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نكته به نكته مو به مو

بيژن خليلى
دشنه دشمن در پشت دوست

چند سال پيش، به پيشنهاد نگارنده و با موافقت مدير آمريكايى راديو 
ايران (670 اى – ام ) -John  Paley-  و با همدلى آقاى حسين حجازى، 
مدير برنامه هاى ايرانى وقت آن، هر پنج شنبه شب برنامه راديويى ايرانشهر 
به مدت دو ساعت به روى آنتن راديو مى رفت. اين برنامه جنگى بود 
فرهنگى – سياسى و آموزشى كه از سوى من و همكاران ما در شركت 
كتاب تهيه مى شد و به شنوندگان پيشكش مى گشت. در يكى از برنامه ها 
كه ويژه يكصدمين سالگرد تولد قمرالملوك وزيرى بود آن را به روان او 
و هم چنين به يكى از مجريان دوست داشتنى راديو "تقى روحانى " تقديم 
كردم. از پيش از اجراى برنامه خانواده روحانى كه مقيم لوس آنجلس 
هستند را از اين برنامه آگاه كرده بودم و آن ها در شب اجراى برنامه به 
تهران و به او تلفن مى زنند و تقى روحانى از طريق تلفن برنامه را تمام 

مدت گوش مى دهد. 
در آن برنامه من صداى تقى روحانى اين پيشكسوت و آن صداى به 
معناى واقعى روحانى را كه در سال 1337 از راديو به مناسبت درگذشت 
قمرالملوك وزيرى ضبط شده بود پخش كردم. خانواده روحانى بعد از 
پخش برنامه به من اطالع دادند كه تقى روحانى در حال شنيدن برنامه 
راديويى اشك مى ريخته و مى گريسته است. من اطمينان دارم  كه فقط او 
وتنها او نمى گريسته است. چرا كه خود من و همه همكارانم در شركت 
كتاب و همه آنهايى كه آن شب،  صداى او را شنيدند بر آن چه كه بر ايران 
و ايرانى رفت و بر آن ستمى كه  بر تقى روحانى رفت ( جنايتكاران اسالمى 
در همان روزهاى نخست انقالب او را ربودند و با دستان ناپاكشان، زبانش 

را بريدند) گريسته اند.
اين شماره ايرانشهر را به اتفاق دكتر مهدى آقازمانى و همه همكاران 
ايرانشهر به تقى روحانى، به گريه هاى او، به همه همكاران او و به همه 
هم ميهنانمان كه از شنيدن و ديدن صدا و تصوير اين فرهيختگان (كه در اين 
شماره ايرانشهر از آنان يادشده و همه ديگرانى كه فقط به دليل كمبود جاى 
ايرانشهر از يك سو و از سوى ديگر بضاعت محدود ايرانشهر از آنان يادى 

نشده) محروم شدند پيشكش مى كنيم.
زادروز  فريدون فرح اندوز نهم اسفند ماه است و هديه تولد او از  رژيم 
جنايكار اسالمى سند مقابل است كه در روزنامه اطالعات مورخ نهم اسفند 

ماه بركنارى 50 مدير و چهره معروف راديو تلويزيونى را  اعالم مى كند. 
تصفيه ها و پاكسازى هاى بسيار زيادترى در اين سازمان به وقوع پيوست 
كه مجال پرداختن به همه آن ها نيست ولى همين اعالميه و نتايج آن مى تواند 
بر همه آن ها تسرى يابد. برخى از اين افراد را تيرباران كردند( محمد على 
جعفريان – پرويز نيكخواه)، برخى از آن ها يا در غربت و يا در خاك ميهن 
روى در نقاب خاك كشيده اند ( تورج فرازمند- ايرج گرگين) برخى را 
خانه نشين كردند(عطا بهمنش) ولى اگر يك بار ديگر به اين فهرست نگاه 
كنيم شعله مبارزه با اهريمن جمهورى اسالمى را همين افراد در خارج از 
ايران روشن نگاه داشتند و به همين جهت همه عاشقان ايران و هواداران 
آزادى، زحمات آنان را ارج مى نهند و دور نخواهد بود كه با سرنگونى 

جمهورى اسالمى جايگاه واقعى خود را مجددا به دست آورند.
بى ترديد، اينكه تصفيه ها به جاى نهادهاى تصميم ساز دولتى و دربارى 
از سازمان راديو تلويزيون ملى ايران آغاز مى شود حامل پيامى مهم است. 
پيامى كه نشانگر سبوعيت و عوام فريبى توامان سردمداران انقالب اسالمى 
در ايران است. اگر به اعتماد و مهر مردم ايران به يكايك چهره هاى راديو 
و تلويزيون شان بنگريم و با مرور حوادث سى و پنج سال گذشته همچنان 
بياد بياوريم كه چگونه هريك از اين عزيزان كه همچنان بر سر عهد خود با 
مردم ايستادند و صداى رساى آنان در هر گوشه و كنارى كه بودند، همچنان 
از اين محبوبيت برخوردارند. مى توانيم درك كنيم چگونه است كه خمينى، 
در آغاز كار خود، راديو و تلويزيون را به دست يكى از نزديك ترين كسان 
خود مى سپارد و حتى مدتى بعد او را نيز از سر راه بر مى دارد تا از راديو 
و تلويزيونى ملى ايران كه با پول نفت و ماليات مردم آن سرزمين تاسيس 
و تجهيز شده بود، براى خود و ايادى وطن فروشش بوقى تبليغاتى بسازد. 
بوقى كه در سال هاى بعد قريب به يك ميليون جوان ايرانى را با شستشوى 
مغزى راهى جبهه هاى جنگى كرد كه جز هواى فتح كربال و قدس در مغز 
خمينى هيچ دليلى براى ادامه آن وجود نداشت. با اين توصيف مى توان به 
درستى دريافت چگونه دشنه دشمن ملت ايران ابتدا در پشت دوستان ملت 

فرو رفت تا بعد گردن جوانان وطن را ببرد.
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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

چند نكته مهم درباره پرونده اين شماره
در اواخر ماه نوامبر گذشته بود كه در محفلى چند عكس از دوران جوانى 
فريدون فرح اندوز را به اتفاق خودش مرور مى كرديم. در همين اثنا بود كه 
بر آن شديم تا در مجله ايرانشهر ثمره يك عمر تالش فرهنگى او را مورد 
ستايش قرار دهيم. از همين رو در اين شماره تصوير او را روى جلد اين 

شماره مجله ايرانشهر مى بينيد.
در پى اين مهم بود كه به درستى دريافتيم همه اهالى فرهنگ و هنر و 
مجموعه تالش هاى آنان كه در اين سال هاى غربت و دورى از وطن بى هيچ 
چشمداشتى انجام شده است، در بقاى رسانه هاى فارسى زبان در خارج از 

ايران موثر بوده است.
بى ترديد هرگام چه بزرگ و چه كوچك، از نوشتن يك صفحه در يك 
مجله فارسى زبان گرفته تا تاسيس و راه اندازى يك مجموعه معظم رسانه اى 
تلويزيونى  و  راديو  يا  و  خبرى  مراكز  از  برخى  در  آن  شاهد  اكنون  آنچنان 
هستيم همه و همه در پديد آمدن فضاى رسانه اى ايرانيان خارج از كشور و 

استمرار آن تا به امروز موثر بوده است.
زبان  فارسى  رسانه هاى  مديران  همه  به  نهادن  ارج  ضمن  توصيف  اين  با 
و دست اندركاران آن اعم از آنان كه از پيش از انقالب در اين حرفه تجربه 
اندوخته اند و چه آنان كه در سال هاى غربت به اين امر مهم روى آورده اند، 
ايرانشهر  مجله  شماره  اين  پرونده  در  خود  بضاعت  حد  در  تا  شديم  آن  بر 
در  كه  بپردازيم  ايران  ملى  تلويزيون  راديو  چهره هاى  از  برخى  معرفى  به 
سال هاى غربت نيز همچنان بر موج راديو وتلويزيون هاى گوناگون كوشيدند 

تا با مردمى كه ولى نعمت خود مى دانستند  حفظ ارتباط كنند.
خصوصا  گراميان  ديگر  زحمات  نافى  عزيزان  اين  معرفى  ترديد  بى 
چهره هاى  ديگر  و  اجرايى  پرسنل  و  ادارى  مديران  فنى،  دست اندركاران 

رسانه اى نيست.

نكته قابل ذكر ديگر آنكه ليست كسانى كه در اين شماره به آنها پرداخته ايم 
در حقيقت بر اساس مقدورات ما در زمان كوتاه منتهى به انتشار مجله آماده 
شده است و بى ترديد جاى نام و ياد بسيارى از عزيزان در اين ليست خالى 
است كه به زودى و با تكميل تحقيقات، بيوگرافى اين عزيزان نيز در نسخه 

الكترونيكى مجله ايرانشهر منتشر مى شود.
در انتشار زندگى نامه گراميانى كه در اين شماره به معرفى آنها پرداخته ايم 
هيچ گونه ترتيبى مد نظر نبوده است و به استثناى شادروانان گرگين، ثابت 
ايمانى و فرخ زاد كه به احترام در ابتدا آمده اند كوشيده ايم تا درست به مانند 
امواج گوناگون رسانه هاى مختلف و بدون در نظر گرفتن هيچگونه ترتيب 
دوستان  اين  معرفى  به  فقط  و  فقط  يا...  و  شهرت  ميزان  سنى،  الفبايى، 

پرداخته باشيم.
با  مخاطبان  بيشتر  نزديكى  شماره  اين  پرونده  در  ما  تالش  بى ترديد 
كسانى است كه ساليان متمادى عمر خود را فقط و فقط با عشق به  مردم 
ايشان  يكايك  است كه  سپرى كرده اند و بر همگان واضح  كشورمان  عزيز 
مى توانستند در موقعيت هاى شغلى متفاوتى در اين سوى دنيا بار مسئوليت 
رسانه اى خود را بار ديگر به دوش نگيرند اما آنها نه تنها از زير اين بار شانه 
خالى نكردند، بلكه در شرايط سخت اين سال ها همواره كوشيدند تا  دركنار 
بايد  كه  باشند  جوانانى  پشتيبان  و  پناه  خود،  ميهنى  و  ملى  وظيفه  انجام 
در خالل تحريف حقايق، از گفته ها، اطالعات و برنامه هاى ايشان چراغ راه 

آينده خود را بر مى افروختند.
شركت كتاب به احترام همه اهل رسانه كاله از سر بر مى گيرد و اميدوار 
است در نسخه الكترونيكى خود كه در آينده اى نزديك روانه بازار خواهد 

شد، كاستى هاى نسخه چاپى و پرونده اين شماره را جبران كند.
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پرونده- چهره هاى فعال راديو تلويزيون ملى ايران در آمريكا
گراميداشت قريب به نيم قرن فعاليت هنرى فريدون فرح اندور: 

نهم اسفند 1325 است كه چراغ عشق و اميد 
در خانواده فرح اندوز با تولد «فريدون» شعله اى 
تازه مى گيرد. پدرش كارمند اداره بيمه است و 
مادرش دبير و او در خانواده اى كه خود آنرا يك خانواده كامال معمولى 

ايرانى قلمداد مى كند، پرورش مى يابد.
او سال هاى كودكى و نوجوانى خود را در كوچه «باغ مروى» در خيابان 
«ناصر خسرو» درست در نزديكى عمارت معروف «شمس العماره» سپرى 
مى كند، بى آنكه بداند خود شمسى است كه جان هاى بسيار را با طنين 

صدايش به عمارت بلند عشق پيوند مى دهد.
 در همان سال هاست كه پله هاى آموزش ابتدايى و متوسطه را يكى پس 
از ديگر مى پيمايد تا سرانجام از دبيرستان دارالفنون در شانزده سالگى ديپلم 

مى گيرد.
تعريف  خودش  است.  خواندن  شوق  با  همراه  او  نوجوانى  سال هاى 

مى كند كه با روزنامه فروش جلوى شمس العماره قرار گذاشته بود كه از 
آنجا كه بودجه خريد كتاب ها را نداشت، آنها را از آن روزنامه فروش اجاره 

مى كرد و مرتب به مطالعه آنها مى پرداخت.
 فضاى رومانتيك حاكم بر ادبيات آن دوران كه از پاورقى هاى پر طرفدار 
حسينعلى مستعان گرفته تا آثار روشنفكرى و اشعار شاعران نوپرداز را فرا 
گرفته است، طيفى ملموس از ادبياتى است كه سال هاى نوجوانى فريدون 

فرح اندوز با خواندن آثار آن شكل مى گيرد.
اين فضاى احساسى او را -كه در نوشتن انشا سرآمد همكالسى هاى خود 
است- يارى مى دهد تا برخى از دست نوشته هايش را در قالب كتابچه اى 
كوچك در همان شانزده سالگى در انتشارات علمى به دست طبع بسپارد و 

اين گونه است كه «شعله ها» عنوان نخستين اثر او مى شود.
در همين دوران است كه در دانشگاه تهران و در رشته زيست شناسى 
قبول مى شود. براى ديدن نتايج مربوط به كنكور است كه تا پيش از چاپ 

او كه عشق را به صدا تبديل كرد

نوشتن از كسى كه سمت استادى به گردنت دارد و در درازناى پر پيچ زندگى كه گاه ديوارهاى نااميدى راهت 
را سد كرده باشد، رهنمون ادامه راه برايت بوده است، كار ساده اى نيست. بايد مراقب باشى مبادا در تعريف از او 
كه دلت به نور مهربانى اش روشن است، قلمت بلغزد و خواننده احساس كند تو لب به تمجيد كسى گشوده اى كه 

منصفانه اگر بخواهيم از او ياد كنيم مى بينيم ما حصل زندگى او در 67 سال گذشته بى اغراق ستودنى است.
كتاب  پى نوشت  نگارش  در  زنديان  ماندانا  دكتر  شيوه  به  توانستم  تنها  اندوز  فرح  فريدون  از  نوشتن  براى 
«اميدو آزادى» (نوشته شادروان ايرج گرگين) تاسى جويم. آنچنان كه آن شاگرد خردمند، آموزگارش را در لفافه 

صادقانه ترين واژه ها به شايستگى هرچه تمام تر به نمايش مى گذارد.
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در روزنامه ها به جلوى دبيرخانه دانشگاه مى رود و همان جا با دوستى هم 
سن و سال آشنا مى شود كه پس از اين همه سال هنوز دوستى شان چه در 
جان و دل خود آن دو، چه در روح و ذهن ميليون ها ايرانى ماندگار مانده 
است. اين دوست كسى جز «اسماعيل ميرفخرايى» نيست. جوانى مانند 
فريدون كه عالقه اى عجيب و وافر به راديو و صدا پيشگى دارد. آنها كه هر 
دو در يك رشته و دانشگاه ادامه تحصيل خواهند داد چنان طرح دوستى 

عميق و گيرايى را طرح مى اندازند كه فرجامى فرخنده را پديد مى آورد.
آنها در آن ايام وقت هاى زيادى را با هم مى گذرانند، اسماعيل كه به قدرى 
با مسائل تكنيكى و فنى هم آشنايى دارد با استفاده از دستگاهى كوچك 
كه مى تواند صداى مكالمه تلفنى را به روى دستگاه گيرنده راديو منتقل 
كند، شوق گويندگى را كه در دل هردوى آنهاست به بازى ساده روزگار 

نوجوانى شان مبدل مى كند.
شب هاى جمعه همزمان با پخش برنامه آهنگ هاى درخواستى با اجراى 
ايرج گرگين از راديو است كه آن دو به همراه دو تن ديگر از دوستانشان 
به طور مرتب با اين برنامه از طريق تلفن تماس مى گيرند و تا موفق شوند 
به آنها سفارش ترانه اى را دهند و بگويند كه هر چهار نفر خواهان پخش 

آن هستند.
فريدون فرح اندوز تعريف مى كند:

«صداى شادروان ايرج گرگين براى ما به مانند رويايى دست نيافتنى بود. 
او به گونه اى تحسين برانگير واژه ها را ادا مى كرد و همه تالش ما اين بود 
كه او در اعالم ترانه اى در برنامه اش، نام ما چهار نفر را يكى بعد از ديگرى 
به زبان آورد و وقتى اين اتفاق افتاد گويى همه خوشبختى هاى دنيا را به ما 

داده بودند.»
را  آنها  فريدون،  و  اسماعيل  شوق  كه  نمى گذرد  چندى  دوره  اين  از 
ضبط  صحنه  پشت  در  تا  مى كشاند  ارگ  ميدان  در  راديو  ساختمان  به 
نمايش نامه هاى راديو تهران را كه قشر تحصيل كرده جامعه را به عنوان 

مخاطب برگزيده است، از نزديك تجربه كنند. ديدار ايرج گرگين و تنى 
چند از چهره هاى پيشرو در زمينه تئاتر و روشنفكران آن زمان تجربه اى به 
ياد ماندنى براى آن دو جوان رقم مى زند و سرآغاز فصل تازه اى از زندگى 

هردوى آنها مى شود. 
برخى  اجراى  براى  دو  هر  اسماعيل  و  فريدون  كه  است  سال 1345 
نقش هاى جزئى در همين نمايش نامه هاى راديويى برگزيده مى شوند و 

همكارى خود را با راديو آغاز مى كنند.
پيش از پاييز 1346 تلويزيون ملى اعالم مى كند كه از ابتداى مهرماه فعاليت 
آزمايشى خود را آغاز خواهد كرد و از عالقمندان مى خواهد كه براى 
گويندگى و مجرى گرى به آن بپيوندند. اصرار فريدون موجب مى شود كه 
اسماعيل راهى تلويزون ملى شود و خودش به اين دليل كه مى پنداشت 
كمى چاق است و در تلويزون پذيرفته نمى شود از شركت در اين گزينش 
سرباز مى زند. اما فرم هاى مربوط به اسماعيل را هر دو با هم پر مى كنند و 
نتيجه آنكه اسماعيل ميرفخرايى به نخستين چهره اى مبدل مى شود كه در 
تلويزون ملى روى آنتن مى رود و سرانجام در اسفند همان سال تلويزون 

ملى ايران رسما با حضور پادشاه و ملكه وقت افتتاح مى شود.
در بهار و تابستان سال  بعد تلويزيون ملى اطالعيه براى استخدام مجدد 
مى دهد و هزاران نفر براى استخدام در رسانه جديد متقاضى مى شوند. 
فريدون جوان نيز يكى از آنهاست، استقبال فراوان باعث مى شود كه امتحان 
كتبى براى عالقمندان برگزار شود و تنها كمتر از صد نفر از ميان همه 
متقاضيان از اين امتحان برگزيده  مى شوند. سپس همين روند آموزش و 
آزمايش ادامه مى يابد تا فقط 5 نفر به تلويزيون ملى راه يابند كه فريدون 

فرح اندوز نفر نخست آنهاست. 
سال 1347 است و فريدون كه حاال دوره هاى فشرده اى را با استادانى 
چون ايرج گرگين، دكتر محجوب، دكتر اختيار، اسداله پيمان و... در خالل 
مراحل متعدد گزينش سپرى كرده است به تلويزيون ملى ايران مى پيوندد. 
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او كارش را از گويندگى نريشن هاى فيلم هاى مستند آغاز مى كند، سپس 
براى اعالم برنامه هاى شبكه دو در استوديو پخش اين شبكه مستقر مى شود 
و ديرى نمى پيمايد كه در هر برنامه اى كه بتوانيد تصور كنيد و احتياج به 
مجرى داشته باشد، جلوى دوربين ظاهر مى شود. از برنامه ويژه كودكان 

گرفته تا برنامه هاى فرهنگى و البته بخش خبر.
يكى از مسئوليت هاى او در اين دوران مشاركت در افتتاح برخى مراكز  
استانى راديو تلويزيون ملى است. حضور او به عنوان مامور در مركز راديو 
تلويزيون ملى ايران در مشهد، يكى از به ياد ماندنى ترين ماموريت هاى 
اوست كه تا يك سال به درازا مى انجامد و هنوز هم پس از گذشت سال ها 
از آن دوران، همچنان خاطره فريدون فرح اندوز را در خاطره چند نسل از 

اهالى خراسان ماندگار كرده است.
فريدون فرح اندوز در مقام دبيرى و سردبيرى خبر، مديريت خبر شبكه 
دوم تلويزيون ملى و همچنين مدير برنامه هاى اين شبكه سال هاى خدمت 
خود را سپرى مى كند و همچنان در دل و جان مردمى كه عاشق او هستند، 
چهره اى ماندگار از خورد رقم مى زند. اما ايران آبستن حوادثى است كه او 
را نيز همپاى بسيارى ديگر از چهره هاى محبوب مردم، قربانى خواهد كرد.
وقوع انقالب در بهمن 1357 و به قدرت رسيدن انقالبيون تندرو در ايران، 
تحوالتى تلخ و ادبياتى تكان دهنده را به فضاى جامعه ايران تحميل مى كند. 
تنها شانزده روز بعد از انقالب است كه فريدون فرح اندوز كادوى تولد 
خود را در شب تولدش از تندروهاى انقالبى دريافت مى كند. جامعه براى 
اولين بار واژه «پاكسازى» و «تصفيه» را مى شوند و فريدون و 49 نفر ديگر 
از همكارانش در راديو تلويزون ملى نخستين گروه پاكسازى شده در ايران 
پس از انقالب هستند. چندى بعد براى آنها دادگاهى ادارى برگزار مى شود 
كه اتهاماتى در آن متوجه اوست كه در حقيقت وظايف ادارى او در مقام 

كارمند راديو تلويزيون ملى ايران بود.
يكى از اتهاماتى كه متوجه او مى كنند شركت در سمينار زبان و ادب 
راديو  وقت  قطبى(مديرعامل  رضا  از  نامه اى  او  اينكه  و  است!!!  پارسى 
تلويزيون ملى) دريافت كرده است كه از وى و ديگر مديران تلويزيون 
دعوت شده در اين سمينار كه با حضور اساتيد برجسته زبان و ادب فارسى 
برگزار مى شود شركت جويند و در صورتى كه نظراتى دارند نيز اعالم 

كنند و فريدون فرح اندوز د رپاسخ به آن نامه نوشته بوده 
است كه براى تعيين «زبان معيار» در راديو تلويزيون فرصت 
شايسته ايست تا اين موضوع در چنين سمينار مهمى مطرح 

گردد.
سرانجام نخستين گروه پاكسازى شده از ادارات دولتى در 
فرداى انقالب دو اعدام(شادروانان محمود جعفريان و پرويز 

نيكخواه) و 48 انفصال از خدمت است.
بهار 1358 آرام آرام از راه رسيده است و فريدون فرح اندوز 
بازمانده از ادامه همكارى با تلويزيون ملى در كنار تورج 
نگهبان و عليرضا ميبدى به تهيه و توليد مجله گوياى «صدا» 
همت مى گمارد كه اين همكارى تا پاييز همان سال و خروج 

فريدون فرح اندوز از ايران استمرار مى يابد.
در آستانه خروج از ايران است كه به دعوت خسرو شكيبايى 
براى خواندن نريشن فيلم محمد رسول اهللا دعوت مى شود. او 
كه در تدارك مسافرت خود به اروپا است، با پيشنهاد رقمى باال سعى دارد 
تا از قبول مسئوليت شانه خالى كند اما گويا بايد آخرين اثر او در داخل 
ايران همانند نامش ماندگار باشد. پيشنهاد او پذيرفته مى شود و تنها سه روز 
مانده به ترك وطن او به جاى نقش راوى در اين فيلم صداپيشگى مى كند.

فريدون فرح اندوز در آخرين روزهاى اقامتش در ايران از طريق يكى از 
دوستانش كه در سازمان راديو تلويزيون منشى صادق قطب زاده(سرپرست 
جديد) است، به روال معمول تقاضاى نامه اى براى بالمانع بودن سفر 
مى كند. او تلفن را به شخص قطب زاده وصل كرده و اين اولين وآخرين 
گفتگوى فرح اندوز و اوست. قطب زاده او را دعوت به همكارى مجدد 
مى كند اما فرح اندوز نمى پذيرد  و عذر مى آورد كه براى تمدد اعصاب نياز 
به مسافرت دارد. روز بعد او نامه اى دو خطى را در منزل دوستش دريافت 
مى كند كه از طرف قطب زاده، خطاب به نخست وزيرى نگاشته شده است 
با اين مضمون كه «خروج آقاى فريدون فرح اندوز از كشور از نظر اين 
سازمان بالمانع است.» و سرانجام در فضايى سرشار از تنش و دلهره او 
نخواهد  درازا  به  بيش  چندماهى  مى پنداشت  كه  مى شود  سفرى  راهى 
انجاميد اما تا اكنون، نيمه دوم عمرش را همچنان در آن سپرى كرده است.

تصور آنكه چنين سفرى ديرى نخواهد پاييد او را در ابتدا راهى اروپا 
مى كند تا در آن جا به دوستان بپيوندد، اما به زودى در مى يابد كه شرايط 
زندگى دوستانش چندان مناسب نيست. به همين دليل و با طوالنى شدن 

سفر راهى اياالت متحده آمريكا مى گردد.
براى فريدون فرح اندوز فصل حضور در قاره نو از شهر لس آنجلس آغاز 
مى شود. شهرى كه به شهادت او تشابهى به لس آنجلس ايرانى نشين امروز 
ندارد. او سخت به دنبال كاريست كه بتواند از محل آن هزينه هاى جارى 
زندگى اش را تامين كند و در شهر غريبه اى كه برگزيده است چنين فرصتى 
را نمى يابد. از سوى ديگر فشار ناشى از رويداد هاى خانمانسوز سال پر 
حادثه اى كه پشت سرگذاشته است و اينكه شاهد بود همه آنچه براى 
ساختنش به قيمت جوانى خود زحمت كشيده است، چگونه چون پر كاهى 
در تند باد حادثه ها فرو ريخته است، او را از فضاى فعاليت هاى رسانه اى 

دلسرد كرده است.
فريدون فرح اندوز تصميم دارد شغل ديگرى برگزيند اما فرصت و امكان 
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تحصيل ندارد و به اجبار مجبور مى شود براى ادامه زندگى 
بار ديگر به فضاى فعاليت هاى رسانه اى بازگردد. اين بار او 
تقاضاى همكارى براى بخش فارسى صداى امريكا ارسال 
مى كند و باالفاصله پذيرفته مى شود و سال 1359 راهى 

پايتخت امريكا شده تا شروعى تازه را رقم زند.
غربت،  از  ناشى  سختى هاى  با  اگرچه  كه  روزهايى   
مشكالت اقتصادى و ناشناسى فضاى جديد همراه است 
اما او با گرماى عشق به مردمى كه دوستشان دارد، همه اين 
سختى ها را تاب مى آورد و سرانجام 23 سال فعاليت او در 
بخش فارسى صداى آمريكا، كارنامه اى درخشان را برايش 

رقم مى زند.
فريدون فرح اندوز در اين ساليان نيز همواره مصدر تالش 
براى فعاليت هاى فرهنگى است و عالوه بر آنكه به عنوان 
سردبير و دبير بخش هاى گوناگون خبرى با اين رسانه 

فارسى زبان همكارى مى نمايد، در مقاطع گوناگون با توليد برنامه هاى متنوع 
تالش دارد تا صداى آزادى و شور زندگى را از مرزهاى جغرافيايى ايران 
جنگ زده عبور دهد و نور اميد به آزادى و آبادانى را در دل مردمى روشن 
نگاه دارد كه با ويژه برنامه هاى نوروزى او به استقبال بهارهاى تازه مى روند.

در سال 1382 و پس از بازنشستگى از صداى امريكا، اهم تالش فريدون 
فرح اندوز مصروف مطالعه و اجراى آلبوم هايى از دكلمه آثار فاخر ادب 

پارسى است كه با صداى جاودان او رنگ تازه مى گيرند.
سال 2004 نخستين اثر او از اين دست با عنوان «سالمى دوباره» منتشر 
مى شود كه برگزيده اى از اشعار شاعران معاصر ايران است. «فرياد در باد» 
و «صداى عشق» دو آلبوم ديگر شعرخوانى فرح اندوز است كه در سال 

2006 منتشر مى شوند.
در همين سال به همت موسسه كتاب گويا سه كتاب از سعيدى سيرجانى 
(ضحاك مار دوش، افسانه ها و سيماى دوزن) با صدا و اجراى هنرمندانه 

او منتشر مى گردد.
«هفت  مجموعه  زمين  ايران  كهن  ادبيات  بر  تمركز  با  پس  آن  از  او 
هزارسالگان» را از آثار خيام را منتشر مى نمايد و پس از آن مجموعه «نوروز» 
كه جنگى بى نظير از شعر و ترانه موسيقى است به ياد نوروزهايى كه صداى 

گرمش بر سفره هفت سين ايرانيان مى نشست منتشر مى گردد.
سال گذشته ميالدى، مجموعه شنيدارى «آرش كمانگير» كه منظومه اى به 
همين نام از سياوش كسرايى است، با اجراى مشترك او و سوزى ضيايى به 

صورت دوزبانه منتشر شد.
آخرين اثر فريدون فرح اندوز آلبوم «حجره خورشيد» است كه با محتواى 
اشعار عرفانى موالنا جان انسان را به شراب عشق در پناه صداى دلرباى اين 

هنرمند صاحب سبك پيوند مى دهد.
اما شايد بدون هيچ اغراقى، مهم ترين دستاورد فريدون فرح اندوز را 
بايد نهال عشقى دانست كه در سينه نسل جوان ايران غرس كرده است. 
جوانانى كه او را دوست دارند و نه تنها به بهانه گرماى صدايش بلكه به 
سبب امانت دارى اش در انتقال معناى واژه ها و بيت بيت شعر ها ستايشش 
مى كنند. او سمبل اخالق گرايى در حرفه رسانه هاى همگانى است و 

همواره در مقابل اين مسئوليت خوش درخشيده است.

اثر شناسى فريدون فرح اندوز

افسانه ها

هفت هزار سالگان

آرش كمانگير

ضحاك مار به دوش

نوروز

حجره خورشيد
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ايرج گرگين

ايرج گرگين را اگر نماد راديو تلويزيون در ايران بدانيم بيراه نگفته ايم، او 
حرفه اى  عمر  كه  است  زبان  فارسى  رسانه هاى  عرصه  در  ماندگار  چهره اى 
خويش را در اين مسير صرف كرد و اگرچه در يكى از ملتهب ترين مقاطع 
تاريخ ايران زيست اما هماره در راهى گام برداشت كه به درستى آن اعتقاد 
داشت. راهى كه بى ترديد دو واژه اميد و آزادى در آن همراه و هم گام او 

بوده است.
او در  25 بهمن 1313 خورشيدي در شهر اصفهان ديده به جهان گشود و 
تحصيالت ابتدايي را در شهرهاى بندرعباس، تهران، كرمان، آبادان و شيراز 

تكميل كرد.
و  «دانش آموز»  روزنامه ي  انتشار  بايد  را  گرگين  رسانه  فعاليت  نخستين 
همكاري با روزنامه ي «جوانان دمكرات» در سال 1330 خورشيدي دانست. 
تعلق  چپ  ذهنيت  به  و  مي شدند  منتشر  تهران  در  دو  هر  نشريات  اين 
داشتند. يك سال بعد او در رشته ادبي از مدرسه دكتر قريب فارغ التحصيل 

مي شود و در 1333 در رشته ادبيات فارسي به دانشگاه تهران راه مي يابد.
در خالل سال هاي 1334 تا 1337 كار حرفه اي مطبوعاتي خود را در مقام 
گزارشگر هنري و عضو هيأت تحريريه  روزنامه ي كيهان، به مديريت دكتر 
مصطفي مصباح زاده، آغاز مي كند. تا آنكه در سال 1337 با فارغ التحصيلي 

از دانشگاه همزمان به راديو ايران مي پيوندد.
تهران  راديو  تأسيس  به  موفق  مكرر  پيگيري هاي  با  سال1340  در  او 
مي شود كه، نخستين راديوي فرهنگي تاريخ رسانه  هاي ايران، به سرپرستي 
خود اوست. شايد بايد تهيه و اجراي برنامه  «صداي شاعر»، در اين راديو را 

يكي از مهم ترين نقاط عطف رسانه و ادبيات در ايران معاصر قلمداد كرد.
عنوان  به  و  پيوسته  ايران  ملي  تلويزيون  به  خورشيدي   1345 سال  در 
از  كمتر  و  مي شود  خدمت  مشغول  رسانه  اين  در  خبر  گوينده  نخستين 
عهده  به  نيز  را  تلويزيون  انتشارات  عمومي  روابط  مديريت  بعد  يك سال 

مي گيرد. انتشار مجله تماشا از دستاوردهاى او در اين دوره است.
يكى ديگر از فعاليت هاى مهم او همكارى در برگزارى جشن هنر است كه 

اين همكاري در سراسر يازده دوره  جشن هنر ادامه يافت در آن ايرج گرگين 
يكي از گويندگان اصلي برنامه هاي جشن هنر بود.

عهده دار  را  ملي  تلويزيون  توليد  مديريت  خورشيدي   1350 سال  در 
مي شود و سپس براي ادامه تحصيل به آمريكا رفته و سرانجام در 1353 
  USC خورشيدي با مدرك فوق ليسانس در مديريت ارتباطات از دانشگاه
راديو  سازمان  دوم  شبكه   مديريت  و  بازگشته  ايران  به  شده  فارغ التحصيل 

تلويزيون ملي ايران را به دست مي گيرد.
عدم  به  اعتراض  در  مردمي  اعتراضات  گرفتن  باال  با  و   1357 سال  در 
پوشش اخبار اعتراضات از مديريت شبكه دوم استعفاء مي دهد و با پيروزي 

انقالب از راديو تلويزيون اخراج شده و مجبور به ترك وطن مي شود.
مي كند.  مهاجرت  لوس آنجلس  به  سال 1359  در  سرانجام  گرگين  ايرج 
كمتر از دو سال بعد راديو اميد،  نخستين راديوي مستقل ايراني، در برون 
مرز را در اين شهر بنيان مي گذارد. بعدها مجله اي به همين نام را نيز در 

ميان ايرانيان مهاجر منتشر مي كند.
 در سال 1993 ميالدي همكاري خود با پرويز قريب افشار در تلويزيون 
سيماي آشنا، و پس از آن ايران سيما در لوس آنجلس آغاز مي كند تا آنكه 
آزاد/  اروپاي  راديو  فارسي  بخش  راه اندازي  در  شركت  با   1998 سال  در 
راديو آزادي در پراگ راهي آن شهر شده و سرانجام سرپرستى اين راديو را 
مي پذيرد. بعدها و با تغيير ساختار ادارى و نام اين سازمان به راديو فردا، 

ايرج گرگين سردبير اين رسانه فارسى زبان مى شود.
او در سال 2009 ميالدي بازنشستگي از راديو اروپاي آزاد را پذيرفته و 
براي ادامه زندگي به ايالت ويرجينياي آمريكا مهاجرت كرده و كار بر كتاب 

«اميد و آزادي» تنها اثر مكتوب خود را آغاز مي  كند.
در  سرانجام  ايران  در  تلويزيون  و  راديو  ماندگار  و  تالش  پر  چهره  اين 
صبحگاه سرد 23 دي ماه 1390 خورشيدي در بيمارستان فرفكس در ايالت 
ويرجينيا ديده از جهان فرو بست و پيكرش در لوس آنجلس به خاك سپرده 

شد. 

