح مثنوى معنوى و شرح 

غزليات حافظ مى گويد:

«از ابتداى امر تاسيس كالس هاى آموزش فارسى ما بر اين باور بوديم 
كه عالوه بر كودكان كه حق فرا گرفتن زبان مادرى خود را داشتند، 
ارزشمند  داشته هاى  از  بهتر  و  بيشتر  تا  داشتند  حق  نيز  بزرگساالن 
فرهنگى خود با خبر باشند و دانستن بهتر گنجينه هاى معنوى ادبيات 
و عرفان ايران زمين هم حق آنهاست. از همين رو ما به صورت مرتب 
كالس هاى تفسير مثنوى معنوى و شرح غزليات حافظ را برگزار كرديم. 
كه خوشبختانه همچنان با استقبال گسترده مردم، در هر جلسه 150 نفر 

از 18 سال تا 80 سال به رايگان در اين جلسات حضور مى يابند.»
دكتر محمد پاكروان با اشاره به اينكه از بدو زمان خروجش از ايران 

خود را به مردم ايران مديون مى داند توضيح مى دهد:
«من درست در مقطعى از زندگى خود مجبور به ترك ايران شدم كه 
مى بايست به كشورم در قبال تحصيلى كه در آن كرده بودم خدمت 
مى كردم. من در دوران تحصيل چه در دانشگاه و چه در آزمايشگاه هاى 
با  همه  و  همه  كه  فارسى  ادب  غنى  كتابخانه هاى  و  شناسى  زيست 
بودجه تامين شده از ماليات مردم و يا صرف سرمايه هاى ملى تهيه شده 
بود، رشد كردم و به دليل انقالب و خروج از ايران نتوانستم دينم را به 
ايران ادا كنم. از همين رو در همه اين سال ها كوشيده ام از اين طريق 
و با برگزارى كالس هاى فرهنگى و بدون هيچگونه دريافت هزينه اى 

دينى كه به مردم و فرهنگ سرزمينم داشته ام تا اندازه اى ادا كنم.»
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بار  اولين  آمريكا  جمهور  رئيس  عنوان  به  اوباما  باراك  پرزيدنت 
براى گفتگو با ملت ايران در نوروز 1388 با گفتن ”عيد شما مبارك“ 
زبان فارسى را به كار گرفت و اين عالوه بر خوانش ابياتى معروف 

سعدى با ترجمه رالف والدو امرسون توسط وى بود. 
اطالعات  دانشگاه  در  حضور  با  بوش  جورج  هم  سال 2006  در 
ملى، فراگيران آن مجموعه را تشويق به يادگيرى زبان فارسى كرده 
بود. و اين در حالى است كه سابقه فارسى آموزى آمريكايى ها به 
دوره پهلوى دوم و دكترين ترومن و حضور ”سپاهيان صلح“ آمريكا 

در ايران از سال 1962 تا 1967 باز مى گردد. 
حضور  و  صلح“  ”سپاهيان  اعزام  دانشگاهى،  تبادل  برنامه هاى 
مستقيم ديپلمات ها از پايه هاى تقويت ”روابط مردم با مردم“ آمريكا 

بود. 
پس از انقالب و با روى كارآمدن متحجران سنتى در ايران و اشغال 
سفارت امريكا به دنبال آن قطع روابط سياسى دو كشور، از برنامه هاى 
فوق صرفًا برنامه تبادل محدود دانشگاهى بين ايران و اياالت متحده 
آن هم از مجارى غيررسمى و بعضًا انفرادى باقيمانده است. اگرچه 
اردو  هندى،  چينى،  روسى،  عربى،  زبان هاى  همراه  به  فارسى  زبان 
مطرح  استراژيك  زبان هاى  عنوان  به  متحده  اياالت  براى  كره اى  و 

زبان فارسى و ديپلماسى عمومى آمريكا

با  آنها  آموزش  براى  خاصى  بودجه   1980 دهه  آغاز  از  كه  هستند 
عنوان ”قانون شش” تخصيص يافته است. 

در  پيش  سال ها  آمريكايى  شناس  ايران  فراى  نلسون  ريچارد 
و  آسيا  منطقه  تمام  در  همواره  كه  بود  گفته   CNN با  مصاحبه اى 
اروپا دو فرهنگ و تمدن بزرگ حضور داشته است؛ يكى در چين و 
ديگرى در ايران و همين مهم ما را وا مى دارد تا با اين دو تمدن آشنا 

باشيم، آنها را مطالعه كنيم و به مردم اين تمدن ها احترام بگذاريم. 
پيشتر مطالعه خاورميانه از نگاه دانشگاهيان آمريكا در چهار حوزه 
فرهنگى: عربى، فارسى، عبرى و تركى صورت مى گرفت كه تداوم 
سنت ”شرق شناسى” اروپا بود. گفتمان غالب در شرق شناسى مطالعه 
بررسى  رفته  رفته  اما  بود،  باستانى  ادبيات  و  كهن  رسوم  و  آداب 
ساختار سياسى و ايدئولوژى حاكم و ادبيات سياسى نيز به اين حوزه 

وارد شده است. 
احمد كريمى حكاك، موسس مركز مطالعات فارسى دانشگاه مريلند، 
بر اين باور است كه حضور اياالت متحده به عنوان ابرقدرت پس 
از جنگ جهانى دوم باعث پيدايش مطالعات ايران گشت. بنا بر آمار 
انجمن زبان نوين پس از بررسى 2800 مركز آموزش عالى در آمريكا 
از سال 2002 تا 2006 حجم ثبت نام براى فارسى آموزى 90درصد 
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(از 1300 نفر به حدود 2300 نفر) افزايش يافت، كه مى توان آن را در 
جايگاه دوم پس از عربى با 126,5 درصد افزايش قرار داد؛ با اينكه 
در شمار آمار استقبال از زبان فارسى در بين دانشجويان آمريكايى به 

مراتب پايين تر است. 
در زمينه تقويت نفوذ ديپلماسى عمومى اياالت متحده در ديدگاه 
مردم ايران رفته رفته ظهور برنامه هايى به زبان فارسى رو به گسترش 
است. كه در همين راستا و در چارچوب ديپلماسى عمومى با رويكرد 
به  عامرى  گلى  انتصاب  و  بوش  دولت  اواخر  در  مردم“  با  ”دولت 
عنوان مديركل آموزشى و فرهنگى وزارت خارجه آمريكا وب سايت 
دوزبانه فارسى-انگليسى تحت نام ”آموزش آمريكا ايران” راه اندازى 
و اقدام به اطالع رسانى جامع و عمومى در راستاى مهاجرت تحصيلى 

نخبگان به آمريكا كرد. 
خارجه  وزارت  رسمى  سايت  وب  فارسى  نسخه  بر  عالوه  اين   
 (usinfo.state.gov) آمريكا با عنوان پل اطالعاتى آمريكا- ايران
است، كه اخيراً با ظاهرى كاربردى  و تعاملى تر( و حركت به سمت 
جديد  آدرسى  با  آمريكا  داستان  عنوان  با  دولت“)  با  رويكرد ”مردم 

(America.gov) در حال ارائه خدمات به بازديدكنندگان است. 
بر همين سياق به وب سايت هاى فارسى صداى آمريكا و راديو فردا 
نيز مى توان اشاره كرد كه نقش بسيار مؤثرى در انتقال آگاهى براى 
سياست هاى اياالت متحده به طور كل و ديپلماسى عمومى آمريكا به 

طور خاص در قبال ايران دارند. 
فردا  راديو  و  آمريكا  صداى  تلويزيونى  كانال  كه  است  پرواضح 
در  واسطه  به  همچنان  و  بوده  قديمى تر  و  عمومى  هاى  رسانه  از 
نفوذ  عمق  از  و  برخوردار  بيشترى  مخاطبين  از  بودن  دسترس تر 
مردمى باالترى بهره مى برند. عالوه بر سايت هاى دولتى برخى فعاالن 
فرهنگى و سياسى  نيز اقدام به قرار دادن مطالب خود به زبان فارسى 
براى  آگاهى  گسترش  و  زبان  فارسى  مخاطبين  بر  اثرگذارى  براى 

مردم كرده اند. 
براى اولين بار  ”موسسه آمريكن اينترپرايز“ اقدام به انتشار برخى 
از توليدات گزارشى و تحليلى خود به زبان فارسى و يا با ترجمه 
فارسى بطور محدود كرد؛ كه تا به امروز نيز تغيير سطح نداده است. 
اما ”بنياد امنيت بين الملل“ با ايجاد و حمايت مالى در جهت ارتباط 
با مخاطبين فارسى زبان، به تأسيس و راه اندازى سايت ”واشنگتن 

پريزم“ كمك نمود. 
در حال حاضر ”موقوفه ملى براى دموكراسى“ وب سايتى فارسى 
با عنوان ”پنجره“، وب سايت ”خانه آزادى“ نسخه اى فارسى با عنوان 
”گذار“ و ”بنياد كاتو“ نيز تارنمايى فارسى با عنوان ”چراغ آزادى“ در 

راستاى ايجاد رابطه با فارسى زبانان ايجاد كرده اند. 
آنچه كه در نسخه فارسى اين تارنماها مى توان يافت: مبحث اطالع 
رسانى، خبر و تحليل؛ آموزش حقوق مدنى و حقوق زنان و اقليت ها؛ 
و شناسايى و بازتعريف آمريكا از زاويه هاى گوناگون و فرصت هاى 
گوناگون موجود در آن است. نكته قابل تأمل اين است كه با توجه 
متحده  اياالت  در  ايرانى-آمريكايى  ميليون  يك  از  بيش  حضور  به 
و آشنايى طبيعى اغلب ايشان با زبان فارسى، تهيه كنندگان مطالب 
اياالت  مقيم  زبانان  فارسى  غيره،  و  دانشگاه ها  دولت،  براى  فارسى 

و  كنندگان  توليد  شناخت  بهبود  امر  اين  در  طبيعتًا  و  هستند  متحده 
كمك به روند سازنده اخبار، مديريت افكار، ترجمه و تفسير متون 
مبتنى بر شناخت جامع از ايران، سياست هاى ضد انسانى جمهورى 
اسالمى و نياز هاى نسل جوان متمركز است. اگرچه در برخى موارد 
برخى البيست هاى جمهورى اسالمى نيز در خالل برخى سايت ها و 
موسسات خبرى در راستاى منافع حكومت استبدادى در ايران كوشا 

بوده اند. 
تربيت  براى  فروانى  تالش هاى  شد،  اشاره  باال  در  كه  همانطور 
اما  مى گيرد؛  و  گرفته  صورت  فارسى  زبان  به  آشنا  انسانى  نيروى 
بهره  امر  اين  در  ايرانى  مهاجر  اقليت  حضور  از  سالها  براى  حداقل 
گرفته خواهد شد. در همين خصوص نياز به آموزش آكادميك زبان 
فارسى در آمريكا براى نسل هاى جديد ايرانى-آمريكايى و حتى ساير 
در  كه  مى شود  احساس  شد،  ذكر  پيش تر  كه  همچنان  عالقه مندان، 
همين راستا برنامه هاى دانشگاهى آموزش فارسى و رشته هاى ايران 

شناسى در دانشگاه ها و مراكز پژوهشى زير تأسيس گشته است:
(مطالعات   UCLA دانشگاه  فارسى)،  (مطالعات  مريلند  دانشگاه   
ايران)، دانشگاه آريزونا (مطالعات فارسى و ايرانى)، دانشگاه كلمبيا 
(مركز مطالعات ايران)،  دانشگاه تگزاس (مطالعات فارسى)، دانشگاه 
دانشگاه  هاروارد  ايرانى)،  و  فارسى  مطالعات  (برنامه  واشنگتن 
(مطالعات فارسى و ايرانى)، دانشگاه  هاروارد (پروژه تاريخ شفاهى 
ايران)، موسسه شرق شناسى دانشگاه شيكاگو، (پروژه پارس/ايران) 
دانشگاه استنفورد (مطالعات ايرانى)، بايگانى دفاع از تخت جمشيدو 
دانشگاهى  و  آكادميك  ارزشمند  تالش هاى  اين  از  نمونه اى   ...

برشمرده مى شود.
فارسى  و  شناسى  ايران  برنامه هاى  از  بسيارى  كه  است  ذكر  قابل   
حفظ  به  عالقمند  ايرانيان  گروهى  و  فردى  مساعدت هاى  با  آموزى 
بنياد   ” نمونه  براى  كه  مى شود  اداره  فارسى-ايرانى  فرهنگ  و  زبان 
مطالعات  برنامه  وقف  را  دالر  ميليون  سه  روشن“  فرهنگى  ميراث 
فارسى دانشگاه مريلند به مديريت دكتر احمد كريمى حكاك كرد و يا 
در اقدامى ديگر آقاى فريبرز مسيح دو ميليون دالر از ثروت شخصى 
خود را به همين منظور در اياالت متحده وقف كرده، همچنين مى توان 
يارشاطر  احسان  دكتر  سرپرستى  به  ايرانيكا  دائرةالمعارف  پروژه  به 
اشاره كرد كه به گواه خودشان تقريبًا همه هزينه هايش را تا به حال 
از عالقمندان اخذ كرده است، دكترعباس ميالنى نيز همين روند را 

در خصوص منابع مالى برنامه ايران شناسى دانشگاه استنفورد دارد.
صورت گرفته در اين دوره و با  هاى  تالش  كه  ذكر است  شايان 
توجه به محدوديت هاى مالى و كارشناسان به حدى ارزشمند است 
كه نمى توان آنها را ناديده گرفت و وقتى متوجه اهميت اين تالش ها 
مى شويم كه به ياد بياوريم در خالل 35 سال قطع ارتباط ديپلماتيك 
بين ايران و آمريكا جامعه ايرانيان مهاجر به آمريكا تمام بار مسئوليت 
خود  كارشناسان  پرورش  تا  گرفته  هزينه  تامين  از  را  ايران  دولت 
به دوش گرفته اند و در حالى كه مقامات جمهورى اسالمى پول و 
سرمايه هاى ملى را صرف اهداف تروريست پرورانه در جنوب لبنان 
تا  دارند  تالش  خود  شخصى  هزينه  با  ايرانيان  مى كنند،  فلسطين  و 

غناى فرهنگ ايران را در دانشگاه هاى آمريكا ماندگار نمايند.
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پرونده

خشايار ديهيم

 توجه به يادگيرى زبان هاى عربى، فارسى، روسى و چينى پس 
از حمالت تروريستى يازدهم سپتامبر 2001 در آمريكا افزايش يافته 

است.
جورج بوش رئيس جمهور وقت آمريكا در سال 2004 با تصويب 
طرحى به نام «آموزش زبان براى امنيت ملى»، 114 ميليون دالر به 
وزارتخانه هاى امورخارجه، دفاع و آموزش اين كشور اختصاص داد 

تا آموزش زبان هاى خاص را گسترش دهند.
دانشگاهى  برنامه هاى  تعداد  شدن  برابر  سه  رغم  به  حال،  اين  در 
آموزش زبان عربى در آمريكا، آموزش زبان فارسى در دانشگاه هاى 

اين كشور رشد چندانى نداشته است.
كارشناسان مى گويند در اين مدت تعداد دانشگاه هاى ارايه كننده 
برنامه هاى زبان عربى از 25 به هفتاد افزايش يافته و اين در حالى 
افزايش  با  فارسى  زبان  آموزش  دانشگاهى  برنامه هاى  كه  است 

ناچيزى تنها در پانزده دانشگاه آمريكا عرضه مى شود.
احمد كريمى حكاك از اساتيد برجسته مركز مطالعات زبان فارسى 
اياالت  و  ايران  ميان  سياسى  روابط  قطع  مى گويد  مريلند  دانشگاه 
و  فارسى  زبان  آموزش  گسترش  موانع  بزرگترين  از  يكى  متحده 

فرهنگ ايرانى در دانشگاه هاى آمريكاست.
به گفته آقاى كريمى حكاك، فقدان ارتباط ميان مراكز آموزش عالى 
دو كشور باعث شده تا دانشجويان آمريكايى به خاطر عدم امكان 
استفاده از فرصت هاى آموزشى در دانشگاه هاى ايران به تحصيل در 

اين زمينه عالقه نشان ندهند.
آقاى كريمى حكاك مى گويد پيش از اين تنها نسل دوم ايرانى هاى 
مقيم آمريكا و تعداد محدودى از عالقمندان سنتى به فراگيرى زبان 
گذشته  سال  چند  خاص  سياسى  شرايط  ولى  داشتند  توجه  فارسى 
باعث شده تا دولت اياالت متحده نيز به اين موضوع بيشتر بپردازد.

توجه خاص
يكى از فعاليت هاى ويژه دولت آمريكا براى گسترش آموزش زبان 
فارسى اختصاص بودجه اى خاص براى راه اندازى برنامه آموزشى 

كارشناسى ارشد تخصصى زبان فارسى در دانشگاه مريلند است.
پيش از اين نيز چند دانشگاه ديگر آمريكايى براى گسترش آموزش 
زبان هاى عربى، روسى و چينى به برگزارى برنامه هاى ويژه آموزش 

تخصصى اقدام كرده اند.
دانشگاه  خارجى  زبان هاى  و  ادبيات  دانشكده  از  النگ  مايكل 
مريلند مى گويد اين دانشگاه مى خواهد با برگزارى برنامه آموزشى 

مشكالت گسترش آموزش زبان فارسى 
در آمريكا

كارشناسى ارشد تخصصى زبان فارسى به تربيت متخصصانى بپردازد 
كه با جنبه هاى مختلف فرهنگ و زندگى ايرانى آشنايى داشته باشند.

دولت  برعهده  برنامه  اين  از  مالى  حمايت  النگ  آقاى  گفته  به 
وزارت  در  را  آموزان  زبان  است  عالقمند  دولت  اين  و  آمريكاست 

خارجه و ساير ادارات استخدام كند.
او مى گويد شركت در اين برنامه براى همه عالقمندان آزاد بوده و 
آنها در صورت برخوردارى از شرايط اعالم شده، با هزينه شخصى 

خود در اين رشته ثبت نام كرده اند.
در اين حال به خاطر مشكالت سياسى مربوط به سفر دانشجويان 
زبان آموز آمريكايى به ايران، شركت كنندگان در اين برنامه آموزشى 
در  را  خود  تحصيلى  دوره  از  مدتى  فارسى،  زبان  با  آشنايى  براى 

دانشگاه هاى تاجيكستان سپرى كرده اند.
دانشجويان  نياز  احساس  هم  تاجيكستان  در  مطالعاتى  فرصت  اما 

آمريكايى به آشنايى بيشتر با فرهنگ ايرانى را برطرف نمى كند.
هاروارد  دانشگاه  دكتراى  مقطع  دانشجويان  از  آورباك  برايان 
مى گويد براى فراگيرى فارسى به آسياى ميانه سفر كرده ولى از اين 
كه با فارسى عاميانه مردمان ايران و فرهنگ آنها از نزديك آشنا نشده، 

ناراضى است.
به  خود  تحصيالت  ادامه  براى  آورباك  برايان  علت،  همين  به 
فراگيرى زبان هاى باستانى خاورميانه روى آورده است تا از امكانات 

بيشترى برخوردار باشد.
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پرونده
همه حق داريم كامپيوتر بلد باشيممهندس جواد صفار زاده (مدرس كامپيوتر به زبان ساده):

و  نوين  شيوه  كه  است  كسانى  معدود  از  يكى  زاده  صفار  جواد  مهندس 
مبدعانه وى براى انتقال مفاهيم آموزشى در رشته هاى تكنولوژيك توانسته 
است زندگى بسيارى را در بهره گيرى از مزيت هاى دانستن علم ارتباطات، 
هاى  پيچيدگى  دليل  به  كه  كسانى  به  و  كند  متحول  اينترنت  و  كامپيوتر 
بهره گيرى از مزيت هاى فن آورى هاى نوين ارتباطى در استفاده از آنها با 
مشكالتى مواجه بوده اند يارى رساند تا با پيشرفت سريع علم خود را تطبيق 

داده و از آن استفاده كنند.
از  مختلف  دوگرايش  با  و  سازى  شهر  زمينه  در  كه  صفارزاده  مهندس 
دانشگاه هاى اياالت متحده امريكا فارغ التحصيل شده است در توصيف آغاز 

روند آموزشى خود مى گويد:
«در سال 1984 بود كه  فقط به فاصله چند سال از اختراع و استفاده نسل 
اول كامپيوترها در دانشگاه ها به دليل عالقه و استعدادى كه داشتم به من 
پيشنهاد شد تا به ديگر دانشجويان در مقام دستيار استاد، روش استفاده از 
كامپيوتر را بياموزانم. درحالى كه در رشته شهر سازى تحصيل كرده بودم اما 
عالقه و اشتياق خودم به كامپيوتر  و استعدادى كه در ساده سازى مفاهيم 
و انتقال آن به ديگر دانشجويان داشتم باعث شد تا در اين مسير آينده خود 

را رقم بزنم.»
جواد صفارزاده مؤلف و توليد كننده سرى خودآموزهاى «كامپيوتر به زبان 
آمريكا  در  كامپيوتر  تدريس  امر  به  ميالدى  سال 1984  از  بزرگ ها»  مادر 
مشغول بوده است. در اين مدت، كامپيوتر را به صدها هزار نفر افراد مختلف 
از مليت هاى گوناگون از طريق كالسها، خودآموزهاى كامپيوترى، سمينارها، 
و برنامه هاى راديو و تلويزيون (به خصوص به فارسى زبانان در سراسر جهان) 
تدريس نموده است. كتاب ها و سى دى هاى وى  اكنون به زبان هاى فارسى، 
عربى، انگليسى  و اسپانيش در سراسر دنيا مورد استفاده عالقمندان مى باشند. 
وى  تدريس  استثنائى  روش  او،  آموزشى  كارهاى  روزافزون  موفقيت  علت 
مى باشد. صفارزاده در موقع تدريس هيچگونه پيش فرضى را براى  عالقمندان 
استفاده  هيچگاه  دليل  همين  به  و  نمى گيرد  نظر  در  كامپيوتر  فراگيرى  به 
كنند گان از كارهاى وى دچار ابهام نمى شوند. صفارزاده مى گويد «بزرگترين 
معلمين من، كم تجربه ترين شاگردان من هستند»  بدين معنا كه هميشه 
روش بهتر براى تدريس را از شاگردانى كه نياز به توجه بيشترى براى آموزش 

دارند مى آموزد. 
يكى از بى نظير ترين وجوه امتياز اين مدرس بين المللى كالم ساده و روان، 
و طبع شوخ او در آموزش است. چه در گفتار و چه در نوشتار خود هميشه 
از ساد گى در كالم استفاده مى كند. او سعى دارد تا حداالمكان براى تدريس 
داليل  از  يكى  وى  گفتار  شيرينى  نمايد.  استفاده  عاميانه  زبان  از  كامپيوتر، 
موفقيت هاى اوست. صفارزاده قبل از اينكه در ميان ايرانيان شناخته شود، 
در بين آمريكائيان شهرت بسزائى داشته است. بطوريكه شاگردانى از قيبل 
بازيكنان تيم مشهور بستكبال شيكاگو بولز (در زمان مايكل جوردن)، مفسرين 
شبكه  سراسرى تلويزيون اِن بى سى، ژنرال هاى ارتش امريكا و بسيارى از افراد 

سرشناس آمريكائى ديگر داشته است. 
اما نكته جالبى كه اين معلم اينترنشنال را براى جامعه ايرانى متمايز مى كند 
اين جمله معروف اوست كه مى گويد: «جواد صفار زاده هستم بچه خراسان، 
كامپيوتر درس مى دهم چه آسان» جمله اى كه در حقيقت مى توان آنرا شاه 

كليد ارتباط اين مدرس توانا با شاگردانش توصيف كرد. 
او خود تدريس را تلفيقى از سه علم دانسته مى گويد:

«براى اينكه بتوانيد علمى را تدريس كنيد در ابتدا بايد از علم روانشناسى 
برخوردار باشيد تا مخاطب و شاگردان خود را بشناسيد و آنها و دغدغه هايشان 
را درك كنيد، پس از آن بايد از علم ارتباطات بدانيد و بلد باشيد چگونه در 
ارتباطى سازنده و دوطرفه با آنها، اشتياق به آموختن را در ايشان تقويت كرده 
و گفته هاى خيلى پيچيده علمى را به گونه اى به آنها منتقل كنيد كه بتوانند 
در ذهن و اجرا با آن ارتباط برقرار كنند و سوم طبيعى است كه بايد خود 
رشته علمى (درباره من كامپيوتر) را هم به خوبى بلد باشيد تا با ساده كردن 
ممكن  زمان  كمترين  در  كاربردى  غير  بخش هاى  حذف  و  پيچيده  مفاهيم 

بهترين امكان بهره گيرى را براى ايشان آماده سازيد.»
مهندس صفار زاده چنديست كالس هاى خود را در زمينه كامپوتر ، اينترنت 
و تكنولوژى آيفون و ديگر وسايل ارتباط اينترنتى و نيز كار در شبكه هاى 
اجتماعى مانند فيس بوك و همچنين استفاده آسان از برنامه هاى گرافيكى 
مانند فتوشاپ(تحت عنوان چاپ در خانه) را در فرهنگسراى شركت كتاب در 

وست وود لس آنجلس داير كرده است. 
شما هم مى توانيد از اين كالس ها بهره ببريد.
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تاريخ معاصر به روايت تمبر

راوى: پرويزكاردان

تمبرهايى كه روى پاكت نرفت 
هميشه همه تمبرهايى كه به سفارش دولت ها منتشر شده است براى 
تاريخ  است.  نگرديده  توزيع  پستى  مراسالت  ارسال  و  عمومى  استفاده 
انتشار تمبر در موارد گوناگونى شاهد نمونه هايى از تمبرهاست كه به داليل 
گوناگون از اشتباه در چاپ گرفته تا تغيير حكومت در كشور و ده ها و 
ده ها دليل ديگر فرصت استفاده روى پاكت هاى پستى را نيافته اند. البته 
اين موارد با تمبرهايى كه توزيع شده اند ولى به جهت نگهدارى كلكسيونى 
خريدارى شده و طبيعتا هم مورد استفاده روى پاكت قرار نگرفته اند فرق 
مى كند. در حقيقت ما از تمبرهايى در اين شماره صحبت مى كنيم كه 
اگرچه چاپ شده اند اما دولت هاى وقت از انتشار آن منصرف شده و آن 

ها را معدوم كرده اند.
نمونه هاى باز مانده از  اين تمبرها  از گران ترين تمبرهاى كلكسيونى در 
جهان است. يكى از مشهور ترين نمونه هاى آن تمبر مربوط به پست هوايى 
در اياالت متحده كه در سرى نخست چاپ ان عكس هواپيماى برادران 
رايت به اشتباه وارونه چاپ شد و همين اشتباه كوچك امروزه نمونه هاى 
باقى مانده از اين تمبر را به يكى از گران ترين تمبرهاى دنيا تبديل كرده 

است.
حاال ببينيم در تاريخ تمبر ايران، از اين دست تمبرها چه مواردى وجود 

دارد و تا اندازه اى با آنها اشنا شويم.