اثر شناسى ايرج گرگين

شازده كوچولو

اميد و آزادى
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نورالدين ثابت ايمانى

نوالدين ثابت ايمانى، مردى بزرگ، انسان دوست و انسانى بس حساس و 
عاشق وطن بود. مردى كه به همان اندازه كه اخبار را صادقانه و بى تعصب 
و سانسور براى ميليون ها نفر هموطنان خود ارائه مى كرد، آنان را با صداى 

پرطنين خويش در خلسه اشعار بزرگ ترين عارفان شعر ايران قرار مى داد.
در رثاى او همين يك نكته كافيست كه ثابت ايمانى، از نخستين روزهايى 
كه با ما بدرود گفت به صورت يك اسطوره درآمده است. اين يك پديده 
جديد و نشان به آن است كه ثابت ايمانى فراتر از شغل و كار و حتى خدمات 
خود بوده است. از او بصورت سمبل و مظهر بزرگى از ايران و ايرانيت ياد 
مى كنيم و اين مهم ترين و باارزش ترين ميراثى است كه ثابت ايمانى از خود 

بجاى گذاشته است.
اگر بخش فعاليت هاى گويندگى خبر نورالدين ثابت ايمانى را از سال هاى 
فعاليت او در راديو نيروى هوايى در تهران دنبال كنيم اين معروف ترين و 
محبوب ترين گوينده خبر در ميان ميليون ها ايرانى، حدود 60 سال در اين 

زمينه گام بر داشت و تالش  كرد.
ثابت ايمانى در سال هاى بعد درتلويزيون ايران كه توسط «ثابت پاسال» 
بنيان گذاشته شده بود و در راديو ايران و تلويزيون ملى ايران تالش هاى 
شناخته  خبر»  عنوان «آقاى  به  زمان  همان  از  و  داد  ادامه  را  خود  خبرى 

شده بود.
سلطانى»،  داشت: «محمد  قوى  گوينده  سه  راديو  اخبار  دهه 1970  در 

«ايرج گرگين» و «ثابت ايمانى».
سلطانى متأسفانه خيلى زود و درتصادف رانندگى جان سپرد. ايرج گرگين 
به تدريج در مراحل ديگرى گام برداشت. برنامه ساز راديو، مدير تلويزيون و 

يكى از برگزارگنندگان جشن هنر شيراز شد.
ثابت ايمانى اما همچنان در بخش خبر باقى ماند و چون بسيارى از مردم 
فعال  خبر  براى  صرفاً  كه  مى دانستند  حيف  را  او  شگفت انگيز  صداى  اين 
باشد، ثابت ايمانى به صورت يكى از برجسته ترين گويندگان اشعار شعراى 

كالسيك ايران درآمد.
با وقوع انقالب ثابت ايمانى نيز از گروه كسانى بود كه استمرار همكاريش 

در  و  دنيا  سوى  اين  در  ديگر  بار  او  مى نمود.  بعيد  اسالمى  جمهورى  با 
لس آنجلس به حيات حرفه اى خود ادامه داد و بى ترديد براى بسيارى از 

رسانه هاى فارسى زبان در خارج از كشور اعتبار آفريد.
ايرج گرگين كه مانند بسيارى از روشنفكران مهاجر ايرانى به لس آنجلس 
آمده بود، راديو اميد را كه نخستين راديوى جدى و صاحب سبك ايرانيان 
در امريكا بود پايه گذاشت كه ثابت ايمانى گوينده خبر بود به اضافه خانم 
«هما سرشار»، «مانوك خدابخشيان»، «يوسف شهاب» و چند نفر ديگر كه 

هر كدام بخشى را در اين راديو به عهده گرفته بودند.
چندى بعد ثابت ايمانى راديوى خودش را بنا گذاشت كه به راديو ايران 
اميد  راديو  اميد  راديو  و  ايران  راديو  ادغام  با  مدتى  از  پس  و  يافت  شهرت 
ايران تاسيس شد و بار ديگر فصل تازه اى از همكارى ميان اين دو چهره 

رسانه اى آغاز شد.
موج  تلويزيون  و  راديو  ايمانى  ثابت  وطن  از  دورى  هاى  سال  خالل  در 
 NITV در  افشار»  آشناى «قريب  سيماى  در  آورد،  وجود  به  را  بامدادى 
«مژده  همكارى  با  پارس  تلويزيون  و  ايران  راديوى  در  آتاباى»،  «ضياء 
حبيبى» كوشيد تا اخبار دقيق و درست را در اختيار مخاطبان خود چه در 

ايران و چه ايرانيان خارج از كشور قرار دهد.
يكى از برجسته ترين خصيصه هاى ثابت ايمانى صداقت او بود و احترامى 
داشته  خود  ارزشمند  همكاران  و  دوستان  خصوص  به  و  همگان  براى  كه 

است.
خصيصه ديگر و مهم تر او ايمان اوست. ايمانى كه هيچ گاه جنبه تعصب 
ندارد ولى ايمانى است همراه با ايقان، همراه با درك و درايت و او نه فقط 
ايمان خود را در آيينى كه با آن زاده و پرورش يافته همچنان حفظ و محترم 

داشته بلكه به ايمان هر آيين ديگر نيز نهايت احترام را گذاشته است.
چهارم  صبحگاه  در  محبوب  شخصيت  و  ماندگار  صداى  اين  سرانجام 
كه  سرزمينى  از  دورتر  كيلومتر  هزاران  و  آنجلس  لس  در  سپتامبر 2012 
براى نخستين بار آفتاب بر صورتش تابيده بود، چهره در نقاب خاك كشيد.

اثر شناسى ثابت ايمانى

مناجات ها

گلچين حافظ

صبح اميد
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فريدون فرخ زاد
فريدون فرخزاد در پانزدهم مهر ماه سال 1317 در تهران متولد شد. مدتى 
در دبستان رازى و بعد در دبيرستان دارالفنون درس خواند و سپس به آلمان 
رفت. در مونيخ، وين و برلين حقوق سياسى خواند و پايان نامه دكتراى علوم 
سياسى  خود را درباره تأثير عقايد ماركس بر كليسا و حكومت آلمان شرقى 

نوشت و از دانشگاه مونيخ فارغ التحصيل شد. 
فريدون فرخزاد كه از نوجوانى به شعر و سرودن آن عالقه داشت سرانجام 
در سال 1964 نخستين مجموعه شعر مستقل خود را با عنوان «فصل ديگر» 

انتشار داده كه تحسين بعضى منتقدان معروف را بر انگيخت.
فرخزاد چند سالى عضو آكادمى ادبيات جوانان مونيخ بود و در سال 
1966 به راديو و تلويزيون اين شهر نيز راه پيدا كرده  و  در اين راديو سلسله 
برنامه هايى همراه با طنز و توام با موسيقى خاورميانه، از جمله ايران تهيه مى كرد 
و در تلويزيون آلمان نيز مجموعه فيلم رنگى «خيابان هاى آلپ» را ساخته است.

فرخ زاد پس از بازگشت به ايران با عنوان برنامه ساز، هنرپيشه، خواننده و 
مجرى مبتكر چندين برنامه تلويزيونى به راديو تلويزيون ملى ايران پيوست. 
دوره حضور او در تلويزيون ملى ايران يكى از درخشان ترين دوران زندگى 
هنرى اوست كه برنامه هاى موفق و محبوبى را روى آنتن مى برد. از جمله 
برنامه «ميخك نقره اى» كه تعداد زيادى از هنرمندان كنونى و مشهور ايران را به 
مردم معرفى نمود كه ستار، ابى، مرتضى، شهره و شهرام صولتى، ليال فروهر، 
نوش آفرين، سلى،سعيد محمدى و روحى ساوجى از جمله آنان مى باشند. 

او مى كوشيد شيوه ويژه خود را در شومنى تلويزيون داشته باشد. بخش هايى 
از شعرهاى او به كاباره هاى سياسى اروپايى شباهت داشت و در البه الى 
تكه هاى سرگرم كننده انتقادهايى از سياست هاى روز را مى گنجانيد. فرخزاد 
در رابطه با مجرى گريش در تلويزيون گفته است: «هميشه سعى مى كنم مردم 
را در يك برنامه سه ساعته تلويزيونى كه پر از خنده و شوخى و آواز و رقص 

است متوجه مطالبى بكنم كه ارزش دارد بر روى آن ها فكر بشود.»
او در سال1350 در فيلم دل هاى بى آرام، به كارگردانى اسماعيل رياحى 
و بازى ايرج قادرى و شهال رياحى نيز ايفاى نقش كرد.  فرخزاد در زمينه 
موسيقى نيز فعاليت داشت و ملودى هاى روز غربى را در پيوند با شعر فارسى 
مى خواند. آلبوم هاى موسيقى بسيارى نظير كسى ميايد، خاطره يك، شب بود 
بيابان بود، شهر من، آفتاب مى شود و آهنگ هاى طالئى از او منتشر شده است.

فريدون فرخزاد پس از انقالب  مدت كوتاهى را در بازداشت به سر برد و 
سپس به شهر لس آنجلس در امريكا مهاجرت كرد. او كتاب «در نهايت جمله 
آغاز است عشق» را در اين شهر منتشر كرد.  او در اين ايام و با آغاز به كار 
تلويزيون ملى به سرپرستى كيومرث بوذرجمهرى در كادر برنامه سازان اين 
رسانه فارسى زبان در لس آنجلس قرار گرفت و به همرا پرويز صياد تالش در 
روشنگرى مصائب ملت ايران در بعد از انقالب داشت. فرخزاد در دوره اى 
نيز با تهيه و توليد برنامه اى هفتگى با تلويزيون پارس كه روى كانال 18 و 
با برنامه هاى يك ساعته پخش مى شد همكارى كرد و تمركز خود را در راه 
تالش براى آزادى ايران متمركز نمود و آن چنان كه از او توقع مى رفت تالش 

و ممارست خود را آميخته با 
طنزى گزنده در اين راه به 

كار گرفت.
اما دست سرنوشت براى 
شهر  از  دورتر  تقديرى  او 
ديده بود.  تدارك  فرشتگان 
به  خود  گفته  به  كه  او 
لس آنجلس و نحوه زندگى 
در اين شهر عالقه اى نداشت 
بار ديگر تن به مهاجرت داد 
فرخزاد  رفت.  آلمان  به  و 
ابتدا در شهر هامبورگ آلمان 
و سپس در شهر بن، ساكن 
شد و به فعاليت هاى سياسى 
اسالمى  جمهورى  عليه 

پرداخت.
فريدون فرخزاد به سال 1991 در فيلم «I Love Vienna»، نقش يك 

مسلمان افراطى را ايفا كرد. 
او پس از انقالب كنسرت هاى متعددى در شهرهاى گوناگون جهان برگزار 
مى كرد. فرخزاد هم چنين به مدت چهار سال، برنامه هاى راديويى «سالم 
همسايه ها» را كه براى ايران پخش مى شد، تهيه مى كرد. آخرين كتاب شعر 
فرخزاد به نام «من از مردن خسته ام» در انتقاد از حكومت مذهبى و استبداد 

دينى حاكم در ايران بود. 
به شهادت خواهرش پوران فرخزاد، او در سال هاى جنگ ايران و عراق، سه 
بار به عراق سفر و به نوجوانان اسير ايرانى درعراق كمك شايان توجهى نمود 
و تالش كرد در مقام يك سفير حقوق بشر از حقوق اسراى جنگى ايرانى 

خصوصا جوانان حمايت كند.
در سال هاى دهه 1980 و آغاز دهه 1990 ميالدى فرخزاد از هيچ انتقادى از 
جمهورى اسالمى و رهبران آن و خصوصا خمينى كه او را يك جنايتكار بالفطره 
مى دانست ابايى نداشت و در صدد بود تا به هر طريق در روشنگرى ذهن مردم 
جامعه جهانى و خصوصا ايرانيان تاثير داشته باشد. تالش ها و مبارزات سياسى و 
رسانه اى او براى دولتمردان تهران يك خطر جدى تلقى  شده و همين موضوع 
باعث شد تا در روند ترورهاى برون مرزى جمهورى اسالمى فرخ زاد يكى از 
قربانيانى باشد كه به فجيع ترين شكل ممكن  در 16 مرداد 1371 (6 اوت سال 

1992) در محل سكونتش بر اثر ضربات چاقو به قتل برسد. 
بسيارى از كارشناسان و مفسرين اعمال نهايت شقاوت در سالخى پيكر او 
را توسط مزدوران جمهورى اسالمى، پيامى براى خاموش كردن صداى ساير 
مخالفان و چهره هاى مطرح تلقى كرده اند. شرح اين حادثه در كتاب خنياگر 

در خون از انتشارات شركت كتاب نوشته شده است.
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عليرضا ميبدى
شايد بايد او را از نخستين گردانندگان مناظره هاى تلويزيونى در تاريخ 
راديو تلويزيون ايران قلمداد كرد. ميزگردهاى پر شور و پر حرارتى كه 
از آغازين سال هاى دهه 1350 خورشيدى در شبكه دوم تلويزيون ملى 

ايران در تهران آغاز شد و هنوز هم در برنامه پر بيننده ياران ادامه دارد.
عليرضا ميبدى متولد شهر ادب پرور شيراز در سال 1324خورشيدى 
است. او تحصيالت خود را تا پايان مقطع متوسطه در همين شهر ادامه 
داد و پس از اخذ ديپلم رياضى براى ادامه تحصيل در مدرسه مهندسى 
راهى كشور هاى اتريش، فرانسه و آلمان شد. اما پس از مدتى به مدرسه 
تصويرگرى شهر كلن در آلمان پيوست و پس از فراغت از تحصيل در 
سال 1966 ميالدى با گذراندن امتحان استخدامى تلويزيون آلمان به اين 

رسانه پيوست.
او در سال 1970 ميالدى به ايران بازگشت و با همكارى دوستانش و بر 
اساس تجربه اى كه در تلويزيون آلمان اندوخته بود اجراى برنامه «جنگ 
شهر» را در تلويزيون ملى ايران به عهده گرفت. اما اين برنامه به دليل 
ارتباط برخى عوامل آن با تيم گلسرخى به تعطيلى كشيده شد. تا اينكه 
او به دعوت مشترك تورج فرازمند براى شبكه اول تلويزيون ملى و ايرج 

گرگين براى شبكه دوم بار ديگر راهى تهران شد.
عليرضا ميبدى با جلب رضايت فرازمند دعوت گرگين را پذيرفت و 
برنامه پربيننده «اين سو و آن سوى زمان» را روى آنتن برد. اين برنامه 
يافت،  ادامه  انقالب  از  قبل  شب هاى  آخرين  تا  خود  حيات  دوره  در 
ميزبان بيش از 70 تن از چهره هاى روشنفكرى ايران بود كه به بحث 
پيرامون سنت و مدرنيته، غرب و شرق و بسيارى از موضوعات فلسفى 

و روشنفكرى آن ايام مى پرداختند.
شبكه  همين  از  نيز  غرب»  و  «شرق  برنامه  اجراى  دوران  همين  در 

تلويزيونى به دليل محبوبيت باالى ميبدى به عهده او گذاشته شد.
ميبدى در اين سال ها مديريت و سردبيرى مجله «بنياد» را نيز عهده دار 
بود كه از نشريات مولف در زمينه هاى فرهنگى، ادبى و فلسفى در دهه 

1350 خورشيدى در ايران محسوب مى گرديد.
او در نخستين دوره جايزه ادبى فروغ فرخزاد در كنار ديگر نام آورانى 
مانند احمد شاملو، محمود عنايت، عباس پهلوان، جميله شيخى و عشقى 

به عنوان روزنامه نگار برنده اين جايزه، انتخاب و معرفى شد.
با وقوع انقالب و تنها به فاصله كمتر از سه هفته، او نيز در اولين 
گروه 50 نفره پاكسازى شده از راديو تلويزيون قرار گرفت و براى سه 
سال و نيم پس از آن به صورت مخفيانه و در قالب زير زمينى به انتشار 
دوره نوارهاى «شبانه»، «شب نامه» و «صدا» مبادرت ورزيد كه مصاحبه 
مجموعه شبنامه با صادق خلخالى كه خواهان تغيير نام خليج فارس به 

خليج اسالمى شده بود، سر و صدايى به پا كرد.
ميبدى پس از اين دوره زندگى  و كار مخفيانه در ايران مجبور به 
جالى وطن شده و از طريق تركيه راهى پاريس مى شود و در اين شهر 

به راديو ايران وابسته به دكتر شاپور بختيار مى پيوندد و به مدت هفت 
سال همكارى نزديك خود را با اين رسانه فارسى زبان حفظ مى كند. او 
در سال 1990 براى ديدار مادر به شرق آمريكا و به دعوت دوستان براى 
ديدارى 10 روزه با اصحاب رسانه و همكاران قديم به لس آنجلس مى آيد 
كه اين مسافرت او را براى هميشه ساكن اين شهر مى كند. او به محض 
ورود به دعوت دكتر حسين حقيقى و با راى گيرى اعضاى تحريريه راديو 
صداى ايران به عنوان نخستين سردبير اين راديو مشغول به فعاليت شده 

و اين همكارى براى ساليان متمادى ادامه مى يابد.
در سال 2000 و با تاسيس تلويزيون NITV او به اين شبكه تلويزيونى 
پيوسته و براى نخستين بار در برنامه نوروزى با اجراى اوست كه تصوير 

شبكه هاى ماهواره اى در ايران رويت مى شود.
ميبدى در سال 2003 به همراه 56 نفر از دوستان و همكاران خود راديو 
تلويزيون ياران را پايه گذارى مى كند كه از طريق فرستنده اى در كشور 
نروژ روى موج كوتاه براى داخل ايران برنامه پخش مى كند. اين راديو 
براى دوسال به كار خود ادامه مى دهد تا در جريان قرارداد شركت نفت 
نروژ و دولت ايران به نمايندگى مهدى هاشمى(پسر رئيس جمهور وقت) 
اين قرار داد از سوى جمهورى اسالمى منوط به تعطيلى فرستنده راديو 

ياران از سوى دولت نروژ مى گردد.
ميبدى در سال هاى بعد به صورت همزمان در راديو صداى ايران (آقاى 

عليرضا مروتى) و نيز تلويزيون پارس به همكارى ادامه مى دهد.
او اكنون سال هاست كه برنامه موفق و پر بيننده ياران را از طريق 
فركانس شبكه پارس به سمع و نظر ايرانيان در داخل و خارج از ايران 
زبان  فارسى  شبكه هاى  سازان  برنامه  موفق ترين  از  يكى  و  مى رساند 
برشمرده مى شود. او در اين سال ها عالوه بر فعاليت هاى رسانه اى اش كه 
عموما بار سياسى و آگاهى رسانى دارد، ارتباط خود را با دنياى ادبيات 
و نوشتن شعر قطع نكرده و مجموعه هايى از او در زمينه ادبيات و شعر 

منتشر شده است.
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ساسان كمالى
به همان اندازه كه اين روزها براى ساكنان لس آنجلس و شنوندگان راديو 
670 اى ام محبوب و معروف است، براى بينندگان شبكه اول تلويزيون ملى ايران 

هم محبوب و معروف بود.
ساسان كمالى مردى كه نبوغ رياضى و شناخت ويژه اى كه از اعداد دارد به 
همراه شوخ طبعى ذاتى او از وى يك مجرى مسلط، توانا و دايره اى بسيط از 

اطالعات عمومى ساخته است.
ساسان كمالى در مردادماه 1318 خورشيدى ديده به جهان گشود. شوق او 
به فعاليت هاى اجتماعى او را در مسيرى قرار داد كه خيلى زود مدارج ترقى 
را پيمود و پيش از آن كه با راديو تلويزيون ملى ايران آغاز به همكارى كند، در 
پرونده خود فعاليت در مقام يك خلبان آموزش ديده در آمريكا، كار در بانك و 
پذيرفته شدن در بورسيه تحصيلى سازمان برنامه را ثبت كرد. با همين بورسيه بار 
ديگر راهى آمريكا شد تا ادامه تحصيل دهد و پس از بازگشت به ايران موسسه 

IMB او جذب نمود. 
در همين سال هاست كه همزمان با فعاليت هاى مستقيم شغلى به عنوان مترجم 
اخبار اقتصادى و علمى با روزنامه آيندگان فعاليت مى كند و همين همكارى 
موجب مى شود تا همزمان با دومين فرود آپولو بر روى ماه او براى كمك به 
بخش ترجمه اين رويداد تاريخى راهى تلويزيون ملى ايران شود تا در ترجمه 
اين برنامه براى پخش در تلويزيون ملى يارى رسان همكاران تلويزيون باشد. 
اين همكارى و مشاوره درباره برنامه اى علمى، استقبال مديران تلويزيون را از او 
كه تبحرى ويژه در جذب مخاطب دارد بر مى انگيزد و به زودى او به همراهى 
منصور مصلحى در كادر خبر علمى شبكه دوم تثبيت مى شود. نزديكى او به 
IMB اين امكان را فراهم آورده است تا بتواند بهترين تركيب مشاوره را براى 
بخش خبر علمى فراهم كند. در خالل سال هاى دهه 1350 خورشيدى، ستاره 
اقبال او در ميان مردم درخشيدن گرفته است و استقبال مديران راديو تلويزيون 
ملى موجب مى شود تا اجراى زنده برخى برنامه هاى مربوط به مناسبت هاى 
مهم به عهده او گذاشته شود. در ميان اين برنامه هاى ديدنى، شايد جشن سى 
و ششمين سالگرد تاسيس راديو تلويزيون ملى ايران يكى از به يادماندتى ترين 
برنامه هاست كه ساسان كمالى در حضور همه ستاره هاى راديو تلويزيون اجراى 

اين برنامه زنده را در سال 1355 به عهده مى گيرد.
در همين دوره است كه ساسان كمالى به عضويت در هيئت اجرايى حزب 
رستاخير انتخاب  مى شود و پس از آن با پيوستن سعيد قائم مقامى به راديو 
تهران اف ام از او نيز دعوت مى كند تا دو برنامه هفتگى «صبح روز تعطيل»  و 

«تهران در شب» را براى اين شبكه راديويى تهيه و اجرا كند.
وقوع انقالب براى ساسان كمالى كه هم چهره شناخته شده اى دارد و هم در 
مبارزات عليه استبداد دينى تازه حاكم شده در ايران كوشنده است با خطرات 
بسيارى همراه است. تا آنجا كه او مجبور مى شود به صورت مخفيانه و با چهره 

مبدل از طريق مرز زمينى ايران را ترك كند.
نخستين مقصد او اقامت اروپاست و از آنجا كه قرار است گروهى از مبارزان 
سياسى در قاهره و يا بغداد گردهم آيند، او مدتى را به انتظار آغاز فعاليت هاى آنها 

منتظر مى شود. در اين ميان برنامه بزرگى مانند استقبال از گروگان هاى آمريكايى 
در ايران را بعد از آزادى آنها در آلمان برنامه ريزى و اجرا مى كند. تا سرانجام 

راهى آمريكا مى شود.
او در اياالت متحده آمريكا نيز عالوه بر آنكه به صنعت بيمه مى پيوندد و 
تالش اقتصادى خود را متمركز اين راه مى كند اما هرگز از فضاى فعاليت هاى 
رسانه اى كنار نمى گيرد. در تاسيس يكى از نخستين تلويزيون هاى  ايرانى در 
لس آنجلس نقش تعيين كننده اى دارد و حتى نام اين شبكه(جام جم) نيز به 
پيشنهاد او برگزيده مى شود. در همان سال تاسيس اين رسانه برون مرزى(1981) 
به دعوت او تظاهرات بزرگى بر عليه جمهورى اسالمى تدارك ديده  مى شود كه 

از مهم ترين تاثيرات يك رسانه فارسى زبان براى جامعه است. 
راديو راه شب از يادگارهاى او در خاطره جمعى ايرانيان در اياالت متحده 
آمريكا است كه در سال 1987 راه اندازى شد و فعاليت هاى تنگاتنگى در آن با 
ديگر راديو هاى محلى خصوصا با راديوى خانم پريسا ساعد  در تگزاس شكل 

گرفت.
در سال هاى بعد او همواره همكارى خود را با راديو تلويزون هاى فارسى 
زبان حفظ كرده است. او در سال هاى 1993 و 1994 با تكرار خاطره «صبح 
روز تعطيل» در راديو تهران كه در لس آنجلس راه اندازى شده است، شورى 
زيبا در ايرانيان اين شهر به پا مى كند و در جريان راه اندازى تلويزيون هاى پارس، 
NITV و برخى ديگر از رسانه هاى فارسى زبان سهم دارد. برنامه روزانه 
«عصرانه با ساسان كمالى» كه با اجراى او از تلويزيون تپش براى 8 سال پخش 

مى شد بار ديگر موجب محبوبيت او ميان نسل جوان داخل ايران مى شود. 
با تاسيس راديو 670 اى ام در لس آنجلس و با آغاز مديريت افشين گرگين(دوره 
اول) در اين راديو ساسان كمالى نيز به راديو 670 پيوسته و مى كوشد تا در باال 
بردن ميزان تمايل مخاطبان به اين راديو كوشا ظاهر شود. او كه برنامه بامدادى 
راديو را در آن دوره اجرا مى كند، پس مدتى از راديو جدا شده اما با گذشت زمان 
بار ديگر به دعوت مديران راديو به اين رسانه باز مى گردد و همچنان برنامه خوب 

بامدادى اش را از سر مى گيرد.
برنامه هاى ساسان كمالى به دليل تبحر و تسلطى كه بر معلومات عمومى دارد، 

همواره شنيدنى و آموزنده است.
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ضيا آتاباى
در دهم فروردين ماه 1321 خورشيدى در مسجد سليمان چشم به 
جهان گشود و از همان دوران كودكى نشان داد كه ذوق هنر در رگ 
و پى او دويده است. ضياى نوجوان در همان سال هاى پايانى دوران 
دانش آموزى به خواننده اى جوان و محبوب براى شنوندگان راديو مركز 
خوزستان و بينندگان تلويزيون شركت نفت تبديل مى شود و قبل از 
آنكه از دبيرستان شاپور در اهواز فارغ التحصيل شود، دوبار روى صفحه 

اين تلويزيون به اجراى ترانه مى پردازد.
فرا رسيدن دهه 1960 ميالدى براى او فرصتى است تا براى ادامه 
تحصيل به اروپا برود و سرانجام او از مدرسه فيلم و سينماى مونيخ در 

آلمان فارغ التحصيل مى شود. 
او كه شوق موسيقى و هنر دارد، در بازگشت به ايران حرفه خوانندگى 
را جدى تر از قبل دنبال مى كند و همزمان شركت سوالر را تاسيس 
مى كند تا بتواند ترانه ها خود را بهتر توليد نمايد و همچنين در معرفى 

آثار موسيقى غربى به جوانان ايرانى موثر باشد.
همزمان با همين رويدادهاست كه به تهران نقل مكان مى كند و به دعوت 
يكى از دوستان براى نخستين بار در انجمن دوشيزگان و بانوان كه رياست 
آن را خانم مستعان عهده دار است به اجراى موسيقى مى پردازد. شوق و 
هنر او چنان شگفتى آفرين است كه به دعوت اين انجمن به عنوان خواننده 
رسمى آنها به برنامه هفت خوان در تلويزيون ملى دعوت مى شود و اجراى 

او در اين برنامه ستاره اقبالش را به درخشش در مى آورد.
در اين ايام او به راديو ايران مى پيوندد و به عنوان خواننده ثابت راديو 

كارهاى فاخرى را به جامعه خصوصا جوانان عالقمند عرضه مى كند.
موفقيت هاى پياپى ضيا آتاباى توجه مديران شركت CBS را كه به 
تازگى در ايران شعبه اى را افتتاح كرده اند به خود جلب نموده و سرانجام 
او را با سمت مدير توليد اين كمپانى بزرگ در ايران استخدام مى كنند و در 
نهايت او به سرپرستى اين موسسه در ايران مى رسد كه همزمان با تحوالت 

منجر به انقالب در بهمن 1357 خورشيدى است.
در فرداى انقالب عالوه بر آنكه او ديگر در راديو و تلويزيون حضورى 
ندارد به طور گسترده مورد فشار و آزار انقالبيون است تا آنجا كه به 
دفعات دفتر كمپانى CBS در تهران مورد غارت نيروهاى انقالبى قرار 
مى گيرد و ضيا آتاباى با باج خواهى هاى متنوعى روبروست. در اين اثنا او 
به سفارش صباغيان در دولت موقت براى تكميل سيستم كارى شركت 
متبوعش به امريكا مى رود و پس طى دوره هاى تخصصى و جلب حمايت 
مديران اين موسسه راهى ايران است كه ماجراى گروگان گيرى به وقوع 
مى پيوندد. مديران CBS به او پيشنهاد مى دهند كه در اين كمپانى به ماند 
و تجربياتش را براى آنها صرف كند اما او نمى پذيرد و به عشق ساختن 
ايرانى آباد به ايران بر مى گردد. اين بازگشت او را در شرايط دشوارى قرار 

مى دهد كه سراسر تهديد، فشار و آزار نيروهاى كميته اى و انقالبيون تند 
روست. او به ويالى خانوادگى اش در بندر پهلوى پناه مى برد اما آنجا نيز 
در امان نيست و سرانجام از زندان گيالن سر در مى آورد. دوران زندان 
براى او يكى از سخت ترين دوران زندگى اش است كه شاهد شكنجه 

ديگر هم بندان است.
سرانجام او با كمك برخى افراد محلى و با چهره مبدل از طريق مرز 
زمينى به پاكستان مى رود و در نهايت در سال 1981 در اسپانيا ساكن 

مى شود.
اقامت سه ساله آتاباى در اسپانيا منجر به تاسيس راديوى فارسى زبان 
در اين كشور است كه هفته اى يك ساعت روى موج اف ام برنامه پخش 

مى كند.
دست سرنوشت سرانجام او را بار ديگر به اياالت متحده آمريكا مى كشاند 

و او ساكن كاليفرنيا مى شود.
آتاباى پس از سكونت در آمريكا در آغاز دهه 1990 ميالدى،  تلويزيون 
كابلى دريا را تاسيس مى كند و همين تلويزيون در پايان اين دهه در 
مشاركت با امير شجره با تلويزيون پارس ادغام مى شود. اما اين مشاركت 

ديرى نمى پايد و به داليل گوناگون منجر به جدايى آنها مى گردد.
در سال 2000 او بار ديگر اقدام به تاسيس تلويزيون جديدى مى كند كه

NITV نام مى گيرد. درست در نوروز پس از آن است كه براى نخستين 
بار از طريق ماهواره امواج اين تلويزيون به ايران مى رسد و فصل نوينى از 

فعاليت هاى رسانه هاى فارسى زبان در آمريكا رقم مى خورد.
تلويزيونNITV از آن زمان تا كنون همچنان به فعاليت ادامه داده است 
و اگرچه در دو مقطع به دليل بيمارى ضيا آتاباى موقتا تعطيل شد اما 

خوشبختانه فركانس آن هم اينك در آمريكا قابل دريافت است.
آتاباى در NITV همواره كوشيده است پاسدار آزادى بيان باشد. 
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پرويز كاردان

در ميان هنرمندان سرشناسى كه از دريچه تلويزيون ملى 
ايران به خانه قلب ميليون ها ايرانى راه باز كردند پرويز 

كاردان را مى توان يكى از ماندگار ترين چهره ها دانست.
پرويز كاردان زاده 1316 در شيراز و فارغ التحصيل از 
هنرستان هنرهاى تزئينى تهران در رشته نقاشى و طراحى  

و همچنين كارگردانى تلويزيونى از انگلستان است.
 او فعاليت هنرى خود را از سال 1338 با بازى در 
نمايش هاى تلويزيونى آغاز و سال 1340 با بازى در تئاتر 
صحنه اى ادامه فعاليت داد. سينما نيز در تجربه حرفه اى او 
جا دارد او براى نخستين بار در سال 1350 با كارگردانى و 

بازى در فيلم عمو يادگار به سينما پا گذاشت.
پرويز كاردان فعاليت در تلويزيون ايران را به عنوان 
كارگردان و بازيگر در سال 1338 آغاز نمود. اولين كارش 
«سركار استوار» از سريال هاى طنز قديمى و طوالنى 
تلويزيون ملى ايران بود كه بسيارى از بخش هاى اين 
سريال را خود نوشته و كارگردانى نموده بود، سال ها 
هفته اى يكبار مردم را درپاى تلويزيون مى نشاند وپخش 
تكرارى آن در برنامه هاى نيمروز تابستانى نيز طرفداران 
فراوانى داشت. نقش سركاراستوار را عبدالعلى همايون 
بازى مى كرد. مامور ژاندارمرى روستايى درجاى نامعلومى 
درايران كه با نقشه هاى هوشيارانه اى كه طرح مى كرد ونام 
خالفكاران  مى ناميد،  سركاراستوارى»  «پولتيك  را  آن 
اين  در  ماندگارى  تيپ هاى  مى انداخت.  دام  در  را 
سريال تلويزيونى خلق شد كه بعدها هريك براى خود 
سوژه سريال ها و حتى فيلم هاى سينمايى بسيار شدند. 
معروف ترين اين تيپ ها، صمد با بازى پرويز صياد، 
كرمعلى خان و ... بودند. بعد از آن، كاردان سريال خانه به 
دوش را برمبناى  يك شخصيت تخيلى،  يعنى مراد برقى 

مى سازد كه درآن سال ها ميان مردم بشدت گل 
مى كند. شب هايى كه اين سريال ازتلويزيون پخش 

مى شد، خيابان هاى تهران كامالً خلوت مى شد. 
كاردان براى اولين بار از ستار كه آن زمان جوانى 
با استعداد بود براى خواندن شعر موسيقى اين 
سريال استفاده مى كند و بدين ترتيب است او به 
عالم هنر معرفى مى شود. سريال «اختاپوس» اولين 
كار مشترك پرويز صياد وپرويز كاردان كار بعدى 
او بود. تيپى كه براى اولين بار دراين سريال معرفى 
شد وبعدها به شدت گل كرد، قاطبه با نقش آفرينى 
زيباى نوذر آزادى بود. كاردان فعاليت سينمايى اش 
را با فيلم عمو يادگار به عنوان بازيگر و كارگردان 
در سال 1350 آغاز مى كند. فيلم مراد برقى و هفت 
دخترون براساس سريال خانه بدوش را در سال 1353 

مى سازد.
سال هاى دور از وطن براى كاردان از فرداى انقالب 
مهاجرت  لس آنجلس  به  سرانجام  او  و  مى شود  آغاز 
كرده و در دل جامعه ايرانيان مقيم اين شهر خانه مى كند. 
حضور پرويز كاردان در لس آنجلس همچنان همراه  با 
خالقيت هاى هنرى و نمايشى اوست. بارها در سال هاى 
غربت نمايش هاى گوناگونى را روى صحنه مى برد و 

همواره هنر تاتر ايرانى را در غربت زنده نگه مى دارد.
كاردان با پيدايش تلويزيون هاى 24 ساعته بار ديگر 
به دنياى رسانه  باز  مى گردد و مى كوشد تا با برنامه هاى 

مختلف مسير آشنايى مردم را با زواياى هنر هموار كند.
او براى مدتى مديريت تلويزيون انديشه را در اين شهر 
به عهده مى گيرد كه موجب رونق اين رسانه ديدارى در 

سطح جهانى مى شود.
پرويز كاردان در سال هاى اخير و با اتكا به بيش از نيم 
قرن تجربيات با ارزش خود در زمينه مستند سازى فعال 
است و در سه سال گذشته چندين مستند ديدنى از او كه 
بيشتر بر موضوع باز شناسى شخصيت هاى معتبر جامعه 
ايرانى متمركز بوده است در برنامه اى با عنوان مهمان ناهار 
با پرويز كاردان، از طريق تلويزيون بخش فارسى صداى 

امريكا به روى آنتن فرستاده است.
در سال گذشته نيز دو فيلم مستند پژوهشى او درباره 
شهبانو فرح پهلوى كه از طريق شبكه تلويزيونى انديشه 
پخش شد، توانست نگاه مخاطبان بسيارى را به خدمات 
آخرين ملكه ايران در زمينه هنر متوجه كند. پرويز كاردان 

هم اكنون در حال پيش توليد يك سريال تازه است.