اگر به خاطر داشته باشيد از نخستين سرى تمبرى كه در ايران منتشر شد 
و به تمبر باقرى شهرت يافت برايتان سخن به ميان آورده بودم و گفتم 
كه دولت فخيمه ناصرى در ايران سفارش انتشار نخستين تمبر ايرانى كه 
منقش به نقش شير و خورشيد بود را به اروپايى ها سپرد كه دليل آن هم 
سفر پادشاه وقت ايران، ناصرالدين شاه قاجار در سال 1865 به اروپا بود. 
در همان ايام و قبل از آنكه نقش تمبر باقرى مورد تاييد دولت ايران قرار 
بگيرد نخستين تمبرى كه براى ايران طراحى و چاپ شد تمبرى بود كه 
آقاى ريستر آن را طراحى كرده بود و روى آن را با نقشى از شير و خورشيد 
نشسته زينت داده بود. اما ريستر هرگز از دربار قجرى جواب نگرفت و 

تمبرهاى او بال استفاده ماند و هرگز به ايران نرسيد. 
چندى بعد آلبرت بار فرانسوى اقدام به طراحى تمبرى براى ايران نمود 
و آن را به مطبعه چاپ سپرد. او كه تمبر خود را با نشان شير و خورشيد 
طراحى كرد بود، پس از چاپ تمبرها در فرانسه، آن را براى استفاده به ايران 
فرستاد اما دولتمردان و درباريان ايران از اينكه آلبرت بار بدون اجازه آنها 
اقدام به چاپ تمبر كرده بود برآشفتند تمبرهاى او را رد كردند و اين تمبرها 

هم هرگز به استفاده در مراسالت پستى نرسيد.
در سال 1909 و بعد از خلع محمد على شاه از سلطنت به وسيله انقالبيون 
سرى تمبرى كه آن هم منقش به تصوير شير و خورشيد بود به چاپخانه 
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تاريخ معاصر به روايت تمبر
سفر رضا شاه به تركيهيك تمبر- يك داستان

پادشاه ايران رضا شاه بزرگ براى هيچ ايرانى و ايرانى زاده اى غريبه 
نيست. او پادشاهى سخت كوش بود كه در دوره اى حساس از تاريخ 
ايران توانست مسير تجدد و نوسازى ايران را باز كند. اگرچه بسيارى به 
او به چشم ديكتاتورى مى نگرند كه ايران را با استبداد اداره كرد اما بايد 
ديد كه در آن شرايط تاريخى تاثير زمامدارى امور به سبك او چگونه 

توانست تاريخ ايران را ورق بزند.
به هر روى رضاشاه در كل زندگى اش تنها يك سفر به خارج از ايران 
داشت و آن هم تركيه بود كه با مصطفى كمال آتاترك ديدار كرد. تنها 
سفر خارجى رضاشاه، در سال 1313 بود. در خصوص اين سفر روايات 
گوناگونى مطرح شده است كه برخى به داستان شبيه است و برخى هم 
بخشى از واقعيت تاريخ.و اخيرا هم نمونه صداى رضا شاه از تكه فيلمى 

كوتاه كه از اين سفر به جا مانده است كشف شده است.
تاثير  تحت  سفر  اين  در  او  اينكه  است  مبرهن  و  واضح  آنچه  اما 
پيشرفت هاى همپاى تركش مصطفى كمال آتاترك قرار گرفت و كوشيد 
تا مانند او، كشور را با قدرت و به سوى تجدد اداره نمايد. چنان كه 
شمشير جواهر نشانى به رسم ياد بود به همراه عكس خود را به وى 
هديه كرد و در پاى عكس نوشت: «به رسم يادگار براى دوست عزيز و 
برادر محترم حضرت قاضى مصطفى كمال رئيس جمهور تركيه ارسال 
گرديد.»  كه امروزه اين عكس و شمشير در موزه رسمى مقبره آتاتورك 
در شهر آنكارا مى باشد. در اين سفر، رضاشاه با ديدن زنان بى حجاب 
ترك كه مشغول به كار بودند و همانند مردان در صنعت كار مى كردند به 
فكر كشف حجاب زنان افتاد كه يكى از مهترين گردنه هاى تاريخ ايران 

را رقم زد.
ترك ها هم اين سفر را ارزشمند تلقى كرده اند و بارها و بارها از حضور 
پادشاه ايران در كشور خود قدرشناسانه ياد نموده اند. يكى از اين موارد  
بعد از حضور رضا شاه در تركيه و ديدار اين دو رهبر تاريخ ساز، پست 
و تمبر تركيه را تحت تاثير قرار داد و پست آن كشور با انتشار تصويرى از 
مالقات دو رهبر، تمبرى را منتشر كرد كه از ارزش هاى برادرى و دوستى 

دو ملت ايران و تركيه در دوره جديد تاريخ خود خبر مى داد. 
شايان ذكر است تمبرهاى ديگرى نيز در طول دوران پهلوى چه در 

ايران و چه در تركيه به مناسبت اين رويداد منتشر شده است.

معتبر هارلم در هلند سفارش داده شد كه پس از انتشار و ارسال به ايران، 
مورد پسند مقامات وقت ايران قرار نگرفت و بال استفاده ماند. در اين جا 
مهم است كه اشاره كنيم كه در آن زمان صنعت چاپ تمبر به صورت 
امروزى و با دستگاه هاى فوق پيشرفته نبود و كليه رنگ ها بايد ساخته 
شده و يكى پس از ديگرى با دقت روى شيت هاى تمبر در كنار هم چاپ 
مى شدند و همين موضوع موجب مى شد كه برخى سرى تمبرها كه به هر 
دليل از نقص فنى گرفته تا نقص در طراحى و يا بى دقتى عوامل و كارگران 
چاپ ممكن بود از كيفيت پايين ترى برخوردار شود. همين مسئله هم 
سرى تمبر اول شيرخورشيد نشان پس از محمدعلى شاه را از درجه اعتبار 

ساقط كرد تا در ارسال محموله هاى پستى ايران مورد استفاده قرار نگيرد.
اما شايد يكى از با ارزش ترين نمونه هاى تمبر چاپ شده و استفاده 
نشده ايرانى را بايد سرى تمبر نفيسى دانست كه در سال 1915 باز هم 
به چاپخانه هارلم هلند سفارش داده شد و در سرى كامل آن تصاوير تنى 
چند از پادشاهان ايران يعنى نادر شاه، كريمخان زند، آغا محمدخان قاجار، 
فتحعلى شاه، ناصر الدين شاه، مظفرالدين شاه، محمدعلى شاه، احمد شاه و 
سه تصوير از مسجد گوهرشاد مشهد، دروازه تهران وچهل ستون اصفهان 

به كار گرفته شده بود.
سفارش اين تمبرها همزمان با جنگ اول بين الملل شد و تمبرها به موقع 
به ايران نرسيد و كمى بيش از يك سال بعد در 1916 فقط 2500 سرى از 
اين تمبرها به دولت تهران تحويل داده شد و دولت هم كه به دليل جنگ و 
وضعيت نا بسامان داخلى با كمبود بودجه مواجه بود از پرداخت وجه انتشار 

تمبر ها به چاپخانه سرباز زد و تمبر را از درجه اعتبار ساقط اعالم كرد.
در آن زمان اعالم شد كه همان 2500 سرى رسيده به تهران نيز سوزانده 
شده است. اگرچه اكنون نمونه هاى نادرى از اين تمبر هنوز در دست برخى 
كلكسيونر هاى تمبر وجود دارد كه نمونه چاپ مرغوب آن امروزه بين 10 

تا 25 هزار دالر آمريكا ارزش گذارى مى شود.

C  Copyright 2013 Ketab Corp.3131 مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره13، جدول ايرانشهر شماره 61، همراه با هفتمين ضميمه پزشكى و سالمت ايرانشهر، دسامبر2013



يك سبد حكايت

دو نفر بودند و هر دو در پى حقيقت . اما براى يافتن حقيقت يكى 
شتاب را برگزيد و ديگرى شكيبايى را. 

اولى گفت : « آدميزاد در شتاب آفريده شده ، پس بايد در جستجوى 
حقيقت دويد آنگاه دويد و فرياد برآورد: « من شكارچى ام ، حقيقت 

شكار من است.»
او راست مى گفت زيرا حقيقت غزال تيز پايى بود كه از چشم ها مى 
گريخت. اما هرگاه كه او از شكار حقيقت باز مى گشت، دست هايش 
به خون آغشته بود . شتاب او تير بود . هميشه او پيش از آنكه چشم در 

چشم غزال حقيقت بدوزد او را كشته بود . 
خانه باورش مزين به سر غزاالن مرده بود. اما حقيقت غزالى است كه 

نفس مى كشد. اين چيزى بود كه او نمى دانست . 
ديگرى نيز در پى صيد حقيقت بود. اما تير و كمان شتاب را به كنارى 
گذاشت و گفت: خداوند آدميان را به شكيبايى فراخوانده است پس من 

دانه اى مى كارم تا صبورى بياموزم. 
و دانه كاشت، سال ها آبش داد و نورش داد و عشق داد. زمان گذشت و 
هر دانه، دانه اى آفريد . زمان گذشت و هزار دانه، هزاران دانه آفريد. زمان 
گذشت و شكيبايى سبزه زار شد. و غزاالن حقيقت خود به سبزه زار او 

آمدند. بى بند و بى تير و بى كمان. 
و آن روز، آن مرد، مردى كه عمرى به شتاب و شكار زيسته بود، معنى 
دانه و كاشتن و صبورى را فهميد. پس با دست خونى اش دانه اى در 

خاك كاشت.

محمود افهمى
جستجوى حقيقت
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گزارش

آتُو دست كسى دادن 
گنجفه نوعى بازى ورق بود كه به احتمال زياد در قرن شانزدهم از فرانسه به 
دربار صفويان وارد شد. كلمه گنجفه، هم به خود بازى و هم به دست ورق آن 
اطالق مى گرديد. گفته مى شود شيوه بازى گنجفه مانند بازى حكم امروزى است 
كه با ورق انجام مى گيرد. تعداد كارتهاى آن 96 تا بوده و از اشكالى چون يك عدد 
شاه چند بى بى، سرباز، غالم، زرسرخ، سيم، برات و شماره تشكيل شده بود و 
شخصى در ابتدا مسئول پخش كردن كارت ها مى شد در زبان فرانسه به آن كارتى 
كه عكس شاه را داشت كه تنها شاه در اين بازى بود آتُو مى گفتند كه در ايران هم 
به همان نام يعنى آتو اطالق مى شد و طبيعى بود كه اگر اين كارت ازبين 96 كارت 
بدست هر كسى مى افتاد داراى قدرت زيادى بود و هر فرمانى مى خواست مى راند. 
در ابتداى بازى افراد شركت كننده به كارت پخش كن مى گفتند كه تو رو خدا 
جورى كارت ها را پخش كن كه اين كارت مثال بدست فالن شخص نيفتد كه اگر 
آتو دست او بيفتد روزگار همه را سياه مى كند اين جمله رفته رفته زبانزد شد و 

امروزه آتُو دست كسى دادن از تكه كالم هاى معروف ما ايرانيان است.

كوه بلندى بود كه النه عقابى با چهار تخم، بر بلنداى آن قرار داشت.
يك روز زلزله اى كوه را به لرزه در آورد و باعث شد كه يكى از تخم ها 

از دامنه كوه به پايين بلغزد.
بر حسب اتفاق آن تخم به مزرعه اى رسيد كه پر از مرغ و خروس بود. 
مرغ و خروس ها مى دانستند كه بايد از اين تخم مراقبت كنند و باالخره 
هم مرغ پيرى داوطلب شد تا روى آن بنشيند و آن را گرم نگهدارد تا 

جوجه به دنيا بيايد.
يك روز تخم شكست و جوجه عقاب از آن بيرون آمد. جوجه عقاب 
مانند ساير جوجه ها پرورش يافت و طولى نكشيد كه جوجه عقاب باور 
كرد كه چيزى جز يك جوجه خروس نيست. او زندگى و خانواده اش را 
دوست داشت اما چيزى از درون او فرياد مى زد كه تو بيش از اين هستى.

تا اين كه يك روز كه داشت در مزرعه بازى مى كرد متوجه چند عقاب 
شد كه در آسمان اوج مى گرفتند و پرواز مى كردند.

عقاب آهى كشيد و گفت: اى كاش من هم مى توانستم مانند آنها پرواز 
كنم. مرغ و خروس ها شروع كردند به خنديدن و گفتند: تو خروسى و 

يك خروس هرگز نمى تواند بپرد.
اما عقاب همچنان به خانواده واقعى اش كه در آسمان پرواز مى كردند 

خيره شده بود و در آرزوى پرواز به سر مى برد.
اما هر موقع كه عقاب از رويايش سخن مى گفت به او مى گفتند كه 

روياى تو به حقيقت نمى پيوندد و عقاب هم كم كم باور كرد.
بعد از مدتى او ديگر به پرواز فكر نكرد و مانند يك خروس به زندگى 

ادامه داد و بعد از سالها زندگى خروسى، از دنيا رفت.
به ياد داشته باشيم كه زندگى درس هاى پنهانى دارد و گاهى همنشينى 
با كسانى كه چشم هايشان را روى حقايق درون ما مى بندند و تنها راه 
درست را مسير زندگى خود مى دانند مى تواند ما را از اصل آنچه هستيم 

غافل كند.
شايد به همين دليل است كه مشورت كردن و نظر خواستن از هر كسى 
را درست ندانسته اند و يارى كسانى كه ذهنشان باز است و ديدشاه وسيع 

به آدم هاى كوته بين ترجيح داده شده است.

تو همانى كه مى انديشى
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مرز هاى انديشه

هماوره اين سوال براى جويندگان راه 
حقيقت مطرح بوده است كه از كجا بايد 
آغاز كرد و چگونه مسير كسب معرفت را 

پيمود تا به سرمنزل مقصود رسيد؟
معرفت  فراگيرى  مسير  راستى  به  آيا 
نيز همچون مسير دست يابى به علم، از 
چهارراه هاى تجربه و تحليل عبور مى كند 
و يا چونان مسير آموختن شعائر مذهبى 
آن  مقابل  در  تمكين  و  تسليم  سر  بايد 

فرود آورد؟
ساعت  هر  انسان  كه  امروز  دنياى  در 
و  منطق گرايى  دامان  در  قبل  از  بيش 
زندگى تجربى فرو مى رود و علم گرايان دست پيش را دارند، مسير 
آموزش نيز از منظر نگاه آنان تعريف مى شود. به گونه اى كه امروزه 
وقتى از آموزش سخن به ميان مى آيد همواره ما شاهد معلمى هستيم 
كه داناست و گروهى از شاگردان خود را با اصول و منطق علمى دانش 
خود آشنا كرده و همواره از ايشان پيش است. اين همان مسيرى است 
كه پيش از اين رهپويان مذهب در اعصار گذشته طى كرده اند، يعنى 
موال و مرشد مذهبى از شاگردان و مريدان خود پيش بود و حرف او 

حجت براى فهم آموزه هاى دينى. او جانشين پيامبر و حرفش حق!
اما به راستى مسير كسب معرفت و آموزش عرفان از چه راهى به سر 

منزل مقصود مى رسد؟
تعريفى  بايد  نخست  دهيم  جواب  سوال  اين  به  بتوانيم  آنكه  براى 

انسان  عارفان  نظر  منظر  در  كه  ببينيم  و  كنيم  ارائه  انسان  از  درست 
چگونه موجودى است؟ استاد محمد على طاهرى عارف ايرانى كه اين 
روزها در زندان هاى امنيتى جمهورى اسالمى به جرم حقگويى و حق 
طلبى در بند است، در كتاب چند مقاله خود اشاره اى راهگشا دارد كه 

شناختى جامع از انسان ارائه مى كند، او مى نويسد:
«آنچه كه به انسان ارزشى متفاوت از ساير مخلوقات داده و باعث 
شده كه لقب اشرف مخلوقات را به خود اختصاص دهد، معرفت 

طلبى اوست.»
استاد طاهرى انسان را به ذات جوياى معرفت و تشنه شناخت معرفى 
مى كند و همواره او را سائلى مى داند كه در چرايى هستى به پرسش 
سوى  به  و  دريابد  را  حقيقت  پرسش،  اين  رهگذار  از  تا  است  آمده 

روشنايى پيش رود. 
با اين تعريف در مى يابيم كه عارفان، انسان را جوياى دانستن مى داند 
و آنكه جوينده است الجرم يابنده. پس سائل طريق معرفت به قدر 
همت خود پا در راه مى گذارد و به ازاى هر قدم كه به پيش بر مى دارد 

به زادتوشه خود براى رسيدن به آنچه جوياى آن است، مى افزايد.
در مسير آموختن و آموزش عرفان كسى بر كسى مقدم نيست و همواره 
همه رهروى طريقى هستند كه در كشاكش طى آن دست يافت هايى 
گوناگون براى هر كس به وديعه گذاشته شده است. چرا كه هر كس به 
قدر ظرف وجود خود از خوان گسترده معرفت و درك حقيقت ذات 

هستى بهره مى برد.
عارفان نامى ايران از دوره متقدمين  تا كنون همواره بر اين مهم تاكيد 
داشته اند كه مسير آموختن عرفان نياز به قدرت درك و شهود دارد نه 

عرفان را با جان و دل بايد آموخت

آناهيتا قناعى
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مرز هاى انديشه
نياز به درس و مكتب و مشق. تا آنجا كه حافظ مى گويد:

نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت
به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد.

نمونه ديگرى از اين دست زندگى و آثار بابا طاهر عريان است كه 
چگونه به يكباره ره صد ساله را يك شبه طى مى كند و چنان ظرف 

وجود خود را از نور حقيقت پر ميبيند كه ...
با اين توصيف مى توان دريافت كه آموزش عرفان با آموزش علم به 
صورت آكادميك و آموزش آيين هاى مذهبى به كلى متفاوت است. نه 
مانند مذهب كسى كه حق مطلق است بر اريكه سخنورى مى نشيند 
تا همه سمعا و طاعتا او را بپذيرند و نه به مانند علمگرايان در اساس 
وابسته به كتاب و دفتر و مشق است كه آنان بيش بخوانند بيشتر توشه 

بگيرند.
دنياى عرفان دنياى درك و شهود است و آنچنان كه پيش از اين نيز 
گفته شد هر كس به اندازه ظرف وجود خود از اين درياى بيكرانه 
بهره مى برد. حال سوال اينجاست كه چگونه بدانيم ظرف وجود ما 
تا چه اندازه آماده پذيرش آموخته هاى معرفتى است واينكه آيا آنچه 
در مسير رسيدن به حقيقت هستى مى آموزيم آيا به راستى بخشى از 
معرفت هستى شناسانه ايست كه به عرفان شهره شده و يا تجسمى از 
تفكرات و شبكه هاى منفى كه در دام خرافه و واپسگرايى ما را گرفتار 

خواهد كرد؟
آيا مى توان در مسير عرفان نقش معلم را ناديده گرفت و آيا به راستى 
در راهى كه از بستر درك مى گذرد و پا از پله عقل فراتر نهاده و بر پله 

عشق مى ايستد، كسى مى تواند دستگير ديگرى شود؟
پيشرفت هاى  كه  مى كنيم  زندگى  جهانى  در  ما  است  واضح  آنچه 
چشمگير علمى، چراغى روشن در مقابل خرافه گرايى افروخته است  
پى  در  گذشته  از  بازتر  چشمى  با  امروز  انسان  كه  است  طبيعى  پس 
كسب معرفت است و در اين مسير توانايى آن را دارد كه آگاهى ناشى 
از زندگى اجتماعى خود را در مسير رسيدن به حقيقت هستى دليلى 
كند براى درك بهتر. از سوى ديگر همه ما برابر آفريده شده ايم و اين 
و  مادى  داشته هاى  از  را  روحمان  و  جان  كه  ماست  كردار  مجموعه 
معنوى متفاوتى پر و خالى مى كند. پس فراموش نكنيم كه همه در قبال 
درك معرفت و پذيرش آن، آنچنان كه استاد طاهرى نيز اشاره كردند به 
گونه اى فطرى جوينده ايم و طالب دانستن. پس اگر از ترديدها بگذريم 
و پا در راه بگذاريم بى شك روح و جانمان كه همان ظرف وجوديمان 

است پذيراى دانستن و آماده دريافت آگاهى هاى باالتر است.
حال بايد به نقش معلمين و مدرسين عرفان اشاره اى داشته باشيم 
تا بهتر از آنچه در اين مسير اتفاق مى افتد بدانيم. اگرچه در كالس 
درس در مدرسه اى معمولى معلم با خود تكنيك و فن خاصى را براى 
آموزش يك علم خاص به همراه مى آورد تا بتواند شاگردانش را در 
فراگيرى آن يارى دهد، اما در عرفان، معلم، كسى است كه شوق را در 

تو برانگيخته مى كند و كيفيت زندگى را به تو نشان  مى دهد. 
در مدرسه از پله عقل با شخص سخن مى گويند و طبيعى است كه در 
اين پله، فنون و تكنيك ها دستگير هر پرسنده و شاگردى است. اما در  
راه عرفان روى صحبت از پله عشق است. پس تكنيك و فنى دركار 

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):

نيست. همه درك است و شهود. همه بازيافت حقيقت از قلب آدمى 
براى فهم هستى.

چگونه  اينكه  مانند  ميبينيم.  آموزش  را  زيستن  كميت  مدرسه  در 
بنويسيم، چگونه بشماريم، چگونه از دانش هاى گوناگون براى راحتى 
زندگى خود استفاده كنيم و... اما در طريق معرفت آنچه ماحصل همه 
در  كه  كيفيتى  است.  زندگى  كيفيت  آموزاندن هاست،  و  آموختن ها 
تعريف واژه و لغات فرو نمى ماند و از ديوان ها و كتابت ها فراتر است. 
آنچه روح زندگى ما را به آرامش دعوت مى كند و اجازه مى دهد كه 
از  ما  فرد  به  منحصر  تجربه  بى ترديد  كه  ببينيم  منظرى  از  را  زندگى 
زندگى است. در اين راه معلم از شاگرد جلوتر نايستاده است، آنها در 
كنار يكديگرند و همراه با هم قدم بر مى دارند و به دور از تكنيك ها و 
ترفندها، حقيقت زندگى را تجربه مى كند. معلم شور مى آفريند و رهرو 
شوق مى بيند و هر دو رو سوى چراغ روشن معرفتى دارند كه از ابتداى 

خلقت طالب آن آفريده شده اند. 
موالنا مى گويد:

بايد كه جمله جان شوى تا اليق جانان شوى
گر سوى مستان ميروى، مستانه شو، مستانه شو

قفلى بود ميل و هوا بنهاده بر دل هاى ما
مفتاح شو، مفتاح را، دندانه شو، دندانه شو
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران

10 آذر (1 دسامبر)
1316 خورشيدى (1937 ميالدى)  

درگذشت سيد حسن مدرس، روحانى و نماينده مجلس شوراى ملى. (زادروز 
(1249

1325 خورشيدى (1946 ميالدى)
زادروز ابراهيم آشتيانى بازيكن و مربى فوتبال 

1332 خورشيدى (1953 ميالدى)
زادروز - شهال معززى،هنرمند  نقاش

  1350 خورشيدى (1971 ميالدى)
 عراق از ايران به دليل تصرف سه جزيره ابوموسى، تنب كوچك و بزرگ، به 

سازمان ملل شكايت كرد
 1357 خورشيدى (1978 ميالدى)

 شروع سردادن تكبير (اهللا اكبر) بر سر پشت بام هاى تهران، توسط انقالبيون
 1389 خورشيدى (2010 ميالدى)

 درگذشت بيژن الهى، مترجم، شاعر و نقاش در 65 سالگى در تهران. بيژن الهى 
كه متولد تيرماه 1324 بود، عصر سه شنبه 10 آذر (اول دسامبر) بر اثر عارضه 

قلبى درگذشت.

11 آذر (2 دسامبر)
1300 خورشيدى (1921ميالدى)

انقالب  مبارز  جنگلى،  كوچك خان  ميرزا  درگذشت 
مشروطه و سردار جنبش جنگل
1302 خورشيدى (1923ميالدى)

زادروز  جالل آل احمد، نويسنده معاصر 
  اكثر آثار جالل آل احمد در شركت كتاب موجود 

است 
1356 خورشيدى (1977ميالدى)

زادروز ساالر عقيلى، خواننده سنتى
كليه آثار صوتى اين هنرمند در شركت كتاب موجود   

است 
1367 خورشيدى (1988 ميالدى)

و  نويسنده   - شهابى  اكبر  على  دكتر  درگذشت   
پژوهشگر

 12 آذر (3 دسامبر)
1284 خورشيدى (1905 ميالدى)

زادروز غالمحسين صديقى، استاد دانشگاه تهران و وزير پست، تلگراف و تلفن 
(در دولت اول) و وزير كشور (در دولت دوم) دكتر مصدق

 1340 خورشيدى (1961 ميالدى)
 منع ورود طال به كشور تصويب شد

 1345 خورشيدى (1966 ميالدى)
 جمعيت كل كشور، بيست و پنج ميليون و هفتصد و هشتاد و نه هزار نفر اعالم 

شد
1363 خورشيدى (1984 ميالدى)
درگذشت بهرام صادقى، نويسنده
 1377 خورشيدى (1998 ميالدى) 

قتلهاى  منتقد (از سرى  شاعر،   قتل محمد مختارى، 
زنجيره اى)

1391 خورشيدى (2012 ميالدى)
درگذشت احسان نراقى، جامعه شناس و نويسنده 

ايرانى در سن 86 سالگى.
ااكثر آثار احسان نراقى در شركت كتاب موجود است

 
13 آذر (4 دسامبر)

 1293 خورشيدى (1914 ميالدى)
 مجلس سوم شوراى ملى توسط احمدشاه گشايش يافت.

1360 خورشيدى (1981 ميالدى)
درگذشت جالل الدين تاج اصفهانى، استاد آواز (متولد 1282 در اصفهان) 

  14 آذر (5 دسامبر)
1304 خورشيدى (1925 ميالدى)

زادروز  ماركو گريگوريان، نقاش، هنرشناس و بازيگر ايرانى - ارمنى
 1320 خورشيدى (1941 ميالدى)

 درگذشت ميرزاطاهر تنكابنى - دانشمند معاصر
 1333 خورشيدى (1954 ميالدى)

احداث مسجد در محوطه دانشگاه تهران به دستور محمدرضاشاه پهلوى
 1337 خورشيدى (1958 ميالدى)
 تظاهرات مخالف با ايران در بغداد
 1339 خورشيدى (1960 ميالدى)

 سرلشكر نعمت اهللا نصيرى رئيس شهربانى شد
 1349 خورشيدى (1970 ميالدى)

 امضاى اسناد خط مرزى ايران و شوروى
1356 خورشيدى (1977 ميالدى)

دوره  وزير  نخست  اقبال،  منوچهر  دكتر  درگذشت 
پهلوى دوم.

 1369 ميالدى (1990 ميالدى)
 درگذشت دكتر غالمحسين يوسفى - پژوهشگر، اديب، 

مؤلف و شاعر
آآثار زنده ياد غالمحسين يوسفى در شركت كتاب    

موجودند

روزشمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
10 آذر تا 10 دى

December 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
15 آذر (6 دسامبر)

 1340 خورشيدى(1961 ميالدى)
 زادروز فرهاد ارژنگى نوازنده تار و آهنگساز

 1352 خورشيدى (1973 ميالدى)
 درگذشت سناتور سيدمهدى فرخ - رجل سياسى

 1357 خورشيدى (1978 ميالدى)
 درگذشت دكتر عيسى صديق (صديق اعلم)- مؤلف و استاد ممتاز دانشگاه

 1369 خورشيدى (1990 ميالدى)
درگذشت دكتر منوچهر جهانبگلو - پژوهشگر، نويسنده، نوازنده و موسيقيدان

1375 خورشيدى (1996 ميالدى)
 درگذشت على حاتمى، كارگردان و فيلمنامه نويس 

1384 خورشيدى (2005 ميالدى)
لياقتى  بى  بدليل  اسالمى  جمهورى  هوايى  خط  سى-130  هواپيماى  سقوط 
حكومت، اندكى پس از برخاستن از فرودگاه مهرآباد، كه در اين حادثه، 94 نفر 
شامل نيروهاى نظامى سپاه ( سركوبگر) و ارتش ايران و خبرنگاران، كشته شدند. 

1389 خورشيدى (2010 ميالدى)
 درگذشت شمس الدين سادات آل احمد، فرزند سيد احمد طالقانى. وى در تيرماه 

1308 در محله پاچنار تهران متولد شد و در خانواده اى روحانى پرورش يافت.
 وى يكى از نويسندگان معاصر و برادر جالل آالحمد بود. از آثار او مى توان به 
«گاهواره»، «عقيقه»، «مجموعه قصه قدمايى»، «سير و سلوك»، «از چشم برادر» 

و«حديث انقالب»  اشاره كرد.

16 آذر (7 دسامبر)
1315 خورشيدى (1936 ميالدى)

زادروز  پرويز خائفى، شاعر
 1332 خورشيدى (1953 ميالدى)

مصطفى  قندچى،  احمد  رضوى،  شريعت  مهدى   - دانشجو  سه  شدن  كشته 
بزرگ نيا- و مجروح شدن عده اى از آنان در تظاهرات 
اعتراض آميز دانشجويان دانشگاه تهران به مناسبت 
برقرارى روابط بين ايران و انگليس (اين روز بعدها به 

عنوان روز دانشجو شناخته شد)
 1372 خورشيدى (1993 ميالدى)

 درگذشت جواد معروفى، موسيقيدان
آآثار زنده ياد استاد جواد معروفى به صورت سى دى   

و كتاب موجود است 
درگذشت منوچهر نوذرى، برنامه ساز راديو در ايران.

17 آذر (8 دسامبر)
1265 خورشيدى

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

كتاب  شركت  در  بهار  الشعرا  ملك  ياد  زنده  آآثار   
موجودند 

1318 خورشيدى (1939 ميالدى)
 زادروز داريوش مهرجويى، فيلمساز و مترجم

آآثار سينمايى داريوش مهر جويى در شركت كتاب   
موجود است 

1351 خورشيدى (1972 ميالدى)
 درگذشت هوشنگ پزشك نيا - نقاش

  1353 خورشيدى (1974 ميالدى)
 درگذشت على منصور (منصورالملك) - سياستمدار، وزير، سفيركبير،  استاندار 

و نخست وزير
 1357 خورشيدى (1978 ميالدى)

 على اصغر حاج سيدجوادى به اتهام اهانت به ارتش بازداشت شد.
 1386 خورشيدى (2007 ميالدى)

 درگذشت گرشا رئوفى بازيگر پيشكسوت سينما در سن 74 سالگى بر اثر 
نارسايى كليه درتهران.

 
18 آذر (9 دسامبر)

 1304 خورشيدى (1925 ميالدى)
 مرضيه ضرابى، امتياز روزنامه  «نسوان شرق» را گرفت

 1312 خورشيدى (1933 ميالدى)
 زادروز م. آزاد، شاعر، مترجم، منتقد

 1332 خورشيدى (1953 ميالدى)
 ريچارد نيكسون معاون رئيس جمهور آمريكا وارد تهران شد

 1332 خورشيدى (1953 ميالدى)
 اعتراض عمومى عليه ورود نيكسون به تهران، ايجاد برخوردهاى شديد بين 

پليس و دانشجويان و بازداشت شدن صدها دانشجو
 1343 خورشيدى (1964 ميالدى)

 وزارت فرهنگ به دو وزارتخانه آموزش و پرورش و فرهنگ و هنر تفكيك شد و 
قانون آن به تصويب نهايى رسيد
 1352 خورشيدى (1973 ميالدى)

 تيم كشتى ايران در هفتمين دوره مسابقات كشتى آزاد جهان، با پنج مدال طال 
اول شد

 1377 خورشيدى (1998 ميالدى) 
 قتل محمدجعفر پوينده، نويسنده و مترجم (از سرى قتل هاى  زنجيره اى)

 1381خورشيدى (2002 ميالدى)
 درگذشت جهانگير ملك، استاد تنبك

 1385 خورشيدى (2006 ميالدى)
 درگذشت احمد قدكچيان، بازيگر سينما و تأتر و تلويزيون در سن 86 سالگى در 

يكى ازبيمارستان هاى تهران.
 1388 خورشيدى (2009 ميالدى)

از  يكى  در  سنتور  برجسته  نوازنده  و  آهنگساز  پايور،  فرامرز  درگذشت   
بيمارستان هاى  تهران.

 پايور در 21 بهمن1311 در تهران متولد شد. پدرش هنرمند نقاش و استاد زبان 
فرانسه در دانشگاه تهران و پدربزرگش مصورالدوله 
ويولن،  نوازنده  و  قاجار  دوران  چيره دست  نقاش 

سنتور وسه تار بود.
 فرامرز پايور از برجسته ترين شاگردان ابوالحسن 
صبا بود به طورى كه صبا با ويولن، سنتور او را 

همراهى مى كرد.
ايرانى،  درموسيقى  سنتورنوازى  تاريخ  بر  پايور   

تأثير مهمى داشته است.
در  پايور  استاد  ياد  زنده  صوتى  و  مكتوب  آآثار    

شركت كتاب موجودند.

19 آذر (10 دسامبر)
1327 خورشيدى (1948 ميالدى)

عد تصويب اعالميه جهانى حقوق بشر كه ايران يكى از تصويب كنندگان آن است.
حه ب

صف
در 

مه 
ادا
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 1349 خورشيدى (1970 ميالدى)ادا

 افتتاح خط قطار تهران - يزد
 

20 آذر (11 دسامبر)
  1325 خورشيدى (1946 ميالدى)

 نيروهاى نظامى، شهر ميانه را تصرف كردند. ژنرال 
غالم يحيى دانشيان و ديگر فدائيان دموكرات عقب 
نشينى كردند، پيشه ورى و وزيران فرقه دموكرات 
آذربايجان از مرز ايران گذشته و به دولت شوروى 

پناهنده شدند.
 1310 خورشيدى (1931 ميالدى)

 زادروز على اكبر سعيدى سيرجانى، اديب، پژوهشگر 
و نويسنده 

ااكثر آثار زنده ياد سعيد سيرجانى به صورت كتاب    
و كتاب گويا در شركت كتاب موجودند.

21  آذر (12 دسامبر)
 1259 خورشيدى (1880 ميالدى)

بانى   - اعتضادالسلطنه  ميرزا  عليقلى  درگذشت   
وزارت علوم

 1304 خورشيدى (1925 ميالدى)
 زادروز  احمد شاملو، شاعر، مترجم، پژوهشگر

در  شاملو  احمد  ياد  زنده  صوتى  و  مكتوب  آآثار   
شركت كتاب موجودند

1314 خورشيدى (1935 ميالدى)
 زادروز رضا براهنى، شاعر، قصه نويس، منتقد و 

پژوهشگر
آآثار رضا براهنى در شركت كتاب موجودند   

1325 خورشيدى (1946 ميالدى)
اصطالحا روز نجات آذربايجان- در اين روز ارتش 
شاهنشاهى ايران با توجه به خروج ارتش سرخ از 
ايران وارد آذربايجان شد و در پى آن فرقه دموكرات و 
ارتش آن از هم پاشيده، برخى از سران و هواداران به 

شوروى گريختند و برخى نيز دستگير و مجازات شدند.   
 1388 خورشيدى (2009 ميالدى)

 محمد  عاصمى، روزنامه نگار، نويسنده و بازيگر تئاتر در سن 84 سالگى به 
علت ابتال به بيمارى سرطان مرى در بيمارستانى در نزديكى مونيخ در آلمان 

درگذشت.
عاصمى اشعار خود را در جوانى با نام مستعار «شرنگ»در نشريات چپ به چاپ 

مى رساند و پس از شهريور 1320 با تئاتر سعدى همكارى داشت.
او از سال 1342 نشريه كاوه را به زبان فارسى در مونيخ انتشار  مى داد و بسيارى 

از نويسندگان بزرگ ايران دراين كار او را يارى مى دادند  كه از  آن جمله اند:
 سيدمحمدعلى جمالزاده، دكتر پرويز ناتل خانلرى،على دشتى، عباس زرياب 
خويى، بزرگ علوى، احسان طبرى، محمود تفضلى، على نقى منزوى، سعيدى 

سيرجانى و...
 

22 آذر (13 دسامبر)
1325 خورشيدى (1946 ميالدى)

درگذشت عماد عصار - روزنامه نگار و ناشر مجله هاى «يويو» و «آشفته» و 
نويسنده كتاب «با شرفها»

1330 خورشيدى (1951 ميالدى)
 زادروز  عليرضا اسپهبد - نقاش
 1332 خورشيدى (1953 ميالدى)

 تشكيل دادگاه زمان جنگ و ايراد آخرين دفاع ابوالقاسم بختيار به علت قيام عليه 
امنيت كشور

 1336 خورشيدى (1957 ميالدى)
 وقوع زلزله شديد در غرب ايران

 1348 خورشيدى (1969 ميالدى)
درگذشت سناتور سيف افشار (سيف السلطنه)  استاندار و سناتور

 1350 خورشيدى (1971 ميالدى)
درگذشت ذبيح  بهروز - پژوهشگر تقويم ايران باستان و كارشناس فرهنگ و 

زبان هاى ايران باستان
1351 خورشيدى (1972 ميالدى)

زادروز شاهكار بينش پژوه، ترانه سرا، خواننده و آهنگساز 

 23 آذر (14 دسامبر)
 1336 خورشيدى (1957 ميالدى)

 تأسيس فروشگاه بزرگ فردوسى در تهران توسط يك شركت آلمانى
 1383 خورشيدى (2004 ميالدى)

 درگذشت غالمحسين غريب، شاعر، نويسنده و موسيقيدان- بنيادگذار انجمن 
خروس جنگى و بنيان گذار كنسرواتوار موسيقى ايران- يار نزديك نيما يوشيج 

و مرتضى حنانه
1391 خورشيدى (2012 ميالدى)

درگذشت جاهد جهانشاهى، نويسنده، مترجم و منتقد تاتر بر اثر ايست قلبى در 
تهران (دركه).

 
24 آذر (15 دسامبر)

 1339 خورشيدى (1960 ميالدى)
 باند جديد فرودگاه مهرآباد تهران آماده بهره بردارى شد.

 1387 خورشيدى (2008 ميالدى)
 درگذشت رضا ارحام صدر كمدين پرآوازه تاتر در سن 
85 سالگى در شهر اصفهان. وى متولد 1302 از محله با 
قلعه بخش 4 اصفهان بود. وى فعاليت هنرى خود را 
از سال 1326 و بازى در تاتر آغاز كرد. از فيلم هاى او 
مى توان به «شب نشينى در جهنم»، « على واكسى»، 
«ستاره اى چشمك زد» ، «جعفرخان از فرنگ برگشته» 

و غيره نام برد.
   آثار تصويرى زنده ياد ارحام صدر در شركت كتاب 

موجودند
 

25 آذر (16 دسامبر)
1324 خورشيدى (1945 ميالدى)

زادروز عبدالكريم سروش
   اكثركتاب هاى عبدالكريم  سروش در شركت كتاب 

موجودند
 1342 خورشيدى (1963 ميالدى)

 حزب ايران نوين موجوديت خود را اعالم كرد
 1351 خورشيدى (1972 ميالدى)

 كارخانه ذوب آهن ايران، توليد فوالد خود را آغاز كرد
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 1360 خورشيدى (1981 ميالدى)
 درگذشت نصراهللا زرين پنجه - نوازنده و موسيقيدان

 1382 خورشيدى (2003 ميالدى)
 درگذشت دكتر مصطفى هروى حقوقدان، نويسنده، و 

مولوى شناس
    كتاب «مولوى متفكرى كه از نو بايد شناخت» از 

انتشارات شركت كتاب 

26 آذر (17 دسامبر)
 1385 خورشيدى (2006 ميالدى)

 درگذشت فرخ غفارى، متولد 1300 در تهران، پژوهشگر، نويسنده و كارگردان 
قديمى سينماى ايران و پايه گذار فيلم خانه ملى ايران در سن 85 سالگى در پاريس. 

از آثار او: «جنوب شهر»، «شب قوزى» و «زنبورك» را مى توان نام برد.
 

27 آذر (18 دسامبر)
 1314 خورشيدى (1935 ميالدى)

 زادروز پرويز دوايى - سينماشناس و منتقد فيلم
 1375 خورشيدى (1996 ميالدى)

محقق،   - پژوه  دانش  محمدتقى  استاد  درگذشت   
كتابشناس و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسى

    آثار زنده ياد استاد دانش پژوه در شركت كتاب 
موجودند.

28 آذر (19 دسامبر)
1316 خورشيدى (1937 ميالدى)

زادروز  ثريا قاسمى، بازيگر
1328 خورشيدى (1949 ميالدى)

 زادروز  ناصر حجازى، بازيكن تيم ملى فوتبال ايران 
1328 خورشيدى (1949 ميالدى)

زادروز بيژن كامكار، هنرمند آوازه خوان، نوازنده و 
معلم موسيقى 

1332 خورشيدى (1953 ميالدى)
 صدور فرمان انحالل مجلسين سنا و شوراى ملى از 

جانب محمدرضاشاه پهلوى
 1336 خورشيدى (1957 ميالدى)

 درگذشت ابوالحسن صبا - استاد موسيقى ايران
   آثار مكتوب و صوتى زنده ياد استاد ابوالحسن صبا 

در شركت كتاب موجودند
 1368 خورشيدى (1989 ميالدى)

 درگذشت عباس يمينى شريف - نويسنده ادبيات 
كودكان

   آثار زنده ياد عباس يمينى شريف در شركت كتاب 
موجودند 

29 آذر (20 دسامبر)
1323 خورشيدى (1944 ميالدى)

 درگذشت ميرزا حسن رشديه در قم در سن 93 سالگى.  وى متولد 1230 در تبريز 
بود. 

1338 خورشيدى (1959 ميالدى)
 مراسم عقد و ازدواج محمدرضاشاه پهلوى و فرح ديبا برگزار شد

 1348 خورشيدى (1969 ميالدى)
 تأسيس اولين سينما در شهر قم

   1388 خورشيدى (2009 ميالدى)
درگذشت آخوند حسينعلى منتظرى، قائم مقام خمينى 
براى  و  مغضوب  سپس  و  اسالمى  انقالب  اوايل  در 
بيش از دو دهه در حصر خانگى توسط رژيم جمهورى 

اسالمى
خخاطرات منتظرى در بيش از 800 صفحه از انتشارات   

شركت كتاب 

30 آذر (21 دسامبر)
 1332 خورشيدى (1953 ميالدى)

 پايان محاكمه دكتر محمد مصدق در دادگاه نظامى و محكوميت او به سه سال 
حبس تأديبى

 1340 خورشيدى (1961 ميالدى)
 ساختمان مركز اتمى دانشگاه تهران آغاز شد

 1353 خورشيدى (1974 ميالدى)
 ديدار رسمى ژاك شيراك نخست وزير فرانسه از تهران

 1354 خورشيدى (1975 ميالدى)
 6 تروريست در وين به اجالس وزيران اوپك حمله كردند و جمشيد آموزگار 
وزير كشور ايران و شيخ احمد زكى يمانى وزير نفت عربستان سعودى را به 

گروگان گرفتند
 1372 خورشيدى (1993 ميالدى)

 درگذشت دكتر حسين كريميان - مؤلف
 

1دى (22 دسامبر)
1301 خورشيدى ( 1922 ميالدى) 

انتشار اولين شماره روزنامه «كوشش» به مديريت 
شكراهللا خان صفوى

1308 خورشيدى (1929 ميالدى)
زادروز محمد نورى، هنرمند آواز

 مجموعه آثار صوتى اين هنرمند بزرگ در شركت 
كتاب موجودند 

1345 خورشيدى (1966 ميالدى)
زادروز فريبا كوثرى بازيگر زن ايرانى

1351 خورشيدى (1971 ميالدى)
ربابه نجفى زاده، نخستين زن دادستان، در شهر ميانه به كار مشغول شد

1354 خورشيدى (1975ميالدى)
آزادى وزيران اوپك و جمشيد آموزگار پس از 48 ساعت - كارلوس، تروريست 

معروف كه بعدها در فرانسه به زندان افتاد، رهبر گروگانگيرها بود
1357 خورشيدى (1978 ميالدى)

قيمت طال در بازار تهران و ساير شهرها به سه برابر نرخ دولتى رسيد

2 دى (23 دسامبر)
1329 خورشيدى (1950 ميالدى)

آزادى دكتر حسين فاطمى مدير روزنامه «باختر امروز» از زندان
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1318خورشيدى (1939 ميالدى)ادا

زادروز سيروس طاهباز نويسنده و روزنامه نگار

3  دى (24 دسامبر)
1294 خورشيدى (1915 ميالدى)

تشكيل سى و يكمين كابينه ايران به رياست عبدالحسين فرمانفرما
1297 خورشيدى (1918 ميالدى)

قانون ثبت احوال در جلسه 30 آذر 1297 هجرى خورشيدى به تصويب رسيد و 
در تاريخ سوم دى ماه همان سال، نخستين شناسنامه براى دخترى به نام فاطمه 

ايرانى صادر شد
1300 خورشيدى (1921 ميالدى)

نگار  نقشه  و  جغرافيدان  سحاب  عباس  روز  زاد 
(كارتوگراف)، بنيانگذار دانش نقشه نگارى به شيوه 

نوين در ايران.
1304 خورشيدى (1925 ميالدى)

زادروز محمد ابراهيم باستانى پاريزى، نويسنده و 
محقق 

كتاب  شركت  در  پاريزى  باستانى  استاد  آثار   
موجودند.

1311 خورشيدى (1932 خورشيدى)
بركنارى و بازداشت عبدالحسين تيمورتاش وزير مقتدر دربار پهلوى 

1337 خورشيدى (1958 ميالدى)
به مناسبت هزار و صدمين سال تولد رودكى مراسم باشكوهى برپا شد

دومين ايستگاه تلويزيونى تهران توسط مستشاران آمريكايى شروع بكار كرد
1340 خورشيدى (1961 ميالدى)

درگذشت سيدمحمدصادق طباطبايى -  از رجال و شخصيت هاى صدر مشروطيت

4 دى  (25 دسامبر)
1306 خورشيدى (1927ميالدى)

زادروز داريوش رفيعى هنرمند آوازه خوان - در شهرستان بم 
1310 خورشيدى (1931 ميالدى)
زادروز  احمد محمود، قصه نويس
1347 خورشيدى (1968 ميالدى)

سفر محمدرضاشاه پهلوى به پاكستان براى شركت در كنفرانس سران كشورهاى 
عضو پيمان سنتو

1357 خورشيدى (1978 ميالدى)
اعراض دكتر غالمحسين صديقى از قبول نخست وزيرى

5 دى (26 دسامبر)
1293 خورشيدى (1914 ميالدى)

سپاهيان آلمان و ترك به مناطق جنوبى و مركزى 
ايران حمله كردند و دست به عمليات تروريستى و 

جاسوسى زدند
1305 خورشيدى (1926 ميالدى)

زادروز على جوان، فيزيكدان و مخترع ايرانى
1317 خورشيدى (1938 ميالدى)

زادروز بهرام بيضايى، نويسنده  فيلمنامه و كارگردان 
سينما  و تئاتر

 كتاب پژوهشى هزار افسان از آثار بهرام بيضايى در 
شركت كتاب موجود است 

1347 خورشيدى (1968 ميالدى)
بازرسى شاهنشاهى سوءاستفاده در شركت واحد اتوبوسرانى را به يكصد و 

چهل ميليون تومان تخمين زد
1348 خورشيدى (1969 ميالدى)

درگذشت ابراهيم منصورى - موسيقيدان
1351 خورشيدى (1972 ميالدى)

مجدالدين ميرفخرايى (گلچين گيالنى) در 61 سالگى پس از 40 سال اقامت در لندن 
درگذشت

1355 خورشيدى (1976 ميالدى)
ديدار ذوالفقار على بوتو از تهران
1357 خورشيدى (1978 ميالدى)

درگذشت كامران نجات اللهى استاد دانشگاه تهران در حمله مأموران حكومت 
نظامى براى شكستن اعتصاب استادان دانشگاه

1373 خورشيدى (1994 ميالدى)
درگذشت حسين سرشار، موسيقيدان (هنرآموخته ى كنسرواتوار ميالن)، و 

خواننده ى اپرا
1382 خورشيدى (2003 ميالدى)

وقوع زلزله در شهر بم استان كرمان – ويرانى  ارگ 
تاريخى بم 

1382 خورشيدى (2003 ميالدى)
ايرج بسطامى خواننده ى موسيقى سنتى ايران به 

علت وقوع زلزله در شهر بم كرمان درگذشت.
آآثار صوتى زنده ياد ايرج بسطامى در شركت كتاب 

موجودند
1386 خورشيدى (2007 ميالدى)

درگذشت اكبر رادى، نمايشنامه نويس برجسته ايرانى به علت بيمارى سرطان 
مغز استخوان در سن 68 سالگى در بيمارستان پارس تهران. او متولد دهم مهر 
ماه سال 1318 در رشت بود. نخستين داستان رادى با عنوان باران در سال 1338 
توانست جايزه مسابقه داستان نويسى مجله «اطالعات جوانان» را از آن خود 
كند. رادى نخستين نمايشنامه هاى خود را در سال 41 با عنوان روزنه آبى و افول 

منتشر كرد.

6 دى  (27 دسامبر)
1325 خورشيدى (1946 ميالدى)

زادروز رضا رويگرى، بازيگر تآتر، سينما، تلويزيون ايرانى
1343 خورشيدى (1964 ميالدى)

گشايش مراسم يكهزار و صدمين سال تولد محمدبن زكرياى رازى پزشك و 
فيلسوف در تاالر ابن سيناى دانشگاه تهران

1352 خورشيدى (1973 ميالدى)
تصويب قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتى در مجلس شوراى 

ملى ايران
1375 خورشيدى (1996 ميالدى)

درگذشت بهرام رى پور- نويسنده، مترجم و كارگردان سينما

7 دى  (28 دسامبر)
1335 خورشيدى (1956 ميالدى)

زادروز رامين جهانبگلو، مترجم و پژوهشگر فلسفه
1355 خورشيدى (1976 ميالدى)
درگذشت اشرف احمدى (سناتور)
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شعر و ادب
1357 خورشيدى (1978 ميالدى)

محمدرضا شاه به دكتر شاپور بختيار پيشنهاد نخست وزيرى كرد
1386 خورشيدى (2007 ميالدى)

درگذشت آيدين نيكخواه بهرامى (زاده 16 بهمن 1360) يكى از اعضاى تيم ملى 
بسكتبال ايران و باشگاه صبا باطرى بود. او نقش بزرگى در قهرمانى تيم ملى 

بسكتبال ايران در رقابت هاى قهرمانى آسيا داشت
1388 خورشيدى (2009 ميالدى)

تظاهرات جنبش سبز در تاسوعا و عاشورا و كشت و كشتار تظاهر كنندگان 
توسط ماموران دولتى و لباس شخصى هاى مامور شده از طرف رهبر(خامنه اى)

8 دى  (29 دسامبر)
1321 خورشيدى (1942 ميالدى)

درگذشت حسن وحيد دستگردى- شاعر، اديب و دانشمند
1351 خورشيدى (1972 ميالدى)

اردشير زاهدى به سمت سفيركبير ايران در آمريكا منصوب شد
1353 خورشيدى (1974 ميالدى)

خلع ناصر عامرى دبيركل حزب مردم از كليه عناوين حزبى به اتهام سهل انگارى
1356 خورشيدى (1977 ميالدى)

انفجار در ساختمان انجمن ايران و آمريكا - مسئوليت اين انفجار را سازمان 
چريك هاى فدايى خلق برعهده گرفتند

1383 خورشيدى (2004 ميالدى)
درگذشت احمد نفيسى رجل سياسى روزنامه نگار، شاعروسياستمدار وشهردار 

تهران در دوران نخست وزيرى اسداهللا علم

9 دى (30 دسامبر)
1300خورشيدى (1921 ميالدى)

قانون عضويت ايران در جامعه ملل متحد به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد
1357 خورشيدى (1978 ميالدى)

قبول پيشنهاد نخست وزيرى از طرف دكتر شاپور بختيار آخرين نخست وزير 
محمدرضا شاه پهلوى در آخرين ماه هاى سلطنت خاندان پهلوى

1358 خورشيدى (1979 ميالدى)
درگذشت اسماعيل رايين - نويسنده و پژوهشگر 

1367 خورشيدى (1988 ميالدى)
درگذشت عزت اهللا مقبلى - بازيگر تئاتر، سينما و راديو

1372 خورشيدى (1993 ميالدى)
درگذشت محسن فريد - بازيگر تئاتر و گوينده راديو در لس آنجلس

1385 خورشيدى (2006 ميالدى)
اعدام صدام حسين ديكتاتور عراق و متجاوز به خاك ايران 

1388 خورشيدى (2009 ميالدى)
درگذشت خسرو فرشيدورد، اديب، نويسنده و متخصص در دستور زبان و 
نگارش فارسى در سن 80 سالگى در تهران. غزل معروف اين خانه قشنگ است 
ولى خانه من نيست. از سروده هاى اوست كه بين مردم به ويژه ايرانيانى كه پس 
از انقالب ترك ديار كرده اند و ساكن خارج كشور هستند از معروفيت خاصى 
برخوردار است. او همچنين دو مجموعه اشعار با عنوان «حماسه انقالب» و 

«صالى عشق» از خود به جاى گذاشته است.