اثر شناسى 
پرويز كاردان

شازده خانم و آقاى وزير

هنر ايران

شاهنامه فردوسى

محاكمه ايرج ميرزا

پرواز
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هما سرشار
اگرچه براى عموم عالقمندان به فرهنگ 
و هنر نام و آوازه بلند هما سرشار با حرفه 
باز  اما  خورده است  پيوند  روزنامه نگارى 
او  حرفه اى  فعاليت هاى  سابقه  به  نگرى 
اين  تاثيرگذار  و  چشمگير  حضور  نشانگر 
چهره فرهنگى در راديو تلويزيون ملى ايران 

است.
هما سرشار در سال  1325 در شيراز متولد 
شده  است .  ديپلم  را از دبيرستان  رازى  تهران ، 
ليسانس  رشتة  ادبيات  فرانسه  را از دانشگاه  
تهران،  فوق  ليسانس  رشتة مديريت  ارتباطات  
 USC جنوبى   كاليفرنياى   دانشگاه   از  را 
گرفته است و داراى دكتراى افتخارى در رشتة 
آمريكا  جهانى  دانشگاه  از  روزنامه نگارى 
   American World University

است.
هاى  فعاليت  سابقه  كه  سرشار  هما 
به  آغاز  و   1343 سال  به  مطبوعاتى اش 
انتشار هفته نامه زن روز در موسسه كيهان 
باز مى گردد، از سال  1351 تا وقوع  انقالب    
با سمت  تهيه كننده ، نويسنده  و مجرى  برنامة  
چهارديوارى  در سازمان  راديو تلويزيون  ملى  

ايران  فعاليت كرد. اين برنامه كه از شبكه يك تلويزيون 
ملى ايران منتشر مى شد در باالبردن سطح آگاهى هاى 

اجتماعى و خانوادگى زنان تاثير سازنده اى داشت.
ايران  در  انقالبى  تندروهاى  آمدن  سركار  با  نيز  او 
مجبور به جالى وطن شد و از سال 1979 به اين سو 
در اياالت متحده آمريكا ساكن است. اما آنچنان كه 
سابقه تالش هاى فرهنگى اش نشان مى دهد، دورى از 
وطن نه تنها ارتباط او را با روزنامه نگارى، فرهنگ و 
ادبيات سرزمين مادرى قطع نكرد بلكه انگيزه اى قوى 
شد تا او مجدانه در راستاى آرمان هاى آزاد انديشانه 

اش به استمرار حيات حرفه اى خود بپردازد.
از همان سال هاى نخستين گردهم آمدن ايرانيان در 
جنوب كاليفرنيا، نام هما سرشار همواره در تراز نخست 
ايرانى آمريكايى  جامعه  اى  رسانه  و  فرهنگى  فعاالن 
درخشيده است. او از ابتداى تاسيس راديو اميد در 

لس آنجلس به دعوت شادروان گرگين به تحريريه اين 
راديو پيوست و براى ساليان متمادى تهيه كنندگى و 
اجراى برنامه هاى موفق بسيارى را به عهده گرفت. 
سرشار همچنين براى مدت ده سال از طريق فركانس 
تلويزيون جام جم به اجراى برنامه هايى با هدف اطالع 
رسانى و روشنگرى در سطح جامعه ايرانيان در سراسر 

جهان پرداخت.
ترين  مطرح   از  يكى  كه  سرشار  هما 
رسانه اى و  تاريخى  اجتماعى،  پژوهندگان 

ايرانى    آمريكايى است همواره در برنامه هاى خود تالش 
كرده است ديدى واقع گرايانه نسبت به موضوعات روز 
داشته باشد. روندى كه اين روزها در برنامه خوب 
نيز  ايران 670 اى ام  راديو  از  سرشار  هما  با  صبحانه 
موجب جلب توجه گسترده مخاطبان را به برنامه او 

فراهم آورده است.

اثر شناسى 
هما سرشار

در كوچه پس كوچه هاى 
غربت

شعبان جعفرى

يهوديان ايرانى
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پرونده- چهره هاى فعال راديو تلويزيون ملى ايران در آمريكا

پرويز قريب افشار

چهره گرم و لحن خودمانى او به گونه اى گيرا براى ببيندگان تلويزيون 
ملى ايران در سال هاى دهه 50 خورشيدى دلنشين بود و از او مردى 
ساخت كه براى ساليان طوالنى در خاطره جامعه ايرانيان در اقصى نقاط 

دنيا ماندگار شد.
پرويز قريب افشار متولد تهران است. او پس از طى تحصيالت مقدماتى 
خود در دبيرستان مروى تهران براى ادامه تحصيل در خالل دهه 1960 
ميالدى راهى آمريكا شد و در اين كشور عالوه بر اخذ مدرك فوق ليسانس 
 NBC در رشته راديو تلويزيون به مدت يك سال و نيم همكارى با شبكه

را در كارنامه حرفه اى خود ثبت كرد.
او در سال 1970 ميالدى به ايران بازگشت و به فاصله كوتاهى به 
استخدام راديو تلويزيون ملى ايران درآمد و با سمت مدير برنامه ها در 
شبكه يك اين سازمان، مشغول به فعاليت شد. در اين دوره بسيارى از 
برنامه ها خصوصا با گرايش خانوادگى و كودك و نوجوان با طراحى و 
مديريت او توليد شد و توانست به غناى برنامه هاى راديو تلويزيون ملى 

بيافزايد.

همزمان قريب افشار ماحصل تجربيات و تحصيالت خود در اياالت 
متحده آمريكا را در مقام استاد در مدرسه عالى راديو تلويزيون و نيز 
دانشكده علوم ارتباطات در اختيار دانشجويانى گذاشت كه آرام آرام 

جذب بخش هاى گوناگون رسانه اى در كشور مى شدند.
اعتماد او به جوانان و تالشش براى معرفى چهره هاى جديد در مقام 
مجريان برنامه ها از يك سو و اجرا هاى موفق خود او در برنامه هايى مانند 
«دنياى خوب ما»، «آدينه شب» و ويژه برنامه هاى مناسبت هاى ملى مانند 
نوروز، يلدا و مهرگان موجب شد تا به چهره اى محبوب بين بينندگان 

تلويزيون ملى بدل شود.
خدمت  دوره  در  افشار  قريب  پرويز  دستاوردهاى  مهمترين  از  يكى 
تلويزيون  نخستين  راه اندازى  و  تاسيس  ايران  ملى  تلويزيون  راديو  به 

بين المللى ايران بود كه با موفقيت به انجام رسيد.
همسرى  زمان  آن  در  آن كه  دليل  به  انقالب  آستانه  در  افشار  قريب 
آمريكايى داشت براى همراهى وى و فرزندانش به آمريكا آمد اما وقوع 

انقالب و فجايع آن موجب شد تا ديگر نتواند به ايران بازگردد.
اما حضور او در آمريكا موجب نشد تا او از حرفه اش دور بماند و 
انقالب  از  پس  سال  دو  تنها  كه  گونه اى  به  شد  بكار  دست  بالفاصله 
و مهاجرتش توانست در سال 1980 شبكه تلويزيونى سيماى آشنا را 
تاسيس و با همكارى ديگر چهره هاى تواناى مجبور به جالى وطن شده 
برنامه هاى متنوعى توليد كند و به روى آنتن بفرستد. او در اين شبكه 
تلويزيونى كه تا سال 2011 فعال بود و از طريق كانال  18 در جنوب 
كاليفرنيا براى عالقمندان قابل رويت، توانست براى نخستين بار تماس 
مستقيم مردم با استوديو و نيز نخستين اجراى زنده برنامه تلويزيونى 

فارسى زبان در آمريكا را رقم بزند.
پرويز قريب افشار در سال هاى غربت توانسته است بيش از 12 هزار 
ساعت برنامه توليد، اجرا و پخش نمايد كه ركوردى ماندگار براى او 

محسوب مى شود. او هم اكنون ساكن جنوب كاليفرنيا است.  

C  Copyright 2014 Ketab Corp. مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره14، جدول ايرانشهر شماره63، همراه با هشتمين ضميمه پزشكى و سالمت ايرانشهر، ژانويه18182014



پرونده- چهره هاى فعال راديو تلويزيون ملى ايران در آمريكا

شهيار قنبرىحسين فرجى
اجراى گرم و تسلط او بر اخبار يكى 
فرجى  حسين  بارز  مشخصه هاى  از 
است كه همواره برنامه هاى خود را 
با گرماى احساسات ميهن دوستانه و 
تعهدش براى حفظ حقايق و افشاى 

واقعيت ها همراه كرده است.
ديده  تهران  در  كه  فرجى  حسين 
به جهان گشوده است از سال 1345 
خورشيدى با سمت گويندگى خبر 
به راديو تلويزيون ملى ايران پيوست. 
او كه در ابتدا متن اخبار تصويرى را 
براى اين رسانه ملى مى خواند، خيلى 
زود مدارج ترقى را طى و با سمت 

سردبير بخش خبر عازم واحد راديو تلويزيون در بندرعباس در جنوب 
ايران شد. او كه در اين شهر به مديريت بخش خبر ارتقاى مقام يافته بود 
در سال 1349 به تهران بازگشت تا با مسئوليت سردبيرى خبر نيمروز 
تلويزيون ملى ايران ادامه كار دهد و پس از آن نيز براى مدت سه سال به 

سمت مديريت خبر مركز مهاباد به اين شهر عازم شد.
ماموريت بعدى حسين فرجى سردبيرى ارشد خبرى در بخش فارسى 
صداى آلمان(دويچه وله) بود كه از سال 1974 تا زمان وقوع انقالب با 

درخواست مقامات آلمانى براى سه دوره پياپى تمديد شد.
با نزديكى به انقالب و پس از آنكه فرازمند به مديرعاملى راديو تلويزيون 
ملى منسوب مى شود، ماموريت فرجى به صورت يكجانبه از سوى تهران 
ملغى اعالم مى گردد اما اصرار مسئولين آلمانى همچنان بر ادامه همكارى 

وى با اين رسانه است. 
او تنها يك ماه پس از انقالب به ايران باز مى گردد و طى مدت كوتاهى 
شاهد جنايات وحشتناك نيروهاى تازه به قدرت رسيده در ايران شده 
و در مى يابد كه همكارى با اين حكومت جديد جز خيانت به وطن 
نيست. از همين رو به آلمان بازگشته و پيشنهاد استخدام دويچه وله را 
پذيرفته و تا سال 1995 در بخش فارسى اين شبكه خبرى به همكارى در 
سمت هاى گوناگون ادامه مى دهد. او از نخستين كسانى است كه در آن 
دوران شديدترين انتقادات خود را در خصوص اعدام ها و پايمال شدن 
حقوق مردم در جمهورى اسالمى به صورت مقاالت مرتبى در بخش 
فارسى صداى آلمان منتشر مى كند تا جايى كه به دنبال اعتراض مقامات 

ايرانى براى مدتى از سوى آلمانى ها ممنوع القلم مى شود.
پس از بازنشستگى زود هنگام فرجى از صداى آلمان، او به صورت 
مرتب به عنوان برنامه ساز به همكارى با ساير رسانه هاى شنيدارى و 
ديدارى فارسى زبان ادامه مى دهد كه در آن ميان مى توان به راديو اسرائيل، 
راديو صداى ايران، پرژن راديو، تلويزيون تصوير ايران و تلويزون پارس 
اشاره كرد. حسين فرجى از سال 2005 تا كنون ساكن لس آنجلس است.

شهيار قنبرى ششم مرداد سال 1329 در خانواده اى اهل هنر به دنيا آمد. 
كار ادبى را از نوجوانى آغاز كرد و در آن زمان براى نشريه اطالعات 
كودكان داستان كوتاه مى نوشت، گاه نيز اشعارى مى سرود. سپس براى 
ادامه تحصيل در رشته ادبيات به كمبريج رفت و در ميانه دهه 1960 

ميالدى به ايران بازگشت.
شهيار پس از بازگشت به ايران سرودن ترانه را آغاز كرد. نخستين 
ترانه اى كه نوشت «ديگه اشكم واسه من ناز ميكنه» بود. از ديگر ترانه هاى 
ديگر او كه از راديو پخش شد، مى  توان به «ستاره آى ستاره» «ديگه اشكم 
واسه من ناز ميكنه» (موسيقى از اسفنديار منفرد زاده) هر دو با با صداى 

گوگوش اشاره كرد.
همكارى شهيار و واروژان در حقيقت شروع دوران ديگرى از زندگى 
هنرى وى است. نخستين ترانه اين دو با عنوان بوى خوب گندم با اجراى 
داريوش خواننده معترض ايرانى باعث شد تا خواننده و شاعر هر دو به 

زندان بيفتند. 
طى سال هاى بعد شهيار با خوانندگان مشهورى نظير داريوش، فرهاد 

مهراد، ستار، ابى و گوگوش همكارى كرد.
مانند  هنرى  فعاليت هاى  ديگر  سرايى  ترانه  بر  عالوه  قنبرى  شهيار 
راديويى،  و  تلويزيونى  مجرى گرى  نمايش نامه نويسى،  آهنگسازى، 
تلويزيون هاى  و  راديو  براى  برنامه سازى  روزنامه نگارى،  فيلم سازى، 
فارسى زبان در لس آنجلس و نيز خوانندگى را نيز در كارنامه هنرى 

خود دارد.
شهيار قنبرى براى مدتى مديد با برنامه هاى رسانه اى خود با عنوان 
غدغن ها تاثيرى بالقوه در فضاى فرهنگى رسانه اى در خارج از كشور 
داشته است و عموما با نقدهاى خود روند رشد فعاليت هاى هنرى جامعه 
ايرانيان آمريكا را هموار كرده است. او از منتقدان مطرح عدم رعايت 
به  كه  شناخته  مى شود  هنرمندان  آثار  خصوص  در  رايت  كپى  قوانين 
صورت مستمر براى احياى فرهنگ رعايت حقوق پديدآورندگان آثار 
فرهنگى در جامعه كوشيده است و تالش كرده تا ايرانيان را به پاسدارى 

از حقوق معنوى آثار هنرمندان خود متوجه سازد.

شهيار قنبرى هم اكنون ساكن لس آنجلس است.
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پرونده- چهره هاى فعال راديو تلويزيون ملى ايران در آمريكا

فرهنگ هالكويى

بيشتر  را  هالكويى  فرهنگ  ايرانيان  عموم  اگرچه 
در مقام يك مشاور خانواده پيشتار ايرانى مى شناسند 
اما نمى توان تجربه و خدمات او را در سازمان راديو 
تلويزيون ملى ايران ناديده انگاشت و حتى در سال هاى 
مهاجرت و زندگى در آمريكا او را جداى از بدنه فعال 

رسانه هاى موفق ايرانى در آمريكا قلمداد كرد.
در   1323 ماه  شهريور  متولّد  هالكويى  فرهنگ 
رشته  در  دكترا  مدرك  داراى  او  است.  شيراز  شهر 
«جامعه شناسى» و فوق ليسانس در رشته هاى، «اقتصاد» 
و «مشاوره ازدواج، خانواده و كودكان» است. او پيش 
از انقالب استاد دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران 

بوده است.
تحصيالتش  بردن  پايان  به  از  پس  هالكوئى  دكتر 
مّدت  بازگشت.  ايران  به  سال 1353،  در  آمريكا  در 
در  اجتماعى»  ـ  فرهنگى  «كميته  سرپرست  زمانى 
«معاونت برنامه ريزى و سياست گذارى» سازمان راديو 
و تلويزيون ملى ايران بود و همچنين در دانشگاه تهران 
نيز به تدريس مى پرداخت. او در اين ايام با آنچه به 
عنوان دستاوردهاى تحصيل و آشنايى با متدهاى روز 
برنامه سازى به دست آورده بود كوشيد تا مسير رونق 
برنامه هاى علمى و فرهنگى را در راديو تلويزيون ملى 
گرگين  ايرج  از  معروف  جمله اى  كند.  هموار  ايران 
درباره دكتر هالكويى نقل شده است كه مى گفت: « در 
همان ايام براى نخستين بار ديده است كه جوانى توانا و 
سخن ور به راديو آمده است كه نزديك به يك ساعت 
در پشت ميكرفون صحبت مى كند حتى بدون اينكه يك 

تپق بزند.»
اما همكارى دكتر هالكويى با راديو تلويزون ملى ايران 

ديرى نپاييد و او كه انديشه هاى بزرگ و تحول ساز 
در سر داشت پس از چند سال به دليل اختالف نظر با 
مسئوالن تلويزيون از مسئوليتش كناره گيرى كرد و به 

آمريكا بازگشت.
باز گشت او به آمريكا همزمان با ادامه تحصيل او 
در اين كشور مى شود و سپس با وقوع انقالب، او كه 
دكتراى خود را در سال 1974 از دانشگاه يوتا در رشته 
جامعه شناسى اخذ كرده است، لس آنجلس را به خانه 

جديد خود مبدل مى كند.
دكتر هالكويى كه در سال هاى غربت اهم توجه خود 
در حوزه علم روان درمانى و مشاوره خانواده متمركز 
متمركز  كلونى هاى  نخستين  پيدايش  با  كرده است 
ايرانيان و درك نياز بالقوه اين جامعه به مشاوره در زمينه 
موضوعات روان درمانى مى كوشد تا دانش و تجربه 
خود را در اختيار عموم قرار دهد. از همين رو با توجه 
به سابقه فعاليت هاى رسانه اى و البته استعداد شگرف 
خود در اين زمينه به همكارى با چهره هاى مطرح راديو 

تلويزيون ملى ايران در غربت مى پردازد.
اوج فعاليت هاى دكتر هالكويى از سال 2000 ميالدى 
و با تاسيس راديو 670 اى ام در لس آنجلس آغاز مى شود 
كه در تمام اين مدت بى وقفه او همه روزه دو ساعت 

برنامه راز ها و نيازها را اجرا كرده است.
دكتر هالكويى همچنين از طريق شبكه تلويزيونى 
ماهواره اى براى سال هاى متمادى به پرسش هاى تلفنى 
مخاطبان فارسى زبان از سراسر دنيا، درباره مسايل روان 
درمانى ـ اجتماعى ـ  خانواده و ديگر موارد وابسته 
پاسخ داده و جنبه هاى مختلف آنان را مورد بحث قرار 

مى دهد.

اثر شناسى 
فرهنگ هالكويى

خانواده تك سرپرست

چرا ازدواج چرا طالق

آزادى

گفته ها
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مهرداد پارساحسين حجازى
ماه  بهمن  در  حجازى  حسين 
جهان  به  ديده  خورشيدى   1321
خرم  متولد  كه  او  گشوده است. 
ايران  در  استان لرستان  آباد مركز 
است تحصيالت دانشگاهى خود 
را در رشته اقتصاد تا مقطع فوق 
آن  از  پس  و  داد  ادامه  ليسانس 
با  دانشگاه  در  تدريس  بر  عالوه 
بودجه  و  برنامه  مديريت  سمت 
دانشگاه آزاد ايران به استخدام اين 

نهاد آموزشى درآمد.
 40 دهه  اواسط  از  كه  او 

خورشيدى عالقه مندى خود به فعاليت هاى راديويى را به بروز رسانده 
بود، سرانجام در ميانه دهه 50 خورشيدى و در پى راه اندازى رايو تهران 
روى موج اف ام در پايتخت ايران به مديريت سعيد قائم مقامى، براى 
اجراى دو برنامه در اين شبكه راديويى كه براى پايتخت نشينان برنامه 
پخش مى كرد، دعوت به همكارى شد. برنامه شبانه هفتگى او كه هفته اى 
يك شب از نيمه شب تا 6 بامداد اجرا مى شد، به قدرى محبوبيت يافت 
كه در همان ماه هاى منتهى به جريانات انقالب توانست شنوندگان بسيارى 

را به خود جذب كند.
در همين احوال است كه حسين حجازى به دعوت برادرش كه ساكن 
آمريكاست و براى اخذ اقامت اين كشور درست يكى دوماه پيش از 
انقالب به امريكا مسافرت مى كند. در همين حين انقالب در ايران رخ 
مى دهد و او با اولين پرواز به ايران باز مى گردد اما به درستى درمى يابد كه 
ايران پس از انقالب آنچه وعده داده شده بود نيست. به همين رو در كمتر 
از يك ماه تصميم به بازگشت به آمريكا را مى گيرد تا اقامت اين كشور را 

از دست ندهد.
حجازى پس از بازگشت به آمريكا و بالفاصله با تاسيس راديو صداى 
ايران در زمان مديريت شادروان تورج فرازمند به همكارى با اين رسانه 
شنيدارى مبادرت مى ورزد و برنامه هاى گوناگونى براى اين رسانه شنيدارى 

توليد و اجرا مى نمايد. 
حجازى پس از سال 2000 و با تاسيس راديو ايران 670 اى ام كه راديويى 
فراگير در جنوب كاليفرنيا است با سمت مدير برنامه هاى اين راديو و نيز 
تهيه كننده و مجرى يكى از برنامه هاى هفتگى آن(با عنوان گلگشت) 
موجب رشد و گسترش اين رسانه را فراهم مى آورد و اين همكارى تا 

سال 2007 ميالدى استمرار مى يابد.
حسين حجازى كه گوينده اى آگاه و مسلط و برنامه سازى بى طرف و 
منصف شناخته مى شود، از آوريل سال 2011 ميالدى به گروه توليد پرژن 
راديو در شهر لس آنجلس پيوسته است و هم اكنون نيز اجراى برنامه روزانه 
حد هفتم را در اين راديوى فارسى زبان عهده دار است.حجازى همچنين 

برنامه گلگشت را در شبكه تلويزيونى ايران فردا روى آنتن مى برد.

مهرماه  متولد  پارسا  مهرداد 
آباد  خرم  شهرستان  در   1326
است. او كه از سنين نوجوانى و 
در چهارده سالگى براى نخستين 
را  ميكروفون  پشت  ايستادن  بار 
تجربه كرد و برگزراى مراسم هاى 
ميدانى را به عهد گرفت، توانست 
با همكارى با مركز راديو تلويزون 
استان لرستان به عنوان گوينده و 
را  خود  فعاليت  جوان  گزارشگر 
آغاز نمايد در اين دوران برنامه اى 

ويژه به گويندگى و تهيه كنندگى او با عنوان لرستان را بهتر بشناسيم براى 
بسيارى از شنوندگان راديو ايران خاطره انگيز شد.

پارسا پس از اخذ ديپلم به استخدام رسمى خبرگزارى پارس درآمد و 
در پى آن با دعوت ايرج گرگين به عنوان مامور به خدمت به همكارى با 
خبرگزراى راديو تلويزيون ملى در استان لرستان مشغول شد. در همين 
ايام بود كه در جريان بازديد محمدرضا شاه از نمايشگاه بازديد استان ها 
او فرصت يافت تا تنگناهاى رسانه اى در اين استان را به استحضار پادشاه 
برساند و طبق دستور مستقيم شاه راديو مركز لرستان تاسيس شد و در 
سال هاى نخستين دهه 1350 خورشيدى مهرداد پارسا با سمت مديريت 

اين مركز رسانه اى در خدمت سازمان راديو تلويزيون ملى بود.
ديگر به  بار  و  كرد  مهاجرت  تهران  به  انقالب  از  پيش  سال  چند  او 
همچنان  سياسى  خبر  سردبير  سمت  با  تا  بازگشت  پارس  خبرگزارى 
به حرفه روزنامه نگارى ادامه دهد. در جريان وقوع انقالب او نيز مانند 
بسيارى از چهره هاى راديو تلويزيونى از كار بركنار و از خدمت منفصل 
شد و از همين رو به نگارش كتاب روى آورد كه ماحصل آن انتشار 17 

جلد كتاب بود.
مهرداد پارسا در سال 1985 براى انجام عمل جراحى قلب به آمريكا آمد 
و  به توصيه پزشكان وادار به ادامه حيات در اين كشور گشت. با مهاجرت 
به آمريكا او در سال 1987 راديو ملى پارس را در الس وگاس بنياد نهاد  
و توانست براى مدت شانزده سال اين راديو را اداره نمايد و از طريق اين 
فرستنده اخبار موثق را به زبان پارسى در اختيار شنوندگان خود قرار دهد.

پارسا سرانجام در سال 2000 و با تاسيس شبكه تلويزيونى پارس و 
با دعوت مهندس شجره مدير اين تلويزيون همكارى با بخش خبر اين 
رسانه تازه تاسيس را آغاز كرد و اگرچه در سال هاى ابتدايى به صورت 
پاره وقت و فقط هفته اى يكبار به لس آنجلس مى آمد اما به مرور و با 
تعطيل شدن راديو ملى پارس به اين شهر مهاجرت كرده و مسئوليت 

بخش تفسير خبر و برنامه هاى خبرى در اين رسانه را عهده دار شد.
مهرداد پارسا هم اكنون نيز به عنوان گزارشگر ارشد خبرى تلويزيون 

پارس مشغول تالش براى فرهنگ و جامعه ايران است.
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پرويز صياد

در نوشته اى خوانده بودم كه نمى شود از سينماى ايران ياد كرد و ياد 
شخصيت جذاب صمد آقا نيافتاد. يادآورى كاركترى كه شايد با گذشت 
چندين دهه از خلق آن هنوز براى عموم مردم جامعه جذاب است و 
همچنان كاركترى بومى تر از او جلوه طنز نمايشى مرد ساده دل و روستايى 

ايرانى را مجسم نكرده است.
اما خالق اين شخصيت ماندگار يعنى پرويز صياد خود در سال 1318 در 
الهيجان به دنيا آمد و در رشته اقتصاد از دانشگاه تهران دانش آموخته شد. 
فّعاليت هنرى خود را در سال 1336 با چاپ شعر و داستان كوتاه آغاز 

كرد و در سال 1337 به نمايشنامه نويسى نيز مشغول شد. 
پرويز صياد فّعاليت در سينما را از سال 1338 با فيلم «مى ميرم براى 
پول» به عنوان نويسنده آغاز كرد. او در نقش صمد بسيار معروف شد و 

فيلم هاى طنز انتقادى اجتماعى و بعضا سياسى در اين نقش بازى كرد. 
او عالوه بر اين خلق هنرى براى چند فيلم شعر، تدوين، نوازندگى، 
مشاور فيلمنامه و طّراحى چهره پردازى را انجام داد. چند كتاب نيز نوشت.

فصل  اختاپوس  نمايش  سريال  در  كاردان  پرويز  با  صياد  همكارى 
درخشان ديگرى در تجربه هنرى او بود كه در نيمه دوم دهه 1340 

خورشيدى كارنامه تلويزيون ملى ايران را پربار مى سازد. 
با وقوع انقالب در ايران صياد نيز از جمله مغضوبان انقالبيون است و 
مجبور به جالى وطن مى شود، اما او را از ادامه تالش هاى هنرى اش 
براى مردم ايران باز نمى دارد. پرويز صياد  در سال 1358 و در پى 
مهاجرت به خارچج از ايران نخستين فيلم خود در پس از انقالب را به 

نام فرستاده به همراه رضا آريا تهيه كنندگى كرد كه در آن نشان داد به 
روشنى با دين فروشان حاكم بر ايران و استبداد دينى ناشى از استيالى 

آنان، زاويه دارد.
او پس از مهاجرت به آمريكافعاليتش را در تئاتر و تلويزيون ادامه داد. 
بى ترديد مى توان پرويز صياد را از پركار ترين چهره هاى هنرى ايرانى در 
غربت تلقى كرد كه از لحاظ آثار نمايشى چه در اجرا و چه در نگارش 

توانسته است گوى سبقت را از بسيارى از همكاران خود بربايد.
بازى در فيلم هايى همچون سنگسار ثريا ميم، بابك و دوستان ،گوهر 
شب چراغ، صمد از جبهه بر مى گردد، نقطه كنترل، بر بال عقاب ها،صمد 

به جبهه مى رود و... بخشى از اين پرونده درخشان هنرى است.
پرويز صياد نگارش و اجراى ده ها نمايش نامه و تاتر را زير در سال 
هاى تبعيد در كارنامه خود دارد كه سالن هاى نمايش گوناگونى را در 
نقاط مختلف اروپا و آمريكا به محل تجمع ايرانيان مبدل كرده است. 
كسانى در خالل طنز گزنده سياسى او در همه اين سال ها درباره آينده 

وطن به فكر فرو رفته اند.
پرويز صياد براى دوره اى با تلويزون هاى 24 ساعته نيز همكارى كرد و 
اتز طريق اين رسانه ها بيش از پيش توانست با عالقمندان خود در داخل 

ايران ارتباط بر قرار كند.
او هم اكنون در لس آنجلس ساكن است و همچنان هنرش را براى خلق 
آثار تازه با مضامين ويزه اى كه از خالق صمدآقا انتظار مى رود، هزينه 

مى كند.
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فريدون توفيقىكيخسرو بهروزى
در  بهروزى  كيخسرو 
در  خورشيدى  سال 1323 
شهرستان فسا در استان فارس 
متولد شد و تحصيالت خود 
را تا پايان دوره متوسطه در 
شيراز به پايان برد. او از همان 
زمان جذب راديو شيراز به 
مديريت ايرج تنكابنى شد و 
در حالى كه كمتر از 17 سال 
داشت به عنوان نقش آفرين 
برخى نمايش هاى راديويى 
فعاليت  به  رسانه  اين  در 

مشغول گرديد و برخى از اين نمايش ها را نيز به رشته تحرير درآورد.
او پس از گذراندن دوسال در دانشكده هنرهاى دراماتيك، آنرا نيمه كاره رها 
كرد و پس از انجام خدمت وظيفه به راديو ايران در تهران پيوست كه به فاصله 
كوتاهى با ادغام راديو و تلويزيون به استخدام اين سازمان درآمد و به عنوان 
مجرى ثابت برنامه چشم انداز به مدت چهار سال همه روزه به اجراى اين 

برنامه در كنار ديگر همكارانش پرداخت.
او كه اين سال ها همواره كوشيده بود تا به غناى برنامه خود بيافزايد و براى 
تهيه گزارش هاى شنيدنى به گالرى ها، آمفى تئاتر و مجامع هنرى سر زده بود، 
تصميم مى گيرد تا در ادامه فعاليت خود در راديو به تهيه كنندگى روى آورد.

محصول سال هاى تهيه كنندگى او در راديو برنامه هاى موفق «شبانه هاى 
يكشنبه» با اجراى عليرضا نورى زاده، «ظهر روز هفتم» با اجراى مسعود 
بهنود، «بعد از ظهر روز ششم» با اجراى بهنود و «عصرانه» با اجراى اسماعيل 

ميرفخرايى است كه در خاطره بسيارى از ايرانيان ماندگار شده است.
او با تهيه كنندگى برنامه «تيتر اول» براى تلويزيون ملى ايران نيز به همكارى 
با اين بخش از سازمان راديو تلويزيون ملى  ادامه داد و همزمان براى چندين 

سال در سه ماهه تابستان در راديو دريا مشغول خدمت مى شود.
كيخسرو بهروزى در سه دوره انتخاب برترين هاى راديو و تلويزيون يك بار 
به عنوان گوينده برگزيده، يك بار به عنوان گزارشگر برتر و سرانجام به عنوان 
تهيه كننده منتخب برگزيده شد و به همين دليل با بورس تحصيلى راديو و 
تلويزيون ملى ايران در سال 1978 و تنها 7 ماه پيش از وقوع انقالب براى 

تكميل تحصيالت خود راهى آمريكا گرديد.
با وقوع انقالب و على الرغم آنكه او نه براى زندگى دانشجويى و با دست 

خالى به آمريكا آمده بود، مجبور به ماندن در اين كشور شد. 
در سال هاى غربت نيز كيخسرو بهروزى همكارى نزديكى با رسانه هاى 
فارسى زبان داشته است كه برجسته ترين آن نخست مصاحبه هاى هفتگى او 
با تورج فرازمند براى دو سال متمادى و دوم اجراى ده ساله برنامه همراه آفتاب 

در راديو صداى ايران بوده است.
بهروزى در حال حاضر دوران بازنشستگى خود را با توجه به عشق و 

عالقه اى كه به كتاب داشته است با اداره كلبه كتاب سپرى مى كند.

براى نخستين بار با تهيه 
برنامه  صداى   او  كنندگى 
به  ايران  راديو  در  جوانان 
گوش مخاطبان راديو رسيد 
و از همان ابتدا مشخص بود 
خواهد  حرفه اى  تيم  اين 
گسترده  توجه  توانست 
خود  به  را  راديو  مخاطبان 

جلب كند.
فريدون توفيقى متولد سال 1324 در تهران است و تحصيالت خود را پس 
از اخذ ديپلم طبيعى، در دانشكده هنرهاى دراماتيك در رشته فن بيان ادامه داد. 
همزمان با فارغ التحصيلى در دانشگاه در امتحان گزينش راديو ايران شركت 

كرد و به استخدام اين موسسه درآمد.
سال هاى بعد تا زمان اقدام راديو و تلويزيون او در مقام گوينده و تهيه كننده 

راديو برنامه هاى خوبى به مردم ايران معرفى مى كند.
در پى ادغام راديو و تلويزيون و تاسيس راديو تلويزيون ملى، فريدون توفيقى 
از جمله كسانى است كه در هر دو رسانه براى مردم به اجرا و تهيه و توليد 

برنامه مى پردازد.
در اين سال ها صداى گرم او زينت بخش برنامه هاى خانواده، زن و زندگى 
نورى در تاريكى و... و در تلويزيون ملى هم برنامه اى با نام شباهنگ را به روى 

آنتن مى برد كه توجه مخاطبان را به خود جلب كرده است.
يكى از مهمترين فراز هاى فعاليت رسانه اى فريدون توفيقى را بايد حضور 
همه ساله او در مقام گوينده راديو دريا در شمال ايران دانست كه در فصل 

تابستان ميزبان هرازان مسافر و ساكنان خطه سرسبز شمال ايران بود.
با وقوع انقالب توفيقى در ايران مى ماند و به جهت عشق به وطن و 
حرفه اش به همكارى با راديو ادامه مى دهد. با آغاز جنگ ايران و عراق 
او نيز هم پاى بسيارى ديگر از برنامه سازان راديو و تلويزيون مى كوشد تا 
همه توان خود را در راه دفاع از ميهن به كار گيرد و با تشبيه حمله صدام 
به ايران به آنچه در پيشينه باستانى تجاوز بيگانگان به خاك پاك ايران 
بود مى كوشد تا نمادهاى دليرى و شهامت ايرانى مانند آريو بزرن را براى 
جوانان غيور ايرانى زنده كند كه با اعتراض شديد مقامات راديو و تلويزيون 
مواجه مى شود. آنها اشاره به شهامت ملى و نمادهاى ايرانى را خالف 
سياست خود دانسته و تاكيد دارند كه فقط بايد بر نمادهاى اسالمى تكيه 
كرد و پيروزى هاى رزمندگان را نه نتيجه ميهن دوستى آنان كه نماد عالقه و 

جانفشانى آنها براى اسالم تلقى نمود.
توفيقى اين شرايط را تاب نمى آورد و سرانجام در سال 1983 از ايران خارج 
مى شود. سه سال بعد به لس آنجلس مى آيد و در اين سال ها عالوه بر آنكه 
باراديو صداى ايران و تلويزيون هاى پيام آزادى، پارس، كانال يك و تلويزيون 
ملى در مقام برنامه ساز همكارى داشته است. خود نيز در سال 2000 راديو 
صداى ملى را به مشاركت يكى از دوستانش پايه مى گذارد كه پس از دو سال 

نيم اين راديو به دليل مشكالت مديريتى مجبور به تعطيلى مى شود.
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حسن خياط باشى

در خاطره جمعى ايرانيان از سال هاى دهه پنجاه خورشيدى تصوير 
مردى خوش چهره و بلند قد به يادگار مانده است كه به مهندس بيلى 

شهرت يافت.
در حقيقت او حسن خياط باشى هنرپيشه و كارگرادنى است كه مجموعه 
آثار او براى ساليان متمادى در راديو تلويزيون ملى ايران زمينه سرگرمى و 

شادى ايرانيان را فراهم آورد.
حسن خياط باشى كه متولد 1325 در شهر تهران است با پيوستن به راديو 
تلويزيون ملى ايران در خالل سال هاى دهه 1340 خورشيدى توانست در 
آثار ماندگارى به ايفاى نقش بپردازد. او در كنار بازيگرى كه حرفه نخست 
او بود با كارگردانى و نيز نويسندگى برخى آثار كارنامه هنرى خود را بيش 

از پيش تكميل كرد.
در سال 1345 او با ايفاى نقش در نمايش تلويزيونى صندوقچه اشرفى 
كه با كارگردانى پرويز ممنون فيلمبردارى شد، به تلويزيون راه يافت. قصه 
اين نمايش حول محور پيرزنى مى گشت كه به خاطر صندوقچه اشرفى اش 
به قتل مى رسد و «سركار استوار» سرانجام، قاتل را مى يابد و دستگير 

مى كند.
در سال 1350 مجموعه طنز حرف تو حرف كه خياط باشى آن را 
كارگردانى مى كرد با حضور پر تعداد هنر پيشگان طناز آن زمان و البته خود 
حسن خياط باشى به روى آنتن رفت و گل لبخند را بر لبان بسيارى نشاند.

در سال 1353 خورشيدى پرويز نورى برخى از داستان هاى «هزار و 
يك شب» را به زبانى طنز، به تصوير مى كشيد و خياط باشى از بازيگران 

مطرح اين اثر تلويزيونى است و فقط يك سال بعد مجموعه ناجورها با 
نويسندگى، كارگردانى و البته بازى او پخش مى شود. اين مجموعه نمايشى 
از بخش هايى كوتاه تشكيل شده بود و با نگاهى طنزآميز، به نقد مناسبات 
اجتماعى مى پرداخت. مسائلى از قبيل: ترافيك، گرانى، صف اتوبوس، 
كمبود تاكسى، بسازوبفروشى و غيره دستماية اصلى اين مجموعه نمايشى 

تلويزيونى بود.
سرانجام سريال شبكه صفر آخرين كار حسن خياط باشى است كه در 
راديو تلويزيون ملى ايران در سال 1357 توليد مى شود. اين مجموعه كه 
با كارگردانى و بازيگرى او به آنتن مى رسد شخصيت مهندس بيلى را به 

جامعه ايرانى معرفى مى كند.
وقوع انقالب و تصفيه گسترده در سازمان راديو تلويزيون ملى ايران به 
ناچار خياط باشى را وادار به جالى وطن كرده و سرانجام دست سرنوشت 

او را در ساحل اقيانوس آرام و در لس آنجلس ساكن مى سازد.
در اين سال ها نيز جامعه ايرانيان لس آنجلس شاهد فعاليت هاى رسانه اى 
و هنرى خياط باشى بوده اند و به غير از مجموعه اى از كارهاى نمايشى، 
همكارى او با برخى از راديو تلويزيون هاى فارسى زبان در اين شهر 
همواره با توجه و استقبال مخاطبان ايرانى در داخل و خارج از كشور 

مواجه بوده است.
حسن خياط باشى همواره از گويش طنز براى بيان دردهاى اجتماعى 
جامعه بهره بوده و كوشيده است منادى زندگى اجتماعى پيرامون خود 

باشد.
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فرهنگ فرهىرافى خاچاتوريان
از  اى  خانواده  در  رافى 
ارامنه ايرانى در تهران ديده 
به جهان گشود و تا كالس 
كوشش  مدرسه  در  را  نهم 
تحصيل  به  تهران  ارامنه 
مشغول بود. او سه سال آخر 
تحصيالت  متوسطه خود را 
در دبيرستان هاى دولتى اين 
شهر سپرى كرد و پس از 
اخذ ديپلم طبيعى براى ادامه 
تحصيل رشته نقشه كشى و 

مهندسى ساختمان را انتخاب كرد.  اما به دليل عدم همخوانى اين دروس با روحيه 
هنرى اش پس از دو سال و با اخد فوق ديپلم از ادامه اين راه منصرف شد.

شوق او به خوانندگى موجب شد تا در 19 سالگى به بهانه آگهى دعوت از 
استعداد هاى تازه كه به خوانندگى عالقه داشتند به برنامه جديد فرشيد رمزى در 
تلويزيون ملى بپيوندد. از ميان 400 نفر مراجعه كننده آن آگهى در نهايت شش 
نفر انتخاب شدند كه اسامى كسانى چون داريوش، ماسيس، منصور و رافى در 

ميان آنها مى درخشيد.
او نخستين حضور خود را در همان سال 1346 در تلويزيون ملى تجربه 
كرد. اما در پى همين رفت و آمدها بود كه حسين واعظى در تلويزيون ملى به 
او پيشنهاد داد تا از صف خوانندگان به جمع هنرپيشگان بپيوندد. او كه با اين 
پيشنهاد در دوراهى مهمى در زندگى خود  قرار گرفته بود سرانجام هنرپيشگى را 
انتخاب كرد و و براى دو سال ميان پرده هاى نمايشى متنوعى را براى تلويزيون 

ملى اجرا كرد.
در سال 1348 ستاره اقبال او درخشيدن مى گيرد. به پيشنهاد ايرج گرگين 
برنامه اى نمايشى با تم طنز نقادانه طرح زيرى مى شود كه كاركتر شخصيت 
اصلى آن را رافى بازى مى كند. اين شخصيت معروف كه براى نزديك به 8 سال 

هرشب در تلويزيون ملى حضور دارد «آقاى مربوطه» است.
رافى در اين مدت در ميان مردم گل مى كند و هنرنمايى او در اين كاركتر به 

بخشى از هويت تلويزيون ملى در نگاه مخاطبان مبدل مى شود.
در پى وقوع انقالب در ايران رافى راه خروج از كشور را پيشه كرده و سرانجام 
در لس آنجلس ساكن مى شود. با پيدايش تلويزيون هاى يك ساعته و شبكه هاى 
كابلى فارسى زبان او همواره در اكثر اين رسانه ها با نمايش هاى طنز سياسى و 
انتقادى خود، زبان گزنده اى بر عليه استبداد دينى حاكم در ايران بوده است تا 
جايى كه در سال 1988 مورد ضرب و شتم برخى عناصر وابسته به جمهورى 

اسالمى قرار مى گيرد كه به آسيب جدى به بينايى او منجر مى گردد.
اين واقعه نه تنها رافى را ساكت نمى كند بلكه به عزم او براى بيان حقايق و 

درستى راهى كه انتخاب كرده است مى افزايد.
رافى عالوه بر برنامه هايى كه به زبان فارسى اجرا كرده است. نمايش هاى 
تلويزيونى به زبان ارمنى هم در شبكه تلويزيونى ارامنه در لس آنجلس داشته 

است. 

را  او  بايد  شك  بى 
پيشكسوت اهل رسانه در 

لس آنجلس دانست .
سال  در  فرهى  فرهنگ 
1312 خورشيدى در بابل 
كه محل ماموريت پدرش 
گشود.  جهان  به  ديده  بود 
نداشت  روز   40 هنوز 
تهران  به  اش  خانواده  كه 

بازگشتند و او تحصيالت خود را در پايتخت ايران تكميل كرد. عشق و 
ارادتى كه بين او و استاد فروزانفر بود موجب شد تا كسوت شاگردى استاد 
را رها نكند و به دانشكده الهيات دانشگاه تهران بپيوندد تا همچنان در كالس 

درس استاد باشد و سرانجام از همين دانشكده فارغ التحصيل شد.
فرهى در 17 سالگى و به همراه احمد شاملو كه آن زمان در خانه فرهى  ها 
زندگى مى كرد، نشريه روزنه را منتشر كردند. اين نشريه 9 شماره ادامه يافت تا 
به محاق توقيف افتاد. پس از آن مجله اهنگ صبح را مشتركا به دست گرفتند 

اما فرجامى مشابه در انتظار اين نشريه بود.
با وقوع حوادث 28 مرداد فرهى به زندان مى افتد و پس از آن تا مدتى نمى 
تواند به فعاليت هاى مطبوعاتى بپردازد. چهار سال بعد در 1336 خورشيدى 
اما با تصدى سمت معاونت وزارت اطالعات وقت به  وسيله عباس فروتن، 
از فرهنگ فرهى دعوت مى شود تا به راديو ايران پيوسته و سردبيرى برنامه 
روزانه جوانان را عهده دار شود. اين آغاز همكارى فرهى با راديو تلويزيون 

است.
سال بعد اجراى برنامه هفتگى وزارت اطالعات در تلويزيون ثابت نيز به 
عهده فرهى گذاشته مى شود و پس از ادغام راديو و تلويزيون و تاسيس راديو 

تلويزيون ملى فرصت همكارى گسترده ترى براى او فراهم مى آيد.
فرهى مبتكر و سردبير برنامه محبوب و جاودانه جنگ شب در راديو ايران 
مى شود كه براى سال ها استمرار حيات مى يابد و از محبوب ترين برنامه هاى 

راديو در سال هاى گوناگون است.
اودر سال هاى دهه 1340 و 1350 خورشيدى، برنامه هاى متنوعى مانند راه 
شب، در آينه نشر هفته و... را در راديو و برنامه در پيشگاه تاريخ را در تلويزيون 

ملى سردبيرى، تهيه و يا اجرا مى كند.
او كه به فكر بازنشستگى و زندگى در آرامش است، در مهرماه 1357 
براى پيوستن به خانواده ايران را ترك كرده و به لس آنجلس مى ايد. اما وقوع 
حوادث بعد از انقالب و وضعيت نابسامان ايران بار ديگر او را وا ميدارد كه 
به دايره فعاليت هاى رسانه بازگردد تا در كنار ديگر دست اندركاران رسانه ها 

براى آگاهى رسانى به مردم ايران كوشا باشد.
حضور سى و اندى ساله فرهى در لس آنجلس با همكارى در مجالت و 
راديو و تلويزيون هاى متنوع لس آنجلس همراه بوده است. فرهنگ فرهى به 
گواه همكاران خود وزنه اى اعتبار ساز در رسانه هاى ايرانى در خارج از ايران 

برشمرده  مى شود.
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پرويز ناظريان

پرويز ناظريان كه خوانندگان نشريات در قبل از انقالب امضاى او را 
به صورت «ش. ناظريان» در پاى مقاالت و نقد هاى بسارى ديده اند در 
شاهرود متولد شد و از دبيرستان حكيم نظامى تهران ديپلم ادبى گرفت. او 
كه از همين ايام در جرايد روز تهران قلم مى زد به دانشگاه تهران رفت و 

در رشته فلسفه و ادبيات از اين دانشگاه فارغ التحصيل شد. 
شعبه  در  را  سينما  كارگردانى  و  نويسندگى  تخصصى  دوره  ناظريان 
تهران دانشگاه آمريكايى سيراكيوز گذرانيد و پس از آن از پايه گذاران نقد 

سينمايى در ايران محسوب مى شود.
پرويز ناظريان در خالل دهه 1960 به سردبيرى خبرگزارى پارس رسيد 
و در اين مقام تهيه و تاييد اخبار راديو ايران را نيز به عهده گرفت كه 
اين همكارى تا پس از ادغام راديو و تلويزيون و تاسيس سازمان راديو 

تلويزيون ملى ايران ادامه يافت.
چهره  پرويز ناظريان كه از پيشگامان نقد سينما در ايران است براى 
مقام  در  ايران  ملى  تلويزيون  دوم  شبكه  آنتن  روى  گوناگون  دفعات 
مهمان و كارشناس سينمايى نقش بسته است. او مديريت نخستين دوره 
فصلنامه فيلم و زندگى، دبيرى آرشيو فيلم ايران، دبيرى فستيوال فيلم هاى 
موسيقى، مديريت  روابط عمومى تاالر رودكى، نخستين عضو ايرانى
 The Foreign Press Association in London ، تهيه فيلم هاى 
مستند فرهنگ و هنر و تلويزيون ايران و كارگردانى فيلم سينمايى «يك 

اصفهانى در نيويورك» را در كارنامه خود ثبت كرده است.
ناظريان تنها چند ماه پس از انقالب مجبور به جالى وطن شده و پس 

از يك سال اقامت در ايتاليا سرانجام به لس آنجلس مى آيد. او در دوره 
حيات در سى و اندى ساله خود در اين شهر سردبير و تحليلگر مسائل 
فرهنگى و سياسى راديو تلويزيون هاى لوس آنجلس، نويسنده آثارى چون 
«كلمات ضد كلمات»، «نگاهى ديگر» و «برخورد انديشه» در نشرياتى 
چون «جوانان»، «راه زندگى» و «مجله تهران»، تهيه كننده نمايش «من از 
كجا، عشق از كجا» بر اساس زندگى «فروغ فرخزاد» و نويسنده و كارگردان 

نمايش نقطه بيدار بر اساس زندگى «طاهره قره العين» بوده است. 
كتاب «گذرى بر زمان»، گذرى گاه تند و تيز، بر چند دهه حيات اين 
نويسنده و اين روزنامه نگار است كه در سال 2013 ميالدى از انتشارات 

شركت كتاب منتشر شد.
ناظريان در حال حاضر نيز همچنان در مقام سردبيرى خبر با بهره گيرى 
از سال هاى تجربه حرفه اى خود با راديو و تلويزيون هاى فارسى زبان در 

لس آنجلس ادامه همكارى مى دهد. 

اثر شناسى پرويز ناظريان

كذرى بر زمان
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فريدون دائمىمسعود اسدالهى
مسعود اسدالهى در تهران 
به دنيا آمد و بازيگرى در تئاتر 
را از سن 18 سالگى آغاز كرد 
و سپس به دانشكده هنرهاى 
دراماتيك وارد شد. وى در 
طول تحصيل و پس از آن 
كار بازيگرى خود را ادامه داد 
و در سال 1346 خورشيدى 
وارد تلويزيون شد. در سال 
1347 خورشيدى، با بازى 
در فيلم «آرامش در حضور 
ديگران» به كارگردانى ناصر 

تقوايى وى براى نخستين بار در سينما ظاهر شد. اما  شهرت وى در سينما مديون  
كارگردانى دو فيلم همسفر (با بازى گوگوش و بهروز وثوقى) و على كنكورى 
(با بازى بهروز وثوقى)  است كه همچنان در خاطره ايرانيان ماندگار مانده است. 
خصوصا فيلم همسفر كه همچنان از فيلم هاى ماندگار و پر بيننده سينماى ايران 

محسوب مى شود و تقريبا سه نسل از ايرانيان اين اثر را با عشق ديده اند.
اگرچه اسدالهى فعاليت خود را در تلويزيون ثابت و با بازى در سريال پيوند 
آغاز كرد  و با مجموعه آدم و حوا به تلويزيون ملى ايران پيوست اما ساخت  
مجموعه طالق كه او در آن عالوه بر نويسندگى و كارگردانى به بازى نيز 

پرداخت اسد الهى را به اوج محبوبيت رسانيد.
مسعود اسد الهى در فيلم هاى دزد و پاسبان، درشكه چى، آرامش در حضور 
ديگران، على كنكورى، بابا خالدار، پسرك و قرنطينه به ايفاى نقش پرداخته است.

كمتر از سه سال پس از انقالب، اسدالهى از طريق مرز زمينى به پاكستان و 
سپس به فرانسه رفت و با استقرار در اين شهر و در رفت و آمد با محافل هنرى 
در لندن و پاريس، نمايشنامه آيينه را نوشت و روى صحنه برد. اين نمايشنامه 
كه داستان فرار زنى باردار به همراه همسرش را به اميد زندگى بهتر در غرب و 

بازيافتن اين سراب نشان مى دهد براى نخستين بار در لندن اجرا شد.
اسدالهى پس از آن در نمايشنامه اتلو در سرزمين عجايب در پاريس به ايفاى 
نقش پرداخت و در سال 1986 با نمايش آيينه به آمريكا آمد و سرانجام در 

كاليفرنيا   ساكن شد.
او در سال هاى اقامت خود در خارج از كشور، 8 نمايشنامه را به اجرا درآورده 
است كه از آن ميان مى توان به شب عاشقى، باى باى لس آنجلس، نان و عشق و 

دموكراسى، مسافران و... اشاره كرد.
مسعود اسد الهى از پس از استقرار در آمريكا شبكه تلويزيونى نگاه را تاسيس 

كرد و در حدود  هفت سال هر جمعه شب براى مردم برنامه ساخت.
در سال هاى بعد او همواره در مقام يك برنامه ساز در راديو و تلويزيون هاى 
متنوعى در لس آنجلس به همكارى پرداخته است و برنامه هايى مانند ديروز 
امروز فردا، هنوز در سفرم، شهر فرشتگان و ... محصول اين همكارى هاست. 
اسدالهى هم اكنون در تلويزيون ايران فردا برنامه يكى بود يكى نبود را تهيه 

و اجرا مى كند.

براى افتتاح رسمى تلويزيون ملى گفتارى از زبان دو پادشاه فقيد ايران كه 
بيانگر پيشرفت هاى انجام شده در سراسر كشور ايران بود با صداى دو گوينده 
برگزيده اسداله پيمان و فريدون دائمى، سرآغاز برنامه هايى بود كه جامعه ايران 

را متحول كرد.
فريدون دائمى متولد 1324 خورشيدى در تهران است. او در رشته ادبيات 
انگليسى از دانشكنده زبان هاى خارجى مدرسه عالى تهران ليسانس گرفت 

وتحصيالت خود را تا اخذ  فوق ليسانس علوم اجتماعى ادامه داد.
دائمى از خالل سال هاى پايانى دهه 1330 خورشيدى با قبولى در امتحان 
ورودى تلويزيون سه در تهران، آغاز به همكارى با اين شبكه  كرد. او در حدود 
5 سال بعد در زمانى كه تلويزيون ملى ايران رسما افتتاح مى شد در ميان همه 
گويندگان راديو و تلويزيون كه امتحان صدا داده بودند انتخاب شد تا در كنار 

اسداله پيمان نخستين جمالت پخش شده از اين تلويزيون را به زبان آورد. 
دائمى پس از چند سال همكارى با تلويزيون ملى جذب سينما شد و در مقام 
مدير دوبالژ در صنعت سينماى ايران به هنرآفرينى پرداخت. با تاسيس كانون 
پرورش فكرى كودكان و نوجوانان فريدون دائمى با سمت مديريت مركز فيلم 
و دوبالژ كانون به اين موسسه رفت و همچنان نيز همكارى دورادور خود را با 

شبكه اول تلويزيون ملى حفظ كرد.
در سال 1980 و پس از انقالب، دائمى نيز مانند بسيارى ديگر از هنرمندان و 
ديگر همكارانش در راديو، تلويزيون و سينما مجبور به جالى وطن شد و به 
دعوت همكاران سابق خود به پاريس رفته و با راديو صداى ايران وابسته به دكتر 
شاپور بختيارهمكارى خود را به مدت 7 سال ادامه داد.  پس از آن به آمريكا 
مهاجرت كرد و با تاسيس راديو صداى ايران در لس آنجلس در سال 1990 به 
اين رسانه پيوست و تا سال 2012 ميالدى در مقام مدير برنامه هاى اين راديو 
فعال بود. فريدون دائمى در سال هاى قبل همكارى هايى نيز با تلويزيون هاى 

ايرانى در  لس آنجلس داشته است.
در سال هاى اخير دائمى مسئوليت دوبالژ استوديويى را در لس آنجلس عهده 
دار است كه بسيارى از فيلم هاى مستند و نمايشى به سفارش شبكه هاى معتبر 

تلويزيونى مانند شبكه من و تو را  انجام مى دهد.
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سعيد قائم مقامى

سعيد قائم مقامى فراهانى در پنجم مرداد ماه 1322 خورشيدى در شهر 
تهران به دنيا آمده است. او در سنين نو جوانى به ادبيات و هنر پرداخت 
و در دوران دبيرستان ده ها نمايشنامه و قصه كوتاه نوشت كه در مدارس 

سراسر ايران به روى صحنه رفت.
در شانزده سالگى گروه تئاترى كاوه را بر پا كرد و نمايشنامه هاى متعددى 
را در صحنه و در تلويزيون خصوصى ثابت پاسال تهران به اجرا در آورد.

وى در سال 1341 پس از پايان دوران دبيرستان به عنوان گزارشگر و 
بازيگر نمايش هاى راديويى به استخدام وزارت اطالعات (راديو ايران) 

در آمد.
با برپايى تلويزيون دولتى ايران ( تلويزيون ملى ايران ) از نخستين كسانى 
بود كه به اين سازمان پيوست و به عنوان يكى از بنيانگذاران تلويزيون ملى 
ايران شناخته مى شود. سعيد قائم مقامى كار خود را در تلويزيون بعنوان 

گوينده خبر و گزارشگر و مجرى برنامه هاى گوناگون ادامه داد.
وى هم زمان با فعاليت هاى تلويزيونى خود در دانشكده علوم ارتباطات 
اجتماعى تحصيالت خود را در رشته روزنامه نگارى ادامه داد و سرانجام 

در سال 1350 از اين دانشكده فارغ التحصيل شد.
وى پس از اتمام تحصيالتش به سمت مديريت راديو تلويزيون ملى 
سمت  در  ترتيب  به  آنگاه  و  گرديد  منصوب  ساحلى  استان  در  ايران 
مديريت راديو تلويزيون استان كرمان، مديريت راديو تلويزيون آذربايجان 
غربى، مديريت راديو تلويزيون آذربايجان شرقى و در بازگشت به تهران، 

با مديريت پخش برنامه هاى شبكه اول 
اخبار  مديريت  و  ايران  ملى  تلويزيون 
سراسرى راديو ايران به فعاليت هاى خود 

ادامه داد.
قائم  سعيد  بامدادى  زنده  هاى  برنامه 
مقامى (صبح به خير ايران) مورد توجه 
ميليون ها ايرانى قرار گرفت و تحولى را 
در ادامه برنامه هاى زنده راديويى بوجود 
از  قبل  در  وى  مسئوليت  آخرين  آورد. 
 24 ام  اف  راديوى  يك  ايجاد  انقالب  

ساعته و زنده براى شهر تهران بود.
با وقوع انقالب سال 1357 سعيد قائم 
فعاليت هاى راديو تلويزيونى  مقامى از 
كنار گذاشته شد. با اينكه در اين دوران 
ايران  به  بود  ساكن  كشور  از  خارج  در 
بازگشت تا از بى گناهى خود در قبال اتهام فساد مالى دفاع كند. اين باز 
گشت با سه سال فشار، بازداشت و تهديد همراه بود و سرانجام پس از 

مصادره اموالش براى گذران زندگى به هنر نجارى روى آورد.
او سرانجام در سال 1367 (1988) بدليل درگيرى هاى سياسى با رژيم 
جمهورى اسالمى ناگزير به خروج از كشور شد. سعيد قائم مقامى پس از 
اقامتى 2 ساله در تركيه، اروپا و كانادا سرانجام به كاليفرنيا در اياالت متحده 

آمريكا آمده و مقيم گرديد.
وى در سال 1991 ميالدى به دعوت مديران راديو صداى ايران، همكارى 
خود را با اين راديو آغاز كرد. اما پس از دو سال به داليلى ترجيح داد تا 

راديو مستقل خود را با عنوان راديو تهران در سال 1993 تاسيس كند. 
او بار ديگر در سال 1994 به راديو صداى ايران بازگشت و راديو نوپا اما 
پرشنوده تهران را نيز در آن ادغام نمود. اين دوره از همكارى او با آقايان 
مروتى تا سال 2001 ادامه يافت اما به دليل اختالف ديدگاه ها سرانجام او 

از اين راديو كناره كشيد.
در اواسط دهه 2000 ميالدى او با همكارى و همراهى مهندس رهبان 
اقدام به تاسيس پرژن راديونمود. اين همكارى تا سال 2011 استمرار داشت.
در دوسال گذشته سعيد قائم مقامى راديو صداى مردم را راه اندازى و 

اداره و در آن به اجراى برنامه مبادرت مى كند.
اين راديو در سراسر جهان شنونده دارد.
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مانوك خدابخشيان

مانوك خدابخشيان در سال 1324 خورشيدى در آبادان چشم به جهان 
گشود، تحصيالت عاليه خود را در دانشگاه اصفهان و در رشته ادبيات 
و علوم انسانى به پايان برد و با قبولى در كنكور ورودى تلويزيون ملى 
ايران در سال 1350 به عضويت اين رسانه مهم و معتبر درآمد. او يك 
مفسر پرتوان، تحصيلكرده، آگاه به مسايل روز فوتبال بود و در دهه پنجاه 
خورشيدى شيوه تازه اى در تفسير فوتبال را در تلويزيون بنا نهاد. او با 
مطالعات روز، شناخت دقيق، ارائه آمار و ارقام دقيق و ارزيابى فنى در 
افزايش اطالعات و آگاهى هاى مردم نقش چشمگيرى داشت. مانوك 
خدابخشيان خيلى زود جايگاه خود را به عنوان يك مفسر بالمنازع در 
تلويزيون بدست آورد و مسئولين نيز مهمترين مسابقات را به وى سپردند 
و وى نيز با تحليل هاى حساب شده و اطالعات ريز و غيرقابل دسترس، 
مردم را با فوتبال بيشتر آشنا كرد. مانوك خدابخشيان را مرد اول تفسير 

فوتبال ايران ناميده اند.
در آن دوران حبيب اهللا روشن زاده و مانوك خدابخشيان به ترتيب وظيفه 
گزارش و تفسير مسابقات فوتبال تلويزيون را بر عهده داشتند. گزارش هاى 
زنده روشن زاده با تفاسير شنيدنى و دقيق خدابخشيان همراه مى شد. نگاه 
كارشناسى و ديد فنى باالى خدابخشيان به حدى بود كه در چند ديدار 
جام جهانى چند تعويض مهم و حياتى را پيش بينى كرد و دقايقى بعد 
دقيقاً همان تعويض ها توسط مربيان بزرگ و مطرح دنيا انجام شد. اين 

پيش بينى زندگى حرفه اى مانوك را نيز تغيير داد.
در سال 1353 كه واحدهاى ورزش براى كانال هاى يك و دو تلويزيون 
حبيب  عهده  بر  يك  شبكه  در  ورزش  مديريت  شد،  ايجاد  ايران  ملى 

شد.  گذاشته  خدابخشيان  مانوك  برعهده  دوم  شبكه  در  و  روشن زاده 
در زمانى كه ايرج گرگين مديريت كانال دو را بر عهده داشت مانوك 
خدابخشيان با همكارى حميد قاضى  زاده، محمد على اينانلو و رضا آخته 
برنامه اجتماعى - ورزشى ورزش از نگاه دو را به روى آنتن تلويزيون ملى 
ايران برد. اين برنامه به حدى جذاب و پرمخاطب بود كه دو سال پياپى 

جايزه پربيننده ترين برنامه را دريافت كرد.
در تيرماه 1357 مانوك خدابخشيان براى ادامه تحصيل در رشته وسايل 
ارتباط جمعى در دانشگاه مينه سوتا به آمريكا مهاجرت كرد و با وقوع 

انقالب در اين كشور ماندگار شد. 
او پس از انقالب به طور جدى در آمريكا به مخالفت با جمهورى 

اسالمى پرداخت.
 او در سال هاى نخست اقامت خود در آمريكا بيشتر وقت خود را صرف 
مطالعه كرد و با آگاهى و تكميل دانسته هاى خود در سال 1983همكارى  
خود را در ابتدا از طريق شبكه تلويزيونى جنبش آغاز كرد. او در سال 
هاى بعد اقدام به انتشار مجله رايگان در لس آنجلس نمود و پس از آن به 
پايتخت آمريكا رفت و تلويزيون آنتن وان را در سال 1990 تاسيس كرد 

كه براى مدتى به فعاليت ادامه داد. 
او در سال هاى حضور در آمريكا در مقام يك روزنامه نگار و مفسر 
سياسى، در رسانه هاى مختلفى از قبيل راديو صداى ايران، تلويزيون تصوير 
ايران ، تلويزيون ان آى تى وى، تلويزيون طپش ، تلويزيون پن ،تلويزيون 

انديشه و... همكارى كرده است.
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گزارش

آشنايى با بنياد 
فرهيختگان فارسيهود

دكتر «ساموئل ديان» يكى از دندانپزشكان خبره است كه عالوه بر تخصص 
حرفه اى خود، از ديرباز عالقه و الفتى تنگاتنگ با ادبيات، شعر و موسيقى 
سنتى ايرانى داشته است و همواره كوشيده است تا با حمايت از هنرمندان و 
شاعران در حفظ و پويايى ادب ايران در خارج از مرزهاى اين كشور كهن 

ساعى باشد.
او كه پيوندى ديرينه با كوهنوردى دارد و رمز ماندگارى را از طبيعت بكر 
كوهستان آموخته است، پس از آنكه به اياالت متحده آمريكا مهاجرت كرد 
تصميم بر آن گرفت تا با حمايت هاى معنوى و مادى خود همواره پشتيبان 
اهل هنر و ادب باشد. به همين رو در سال 1990 با همدلى آقايان دكتر 
سيروس مشكى و فرهنگ فرهى بنياد «آرمان در گستره فرهنگ و هنر ايران» 
را بنا نهاد كه تاثير ملموسى در فعاليت هاى فرهنگى و ادبى ايرانيان ساكن 

در شمال كاليفرنيا داشت.
صدها جلسه شعر و موسيقى، برپايى مرتب مراسم و جشن هاى باستانى 

ايرانيان و حمايت از هنرمندان گوشه اى از فعاليت هاى بنياد آرمان است كه 
براى بيش از 20 سال توانست منشا اثرات فرخنده اى در تقويم ادبى ايرانيان 

در شمال كاليفرنيا باشد.
دكتر ساموئل ديان در اين دوران با حمايت هاى بى دريغ خود كه از طريق 
بنياد آرمان در اختيار نام آوران معاصر ادب پارسى قرار داد، زمينه انتشار 
كتاب هايى را منتشر كرد كه هركدام بى ترديد تاثير روشنى در آتيه ادبى ايران 
دارد. از ميان اين آثار اشاره به مجموعه اشعار يغما جندقى، نصرت اهللا نوح، 
جهانگير صداقت  فر، كتاب آسيب شناسى يك شكست على ميرفطرس و 
مجموعه باران نور از فرهنگ فرهى، كافى است تا بدانيم آنچه از بيست 
سال تالش بنياد آرمان به جا مانده است عالوه بر همدلى ها و نزديكى اهل 
فرهنگ و هنر، ميراثى گران قيمت است كه مى تواند به يارى نسل آينده 

ايرانيان در درك درست فرهنگ و تاريخ ايران بشتابد.
لس آنجلس  به  تا  گرفت  تصميم  پيش  دوسال  به  نزديك  ديان  دكتر 
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گزارش
گزارش تصويرى از مراسم بزرگداشت 

فريدون فرح اندوز در بنياد فرهيختگان فارسيهود
عكس ها از مجموعه شخصى  آقاى فريبرز يوسفى در اختيار ايرانشهر قرار گرفته است.