10 دى (31 دسامبر)
1304 خورشيدى  (1925 ميالدى)

زادروز على تابش، گوينده ى راديو، كمدين و بازيگر 

1329 خورشيدى  (1950 ميالدى)
زادروز ناصر چشم آذر، آهنگساز و تنظيم كننده موسيقى ايرانى.

1341 خورشيدى (1962 ميالدى)
درگذشت سناتور سيدمهدى فاطمى معروف به عمادالسلطنه كه در دوران قاجار و 

پهلوى كراراً وزير، والى، وكيل و سناتور بود
1349 خورشيدى (1970 ميالدى)

زادروز ناصر عبدالهى، (درگذشت  خورشيدى 1385) خواننده ايرانى
1356 خورشيدى  (1977 ميالدى)

سفر رسمى جيمى كارتر رييس جمهور آمريكا و همسرش به ايران
1357 خورشيدى (1978 ميالدى)

در جلسه مشترك مجلسين رأى تمايل به دولت شاپور بختيار داده شد
1358 خورشيدى (1979 ميالدى)

درگذشت سيد جواد بديع زاده، هنرمند آواز، و مبتكر  موسيقى آوازِ «رپ» در 
ايران

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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مكتوبات فدوى

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

مكتوبات فدوى     
خارج از نوبت   

فدوى يك سرسبزدارد و هزار سودا، كه همين موضوع گاه باعث مى شود 
كه به همه ى شكايات مؤمنين نرسيده و اسباب شرمندگى او فراهم شود. 
فلذا درهمين جا از اين دسته از شهروندان به ويژه برادر خدايارى كه فدوى 
عريضه ى او را به دليل فوريت آن امروزخارج ازنوبت و به شرح زير بر 

مى رسد، شديداً پوزش مى طلبد:

* حدود 2 سال از راه اندازى جاده اردبيل- سرچم مى گذرد كه به علت 
نبود پاسگاه در اين منطقه نزديك به 400 تا 500 رأس گوسفند از روستاهاى 
منطقه به سرقت برده شده است. بايد عرض بكنم سارقين با سالح سرد 
و گرم وارد روستا شده و از طريق ايجاد رعب و وحشت تمام سرمايه 
كشاورزان سالمند را به يغما مى برند. در اين چند سال اقدام بازدارنده اى 
از سوى نيروى انتظامى و ديگر دستگاه هاى مسئول در اين مورد ديده نشده 

است. از فرمانده محترم نيروى انتظامى انتظار رسيدگى داريم.
خدايارى

بارى- عجيب است كه به شما هم با نام مباركى كه داريد، شبيخون 
مى زنند، برادر خدايارى !

شما بايد بدانيد كه جامعه ى شكوهمند اسالمى ما  على ايحال مقدمتاً 
بحمداهللا والمنة، ديگر كامًال خودكفاست، يعنى شما خون تان پاى خودتان 

است..! 
و اما درجهت حل مشكل تان،برخى راهكارهاى عملى و كار ساز، كه 
   at no additional charge امتحان خودشان را پس داده اند،بقول عوام

ذيًالعرضه مى شود:
1-اگر خواهان دخالت نيروى 
محترم انتظامى هستيد، به اهالى 
بفرمائيد كه روى پشت بامهاى 
خود ماهواره نصب كنند. اين 
عمل سبب مى شود كه  نيروى 
محترم مذكور، به طرفة العينى 
اهالى  ديوارخانه هاى  و  در  از 
باال رفته و موجب فرارسارقين 

گرامى شوند !
2- بمنظورحصول اطمينان 
راهكار   ، احشام  حفاظت  از 
نسخه اى  كه  ازمؤمنين  يكى 
آن در عكس آمده است نيز، 

جواب مى دهد .
             و من اهللا التوفيق

قافيه ى گوشى 
فدوى با مالحظه ى آگهى تبليغاتى زير، چاره اى 
نداشت جز اين كه هموطن گرامى برادر كاظمى 

را نيز، با اجازه ى برخى متقدمين چون عشقى ارجمند، و در طنز، اكمل  متقدمين 
ايرج ميرزا و افضل متأخرين  هادى خرسندى، به سياهه ى پديدآورندگان نوعى 

قافيه كه فدوى به آن قافيه ى گوشى مى گويد، اضافه كند!
كاظمى كاظمى 

براى شورا ال ز مى ! 
 حال ديگر، ايهامى از نوع پارتيزانى را كه آن بزرگوار، در جمله واپسين آگهى 

كارسازى كرده است، و درپى مى آيد، به كنار!:
به من رأى دهيد تا ديار فرهاد را شيرين كنم!

بارى- به فتواى فدوى، تشخيص اين نوع قافيه، با گوش است نه الزامًا 
ملزومات قافيه. به نمونه هائى از ميرزاده ى عشقى شاعر مبارز و انقالبى دوران 

خود، در ارتباط با قافيه ى گوشى توجه كنيد:
ز عدل الملك بشنو اين حكايت

كه آن باال بلند بى كفايت
ميانجى گشته بين بول و غايط (1) 

نمايد گه سليمان را حمايت
و يا :

با وثوق الدوله بست اول قرار
پشت پا بر فكر و تدبيرش زدند

چونكه او مأيوس گرديد از وثوق
كودتائى كرد و ايران شد شلوغ (2) 

و نيز :
خود اين راهى ست پرخوف و بسى در وى خطر باشد
كه عشق است آتشى سوزان، بل از آتش بتر باشد (3) 

از جد اعالى فدوى نيز در اين ارتباط ابياتى در دسترس است. وى حتى 
در قطعه ى معروفى آنجا كه مى خواهد «ت» و «ط» را به ناگزير قافيه كند، در 

مصرعى از آن به «غلط»  ياد مى كند و مى گويد:
قافيه هر چند غلط مى شود!(4) 

برخى نمونه هاى ديگراز همين بزرگوار كه با خيال راحت قابل نقل است!:
خطر طفل خويش چون بيند
ياد نارد زِ هيچ گونه  خطر

بگذرد زين شكار قدرى صعب
در هواى شكارى آسانتر (5) 

و به عنوان حسن ختام، يكى از كارهاى زيبا و درخشان هادى خرسندى 
گرامى ما را هم، در همين ارتباط بخوانيد:
مى گفت به وقت بحث سقراطم من
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مكتوبات فدوى
وز قدرت بحث خويشتن، ماتم  من
ديروز كتك زدم يكى را سربحث

البتــه  نكشـتمش،  دمكــراتم  من!
زياده عرضى نيست ...

يادداشت ها:
(1)  ص287 ديوان به اهتمام على اكبر مشير سليمى در اين چاپ، «غايط «كه 
گالب به رويتان، به معناى مدفوع است، به صورت «غايت» آمده  كه  درسـت 
نيست. حال يا غلط چاپى ست و يا عشقـى خواسته است كه بهر قيمـت قافيـه 
را اگر روى كاغذ هم كه شده، رعايت كند!. حال آن كه از نظر فدوى،  همان  

ـ به قول آن بزرگوار: قافيه گوشى كفايت مى كند. بارى 
گاهى «شكسته» خوانند گاهى «نشسته» خوانند

چون نيست خواجه حافظ،  معلوم نيست ما را! 
(2) همانجا 279.  در اينجا نيز امالى شلوغ به صورت «شلـوق» آمـده اسـت 

كـه فتواى فدوى در اين ارتباط هم چنان به وجه فوق است. 
(3) همانجا 265.  در اينجا نيز به جاى «از»  «زِ» آمـده اسـت كـه وزن را سـاقط 
كرده و بايد غلط چاپى باشد. نمونه هاى ديگر را در صفحات 129 و 265 همان 

مأخذ ببينيد. 
(4) فدوى از نقل دو بيت مطلع و مقطع قطعه ى مذكور در متن، قدرى 
خجالت كشيد، فلذا آن را به نقل از ص 202 ديوان، به اهتمام زنده نام دكتر 

محجوب، در حاشيه آورد!: 
آب حيات است پدر سوخته
حب نبات است پدر سوخته
قافيه هر چند غلط  مى شود
باب لواط است  پدر سوخته

(5) همانجا 187. نمونه ى مشابه ديگر را در ص 189 ببينيد.

نوعى تالفى  
فدوى با آنكه از برخوردهاى خداپسندانه ى مسلمين صدر اسالم عزيز، به 
ويژه حضرت ابا عبداهللا الحسين(ع) به گروگانان ايرانى از طريق تاريخ موجود، 
به قول هواشناسان ايرانى، كمى تا قسمتى آگاه است*، معذالك يك جورهائى  
هم، بعلت ايمان بُتنى خود، به معجزات آنحضرت، كه البته توسط شيعيان گرامى 
خودمان، همينطوردرهم و كيلوئى، گزارش شده و مى شود، اشراف داشته و 
مى دانست كه معجزات آن بزرگوار، ابتدا و انتها ندارد و از 14 قرن پيش تاكنون، 
بصورت بقول عوام Live  و حتا to go ! البته منحصراً براى مؤمنين و مؤمنات 
ساكن در ايران سابق ، همچنان پخش مى شود! و حتى در مورد ضريحى  كه هنوز 
رنگش خشك نشده و مؤمنين ايرانى آنرا به سفارش حضرت، بقول عوام به 

عراق ! delivery for free  خواهند فرمود ، مالحظه كنيد : 
حاجت بيماران شفا يافته از ضريح جديد كربال(تيتر) ! ./ صراط نيوز

رئيس هيئت امناى ساخت ضريح امام حسين(ع) گفت: تاكنون افراد زيادى 
بوده اند كه در كنار ضريح جديد امام حسين(ع) شفا گرفته اند كه مستندات آن نيز 

در قالب كتاب هايى در حال تدوين است !
وى ادامه داد: مقدس بودن اين ضريح با توجه به گفته هاى مراجع و علما براى 

ما محرز شده است. !
بارى-  مطلب درسه دهه ى اخير، چندان از طريق رسانه هاى شريفه دارالُخرافه، 

اعم ازنوشتارى- گفتارى و ديدارى با قيف به مؤمنين كثراهللا امثالهم اگر نگويد 
تنقيه، دستكم منتقل شده است كه فدوى خود را، از تكرار آن ،براستى بى  نياز 
مى بيند؛ لكن يادآورى اين نكته ى باريكتر ازمو را هم(بشرطى كه زير چادر باشد 
- م)، ضرورى مى داند كه مؤمنين و مؤمنات ساكن در ايران سابق، پاسخ اگر 
نگويد اهانت ها، دستكم بى مهرى هاى آن بزرگوار و صحابه را، البته پس از 
گذشت بيش از چهارده قرن، به شديدترين وجه ممكن و بشرح زير،  داده اند :

همزمان با آغاز ماه محرم ضريح جديد امام حسين(ع) به كربال رسيد و مورد 
استقبال مردم شعيه كربال قرار گرفت.

هفتاد درصد از قطعات ضريح جديد به كشور عراق و سپس با 5 دستگاه 
تريلير به كربال منتقل شد.

اين ضريح با طراحى و نظارت محمود فرشچيان هنرمند پيشكسوت نگارگرى 
ايران،  با خوشنويسى سيدمحمد حسينى موحد، گروه قلم زنى به سرپرستى 

خدادادزاده در كارگاه نجارى آستانه مقدسه در شهر قم ساخته شده است.
اين ضريح در مساحت 22/86 متر مربع با ابعاد 5,04 × 7,34 و ارتفاع 4,49 متر 
با 20 پنجره ساخته شده كه در آن از طالى 18 عيار، نقره، مس، استيل و چوب 

ساج استفاده شده است.
در ساخت اين ضريح مطهر از طالى خالص 18 عيار، 5100 كيلو نقره خالص 

و 5500 كيلو چوب ساج استفاده شده است.!
براى تاج ضريح و خطوطى كه روى ضريح نقش مى بندد از طالى خالص 
با عيار 21 استفاده شده است كه كار خوشنويسى اين ضريح را نيز استاد موحد 

بر عهده داشت.  / الف
همكاران مكتبى براى جورى جنس و البته محكم كارى،نظرآيت اهللا مكارم را 

نيز بشرح زير ضميمه كرده اند :
آيت اهللا مكارم شيرازى در آغاز درس خارج فقه خود كه در مسجد اعظم قم 
برگزار شد با بيان اين كه كسانى كه به كاروان «سفينةالنجاة» ضريح امام حسين(ع) 
خرده مى گيرند، اشتباه مى كنند، افزودند: برخى افراد از بردن ضريح امام حسين(ع) 
به شهر هاى مختلف ايراد مى گيرند و مى گويند چه فرقى بين طال و نقره هاى 
ضريح و ديگر طالها و نقره ها وجود دارد؛ بايد به آنها بگوييم اين بوسيدن مردم 

به خاطر انتصاب به امام حسين (ع) است و خرافى نيست./آخرين نيوز
زياده واقعاً» ارزى» ! نيست ...  التماس دعا

تا درودى ديگر، بدرود 
على اهللا التكالن و هُوالُمستعان فى جمع امور

دويّم نوامبرالمبارك سنه ى 2013 ترسائى
كتبةالفقير كمتر از قطمير - فدوى

تا درودى ديگر، بدرود
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نقد و نظر

كنون با خرد بايد انباز گشت
كه فردا نماند ره بازگشت

يكي از برهنمان را پرسيدند كه مي گويند: در 
هندوستان كوه هايي هست كه در آن داروهايي 
به  راه  مي شود،  زنده  آن  با  مرده  كه  مي رويد 
گفت:  پاسخ  در  باشد؟  چه  آن  آوردن  دست 
را  بسياري  چيزهاي  و  گرفتي  ياد  چيز  يك 
گفتار  رازهاي  از  سخن ها  اين  بردي،  ياد  از 
پيشينيان است: از واژه ي كوه خواسته اند ياد 
واژه ي  از  آوردند،  خاطر  به  را  انديشمندان 
داروها سخنان ايشان را و از واژه مردگان، نادانان را كه با شنيدن آن 
سخنان زنده گردند و به سوي دانش روند و زندگي جاويدان يابند، 
گنجنامه هاي  در  كه  خوانند  دمنه  و  كليله  را  سخنان  اين  گردآمده ي 
پادشاهان هند باشد، سخنور توانا فردوسي پير توس نيز داستان پيدايش 
مقاله  اين  جاي  جاي  در  كه  است  كرده  نقل  را  كتاب  اين  آوردن  و 

بيت هايي را از آن خواهيد خواند. 
چنين بد نبشته كه بر كوه هند

گياهيست رخشان چو رومي پرند
 چو بر مرده بپراكني بي گمان
سخنگوي گردد هم اندر زمان

كتابي است اي شاه گسترده كام
كه آن را به هندي كليله است نام

 كليله و دمنه كه اگر تاريخ تقريبي آن را كه نزديك به چهار هزار 
سال است مبالعه نپنداريم، ترجمه ي آن به پهلوي به هزار و پانصد سال 

پيش باز مي گردد. 
بزرگمهر گفته است: نادان آن را براي افسانه مي خواند، حكما براي 

استفادت.
اما به حقيقت بايد دانست كه فايده در فهم آن است نه در حفظ آن 
كه پند و حكمت و سهو و هزل را به هم پيوسته است، امروز بايد كه 
اين داستان ها را براي دريافت چم روزگار بخوانيم و هنر زندگي كردن 

را بياموزيم.
باد بيرون كن زسر تا گرد گردي بهرآنك 

خاك را جز باد نتواند پريشان داشتن
مرحوم احمد آجوداني با كمك انجمن پاسداري از زبان پارسي و 
فرهنگ ايراني پيرايش زيبايي از كتاب انجام داده، از شادروان موسوي 
نسل دبير انجمن سپاسگزاري نموده و مي گويند در اين كار ارزنده 
شماري از ياران انجمن سروراني چون اسداله مروتي و فرج اله مهدوي 
به همياري برخاسته و دستمايه ي هزينه ي آن را با گشاده  دستي فراهم 

ساختند.

او در مقدمه ي كتاب مي گويد: نويسندگان و چامه سرايان بزرگ پارسي 
بر آن نبودند كه نوشتارها و سرودهاي خود را به دريافت مردمان كوچه 
و بازار نزديك كنند گمان مي كنيد چند تن از مردمان آن روزگار غزل ها 
و نوشته هاي زيبا و بي مانند حافظ، موالنا و گلستان و بوستان سعدي را 
درمي يافتند؟ آنها، اين چامه سرايان پي آن بودند كه به همگنان دانشمند 
روزگار خود، توان و دانش خويش را نشان دهند و چنين است كه از 
به كار بردن واژه هاي سخت و ناآشنا و دستورهاي پيچيده ي زبان تازي 

دريغ نداشته اند.
آقاي آجوداني مي گويند: پس از آشنايي با انديشه هاي بلند استادان 
زبان درباره توانايي هاي بي مرز زبان پارسي كوشيدم هر آنچه مي نويسم 
پارسي باشد، آماج سخنانمان با دوستان انجمن پاسداري از زبان پارسي 
تنها  و  بود  تازي  واژه هاي  گران  زنجير  از  دمنه  و  كليله  ساختن  آزاد 
هدفشان زنده و پاينده داشتن ايران و زبان پارسي بود و به نظر مي رسد 
كه همين آرزو در آقاي اسداله مروتي باعث انگيزه اداره راديوي صداي 

ايران شد، روان هر دو شاد. 
قابل  نكات  سلطنتي  كتابخانه  رئيس  آخرين  آتاباي  بدري  خانم 
توجهي در مورد دستنويس هاي گرانبهايي از اين كتاب در گنجينه كاخ 
گلستان اشاره مي كنند. از جمله به دستنويس هاي عربي، كليله و دمنه ي 
باسينقري، نسخه هاي متعدد از ترجمه هاي فارسي نصراله منشي، كليله 
و دمنه ي بهرام شاهي و بسياري از نسخه هاي ناياب از اين كتاب كه 
گذشته از ارزش مالي پشتوانه ي فرهنگي ملت ايران است كه به گفته ي 

ايشان معلوم نيست كه امروز چه بر سر آنها آمده كسي نمي داند. 
باران دو سد ساله فرود ننشاند

 اين گرد زيان را كه تو انگيخته  اي/ يا كه ما انگيخته ايم
انوشيروان  سمع  به  كه  آورده اند  كتاب  مقدمه ي  در  آجوداني  آقاي 
كسري رسانيدند كه در خزائن ملوك هند كتابي است به صورت گفت 
و شنود ميان دو شغال با نام هاي كليله و دمنه كه از زبان ساير حيوانات 
به قوانين سياست و امور مملكت داري و آداب زندگاني پرداخته و به 
سبك داستان نويسي هندوستان يعني حكايت در حكايت سروده شده 

است. 
راي و برهمن با پرسيدن چگونه بوده است آن حكايت؟ داستاني را 
در اثبات داستاني ديگر مي آورند، آن خسرو عادل فرمود كه مردي دانا 
بايد طلبيد كه دو زبان پارسي و هندي بداند و علم او بسيار تا بدين 
مهم نامزد شود، آنگاه بُرزويه مروزري طبيب را يافتند كه اين معناي 

در او جمع بود. 
بُرزويه پس از جستجوهاي فراوان آن نوشتار را در گنجنامه مي يابد، 
ولي چون نمي توانسته كه كتاب را از آنجا بيرون برد به ناچار نوشته هاي 
آن را از بر مي كند و به ايران باز مي گردد. او زمان درازي را براي انجام 

اين خدمت صرف كرد و آن را به زبان پهلوي ترجمه نمود.

كتابى كه حكما براى استفادت مى خوانند
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نقد و نظر
بدو گفت شاه، اي پسنديده مرد 

كليله روان مرا شاد كرد
انوشيروان به مشاهدت رنج برزويه و در اجراي خواهش او دستور 
داد تا بابي مفرد مشتمل بر صفات حال برزويه بر كتاب افزودند به 
اين ترتيب كليه و دمنه را برزويه با ياري بزرگمهر و زير دانش پرور 
انوشيروان از هندوستان به ايران آورده است و چنين است كه برخي 
از نوشته ها نهاد هندي دارد و برخي نهاد ايراني. اصل نوشته به زبان 
سانسكريت و پنج بخش بوده است كه سراسر آن گفت و گويي است 
ميان راي، يكي از فرمانروايان هند و رايزن دانشمندش برهمن و دومين 
دو  هر  دمنه  و  كليله  نام  به  است  شغال  دو  شنود  و  گفت  آن  بخش 
باهوشند و هر دو دانا. كليله، خردش از گرايش هايش برتر است ولي 
دمنه سخت جاي خواه است و جاي پرستي او را از راه راست به بيراهه 
افكند و نيروي خواهش هاي تن او بر نيروي خردش چيره گشت و 
پرده اي تاريك فروغ بينش او را پوشاند،  چندان كه زيانكار دو جهان 

گشت.
دورويي و دو رنگي دمنه روشن گشت، چه نهال كردار و تخم گفتار 

همچنان كه كاشته و پروده شود برمي دهد. 
آنكه جز بيد و سپيدار نكشت
ز كه پرسد كه چرا بار نداشت

پايان بدسگالي، نيرنگبازي و فريبكاري هميشه بدبختي است و ناكامي 
هر كس در آن گامي نهد و بدان دستي دراز كند بدي سرانجام به خود 

او برسد و پشت او بر زمين آورده شود.
اگر بدكني چشم نيكي مدار 
كه هرگز نيارد گز انگور بار

مرگ در نيكنامى به از زندگي در بدنامي است و خون هرگز نجسبد 
و بيداركننده ي آشوب هرگز بي رنج نماند.

چنين است كيهان ناپايدار 
تو دروي بجز تخم نيكي نكار 

اما كليله با رهبري خرد،  از داده ها خوشنود بود و تاج بزرگواري و 
بخشندگي بر سر نهاد و سرافراز دو جهان گرديد. با خواندن كليله و 
و  زشتي  است،  نكرده  تغيير  هرگز  روزگار  كه  دانست  خواهيد  دمنه 
زياده خواهي نيكويي و بزرگواري با زايش كره ي خاكي به دنيا آمده و 
با هم از دنيا خواهند رفت. نكته هاي شنيدني و حيرت انگيز كتاب گويي 
در هزاران سال پيش براي امروز و رفتار و روابط مردمان اين روزگار 

نوشته شده است. 
تو را نيك پند است اگر بشنوي
و گر نشنوي خود پشيمان شوي

در همان هزارها سال پيش مي گويد: به ويژه در اين روزگار تيره، 
كه دهش و بزرگواري مردمان رو به كاهش نهاده است، جوانمردي و 
دستگيري از ستمديدگان به فراموشي سپرده شده است، گرامي داشت 
فرزانگان و زبون سازي بيدادگران كهنه گشته است، نيك مردان رنجور 
و خوارند، و بدكاران آسوده و گرامي، دوستي ها كم رنگ و دشمني ها 
و  پيمانداري  و  است  بيدار  فريب  و  نيرنگ  است،   گشته  نيرومند 
نيكومنشي در خواب، ستمديده ي بي گناه پست شده و ستمگر گناهكار 
گرامي است. دروغ موثر است و پربار و راستي از ياد رفته و دورافتاده 

است. راه راست بسته و كج راه گشاده است. دانستم كه هوده گريخته 
است و بيهوده پيروز است. دانستم كه آدمي واالترين و گرامي ترين 
آفريدگار جهان ارزش هاي زندگي خويش را نمي داند و در رهايي تن 

خود نمي كوشد پايدار را با ميرا و جان پاك را در راه تن پليد بدهند.
نوشتارهاي  در  مي گويد:  پزشك  برزويه ي  كتاب  ايراني  بخش  در 
پزشكي نشاني نديدم كه با نيروي آن بتوانم از سرگشتگي رهايي يابم، 
دين  دانش  راه  در  خويش  كوشش  و  برتافتم  روي  پزشكي  دانش  از 
به كار بستم. اما آن راه را دراز و بي پايان و پر از تنگناهاي ترس آور 
ميان آن  ناسازگاري  و  يافتم  شاهراهي  و نه  شناختم  نه رهبري  ديدم 
كه  اوست  تنها  كه  دارد  باور  آنان  از  يك  هر  شد.  آشكارتر  مردمان 
راه راست را مي پويد و ديگران بيراهه مي روند. هرگروهى در برتري 
و  دشمنان  گردانيدان  زشت  گرد  به  و  مي گفت  سخني  خويش  دين 
پوچ نمودن دين و باورهايشان مي گشت. روشنم شد كه بنياد سخن 
ايشان بر باد است و گرهي را نمي گشايد كه پذيراي خردمندان باشد و 
چهره اي راستين ننمودند. دانستم كه راه ترس آور است و همراهان دين 
ناهم آهنگ پس از بدان ببريدم و نيكوكاري را همدم خويش ساختم. 
خواهش  پرهيزكردم،   نادرستي  و  پيمان شكني  خودپسندي،  خشم،  از 
نرينه ي خويش را از ناشايست بازداشتم. زبان را از دورغ و گناه بستن 
به ديگران و از آنچه كه زياني بر ديگري رساند فرو بستم. داده هاي 
اين جهان چون آب شوري است كه هر چه بيشتر نوشيده شود تشنگي 
افزون مي شود. تو آدمي را در به دست آوردن دارايي چون كرم پيله دان 
كه هر چه بيشترتند، بند سخت تر شود و رهايي دشوارتر. آز مردمان را 

به خود گيرد و به راه كج مي كشاند.
كتاب كليله و دمنه با پيرايش بي عيب و نقص احمد آجوداني به زبان 
ساده پارسي، همراه با دريافت هاي دقيق فردوسي و اشعار متناسب با 
داستان ها و صدها قصه ي واقعي از زندگي انسان ها از زبان حيوانات 

مجموعه  اي است قابل تأمل،  آموزنده و خواندني.
بخشهاي كوتاه و زيبا از كتاب: 

ابراز اندوه جز رنج دوستان و شادي دشمنان بهره نمي آورد.  -
گذشته را نمي توان يافت و رفته را نمي توان بازآورد.  -

هيچ انگيزه اي مانند بيزاري نزديكان و پراكندگي توده مردمان   -
باعث چيرگي دشمن نمي شود.