مهاجرت كند و در اين شهر كه مامن قشر وسيعى از ايرانيان مهاجر است 
با بهره گيرى از تجربيات خود در بنياد آرمان بار ديگر به فعاليت هاى ادبى 

و هنرى اش ادامه دهد. 
در همين راستا با همدلى و همكارى تنى چند از يارانش در سپتامبر 2013 
ميالدى بنياد «فرهيختگان فارسيهود» را بنيان نهاد. دكتر ديان در خصوص 

انتخاب اين اسم براى بنياد جديدالتاسيس خود مى گويد:
«با همفكرى آقايان دكتر انقطاع و مهندس كهن اين نام را كه شامل آنچه 
در انديشه من بوده است برگزيده ايم كه اميدوارم بتواند برازنده فعاليت هايى 

كه در نظر داريم انجام دهيم، باشد.»
دكتر ناصر انقطاع عضو هيئت مديره و مشاور بنياد فرهيختگان فارسيهود 
در ادامه سخنان دكتر ساموئل ديان ضمن قدرشناسى از روحيه ادب دوست 
ايشان، هدف از تاسيس اين بنياد را گام برداشتن در مسيرى تاريخى قلمداد 
مى كند كه همواره ملت ايران براى حفظ آداب، سنن و ادبيات خود طى 
كرده اند و در تشريح برنامه هاى آينده اين بنياد در ماه هاى منتهى به نوروز 

پيش رو مى گويد:
«با توجه به هدف اين انجمن كه بر اساس گرامى داشت چهره هاى فاخر 
فرهنگى، هنرى و ادبى و ترويج و زنده نگه داشتن سنت هاى ملى است 
در ماه هاى آينده برنامه هايى در اين انجمن برگزار خواهد شد كه عالوه بر 
جلسات مرتب ادبى و شب هاى شعر و موسيقى دو برنامه بزرگداشت دكتر 
«كوروش اميرجاهد» به پاس تالش هاى وافر ايشان در پارسى گويى و نيز 
برنامه ويژه اى براى استقبال از جشن نوروز، از اهم اين برنامه ها در سه ماه 

آينده قلمداد مى شوند.»
الزم به ذكر است كه جلسات ادبى و شب شعر و موسيقى حتى پيش از 
تاسيس رسمى بنياد فارسيهود در دو سال گذشته به ميزبانى دكتر ساموئل 
ديان در منزل شخصى ايشان برگزار شده است. اما پس از تاسيس رسمى اين 
انجمن مراسمى در بزرگداشت فريدون فرح اندوز به عنوان نخستين جلسه 

رسمى آن برگزار شد.
مهندس منوچهر كهن عضو هيئت مديره انجمن فرهيختگان فارسيهود 

كه اين مراسم با پيشنهاد او برگزار شد در خصوص اين مراسم مى گويد:
«با توجه به شخصيت محبوب و تاثيرگذار آقاى فريدون فرح اندوز كه 
بى هيچ ترديدى از مفاخر هنرى و رسانه اى جامعه ايرانيان آمريكا هستند، 
پيشنهاد كردم كه مراسم بزرگداشتى براى ايشان به پاس سال ها اشاعه 
هنر و ادب پارسى برگزار شود. از آنجا كه يكى از مهم ترين وظائف بنياد 
فرهيختگان فارسيهود نيز دقيقا اشاعه هنر و ادب پارسى است، اين پيشنهاد 
با استقبال آقاى دكتر ديان مواجه شد و به سفارش اين بنياد لوح تقديرى 
نفيس براى قدر شناسى از آقاى فريدون فرح اندوز طراحى گرديد و در 
مراسمى كه با حضور جمعى از اصحاب ادب، فرهنگ، هنر و ارباب جرايد 
برگزار گرديد، ضمن برپايى شبى از شعر و موسيقى اصيل ايرانى و نيز با 
شعرخوانى شخص آقاى فرح اندوز كه به زيبايى هرچه تمام تر گوش جان 
حاضران با طنين گرم صداى خود به بند بند اشعارى از شاعران متقدم و 

معاصر آشنا كرد، مراسم بزرگداشت ايشان برگزار گرديد.»
شايان ذكر است كه عضويت در بنياد فرهيختگان فارسيهود، افتخارى بوده 
و فقط چهره هاى برجسته فرهنگى، ادبى و هنرى بنا به دعوت هيئت مديره 

در جلسات آن شركت مى جويند.
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ادب و فرهنگ

ايرج گرگين: اميد و آزادي كتابي است كه براساس زندگي، روزگار 
مصاحبه گران  و  گويندگان  برجسته ترين  از  يكي  حرفه اي  بار  و  كار  و 
رسانه هاي شنيداري و ديداري ايران در نيم قرن گذشته تدوين شده است، 
و تدوين كنندة آن، ماندانا زنديان، مندرجات كتاب را به راهنمايي گرگين 
از ميان انبوهي از مواّد موجود كتبي و سمعي بصري برگزيده، و متون 
گزيده را به ترتيبي معقول و منطقي در كتاب جا داده است. بي ترديد اگر 
تعّهد حرفه اي و سخت كوشي زنديان، و نيز حس مسئوليّت و پشتكار 
ناشر نمي بود، اين كتاب مجال تجّلي نمي يافت و فصل هاي مهّمي از تاريخ 
رسانه هايي همچون راديو و تلويزيون بسي ناكامل تر و نارساتر از آن مي بود 

كه اكنون هست.
شايد بتوان گفت هر كتابي پلي است ميان انديشه و آرمان، ميان گفتني ها 
و گفته ها، ميان گفته ها و نگفته ها و ميان آنچه انديشيده و گفته و كرده ايم و 
آن همه ها كه ناگزير براي «ناآمدگان» به جا مي گذاريم، در اين سير بي امان 
زمان ايرج گرگين: اميد و آزادي گنج شايگاني است بازتاب دهندة حرفه اي 
كه هنوز، حتي پس از دويست سال حضور در جامعة ايران با بحران هويّت 
روبه روست، و دربارة مردي كه كار و زندگي اش در امواج «حرف و صوت 
و گفت» شكل مي گرفت و در دلش آرزوي دم زدني «بي اين هر سه» با 

مخاطبش موج مي زد. 
گرگين خود در «پيش گفتار» كتاب به اين دوگانگي اشاره مي كند، با 
استعانت از مولوي آنجا كه گفت: «حرف و صوت و گفت را برهم زنم/ تا 
كه بي  اين هر سه با تو دم زنم.» او مي گويد: «موالنا مي دانست چه مي گويد 
يا چه آرزو دارد: دم زدن بي حرف و صوت و گفت! و اين را كسي مانند من 
كه حرف و صوت و گفت هم زمان ابزار و روح كار و زندگي حرفه اي اش 

بوده است، درك مي كند.» آنگاه گرگين، به اندك تأملي مي گويد:
شايد ناگفته هاي بيشتر مردمان، در بيشتر دوران ها بسيار بيش از گفته هايشان 
بوده است، چرا كه نخست بايد كسي را يافت كه بشود با او دم زد، و عمر 
فرصت كوتاهي است براي يافتن چنان كسي، و ناگفته هاي بيشتر آدميان 
پيش از آن كه جسمشان به خاك سپرده شود در دل دفن مي شود، بي  آنكه 
حتي به صوت تبديل شده باشد!» («پيش گفتار»، ص يك [صفحه 9 كتاب]).
گرگين ديگر در ميان ما نيست، ولي «اميد و آزادي» هست؛ دو مفهوم، 
دو رسانه كه اندك زماني بود، و دو واژه كه از حضور غايب او تا آينده اي 
دور مي تواند الهام بخش كار و روزگار بسياراني باشد كه بر آن برمي آيند تا 
«حرف و صوت و گفت» را به «معنا و مفهوم» گره زنند. پيش گفتار كوتاه 
گرگين اشارتي به دقيقه اي و دغدغه اي ديگر نيز دارد. او زندگي نامه نويسي 
را بايستة كساني مي داند كه «وجودشان به هر گونه و هر اندازه در دوران 

حيات خود اثرگذار بوده است»، و او خود را از آنان نمي داند؛ مي گويد:
براي گردآوردن اين كتاب، نزديك سه سال، ميان خاطره ها و نوشته ها 
و نوارهاي صوتي رهيده از گزند زمان و جابه جايي هاي چندباره و هزار 

مسأله ي ديگر، گشته ام، بارها طرح كلي كار و شيوه ي نگارش را تغيير داده ام، 
و هر بار به اين نتيجه رسيده ام كه خاطرات شخصي من هيچ گوشه ي 
تاريكي از هيچ دهه ي گذشته اي را روشن نمي كند، و در نهايت از نوشتن 
خاطرات جز يك مختصر، گذشتم. («پيش گفتار»، ص دو [صفحه ي 10 

كتاب]).
شخصيت  يك  كه  بجائي  ترديدهاي  چنين  ميانة  در  اين جاست،  در 
حرفه اي را بر سر دو راهي «خودنمائي» و «روشنگري» سرگردان مي بينيم، 
كه چاره انديشي تدوين كنندة كتاب كارساز مي شود. ماندانا زنديان در آغاز 
گفت و شنود مفصلي كه بيش از صد صفحه از كتاب را در برمي گيرد 
خطاب به گرگين مي گويد كه با توجه به حساسيت او در خصوص سودمند 
بودن يا نبودن سخن گفتن از دانش، تجربه و خاطرات حرفه اي، پرسشي را 
تنظيم كرده و با پست الكترونيكي، يعني email براي گروهي از آشنايان 
خود فرستاده است. متن آن پرسش چنين است: «اگر راديو و تلويزيون ايران 
بخواهد/ بتواند تاريخچه ي تأسيس و پيشرفت خود را در داخل و خارج از 
كشور، از زبان يك راوي، كه خود داناي كل قّصه است، بدون سانسور براي 
شما تعريف كند، و اگر شما بتوانيد بخشي از اين قّصه باشيد و در هر كجاي 
قّصه، هر چه مي خواهيد از راوي بپرسيد، بيشتر به چه پرسش هايي فكر 
خواهيد كرد؟» پاسخ به اين پرسش نسبتاً پيچيده ولي بسيار مهم، حقيقتي 
را بر گردآورندة تيزبين كتاب مي گشايد. در كالم او خطاب به ايرج گرگين 
مطلب به اين صورت آمده است: «حقيقت اين است كه تاريخ راديو و 
تلويزيون ايران را نمي شود بدون ياد ايرج گرگين مرور كرد» (ص 26)، 
و چنين است كه گرگين به تدوين كتاب رضايت مي دهد، و كتابي شكل 
مي گيرد كه طرح هايي از زندگي گرگين، گفت و شنودي بسيار مهم و 
سخت خواندني دربارة سير تاريخي راديو و تلويزيون در ايران و خارج از 
ايران، گزيده اي از گفتارها، سخنراني ها و يادداشت هاي منتشر نشدة او و نيز 
بخش هايي از مصاحبه هاي او با سرآمدان تاريخ جهان، چهار بخش اصلي 

آن را تشكيل مي دهند. 
در ميان حقايقي كه در گفت و شنود مفّصل ميان زنديان و گرگين روشن 
مي شود، چندين موضوع مربوط به دو رسانة راديو و تلويزيون براستي 
حائز اهميّت تاريخي است. يكي از اين ها مطلب مربوط به تأسيس و 
تكوين «برنامة دوم» در راديوست. به گفتة زنديان، بسياري از كارشناسان و 
دست اندركاران امور ارتباطات «راديو تهران- برنامة دوم» را «آغازگر فصلي 
تازه در تاريخ رسانه هاي ايران» مي دانند. پرسش دوگانه اي كه او با گرگين 
مطرح مي كند اين است كه آيا اين برنامه تالشي بود براي ارتقاء فرهنگ «به 
معناي گنجينة هنر و دانش و اخالق و معرفت»، و آيا گرگين آگاهانه اين 
اهتمام را در قالب زبان ساده و روان ارائه كرد تا «فرهنگ عمومي» بتواند با 
آن ارتباط برقرار كرده، رشد كند. پاسخ گرگين به اين پرسش سخت درخور 

تأمل است، او مي گويد:

اندر رسالت رسانه ها
دكتر احمد كريمى حكاك
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ادب و فرهنگ
من هرگز فكر نكرده ام كه توده ي مردم بي سوادند و يا نمي فهمند... بنابراين 
هميشه معتقد به اين بوده ام كه برنامه ها بايد فرهنگي باشد و طرز فكر مردم 
را بايد از چشم انداز فرهنگ باال برد، نه اين كه دنبال ميان مايه ترين آنها رفت 
تا مثًال مخاطب بيشتري داشت. يعني نبايد كيفيّت را فداي كميّت كرد. (ص 

(32-33
در اين سخن نكتة قابل تأّملي براي ما ايرانيان مقيم اياالت متّحده نهفته 
است. چرا كه به رأي العين مي بينيم چگونه در اين كشور بسيار پيشرفته نياز 
مالي بسياري از رسانه ها موجب شده است كه اكثّريت نزديك به تمامي آنها 
به برهوتي وسيع بدل شوند كه دغدغه اي جز تعداد شنوندگان يا بينندگان 
برايشان مطرح نيست، و به گفتة  خودشان در پي چشم ها و گوش هاي هر 

چه بيشتر مي گردند تا آنها را به سيما و صداي رسانه شان جلب كنند.
موضوع مهم ديگري كه راديو و تلويزيون ايران با آن دست در گريبان 
بود مربوط به ميزان و حد و حدود رابطة اين رسانه ها مي شود در تعاطي و 
تعامل دائمي شان با دستگاه دولت و حكومت، در جامعه اي كه به سرعت 
در حال دگرگون شدن بود. در پاسخ به اين پرسش كه آيا به شما تحميل 
مي شد كه مسائل را چگونه منعكس كنيد؟ گرگين مي گويد: «شايد تحميل 
كلمه ي مناسبي نباشد.» ولي در عين حال اذعان مي كند كه در شيوة پوشش 
خبري دادن به آنچه «مسائل امنيّتي كشور» تلّقي مي شد، به ويژه پس از 
شكل گيري مبارزة چريكي در شهرها و نيز در سال هاي بحراني پيش از 
انقالب «سازمان راديو و تلويزيون از خود اختيار و مطلبي نداشت كه 
بگويد، بلكه مراجع اطالعاتي و امنيتي كشور بودند كه منبع و ارائه كننده ي 
مطالب و گزارش هاي مربوط به اين مسائل به شمار مي رفتند» (ص 44). 
آنگاه مطلب جالب و درخور تأمل ديگري را پيش مي كشد كه بهتر است 

تفصيل آن را از زبان خود او بشنويم:
در زمينه ي گزارش هاي مربوط به دربار، در راديو و تلويزيون، نوعي 
قرارداد ضمني و تثبيت شده در تمام دوران حكومت گذشته رعايت مي شد، 
كه عبارت بود از احترام نهادن به مقام سلطنت، ملكه و خاندان سلطنتي، اين 
احترام نهادن ممكن بود در زماني، جنبه ي تملق گويي هاي افراط  آميز بيابد، 
و در زمان ديگر لحن مناسب تر و معقول تري داشته باشد. به خاطر دارم 
زماني كه مرحوم جهانگير تفّضلي- از روزنامه نگاران بنام دهه هاي1320 تا 
1330- وزير اطالعات شد، دستور داد در خبرهاي راديو، القاب اضافي شاه 
ذكر نشود و مثًال به جاي «... به پيشگاه مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاه 

آريامهر شرفياب شد»، به سادگي گفته شود: «... به حضور پادشاه رسيد.»
چون نيك بنگريم، در اين جا نمونة مشخص و دقيقي را از تعامل فرهنگ 
و رسانه مشاهده مي كنيم كه در آن كساني، اي بسا به نام «فرهنگ ايران»، 
كار حرمت گذاري را به چاپلوسي مي كشانند. بي آنكه حكومت يا دستگاه 
امنيتي در اين گزافه گويي ها نقشي داشته باشد. و در اين جاست كه مي بينيم 
اين گرايش، نيم قرن بعد، يعني در دوران حاضر نيز ادامه يافته و بلكه 
تشديد هم شده است، به گونه اي كه كساني رهبر كنوني جمهوري اسالمي 
را نه تنها «معّظم» مي خوانند، بلكه به انواع القاب چاپلوسانه و حتي اعمال 
و كرامات خوارق عادات نيز متصف مي كنند، يا مردك نامحترمي را كه 
كمترين حرمتي براي اعتبارهاي تثبيت شدة ديپلماتيك در جهان قائل نيست 
«رئيس جمهور محترم و محبوب» مي نامند و شايد اين كارها را بخشي از 

فرهنگ اسالمي و ايراني خويش به شمار مي آورند. 
و سرانجام، در واپسين صفحات اين گفت و شنود پرمايه در پاسخ به 
پرسشي دربارة وظايف و مسئوليت هاي رسانه هاي فارسي زبان خارج از 

ايران، مطلبي را پيش مي كشد كه اي كاش تا ابد آويزة گوش رسانه هاي 
ايراني خارج از كشور شده بود، و دريغ كه نشده است. او ابتدا مي گويد: 
«نبايد جامعه ي مهاجر را كه بخش كوچكي از مردم ايران اند، با «ملت ايران» 
اشتباه گرفت»، و بر اين اساس توصيه مي كند كه اين رسانه ها در زمينة آشنا 
كردن مخاطبان خود با دو روش و فلسفة اجتماعي مهم اين عصر: «مردم 
ساالري» و «پلوراليسم» نقش مهّمي ايفا كنند و به جاي نگاه كردن دائم به 

گذشته، به آينده و دنياي نو چشم بدوزند.»
آنگاه گويي با آميزه اي از حسرت و آرزو سخني مي گويد كه اي كاش 
هم از ابتدا در سرلوحة كار رسانه هاي فارسي زبان خارج از ايران قرار 

مي گرفت:
پرداختن به هويّت فرهنگي ايرانيان، گسترش زبان فارسي، و پاسداري از 
آن به عنوان مهم ترين عامل حفظ و بقاي آن هويّت در ميان جامعه ي مهاجر 
مي تواند دو وظيفه ي خطير ديگر اين رسانه ها باشد. من هميشه كوشيده ام 

در مسئوليّت هايي كه به عهده گرفته ام به اين اصول عمل كنم.
متأسفانه گرچه اغلب رسانه هاي ديداري و شنيداري ايراني در خارج از 
ايران در چارچوب اعتقادات خويش و آن چنان كه در باورشان بوده خود 
را مدافع حقوق هموطنان شان و بازتاب دهنده ي رنج ها و نگراني هاي آنها 
دانسته و به آن از ديدگاه خويش عمل كرده اند، در اين باره يعني حفظ زبان 
و دستكم لطمه نزدن و نيالودن آن، نه تنها گامي برنداشته اند، بلكه بي مباالتي 

را گاه به حد كمال رسانده اند. (ص 129-130).
به راستي هرگاه هر دو سوية وظيفة رسانه هاي ايراني خارج از ايران را، 
يعني شناختن جايگاه خويش به عنوان نمايندگان جامعة مهاجر ايراني و 
پاسداران بالقوة  زبان فارسي در خارج از مرزهاي تاريخي آن، در نظر آوريم 
خواهيم ديد كه حسرت نهفته در سخن گرگين تا چه اندازه گوياي اعتدال 
ذهني و حّس مسئوليّت بزرگي است كه او در اين مورد حس مي كرد. 
همين اعتدال و انصاف ذاتي او سوية ديگر موضوع رسانه هاي امروز را نيز 
در برمي گيرد. آنجا كه زنديان نظر او را دربارة برنامه هاي راديو و تلويزيون 
داخل كشور جويا مي شود، پاسخ فروتنانه  و در عين حال آگاهي بخش او 
گوياي اين مطلب است. به نظر او راديو و تلويزيون هاي دولتي جمهوري 
اسالمي ايران «صرف نظر از تزريق مداوم و وقفه ناپذير «ايدئولوژي» به 
برنامه ها و خبرها، محدوديت هايي كه سليقة فرهنگي و فكر حاكم بر 
برنامه سازي تحميل مي كنند، مجال رعايت هيچ گونه تنّوع الزم و منطقي 
را نمي دهند و چه بسا سبب انزجار بيننده و شنونده مي شوند.» (ص131). 
و سرانجام واپسين نكته اي كه دربارة گفت وگوي صد و هفت صفحه اي 
زنديان با گرگين مي توان گفت اين است كه در آن موازين و معيارهايي 
را در آداب «گفت و شنود» مي توان مشاهده كرد كه شايستة  تدريس در 

باالترين سطوح حرفة مصاحبه گري است.
بخش هايي كه از پي اين گفت وگو مي آيند نيز هر يك به جاي خود 
گوياي ژرفا و پهناي كار گرگين است، و هر يك در حد خود از يك سو 
اهميت حضور او را در زمانه اش و در بطن و متن حرفه اش باز مي نمايانند، 
و از سوي ديگر نمونه هاي خوبي مي توانند بود از مصاحبه ها و مقاالت 
راديويي و تلويزيوني براي ثبت در تاريخ. و در ميان اين ها، از ديدگاه  من 
كه خود را پژوهندة ادب فارسي مي دانم، هشت مصاحبة گرگين با - و يا 
دربارة- برخي از نامدارترين چهره هاي ادبيات ايران در دوران حيات او- 
حائز باالترين اهميّت هاست. از اين ميان چهار مصاحبة تك نفرة او با چهار 
66چهرة ادب معاصر، يعني احمد شاملو، بزرگ علوي (درباره صادق هدايت)، 
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ادب و فرهنگ

مجيد محمدى

كافى است به چند برنامه ى ساالنه ى تقديم جوايز به اهالى موسيقى، 
اسكار،  (مراسم  متحده  اياالت  در  تلويزيونى ها  يا  تئاتر  و  سينما، 
متوجه  تا  كنيد  نگاه  اى)  ام  سى  تونى،  امى،  گلوب،  گولدن  گرمى، 
شويد كه نه تنها توليد كنندگان فرهنگى سال مزبور بلكه افرادى از 
چندين نسل گذشته براى اجرا يا اهداى جوايز حضور دارند. كسانى 
نيز كه جوايز را دريافت مى كنند طيف گسترده اى از هنرمندان از 
لحاظ سنى، جنسى، نژادى، مذهبى و قومى و منطقه اى هستند. غير از 
اين كارهاى نسل هاى گذشته دوباره ساخته و پرداخته مى شود؛ در 
برنامه هاى هنرى به مناسبت هاى خاص مثل جمع آورى هدايا براى 
توفان زدگان يا ديگر قربانيان بالياى طبيعى يا در روزهاى مانده به 
كريستمس هنرمندان و چهره هاى رسانه اى نسل هاى گذشته حضور 
دارند و حتى آثار آنها در برنامه هاى بسيار عامه پسند مثل بتواره ى 
امريكايى يا مجموعه ى داستانى گيلى بازخوانى مى شود. حتى پير 
برنامه هاى  و  جديد  توليدات  در  فرهنگى  و  هنرى  چهره هاى  ترين 
رسانه اى حضور دارند. در انواع برنامه ها نيز رد پاى گذشته در عين 
نوآورى نسل جديد به چشم مى خورد. همه ى اينها نوعى پيوستگى 

فرهنگى و هنرى در جامعه ايجاد مى كند. 
اما اتفاقى كه در ايران در سال 1357 افتاد تاريخ فرهنگى ايران را با يك 

انقالب مذهبى و گسست فرهنگى: 

خسارات غير قابل جبران

شكاف بزرگ به دو بخش تقسيم كرد؛ دوران طاغوت و دوران حكومت 
اسالم. بعد از اين واقعه حكومت تماميت خواهانه ى اسالمگرايان يك 
انقطاع  يا ناپيوستگى شديد فرهنگى را دامن زد. تالش شد همه ى آثار 
توليدات فرهنگى و هنرى دوران طاغوت از جامعه پاك شود. كتابخانه ها 

و آرشيوها پاكسازى شدند و مولدان نيز تصفيه. 
درست است كه بعدها از طريق كاست موسيقى، ويدئو كاست، سى 
دى، دى ى دى و اينترنت بسيارى از آثار مولدان فرهنگى نسل هاى 
گذشته در اختيار نسل هاى جديد تر قرار گرفت اما محدوديت حضور 
عمومى  گستره ى  و  فرهنگى  برنامه هاى  در  گذشته  نسل هاى  مولدان 
از  توانند  نمى  ايرانى  جوانان  است.  نبوده  جبران  قابل  ابزارها  اين  با 
تلويزيون كشور خود يا در سالن هاى نمايش و موسيقى خود مولدان 
و چهره هاى رسانه اى نسل هاى گذشته را از نزديك مشاهده كنند، از 
نزديك از آنها بياموزند و آنها را به عنوان معلم و مربى در موسسات 

آموزشى در كنار خود داشته باشند. 

حمله ى مغول فرهنگى
جمع  اخراج  و  دانشگاه ها  شدن  (بسته  فرهنگى  انقالب  اگر  حتى 
قابل توجهى از اساتيد و دانشجويان صرفا به داليل سياسى) رخ نمى 
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ادب و فرهنگ
داد انقالب مذهبى و به حكومت رسيدن اسالمگرايان به تنهايى به 
صورت انقالب فرهنگى عمل كرد- انقالب فرهنگى به معناى نابودى 
نهادهاى فرهنگى اى كه بيش از پنج دهه براى تاسيس و تحكيم آنها 
از  كاريكاتورى  نهادها  اين  خرابه هاى  بر  بود.  شده  كشيده  زحمت 
نهادهاى فرهنگى شكل گرفت كه توليدات آنها هيچگاه مورد توجه 

جامعه قرار نگرفت. 
براى نمونه به سرنوشت كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان 
در  موسيقى  و  كتاب  و  فيلم  توليد  در  كه  موسسه اى  كنيد.  نگاه 
باورهاى  با  را  فرهنگى  مولدان  و  بود  سرآمد  كوتاه  روزگارى 
در  كه  شد  تبديل  نهادى  به  بود  گرفته  خود  چتر  زير  در  متفاوت 
نمونه ى  است.  نكرده  توليد  ماندنى  ياد  به  اثرى  گذشته  سال   35
ديگر انجمن حكمت و فلسفه است كه امروز به محلى براى تامين 
حقوق بخشى از روحانيون دستگاه تبليغاتى حكومت درآمده است.  
موسسات پژوهشى نيز چندين بار منحل و ادغام شدند تا اثرى از 
موسسه ى  يك  نام  حتى  دنيا  در  امروز  نماند.  باقى  قبلى  موسسات 
از  بتوانند  دنيا  در  دانشگاهى  محققان  كه  نيست  ايران  در  پژوهشى 
آن ياد كنند چون هر چه بود تخريب شده است. كسانى نيز كه در 
تبليغاتچى هاى  اغلب  كنند  مى  فعاليت  گرفته  شكل  تازه  موسسات 

هستند.  حكومت 

گام هايى كوچك اما موثر
اسالمگرايان رسانه ها و عرصه ى عمومى را از هنرمندان و مولدان 
فرهنگى گرفتند و آنها را از عرضه ى آثارشان منع كردند اما نتوانستند 
بازدارند. مولدان فرهنگى دوران  آنها را از توليد و آموزش خانگى 

پهلوى از چهار طريق به كار خود ادامه داده اند:
در  زندگى  حس  گرچه  كردند  مهاجرت  كه  گروهى  مهاجرت.   .1
داخل كشور و الهام گيرى از رخدادهاى روزمره در ايران را از دست 
دست  امريكايى  و  اروپايى  جوامع  حصر  حدو  بى  آزادى  به  دادند 
يافتند و از هنر و فرهنگ فعال و زنده در اين جوامع بهره گرفتند. آنها 
برنامه هاى نمايشى و بعدا (با آمدن ماهواره ها) برنامه هاى تلويزيونى  
و راديويى خود را ادامه دادند يا اگر اهل مطبوعات بودند نشريات 
خود را منتشر كردند و تالش كردند ارتباط خود با مسائل ايران را از 
دست ندهند. مهاجران فرهنگى سهم بسيار بزرگى در حفظ ميراث 
ديده)  آسيب  چند  (هر  فرهنگى  پيوستگى  و  ايران   فرهنگى  نوين 

داشته اند. 
2. كار خانگى. آن دسته از مولدان فرهنگى كه كارشان به صورت 
فردى قابل انجام بوده (شاعران، رمان نويسان، مولفان آثار موسيقيايى، 
نوازندگان) و تنوانستند از ايران خارج شوند توانستند به كارشان با 
موسيقى  نوازنده ى  هزاران  دهند.  ادامه  خانه  در  تدريس  و  نوشتن 
ايرانى كه امروز در داخل كشور فعال هستند محصول اين خدماتند. 
در دهه هاى شصت و هفتاد آموزش موسيقى ممنوع بود و تنها افراد 
در خانه مى توانستند اين سنت فرهنگى كشور را محفوظ نگاه دارند. 
شاعران و رمان نويسان نيز اگر نمى توانستند آثار خود را از اداره ى 
سانسور بيرون بكشند در خارج از كشئور آنها را منتشر مى كردند و 

از همين طريق آثارشان به جامعه ى ايران بازمى گشت. 
فرهنگى.  فرج  و  خلل  از  استفاده  با  عمومى  عرصه ى  در  كار   .3
اسالمگرايان  قدرت  تحكيم  از  پس  فرهنگى  مولدان  از  بخشى 
از  پس  حكومت  بيابند.  خود  فعاليت  براى  را  گوشه هايى  توانستند 
از  بخش  آن  و  داشت  نياز  فرهنگ  بخش  رونق  به  باالخره  استقرار 
مولدان فرهنگى كه كارشان مستقيما حرام و غير مكتبى دانسته نمى 
شود (بر خالف نقاشى و موسيقى و مجسمه سازى) توانستند جايى 
بسيار كوچك در حوزه ى عمومى پيدا كنند. خوشنويسان، بخش قابل 
توجهى از سينماگران (مثل كارگردانان، چهره پردازان، صحنه آرايان، 

فيلمبرداران)، بازيگران تئاتر و  گرافيست ها از اين قبيل بودند.
تازه اى  نسل  اسالمگرا.  طلب  نظر  تجديد  نسل  با  همكارى   .4
از  پس  كه  آمدند  عرصه  به  حكومتى  رانت هاى  با  مكتبى  هنرمندان 
مدت كوتاهى از ايدئولوژى فاصله گرفته و به چارچوب هاى هنرى 
گذشته يا چارچوب هاى هنرى عام بشرى رجوع كردند. هنرمندان و 
ادبا و ديگر چهره هاى فرهنگى تغيير نظر داده با هنرمندان گذشته و 
طرد شده ارتباط برقرار كرده و از اين طريق حداقل بخشى از آنها 
را از انزواى تحميل شده خارج ساختند. اينها با بازخوانى توليدات 
گذشته خود به حامالن بخشى از فرهنگ سرزمين خود قبل از حمله ى 
مغول وار اسالمگرايان به نهادهاى فرهنگى تبديل شدند. همين عامل 
باعث شد كه آنها به سرعت از سوى مقامات و دستگاه هاى فرهنگى 
حكومتى طرد شده و به واسطه ى آن به فعاليت مستقل در حوزه ى 

فرهنگ بپردازند. 

عطش جامعه براى پيوستگى فرهنگى
چرا برنامه هايى مثل آكادمى گوگوش در جامعه ى ايران با ميليون ها 
مخاطب روبرو مى شود؟ چرا سايتى كه براى گرد آورى و عرضه ى 
برنامه هاى گلها درست شده روزانه بيست هزار مورد استفاده و سه 
هزار استفاده كننده دارد؟ چرا ساالنه دهها هزار ايرانى ساكن ايران 
و  عراق  به  خارج  مقيم  خوانندگان  كنسرت هاى  در  حضور  براى 
نسل  و  جديد  نسل  چون  روند؟  مى  امارات  و  تركيه  و  آذربايجان 
پنجاه  و  چهل  دهه هاى  محبوب  هنرمندان  با  خواهد  مى  گذشته 
خورشيدى ارتباط برقرار كنند. آنها نمى خواهند از دريچه ى رسانه ها 
خود  فرهنگى  ميراث  و  نوين  فرهنگ  با  دولتى  فرهنگى  نهادهاى  و 

ارتباط داشته باشند. 
جمهورى اسالمى خسارات بزرگى به فرهنگ كشور از حيث تداوم 
و انتقال فرهنگى زده است اما اين نكته را نيز به مردم ايران آموخته 
است كه دولت استبدادى و تماميت خواه مجراى خوبى براى تحكيم 
و تداوم فرهنگى يك ملت نيست و نبايد از آن چنين انتظارى داشت. 
از همين جهت است كه ايرانيان داخل و خارج كشور مستقل از دولت 
و  پژوهشى  فعاليت هاى  و  خصوصى  آرشيوهاى  در  كنند  مى  تالش 
توليدى خانگى حافظ توليدات فرهنگى كشور باشند و بدون انتظار از 
موزه ها يا موسسات بزرگ در زير زمين خانه هايشان يا استوديوهاى 
خود  قومى  و  ملى  فرهنگى  ميراث  از  تلويزيونى  و  راديويى  كوچك 

پاسدارى كنند.
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 11 دى (1 ژانويه)
1348 خورشيدى (1970 ميالدى)

محمدرضا شاه و فرح پهلوى وارد دهلى شدند.
1348 خورشيدى (1970 ميالدى)

تصويب قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در مجلس شوراى 
ملى ايران

1384 خورشيدى (2006 ميالدى)
درگذشت مهين اسكويى هنرمند برجسته تئاتر و نخستين كارگردان زن در ايران 

(متولد 1309 در تهران)
1384 خورشيدى (2006 ميالدى)

درگذشت ناصر خدايار، روزنامه نگار و نويسنده در ايران.

12 دى (2 ژانويه)
1316 خورشيدى (1938 ميالدى)

درگذشت اعتصام الملك- روزنامه نگار، نويسنده و مترجم، پدر پروين اعتصامى
1321 خورشيدى (1943 ميالدى)

اعالم انتزاع دانشگاه تهران از وزارت فرهنگ، و استقالل آن به عنوان يك واحد 
مستقل فرهنگى با شرايط خاص خود

1356 خورشيدى (1978 ميالدى)
ژنرال ضياءالحق رييس حكومت نظامى پاكستان وارد ايران شد.

1384 خورشيدى (2006 ميالدى)
درگذشت شاعر تواناى معاصر ترانه خلعتبرى، خواهر سيمين بهبهانى. 

13 دى (3 ژانويه)
1321 خورشيدى (1943 ميالدى)

دكتر على اكبر سياسى از طرف رؤساى دانشكده هاى دانشگاه تهران به رياست 
دانشگاه تهران انتخاب شد

1357 خورشيدى (1978 ميالدى)
كنفرانس گوادولوپ باشركت رؤساى جهور آمريكا، فرانسه و نخست وزيران 

آلمان و انگليس در جزيره گوادولوپ براى رسيدگى به بحران ايران تشكيل شد.
ارتشبد عباس قره باغى از طرف محمدرضاشاه به رياست ستاد ارتش منصوب 

شد
14 دى (4 ژانويه)

1294 خورشيدى (1916 ميالدى)
اشغال شهرهاى قم و كاشان توسط قواى روس

1300 خورشيدى (1922 ميالدى)
رضاخان سردار سپه وزير جنگ، فرماندهى لشكر 

مركز را برعهده گرفت
1335 خورشيدى (1957 ميالدى)

زادروز شهره صولتى، هنرمند آواز مقيم خارج از ايران 
  كليه سى دى هاى خانم شهره صولتى در شركت كتاب 

موجود است 

1337 خورشيدى (1959 ميالدى)
گشايش دانشگاه اهواز با نام دانشگاه گندى شاپور، حكومت جمهورى اسالمى كه 
موضعى عليه دست آوردهاى ايرانيان در پيش از هجوم اعراب به ايران را دارد، 

نام اين دانشگاه را به دانشگاه اهواز تغيير داد
1353 خورشيدى (1975 ميالدى)

انتصاب جمشيد بهنام به رياست دانشگاه فارابى
1373 خورشيدى (1994 ميالدى)

درگذشت حشمت سنجرى، موسيقيدان و رهبر دائمى اركستر سمفونيك
1389 خورشيدى (2011 ميالدى)

درگذشت عليرضا پهلوى سومين فرزند و دومين پسر محمدرضاشاه پهلوى، به 
علت خودكشى در سن 44 سالگى در بوستون امريكا در منزل شخصى خود.

15 دى (5 ژانويه)
1313 خورشيدى (1935 ميالدى)

زادروز فروغ فرخزاد - شاعر و فيلمساز
  آثار شنيدارى، ديدارى و كتابهاى فروغ فرخزاد و در 

مورد او در شركت كتاب موجود است 
1324 خورشيدى (1946 ميالدى)

درگذشت ميرسيدمحمد امامى- امام جمعه تهران 
1347 خورشيدى (1969 ميالدى)

درگذشت حميد سياح - رجل سياسى ايران
1349 خورشيدى (1971 ميالدى)

مقامات امنيتى ايران تعداد دانشجويان ايرانى كنفدراسيون را در خارج از كشور 
1500 نفر اعالم كردند

1356 خورشيدى (1978 ميالدى)
كليه مراكز دانشگاهى در اعتراض به سفر كارتر به 

ايران، 3 روز تعطيل شد
1378 خورشيدى (1999 ميالدى)

درگذشت ملوك ضرابى، هنرمند آواز ايران

16 دى (6 ژانويه)
1294 خورشيدى (1916 ميالدى)

و  انگليس  قواى  توسط  ايران  جنوب  تصرف 
عقب نشينى نيروهاى آلمان

1338 خورشيدى (1960 ميالدى)
درگذشت نيما يوشيج (على اسفنديارى) بنيان گذار 

شعر امروز ايران
1352 خورشيدى (1974 ميالدى)

آغاز محاكمه متهمان سوءقصد به خاندان سلطنتى در 
دادگاه نظامى

يك  «من  عنوان  با  يكى  مورد  اين  در  كتاب  دو    

روزشمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
11 دى تا 11 بهمن

January 2014

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
شورشى هستم» توسط عباس سما كار و ديگرى با عنوان «دستى در هنر، چشمى 
بر سياست» توسط رضا عالمه زاده از انتشارات شركت كتاب در چند سال گذشته 

منتشر شده است.
1363 خورشيدى (1984 ميالدى)
درگذشت بهرام صادقى، نويسنده
1386 خورشيدى (2008 ميالدى)

درگذشت حميد عاملى، قصه گوى قديمى راديو ايران بر اثر سرطان ريه در سن 
66 سالگى در تهران. او كار خود را از سال 1330 و از سن ده سالگى در راديو 
آغاز كرد. از سال 1350 اجراى برنامه پرطرفدار «راه شب» راديو ايران را برعهده 
گرفت. پخش برنامه «قصه يك روز تعطيل» كه 33 سال به طور مداوم ادامه داشت، 
شهريور ماه 1385 به دستور مدير راديو تهران متوقف شد و فعاليت حميد عاملى 

بعد از بيش از پنجاه سال در راديو متوقف شد.
1389 خورشيدى (2011 ميالدى)

سه  و  هشتاد  در  پان ايرانيست  حزب  بنيان گذار  پزشكپور،  محسن  درگذشت 
سالگى به علت بيمارى در تهران. وى مخالف مشهور 
جدايى بحرين از ايران بود. وى در سال 1327 همراه 
با داريوش فروهر حزب ملت ايران را تشكيل داد. در 
سال 1330 از اين حزب جدا شد و حزب پان ايرانيست 
را به طرافدارى از سلطنت تشكيل داد. آقاى پزشكپور 
حقوق دان و وكيل دادگسترى بود و از وى دخترى به 

جا مانده است.
  شركت كتاب از ناصر انقطاع كتاب «پنجاه سال تاريخ 

با پان ايرانيستها» را منتشر كرده است 

17 دى (7 ژانويه)
1306 خورشيدى (1928 ميالدى)

استعفاى زين العابدين رهنما - معاون رييس الوزرا
1314 خورشيدى (1936 ميالدى)

اعالم رسمى كشف حجاب با برگزارى جشنى در دانشسراى عالى و شركت 
رضا شاه پهلوى و همسر و دختران وى در اين جشن

1317 خورشيدى (1939 ميالدى)
تأسيس سازمان پرورش افكار در ايران

1322 خورشيدى (1944 ميالدى)
درگذشت سليمان ميرزا اسكندرى- رهبر سوسياليست ها، وزير معارف كابينه 

سردارسپه، رهبر حزب توده ايران بعد از شهريور 1320 
1325 خورشيدى(1942 ميالدى)

نوازنده  و  آهنگ ساز  لطفى،  محمدرضا  زادروز 
چيره دست تار.