كسي كه با تو نيكي كرد يكبار، هميشه آن نكويي ياد مي دار  -
جهان  بزرگ  پرندگان  و  نامدار  مرغان  همه ي  اگر  حتي   -
چهره ي  چنين  با  بوم،  فرمان  به  مرغان  كه  بود  بايسته  درمي گذشتند، 
زشت و خرد اندك و ناداني بسيار، چيرگي خشم و بخشندگي كم، 

گردن ننهند. 
و يكي از داستان هاي كوتاه.

بزرگي در راهي دو نخجير ديد كه به يكديگر مي تاختند و   -
شاخ مي زدند و از آنها خون مي ريخت، و در اين ميان روباهي خون 

ايشان مي خورد، آنها رو به مرگ مي رفتند و روباه پروار مي شد.
چنين دان هر آن كس كه داناتر است به هر آرزويي تواناتر   -

است. 
پيدا كنيد نخجير را و روباه را
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بيمه هاى درمانى،  مشكلى بزرگ براى اقتصاد بيمه هاى درمانى،  مشكلى بزرگ براى اقتصاد 
امريكاامريكا

گرچه رويارويى شديد دولت و كنگره امريكا كه 
ماه گذشته حتى منجر به قطع بودجه و تعطيلى موقت 
وزارت خانه هاى دولتى گرديد با حصول يك توافق 
محدود سياسى فعالً كاهش يافته اما   اختالف نظرهاى 
اقتصادى دمكرات ها و جمهورى خواهان خصوصاً در 
مورد قانون بيمه هاى درمانى همچنان پا برجاست و 
حتى گفته مى شود بار ديگر در ماه هاى ژانويه و فوريه 
احتماالً بن بست جديدى در مورد تدوين و تصويب 

اليحه بودجه دولت تكرار خواهد شد.
در نظام سياسى آمريكا كه قديمى ترين حكومت 
دمكراسى جهان به شمار مى رود وجود نظرات سياسى مخالف و كامالً متضاد 
يك اصل بديهى و مسلم مى باشد، اما شدت اختالفات دو حزب اصلى دمكرات 
و جمهورى خواه در زمينه هاى اقتصادى و خصوصاً بر سر اليحه  بيمه هاى درمانى 
آن چنان شديد و افراطى گشته كه اين بن بست سياسى عمالً كنگره و دولت 

فدرال را فلج ساخته است.
تمامى اين جنجال و رويارويى سياسى البته ريشه در اعتقادات و ديدگاه هاى 

اقتصادى دو حزب اصلى امريكا دارد. 
در يك سو حزب دمكرات قرار دارد كه معتقد است در چهارچوب ساختار 
سرمايه دارى(كاپيتاليسم) گرچه بخش اعظم فعاليت هاى مالى و اقتصادى كشور 

بايد توسط بخش خصوصى و بدون دخالت 
دولت انجام شود اما در عين حال  افراد كم 
درآمد، سالخوردگان، بيماران و كالً طبقات 
آسيب پذير جامعه بايد از كمك هاى دولتى 
بهره مند شوند تا همه شهروندان اين كشور از 
يك حداقل امكانات رفاهاى و تأمين زندگى 

برخوردار گردند. 
امريكا  سياست  عرصه  ديگر  سوى  در 
جمهورى خواهان قرار دارند كه مى گويند 
ارائه خدمات بيش از اندازه توسط دولت 

مركزى به قدرت و سالمت اقتصادى كشور لطمه مى زند، زيرا هر گونه برنامه 
خدمات اجتماعى، بيمه هاى دولتى، حقوق بازنشستگى، كمك هاى مالى به افراد 
فقير، بيمه هاى از كارافتادگى و هر نوع برنامه حمايتى دولت هزينه هاى سنگين 
مالى به دنبال دارد و دولت مجبور است براى تأمين اين هزينه ها از مردم عادى 
و موسسات خصوصى ماليات بيشتر مطالبه كند. در نتيجه افزايش ميزان ماليات 
منجر به فشار مالى و اقتصادى بيشتر هم بر شهروندان عادى و هم بر شركت هاى 
بخش خصوصى مى شود كه اين امر مانع رشد اقتصادى و رفاه مالى مردم 

مى گردد.
اين اختالف اساسى در ديدگاه هاى دو حزب اصلى امريكا سابقه تاريخى 

دارد و هميشه نيز وجود داشته، اما اكنون بسيارى مى پرسند چرا تصويب قانون 
بيمه هاى همگانى تا اين حد در كنگره مشكل ساز شده و حتى دامنه اختالفات 

منجر گشت به تعطيل دولت فدرال؟
براى پاسخ به اين سوال بايد نگاه كنيم به هزينه امور بهداشت و درمان و رابطه 

اين مسئله با كل اقتصاد عظيم امريكا.
اياالت متحده در ميان كشورهاى جهان بزرگ ترين و نيرومندترين اقتصاد را دارا 
مى باشد، يعنى اين كشور پهناور با 315 ميليون نفر جمعيت خود ساالنه حدود 
16 تريليون دالر توليدات اقتصادى (GDP) دارد. اما در عين حال هزينه امور 
بهداشت و درمان نيز در اين كشور بسيار زياد است و اين رقم هم اكنون بين2/8 
تا 3 تريليون دالر در سال برآورد مى شود. يعنى چيزى در حدود يك پنجم از كل 
اقتصاد امريكا مربوط به خدمات و هزينه هاى مربوط به امور بهداشتى، دارويى، 
درمانى، خدمات پزشكى و امور بيمارستانى است. اين رقم هنگفت سريعا رو 
به افزايش بوده و بار سنگينى بر دوش اقتصاد 

امريكا مى باشد.
هزينه امور بهداشت و درمان بيماران اكنون 
پرداخت  بيماران  خود  توسط  مستقيماً  يا 
و  است  دشوار  و  گران  بسيار  كه  مى شود 
يا  و  خصوصى  بخش  بيمه هاى  توسط  يا 

بيمه هاى دولتى.
اصوالً خدمات بهداشت و درمان در همه 
كشورها هزينه هاى گران و هنگفتى به همراه 
توليد  از  پزشكى  امور  هرگونه  زيرا  دارند، 
داورهاى گوناگون تا معالجات ريز و درشت 
و يا جراحى در بيمارستان ها، همه و همه مستلزم استفاده از امكانات و خدمات 

پرهزينه اى هستند.
هزينه بهداشت و درمان حدود 20 درصد از اقتصاد امريكا را به خود اختصاص 
مى دهد، اما اين رقم در كانادا فقط 12 درصد، در آلمان 11درصد و در انگليس 

9درصد است. 
در همه كشورهاى پيشرفته - به جز امريكا-  مسئله تأمين هزينه هاى درمانى به 
طور كلى به دولت واگذار شده و كشورهاى هم طراز امريكا همگى از بيمه هاى 
همگانى «دولتى» برخوردارند. در ژاپن، استراليا، كانادا، انگلستان، آلمان، فرانسه و 
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تمام كشورهاى اروپايى از حدود نيم قرن پيش مسئوليت هزينه 
درمان و بهداشت عمومى به دولت واگذار شد و در واقع نوعى 

بيمه دولتى و ملى براى تمام شهروندان برقرار گرديد. 
مشابه چنين سيستم دولتى در مقياس محدودتر در امريكا نيز 

براى سالمندان و بازنشستگان تحت نام «مديكر» وجود دارد.
خدمات  همين  مى گويند  امريكايى ها  از  بسيارى  حتى 
مديكر بايد به تمام اقشار جامعه گسترش داده شود. هم اكنون 
فاقد  يا  كشور  جمعيت  از  يك سوم  حدود  در  امريكا  در 
و  محدود  بسيار  آن ها  بيمه هاى  يا  و  هستند  درمانى  بيمه 
ناقص (Under Insured) است. به اين ترتيب بيش از يك 
صد ميليون آمريكايى در مورد تأمين امور درمانى خود دچار 

مشكالت عديده هستند.
اما در ساير كشورهاى پيشرفته بيمه درمانى دولتى كم و بيش 
كارنامه موفقى داشته. در تمامى كشورهاى اروپايى و يا مثالً كانادا 
مردم عادى ماليات بيشترى بابت بيمه «دولتى» مى پردازند، ولى 
در عوض هيچ گاه نگران نيستند كه در صورت بروز بيمارى با 
هزينه هاى كمرشكن امور درمانى و بيمارستانى مواجه شوند زيرا 
بيمه دولتى اين هزينه ها را مى پردازد و مسئوليت مالى افراد عادى 

بسيار سبك و قابل تحمل است. اما متقابال در امريكا اگر فردى دچار بيمارى 
وخيم و يا حتى متوسط شود مجبور به پرداخت هزاران دالر صورت حساب 
پزشك و بيمارستان و دارو خواهد شد. حتى در بسيارى موارد هزينه هاى 
بيمارستانى علت اصلى اعالم و ورشكستگى مالى افراد و خانواده ها در دادگا ه هاى 

ورشكستگى(Bankruptcy)  مى باشد.
***

نقش دولت در اقتصاد آزاد- اين موضوع كه در ساختار اقتصاد سرمايه دارى 
جايگاه دولت كجاست و تا چه اندازه بايد در امور مالى افراد عادى و يا 
موسسات بخش خصوصى حضور پررنگ داشته باشد يك بحث قديمى و 

ادامه دار است.
راست گرايان و محافظه كاران در امريكا مى گويند ابعاد و جوانب تشكيالت 
دولت فدرال بايد هر چه كوچك تر و محدودتر باشد تا هم هزينه هاى بودجه كمتر 
شود و هم دولت از مردم ماليات كمترى بگيرد. در همين راستا جمهورى خواهان 
معتقدند كه خود مردم بايد مسئول پرداخت هزينه درمان و دارو باشند و خدمات 
بيمه درمانى با همين وضع فعلى توسط شركت هاى خصوصى بيمه ادامه يابد و 

يا اين كه حداكثر فقط رفورم و اصالحاتى در اين زمينه انجام گيرد.
اما بسيارى از اقتصاددانان سرشناس بيشتر به نظريه دمكرات ها گرايش دارند 
كه برخى خدمات و سرويس هاى اجتماعى و ملى كه جنبه حياتى و ضرورى 
دارند، فقط توسط دولت فدرال قابل اجرا هستند و نمى توان آن ها را به بخش 
خصوصى محول كرد. براى مثال امور امنيت و ارتش در هر كشورى توسط 
دولت اداره مى شود و نمى توان مسائل نظامى را به بخش خصوصى واگذار 
كرد. و يا ارائه تحصيالت رايگان را نمى توان به بخش خصوصى محول كرد. 
همچنين ايجاد و كنترل شبكه هاى ارتباطات، جاده  ها، نگهدارى از محيط زيست 
و مسائلى از اين قبيل كه جنبه ملى و كشورى دارند بايد توسط دولت اداره شود. 
آن ها همچنين تأكيد مى كنند كه بيشتر مردم  در امريكا از سيستم خدمات درمانى 
كنونى ناراضى اند، زيرا بسيار پرهزينه، غيرقابل پيش بينى و داراى محدوديت هاى 

فراوانى مى باشد. بيماران عادى غالباً از محدوديت هاى فراوان شركت هاى بيمه 
شكايت دارند. حتى پزشكان نيز در سال هاى اخير به جمع منتقدان از وضع 
موجود پيوسته اند، زيرا شركت هاى بيمه ميزان وجوه پرداختى به پزشكان را 
نيز شديداً كاهش داده اند. متقابالً نظرسنجى هاى گوناگون نشان مى دهد سيستم 
بيمه هاى دولتى در ساير كشورهاى پيشرفته، مانند كانادا، ژاپن، استراليا، انگليس از 

محبوبيت زيادى در ميان شهروندان آن كشورها برخوردارند.
يك نكته مهم ديگر مسئله سود و زيان در مسئله بهداشت و درمان است. وقتى 
امور درمانى توسط شركت هاى خصوصى انجام مى گيرد آن ها مجبورند به فكر 
كسب سود مالى باشند، زيرا بخش خصوصى فقط بر اساس سود و بهره مالى 
(Profit) عمل مى كند. اما دولت ها در واقع يك نهاد غيرانتفاعى هستند كه نيازى 
به كسب سود مالى ندارند و به همين دليل مجبور نيستند بابت كسب سود مالى، 
پول بيشترى از بيماران تحت پوشش بيمه ها كسب كنند. در نتيجه دولت مى تواند 

خدمات را ارزان تر از شركت هاى خصوصى به مردم ارائه دهد.
يك مزيت عمده بيمه دولتى آن است كه مى تواند به طرز مؤثرى از افزايش 
بى رويه هزينه ها جلوگيرى كند. كه اين امر براى سالمت و رشد اقتصادى 

يك كشور بسيار ضرورى مى باشد.
طرح اوباما- قانون موسوم به بيمه اوباما (A.C.A) كه سه سال پيش با 
دشوارى فراوان باالخره به تصويب كنگره رسيد و اكنون جنبه قانونى و رسمى 
دارد يك طرح كامالًَ دولتى نيست بلكه بيشتر جنبه «نيمه دولتى» دارد. يعنى اين 
طرح كه البته پيچيدگى هاى فراوانى دارد، مى كوشد زمينه اى فراهم كند تا همه 
افراد كمتر از 65 سال از پوشش درمانى شركت هاى بيمه خصوصى برخوردار 
شوند. شهروندان آمريكا پس از 65 سالگى نيز داراى بيمه دولتى مديكر هستند.

جمهورى خواهان شديداً با اين قانون مخالفند و با اين كه تصويب آن در سال 
2010 يك واقعيت سياسى بود، اكنون مى كوشند آنرا از راه هاى قانونى در كنگره 
لغو كنند و همين امر يكى از علل اصلى رويارويى شديد دو حزب اصلى امريكا 
و بروز نوعى بن بست سياسى در واشنگتن است، بن بستى كه حداقل تا انتخابات 

بعدى كنگره در اواخر 2014 ادامه خواهد داشت.
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انتشار كتاب جديدى توسط مدير كل سابق بانك مركزى امريكا بار ديگر موجى 
از انتقادهاى گوناگون را متوجه او ساخت.

الن گرين اسپن، رئيس سابق بانك مركزى (Federal Reserve) در طول 
18 سال منتهى به 2006 مديريت اين نهاد مهم مالى و اقتصادى را عهده دار بود 
و در طول دهه  1990 توانست با سياست هاى خود زمينه رشد اقتصادى، ثبات 

پولى، و كنترل تورم را فراهم سازد. او هم چنين در سال 1998 
با همكارى بانك هاى مركزى كشورهاى متحد امريكا موفق 
شد بحران ارزى و مالى آسياى شرقى را مهار و از گسترش 

آن جلوگيرى كند.
خاطر  به  رياست اش  دوره  پايانى  سال هاى  در  وى  اما 
سياست هاى پولى بيش از اندازه «انبساطى» در بانك مركزى 

مورد انتقادهايى قرار گرفت.
برخى اقتصاددانان سرشناس مى گويند گرين اسپن در آن 
سال ها نرخ پايه بهره را بيش از اندازه تنزل داد و همچنين به 
هشدارهاى مربوط به خطرات وام هاى مسكن كه بى ضابطه و 

بيش از حد آسان بودند توجه نكرد.
اعطاى همين وام هاى مسئله دار بعدها موجب بحران شديدى 
و  مسكن  بخش  و  منازل  صاحبان  بزرگ،  بانك هاى  براى 

مستغالت در اقتصاد امريكا شد و اين كشور با ركود شديد و كم سابقه اى مواجه 
گشت كه عواقب آن حتى پس از گذشت 5 سال هنوز هم كم و بيش ادامه دارد.
گرين اسپن 87 ساله كه تاكنون چند كتاب به رشته تحرير درآورده دركتاب 
جديدش بنام «نقشه و قلمرو» به تحليل اقتصاد امريكا و جهان پرداخته و اشاره اى 
نيز به زمينه هاى بحران مالى سال 2008 داشته است. او در كتابش به طور كلى 

مى گويد رشد گسترده اقتصاد جهانى در دهه 1990 و برخى عناصر و جنبه هاى 
غير قابل پيش بينى زمينه ساز بروز بحران سال 2008 بود.

اما منتقدان سياست هاى گرين اسپن مى گويند او مسئوليت زيادى در قبال 
تحوالت دهه پيشين داشت و بايد به اشتباهات خود اذعان كند.

از جمله پال كروگمن، اقتصاددان و تحليل گر برجسته امريكايى كه برنده 
جايزه نوبل اقتصاد بوده به عنوان يكى از منتقدين سرسخت 
گرين اسپن مى گويد، زمان آن فرا رسيده كه سكان دار سابق 
بانك مركزى در قبال اشتباهات خود قبول مسئوليت كند 
نه اين كه دائماً با بهانه هاى گوناگون به دنبال توجيه كردن 

ناكامى سياست هاى اشتباه خود باشد.
اقتصاد مدرن در كشورهاى پيشرفته بر اساس دو  اصوالً 
ركن اصلى- سياست مالى و سياست پولى- استوار است. 
سياست مالى (Fiscal Policy) مجموعه اقدامات مربوط به 
امور كسب درآمد دولت (ماليات) و پرداخت هزينه هاى دولت 
(بودجه)  است كه اين امر توسط دولت مركزى و كنگره انجام 

مى گيرد.
اجراى سياست پولى (Monetary) مسئوليت اصلى بانك 
مركزى است. در اين راستا وظيفه حساس بانك مركزى تعيين 
ميزان بهره ها و حجم نقدينگى و پول در گردش است. اما اين سياست گذارى 
يك مكانيسم دشوار و حساس مى باشد كه اگر به طور موثر انجام نشود پيامدهاى 
بسيار بدى خواهد داشت. گرين اسپن به اين خاطر كه در سياست پولى بيش از 
اندازه رويه سهولت و انبساط حجم نقدينگى را ادامه داد مورد انتقاد قرار گرفته 

است.

مقصر بروز بحران اقتصادى آمريكا كيست؟

پال كروگمنالن گرين اسپن
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اقتصاد و بين الملل

شديد  تحريم هاى  ادامه 
بين المللى عليه ايران موجب 
شده كه چند كشور آسيايى 
زياد  منافع  كسب  بر  عالوه 
مالى در سال هاى قبل، اكنون 
نيز ميلياردها دالر از سرمايه  
زور  به  عمالً  را  ايران  ملى 

مصادره كنند.
بين المللى  تحريم  اثر  بر 
ايران،  مركزى  بانك  عليه 
از  عمده اى  بخش  اكنون 
ذخيره ارزى كشور كه كال 
در حدود 60 تا 80 ميليارد 
در  مى شود،  برآورد  دالر 
چند كشور آسيايى و اروپايى 
بلوكه شده و حكومت ايران 

به آن ها دسترسى ندارد.
اما اكنون دولت چين با مقامات جمهورى اسالمى توافق كرده به جاى پس دادن 

پول هاى ايران، معادل اين مبالغ، پروژه هاى عمرانى در ايران اجرا كنند.
رسانه هاى خبرى در ايران گزارش دادند كه در جريان سفر هيات پارلمانى 
جمهورى اسالمى به پكن توافق شد كه براى تعيين سرنوشت 22 ميليارد يورو 
(معادل 29 ميليارد دالر) پول هاى مسدود شده ايران در بانك هاى چين اين مبالغ 
هنگفت براى اجراى پروژه هاى جديد «عمرانى» در ايران توسط كمپانى هاى 

چينى مورد استفاده قرار گيرد.
چينى ها طى يك دهه گذشته از فروش اجناس بى كيفيت و به اصطالح بنجل 
چينى به ايران سود سرشارى كسب كرده و با اشباع بازارهاى مصرف در ايران 
لطمه شديدى به صنايع داخلى ما وارد ساختند. آن ها اكنون با نهايت بهره بردارى 
از ضعف سياسى و محاصره اقتصادى حكومت تهران راه جديدى براى مصادره 
22 ميليارد يورو يافته اند كه اين يك پاداش مالى بسيار دلچسب براى چين 

كمونيست است.
حجت االسالم سبحانى نيا نماينده سابق مجلس اعالم داشته كه طى سفر 
مقامات ايرانى به پكن قرار شد چينى ها حدود 20 ميليارد يورو از دارايى بلوكه 
شده ايران در بانك هاى چينى را براى اجراى پروژه هاى عمرانى در ايران مورد 

استفاده قرار دهند.
البته هنوز معلوم نيست كه كدام پروژه هاى عمرانى قرار است اجرا شود و يا در 
شرايط كنونى كه بسيارى پروژه هاى قبلى ناقص و ناتمام مانده و دولت براى امور 
جارى كمبود بودجه دارد، ايران اصوالً نيازى به پروژه هاى عظيم عمرانى دارد؟ 
و اگر قرار است پروژه عمرانى اجرا گردد كشور چين با تكنولوژى محدود خود 
بهترين گزينه اين پروژه هاست يا آن كه بهتر است ايران از شركت هاى پيشرفته تر 

ژاپنى و آلمانى و اروپايى استفاده كند؟

باجگيرى پرسود چين از اقتصاد 
ايران!

انجام پيشرفت هاى مهم و حصول برخى توافق هاى مقدماتى بين نمايندگان 
جمهورى اسالمى و گروه1+ 5 در مذاكرات طرفين بر سر برنامه  هاى اتمى ايران 
بازتاب گسترده اى در سطح جهانى داشته و تحوالت مربوط به اين مذاكرات 

ديپلماتيك طى چند روز گذشته در صدر خبرهاى بين المللى قرار گرفت.
اين احتمال كه نوعى پيشرفت واقعى در مذاكرات بين ديپلمات هاى ايرانى و 
همتايان خارجى آن ها در گفتگوهاى ژنو حاصل شده باشد شمارى از تحليل گران 
خبرى در رسانه هاى جهانى را چنان تحت تأثير قرار داده كه در مواردى سخن از 
شكسته شدن بن بست اين مذاكرات طوالنى مطرح شده و شمارى از گزارشگران 
غربى مى گويند شايد حتى دوره تنش زدايى با حكومت ايران آغاز شده باشد. اما 
خبرهاى ضد و نقيض بعدى نشان داد كه پيشرفت هاى اوليه چندان هم كارساز 

و موثر نبوده اند.
اين گزارش ها حاكيست ديپلمات ها مى كوشند توافق كنند كه جمهورى اسالمى 
روند غنى سازى اورانيوم را براى چند ماه متوقف سازد يا الاقل كاهش دهد و در 
مقابل 5 عضو دائمى شوراى امنيت سازمان ملل به عالوه آلمان برخى از موارد 

تحريم هاى فلج كننده اقتصادى عليه ايران را موقتاً لغو خواهند كرد.
انتشار اخبار اوليه پيشرفت مذاكرات تأثير مثبت در بازار ارز تهران بر جاى 
گذاشت و شنبه گذشته منجر به كاهش اندكى در قيمت دالر و ساير ارزهاى 
خارجى شد. اما خبرهاى نوميد كننده بعدى ترقى مجدد قيمت دالر را به سطح 

قبلى موجب گرديد.
روند  اين  شود  مشخص  تا  منتظرند  سياسى  ناظران  و  عادى  مردم  اكنون 
تنش زدايى و عقب نشينى جمهورى اسالمى يك تاكتيك سياسى موقتى است و 
يا يك استراتژى پايدار، زيرا چشم انداز سرنوشت و آينده اقتصاد بحران زده ايران 
اكنون مستقيماً وابسته است به نتايج روند مذاكرات و همه از خود مى پرسند كه 

آيا تحريم هاى فلج كننده كنونى كمتر خواهد شد يا نه؟

پيشرفت مذاكرات ژنو واميد هاى  
لرزان به كاهش تحريم ها
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سفر در آمريكا

نيوجرسىنيوجرسى
ايالت

«آزادى و پيشرفت» شعار رسمى سومين ايالتى است كه در 18 دسامبر 1787 ميالدى اعالميه استقالل آمريكا را 
امضا كرد و به عنوان جزيى از كشور يكپارچه اياالت متحده آمريكا درآمد. ايالت نيوجرسى كه لقب ايالت بوستان 

را با خود يدك مى كشد، از نخستين اعضاى اتحاديه استقالل امريكا محسوب مى گردد.