   آثار موسيقى محمد رضا لطفى در «مركز موسيقى 
و فيلم ايران» وابسته به شركت كتاب موجود است

1333 خورشيدى (1955 ميالدى)
انتصاب دكتر منوچهر اقبال به رياست دانشگاه تهران

1346 خورشيدى (1968 ميالدى)
درگذشت غالمرضا تختى - قهرمان كشتى ايران و جهان (تولد: 5 شهريور 1309 

خورشيدى)
1356 خورشيدى (1978 ميالدى)

انتشار مقاله «ارتجاع سرخ و سياه در ايران» به قلم احمد رشيدى مطلق در 
روزنامه اطالعات

1362 خورشيدى (1984 ميالدى)
درگذشت لطف اهللا مفخم پايان -موسيقيدان و نخستين ناشر آثار موسيقى

1382 خورشيدى (2004 ميالدى)
رانيا، ملكه اردن، براى بازديد از مناطق زلزله زده بم، وارد ايران شد.

18 دى (8 ژانويه)
1285 خورشيدى (1907 ميالدى)

درگذشت مظفرالدين شاه، پنجمين پادشاه ايران از دودمان قاجار
1314 خورشيدى (1936 ميالدى)

على اصغر حكمت به پاس اقدامات خود در مورد روز 17 دى (كشف حجاب زنان)، 
به مقام وزارت معارف ارتقاء يافت
1350 خورشيدى (1972 ميالدى)

درگذشت رضا بوشهرى، بازرگان، سناتور ونماينده 
مجلس شوراى ملى

1353 خورشيدى (1975 ميالدى)
ورود محمدرضا شاه و فرح پهلوى به مصر

1357 خورشيدى (1979 ميالدى)
خوددارى ارتشبد فريدون جم از قبول وزارت جنگ و 

خروج وى از ايران
   كتابى با عنوان «خاطرات و يادداشت هاى ارتشبد 
فريدون جم» تاليف دكتر مرتضى مشير توسط شركت 

كتاب منتشر شده است 

19 دى (9 ژانويه)
1231 خورشيدى (1853)

قتل ميرزا تقى خان اميركبير در حمام فين كاشان
   كتاب « امير كبير اخگرى در تاريكى» نوشته ى 

ناصر انقطاع از انتشارات شركت كتاب 
1321 خورشيدى (1943 ميالدى)

درگذشت محمدعلى مصاحبى «عبرت» - شاعر و اديب
1332 خورشيدى (1954 ميالدى)

تشكيل اولين جلسه دادرسى دادگاه تجديد نظر نظامى 
و  مصدق  محمد  دكتر  اتهامات  به  رسيدگى  مأمور 

سرتيپ تقى رياحى
1352 خورشيدى (1974 ميالدى)

دادگاه نظامى متهمان طيفور بطحايى، خسرو گلسرخى، منوچهر مقدم سليمى، 
كرامت اهللا دانشيان، عباسعلى سماكار، محمدرضا عالمه زاده و ايرج جمشيدى را 

به اعدام محكوم و بقيه را به حبس بين 3 تا 5 سال محكوم كرد
1353خورشيدى (1975 ميالدى) 

درگذشت سيدكاظم عصار- استاد ممتاز دانشگاه و 
فيلسوف عالى مقام شرق

1357 خورشيدى (1979 ميالدى)
شاپور بختيار اعالم كرد محمد رضا شاه به زودى 

ايران را ترك خواهد كرد
   كتاب «آخرين روزها، پايان سلطنت و درگذشت شاه» 

نوشته دكتر هوشنگ نهاوندى از انتشارات شركت كتاب 
مأموريت ژنرال هويزر در ايران تمديد شد

1372 خورشيدى (1994 ميالدى)
درگذشت ادوارد ژوزف - پژوهشگر، مترجم و اديب ايرانى/ ارمنى در گلندل- 

كاليفرنيا
1388 خورشيدى (2009 ميالدى)

عدمحمد ايوبى، داستان نويس ايرانى در سن 67 سالگى و بر اثر بيمارى ريوى در 
حه ب

صف
در 

مه 
ادا
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بل
ه ق

فح
ز ص

مه ا
بيمارستان ابن سيناى تهران از دنيا رفت.ادا

ايوبى متولد سال 1321 در شهر اهواز و از اعضاى قديمى كانون نويسندگان ايران 
بود.

محمد ايوبى در رشته هاى تاريخ و زبان و ادبيات فارسى تحصيل كرده بود و 
سال ها در مدارس شهر تهران تدريس ادبيات مى كرد.

20 دى (10 ژانويه)
1262 خورشيدى( 1883 ميالدى)

زادروز استاد حسين كاظم زاده ايرانشهر مدير مسئول و سردبير مجله ى ادبى 
ايرانشهر

1353 خورشيدى (1975 ميالدى)
خلع منوچهر كاللى از دبيركلى حزب ايران نوين به علت اهمال در انجام وظيفه

1356 خورشيدى (1978 ميالدى)
سفر فرح پهلوى به آمريكا

1359 خورشيدى (1981 ميالدى)
درگذشت عبداهللا دوامى - نوازنده و موسيقيدان 

21 دى (11 ژانويه)
1306 خورشيدى (1928 ميالدى)

انتصاب ميرزايحيى خان ديبا (ناظم الدوله) به معاونت رييس الوزرا

22 دى (12 ژانويه)
1320 خورشيدى (1942 ميالدى)

درگذشت محمدعلى فرزين - وزير دربار
1348 خورشيدى (1970 ميالدى)

پرنس آقاخان رييس فرقه اسماعيليه وارد تهران شد
1352 خورشيدى ((1974 ميالدى)
درگذشت هاجر تربيت - سناتور
1353 خورشيدى (1975 ميالدى)

گزينش اميرعباس هويدا به دبيركلى حزب ايران نوين
1368 خورشيدى (1990 ميالدى)

درگذشت محمود نامجو - قهرمان وزنه بردارى ايران و جهان

23 دى (13 ژانويه)
1293 خورشيدى (1915 ميالدى)

تصرف شهر تبريز توسط نيروهاى آلمان و ترك
1368 خورشيدى (1990 ميالدى)

درگذشت فاطمه معصومه دده باال «هايده»-آوازخوان، در سانفرانسيسكو - 
كاليفرنيا

1370 خورشيدى (1992 ميالدى)
درگذشت استاد موسى نى داوود - موسيقيدان در النگ آيلند، آمريكا

24 دى (14 ژانويه)
1314 خورشيدى (1936 ميالدى)

زادروز غالمحسين ساعدى، نويسنده ى داستان، فيلمنامه، و نمايشنامه
1356 خورشيدى (1978 ميالدى)

تظاهرات برخى از دانشجويان ايرانى مقيم آمريكا به عنوان اعتراض به ورود فرح 
پهلوى به آن كشور

1375 خورشيدى (1997 ميالدى)
(ازسرى  پهلوى  زبان  كارشناس  و  مترجم  نويسنده،  احمدتفضلى،  دكتر  قتل 

قتل هاى زنجيره اى)
1376 خورشيدى (1998 ميالدى)

درگذشت محمد قاضى، مترجم
   ترجمه هاى محمد قاضى در شركت كتاب موجود 

است 
1384 خورشيدى (2006) ميالدى 

تئاتر  سينما  بازيگر  طباطبايى  غالمرضا  درگذشت 
تلويزيون ايران و عضو ارشد انجمن بازيگران خانه 

سينما در لوس آنجلس.

25 دى (15 ژانويه)
1230 خورشيدى (1852 ميالدى)

اعدام طاهره قرةالعين (عالم، سخنور، شاعر) در باغ 
ايلخان تهران

   كتاب هاى گوناگون در مورد طاهره قرةالعين و 
اشعار او به فارسى و انگليسى در شركت كتاب موجود 

است 
1317 خورشيدى (1939 ميالدى)

مجلس شوراى ملى، تأسيس بانك رهنى ايران را با 
سرمايه 200 ميليون ريال تصويب كرد

1324خورشيدى (1946 ميالدى)
تصويب طرح مربوط به چاپ فرهنگ على اكبر دهخدا 

در مجلس شوراى ملى
   فرهنگ فارسى به فارسى دهخدا بر روى سى دى 
و به صورت كتاب در 2 جلد و شانزده جلد در شركت 

كتاب موجودند
1381 خورشيدى (2002 ميالدى)

درگذشت دكتر مهدى سمسار، روزنامه نگار
1388 خورشيدى (2010 ميالدى)

در  ايرانى  سرشناس  عكاس  جاللى  بهمن  درگذشت 
سن 65 سالگى به دليل مشكالت حاد كبدى در تهران. وى متولد سال 1323 در 
تهران بود. از اوست كتاب هاى كتاب هنر آفريقاى سياه و روزهاى خون و آتش و 

خرمشهر و گنج پيدا.

26 دى (16 ژانويه)
1296 خورشيدى (1918 خورشيدى)
مستوفى الممالك رييس الوزرا شد
1323 خورشيدى (1945 ميالدى)

شمس الملوك مصاحب، نخستين زن ايرانى كه از دانشگاه تهران درجه دكترا 
گرفت، جلسه ى دفاع از رساله ى دكتراى خود را برگزار كرد

1349 خورشيدى (1971 ميالدى)
مدير باغ وحش تبريز را شير خورد

1357 خورشيدى (1979 ميالدى)
محمدرضاشاه و فرح پهلوى ايران را ترك كردند

1360 خورشيدى (1982 ميالدى)
و  پژوهشگر  نويسنده،   - دشتى  على  درگذشت 

سياستمدار
   كتابهاى على دشتى شامل: 23 سال و سيرى در 
ديوان شمس به فارسى و انگليسى و كتابهاى ايام محبس، 
دمى با خيام، در قلمرو سعدى، نقشى از حافظ، عقال بر 
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خالف عقل و هم چنين كتاب تخت پوالد به صورت مكتوب و گويا در شركت كتاب 
موجودند

27 دى (17 ژانويه)
1334 خورشيدى (1956 ميالدى)

تيرباران شدن نواب صفوى، خليل طهماسبى، مظفر ذوالقدر و سيدمحمد واحدى 
در لشكر 2 زرهى

1382 خورشيدى (2004 ميالدى)
سومين فرزند شاهزاده رضا پهلوى و ياسمين پهلوى - فرح پهلوى- در واشينگتن 

آمريكا متولد شد.

28 دى (18 ژانويه)
1285 خورشيدى (1907 ميالدى)
تاجگذارى محمدعلى شاه قاجار

1331 خورشيدى(1953 ميالدى)
آغاز تظاهرات شديد در تهران و شهرستانهاى ايران بر له و عليه دكتر محمد 

مصدق و آيت اهللا كاشانى و تعطيل مغازه ها
1332 خورشيدى (1954 ميالدى)

انتشار اولين شماره مجله «ستاره سينما» در تهران
1343 خورشيدى (1965 ميالدى)

انحالل ضرابخانه و انتقال وظايف آن به بانك مركزى ايران

29 دى (19 ژانويه)
1355 خورشيدى (1977 ميالدى)

درگذشت رضا ورزنده - نوازنده، موسيقيدان و استاد سنتور
1366 خورشيدى (1988 ميالدى)

درگذشت مهدى بركشلى - نويسنده و موسيقيدان
1384 خورشيدى (2006 ميالدى)

محمود مشرف تهرانى، معروف به م. آزاد، شاعر و مترجم در تهران درگذشت.

30 دى (20 ژانويه)
1307 خورشيدى (1929 ميالدى)

ايجاد تغييرات دامنه دار در كادر قضايى كشور توسط داور، وزير عدليه
1311 خورشيدى (1933 ميالدى)

رضا شاه دستور داد وزارت دربار را منحل كنند و اعالم كرد دربار وجود ندارد و 
تيمورتاش ديگر وزير دربار نيست

1324 خورشيدى (1946 ميالدى)
استعفاى ابراهيم حكيمى نخست وزير به علت عدم موفقيت در قضيه آذربايجان

1331 خورشيدى (1953 ميالدى)
صدور نامه تاريخى آيت اهللا كاشانى رييس مجلس شوراى ملى به دكتر مصدق 
كه ضمن آن نوشت «از راه خطايى كه مى پيماييد پشيمان خواهيد شد. قصد 

تجاوز به حقوق عامه را كنار بگذاريد»
1340 خورشيدى (1962 ميالدى)

موافقت دولت با تأسيس سازمان هواپيمايى ملى ايران در داخل و خارج كشور
1342 خورشيدى (1964 ميالدى)

آغاز بهره بردارى كارخانه پتروشيمى آبادان
1367 خورشيدى (1989 ميالدى)

درگذشت فيروز شيروانلو - نويسنده و مترجم
1386 خورشيدى (2008 ميالدى)

درگذشت حاج قربان سليمانى، استاد پيشكسوت موسيقى مقامى خراسانى، در 

سن 85 سالگى بر اثر كهولت سن. وى متولد 1302 در روستاى على آباد قوچان 
بود.

 1 بهمن (21 ژانويه)
1324 خورشيدى (1946 ميالدى)

زادروز كيومرث منشى زاده، شاعر
1343 خورشيدى (1965 ميالدى)

درگذشت نظام وفا - شاعر
1347 خورشيدى (1969 ميالدى)
سفر محمدرضا شاه به اتريش

1348 خورشيدى (1970 ميالدى)
عزت اهللا عاملى سفير ايران در عراق به اتهام شركت در كودتاى عراق از بغداد 

خارج شد
1357 خورشيدى (1979 ميالدى)

شاپور بختيار، محمدرضا شاه را بخاطر نقض قانون اساسى در طول حكومت 
خود، بشدت مورد انتقاد قرار داد

خود  مقام  از  پاريس  در  سلطنت،  شوراى  رييس  تهرانى  سيدجالل الدين 
كناره گيرى كرد

كاركنان سازمان راديوتلويزيون عليه بختيار اعالم جرم كردند
آيت اهللا خمينى اعالم كرد دولت بختيار خيانتكار است و از مردم خواست قدرت 

قانونى او را واژگون كنند
1365 خورشيدى (1987 ميالدى)

درگذشت ابراهيم بوذرى - خوشنويس و موسيقيدان

2 بهمن (22 ژانويه)
1312 خورشيدى (1934 ميالدى)

درگذشت عارف قزوينى - شاعر ملى ايران
   كتاب مجموعه كامل آثار عارف قزوينى چاپ پيش 
از انقالب و باز تكثير در خارج از ايران و بدون سانسور 

در شركت كتاب 
1328 خورشيدى (1950 ميالدى)

تأسيس اولين بانك خصوصى ايران به نام «بانك 
در  ريال  پنجاه ميليون  سرمايه  با  ايران»  بازرگانى 

تهران
1337 خورشيدى (1959 ميالدى)

درگذشت داريوش رفيعى - خواننده
1357 خورشيدى (1979 ميالدى)

محمدرضا شاه و فرح پهلوى مصر را بسوى مراكش ترك كردند
ارتشبد فريدون جم آينده ايران را تاريك و خونين خواند

3 بهمن (23 ژانويه)
1321 خورشيدى (1943 ميالدى)

شاعر،  (پيام)،  نورى عالء  اسماعيل  دكتر  زادروز 
روزنامه نگار، و پژوهشگر

  كتاب پيدايش و نقش دينكاران امامى در ايران نوشته 
دكتر اسماعيل نورى عال از انتشارات شركت كتاب 

1345 خورشيدى (1967 ميالدى)
نام «انقالب  به  محمدرضاشاه  كتاب  دومين  انتشار 

سفيد»
   كتاب «انقالب سفيد» توسط شركت كتاب تجديد چاپ شده است 
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1346 خورشيدى (1968 ميالدى)ادا

سفر محمدرضاشاه و فرح پهلوى به بانكوك
1352 خورشيدى (1974 ميالدى)

دادگاه تجديدنظر نظامى، طيفور بطحايى، خسرو گلسرخى، كرامت اهللا دانشيان، 
عباسعلى سماكار و محمدرضا عالمه زاده را به اعدام محكوم كرد

1357 خورشيدى (1979 ميالدى)
استعفاى محمدرضا جاللى نايينى از سناتورى

1366 خورشيدى (1988 ميالدى)
درگذشت شريف لنكرانى - مترجم
1384 خورشيدى (2006 ميالدى)

درگذشت محمدحسين بهراميان، مجسمه ساز ايرانى به علت خودكشى در مجتمع 
لوور پاريس.

4 بهمن (24 ژانويه)
1285 خورشيدى

زادروز دكتر احمد بيرشك، از پيشگامان و محققان معاصر علوم رياضى و تجربى
1307 خورشيدى (1929 ميالدى)

درگذشت احمد بدر «نصيرالدوله»، مؤلف، سياستمدار و مؤسس مدرسه موزيك
1341 خورشيدى (1963 ميالدى)

آيت اهللا سيدمحمود طالقانى، مهندس مهدى بازرگان، دكتر يداهللا سحابى و ديگر 
اعضاى نهضت آزادى در رابطه با تظاهرات مخالفت آميز مربوط به رفراندوم 6 

بهمن دستگير و زندانى شدند
1354 خورشيدى (1976 ميالدى)

9 تن از محكومان دادگاه نظامى تيرباران شدند
1357 خورشيدى (1979 ميالدى)

مجاهدين خلق سفارت ايران در پاريس را اشغال كردند
شاپور بختيار اليحه انحالل سازمان اطالعات و امنيت كشور را تسليم مجلس كرد

5 بهمن (25 ژانويه)
1357 خورشيدى (1979 ميالدى)

اشغال كنسولگرى ايران در حيدرآباد توسط دانشجويان ايرانى

6 بهمن (26 ژانويه)
1338 خورشيدى (1960 ميالدى)

درگذشت ابوالحسن فروغى - فيلسوف و دانشمند معاصر و مدير روزنامه 
«تربيت»

1341 خورشيدى (1963 ميالدى)
اصول ششگانه ى انقالب سفيد توسط محمدرضاشاه پهلوى به مردم ابالغ شد

1343 خورشيدى (1965 ميالدى)
حسنعلى منصور- نخست وزير- در اثر جراحت هاى وارده از تيراندازى محمد 

بخارايى در بيمارستان پارس در تهران درگذشت
اميرعباس هويدا -وزير دارايى- فرمان نخست وزيرى گرفت

1355 خورشيدى (1977 ميالدى)
درگذشت مجتبى مينوى - اديب و پژوهشگر

7 بهمن (27 ژانويه)
1340 خورشيدى (1962 ميالدى)

حجازى  مسعود  و  خنجى  مهندس  بختيار،  شاپور  دكتر  شهربانى،  طرف  از 
بازداشت شدند

1348 خورشيدى (1970 ميالدى)
درگذشت ابراهيم قوام شيرازى (قوام الملك) - سياستمدار

1382 خورشيدى (2004 ميالدى)
شهره آغداشلو هنرپيشه ى ايرانى تئاتر و سينما، براى بازى در فيلم آمريكايى 

«خانه اى از ماسه و مه» نامزد دريافت جايزه ى معتبر سينمايى اسكار شد.

8 بهمن (28 ژانويه)
1348 خورشيدى (1970 ميالدى)

درگذشت سيدحسن تقى زاده - آخرين بازمانده رجال مشروطيت
1357 خورشيدى (1979 ميالدى)

حزب دمكرات كردستان اعالم كرد كه خواستار تجزيه نيست
اعضاى سازمان ملى دانشگاهيان (واحد كرمانشاه) در مراسم بازگشايى دانشكده 

علوم، دكتر فريدون معتمدوزيرى رييس دانشگاه را بركنار كردند.
1389 خورشيدى (2011 ميالدى)

وزير  او  سوئيس.  ژنو  در  سالگى   82 سن  در  همايون  داريوش  درگذشت 
اطالعات دولت هاى هويدا و آموزگار و سردبير روزنامه ى آيندگان و از رهبران 
مشروطه طلب بودكه سال ها در خارج از كشور به مبارزه و روشنگرى پرداخت 
و با انجام مصاحبه ها، نوشتن مقاالت متعدد و شركت در جلسات گوناگون راه 

مبارزه با نظام اسالمى را پيش گرفت. 

9 بهمن (29 ژانويه)
1315خورشيدى (1937 ميالدى)

زادروز مجيد روشنگر، ناشر و سردبير «بررسى كتاب» و «كاكتوس»
1357 خورشيدى (1979 ميالدى)

اشغال سفارت دانمارك توسط دانشجويان ايرانى
1385 خورشيدى (2007 ميالدى)

درگذشت محمود ابطحى، شاعر، نويسنده، اديب و پژوهشگر در سن 80 سالگى 
در لندن. او داماد سيدضياءالدين طباطبايى شخصيت برجسته دوران رضاشاه 

و محمدرضاشاه بود.

10 بهمن (30 ژانويه)
1304 خورشيدى (1926 ميالدى)

زادروز اسماعيل شاهرودى،«آينده»، شاعر معاصر در دامغان
1318 خورشيدى (1940 ميالدى)

درگذشت دكتر تقى ارانى در 36 سالگى در زندان قصر تهران- وى به اتهام ترويج 
مرام كمونيستى به ده سال زندان محكوم شده بود

1343 خورشيدى (1965 ميالدى)
سپهبد نعمت اهللا نصيرى رييس شهربانى كل كشور به سمت معاون نخست وزير 

و رييس سازمان اطالعات و امنيت كشور منصوب شد
1348 خورشيدى (1970 ميالدى)

درگذشت حبيب اهللا مشيرهمايون شهردار- نوازنده و موسيقيدان
1352 خورشيدى (1974 ميالدى)

درگذشت محمد حجازى «مطيع الدوله»- سناتور و نويسنده
1366 خورشيدى (1988 ميالدى)

درگذشت اميرناصر افتتاح - نوازنده تنبك

11 بهمن (31 ژانويه)
1320 خورشيدى (1942 ميالدى)

هيئت  و  نراقى  عباس  سردبيرى  به  مردم  روزنامه  شماره  نخستين  54انتشار 
حه 
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گزارش
گزارش تصويرى از برخى فعاليت هاى انجام شده به همت  

سوسن و فريبرز يوسفى
عكس ها از مجموعه شخصى  آقاى فريبرز يوسفى در اختيار ايرانشهر قرار گرفته است.

تجليل از خدمات 
فريبرز يوسفى در حمايت از 
نويسندگان و هنرمندان

آقاى فريبرز يوسفى دانش آموخته دانشگاه اليوالمرى مانت در كاليفرنيا 
است كه در دهه 1978 ميالدى از اين دانشگاه در رشته تهيه كنندگى فيلم 
و تلويزيون با مدرك فوق ليسانس فارغ التحصيل گرديد. او در مراجعت 
به ايران به كادر فنى تلويزيون ملى ايران پيوست و به عنوان فيلمبردار در 
بسيارى از برنامه هاى ادبى، فرهنگى و... تلويزيون ملى در كادر تهيه اين 

رسانه قرار گرفت.
همكارى نزديك با هنرمندان، اخالق ويژه او كه لبخند جزئى الينفك از 
سيماى اوست و نيز روحيه هنرپرورش موجب شد تا دوستى هاى گسترده 

اى با اهالى هنر و ديگر همكارانش داشته باشد.
يوسفى در ايران نيز از ادامه تحصيل دست نكشيد ودر مدرسه عالى 

تلويزيون تحصيالت خود را كامل كرد.
با وقوع انقالب و آشقتگى حاكم بر كشور او نيز مجبور شد تا به جهت 
حفظ ارزش هاى خود جالى وطن كرده و در اروپا ساكن شود. در خالل 
مهاجرت به فرانسه در سال 1986 ميالدى به تجارت روى آورد و همواره 

با موفقيت توانسته است در زمينه شغلى خود درخشان باشد.
يوسفى در سال 2001 به لس انجلس مهاجرت كرد و از پس از آنكه 
برنامه هاى  از  حمايت  به  نمود  تضمين  را  خود  اقتصادى  موفقيت هاى 
فرهنگى و ادبى و تالش براى ارج نهادن به فعاليت هاى ادبى و هنرى 

پرداخته است.
فريبرز يوسفى ضمن قدر شناسى از همسرش سوسن يوسفى او را همراه 
و هم قدم خود در اين راه دانسته و اذعان دارد كه بار مسئوليت سنگين 
فعاليت ها و مراسمى كه در برگزارى آنها مشاركت داريم بى هيچ ترديدى 
به دوش خانم يوسفى است كه با دقت و صرف وقت شرايط الزم براى 

ميزبانى اين مراسم را عهده دار است.
مراسم رونمايى و معرفى جديدترين اثر فريدون فرح اندوز «حجره 
خورشيد»، رونمايى و مراسم امضاى كتاب چهره چهره با فريدا آخرين اثر 
خانم نوشين معينى كرمانشاهى، مراسم گراميداشت بيژن مفيد به كوشش 
خانم جميله ندايى و... برخى از مراسمى است كه آقاى يوسفى در برگزارى 

آنها مجدانه كوشيده است.
دانش  سايت  تاسيس  يوسفى  فريبرز  دستاوردهاى  مهمترين  از  يكى 
آموختگان مدرسه عالى تلويزيون در ايران است كه به همگرايى اين دانش 
آموختگان كمك شايانى كرده است و تا كنون گردهمايى هايى با حضور 
اين عزيزان در آمريكا، اروپا و ايران برگزار شده است. در همين رابطه اين 
سايت موجب شد تا استاد شكراله  منظور يكى از پايه گذاران مدرسه عالى 
تلويزيون در ايران در ارتباط مجدد با شاگردان سابق خود قرار گرفته به 
دعوت آنها به آمريكا آمده و دو نمايشگاه نقاشى از آثار استاد در اين كشور 

برپا شود. 
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مكتوبات فدوى

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

مكتوبات فدوى     
عملياتُ محيّرالعقول  

فدوى اگر نگويد هميشه، دستكم گاه در صحت مزاج خاج پرستان لعنة اهللا 
عليهم اجمعين ترديد مى كند؛ و از آن ميان خبر زير كه از برادر بى بى سى نقل 

مى شود :
به  خامنه اى  آيت اهللا  گذشته  سفر  از  آمريكا  هوايى  جاسوسى 

كردستان/ تيتر
 و در بخشهائى از ادامه خبر :

 گزارش هاى جديد از اسناد فاش شده توسط ادوارد اسنودن نشان مى دهد 
على  اهللا  آيت  سفر  سال 1388  در  (ان.اس.اى)  آمريكا  ملى  امنيت  سازمان 
خامنه اى، رهبر ايران به استان كردستان را از طريق ماهواره و ادوات جاسوسى 

پيشرفته ‹با دقت تجسس و رصد› كرده است.!
سازمان  همكارى  با  اِن.اس.اِى  سازمان  پيشرفته،  فوق  ماموريت  اين  در 
دفاعى  نهاد  از  بخشى  كه  (اِن.جى.اِى)  آمريكا  نقشه  و  جغرافيايى  اطالعات 
آمريكا محسوب مى شود و مركز ارتباطات رسمى بريتانيا (آژانس شنود دولت 
بريتانيا)، برنامه اى را ترتيب مى دهد تا عالوه بر رصد نقطه به نقطه سفر رهبر 
طريق  از  هم  خامنه اى  اهللا  آيت  سخنرانى هاى  و  رادارى  مكالمات  به  ايران، 

ماهواره هاى جاسوسى خود دسترسى پيدا كند.
*

نه، خودمانيم،اصال آقاى ما قابل اين حرفها هست ؟...
خب خبر مرگ تان به جاى اينهمه بى گارى و هزينه، بيست و چهار ساعت 
تأمل مى كرديد تا  مشروح مهمالت خردمندانه معظم له را، در جرايد شريفه  

دارالخرافه بخوانيد، اينهم ديگر كارى داشت؟!.. 
بيخودى نبود كه زنده ياد احمدى نژاد آن همه اصرار داشت كه به تنهائى 

جهان را مديريت كند !..
 زياده جسارت است ...

***

منظره
رهبرى  معظم  مقام  امثالهم،  كثراهللا  مؤمنات  و  مؤمنين  كه  رسد  مى  بنظر 
متع اهللا المسلمين بطول بقائه دولته را هم، چندان به ستوه آورده اند كه معظم له 
كه در ديدار «پرشور دانش آموزان و دانشجويان» كم مانده بود كه ريش و 
پشم مبارك را بكَند؛ پنهان نكرد كه نسخه ى ناياب « نرمش قهرمانانه» نيز 

در معالجه ى مؤمنين مؤثر واقع نشده و معظم له 
سرانجام ضمن شكستن دل آنان فرمود :

هيچكس نبايد مجموعه مذاكره كنندگان ما را سازشكار بداند، 
اينها بچه هاى خود ما و بچه هاى انقالبند. يك ماموريت سختى را 
برعهده دارند و هيچكس نبايد مامورى را كه مشغول كارى است 

تضعيف كند./انتخاب
بعنوان مشق شب، پيدا كنيد قيافه ى برادرحسين(ع) شريعتمدارى - كه سر 
على(ع)  سيد  العظما  اعلى حضرت  نمى تواند  كه  را،  دوست-   مى دارد  بريده   ِ
خامنه اى، خلداهللا ملكه و سلطنة را عجالتا معاذاهللا ضد انقالب و از ايادى داخلى 

استكبار جهانى و صهيونيزم بين الملل، معرفى كند !
***

اهمال
اهللا  اعلى  محترم  مسؤلين  گوناگون  گرفتارى هاى  و  كارها  در  شلوغى  اين 
مقامهم اجمعين، گاه موجب تأخير و حتا تعطيل برخى حقوق حقه مؤمنين و 
مؤمنات كثراهللا امثالهم مى شود كه فدوى به عنوان مقامى نسبتاً مسئول، كه 
عريضه هاى مؤمنين را مقدمتاً رسيدگى و زبده آنرا به منظوركسب تكليف به 

شرف عرض ملوكانه مى رساند ،البته به سهم خود شرمنده است.
در توضيح و تفهيم بيشتر،به حقوق معّوقه ى يكى از مؤمنين  كه در پى مى آيد 
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مكتوبات فدوى
نگاه كنيد، تا به عرض او برسيد :

سعيد مرتضوى: بايد به من مدال پاداش بدهند ! / الف
گفتن ندارد كه  فدوى مراتب را با قيد چندين فوريت به سمع و نظر مقام 
معظم رهبرى ادامه اهللا ايامه و نصر اعالمه و اجرى بالخير اقالمه، رساند كه 
معظم له نيز ضمن پيچاندن گوش فدوى به علت قصور در انجام وظيفه، با 

اعطاى يك فقره مدال چماق طالئى به نامبرده، در دم موافقت فرمودند !

سوء تفاهم
عليرغم  را  مذهبى»  « ملى-  پهن  ريش  و  كوسه  واژه ى  آنكه  با  فدوى 
تالش هاى سهمگين خود در تمام اين سال ها نفهميده و چنين پيداست كه 
تا انقالب مهدى(عج) نيز نخواهد فهميد، فلذا خطر كرده  و خبرى را از آن 

بزرگواران ملّون ، بشرح زير را نقل مى كند :
رهبر جمهورى اسالمى به وزير ارشاد: 

را  خاتمى  و  هاشمى  فرهنگى  سياستهاى  به  برگشت  اجازه 
نمى دهم !

فدوى البته نمى داند كه سياست هاى فرهنگى  آن عوامل وابسته چه سودى 
داشته كه معظم له، آنرا هم از مردم يك ال قبا دريغ فرموده است؟

***

شايعه  ضد انقالب  
فدوى با آنكه از جنس و جنم نسبتاً نيرومندى برخورداراست، لكن گاه از مرور 
برخى خبرهاى جرايد شريفه ى دارالخُرافه،خوف شديدا ً برش مى دارد؛ مانند 

اين خبر كه به عنوان مستوره، در پى مى آيد :
مهر: امروز 8 آبان خبرى در بعضى از رسانه ها منتشر شد مبنى 
بر اينكه شب گذشته وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى در مراسمى 
حضور داشته است كه يك زن به تك خوانى و آواز پرداخته است!

واويال !

فدوى همينطور دنبال مبالغ هنگفتى خاك مرغوب بود كه به سرش بريزد كه 
دريافت بحمداهللا والمنة، بشرح زير رفع خطرشده است: 

با انتشار اين خبر جوابيه اى از طرف بابك دربيكى مشاور وزير و رييس روابط 
عمومى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى ارسال شده كه در بخشى از متن آن 

مى خوانيم:
با احترام، به دنبال درج مطلبى در آن رسانه با عنوان «شايعه 
حضور وزير ارشاد در مراسم تك خوانى زنان!» به آگاهى مى رساند 
خبر مذكور به كلى عارى از صحت بوده و صرفا يك شايعه بى 

پايه و اساس است /آخرين نيوز
فلذا بقول عوام :! Relax به خير گذشت ! ....