دكتر مهدى آقازمانى

نيوجرسى پهنه اى 8721 مايل مربعى از خاك اياالت متحده آمريكا 
مناطق  نخستين  از  كه  است  كشور  اين  شرقى  شمال  ساحل  در 

مستعمره نشين در شرق آمريكا محسوب مى شود.
اگرچه از 2800 سال قبل به اين سو اين سرزمين زيستگاه قبايل 
بومى سرخ پوست بوده است. اما نخستين مستعمره نشين هاى اروپايى 
را هلندى ها و پس از آن سوئدى ها در اوايل قرن هفدهم ميالدى در 
اين منطقه بنا كردند. كه در نتيجه قبايل بومى كه معروف ترين آنها 
سال  چندصد  براى  اقيانوسى  ساحل  امتداد  در  كه  بود  «لناپه»  قبيله 
رانده  غربى  خاك  درون  به  آرام  آرام  داشتند  فرمانروايى  و  سكونت 
شدند و به دليل آنكه اقتصاد اين قوم به ساحل و ماهيگيرى وابسته 

بود، از هم گسيختند.
نيوجرسى در طول تاريخ قاره جديد همواره محل تالقى اتفاقات 
تاريخ ساز و جنگ هايى بوده است كه سرنوشت قاره جديد را رقم 
زده است و از همين روست كه مى توان نشانه هاى بارزى از تالش 
مردم سرزمين تازه را براى كسب استقالل و احياى حكومت مردم بر 

مردم در گستره اين ايالت به وضوح ديد.
در خالل همين جنگ ها و دست به دست شدن اين پهنه از مناطق 
مستعمره نشين است كه سرانجام انگليسى ها بر آن مستولى شده و 
اين ايالت را به افتخار «سر جورج كارتر»، به نيوجرسى نامگذارى 
مى كنند و پس از آن نيز با گسترش زبان انگليسى و اتباع انگليسى تبار 
متحده  اياالت  تاريخ  از  حياتى  دوره اى  به  ورود  آماده  نيوجرسى 

آمريكا مى شود.
قرار گرفتن اين ايالت در شاهراه دسترسى چندين كالن شهر شرق 
امريكا يعنى بوستون، نيويورك سيتى، فيالدلفيا، بالتيمور و واشنگتن 
سريع  رشد  زمينه هاى  تا  آورد  فراهم  استثنايى  شرايط  دى سى، 
پيدا  چشمگير  شتابى  آن،  از  پس  و  دهه 1950  خالل  در  نيوجرسى 

كند.
كوچك  ايالت هاى  از  يكى  مساحت  لحاظ  از  اگرچه  نيوجرسى 
پهناورى  جدول  هفتم  و  چهل  رتبه  در  و  مى شود  محسوب  آمريكا 
يازدهم  رتبه  با  جمعيت  لحاظ  به  اما  دارد  قرار  آمريكا  ايالت هاى 
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سفر در آمريكا

ميليون   9 به  نزديك  خانه  آمريكا  ايالت هاى  پرجمعيت ترين  جدول 
آمريكايى است كه بيش از 68 درصد آن را سفيدپوستان آمريكايى 
 13 سهمى  داشتن  با  تبار  آفريقايى  آمريكاييان  دهند.  مى  تشكيل 
درصدى از جمعيت اين ايالت، دومين جامعه تشكيل دهنده آن را به 
خود اختصاص داده اند كه در رونق فرهنگ آمريكاييان سياه پوست 
در شهرهاى بزرگ ايالت تاثير چشمگيرى داشته است. نبايد فراموش 
چيز   هر  از  بيش  نيوجرسى  در  جمعيت  تمركز  ميزان  اين  كه  كرد 
مديون قرار گيرى اين ايالت در شاهراه ارتباطى كالن شهر هاى شرق 

امريكاست.
بر مى آيد  ايالت  اين  لقب  از  كه  همچنان  نيوجرسى  ايالت  طبيعت 
تابستانى  معتدل  هواى  كه  است  آن  گسترده شرقى  سواحل  از  متاثر 
و سرد زمستانى را تحت تاثير آب و هواى اقيانوسى پديد مى آورد. 
تابستان هاى گرم و مرطوب اين ايالت در مقابل زمستان هاى معتدل تر 
و  آب  نفود  حوزه  و  شرقى  شمال  ساحل  مناطق  ساير  به  نسبت  آن 
هواى اقيانوسى نيز از ديگر داليل رشد جمعيت ساكن در اين منطقه 
است. متوسط درجه دما در تابستان ها در شمال تا جنوب اين ايالت 
از 75 تا 89 درجه فارنهايت به ندرت تجاور مى كند كه فقط كمتر از 
سه هفته در سال دماى هوا به  باالى 90 درجه مى رسد. اما اين دما 
در زمستان ها در حدود 40 تا 49 درجه فارنهايت است كه نسبت به 
ايالت هايى كه هم مرز غربى ايالت نيوجرسى هستند زمستان بسيار 

معتدل ترى را در اين ايالت رقم مى زند.
با اين حال نيوجرسى تحت تاثير طوفان هاى حاشيه غربى اقيانوس 
اطلس است كه گاه و بى گاه سواحل شرقى اياالت متحده آمريكا را 
جارى  و  سنگين  كوالك هاى  به  عمدتا  طوفان ها  اين  مى كند.  تهديد 

شدن سيل خصوصا در نيمه جنوبى ايالت منجر مى گردد.
با همه اين شرايط يكى از رويايى ترين موقعيت هاى فصلى براى 
ديدار از نيوجرسى ميانه پاييز است كه به نحو خيره كننده اى زيبايى 
تومان با سردى دلنشين هوا را در اين ايالت به نمايش مى گذارد و 
جلوه اى روحانى به طبيعت اين منطقه مى بخشد. خيابان هاى ساحلى 

شسته شده از باران و طبيعت هزار رنگ اين فصل دليلى است كه در 
فرهنگ عامه نيوجرسى در فصل پاييز را به بهشت هزار رنگ معروف 

كرده است.
مركز ايالت نيوجرسى شهر كوچك ترنتون است كه به «نقطه عطف 
انقالب» براى استقالل آمريكا شهرت دارد. اگرچه اين شهر كوچك 
در حاشيه مرز هاى غربى نيوجرسى تاثير مهمى در اقتصاد اين ايالت 
ندارد اما دواير مهم دولت ايالتى به آن مركزيت ادارى بخشيده است.

بى ترديد بزرگترين كالن شهر ايالت نيوجرسى، نيوآرك است. اين 
شهر زيبا كه در شمال شرق ايالت قرار دارد در اواخر قرن هفدهم 
ميالدى تاسيس شد و رسما از 11 آوريل 1836 ميالدى لقب شهر 
به خود گرفت و از همان زمان تا كنون نقشى تعيين كننده در فرآيند 
زندگى اجتماعى در شمال شرق اياالت متحده آمريكا داشته است. 
توانست   1950 دهه  در  كه  است  تاريخى  و  زيبا  شهرى  نيوآرك 
بربايد  ايالت  اين  مناطق  ساير  از  پيشرفت  لحاط  از  را  سبقت  گوى 
مسيرى  آمريكا،  شرق  شمال  كالن شهرهاى  به  نزديكى  على الرغم  و 

مطمئن براى ارتقاى خود در ميان آنها باز كند.
اين شهر در اقتصاد ايالت نيز نقش سازنده اى ايفا مى كند و بسيارى 
از مراكز مهم اقتصادى و شركت هاى تجارى ايالت نيوجرسى در اين 

شهر مستقر هستند.
مالى،  صنايع  داروسازى،  صنعت  برپايه  نيوجرسى  ايالت  اقتصاد 
توسعه شيميايى، ارتباطات راه دور، فرآورى مواد غذايى، تجهيزات 

الكتريكى، چاپ و نشر و گردشگرى متمركز است. 
توليدات كشاورزى نيوجرسى را سبزيجات، ميوه و آجيل، غذاهاى 
دريايى، لبنيات، زغال اخته و مارچوبه تشكيل مى دهد كه در زمينه 
توليد زغال اخته رتبه دوم و در توليد مارچوبه رتبه چهارم را در بين 

ايالت هاى امريكا داراست.
برابرى درآمد ناخالص ملى ايالت نيوجرسى در حدود كشور بلژيك 
هر  ازاى  به  درسال  دالر  هزار  از 54  بيش  سرانه  درآمد  با  كه  است 

شهروند از ايالت هاى مرفه آمريكا شناخته مى شود.
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شعر و ادب

نامه اى از تهران
هموطن گرامى چطورى ؟

خوب؟ خوش؟ سرحال ؟ قبراق؟ آماده؟
ُخب شكر خدا كه خوبى! خوشى! قبراقى! آماده اى!

اينجا ذرات سمى هوا زياد شده، سرب و بقاياى نيم سوخته معلق ماشين هاى 
زوار درفته و درنرفته همه جارو پركرده. همه چى غبارآلود وتيره وتاره! حتى 
مذاكرات 5+1 و دولت آويزون آقاى روحانى كه معلوم نيست خالصه 
روحانيه يا غير روحانى!!! ومردم بى نوايى كه بعد 35 سال بازم به يه كسى كه 

معلوم نيست آخرش روحانيه يا غيرروحانى راى دادن !
از باالى دربند و باالهاى دربند كه نگاه مى كنى به اين شهر بيمار وعجيب 

وغريب، پايين پايينا كه اصال ديده نمى شه. برج ميالد، هى يه خورده اش. 
بعد به خودت مى گى يعنى تو اين هوا نفس مى كشم ؟ بعد به خودت جواب 
مى دى ، آره ... تو همين هوا نفس مى كشم . چشه مگه ؟ خيلى هم خوبه ؟ يه 

طورى مى شه ديگه !
اما كالس اولى ها امروز تعطيل شدن . وكلى خوشحالن .

مى گى براى چى ؟
 ُخب معلومه ديگه ، مدرسه نمى رن كه مثال درس بخونن. ديگه چه ايراد 
داره كه باباهاشون تو دود و دم، يقرون و دوقرون كنن و واسه كالس موسيقى، 

نقاشى، اسكيت ومدرسه غيردولتى شون سگ دو بزنن...
ماشينا همين طور بوق مى زنن. موتورى ها البه الى آدم وعالم ويراژ مى دن 
. بعضى ها دعواشون شده ودارن همديگرو مى زنن. بيشتر جاها سياه پوشه 
وبيشتر ازهمه چى عطر ذغال وچايى وقرمه سبزى وقيمه است كه اين شبا 
خيابونارو پر مى كنه و جووينايى كه سياه پوشيدن  و سيگار به دست، هرهر  و 

كركر مى كنن و دنبال اين دختر و اون دخترن.
 بساط گوسفند  و گاو و شتر كشى هم به راه. جيگرشونو بايد همون جا 
كباب كرد و با سالم صلوات خورد. دوتا چايى دبش قند پهلوهم پشت 

بندش. ده روزم ده روزه واسه خودش... ازهيچ چى كه بهتره !
تو هركوچه اى چند تا خونه دارن درست مى كنن. قد همشون بلند شده؛ 
5، 6  و 7 طبقه... بعضى هام 9 و11 طبقه... اسمشون شده برج باغ. يه چيزى 

ازنوع چيزاى ديگة زندگيمون؛ شتر، مرغ، پلنگ... شيرتوشير!
ماشيناى لكسوس و پورشه ومازراتى... خيلى زياد شدن. شباى خيابان 
پاسداران همون جوريه، فقط اينكه پسرا لباس سياه تنشون كردن و دخترا  

الك  و  رژ مشكى مى زنن... طفلكى ها !
روزنامه ها هستن. بهار تعطيله. رئيسش آزاد شده. كتاب در مى ياد. كتاب 
افستى فراوونه. «من وتو» و «جم تى وى» همه خونه هارو قبضه كردن ، خديجه 
همش  اشتون  كاترين  و  ظريف   مرده ،  عسكراوالدى  شده ،  گم  سلطان 
مى خندن ، احمد خاتمى بازم مرگ بر امريكا مى گه ، دادگاه ُمرسى عقب افتاده ، 
ايران موشك سوخت جامد جديد هوا كرده... لبنيات بازم گرون شده، يارانه 

سه دهك فعال قطع نمى شه... حصر فتنه گرا حاال شد هزار روز ...
اى بابا ! كجا بوديم ؟

راستى ...! سالم ... وخداحافظ.

مهدى. س (از تهران) سرور نيرى (لس آنجلس)

تو مثل بركه ى صافى،
خنك، چو چشمه ى آب  

من آن كويرم و بس تشنه،   
كه بيند آب، به خواب    

***
تو مثل واژه ى نابى،
كه لغزد اندر شعر

لطيف تر ز تو هرگز،
نديده ام به كتاب

***    
شكوه مِجمر نورى و،    

گرم... چون خورشيد   
چنان زاللى و پاكى،  

بسان باده ى ناب
***

درون قايق امنى،
روان به ساحل و موج  

من آن، غريق هراسان،   
اسير پنجه ى آب    

***  
نياز تشنگى من،

لبان غنچه ى توست
به بوسه اى ز لبانت،
مگر شوم، سيرآب

***
خداى را... تو بيا،

شمع روشنم! يكدم  
به شام تيره ى من،   

همچو ماهتاب، بتاب    
***     

«سرور» جز سر و جانى،
ندارد اندر دست

سزد كه پاى تو ريزد،
تو اى، ُدرِ كمياب

ُدّر كمياب
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ايرانشهر پزشكى - تناسب اندام

شايد شما هم از آن دسته افرادى هستيد كه فكر مى كنند فعاليت هاى 
روزانه و ورزش كردن دو كار جدا از هم هستند و اين كه متخصصان 
مى گويند روزى 30 دقيقه ورزش كنيد، كارى دشوار است. اما اين طور 
نيست. شما مى توانيد با انجام دادن كارهايى ساده كه نوعى ورزش هم 
محسوب مى شوند، هم به كارهايتان برسيد و هم درحفظ تناسب اندام تان 
كوشا باشيد. باور كنيد خيلى هم سخت نيست. همين حياط خانه تان كه 
شايد روزى چند بار از آن براى رفت و آمد استفاده مى كنيد، مى تواند 
بهترين مكان براى اين كار باشد. پس دست به كار شويد. ابتدا با كاشتن 
كمى گل و گياه جلوه اى نو به حياط تان دهيد تا عالوه بر منظره زيبا و 
روحيه بخشى كه به وجود مى آيد، شوق فعاليت درآن هم در شما افزايش 
يابد. سپس فهرستى از كارهايى را كه بايد به صورت روزمره، هفتگى يا 
حتى ماهيانه انجام دهيد، تهيه كنيد. حاال با تهيه اين فهرست خيلى خوب 
مى توانيد بفهميد كه كارهايى كه هميشه يا اغلب به ديگران يا وسايل 
الكتريكى مى سپرديد خودتان چه قدر راحت مى توانيد انجام دهيد. پس 
دست به كار شويد. اگر هم نمى دانيد از كجا شروع كنيد، ما در اينجا 5 
كار را به عنوان نمونه براى شما مطرح كرده ايم. بقيه اش باشد به عهده 

خودتان...

1) باغبانى 
اگر در حياط منزل تان باغچه اى مملو از گل و گياه داريد، مسووليت 
باغبانى گياهان را خودتان به عهده بگيريد. با اين كار هم روحيه تان را 
تازه كرده ايد و هم كمى ورزش انجام داده ايد. سعى كنيد براى هرس 
كردن علف هاى هرز، به جاى استفاده از ماشين هاى علف زنى از قيچى و 
داس هاى تيز كه مخصوص اين كار هستند، استفاده كنيد. فقط حواس تان 

باشد كه هنگام كار دستكش مخصوص باغبانى به دست داشته باشيد تا از 
آسيب رسيدن و تاول زدن دست تان جلوگيرى نماييد. همين باغبانى كه 
شايد از نظر خيلى افراد كارى پيش افتاده باشد، فعاليتى مفيد براى بدن به 
شمار مى رود و هر يك ساعت انجام دادن آن چيزى حدود 300 كالرى 

مى سوزاند.

2) برف روبى 
اگر در منطقه اى كه زندگى مى  كنيد كه زياد برف نمى بارد يا حياط و 
پشت بامتان خيلى بزرگ نيست، بهتر است كه خودتان اقدام به پارو كردن 
برف هاى باريده شده روى پشت بام، حياط، پله ها و جلوى در منزل تان 
كنيد. با اين كار هم جلوى سفت و لغزنده شدن سطوح بيرونى منزل تان 
را گرفته ايد و هم به تقويت عضالت شانه و بازوهايتان كمك كرده ايد. 
ضمن اينكه باعث حفظ تناسب اندام تان نيز شده ايد. مى پرسيد چگونه؟ 
فهميدنش خيلى هم سخت نيست. شما در هر يك ساعتى كه برف پارو 
كنيد، 545 كالرى مى سوزانيد بنابراين با انجام همين كارهاى ساده مى توانيد 
اندامى موزون و متناسب داشته باشيد؛ فقط كافى است كمى تنبلى را كنار 
بگذاريد. توجه به اين نكته مهم هم ضرورى است كه پارو كردن برف 
ممكن است باعث ايجاد مشكل در برخى افراد شود. مثال اگر فردى مبتال 
به كمردرد است امكان دارد اين كار كمردرد او را تشديد كند. پس بهتر 
است كسانى كه ناراحتى يا مشكل خاصى دارند قبل از انجام اين قبيل  

كارها با پزشك خود مشورت كنند تا به دردسر نيفتند.

3) ماشين شويى 
هر هفته يك روز را به شستن ماشين تان در حياط منزل  اختصاص 

5 گنج تناسب اندام در خانه
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ايرانشهر پزشكى - تناسب اندام

دهيد. اين كار، هم نوعى ورزش است هم صرفه جويى! به جاى اينكه 
چند وقت يك بار ماشين خود را به كارواش ببريد و هزينه اى را صرف 
شستن آن بكنيد، آخر هفته ها يا حتى روز مناسب  ديگرى را به اين كار 
اختصاص دهيد. البته اگر مى خواهيد ماشين شستن خانگى به يك نوع 
ورزش و صرفه جويى مالى تبديل شود، بهتر است سطلى را پر از   آب كنيد 
و در گوشه اى از حياط بگذاريد، سپس براى هر بار خيساندن دستمال تان 
درون سطل، مسافت بين ماشين تا سطل را طى كنيد. با اين كار هم كمى 
پياده روى كرده ايد، هم اينكه فقط با استفاده از يك سطل آب، اتومبيل تان را 
تميز نموده ايد. خوب است بدانيد كه شستن ماشين با اين روش مى تواند 

بين 200 تا 300 كالرى بدنتان را در هر ساعت بسوزاند.

4) جاروكشيدن 
صبر نكنيد تا برگ هاى كف حياط تا مچ پايتان را بگيرد يا گرد و خاك 
حياط با اولين بار گل شود. هر چند روز مى توانيد خودتان حياط خانه 
را هر چه قدر هم كه كوچك باشد جارو بزنيد. تنبلى نكنيد و از فشارآب 
براى تميز كردن استفاده نكنيد. جارو زدن با درگير كردن عضالت بازو 
و پاها باعث سوزاندن مقدار زيادى از كالرى هاى اضافه شما مى شود اما 
حواس تان باشد نكات اصولى را موقع جارو زدن رعايت كنيد تا دچار 
كمردرد نشويد. براى اين كار از جاروهايى با دسته هاى بلند استفاده كنيد. 
مدت طوالنى دوال نمايند و دروضعيت هاى كه احساس درد مى كنيد قرار 
نگيريد. جارو زدن تان را در يك مدت زمانى خاص تنظيم كنيد تا اصولى تر 
ورزش كرده باشيد. ريتم يكنواخت موقع جاروزدن عالوه بر كنترل و 

حركات مى تواند باعث آرامش روحى هم بشود. نمايند و دروضعيت هاى 
كه احساس درد مى كنيد قرار نگيريد. جارو زدن تان را در يك مدت زمانى 
خاص تنظيم كنيد تا اصولى تر ورزش كرده باشيد. ريتم يكنواخت موقع 
جاروزدن عالوه بر كنترل و حركات مى تواند باعث آرامش روحى هم 

بشود.

5) هيزم شكنى 
چه اشكالى دارد كه اين قدر با تكنولوژى پيش نرويم و هم رنگ جماعت 
نشويم؟ هميشه كه نبايد براى گرم كردن خانه از بخارى و و لوازم گازى 
استفاده كرد. شما مى توانيد براى اينكه هم خانه تان را گرم كنيد و هم كمى 
ورزش و تفريح انجام دهيد، در حياط منزل تان به شكستن هيزم بپردازيد 
و هنگام سرما با سوزاندن اين هيزم ها در شومينه، فضايى گرم و دلپذير به 
وجود بياوريد. شايد جالب باشد بدانيد كه هيزم شكستن نوعى ورزش 
مناسب براى تقويت بازو، شانه ها و كمر است. البته حواس تان باشد كه 
يك دفعه كوهى از هيزم شكسته شده را انبار نكنيد زيرا اين كار فقط نوعى 
ورزش و سرگرمى است كه بهتر است از اواسط تابستان و فقط نيم تا يك 

ساعت آخر هفته ها آن را انجام دهيد.
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ايرانشهر پزشكى - تناسب اندام

بيشترين استفاده از كمترين امكانات براى تناسب اندام 
10 دقيقه هم وقت نداريد؟ باز هم فكر كنيد. خب، اگر مى خواهيد هم 
چربى هاى اضافى بدنتان را نابود كنيد و هم خلق و روحيه عالى داشته 
باشيد، اين سرى حركات ورزشى با طناب به شما كمك مى كند. فكر 
نكنيد كه طناب زدن فقط بازى بچه هاست، نه ديگر اين طور نيست. در 
واقع، ورزش  با طناب پرشى يكى از محبوب ترين و رايج ترين حركت هاى 

ورزشى است.
امروزه در اكثر باشگاه هاى ورزشى،  ورزشكاران رشته هاى مختلف را 
مى بينيد كه با طناب حركات ورزشى انجام مى دهند. حتما برايتان جالب 
است كه بدانيد شما مى توانيد فقط ظرف 10 دقيقه ورزش با طناب، حدود 
110 كيلوكالرى انرژى بسوزانيد. اين سرى حركات 10 دقيقه اى توسط 
يكى از قهرمانان پرش جهان طراحى شده است كه در آن حركات پرشى 
را در فواصل حركات ورزشى قدرتى آورده است. قبل از شروع، عضالت 
ران و ساق خود را با حركات كششى ساده آماده كنيد و سپس براى گرم 

كردن خود، 2 دقيقه در جا بدويد. 
طناب زدن معمولى

پاهاى خود را به هم جفت كنيد و شروع به طناب زدن كنيد. فقط مقدارى 
باال بپريد كه طناب از زير پاهايتان عبور كند. روى پنجه پاهايتان به نرمى 
فرود بياييد. در طول طناب زدن زانوهاى خود را مختصرى خم كنيد تا در 
پرش ها و فرود آمدن ها حركات شما را نرم تر كند. در اين حركت 2 دقيقه 
به طور معمولى طناب  بزنيد يعنى در هر پرش، يك بار طناب را بچرخانيد. 

جهش به عقب 
در حالى كه پاهايتان را به اندازه عرض شانه تان باز كرده ايد، بايستيد و 
دستان خود را دو طرف كمرتان بگذاريد، سپس با يك جهش پاى راست 
خود را به اندازه يك قدم بزرگ به عقب ببريد و همزمان زانوى چپ خود 
را خم كنيد. در اين حركت بايد توجه كنيد كه هنگام به زمين گذاشتن 
پنجه پاى راست، پاشنه پايتان را روى زمين نگذاريد و زانوى پاى  راست 
خود را نيز خم نگه داريد. دو شماره صبر كنيد، سپس به حالت شروع 

10 دقيقه زندگى با طناب
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ايرانشهر پزشكى - تناسب اندام
برگرديد و باز جاى پاهايتان را عوض كنيد. اين حركت را 03 ثانيه ادامه 

دهيد. 
طناب زدن با پاهاى باز و جفت 

شروع به طناب زدن كنيد اما به اين صورت كه در هنگام فرود، يك در 
ميان پاهاى خود را به  هم بچسبانيد و از هم باز كنيد. يعنى در چرخش اول 
طناب، با پاهاى به هم چسبيده فرود بياييد و در چرخش بعدى، به هنگام 
فرود   آمدن پاهاى خود را به اندازه عرض شانه تان از هم باز كنيد.اين نوع 

طناب زدن را 2 دقيقه ادامه دهيد. 
اسكات با قوس دستان

در حالى كه پاهاى خود را به اندازه عرض شانه تان از  هم باز كرده ايد، 
بايستيد. سپس طناب خود را چهار تا كنيد تا به اندازه عرض شانه تان 
دربيايد. اين طناب چهار تا شده را مقابل ران هاى خود طورى بگيريد كه 
كف دستانتان رو به جلو باشد. حاال زانوهاى خود را خم كنيد و باسن 
خود را مثل وقتى كه مى خواهيد بر روى صندلى بنشينيد، پايين بياوريد. 
به اين حركت، اسكات مى گويند كه در  آن بايد سعى كنيد زانوهايتان از 
نوك انگشتان پايتان جلوتر نرود. همان طور كه حركت اسكات را انجام 
مى دهيد، آرنج هاى خود را به  طرف باال خم كنيد و طناب را تا سطح 
شانه هايتان باال بياوريد. دو شماره در اين حالت صبر كنيد و سپس به 

حالت شروع باز گرديد. اين حركت را تا 30 ثانيه ادامه دهيد. 
طناب زدن با لى لى 

هنگامى كه شروع به طناب زدن مى كنيد ، 01 ثانيه فقط بر روى پاى 
راست خود فرود بياييد و بر روى همان پا بپريد، سپس 01 ثانيه پاى 
راست خود را باال بگيريد و بر روى پاى چپ طناب بزنيد. به همين 
ترتيب هر 01 ثانيه فقط بر روى يك پا طناب بزنيد و پاها را هر 01 ثانيه 
عوض كنيد.(مانند لى لى2 .) دقيقه به اين شيوه طناب بزنيد.همين جا 

بگذاريد نكته  اى را هم درباره طول طناب يادآورى كنيم. 
اسكات با باالى سربردن دستان 

طناب خود را چهار تا كنيد و طورى بايستيد كه پاهايتان به اندازه 
عرض شانه تان باز باشد. آرنج هاى خود را خم كنيد و طناب را روبه روى 
شانه هاى خود طورى بگيريد كه كف دستانتان رو به بيرون باشد. همان 
حركت اسكات را كه در قبل گفته شد، انجام دهيد با اين تفاوت كه اين 
بار دستان خود را به باالى سرتان بكشيد. دو شماره صبر كنيد و سپس به 

حالت شروع برگرديد و 03 ثانيه اين حركت را تكرار كنيد. 
طناب زدن به مدل دويدن درجا 

مانند معمول شروع به طناب زدن كنيد ولى در هر بار چرخش طناب 
بر روى يك پاى خود فرود بياييد. هنگامى كه اين حركت را سريع انجام 
دهيد، اين طور به نظر مى آيد كه داريد در جا مى دويد. 2 دقيقه نيز به اين 

مدل طناب بزنيد. 
رژه با بلند كردن زانو 

اين حركت براى خنك شدن بدن شما طراحى شده است .بنابراين 
ديگر طناب را كنار بگذاريد. مانند نظاميان شروع به رژه درجا كنيد. در 
اين حركت زانوى خود را تا حدى باال آوريد كه ران شما موازى با زمين 
شود. آرنج دست مخالف خود را نيز با هر حركت خم كنيد و دست خود 
را با هر حركت باال بياوريد، 30 ثانيه  اين حركت را انجام دهيد. 10 دقيقه 

تمام شد!