تا درودى ديگر، بدرود 
على اهللا التكالن و هُوالُمستعان فى جمع امور
كتبةالفقير كمتر از قطمير - فدوى
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نقد و نظر

يه روزي ما همه با هم بوديم تا اينكه يه 
عده رمز دوستي ما رو كشف كردند و قفل 
و  شيعه  شديم.  ما  شكستن.  رو  ما  دوستي 
مسيحي،  و  زرتشتي  بهايي،  و  كليمي  سني، 
و ما شديم، ترك و لر و كرد و فارس. اما 
و  مي سازيم  جوك  هم  براي  ما  كه  درسته 
براي  مختلفي  عبادت گاههاي  كه  درسته 
پرستش يك خداي يگانه داريم، اما در هر 
كجاي دنيا كه باشيم و با هر مرام و مذهبي، 
مهر ايران رو در دل داريم و در سر انديشه ي 

سر بلندي تو، اي ايران.
انقالب ايران روياي خوشي بود كه وقتي زميني شد كابوس تلخي 
از آن ماند. اما اجازه ندهيم سختي ها دلمان را سنگ كند، نگذاريم كه 
دردها در ما كينه ايجاد كند و تلخي ها مروت و انصاف را از ما بدزدد.
و  صلح  سفر  شماست  همه ي  معرف  كه  نوري زاد  محمد  آقاي 
دوستي خود را از خطه ي كردستان آغاز كرده است كه گويا هنوز 
ادامه دارد. اين سفر دور و دراز را تعقيب كرده و اين سفرنامه درد 
درد  كه  مي دانم  مي كنم.  تقديم تان  خالصه  و  جور  و  جمع  را  انگيز 
را  زيبا  فوق العاده  نثر  اين  چشمان تان،   به  اشك  و  مي آورد  دلتان  به 
بخوانيد و از اين همه ظلمي كه فقط در بخشي از ايران به مردمي 

ستمديده رفته است باخبر شويد. 
پيشاپيش با همه ي مخالفت هاي شما نسبت به گذشته ايشان و شك 
و  واقفم  نوري زاد  محمد  منظور  و  هدف  به  نسبت  ترديد هاي تان  و 
موافقم «دست ها باال تسليم» درست مي گوييد اما جواب محكمه پسند 
را از زبان خود ايشان بشنويد و محاكمه را بگذاريد براي يك دادگاه 

صالح.
مي گويد: مدتهاست كه يك پرسش مدام در اطرافم پرسه مي زند 
چرا نمي كشندت؟ و دودمانت را بر باد نمي دهند؟ چرا اجازه مي دهند 
نمي درند  را  تو  چرا  خالصه  و  بدوزي  بهم  را  باالي شان  و  زير  تو 
مي گويم: من اگر ساكت باشم؟ اگر غليان نكنم؟ اگر مرا بكشند و از 

هم بدرند؟ شما باور مي كنيد كه من عمله كسي نيستم؟
چرا به جاي آنكه از من بخواهيد كه ساكت شوم از آناني كه 
مردمان  كه  افسوس  بخروشند؟  كه  نمي خواهيد  كرده اند  سكوت 
خاطر  به  چرا  نكرد.  اعتراض  و  پذيرفت  بايد  كه  «پذيرفته اند» 
سكوت به آقاي خاتمي و دوستانش كسي به ترديد نگاه نمي كند؟ 
از تعداد بسيار بسيار بي شمار كامنت ها و از توانايي و دانايي مردم در 

نوشتن شگفت زده مي شوي كه چگونه مظلوميت اين ملت را به قول 
اما  مي كنم.  اشاره  آنان  به  لزوم  مواقع  در  كه  مي كنند  تابلو  خودشان 
حيف است كه اين يكي را ننويسم كه در مورد خود آقاي نوري زاد 

است:
پدرم كتابي برايم خريده بود كه شايد مي  خواست با آن راه انصاف را به 
من بياموزد. داستان ابر باران زايي كه هر جا بي انصافي مي ديد نمي باريد 
و بعدها شما فيلمي ساختيد آن قدر افراطي كه داد رجال سياسي دوم 
خرداد را درآورد يعني دو كار بسيار متفاوت. امروز هم در اوج تفريط 
چرك زخم هاي وطن را به هوا مي پاشاني. شما هيچ وقت اعتدال را 
برنگزيده اي يا ذوب در واليت بوده اي يا دشمن خوني آن كه كساني كه 
در ميانه اند به چشم نمي آيند و شما نياز داريد كه به چشم بيائيد. شما 
قرار بود كه استاد انصاف من باشيد يكي از بخش هاي انصاف ديدن 
خوب و بد كنار هم است. كاش غرق در سياهي نمي شدي كه امروز 

برگشتت را به سفيدي باور نكنيم. 
 . به هر حال سفرنامه پراكنده ات و سعي من در تنظيم آن بيهوده 
آقاي نوري زاد مي نويسد: به خود مي گويم: به كجا چنين شتابان؟ و 
به خود پاسخ مي دهم: شتابي در كار نيست، تو آواره اي جا مانده از 
كارواني. كارواني كه بايد محموله اش انصاف بود و نيست. كارواني 
كه بايد به سمت روشنايي مي رفت و نرفت. كارواني كه راهش را 
از مدار و انسانيت به سمت تندي و خشونت كج كرد و بله ما جا 

مانده ايم. دير كرده ايم.
مي گويد: پسرم مرا از اين سفر بازمي داشت: كه مرو و اين آرامش 
نيم بند خانواده را برنياشوب، اين بچه ها سوخته هاي خانه ي من اند. 
مذهبي  جهالت  از  نكبت هايي  بارش  خاطر  به  من  كه  پسراني 
سوزاند مشان و همه ي فرصت هاي جواني شان را تباه كردم. شايد اين 
آوارگي و سر به كوه كوفتن هاي من به خاطر اين است كه نمي خواهم 

جوانان سرزمينم از جهالت اسالم زدگي من سوزانده و تباه شوند.
هوا ملس بود و دل من هواي سنندج داشت. از چشمه اي در مريوان 
مي گويد به وسعت يك درياچه كه زيارت آن از هزار هزار امام زاده ي 
مي  نشيند،  گفتگو  به  جوانان  از  گروهي  با  است.  دلنشين تر  بي ريشه 
جواناني كه به من آموختند مي شود جوان بود و به قدر هزار آيت اهللا 
هفتاد ساله ي ترسو و منزوي منزلت داشت و جواناني كه از شعشه اي 
كالم شان و از جوالن صداقت شان مست شدم،  جواناني كه تا دلت 

بخواهد از جانب ما تحقير شده اند و توهين ديده اند. 
گورستاني  همان  اين  مي گويد:  مي رود  سنندج  تايله  گورستان  به 
است كه وصيت كرده ام مرا در آن به خاك بسپرند. گورستاني با هزار 

چو ايران نباشد تن من مباد
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نقد و نظر
سينه سخن كه در آن امضاي خيلي ها بر سنگ قبرها حكاكي شده 

مثل امضاي خلخالي.
جانم  بر  ناهيد  برادران  قبر  سنگ  ديدن  از  بزرگ  شرمي  و  سوز 
و  پلي تكنيك  دانشگاه  مهندسي  دانشجوي  ساله   22 يكي  مي دود. 
دو  هر  اين  تهران.  دانشگاه  پزشكي  دانشجوي  ساله  بيست  ديگري 
را  يكي  و  دادگاهي  پا  سر  انقالب  نخست  روزهاي  همان  در  را 
اندازه  چه  آنها  كردند.  اعدام  بسته  چشمان  با  خوابيده  برانكار  روي 

مي  توانستند هيمنه ي انقالب ما را به خطر بيندازند.
به خطاكاري هاي امروزمان نظر بيندازيم تا شرمي بزرگ به جانمان 
بدود كه اگر شرم را بتوان مداوا كرد يك عاطفه تير خورده را چگونه 
مي شود كه باز آورد. عبداهللا مؤمني جوان ديگري است كه برادرش 
در  كه  سال هاست  دو بچه  و  زن  با  خودش  و  شده  جنگ كشته  در 
زندان است. آقاي نوري زاد مي گويد: او را در زندان بارها تا مرز مرگ 
نگيرد.  انقالب  وعده هاي  از  سراغي  ديگر  كه  بشكنندش  كه  زده اند 
سوزنده ترين  مادرش  چشمان  در  نخواهد.  عدالت  و  قانون  آزادي، 

معناي چشم انتظاري را مي شود باور كرد.
 مي گويد: در شهر بانه هم تريلي قاچاق وارد مي شود ميليارد ميليارد 
كه تعلق به سرداران سپاه است از ما بهتران كه براي خود اسكله هاي 
و  دارند  كشور  نيست  و  هست  بر  گشاده  دستي  و  پنهان  و  آشكار 
محموله اي هم وارد مي شود بر پشت «كول بران» كه متعلق به جواناني 
است با تحصيالت ليسانس و فوق ليسانس كه چندي بعد قرار است به 
ضرب گلوله اي از پا درآيند. باور كنيد به اين نتيجه رسيده ام كه هيچ 
دولتي و حكومتي با مردمش اين نمي كند كه ما كرده ايم. امروز جسد 
يكي از اين «كول بران» را به خاك سپردند، در گورستان بر بالين قبر 
دو جوان «كول بر» نشسته ام. 15 ساله و 22 ساله محموله  بارشان يا 
كول شان يكي يك دستگاه تلويزيون بوده و ديگري يك حلقه الستيك. 
فكر مي كنيد وزن عمر اين جوانان چه اندازه بود كه وزن مرگشان چه 

باشد؟ هيچ گويا برگي از درختي افتاد و اصًال انگار نه انگار.
آقاي نوري زاد مي گويد قصدم از اين سفر آزادي زندانيان سياسي 
است، مي خواهم همه التماس خود را به فرشي بدل كنم،  همه آسمان 
خود را به شاخه گلي و مي خواهم عصاره ي همه ي كتابهاي آسماني 
و همه طواف هاي عاشقانه خود را به سوگندي بدل كنم و خامنه اى 
را سوگند دهم كه ماشين اعدام جوانان كرد را كه اين روزها شتاب 
گرفته متوقف كند. جواناني كه برادران پاسدار در زندان هاي مخوف 
به  سخت  سپاه  سرداران  از  عده اي  روزها  اين  اعترافانيده اند.  خود 
امنيتي كردن و ناآرام بودن فضاي سياسي كردستان محتاج اند. اينان 
كلي  عاطفه  تحريك  به  كرد  مردمان  جمعي  روان  به  زدن  سوزن  با 
كردستان هجوم مي برند تا آناني كه عاقالنه اسلحه  ي خود را به زمين 

نهاده اند، عاشقانه و ناگزير به اسلحه رو مي برند.
تارنا  روستاي  كنار  از  مي نويسد:  خالصه  خيلي  نوري زاد  آقاي 
ما  سرزمين  تاريخ  به  ابد  تا  كه  تلخ  خاطراتي  با  روستايي  مي گذرم. 
وامي گذارد  و  نمي دهد  توضيحي  اين  از  بيش  است.  شده  سنجاق 
صفحه را كه ديگران بگويند و آنها مي گويند: باالخره آنجا هم رفتي، 
گفته بودم كه نرو كسي آنجا نمانده، حاال كه رفتي گوش كن هواي 

آنجا را زياد بو نكن. هنوز رطوبت خون  هاي ريخته شده به آدم حال 
اين  اهالي  به  معبودي  عظيم  حاج  مي نويسد:  ديگري  مي دهد.  تهوع 
ده كوچك اطمينان مي دهد كه وحشت نكنيد كه همه برادر هستيم 
و ديگري مي نويسد اين اعالميه مردم را مطمئن كرد كه حمله اي در 
كار نيست و در نتيجه محل را ترك نكردند. اما ناگهان صد نفر با 
يونيفورم هاي سپاه، با «ژ3» قمه وارد شدند. روحانى روستا كه متوجه 
عوامل مسلح شده بود قرآن برمي دارد و از آنها مي خواهد كه شفاعت 
قرآن را قبول كرده و از كشتار مردم صرفنظر نمايند. اما افراد سپاه، 
اول سر او را مي برند و همه ي بقيه ساكنان روستا در عرض 3 ساعت 
قتل عام مي شوند. حمايت افراد تندرو مسلح با توپ و تانك نشانه اي 

آشكار از حمايت دولت است از اين كشتار.
اين  از  مي شود  كه  آموختند:  من  به  مردم  اين  مي گويد:  باالخره   
و  كشيد  پر  چگونه  شكسته  پر  و  بال  خسته ي  بسته ي،   شهرهاي 
مي گويد:  و  گرفت  جاي  روزگار  خوبان  فهرست  در  و  شد  جهاني 
اگر خواستيد از زيبايي هاي ناب انساني بهره بگيرند به اين سرزمين 
برويد با آنكه بر صفاي انساني آنها تيغ كشيده شده است، در اينجا 
عاطفه هاي فراوان پرپر شده اند، اينجا سرزمين مين ها و مردمان از ياد 
قراردادهاي  از  بودند  گذاشته  اسنادي  نوري زاد  آقاي  اما  است.  رفته 
و  پرداخته  شركت ها  به  دولت  مين  كردن  خنثي  براي  كه  ميليوني 
به  معلوليني  و  نگيرد  را  جاني  مين  انفجار  كه  نيست  روزي  هنوز 
جاي نگذارد و اضافه مي كنند اينجا در هيچ خانه اي بسته نيست. با 
آنكه طعم «نداري» را اينجا باور مي كني. اما وقتي با لبخندي چاي 
و لقمه اي نان تعارفت مي كنند ذره اي تظاهر و تكلف در آن نيست. 

«اينها مردماني هستند كه ما كم داريمشان. 
آقاي نوري زاد نمي دانم اين دردنامه را كه بسيار هم مفصل است 
چگونه به آخر برسانم. اجازه دهيد با يك پانويس براي شما آن را 

تمام كنم: 
مردم  اين  بر  كه  ستم هايي  دادن  نشان  از  فراوان  سپاسگزاري  اوالً 
رفته و بزرگ كردن فضائل نيكو و رفتار شرافتمندانه اين مردمان كه 
اكثر كساني كه در اوائل انقالب شما، براي نجات جان از مرزهاي 
ايران گريختند، اكثرشان بعد از 35 سال نمك گير سفره هاي فقيرانه 
سخاوتمندانه  اما  نداري»  طعم  با  «سفره هاي  گفتيد  همانطوري كه 

گسترده و كمك هاي بي دريغ و بي مزد اين مردم هستند.
دومًا: اما يادتان باشد كه نظام بر سر قدرت و منافعش شوخي ندارد، 
اگر شما شوخي نمي كنيد، از كلمات خودتان استفاده مي كنم و يا اگر 
«مى خواهيد به امثال احمد شهيد بگويد كه بيا و ببين كه اينجا چندانم 
تنگنا نيست و آزادي است» و اينكه از ترس و ترسيدگي كساني چون 
من خيال شان راحت است با همه ي اينها لطفًا به كارتان ادامه دهيد 
كه درست مي گوييد «بايد از هر فرصت اندك به قدر يك كهكشان 
زمان سود برد.» دمتان گرم كه حرف هاي همه ي ما را و مرا مي زنيد. 
«گالويژ معتمدي كردستاني» را كه همه ي ما ايرانى مي خواهيم عاري 
از تعصبات قومي و قبيله اي زيرا كه كردستان عضوي از قامت افراشته 
ايران است. بخوانيم با هم اين جمله در گوش باد چون ايران مباشد 

تن من مباد.
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اقتصاد و بين الملل

نشانه هاي اميدبخش در اقتصاد آمريكانشانه هاي اميدبخش در اقتصاد آمريكا
حصول يك سلسله توافق هاي دو جانبه بين دمكرات ها و جمهوري  خواهان 
كنگره در مورد بودجه دولتي و سياست هاي مالي دولت فدرال از سوي ناظران در 
عرصه اقتصاد آمريكا به عنوان تحولى مثبت و سازنده 

مورد استقبال قرار گرفت.
رهبران دو جناح اصلي در كنگره براي نخستين 
بار پس از چند سال رويارويي شديد، باالخره موفق 
تدوين  براي  كلي  چهارچوب  يك  سر  بر  شدند 
بودجه دولت فدرال، تعيين سقف بدهي هاي ملي 
(Debt Ceiling)، زمينه اساسي ماليا ت ها و چند 

اليحه ديگر به توافق برسند.
بر پايه اين توافق ها هر دو طرف با نوعي نرمش 
محدود سياسي به برخي از خواست هاي خود در 
زمينه  ماليات ها، بدهي ملي و بودجه دولتي دست يافتند و در واقع نوعي سياست 

ميانه روي در پيش گرفتند.
اين توافق ها گرچه محدود هستند اما بسيار با اهميت تلقي مي شوند، زيرا براي 
دو سال آينده وضعيت بودجه و ماليات هاي دولتي مشخص خواهد بود و مانع 
از تكرار رويارويي وخيم ماه  هاي اخير خواهد شد كه چند بار دولت فدرال را با 

خطر تعطيلي موقت مواجه ساخت.
اين مصالحه سياسي در كنگره مانع بزرگي را براي موسسات و شركت هاي 
بزرگ بخش خصوصي برطرف مي سازد زيرا اكنون مديران اين شركت ها ديگر 
نگران سرنوشت نامعلوم سياست هاي دولت الاقل براي 2 سال آتي نخواهند بود 

و مي توانند براي موسسات خود با اطمينان خاطر برنامه ريزي كنند.
وجود اين حالت مجهول و بي برنامگي در سياست هاي كالن دولت فدرال 
يك مانع بزرگ براي شركت هاي عظيم و كارخانجاتي مانند جنرال الكتريك، 
بوئينگ، فورد، كاترپيالر و غيره بود، زيرا مديران آنها نمي دانستند وضعيت 
ماليات ها، خريدهاي كالن ادارات دولتي و كالً سياست اقتصادي دولت فدرال 
چه جهتي خواهد داشت. اين سوال هاي بي پاسخ موجب شده بود كه مديران 
بخش خصوصي عمداً از برنامه ريزي درازمدت و گسترش فعاليت شركت هاي 

خود به طور كلي پرهيز كنند.

اكنون گفته مي شود كه با رفع اين مانع بزرگ روند رشد اقتصادي در آمريكا 
ممكن است شتاب تازه اي بگيرد و از مرز 2درصد كنوني در سال جديد 2014 

به حدود 3 درصد برسد. 
از سوى ديگر آخرين گزارش آمارى دولت فدرال در مورد بازار كار حكايت از 
روند بهبود و كاهش ميزان بيكارى داشت. اين گزارش ماهانه نشان داد كه افزايش 
شمار استخدام متقاضيان كار در نوامبر اندكى شتاب گرفته و جمعاً 203 هزار 

موقعيت شغلى جديد در اين ماه ايجاد شده كه اين رقم بيش از پيش بينى هاى 
قبلى بود. همچنين سطح بيكارى با يك بهبود اندك ولى مهم از رقم 7/3 درصد 

قبلى به 7 درصد تنزل يافته است.
ادامه خبرهاى مثبت در بازار كار به همراه توافق مهم احزاب كنگره در مورد 
اليحه بودجه دو خبر مثبت هفته هاى پايانى سال جارى به شمار مى روند و 
اكنون برخى از كارشناسان پيش بينى مى كنند ميانگين رشد اقتصادى كه امسال 
در محدوده ى ضعيف 2درصد باقى مانده ممكن است افزايش قابل مالحظه اى 
داشته باشد. اما در عين حال بانك مركزى اعالم داشت به موازات بهبود وضع 
اقتصادى برنامه هاى حمايتى اين بانك كاهش مى يابد كه اين امر مى تواند منجر 

به باال رفتن سطح بهره ها شود.

دردسرهاي سياسي بيمه اوبامادردسرهاي سياسي بيمه اوباما
مرحله اجرايي طرح بيمه هاي همگاني كه مهمترين برنامه پيشنهادي كاخ سفيد  
در دوره حكومت اوباما به شمار مي رود با يك سرآغاز كامالً ناموفق موجب 
بروز جنجال هاي فراوان شد و لطمه شديدي به موقعيت سياسي اوباما و حزب 

دمكرات وارد ساخت.
پرزيدنت آمريكا در طول دو دوره ي حضور در كاخ سفيد به خاطر عملكرد 
ضعيف و ضد و نقيض خود در سياست هاي خارجي چند بار مورد انتقادهاي 
شديدي قرار گرفته.  اين ضعف سياست خارجي تاكنون تأثيري بر محبوبيت 

او در ميان شهروندان آمريكايي نداشتند. اما آغاز مرحله اجرايي طرح موسوم به 
«بيمه ي اوباما» با مشكالت اداري فراوان و از جمله اشكاالت گسترده سيستم هاي 
كامپيوتري و اينترنتي ثبت نام متقاضيان همراه بود. اين مشكالت آن چنان وضعيت 
بدي براي مديران طرح مذكور پديد آورد كه حتي خود پرزيدنت اوباما به همراه 
وزير بهداشت بارها به خاطر اين موضوع معذرت خواهي كردند. گرچه با انجام 
اصالحات و تعميرات گسترده هم اكنون سيستم هاي كامپيوتري ادارات بيمه 
دولتي كارآمدتر شده ولي اين ناكامي مهم موجب شد براي نخستين بار از زمان 
رسيدن اوباما به مقام رياست جمهوري محبوبيت او شديداً كاهش يابد و به مرز 

37 درصد تنزل كند. 
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اقتصاد و بين الملل

نشانه هاي نوميد كننده در اقتصاد بحراني ايراننشانه هاي نوميد كننده در اقتصاد بحراني ايران
پس از امضاي يك توافقنامه تاريخي بين جمهوري اسالمي و گروه 1+5 در ماه 
گذشته نوعي اميدو خوش بيني مقدماتي در ايران پديد آمد كه اين توافق منجر 
به لغو تحريم هاي فلج  كننده كنوني شود و در نهايت بحران وخيمي كه اقتصاد 
ايران با آن مواجه است، پايان يابد. اما اطالعات و خبرهايي كه طي هفته هاي 
اخير انتشار يافته نشان مي دهد وخامت بحران اقتصادي بيشتر از آن است كه قبًال 

مقامات حكومتي به آن اذعان داشتند.
توافقات  ژنو در واقع نخستين مورد از نوعي آشتي و مصالحه محدود جمهوري 
اسالمي با آمريكا بود و از اين لحاظ در تاريخ حيات رژيم اسالمي بي سابقه بوده 
است. به موجب اين توافق سياسي كه نوعي عقب نشيني آشكار براي رژيم تهران 
مي باشد، برنامه هاي اتمي و روند غني سازي اورانيوم در ايران «محدود» مي شود و 
متقابالً آمريكا و 5 قدرت ديگر بين المللي با كاستن اندكي از ابعاد تحريم هاي مالي 
و تجاري مجموعاً 6 ميليارد دالر از سرمايه هاي نقدي مسدود شده ايران را طي 
مدت 6 ماه آزاد مي كنند. اما بخش اعظم دارايي هاي ايران در بانك هاي جهاني كه 
حدود 60 تا 70 ميليارد دالر برآورد مي شود همچنان مسدود باقي مي ماند تا دور 
بعدي مذاكرات سرنوشت آن را تعيين كند. تحريم هاي نفتي و همچنين تحريم 

بانك مركزي ايران نيز همچنان ادامه خواهد يافت. 
به اين ترتيب بخش عمده ذخيره ارزي ملي در بانك هاي خارجي راكد مي ماند 
و اقتصاد بحران زده  ايران به اين منابع مهم دسترسي نخواهد داشت. اين روند 
همان دليل اصلي و عامل توقف واردات و صادرات كاال، بروز كمبود كاالهاي 
اساسي، عدم وجود مواد خام و قطعات يدكي صنعتي، سقوط ارزش ريال، 
تعطيلي كارخانجات و افزايش سريع تعداد بيكاران در كشور طي دو سال اخير 

بوده است.
حاصل توافق پر سر و صداي مذاكرات ژنو در زمينه اقتصادي فقط جلوگيري 
از «تشديد» و گسترش تحريم هاي بيشتر بوده، ولي تحريم هاي قبلي كماكان در 
بيشتر موارد به قوت خود باقي مانده است. پيامد عملي و دستاورد ملموس اين 
توافق در عرصه اقتصاد كشور چندان مثبت نبوده و هيچ گشايشي در بحران 

وخيم كنوني براي اقتصاد ايران به همراه نداشته است.
يك وسيله نسبتاً دقيق براي سنجش اوضاع داخلي و اقتصاد ايران همواره روند 
تحوالت بازار آزاد ارز بوده. پس از اعالم توافق ژنو بازار ارز نوعي خوش بيني 
موقت از خود بروز داد و قيمت دالر حدود 150 تومان كاهش يافت. اما اين 
واكنش اميدبخش بسيار زودگذر بود و پس از گذشت فقط چند روز قيمت دالر 

مجدداً به مرز 3000 تومان بازگشت.
***

بيان برخي جوانب تازه از مشكالت وخيم اقتصادي از سوي مقامات رژيم طي 
هفته هاي اخير ابعاد تازه اي از بحران كنوني را آشكار ساخت.

حسن روحاني- رئيس جمهور جديد- در يك مصاحبه مشروح تلويزيوني 
مطالبي كه تاكنون توسط منابع مستقل و غيردولتي در مورد ابعاد بحران اقتصادي 

بيان شده بود را براي نخستين بار صريحاً تأييد كرد. 
او گفت:

دولت جديد يك خزانه خالي را از دولت قبلي تحويل گرفت. حتي در 

برخي استان ها كاالهاي اساسي و گندم فقط براي سه روز موجود بود! دولت 
قبلي پولدارترين (در تاريخ ايران) بوده و طي 8 سال فقط از محل فروش 
نفت 600 ميليارد دالر درآمد داشته كه اين رقم بي سابقه است. اما همين 
پولدارترين دولت تاريخ ايران، بدهكارترين دولت تاريخ هم بوده! يعني 
دولت 74 هزار ميليارد تومان به سيستم بانكي بدهكار شده، به صندوق تأمين 
اجتماعي 60 هزار ميليارد تومان بدهكاري دارد و جمع كل تمام بدهي هاي 

دولت بيش از 200 هزار ميليارد تومان است!
روحاني همچنين افزود كه دولت قبلي طي 8 سال ميزان نقدينگي (پول در 
گردش) را به هفت برابر افزايش داد و به رقم 470 هزار ميليارد تومان رساند 
(يعني چاپ اسكناس بي پشتوانه). از سوي ديگر براي پروژه (خانه سازي) 
مسكن مهر 43 هزار ميليارد تومان از بانك مركزي استقراض شد كه اين امر 
نيز حجم نقدينگي را افزايش داد و اين روند گسترش دائم حجم پول در 
كشور عامل اصلي بروز و تشديد تورم بود. ايران در سال 1383 در توليد 
گندم خودكفا شد ولي سياست هاي دولت (احمدي نژاد) طي 8 سال گذشته 
موجب كاهش توليد داخلي و وابستگي به خريد ساالنه 7 ميليون تن گندم از 
خارج گرديد. اين ميزان از ركود و تورم همزمان طي 50 سال اخير بي سابقه 

بوده است!
***

گرچه اين سخنان و هشدارها قبالً به طور پراكنده مطرح مي شدند اما اكنون 
براي نخستين بار رئيس قوه مجريه در جمهوري اسالمي هشدارهاي مربوط به 
بحران اقتصادي را رسماً و به طور صريح تائيد كرده و به ابعاد فاجعه اقتصادي 

اعتراف كرده است. 
و حاال همه در انتظار نتيجه مذاكرات بعدي مقامات تهران با جهان غرب طي 6 
ماه آينده هستند تا معلوم شود كه سرنوشت تحريم ها به كجا خواهد انجاميد. اما 
آنچه مسلم است توافق هاي محدود و اندك در مذاكرات اخير ژنو الاقل تا 6 ماه 
ديگر كمكي به حل بحران وخيم اقتصادي نخواهد كرد. به اين ترتيب چشم انداز 

اقتصاد كشور الاقل براي دو فصل ديگر همچنان نوميدكننده به نظر مي رسد.
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مجله معروف تايم طبق يك سنت قديمي اين نشريه، شخصيت سال را از 
ميان خبرسازترين چهره هاي سرشناس جهان برگزيد و امسال اين عنوان به پاپ 
فرانسيس رهبر كاتوليك هاي جهان تعلق گرفت. گرچه اين اقدام مجله تايم بار 
ديگر رهبر جديد كليساي كاتوليك را در كانون خبرهاي جهاني در پايان سال 
جاري قرار داد. اما چند هفته قبل از اين گزينش سمبوليك اظهارات انتقادي پاپ 
در مورد اقتصاد و سرمايه داري پيشاپيش او را به يك چهره خبرساز تبديل كرده 

بود.
 رهبر 77 ساله كاتوليك ها كه از همان آغاز گزينش خود به مقام رهبري واتيكان 
سخن از لزوم حمايت و توجه بيشتر به وضعيت افراد و جوامع فقير بر زبان رانده 
بود. اواخر ماه گذشته گفت كه نظام سرمايه داري (كاپيتاليستي) در زمينه بهبود 
وضع افراد فقير و طبقات ضعيف جامعه دچار مشكالت و بي عدالتي هاي فراواني 
مي باشد. او افزود جامعه بشري نبايد فقط به دنبال هدف كسب سود و بهره مندي 
مالي براي افراد توانمند باشد و دولت ها و ملت ها سرنوشت و اوضاع اسف بار 

ميلياردها انسان فقير و آسيب پذير را نبايد فراموش كنند.
بيان اين سخنان موجب بحث هاي فراواني در محافل سياسي و رسانه اي جهان 
شد و حتي برخي تحليل گران جريان هاي سياسي راستگرا پاپ را متهم كردند كه 

سخنان او حال و هواي كمونيستي و ضد كاپيتاليستى دارد!
اما برخي نيز به دفاع از پاپ برخاسته و گفتند كه انتقادهاي پاپ بيشتر متوجه 
سياست هايي بوده كه طرفدار كاپيتاليسم افراطي هستند و اعتراض او به معناي 

مخالفت و دشمني با نظام سرمايه داري معتدل و ميانه رو نيست. 

پاپ فرانسيس:  مرد سال و داراي 
نظرات  ضد كاپيتاليستى؟

رفتارهاى عجيب و غريب حكومت كره شمالى كه در واقع نوعى رژيم 
ماليخوليايى افراطى به شمار مى رود دائماً ابعاد عجيب ترى مى يابد و رهبر جوان 
حزب حاكم كمونيست با آغاز يك تصفيه سياسى و خونين موجب بروز 

ترديدهايى در مورد آينده و ثبات سرنوشت رژيم خود شده است.
كيم جونگ اون كه پس از مرگ پدرش جانشين او شد، در مقام رهبر حزب 
كمونيست طى دو سال اخير سرگرم تثبيت موقعيت خود در ميان مقامات عالى 
حكومتى بوده. اما او طى چند ماه اخير نخست دستور به عزل و اعدام يك ژنرال 
ارشد نظامى داد و سپس شوهرعمه خود را كه چهره بسيار متنفذ در ساختار 
رهبرى رژيم بود بركنار و زندانى كرد. باالخره در نيمه ماه دسامبر تلويزيون 
دولتى كره شمالى اعالم كرد جانگ سونگ تاك شوهر عمه رهبر جوان به جرم 
خيانت، فساد اخالقى، عياشى، ضربه زدن به حزب كمونيست اعدام شده است. 
نكته عجيب تر انكه بعدا اعالم شد عمه جناب رهبر، يعنى همسر همين اقاى تاك 
زمينه و مقدمات اعدام شوهرش را فراهم ساخته بود! فيلم دستگيرى و محاكمه 
تاك كه برخى او را مرد شماره دو دستگاه رهبرى تلقى مى كردند از تلويزيون 

دولتى پخش شد.
پيش از آن نيز دوست دختر و معشوقه سابق جناب رهبر با اتهامات مشابهى به 
جوخه اعدام سپرده شد. البته روند اعدام و كشتن افراد در حكومت افراطى كره 
شمالى يك امر نسبتاً عادى و تكرارى است. اما اين اقدام اخير كيم جونگ يعنى 
اعدام مقام دوم حكومت كه جزو اقوام خودش بوده اين حدس و گمان را قوت 
بخشيده كه شايد درون دستگاه رهبرى حزب كمونيست اختالف و رقابت هايى 

بر سر تصاحب قدرت در پشت پرده جريان دارد.
برخى ناظران سياسى در كره جنوبى مى گويند همسايه شمالى آن ها اكنون وارد 
يك دوره حساس و خطرناك سياسى شده زيرا دو سال پس از مرگ كيم جونگ 
ايل- پسر جوان او هنوز نتوانسته كامالً پايه هاى قدرت خود را درون كادر رهبرى 
حزب كمونيست تثبت كند و رهبران قديمى ارتش و حزب هنوز به طور كامل 
او را نپذيرفته اند. اين وضعيت نوعى جنگ قدرت پنهانى را موجب گشته كه 

مى تواند ثبات و حيات تمامى اين نظام منزوى و ديكتاتورى را تهديد كند.
كره شمالى همواره دچار فقر اقتصادى و بحران هاى شديدى بوده تا آن جا كه 
سازمان ملل برآورد مى كند طى سال هاى اخير يك و نيم ميليون نفردر آن كشور 

بر اثر قحطى و گرسنگى جان باخته اند.

ديكتاتورى كه  خودى ها را  
اعدام مى كند!
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ادامه رشد سريع قيمت ها در بازارهاى سرمايه اى مى تواند موجب تكرار بروز 
حالت حباب (Buble) مصنوعى در ارزش امالك و خانه ها و همچنين بازارهاى 
سهام بشود. اين سخنان هشدار آميز خالصه اظهارات جديد رابرت شيلر،  برنده 
جايزه نوبل اقتصاد2013 است و در واقع منعكس كننده نظرات شمار زيادى از 

اقتصاددانان امريكايى و اروپايى مى باشد.
بسيارى از تحليل گران مى گويند سياست هاى «حمايتى» بانك هاى مركزى 
در امريكا، اروپا و ژاپن كه بطور همزمان نرخ بهره ها را شديداً كاهش داده و 
همچنين حجم عظيمى از نقدينگى را به گردونه اقتصاد اين كشورها تزريق 
كرده اند، موجبات اصلى هدايت سرمايه به بازار امالك، بازار سهام و حتى بازار 

مواد خام مانند نفت و مس و طال را فراهم كرده.
به گفته همين منتقدين اين روند گسترده عمالً موجب پيدايش حجم زيادى 
پول بيش از ظرفيت و اندازه شده كه به صورت سرمايه  سرگردان درآمده كه يا 
به سوى بازار امالك و مستغالت مى رود و يا به سوى خريد سهام در بازارهاى 

بورس.
طى  مى رود  شمار  به  امريكا  اقتصاددانان  سرشناس ترين  از  يكى  كه  شيلر 

مصاحبه اى با مجله اشپيگل آلمان گفت:
«من هنوز نمى گويم كه كامالً به مرحله خطر و بحران رسيده ايم. اما در بسيارى 
كشورها ميانگين قيمت هاى بازار سهام بسيار باالست و ميزان قيمت ها در 
بازارهاى امالك نيز سريعاً افزايش يافته. چنين روند (پرشتابى) مى تواند سرانجام 

بدى داشته باشد.»
شيلر و همفكران او نسبت به بروز گرانى بيش از حد قيمت امالك و ترقى بسيار 
زياد بازار هاى سهام كه منجر به نوعى  رشد مصنوعى - مانند حباب- مى شود 
هشدار مى دهند. اما متقابالً شمارى از ناظران اقتصادى معتقدند كه افزايش قيمت 
سهام به دليل افزايش سوددهى شركت ها بوده و ترقى بهاى سهام اين شركت ها 
قابل توجيه است. آن ها مى گويند افزايش قيمت امالك و مستغالت نيز همه جانبه 
نيست و فقط در برخى ايالت هاى امريكا روى داده كه تازه در اين مناطق هم هنوز 

به مرحله خطر نرسيده است.
رابرت شيلر به اتفاق دو اقتصاددان ديگر به دليل تحقيقات خود در زمينه 
مكانيسم نوسان قيمت ها، نحوه تحليل و پيش بينى جهت گيرى بازار سرمايه 

برنده جايزه نوبل اقتصاد سال 2013 شدند.

نگرانى برنده نوبل اقتصاد از 
تكرار حباب قيمت ها فصل  زمستان  امريكا  در 

جشنواره هاى سينمايى است و ماه 
دسامبر هم مقدمه اى بر آغاز اين 

فصل فستيوال ها.
در طى ماه هاى ژانويه تا آپريل 
چندين فستيوال معروف سينمايى 
در آمريكا و عمدتاً در لس آنجلس 
برگزار مى شود كه مهم ترين آن ها 
جشنواره سينمايى انجمن بازيگران 
(SAG) ، فستيوال گولدن گلوب، 
منتقدين  انجمن  گردهمايى 
سينمايى و باالخره جشن خبرساز 

و مفصل اسكار است.
امسال  پايانى  روزهاى  در 
فهرست اسامى نامزدهاى گولدن 
گلوب و همچنين جشنواره انجمن بازيگران اعالم شد. از اين دو ليست كانديداى 
رسمى به نظر مى رسد كه چند فيلم مطرح سال 2013 بيش از سايرين از شانس 

پيروزى در تمامى فستيوال هاى سينمايى برخوردارند.
ليست نامزدهاى رسمى گولدن گلوب عبارتند از:

12 Years a Slave- Captain Philips- Gravity- Rush- 
Philomena- American Hustle- The Wolf of wall 
street- Nebraska.

كانديداهاى اصلى انجمن بازيگران سينمايى نيز كم و بيش مشابه ليست گولدن 
گلوب  هستند.

افراط گرى هاى  به  انتقاد  در  پرهيجان  فيلم  يك  نمايش  آغاز  ميان  اين  در 
سرمايه داران و سرمايه بازان دنياى سهام هم مورد ستايش منتقدين سينمايى قرار 

گرفته و هم در محافل مالى و پولى توجه برانگيز شده.
معروف ترين فيلم انتقادى مربوط به دنياى پول و سرمايه فيلم وال استريت بود 
كه در سال 1987 بر پرده نمايش رفت و كارگردانى موثر اليور استون و بازى 

نيرومند مايكل داگالس موجب موفقيت چشمگير آن گرديد.
و اكنون در پايان سال 2013 كارگردان اسطوره اى سينماى هاليوود مارتين 
اسكورسزى فيلم جديد گرگ وال استريت را با حضور دى كاپريو و چندين 

هنرپيشه سرشناس ديگر روانه سالن هاى نمايش ساخته.
اين فيلم پرهيجان كه جنبه هاى كمدى و جنايى هم دارد، سرگذشت واقعى 
يك فروشنده و دالل بازار سهام را به تصوير مى كشد كه مانند بسيارى از جوانان 
ماجراجوى تشنه ثروت و قدرت شيفته دنياى پرزرق و برق و پر پول وال استريت 
مى شود. اما او به رغم كسب ده ها ميليون دالر ثروت باد آورده اسير طمع ورزى 
بى پايان است و همين اعتيادش به مسابقه ثروت اندوزى منجر به سقوط او در 

ورطه كالهبردارى مى گردد.
اين فيلم طوالنى سه ساعته مورد استقبال منتقدين قرار گرفته و حتى نامزد 

دريافت جايزه سينمايى گلدن گلوب نيز مى باشد.