پاهاى زيبا  بدون  نياز 
به هيچ  وسيله ورزشى

پاهاى زيبا بدون نياز به هيچ وسيله ورزشيعده اى از خانم ها پاهاى زيبايى 
دارند كه به نظر مى رسد مى توانند كيلومترها با آن راه بروند. اما براى بسيارى 
از آنها شكل دادن به پايين تنه كار نسبتا دشوارى است. خودتان را آماده كنيد 
زيرا مى خواهيم به شما تمريناتى را ياد بدهيم كه نياز به هيچ گونه وسايل 
جانبى ندارد و مى توانيد آنرا به راحتى در هر كجا انجام دهيد. اين حركت بر 
روى تمام قسمت هاى بدن از شكم به پايين تاثير مى گذارد و اگر بين ست 
ها استراحت نكنيد به راحتى مى توانيد مقادير فراوانى از كالرى بدن خود را 

بسوزانيد. 
دو به سمت جلو 

با پاى راست خود يك قدم بزرگ به سمت جلو برداريد. فاصله بين پاهاى 
شما تقريبا بايد به اندازه طول پاهايتان باشيد. پاشنه پاى چپ را از روى زمين 
بلند كنيد و دست هاى خود را در اطراف بدن تاب دهيد درست مثل اينكه 
در حال دويدن هستيد. هر دو زانو را تا زاويه 90 درجه خم كنيد و كمر را نيز 

راست نگه داريد. اين حركت را براى 20 مرتبه تكرارا كنيد. 
سپس، در همان حالت اوليه، به تاب دادن دست ها ادامه دهيد، پاى چپ 
را از زمين بلند كنيد و به سمت سينه خود بياوريد . دوباره آنرا به حالت اول 
بازگردانيد (نوك انگشتان پا با زمين تماس برقرار كنند، زانو هم 90 درجه خم 

شود) اين حركت را نيز 20 مرتبه تكرار كنيد. 
به حالت اوليه باز گرديد ( پاها باز، پاشنه پاى چپ از روى زمين بلند شده 
باشد) هر دو پا را به اندازه 90 درجه خم كنيد و به آرامى تا 20 بشمريد. اين 

حركت را براى پاى مخالف نيز انجام دهيد. 
لغزيدن بر روى ديوار 

طورى باستيد كه باسن و پشت شما به طرف ديوار باشد. پاها بايد به آرامى 
در مقابل شما قرار بگيرند. آنها را به عرض باسن خود باز نماييد. دست هاى 
خود را بر روى باسن خود بگذاريد و به آرامى بنشينيد و كمر خود را روى 
سطح ديوار بلغزانيد تا زمانيكه رانها با سطح زمين موازى شوند. باسن خود را 
در حين بلند شدن بفشاريد. مجددا بنشينيد و بلند شويد. اين حركت را 15 
مرتبه تكرار كنيد و سپس به حالت ايستاده بازگرديد. كمى استراحت كنيد و 
سپس اين حركت را بسته به برنامه ورزشى خود تكرار كنيد. نكته: ران هاى 
خود را از خط موازى پايين تر نبريد ( زانوهايتان نبايد باالتر از ران ها قرار 
بگيرند) همچنين بايد مراقب باشيد كه زانو ها جلوتر از انگشتان پا نباشند. اگر 

چنين بود بايد چند قدم به ديوار نزديكتر شويد تا چنيين حالتى پيش نيايد. 
اسكات 

بايستيد به طوريكه انگشتان پايتان با هم زاويه 45 درجه درست كنند (زانوها 
نيز بايد در راستاى كف پا قرار بگيرند) دستان خود را بر روى ران ها بگذاريد. 
كمر خود را راست نگه داريد و هر دو زانو را خم كنيد. و كم كم بنشينيد 
بطوريكه ران ها با سطح زمين موازى شوند. زمانى كه كامال بر روى سطح 
زمين قرار گرفتيد پاشنه هاى پاى خود را از روى زمين بلند كنيد و به اين كار 
ادامه دهيد تا اينكه در حالت ايستاده قرار بگيريد. پاشنه ها را مجددا بر روى 
سطح زمين قرارا دهيد. اين كار را براى 2 تا 3 ست 20 مرتبه اى تكرار كنيد. 
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* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: اضافه وزن يا چاقى حالتى از بدن 
است كه درآن يك ذخيره اضافى چربى وجود دارد. اين حالت ممكن 
است كه خفيف (اضافه وزن) يا قابل توجه(چاقى) باشد. به وزنى كه 
10درصد باالى وزن ايده آل درافراد نرمال باشد اضافه وزن و باالى 20 

درصد را (چاقى) مى گويند.
* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: چاقى مى تواند به صورت خارجى 
(بيرونى) و يا داخلى (درونى) باشد.  نوع برونى يا مربوط به تغذيه (از 
طريق يك افزايش مصرف غذا) ويا سطح پايين فعاليت گسترش مى يابد.  

نوع درونى نتيجه اختالل متابوليسمى و فيزيولوژيك يا روانى ميباشد. 
را  درونى  نوع  معموال  وراثت  كه:  باشيم  داشته  خاطر  به  هميشه   *
تحت تاثير قرار ميدهد و اگر يك بچه والدين داراى وزن طبيعى داشته 
باشد،10درصد، اگر فقط يكى از والدين چاق باشند 50 درصد و اگر هر 

دو چاق باشند 80 درصد احتمال چاق شدن دارد.  
عموما عقيده براين است كه بچه هاى والدين چاق ، چاق مى شوند زيرا 
كه در معرض همان غذا و همان عادتهاى غذائى والدينشان مى باشند، 
ولى در هر يك استعداد كنترل شده توسط ژنتيك نيزدر پيشرفت چاقى 

دخيل است. 
* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: گرسنگى تحريكى است معموال 
ناخوشايند كه يك شخص را وادار مى نمايد تابه جستجوى غذائى براى 
خوردن بپردازد. اشتها نيز يك واكنش ناخوشايند است كه باعث مى شود 
كه يك شخص براى غذا تمايل وپيش بينى نمايد. اشتها ممكن است براى 
نوع خاصى از غذا باشد. سيرى احساسى است كه همراه ارضاى ميل به 

غذا مى باشد و پس از خوردن غذا پيش مى آيد. 
بى اشتهائى غيبت يك تمايل براى غذاست درشرايطى كه يك نفر به 

صورت طبيعى درانتظار آن نمى شد.
* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: داليلى كه بصورت گسترده براى زياد 

خوردن و چاقى وجود دارد شامل:
1) احساسى: وقتى خوردن اجبارى جبرانى است بر مشكالت روانى 

و احساسى
2) تنظيمى: وقتى مركز كنترل اشتها بطور مناسب انجام وظيفه نمى كند. 
3) فرهنگى: وقتى والدين، فاميل و دوستان زياد مى خورند و بچه ها 

همان عادات را ياد مى گيرند.
* هميشه به خاطرداشته باشيم كه: محققان در انستيتو روانپزشكى ايالت 
نيويورك و دانشگاه كلمبيا در نيويورك مطالعه اى كرده اند كه نتيجه آن به 

صورت زير مى باشد:
آنها كودكان بين 17-6 سال با افسردگى و بدون افسردگى را 10-15 
سال پيگيرى كردند و دريافتند كه بچه هاى افسرده وقتى كه بالغ مى شوند 
بيشترچاق هستند تابچه هاى غير افسرده، اين عامل (چاقى) با سايرعوامل 
نظيرسن، جنس مصرف سيگار يا الكل وكالس اجتماعى، حاملگى ويا 

سابقه پزشكى فرد هيچ ارتباطى نداشت. 
(متابوليسمى)  داخلى  غدد  علل  كه:  داشته باشيم  خاطر  به  هميشه   *
چاقى هاى بسيار شديدى مى دهند و نادر هستند و برعكس خوردن به 
حدى كه غير متناسب با فعاليت هاى فيزيكى باشد هميشه علت مستقيم 
چاقى است.  پس چاقى يك اختالل رفتارى است و بنابراين مى تواند با 

ساير اختالالت روانى طبقه بندى شود. 
* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: الغر شدن نيازمند يك تصميم و 
تالش ناشى از يك اراده قوى مى باشد تا در برابر ناراحتى مداوم بتواند 
ادامه بدهد.  اگر چه مشكل اصلى در درمان كه همانا نگهدارى اراده و عزم 
بيماراست، يك مشكل روانى مى باشد، ولى روان شناسان در گذشته نقش 
بسياركوچكى را دردرمان به عهده داشته اند. فقط يك اقليت بسياركوچكى 
از افراد چاق اختالل مشخص روانى دارند و آنقدر واضح است كه به 

روانپزشك ارجاع مى شوند. 
* هميشه بخاطر داشته باشيم كه: هر رژيم شخصى بايد متناسب باشد با:

1) چيزهايى كه دوست داريد بخوريد
2) خصوصيات فيزيكى شما

3) سطح فعاليت 
4) سالمتى 

5) شيوه زندگى شما 
* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: افرادى كه رژيم هاى متناوب مى گيرند 
(افرادى كه بطور عادتى رژيم مى گيرند و رها مى كنند) باعث مى شود كه 
در هر رژيم جديد، وزن خيلى مشكل از دست مى رود و ميزان وزن بين 
دو رژيم باال مى رود و بنابراين وزن حالت يويو yo-yo پيدا مى كند. اين 

70 نكته در مورد 
كاهش وزن ،

 تحرك و رژيم غذايى
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نوع عادت غذائى رژيم - بدون رژيم( on-off )خيلى خطرناكتر است 
تا شخص بطورثابتى يك مقدار اضافه وزن داشته باشد.  علت اين است 
كه رژيم سخت باعث مى شود كه بدن بطوراتوماتيك سطح سوخت و 
ساز را پائين آورده تا انرژى را ذخيره نمايد وبتواند باشرايط گرسنگى 
سخت خود را وفق دهد پس وقتى كه شخص شروع به شكستن رژيم و 
خوردن مى نمايد، بدن بطور سريع سعى مى كند كه ذخائر تخليه شده اش 
را بازسازى نمايد وسوخت و ساز هم كه درحد پائين است باعث مى شود 

كه شخص سنگين تر از گذشته شود. 
 (Brown) هميشه بخاطر داشته باشيم كه محققان در دانشگاه براون *
پيتسبورگ (Pitsburg) دريافته اند كه وقتى كه پزشكان در مورد كاهش 
وزن صحبت مى كنند بيماران بيشتر گوش مى دهند. بررسى بيشتر از 1000 
نفر مشخص ساخت كه 80 درصد افراد با اضافه وزن با توصيه يك 
پزشك رژيم گرفتند در حاليكه 50 درصد بدون انگيزه خاصى اين حركت 

را انجام دادند. 
پس اگر شما براى متقاعد كردن خود برا ى كاهش وزن مشكل داريد 
سعى كنيد به كسى كه بيشتر از شما در مورد سالمتى اطالع دارد نظير 

پزشك معالجتان گوش كنيد.
* هميشه بخاطر داشته باشيم كه: اگر رژيم آنقدر سخت باشد ومتعادل 
نشده باشد ويتامين ها و مواد معدنى نقصان يافته وكم خونى ايجاد مى شود 
و اگر نشاسته در رژيم وجود نداشته باشد منجر به سوختن پروتئين ها 
(ماهيچه ها) جهت انرژى مى شود كه ممكن است منجر به تحليل عضالت، 

نقصان عضله وآسيب كلى شود. 
* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: محروم كردن خودتان از يك غذاى 

مشخص اشتها را به سمت افزايش خوردن تنطيم مى نمايد. 
* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: محدود كردن شديد مصرف انرژى 
رژيم، انسان راخواب آلوده مى نمايد پس احتمال انجام فعاليت هاى فيزيكى 
كه بهترين روش بهبود شكل بدن و فرم دادن به عضالت است را كاهش 

مى دهد. 
* هميشه بخاطر داشه باشيم كه: رژيم مى تواند منجر به وسواس فكرى 

نسبت به غذا شود كه تمركز به روى كار را كم مى كند.
* هميشه بخاطر داشته باشيم كه: چاقى مى تواند درمان شود فقط و فقط 
توسط تغيير روش زندگى ( Life Style) ودرمان موثرغير ممكن است 
مگر اينكه بيمارتحريك شده باشد و انگيزه تغيير روش زندگى را داشته 
باشد تا بتواند مسئوليت به انجام رساندن كامل اين كار را به عهده بگيرد. 

* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: مد هر عيبى كه دارد كه اين حسن را 
دارد كه شخص را جهت كاهش وزن ترغيب مى نمايد. 

* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: ناخنك زدن در بين غذاهاى اصلى 
كه  افرادى  و  دارند  دوست  را  آشپزى  كه  خانه دار  خانم هاى  درچاقى 

درآشپزخانه ها كار مى كنند نقش دارد.
* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: مقاديرخورده شده توسط كسانى كه 
چاق هستند، به غذا و عوامل روانى و فيزيولوژيكى محيطى كه غذا درآن 

سرو مى شود بستگى دارد. 
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* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: معموال افراد چاق سريع تر غذا 
مى خورند و وقت كمترى را صرف جويدن يك لقمه غذا مى نمايند و 
چون مركز سيرى تا تحريك شده و ايمپالس هاى سيرى را بفرستد نياز به 
زمان است، پس كمى كه آهسته غذا بخورند با مقدار كمى غذا مركز سيرى 
تحريك شده و سيرى را اعالم مى نمايند ولى در افرادى كه سريع غذا 

مى خورند تا اعالم سيرى مقدار زيادى غذا خورده شده است.
* هميشه بخاطر داشه باشيم كه: بچه ها چون فعال هستند كمتر چاق 
مى شوند ولى متاسفانه عادات غذايى ما نيز از همان زمان كه ازلحاظ 
فيزيكى خيلى فعال هستيم شكل مى گيرد و وقتى كه تقريبا غير فعال 

مى شويم همان عادات را دنبال مى كنيم.  
* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: هيچ ژن منفردى عمل چاقى شناخته 
نشده است هر چند كه در فاميل چاقى گسترش مى يابد ولى باز هم 

جداكردن عوامل ژنتيكى محيطى مشكل است. 
* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: چاقى مى تواند نشانه اختالل عمل 
غدد تيروئيد، كاهش عمل غدد جنسى، كاهش عمل غدد هيپوفيز و اختالل 

غدد فوق كليوى باشد. 
* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: وقتى كه يك شخص چاق وزن از 
دست مى دهد پس بدن به صورت جبرانى متوجه كالرى دريافتى مى شود 
و ميزان سوخت و ساز را پائين مى آورد وبنابراين وقتى كه شخص رژيم 
را رها مى كند بدن با سوخت و ساز پائين در معرض حجم باالى كالرى 

قرار مى گيرد و بنابر اين خيلى سريع دوباره چاق مى شود. 
* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: چاقى هم با افزايش تعداد و هم 

بزرگ شدن سلول هاى چربى همراه است.
* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: وقتى وزن تعيين مى شود پيشرفت آن 
بايد به صورت منظم چك شود كه بايد حداقل يك بار در چهار هفته ولى 
نبايد بيشتر از هفته اى يكبار باشد زيرا يك وسواس وزن ايجاد مى نمايد. 
افسردگى نامناسب وقتى كه براى 2 تا 3 روز هيچ وزنى از دست نمى رود 
و خوشحالى نامتناسب اگر يك افت قابل توجه وجود دارد، ممكن است 

بوجود آيد كه هر دو ممكن است رژيم رابر هم بزند. 

* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: حتى بايك محدوديت رژيمى خفيف 
و سبك تا 3 كيلوگرم در هفته اول وزن ازدست مى رود كه به ميزان زيادى 
به مصرف ذخيره قندهاى ذخيره شده و از دست رفتن آب مى باشد.  پس 
بيمار به هيچ وجه نبايد افسرده شود اگر پيشرفت هفته اول تكرار نمى شود.
* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: يك ترازوى رژيمى كوچك در منزل 

بسيار كمك كننده است، تا وزن پرس هاى غذا، دقيق مشخص شود.  
* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: بيمارى هايى كه در چاقى شيوع شان 
افزايش مى يابد شامل بيمارى هاى قند، فشارخون، بيمارى هاى كيسه صفرا، 
وريدهاى  فتق ها،  تنفسى،استئوارتريت،  اختالالت  نقرس،  چرب،  كبد 

واريسى، التهاب پوست ناحيه كشاله ران و زير بغل مى باشد. 
* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: تخمين انرژى مورد نياز براى مديريت 
صحيح تغذيه الزم است و براى اين لحاظ اجزاى دفع انرژى روزانه (شامل 
ميزان متابوليسم پايه، مصرف وابسته به فعاليت، گرما زايى ناشى از غذا، 

انرژى مصرفى ناشى ازبيمارى ها ) الزم است.
* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: نياز روزانه انرژى در بيمارى هاى 
جدى خيلى كم از حد نرمال باالتر مى رود بيمارى خفيف ميزان متابوليسم 
پايه (م م پ) + 10درصد، بيمارى متوسط( م م پ )+ 25درصد و بيمار 
شديد (م م پ) +50درصد.  حتى در شديد ترين بيمارى نيز به ندرت 

نيازهاى انرژى از 3000 كيلوكالرى در روز تجاورز مى كند. 
* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: وزن شامل توده خالص بدن بعالوه 
بافت چربى مى باشد (در عدم وجود ورم) وزن بدن به صورت ايده آل 

مى تواند بصورت زير محاسبه شود:
* خانمها = 152 سانتى متر اول = 45 كيلو گرم به ازاى هر سانتى متر 

اضافه تر 0/9كيلو گرم. 
* آقايان = 152 سانتى متر اول = 48 كيلوگرم به ازاى هر سانتى متر 

اضافه تر 1/1 كيلو گرم. 
* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: لووتيروكسين كه هورمون مترشحه از 
غدد تيروئيد است و متابوليسم را تحريك مى نمايد، تا شواهدى دال بركم 
كارى تيروئيد نداشته باشيم نبايد استفاده شود و در برخى افراد خطرناك 
است. خواب آورها و آرامش بخش ها نيز هيچ تاثيرى ندارد مگر دركاهش 
اضطراب در افراد چاق و ادرار آورها كه بطوروسيع دردرمان چاقى مورد 
استفاده قرار مى گيرند خطر ناك بوده و هيچ ارزشى در پيشبرد كاهش وزن 
ندارد مگر اينكه بيمارداراى ادم ( ورم يا خيز) ناشى از بيمارى هاى قلبى 

ويا ساير بيمارى ها ى عضوى باشد. 
* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: رژيمى مناسب است كه شما را 
بصورت ثابت گرسنه و خسته نگه نمى دارد ويك كاهش وزن آرام و 

تدريجى بطور متوسط 1-0/5 كيلوگرم در هفته را القا مى نمايد. 
* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: رژيم هاى گرسنگى شامل كم كالرى 
وكم كربوهيدرات مى باشد كه اگرگرسنگى را بخواهيم تعريف نمائيم يك 
احساس ناراحتى است كه اكثر مردم براى مدت طوالنى نمى توانند تحمل 
نمايند.  پس علت شكست چنين رژيم هائى نيز همين است. در ضمن 
عده اى از مردم هستند كه عالقه زيادى به چيزهاى شيرين دارند و بنابراين 
اشتهاى آنها براى غذاهاى با طعم شيرين باعث مى شود كه آنها خيلى 
مشكل بتوانند به اين رژيم وفادرا بمانند. عيب ديگر اين رژيم ها اين است 
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كه جايگزين اين قندها (كربوهيدارت ها) بايد پروتئين ها كه رژيم راگران 
مى نمايند مصرف شوند. در چنين رژيمهايى پروتئين ها و چربيها محدود 

نمى شوند پس كالرى باال ممكن است كاهش وزن را مشكل نمايد.
* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: در روزه دارى هاى سخت اكثرا 
گليكوژن (فرم ذخيره اى قندها در عضله و كبد) مصرف مى شود كه 
هرگرم گليكوژن به سه تا چهارگرم آب متصل است و با مصرف آن چربى 
هم سوخته مى شود ولى همراه آن پروتئين عضالت، هورمونها،آنزيمها و 

غيره نيز از بين مى رود كه مطلوب نيست.  
* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: حاالت ناخود آگاه رژيم شما را 

تخريب مى نمايند نظير:
1) مطالعه كردن:

خستگى هميشه حين مطالعه رخ مى دهد و اين طبيعى است كه فكر 
چيزى لذت بخش نظيرخوردن خوراك مختصر باشيم پس 2 تا 3 خوراك 
مختصر بدون چربى مثل ميوه ها، كلوچه، پنيركم چربى، پاپ كورن برنامه 

ريزى مى كنيم و هر ساعت به عنوان پاداش پس از مطالعه استفاده كنيم. 
2) برنامه هاى تبليغاتى تلويزيون: 

(در مورد خوراكى ها) وقتى كه اين برنامه ها از تلويزيون پخش مى شوند 
اتاق راترك كنيد. 

3) خستگى و بى حوصلگى:
اولين علت مصرف خوراكى هاى مختصر است.  بايد فعاليت هاى لذت 
بخشى براى اوقات فراغت خود پيدا كنيد نظير جستجو در اينترنت.  

خوراكى هاى متنوع را در معرض ديد نگه نداريد حتى در يخچال زيرا 
كه وقتى ديده شوند ناخود آگاه در شما يك تحريك لذت بخش را آغاز 

خواهد كرد. اقدام همزمان شما همانا خوردن شما است.  
4) تعلل درخوردن خواركيهاى مختصر: خواركى هاى مختصر مقوى 
ولى كوچك هرچند ساعت بين غذاها مصرف كنيد. اگر اين كار را نكنيد 
خود رابراى يك پرخورى آماده كرده ايد.  سعى كنيد فاصله بين مصرف 

غذاها از 4 ساعت بيشتر نشود. 
* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: نكاتى براى افزايش سوخت و ساز 

وجود دارد:
براى افزايش سوخت و ساز هميشه صبحانه را ميل نمائيد.  اگر تا پيش 
از ظهريا بعد از ظهر براى خوردن صبر كنيد، سوخت وساز شما آهسته تر 
خواهد شد.  صبحانه نظير هيزم و سوخت وساز مانند شومينه مى باشد.  
براى افزايش سوخت وساز وعده هاى غذاهائى كوچكتر را در طول روز 

مصرف نمائيد.
6-4وعده غذاى كوچك را با فاصله 3-2 ساعت مصرف كنيد.  به 
افزايش  نباشيد.   متكى  ساز  و  سوخت  افزايش  براى  گياهى  داروهاى 
سوخت و ساز با اين ها خيلى كم است و داروهاى گياهى ارزان نيستند. 
و  سبزيجات  لوبيا،  كامل،  غالت  نظير  انرژى  پر  غذاهاى  اين ها  بجاى 

ميوه جات استفاده كنيد. 
پياده روى كنيد و از پله ها بجاى آسانسور استفاده كنيد (اگر مشكل زانو 
نداريد) بجاى هدردادن پول براى قرص هائى كه كار انجام نمى دهند، براى 
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افزايش سوخت و ساز فعاليت هاى بيشترى را در اطراف خانه انجام دهيد. 
يك پياده روى منظم را براى افزايش سوخت وساز ترتيب دهيد،حداقل 
5 بار در هفته و هر بار40-30 دقيقه، اين بهترين راه براى افزايش سوخت 

و ساز است.
وقتى كه تصميم به كاهش وزن داريد هيچگاه خودتان را گرسنگى ندهيد 
زيرا كه اين موضوع به يك كاهش سريع متابوليسم (سوخت وساز) منجر 
خواهد شد. از فواصل بيش از6-5 ساعت بى غذائى دربين وعده هاى 

غذائى بپرهيزيد. 
* وعده هاى كوچكتر غذائى رابا فواصل منظم ميل نمائيد. 

هرگز بصورت متفرق غذا نخوريد و براى هر وعده غذايى برنامه ريزى 
داشته باشيد. اشتباه شايع اين است كه برخى وعده هاى غذائى ناديده گرفته 
مى شود و خيلى كم در طول روز غذا خورده مى شود اين شما را مستعد 
مصرف غذاهاى خرده ريز(نوك زدن) بعدا در طول روز مى نمايند. خوردن 

غذا براى كاهش وزن نيازمند برنامه ريزى است. 
* هميشه بخاطر داشته باشيم كه: مايوس نشويم زيرا ازدست دادن وزن 
مى تواند خيلى مشكل باشد بخاطر سوء تفهيم در مورد غذاها و اينكه 
چگونه سوخت وساز (متابوليسم) عمل مى كند. بسيارى از غذاهائى كه 
ما فكر مى كنيم كه از نظركالرى ضعيف هستند واقعا» اينطورى نيستند ما 
آن چيزى كه فكر مى كنيم درست است را استفاده مى كنيم بدون اطالع 

ازكالرى ها و چربى هاى پنهان درون آنها. 
700-500 كالرى كمتر از ميزان سوخت وساز پايه مصرف كنيد تا بطور 
مناسب وزن ازدست بدهيد. ميليون ها تومان براى قرص هاى رژيمى، مواد 
گياهى و اختراعات عجيب و غريب رژيمى صرف مى شود.  درحاليكه 
اداره دارو و غذا بطور واضح اظهار مى دارد كه شما اگريك كاهش مختصر 
دركالرى ايجاد نمائيد و بيشتر ورزش كنيد مى توانيد وزن از دست بدهيد. 
آنها همچنين در برابرمصرف مكمل هاى رژيمى كه ادعا مى شود كه 
چربى رابه دام مى اندازد، چذب چربى رامتوقف مى نمايد، چربى را از 
بدن بيرون مى اندازد و افزايش متابوليسم يا كاهش اشتها را ايجاد مى نمايد، 
هشدار مى دهند بسيارى از اين مكمل ها براى سالمتى خطرناك هستند و 

آنطوركه تبليغ مى شود عمل نمى نمايند.
* مى توانيد وزن از دست بدهيد ودرعين حال در طول روز هم غذاهاى 

خوشمزه استفاده نمائيد.  شما مى توانيد از همبرگر هاى خانگى كه از 
گوشت بدون چربى هستند، پنير كم چربى ونان گندم كامل كه كالرى 

مشابه داشته و چربى كمترى داشته باشد استفاده نمائيد.  
كلك كار دراين است كه چيزيكه معموال مى خوريد را تعديل نمائيد.

برچسب هاى روى غذاهائى كه از فروشگاه مى خريد را بخوانيد چون به 
ارزيابى ميزان كالرى و چربى كمك خواهد كرد وديد بهترى براى برنامه 
ريزى و عده هاى غذائى به شما مى دهد.  پس شما مجبور نيستيد كه تمام 
مواد غذائى مورد عالقه خودتان رارها كنيد بلكه با يك برنامه خوب 

رژيمى مى توانيد وزن از دست بدهيد. 
* هميشه بخاطر داشته باشيم كه: ماهى داراى نوعى اسيد چرب است 
بنام (امگا )3 كه باعث كاهش فشارخون، ترى گليسريد و افزايش زمان 
انعقاد خون مى شود وبنابراين باعث كاهش خطر بيمارى هاى قلبى عروقى 
مى شود.  ماهى هائى كه داراى بيشترين ميزان اين چربى هستند شامل شاه 

ماهى، قزل آال، ماهى خال خالى و ساردين و اره ماهى مى باشند.
ولى بايد بدانيم كه هميشه بصورت سرخ نشده، كبابى يا آب پز مصرف 
مواد  علت  و به  است  روغن  حاوى  تن  ماهى  درضمن كنسرو  شوند. 
نگهدارنده و نمك و نيز روغن كه مربوط به خود ماهى نمى باشد و براى 

افراد با بيمارى هاى قلبى عروقى توصيه نمى شود.  
* هميشه بخاطر داشته باشيم كه: اسيد چرب «ا مگا 3» عالوه بر ماهى 
در بعضى دانه ها مانند گردو، سويا، پنبه دانه و كره بادام زمينى وجود دارد.  
در گندم نيز وجود دارند ولى بايد به مقدار زياد استفاده شوند تا همان 
خواص موجود در ماهى را بوجود آورند. FDA (سازمان دارو و غذا ) 
ميزان مصرف اسيد چرب «ا مگا 3» رابه ميزان كمتر از2 گرم در روز تائيد 
كرده است زيرا ميزان بيشتر آن ممكن است منجر به خونريزى يا سكته 

مغزى شود. 
* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: (لپتين) توسط سلول هاى چربى توليد 
مى شود وبه عنوان يك عالمت كه بدن داراى ذخائر انرژى كافى مى باشد 
عمل مى كند.  پس اگر لپتين از خارج وارد بدن شود بدن مصرف مواد 
غذائى را محدود مى كند وميزان سوخت وساز را افزايش مى دهد و الغرتر 
مى شود، ولى در طى يك رژيم غذائى عكس اين قضيه اتفاق مى افتد 
يعنى باكاهش ذخائر چربى لپتين كاهش يافته و اشتها به غذا زيادتر شده 
وسوخت وساز توسط بدن كاهش مى يابد و در نتيجه كاهش وزن روند 

كندتر خواهد داشت. 
* هميشه بخاطر داشته باشيم كه: فيبرهاى مواد غذايى، موادى هستند كه 
به هضم دستگاه گوارش انسان مقاوم هستند واساسا به دو نوع قابل حل و 
غيرقابل حل در آب طبقه بندى مى شوند. قابل حل ها درآب حل مى شوند 
وتشكيل يك ژله ضخيم را مى دهند و مثال آنها شامل پكتين ميوه ها (بسيار 
قابل حل) ميوه ها( بسيار قابل حل) و پسيليوم(اسفرزه) كه معمولترين فرم 
پيشنهادى حجم دهنده و نسبتا قابل حل است مى باشد.  قابل حل ها باعث 
تغذيه باكترى هاى روده شده و در نتيجه تخميرآنها اسيدهاى چربى با 

زنجيره كوتاه ايجاد مى شود. كه اين اخيرآثار نسبتا زيادى دارد. 
اول اينكه سلول هاى روده بزرگ را تغذيه كرده و منجر به بهبود آسيب 
ديده ها شده و مانع از ايجاد سرطان مى شود و اينها وقتى كه ازجدار روده 
جذب مى شوند به كبد رفته و باعث كاهش توليد كلسترول مى شوند 
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بنابراين منجر به كاهش ميزان كلسترول سرم مى شوند. اينها منجر به 
جلوگيرى از توليد مخمرها و بيمارى هاى با منشا باكتريال نيز مى شوند 

مثال خوب اينها شامل سبوس جو است كه نسبتا قابل حل است. 
فرم غير قابل حل مانند سبوس گندم اثرات باال را ندارد ولى سموم روده 
را غير فعال كرده و مصرف زياد آن منجر به كاهش خطر سرطان روده و 
پستان مى شود،نيز منجر به كاهش بيمارى هاى انگلى و باكتريال مى شود. 
چيزى كه مسلم است كه بايد مخلوطى از اين دو مصرف شود كه مانع از 

سرطان و بيمارى هاى قلبى و بيمارى هاى انگلى وباكتريال روده ها شود. 
بهترين منابع مخلوط اين دو نيز شامل دانه هاى غله اى پااليش نشده 
شامل جو، برنج قهوه اى، گندم كامل، نخود، لوبيا و كدو است و در بين 

ميوه ها بهترين آنها شامل سيب و توت مى باشد.
* هميشه بخاطرداشته باشيم كه: ميوه هاى حاوى پتاسيم شامل زردآلو، 
شليل،  هلو،  انبه،  خربزه،  انجير،  خرما،  طالبى،  يا  موز،گرمك  آووكادو، 
پرتغال، تمبر هندى، كشمش، ريواس و سبزيجات حاوى پتاسيم شامل 
كنگر، لوبيا، بروكلى، هويج خام، سبزيجات بابرگ سبز تيره، زردك يا 
هويج وحشى و ساير غذاهاى حاوى پتاسيم شامل سيب زمينى(تنورى 
باپوست)، كدوتنبل، كدوى زرد، گوجه و غالت، حبوبات، دانه آفتابگردان، 
آجيل، مالس، كاكائو، ماهى تازه، گوشت گاو، گوشت ران مرغ مى باشد.

* هميشه بخاطر داشته باشيم كه: وقتى ما مى خواهيم چيزى بخوريم 
و در ضمن كالرى كمترى را وارد نمائيم از ساالد استفاده مى نمائيم ولى 
گاهى اين ساالد ناخواسته از يك همبرگرپركالرى تراست براى تهيه ساالد 

بهتر است از نكات زيراستفاده كنيم. 
* سبزيجات با برگ سبز تيره را انتخاب نمائيد: اساس هر ساالد سبزى 
و كاهو است معموال ما برگهاى روشن ترى رادوست داريم ولى بايد 
بدانيم كه ويتامين C و A كافى در برگ هاى تيره تر وجود دارند پس به 
عنوان يك قانون كلى هر چه سبزيجات تيره تر باشند ساالد بيشتر مواد 

غذايى دارد. 
* به بشقاب خود رنگ اضافه نمائيد: وقتى كه مابه غذا و ساالد مواد 
رنگى طبيعى اضافه مى كنيم نه تنها به سبزيجات و ميوه جات تازه دست 
مى يابيم بلكه احتمال مصرف آنتى اكسيدان ها و ويتامين ها را تقويت 
مى نمائيم. (آنتى اكسيدان ها مانع از اكسيد شدن و از بين رفتن سلول ها 
مى شوند) انتخاب غذاها با رنگ هاى درخشان يك راه ساده است براى 
انتخاب سالمترين غذاها كه حاوى چربى كم و عارى ازكالرى اضافه 
مى باشند. اينها از نظر انرژى غذائى غنى و از نظر كالرى پائين هستند آنها 

بدون اضافه كردن كالرى، به غذا رنگ و مزه وقوام مى افزايند. 
* مثال هائى از مواد رنگ دار خوب شامل:

ـ فلفل سبز، هويج كوچك،گوجه قرمزكوچك، فلفل وكلم قرمز، سير، 
پيازحلقه شده، قارچ وتره فرنگى خرد شده، پرتقال و گريپ فروت حلقه 

شده مى باشند اينها حاوى بتاكريپتوگزانتين هستند.
- رنگ مارچوبه و تره حاوى فالونوئيد هستند كه تخريب سلول ها را 

مهارمى كند. 
- به ساالد مواد غذايى كامل نظير پنيركه ارزش غذايى باال دارد و حاوى 
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كلسيم است و لوبيا كه منبع غنى پروتئين، چربى پائين و از نظر آهن و 
ويتامين B و فيبر نيز غنى است بيفزائيد. با اضافه كردن نصف كاسه لوبيا 
قرمز يا نخود به ساالد، ميزان مجاز از دانه ها كه سرشار از كالرى ولى پر 

از كلسيم و آهن هستند به ساالد اضافه نمائيد. 
دانه هاى گل آفتاب خشك شده (يك مشت) دانه كنجد (يك مشت) نيز 
مى توان استفاده كرده يا از منابع غنى پروتئين با چربى پائين نظير سفيده 

تخم مرغ جوشيده (بدون زرده) استفاده شود.
* سس رابا خود ببريد (صرف غذاى بيرون از منزل) و يا تقاضا كنيد 
كه روى ساالد ريخته نشود چون وقتى سس در كنار ساالد باشد كنترل 
بيشترى روى سس مصرفى كه معموال داراى كالرى بسيار زيادى است 
و اكثرآن هم از چربى تامين مى شود خواهيد داشت و بجاى استفاده 
ازسس هاى چرب از روغن زيتون يا سركه استفاده كنيد و از سبزيجات 
براى طعم دادن استفاده نمائيد. سبزيجات مى توانند مصرف نمك را كاهش 

دهند
* از سبزيجات آغشته به چربى پرهيز كنيد.

* هميشه بخاطرداشته باشيم كه: آيس تى Icetea ، چاى با يخ شيرين 
شده، وآب ميوه ها كالرى زياد دارند و براى افراد با اضافه وزن و ديابتى ها 
مناسب نيستند. پس بهترين نوشيدنى آب است. مصرف آب ميوه ها بايد 
محدود يا بايد رقيق شوند. تحقيقات اخير نشان مى دهد كه مصرف 360 
ميلى ليترآب ميوه يا بيشتر در كودكان باعث چاقى مى شود (جالب است 
بدانيم كه اينها در مورد آب ميوه هاى طبيعى است بدين ترتيب ميزان آب 

ميوه هاى مصنوعى مشخص مى شود ).
* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: فيبرهاى رژيم موجود در نان هاى 
كه  غذايى  وعده هاى  كه  مى شود  باعث  دار)  سبوس  (نانهاى  خانگى 
بصورت اجتناب ناپذيركوچك هستند را بيشتر رضايت بخش نمايد و 

به پيدايش حس سيرى كمك نمايد و ويتامين ها و عناصر الزم را تامين 
نمايد.  با مصرف اينها به مواد و ويتامينهاى تكميلى نيازى نيست، ولى 
ممكن است كمبود آهن بوجود آيد پس هموگلوبين بايد مرتب چك شود 

ودر صورت نياز آهن تكميلى داده شود. 
* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: داروهاى ضد اشتها جانشين براى 
رژيم الغرى و تغيير شديد عادت هاى غذائى نيستند، دربهترين شرايط آنها 
يك كمك هستند تا حتى االمكان شخص بيشتر به رژيم وفادار بماند و 
بنابراين هيچ توجيهى وجود ندارد كه اين داروها در اول درمان استفاده 

شوند. 
* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: اگرمصرف كالرى كمتر از 1000 كيلو 

كالرى در روز است يك مولتى ويتامين تكميلى نياز است.  
* هميشه بخاطر داشته باشيم كه: 75درصد زنان به نياز روزانه كلسيم 
خود دست نمى يابند. كلسيم در استحكام دندان ها و استخوان ها و انقباض 
عضالت و ضربان قلب كمك مى كند و نقصان كلسيم منجر به پوكى 
استخوان مى شود پس بايد حدود 1200 ميلى گرم در روز كلسيم مصرف 
شود. بهترين نوع كلسيم شامل لبنيات نظير شير ماست و پنير است. 
يك وعده غذا با پنير فقط 20درصد ميزان تعيين شده را تامين مى نمايد 
سايرغذاهايى كه مى توانند كلسيم را تامين مى نمايند شامل سبزيجات با 
برگ سبز تيره، لوبياى خشك شده، وآب ميوه هايى شامل كلسيم غنى شده 

و غالت مى باشد. 
ورزش ها با تحمل وزن نيز نظير راه رفتن، دويدن، يا ساير فعاليت هاى 
فيزيكى در اكثر روزهاى هفته مى تواند به استحكام استخوان ها كمك 

نمايند.
* حقايقى در مورد كلسيم ( تيم روابط عمومى انجمن رژيم آمريكا) 

حداقل 5  آمريكا  سرطان  انجمن  كه:  باشيم  داشته  بخاطر  هميشه   *
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وعده ميوه و سبزيجات و حداقل يك وعده غالت سرشار از فيبر را 
درهر روزتوصيه مى كند كه طبق آمار نظارت ملى بر پرسشگرى در مورد 
سالمتى و تغذيه  فقط 23درصد آمريكائى ها اين مورد را رعايت مى كنند.

* هميشه بخاطر داشته باشيم كه: گوشت قرمز بيشتر از چهار مرتبه در 
هفته نبايد مصرف شود بطوركلى هر پروتئين حيوانى داراى كلسترول 
است پس هر روز بايد كمتراز 200 گرم از گوشت قرمز بدون چربى، مرغ 
يا ماهى استفاده شود.  گوشت هاى پرورده نظير سوسيس و از اين قبيل 
هم مصرفش بايد محدود شود.  بايد مصرف مواد گياهى نظير لوبيا، عدس، 
نخود همراه برنج و يا ماكارانى و الزانيا با يك سس گوجه بدون چربى 

بجاى اين ها استفاده شود. 
* هميشه بخاطر داشته باشيم كه: گوشت سفيد بوقلمون 8 درصد چربى 
و از مرغ 24 درصد مى باشد كه اگر پوست آن يا قسمت هاى تيره آن را 
استفاده كنيم ميزان چربى بيشتر هم مى شود.  پس مرغ را حدود 200 گرم 

و پوست كنده استفاده مى كنيم. 
و  (هوازى)  ايروبيك  ورزش هاى  كه:  باشيم  داشته  بخاطر  هميشه   *
مقاومتى (با وزنه) دو روش اوليه ورزش هستنـدكـه بيشتـرين مناسبت را 
بـراى درمـان افـرادى كه اضـافه وزن دارند، دارا مى باشند.  ورزش هاى 
ايروبيك با عث افزايش سوخت و ساز شده و منجر به افزايش انرژى 
دفع شده و در نتيجه كاهش وزن مى شوند. اين ورزشها وقتى بايك رژيم 
با پروتئين مناسب ولى چربى كم تركيب شوند باعث بهبود و تسريع 
اكسيد شدن و سوخته شدن چربى ها مى شوند. ورزشهاى مقاومتى حجم 
عضله را افزايش مى دهند و منجر به يك افزايش سوخت و ساز درحال 
استراحت به ميزان 7-3 درصد مى شوند.  ثابت شده است كه درخانم ها 

ورزش هاى مقاومتى بيشتر باعث كاهش وزن مى شود.
* هميشه بخاطر داشته باشيم كه: يك پياده روى تند به مدت يك ساعت 
بهترين ورزش است براى كاهش وزن ولى اين پياده روى ممكن است 
بصورت گاهگاه لذت بخش باشد ولى اگر 7 روز هفته، در تمام مدت 
سال و درتمام شرايط آب و هوايى تاكيد شود، ممكن است فرح بخش 
نباشد، ولى بهر حال هر مشكلى هم مى تواند بصورت عادت، جزئى از 
زندگى شود و مضافا براينكه ورزش از تحليل عضالت و استفاده ناكافى 
از عضالت جلوگيرى مى كند. استفاده ناكافى از عضالت تنه و اندام هاى 
سيستم تنفسى و عضله قلب خطر اختالالت ارتوپديك، تنفسى و گردش 

خون را در بيمار افزايش مى دهد. 
* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: امكان دارد به جاى استفاده از ماشين 
پياده روى نماييم و به جاى استفاده از آسانسور، از پله ها استفاده نماييم و 

سرگرمى هايى را انتخاب كنيم كه نياز به فعاليت فيزيكى دارد.
* هميشه بخاطر داشته باشيم كه: ورزش را حتى االمكان در اوقات معين 

و بطور مداوم انجام دهيم.
* هميشه بخاطر داشته باشيم كه: بهترين فعاليت بدنى راهپيمائى است 
زيرا مقرون به صرفه و كم خرج است احتياج به خريد لوازم ورزشى 
ندارد، نياز به كرايه زمين ندارد، نيازى به عضويت در باشگاه ندارد و ايمن 

ترين نوع ورزش است. 
* هميشه بخاطر داشته باشيم كه: پياده روى حتى پس از رسيدن به وزن 
مطلوب هم بايد ادامه يابد زيرا ممكن است يك روز انسان يك ليوان 

شير و يا بستنى عالوه بر رژيم خود مصرف كند كه اين كالرى اضافه اگر 
حذف نشود به صورت چربى خيلى زود مجددا در بدن شما جا گرفته 

وزن شما را باال مى برد. 
* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: در افراد چاق شروع فعاليت بدنى 
مشكل است چون آنهايك بار اضافه كه همان وزن توده چربى آنهاست را 
بايد حمل نمايند و نيز اين ها سيستم هاى گردش خون و تنفس غير كارا 

دارند چون اين سيستم ها با يك كار اضافى هميشه درگير هستند.
* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: ورزشى كه سوخت و ساز بدن 
را شديدا باال مى برد و اشتها را زياد مى كند و رژيم را به هم مى زند 
آن راهپيمائى منظم يا نرمش شما نيست، بلكه تمرينات سخت و طاقت 

فرساى قهرمانان ورزشى است.
* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: ماساژ و ارتعاش دهنده ها و ساير 
وسايل فيزيكى وزن اضافى را از بين نمى برد (البته اگر همراه رژيم مناسب 
و فعاليت بدنى مناسب باشد چاقى موضعى و سايز را تغييرخواهد داد).  

* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: تعريق بيش از حد كردن در حمام 
سونا باعث كاهش آب بدن مى شود كه بزودى جايگزين مى شود و چربى 

را از بين نمى برد. 
* هميشه به خاطر داشته باشيم كه:

اضافه وزن در افراد بدون فعاليت به دو دليل است: 
1) عدم دفع كالرى هاى اضافى 

2) مشخص شده است كه گرفتن انرژى و دفع آن فقط وقتى توسط بدن 
مى تواند باالنس شود كه يك ميزان متوسطى از فعاليت وجود داشته باشد. 
در يك مقطع با فعاليت كم و صرف غذاى بيشتر به طورحيرت انگيزى 

اضافه وزن خواهيم داشت. 
وزن  اضافه  درمان  مديريت  كه:  باشيم  داشته  خاطر  به  هميشه   *
وقت گيراست و فواصل بين ويزيت ها و ميزان زمانى كه يك پزشك درهر 
ويزيت نياز دارد، در بيماران مختلف ممكن است خيلى متنوع باشد برخى 
ممكن است به ويزيت هاى اوليه نياز داشته باشند. برخى ممكن است 
مشكالت سالمتى داشته باشند كه نيازمند ارجاع به متخصصين باشند.  

با يكنواخت شدن كاهش وزن فاصله ويزيت ها مى تواند طوالنى ترشود.
و  نا اميدى  علت  به  است  ممكن  معين  ويزيت  يك  حضوردر  عدم 
سرخوردگى بدنبال عدم توانائى درحفظ رژيم باشد كه بايد پيگيرى شود. 
* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: يكى از درمان ها براى اشخاصى كه 
چاقى زندگى آنهارا مختل كرده است، جراحى است كه در آن حجم معده 
كم مى شود هر چند مطالعات نشان داده است كه افرادى كه معده شان 
تحت جراحى كوچك مى شود نسبت به يك رژيم متناسب فقط كمى 
بيشتر وزن كم كردند ولى دريك مطالعه 2 ساله، گروه جراحى شده وزن 

كم شده را بهتر حفظ كردند. 
* هميشه به خاطر داشته باشيم كه: يك اقدام جراحى كه غذاى مصرفى را 
كاهش داده ويك ضرر دائمى را ايجاد نمى كند و به آسانى قابل برگشت است 
اين است كه دو فك را سيم پيچ مى نماييم.  بيمار صحبت مى كند و مى آشامد 
ولى نمى تواند بجود  او به يك رژيم مايعات براساس شير با يك ميزان كم انرژى 
محدود مى شود. اين اقدام در برخى از بيماران موثر بوده است. ولى بسيارى به 

عادت هاى خوراكى قبلى بازگشته اند وبه وزن قبل از اين عمل رسيده اند. 
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بقيه از صفحه 5

جدول

و معنوى خانم و آقاى نصرتى از يك سو و با همدلى و پشتكار آقاى كيهان، 
مدير آن. شركت كتاب از روز نخست حضور دريچه با آن همكارى كرده است 
و هنوز همان سياق ادامه دارد و از فرهنگ ياران مقيم منطقه ولى هم چنان 
مى خواهم كه اين نهاد فرهنگى را با استقبال از آن و خريد هر چه بيشتر از آن 

يارى كنند.

يكشنبه 27 اكتبر
توسط  نيا  بابك  اردشير  دكتر  و  آيينه چى  پروفسور  از  بزرگداشت  برنامه 
فدراسيون يهوديان ايرانى بسيار با شكوه بود. همه دست اندركاران بسيار زحمت 
كشيده بودند به ويژه خانم ها شهال جاودان و الهام يعقوبيان و آقاى مهندس 
نظريان. سخنرانى ها هم همه خوب بود به شرطى كه وقت بيشترى مى داشتيم 
و يا سخنرانى ها كوتاه تر. آقاى همايون خسروى و همكارانش نيز در نواختن 
سازهاى  موسيقى  و هم چنين همراهى با سه دختر جوان كه سرودهاى ملى 
ايران- امريكا و اسراييل را به طرز شايسته اى خواندند، بسيار خوب عمل كردند. 
آقاى دكتر شيرزاد ابراهيميان كه از دوستان هر دوى اين دانشمندان بود خاطره اى 
از دكتر فرهاد (نام كامل : احمد فرهاد معتمد) رييس دانشگاه بيان داشت كه در 
مجلس روز دفاع از تز دكتر آيينه چى حضور داشته است و پس از استماع به 
پشت تريبون مى آيد و مى گويد شاهد هم چنين مجلسى سال ها قبل در فرانسه 
بوده كه رياست دانشگاه پس از دفاع دانشجو از تزش به پشت تريبون مى رود 
و مى گويد كه من رييس دانشگاه هستم ولى هيچ از سخنرانى و دفاع سر در 
نياوردم و دكتر فرهاد مى افزايد بنده هم همچنين از دانش و بينش دكتر آيينه چى 

كه نشان از لياقت جوانان دارد، چيزى سر در نياوردم. 
ناگفته نماند اين دكتر فرهاد بُت نوجوانان  و جوانان هم نسل من بود  كه به 
عنوان رياست دانشگاه تهران از ورود نيروهاى پليس و نظامى به داخل محوطه 
دانشگاه تهران در دوران نخست وزيرى دكتر منوچهر اقبال جلوگيرى به عمل 
آورد و همين سبب شد كه از رياست دانشگاه خلع شود ولى رياستش بر دل ها 

ماند و قهرمانى اش  بيادگار.

4 نوامبر
امروز مصادف است با سالگرد گروگان گيرى ديپلمات هاى آمريكايى كه 
روز بسيار شومى براى ايران و ايرانى است از يكسو ما ايرانيان را كه شهره به 
مهمان نوازى هستيم، در جهان بى اعتبار كرد و از سوى ديگر رژيم خونخوار 
و جنايتكار خمينى را تثبيت. البته حكومت هاى بى لياقت گذشته نيز بارها در 
طول تاريخ ما را بى اعتبار و خانه و كاشانه امان را بر باد داده اند از جمله محمد 
خوارزمشاه است كه فرستادگان چنگيز را كه 400 نفر بودند و با تحف و هدايا 
آمده بودند بكشت و به بهانه قتل آنان چنگيز، با گسيل لشگر جرار خود دمار 
از روزگار ايرانيان بدر آورد. با خوانش تاريخ و به كار بستن كارهاى صحيح و 

دورى جستن از كارهاى ناصحيح  از تكرار اشتباهات پرهيز كنيم.

پرونده اين شماره ايرانشهر به موضوع آموزش در ميان ايرانيان خارج از ايران 
و به ويژه آموزش زبان فارسى پرداخته است كه من اين جا نگاهى به  كتاب هاى 
آموزشى توسط ناشران در  سى و چند سال  پيش مى اندازم و البته به اختصار: 
از همان روزهاى نخستين تولد شركت كتاب يعنى ژانويه 1981، انتشار كتاب 
آن هم به زبان فارسى و به ويژه از نوع آموزشى اش ضرورى، قطعى و مسلم 
بود. مردمى كه ناخواسته و به ناچار به صورت انبوه به خارج از كشور كوچيده 
بودند فقط به خاطر حفظ جانشان از گزند حكومت خونخوار و جاهل خمينى 
نبود كه تن به اين مهاجرت داده بودند. آنها آمده بودند كه كودكان و نوجوانان 

خود را نيز از دام اين وحشيان و سيستم آموزشى حاكم بر آن برهانند و تازه در 
غربت بود كه  دريافتند كه چه دشوار است همه جنبه هايى كه به آموزش مربوط 

مى شد را به مانند زمانى كه در ميهن مالوف بودند را داشته باشند.
آموزش هاى بسيار مبرم و فورى از اين قرار بودند:

* آموزش زبان خارجى كشورى كه مقيم آن شده بودند. 
در اين جا شركت كتاب با دسترس قرار دادن فرهنگ هاى زبان انگليسى و 

كتاب هاى گرامر و نوارهاى لينگافن يار و ياور مردم بود.
ديكشنرى هاى حيم را از روان شاد يهودا بروخيم تهيه مى كرديم.

ديكشنرى آريان پور به همت انتشارات مزدا (دكتر على جبارى) فارسى به 
انگليسى و انگليسى به فارسى در يك جلد عرضه مى شد.

نوارهاى لينگافون و دو نوار و يك كتاب از آقاى داود شومر و سپس نوارها و 
كارهاى مفصل تر  مرحوم افتخارى. 

*آموزش مسائلى از زندگى در  كشورى  كه مقيم آن شده بودند.
مهمترين آن  گذراندن امتحان آيين نامه و گرفتن گواهى نامه رانندگى بود و 
هنوز هم هست و سپس قوانين مهاجرت كه در اين زمينه آقاى داوود شومر 
كتابى منتشر كرد و ساير موارد قانونى كه در اين زمينه شركت كتاب، دو كتاب 
منتشر كرد حسابدارى در امريكا به همت منصور شناسافر و همكارى دكتر 
حسين شيالتى و كتاب شركت هاى تضامنى و نسبى به همت دكتر حسين 

شيالتى.
*آموزش زبان فارسى به نونهاالن

انتشارات مزدا يك پوستر درخت الفبا و يك كتاب الفبا و موسسه ايران بوكز 
نيز كتاب فارسى اول دبستان به همت خانم ليلى ايمن آهى و شركت كتاب هم 
كتاب هاى فارسى اول دبستان تا اول راهنمايى دوران پيش از انقالب را تجديد 

چاپ كرد.

روى جلد كتاب فارسى اول دبستان از شركت كتاب
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