آغاز فصل جشنواره هاى سينمايى
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به قلم استاد

اين بيت در توصيف هنر نقاشي را همه شنيده ايد:
نقاش چيره دست است آن ناخداي ترس

عنقا نديده  صورت عنقا  كند  همي
در وصف نقاش خيال پرداز اين چنين مي توان گفت اما بيرون از حيطه 
نقاشي كاري ديگر هم هست كه به آن طراحي مي گويند و اين كاري 
است حدفاصل خيال پردازي، نويسندگي، نقاشي و هر چه كه از قالب 
تعاريف عادي قدم فراتر بگذارد. در طراحي، مرزها در هم نورديده 
قاعده هاي  از  فراتر  را  شهري  مي تواند  طراح  يك  نتيجه  در  مي شود. 
شهرسازي روي كاغذ بكشد و يا از چهره زني كه چشم هايش به قصه 
بزرگ علوى طعنه مى زند، فقط چشم هايش را روي كاغذ بياورد. نكته 
اين جاست كه در هر حرفه اي كه به نحوي با خالقيت پيوندي داشته 
صورتي  او  طرح  روي  از  بعداً  كه  كرد  پيدا  را  طراحي  مي توان  باشد 
در  دهد.  جاي  متداول  تعريفات  صفحه  روي  را  حقيقت  به  نزديك 
نويسندگي، شاعري، مجسمه سازي، نقاشي، موسيقي و....  هزارها شكل 
به حقيقت پيوستة يك طراحي را مي توان پيدا كرد، اما... در حرفه اي 
كه ناگزير از بازتاباندن واقعيت است طراحي چندان كار آساني نيست. 
نه تنها آسان نيست، بلكه سري به مشكل و محال دارد. و اين حرفه 
روزنامه نگاري است كه طرح را نمي پذيرد و فقط صورت حقيقي را 
مي خواهد: يعني خبر و رعايت عناصر هفت گانه سازنده اش. روزنامه 
نگار داستان نويس نيست، نقاش نيست و بسيار نيست هاي ديگر هست 
كه او نيست و بنابر اين نمي تواند از حيطه التزامات حرفه اي قدم به 

بيرون بگذارد. 
اين همه گفتم تا به ياد بياورم كه طراح در حرفه ما كار دشواري دارد. 
او بايد مرز كي؟ كي؟ كجا؟ چرا؟ .... را درنوردد تا ناگهان قدم به وادي 
طراحي بگذارد و آن وقت اين طراحي را به صاحبان حرفه بفروشد. 
بسيارند روزنامه نگاراني كه چون در جاي روزنامه نگار نبوده اند از اين 
«آندره  ماندنيش  بياد  مثال  بازگشته اند.  خود  اصلي  استعداد  به  حرفه 
مالرو» و «ارنست همينگوى» هستند كه از ميدان جنگ يكسره به بستر 
مخملين قصه گريخته اند. اما ... هستند كساني كه طراح اند و آدم ها و 
يا وقايع را به جاي در قصه جا دادن يا روي كاغذ به شكلي درآوردن 
و يا بر پرده سينما بردن، روي كاغذ روزنامه طراحي مي كنند. آن وقت 
اين ها را بايد «طراحان ناخداترس» ناميد. هم چنانكه من پرويز ناظريان 
بر  «گذري  كتاب  با  زمان  هاى  كوچه  از  گذر  بار  چندين  از  بعد  را 
زمان»- طراح ناخداي ترس مي خوانم. كتاب اين روزنامه نگار، طراح با 
تعريفى به زبان سهراب سپهري، «طراح نقاش» روزگار توأم  مي شود 
و صورت نهايي به خود مي گيرد. سپهرى كار ما را در هر حالت اين 

طور توصيف مي كند:
كار ما شايد اين است

كه ميان گل نيلوفر  قرن
پي آواز حقيقت برويم.

و ناظريان در فصول پاياني كتابش كه «گزارش طراحي» زندگي خود 
اوست ما را وادار مي كند كه پي آواز حقيقت برويم. 

طراح چيره 
دست است 
اين ناخداي 
ترس
دكتر صدرالدين الهى
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به قلم استاد
بسيارندكتاب هايي كه وقتي به دست مي گيري يا پس از چند صفحه 
به سطل آشغال تقديمش مي كني و يا آن كه يك نفس مي خواني و در 
انتظار نقطه پايان دقيقه شماري مي كني. اما كتاب پرويز ناظريان كتابي 
است كه مي تواني هر جايش را كه باز مي كني بخواني و بعد ول كني و 
پي كارت بروي و همين كه حوصله ات از كارهاي معمولي سر رفت، 
آن را باز كني و دوباره بخواني و با آدم هايش دست بدهي و روبوسي 
كني و به آن ها بگويي كه از ديدارشان خرسندي. كتاب هيچ شباهتي به 
«ضد خاطرات» مالرو ندارد اما شباهت بسيار به زندگي جاري همه ما 
دارد و آدم ها را كه در آن آمده اند، آدم هايي هستند كه تو مي شناخته اي 
را  قضاوت هايت  معيار  نتيجه  در  مي شناسي،  ديگري  طرز  به  حاال  و 
در  مي زني.  پوزخند  قبلي  شناخت  آن  به  شجاعانه  و  مي كني  عوض 
كتاب او آدم هاي معروف و سرشناس مقابل تو مي نشينند و وقتي حرف 
مي زنند قضاوت هاي تو را در باره خودشان، جامعه، معيارهاى فكري و 

حقايق قالبي عوض مي كنند. 
در اين كتاب درباره خيلى از آدم ها مي خواني و بعد ناگهان در طراحي 
اين  با  بودي  ساخته  كه  بت  آن  كه  مي بيني  ترس  ناخداي  طراح  اين 
جهانگير  كه طراح روبرويت عريان مي كند تفاوت بسيار دارد. فرضاً 
تفضلي، روزنامه نگاري كه از پلكان سازش هاي سياسي باال مي رفت، از 

نگاه پرويز ناظريان به رنگي ديگر است زيرا مي خوانيم:
"من با «ايران ما»ي جهانگير تفضلي خيلي زودتر از خودش آشنا شدم 
و روش روزنامه نگاري ليبرال او را در ميان روزنامه هاي آن زمان كه همه 
يا سياه يا سفيد بودند و هيچ گاه حاضر به انعطاف در اظهارنظرهاي 
همان  در  مي پسنديدم (ص 37)."  نبودند،   خود  اجتماعي  و  سياسي 
حال است كه ميكل آنجلو آنتونيوني، سينماگر معروف را با نگاهي 
ديگر و تفاوتي ديگر به تو معرفي مي كند و مكتب سينمايي را كه پس 
از مكتب «تئاتر پوچي» اروپا شكل گرفته است به صورتى واقعي تر به 

تو نشان مي دهد:
«آنتونيوني» در زماني كه تاتر پوچي در اروپا راه زوال مي پيمود، نوع 
نشان  زمان  هاى  سيستم  كادر  در  منتهي  را  زندگى  پوچي  از  ديگري 
مي داد. در «كسوف» به دنبال اين احساس تلخ قهرمان زن فيلم كه چرا 
معشوق او در زمان غرق اتومبيل خود، صرفاً بايد در فكر اين اتومبيل، 
و نه انساني كه اندرون آن جان سپرده باشد و تصاويري از زندگي، و با 
طنين صداي يك خواننده ايتاليايي، كه در اصطالح ما كوچه باغي تعبير 

مي شود نشان داده مي شود. (ص 314)
از  چهره هايى  ما  ترس  ناخداي  طراح  زمان»  بر  «گذري  كتاب  در 
بزرگان كم شناخته شده ي  دنياي هنر و به ويژه سينما را روبرويمان 
مي گذارد كه ناگزيريم به آن ها فكر كنيم. او از فريدون رهنما برادر كهتر 
مجيد رهنما فرزند زين العابدين رهنما روزنامه نويس برجسته تاريخ 
مي كند  ياد  سياوش»  و  پيامبر  رهنما:  «فريدون  نام  با  ايران  مطبوعات 
فيلم  نام  سياوشش  و  است  خان  زين العابدين  كتاب  نام  پيامبرش  كه 
فريدون با نام «خون سياوش» هم چنان كه از «احمد فاروقى» فيلمساز 
و سينماگر شاهزاده ايراني، يعني كسي كه مي توانست مدعى خاندان 
پهلوي باشد با ياد «احمد فاروقي» پديده اي در ميان گذشتگان، حرف 
مي زند و تو حتي اگر چون من احمد ويالن كوچه هاي ميخواري را 

در  ناظريان  بينى.  مى  جاندار  و  زنده  ناظريان  وصف  با  باشي،  نديده 
كتاب شيرين خود تئوري هاي تازه و نشناخته اي را مطرح مي كند كه 
وقتي خوب به آن فكر مي كنى، نوعي تحسين آميخته به تأييد و رندي 
حرف هاي  بوسه  درباره  او  مي كند.  باز  جا  ذهنت  در  كتاب  نويسنده 
تازه اي را به زبان ساده پيش رويت مي گذارد كه وادار مي شوي به آن 

فكر كني. 
"بوسه در مجموع به يك نوع آرامش و خلسه جسمي و روحي كمك 
مي كند و اين موضوع نه فقط در ميان آدميان بلكه بين آدميان و حيوانات 
نيز صادق است. بعضي از كاركنان باغ وحش، ميمون هاى باغ وحش را 
كه شباهت بيشتري با انسان دارند، با نوازش و بوسه آرامتر و مطيع تر 
مي كنند و بوسه ي بعضي از دوستداران سگان و گربه ها از اين حيوانات 
نيز، خود سابقه اي بسيار طوالني دارد. اما در جهان ما، بعضي از مردم 
خود  سنت هاى  اساس  بر  يا  و  بي خبرند  بوسه  فرهنگ  از  يا  اقوام  و 
مجاز نيستند كه از بوسه بهره گيرند. بسياري از هندي ها و چيني ها از 
اين موهبت بزرگ انساني بي نصيب هستند و در چندين دهه گذشته 
در هيچ يك از فيلم هاي هندي بوسه وجود نداشته است." (ص ص 

(268-269
در خواندن اين بخش از كتاب ناگهان از خاطرم گذشت كه كاش 
ناظريان در اين بخش از ارزش هاي بوسه، از ادب فارسي هم حرفي به 
ميان مي آورد و فرضاً اين سه بيت را كه قيمت بوسه در آن قرن ها پيش 

از اين تعريف شده است يادآور مي شد كه:
خواستم از لعل او دو بوسه و گفتم
مرحمتي كن به آب لطف خسي را 
گفت يكي بس بود اگر دو  ستاني 

فتنه شود آزموده ايم بسى را
عمر دوباره است بوسه من و هرگز 

عمـر دوبـاره نداده اند كسـي را
و در پي آن متذكر مي شد كه در ايران امروز بوسيدن حتي در فيلم ها 
و سريال ها ممنوع است، آن هم نه بوسه عاشقانه بلكه بوسه از سر 
مهرباني كه بايد ميان پدر و دختر يا مادر و پسر رد و بدل شود و در 
فيلم ها به ظن آن كه دو هنرپيشه به هم حالل نيستند بوسه از ميدان 

نمايش اخراج شده است. 
از ديگر هنرهاي قابل تحسين اين طراح چيره دست يكي هم يادآوري 
و تصويرگري از همكارانى است كه او در حرفه روزنامه نگاري و راديو 
تلويزيوني داشته است و ذكر نام و ياد آن ها در حقيقت نشان دهنده 
ايرج  چون  همكاراني  حق  در  است  نويسنده  مهرباني  و  صدر  سعه 
گرگين، فرهنگ فرهى، عليرضا ميبدي، ساسان كمالي، عباس پهلوان 

و ديگران...
ناظريان،  پرويز  طراحي هاي  كردم،  اشاره  آغاز  در  كه  طور  همان 
جذابش،  فصل بندي هاي  و  ترس  ناخداي  دست  چيره  طراح  اين 
و  كني  باز  مي گيرد  دلت  وقت  هر  را  كتاب  كه  مي كند  وادار  را  تو 
فصلى را بخواني و دلخوش به آن باشي كه كتابى در دست داري 
كه مي تواند هر فصلش برايت آموزنده، سرگرم كننده و عبرت انگيز 

باشد.
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وب نوشت هاى مادرانه

آتوسا راوش

فضاى سوم زنانگى
وب نوشته هاى مادرانه همان درد ودل هاى مادرانة خودمان است در دنياى ديجيتال. جنس خاص خودش را دارد. 
هم سياست درش هست هم تدبير منزل هم بچه دارى كمى هم روشنفكرى. دغدغه هاى زنانه با واگويه هاى مدرن 

و امروزين با دردسرهاى قديمى يك جا جمع مى شوند.بيان تجربه هاى زنانگى در فضايى متفاوت و البته مشترك.
وب نوشته هاى مادرانه يادداشت هاى روزانة يك زن ايرانى است در يك وبالگ شخصى. زن ايرانى كه اگر چه 
سالها درس خوانده و دانش آموخته ليكن فضاى سياسى حاكم در ايران از يك طرف و حس و عرق مادرى از طرف 
ديگر دست به دست هم دادند تا او را در فضاى خانه جاى دهند. اين جايگزينى اما سرنوشت محتوم نيست، نوشته 
هاى وبالگ او حاكى از بيان تالش ها و تجارب زنانه است براى ايجاد فضايى سوم فضايى متفاوت از تحميالت بيرونى 

و تعهدات درونى، تجاربى  مشترك با فضاى بيرون و نقش هاى درون.
با سپاس از شركت كتاب و آقاى بيژن خليلى كه امكان چاپ اين تجربة متفاوت را فراهم نمودند. 

پست اول 

چرا اينجا؟
 روانشناسي توصيه مى كرد اگر قرار است كاري را انجام دهيد و 
باشد،  آن  انجام  درگير  شما  ذهن   تا  مى شود  باعث  آن  ندادن  انجام 
حتما در اولين فرصت ممكن آن كار را به انجام رسانده و ذهن خود 
را از آن خالص نماييد، يك نويسنده هم توصيه مى كرد اگر مطلبي 
در ذهنتان هست حتما در اولين فرصت آن را  به روي كاغذ آورده و 
ازش گذر كنيد و ذهن را براي مطالب و موضوعات بعدي آزادكنيد ، 

به عبارتي باند ذهن را براي فرود هواپيماي بعدي خالي بگذاريم .
 هر دوي اينها براي من دغدغه آور است كارهايي كه بايد انجام دهم 

و مطالبي كه بايد بنويسم.
نمى توانم  پسر  فرزند  دو  با  خانواده  مادر  عنوان  به  شك  بدون  من 
روزم را بدون پخت و پز سپري كنم نمى  توانم در طول روز حداقل 
دو بار ظرف نشورم ، چه در غير اين صورت نمى توان در آشپزخانه 
نمى توانم  نپردازم،  جور  و  جمع  به  روزها  نمى توانم  گذاشت،  پا 
هفته اي يك بار جارو گرد گيري نكنم ، نمى توانم هر پانزده روز يكبار 
نكنم، نمى توانم  كف آشپزخانه را شستشو  بهداشتي و  سرويس هاي 
حداقل هفته اي سه بار به خريد مايحتاج منزل نروم، نمى توانم روزهاي 
سه شنبه و يكشنبه سينا را به كالس زبان نبرم، روزهاي دوشنبه و 
چهارشنبه صبح ساعت 7 نمى توانم حامد را به كالس رياضي نبرم ، 
روزهاي شنبه و پنج شنبه نمى توانم حامد و سينا را به كالس فوتبال 
و پينگ پونگ نبرم، همه اينها شامل بردن به كالس، منتظر ماندن و 
برگرداندن است. نمى توانم مجموعه بلند بااليي از كارهاي خرد و ريز 
را از عوض كردن خاك گلدان تا گوش دادن به گله هاي مادر تا گردن 

كلفتي هاي پسر بچه هاي پر توقع را نديده گرفته يا در گيرش نشوم.
و به عنوان فارغ التحصيل كارشناسي ارشد در رشته علوم سياسي، 
معلم و خبرنگار سابق نمى توانم از جنگ خاورميانه، تازه ترين ترجمه  
بر  سازي  جهاني  تاثير  ماركسيست،  جريان  هاي  درباره  ميالني  دكتر 
طبقه متوسط، ظلم نهفته در كشتن جنگلبان گرگاني كه فداي مافياي 
ثروت و قدرت شد، و… ده ها موضوع ديگري كه در طول روز ذهنم 

را به خود مشغول مى دارد ننويسم. 

و  خانه  فضاي  در  نقد  يا   critic آساي  معجزه  تاثير  از  نمى توانم 
تعامل با همسر و بچه ها نگويم، نمى توانم تاثير اخالق را در پخت 
حليم نديده بگيرم نمي توانم از تئوري شهروندي موفه و فمنيسم هاي 
ليبرال درباره رابطه مادر و فرزند و تغيير ديدگاه هايم درباره  مادرانگي 
نگويم. نمى توانم از دهها موضوع ريز و درشت كه ذهنم را به خود 
مرور  به  باشد  اين  از  غير  اگر  چه  نگويم  و  ننويسم  داشته  مشغول 
فضايي كه در آن مى انديشم آنقدر تنگ مى شود كه خودم را هم در 

آن نخواهم ديد. اما كجا؟ 
نه به كاري بيرون از خانه مشغول هستم  و نه در فضاي فرهنگي و 

يا دانشگاهي رفت و آمد دارم تا مخاطبم را بيابم 
تازه زبان من از دو جنس است، جنس خانه و خانه داري و جنس 

انديشه و سياست  ملقمه جديدي است مختص خودم.
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وب نوشت هاى مادرانه
پست دوم 

نقد خانگى

باور كنيد نقد، معجزه مى كند، نقد يا همان critic خودمان، مى تواند 
شما را آنچنان بي دردسر به خواسته هايتان برساند كه فكرش را هم 
نكنيد. اين جادو نه تنها در حوزه سياست و علوم اجتماعي مى تواند 
سرمنشاى تحوالت و تغييرات بنيادين شود، كه فعال ما را با آن كاري 
نيست، بلكه با كمى درايت و خالقيت مى تواند در خانه و خانواده و 
تربيت همسر و فرزندان معجزه ايجاد كند، تنها بايد راهش را پيدا كنيد و 
به قول دريدا، مثل آن موتور سواري كه بر يك موتور گازي سوار است 
در ترافيك و هجوم عوامل بيروني از البه الي ماشين ها رد شده ويراژ 
مى دهد، از البه الي تابوهاي زندگي خود و همسرو فرزندانتان ويراژ دهيد 

و آنها را به هم بريزيد. 
 اين نقد را كه من اسمش را «نقد خانگي» مى گذارم بايد به مرور و با 
تجربه  آموخت و از آن  براي بي رنگ كردن تابوهايي كه ممكن است 

دست و پاي فرزندان يا همسرتان را در هم تنيده باشد، بهره جست.
  بايد در مرحله اول به خوبي آن تابوها را تشخيص دهيد و در مرحله  
دوم با بكاربردن هنر طنز در مورد بچه ها و هنر گفتمان در مورد همسرتان 

به جنگ آنها برويد.
اول از بچه ها شروع مى كنم و چند نمونه عملي را برايتان مى گويم تا 
دريابيد اصال كار سختي نيست فقط كمى خالقيت كمى طنز و مقداري 

بازي مى خواهد.
مدتها بود كه با تبليغات رنگ و وارنگ تلويزيوني كه الحمدهللا به بركت 
سود سرشارآن براي رسانه، «نرو» جماعت را هدف رفته است  مسئله 
داشتم، من كه دانش آموخته علوم سياسي هستم مى دانم كه يكي از 
راههاي اثر بخشي اين تبليغات تكرار آن است يعني يك به اصطالح «پيام 
بازرگاني»  ممكن است در وهله اول توجه مخاطب را جلب ننمايد، اما به 
مرور و با تكرار، براي مخاطب به صورت يك نياز در خواهد آمد، نيازي 
كه مخاطب نا آگاه به شرايط بازار و تبليغات را آنچنان در گير خواهد 

كرد كه جز خريد راه ديگري برايش باقي نمى گذارد. همين اتفاق در مورد 
بچه هاي من داشت مى افتاد، يعني تبليغات پي در پي خوراكي هايي كه من 
مدت ها آنها را از خوردن و نزديك شدن به آنها منعشان كرده بودم، داشت 
كم كم براي آنها نيازهايي به وجود مى آورد كه تا قبل از آن نداشتند، بارها 
شاهد بودم پنهاني از من خوراكي هاي ممنوعه مثل چيپس، پفك، كالباس، 
نوشابه، و هزارو يك آت و آشغال ديگر را خريده و پول ماهيانه خود 
را صرف خريد اقالم اين چنيني كه هجوم پيام هاي بازرگاني برايشان به 
ارمغان آورده بود مى كردند.  تصميم گرفتم ديگر از شيوه هاي مستقيم منع  
استفاده نكنم، حق نداريد بخوريد يا اين ها آشغال هستند ديگر برايشان 
كار ساز نبود، بنابراين روش ديگري در پيش گرفتم،  به محض شروع 
شدن پيام هاي بازرگاني در كنارشان مى نشستم و با طنز و لودگي از آن 
پيام ها «نيت خواني» مى كردم. با ادا درآوردن چهره كسي را كه  از كالباس 
و سوسيس فالن خورده و حاال دارد مثال باال مى آورد را نشان مى دادم ، 
به وزن و قافيه شعر يا كالمى كه به تبليغ جنس ها مى پرداختند شعر و 
قافيه هاي خنده دار مى ساختم كه باز گو كننده نيت واقعي آن پيام باشد، 
مثال «اگر مختان تاب دارد حتما از ما بخريد، خريت شما هدف ماست»  
يا «مطمئن باشيد چيپس هاي ما در روغن هاي مخصوص تخم مگس و 
بال سوسك سرخ شده و دل پيچه شما را تضمين مى كند» يا «دندان هاي 
كرمو با كيك و شكالت ....» خالصه به مرور اينقدر نقد هاي خنده دار و 
تحليل انتقادي گفتمان هاى جور واجور براي نيت خواني از پخش اين 
پيام هاي بازرگاني به كار بردم كه عاقبت جواب داد و تابوي مصرف و 

خوردن اين آت آشغال ها از سرشان افتاد.
در موارد ديگر تربيتي نيز از معجزه  «نقد خانگي»  بسيار ياري گرفتم مثال 
در مورد از بين بردن اثر تخريبي فيلم ها و سريال هاي جنايي و خشونت آميز 
كه به بركت وجود رسانه ملي و به منظور مقابله با تهاجم فرهنگي، چپ 
و راست پخش مى شود نيز از همين شيوه استفاده مى كردم، اوايل تا جايي 
كه ممكن بود، و زورم مى رسيد آنها را از تماشاي صحنه هاي خشونت 
آميز كه به راحتي در آنها «چاقويي تا دسته به شكمى فرو مى رود»، «كله اي 
داغون مى شود»، « دست و پايي بريده مى شود»، « بدن انساني با گلوله آبكش 
مى شود» و هزاران مى شود ديگر باز مى داشتم ، اما مگر مذكر جماعت را 
آنهم از نوع نابالغش تا چقدر مى توان از ديدن اين صحنه ها باز داشت و 
جلوي شبيه سازي آن صحنه هاي خشونت آميز را بر سر برادر كوچكتر 
يا هم كالسي گرفت؟ بنابراين هنگام آغاز اين فيلم ها كار و زندگي را 
رها مى كردم پاي تلويزيون يا همان رسانه ملي مى نشستم و نيت خواني 
مى كردم :  « بابا اند خالي بندي ايه»*  يا در طي فيلم در لحظات به اصطالح 
خيلي جدي فيلم آنقدر لودگي مى كردم و حرف ها و تهديدها را به مسخره 
مى گرفتم كه يك فيلم جنايي را تبديل به يك فيلم كميك مى كردم ، در 
انتهاي فيلم هم كه هوش و حواسشان به جا مى آمد، پته سوژه و هنرپيشه و 
كارگردان و همه را  رو آب مى ريختم و در طي يك روش تحليل گفتماني 
جانانه تابوي قهرمان فيلم و بزن بزنش را آنچنان مى شكستم كه اين اواخر 
ديدم خودشان از من بهتر دارند در مورد فيلم هاي اينچنيني تابو شكني 
مى كنند، مثال در مورد سريال «كبري 11»  آنچنان نكات خالي بندي اش را 
بيرون كشيده و نيت خواني مى كنند كه آدم انگشت به دهان، حيران مى ماند.

*: تكه كالمى رايج در بين جوانان ايران به معناى دروغ متحير العقول
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ايرانشهر پزشكى - باردارى

طى دوران باردارى، هر چه شما بهتر غذا بخوريد، به نفع خودتان 
و  مى كند  رشد  جنين  ماه   9 اين  طول  در  بود.  خواهد  جنين تان  و 
روز به روز قوى تر مى شود و شما هر روز بيش از روز پيش خود 
را براى زايمانى راحت و بازسازى قواى جسمانى خود پس از آن 

آماده مى كنيد.
غذا  با  رابطه  در  اساسى  مساله  دو  با  شما  باردارى،  دوران  طى 
خوردن تان روبه رو هستيد: اوال بايد مواظب باشيد اضافه وزن پيدا 
كمبودى  نوزادتان  تا  بخوريد  غذا  كافى  اندازه  به  بايد  ثانيا  نكنيد. 
زايمان  كه  باشيد  داشته  قدرت  حدى  به  بايد  درواقع  باشد.  نداشته 
خسته تان نكند و حداقل چند هفته اول را بتوانيد به اندازه كافى به 
نوزادتان شير دهيد. بايد برنامه غذايى مناسب و متعادلى را انتخاب 
كنيد و در دام عقايد اشتباه نيفتيد. كارشناسان به بعضى سواالت شما 

در زمينه برنامه غذايى دوران باردارى پاسخ داده اند:
1) آيا هنگامى كه بارداريم بايد به جاى دو نفر غذا بخوريم؟

    در صورتى كه شما يك برنامه غذايى متعادل داريد يعنى از تمام 
موادغذايى مورد نياز بدن تان به اندازه طبيعى مصرف مى كنيد، هيچ 
نيازى نيست كه در دوران باردارى برنامه غذايى تان را تغيير دهيد. 
اضافه غذا خوردن كار كامال بيهوده اى است. باردار بودن ميزان كالرى 
بيشترى را مى طلبد اما اين به آن معنى نيست كه برنامه غذايى تان را 
تغيير دهيد. بدن زنان به گونه اى برنامه ريزى شده كه مى توانند فرزند 
خود را به دنيا بياورند و طى دوران باردارى، بدن شان خود را با اين 
وضعيت هماهنگ مى كند. به اين ترتيب طى اولين بخش از باردارى، 
اين  بدن تان  و  مى كنيد  مبادرت  پروتيين ها  و  چربى  خوردن  به  شما 
مواد را ذخيره مى كند. طى اين دوران، جنين شما كمى رشد مى كند، 
دومين  طى  مى شود.  نمايان  كم كم  بدنش  اعضاى  و  مى گيرد  شكل 
بخش از باردارى يعنى از ماه پنجم به بعد، بدن شما شروع به مصرف 

ذخاير بدنى مى كند.
2) آيا در دوران باردارى براى جلوگيرى از چاق شدن بايد از 

مصرف چربى ها خوددارى كرد؟
    خير، طى اين دوران به هيچ وجه نبايد دور چربى ها را خط كشيد. 
چربى ها مواد ضرورى براى ساختن سلول ها و سيستم  عصبى جنين 
شما هستند اما آيا گمان مى كنيد بايد تمامى انواع چربى ها را مصرف 
كنيد؟ چربى ها به دو دسته تقسيم مى شوند: چربى هاى مفيد كه نمونه 
مشهور آن امگا 3 است و چربى هاى مضر كه در كره و محصوالت 
تمامى  به  جنين  است.  آرى  پرسش،  اين  پاسخ  است.  موجود  لبنى 
انواع چربى ها نياز دارد. هرگز طى دوران باردارى نبايد رژيم الغرى 

بگيريد. البته توصيه هم نمى شود به افراط چربى مصرف كنيد.
باردارى  دوران  طى   3 امگا  حاوى  موادغذايى  خوردن  آيا   (3

مفيد است؟
به  و  كند  توليد  را  چربى ها  برخى  نيست  قادر  انسان  بدن  بله،      
همين دليل برخى از آنها را از ميان موادغذايى بيرون مى كشد. توصيه 
يا  چرب  ماهى هاى  از  هفته  در  بار  سه  باردارى  دوران  در  مى شود 
دانشمندان  اخير  تحقيقات  شود.  استفاده  3 دار  امگا  موادغذايى 
 3 امگا  از  سرشار  موادغذايى  مصرف  كه  است  داده  نشان  همچنين 
از ابتداى باردارى، خطر زايمان زودرس، افزايش فشارخون مادر و 

چاقى كودك را كاهش مى دهد.
خوددارى  قندها  مصرف  از  باردارى  دوران  در  مى شود  آيا   (4

كرد؟
نيست.  قندها  گذاشتن  كنار  براى  خوبى  زمان  باردارى  دوران      
دوران ها  تمامى  طى  بدن  براى  ضرورى  مواد  جمله  از  گلوسيدها 
است. آنها نقش سوزاننده را بازى مى كنند و چربى ها را مى سوزانند. 
عمل  فيلتر  يك  همانند  جفت  كه  است  ذكر  به  الزم  ديگر  سوى  از 
مى كند و اجازه نمى دهد مقدار زيادى قند به جنين برسد. نتيجه آنكه 
قند خون جنين سه برابر پايين تر از قند خون مادر است و در صورتى 
كه شما قند را از برنامه غذايى تان حذف كنيد يا مقدار آن را كاهش 
دهيد، جنين شما دچار كاهش قندخون خواهد شد. توجه كنيد گرچه 
قندها نيز به دو دسته خوب و بد، دير جذب و سريع الجذب تقسيم 
مى شوند ولى به هر حال جنين شما به هر دو نوع قند نياز دارد. البته 
بايد دقت كنيد كه ميزان قند به يك مرتبه در خون باال نرود. براى حل 
اين مشكل مى توانيد به همراه گلوسيدها، پروتيين نيز مصرف كنيد. 
توصيه مى شود در طول دوران باردارى ميان دو وعده غذايى به هيچ 

وجه يك نوشيدنى فوق العاده شيرين يا يك بسته شكالت نخوريد.
5)آيا خوردن برخى غذاها در دوران باردارى خطرناك است؟

    بله، خوردن برخى مواد مشكوك مثل شير غيرپاستوريزه كه تب 
مالت مى آورد، براى جنين خطرناك است. خوردن گوشت نيمه خام 

يا ميوه هاى نارس نيز توصيه نمى شود. 
در اين دوران شما بايد به خود و جنين تان فكر كنيد. قبل از هر 
غذا دست هايتان را بشوييد و از ميان موادغذايى، بهترين را برگزينيد. 
يك بار در هفته يخچال تان را با آب ژاول ضدعفونى كنيد. ميوه و 
سبزى ها را كامال بشوييد و غذاهاى حيوانى را كامل بپزيد و آنها را 

به خوبى گرم كنيد.
 بله، چون جنين شما براى ساختن اسكلت كوچكش به كلسيم نياز 
نباشيد  نگران  ولى  مى آيد  پايين  شما  خون  كلسيم  نتيجه  در  و  دارد 
را  كمبود  اين  كه  شده اند  برنامه ريزى  گونه اى  به  زنانه  ارگان  چون 
ميزان  مسوول  كه  پاراتيروييد  غده  آنكه  محض  به  مى كنند.  جبران 
كردن فسفر و كلسيم خون ارگان ها است متوجه كاهش كلسيم در 

10فرمان به خانم هاى باردار
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بدن مادر مى شود، هورمونى ترشح مى كند كه ويتامين D مى سازد. 
اين هورمون ميزان جذب ناگهانى كلسيم را باال مى برد و در نتيجه به 
سرعت كلسيم خون مادر باال مى رود. اين به آن معنى نيست كه يك 
زن باردار نياز به مصرف بيشتر موادلبنى ندارد. دو يا سه بار مصرف 
موادلبنى در روز براى مادر كافى است. عاقالنه تر آن است كه از مواد 

خامه دار كه غنى از اسيدهاى چرب مفيدند، مصرف كنيد.
7) آيا خوردن مكمل هاى غذايى الزم است؟

    مكمل هاى غذايى به درد زنان باردارى مى خورد كه برنامه غذايى 
برنامه  مى شود  توصيه  مواد  اين  خوردن  جاى  به  و  ندارند  متعادلى 
از  نمى توانند  چون  نيز  افراد  از  برخى  كنيد.  درست  را  غذايى تان 
تمامى مواد مورد نياز بدن شان مصرف كنند، به خوردن مكمل ها رو 
مى آورند. توصيه مى شود قبل از مصرف اين مكمل ها حتما با پزشك 

مشورت و دوز مشخصى از آنها را مصرف كنيد.
8)   آيا خوردن 1/5 ليتر آب در روز اجبارى است؟

كه  غذايى  برحسب  متعدد  زمان هاى  در  مصرفى  آب  ميزان      
است.  متفاوت  و...  خارج  دماى  و  بدنى  فعاليت   ميزان  مى خورند، 
گاهى بدن حتى به بيش از 5/ 1 ليتر آب نياز دارد. مى پرسيد از كجا 
متوجه شويد كه به اندازه كافى آب نوشيده ايد؟ بايد بگوييم كه از 
روى ادرار. توليد 1/5 ليتر ادرار در 24 ساعت نشانه آن است كه شما 

به اندازه كافى آب نوشيده ايد. هرچند كه شما ادرار خود را اندازه 
نمى گيريد اما همين كه شما چند بار در روز دستشويى برويد، نشانه 

خوبى است.
9)  آيا برخى غذاها جلوى نقص عضو يا عيب اعضاى كودك 

را مى گيرند؟
نقص  انواع  آمدن  وجود  به  باعث   B ويتامين  كمبود  گاهى  بله.      
طى  مادر  مى شود  توصيه  دليل  همين  به  مى شود.  نوزاد  در  عضوها 
زرده  جگر،  مثل   B ويتامين  حاوى  موادغذايى  از  باردارى  دوران 
تخم مرغ، اسفناج، لوبيا سبز، جعفرى و... مصرف كند اما توجه داشته 
باشيد كه مصرف اين مواد به ويژه قبل از باردارى و طى چند هفته 
اول باردارى مهم است و از سه ماهگى به بعد خوردن اين گونه مواد 

از نقص عضو جلوگيرى نخواهد كرد.
10)   من گياه خوارم. آيا اين موضوع به جنين آسيب مى رساند؟

حذف  غذايى تان  برنامه  از  را  گوشت  تنها  شما  كه  صورتى  در     
پيش  مشكلى  مى كنيد،  استفاده  لبنيات  و  تخم مرغ  از  ولى  كرده ايد 
نمى آيد اما در صورتى كه شما تمامى محصوالت حيوانى را از برنامه 
غذايى تان حذف كرده ايد، بايد حسابگر فوق العاده اى باشيد تا تمامى 

موادغذايى مورد نياز به بدن تان برسد.  
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«تو ديگه تنها نيستى، االن بايد به اندازه دو نفر غذا بخورى... اگه خودتم 
نمى خواى غذا بخورى، الاقل به فكر اون بچه باش...» اين حرف ها براى 
خانم هاى باردار، تازگى ندارد. آن ها اين قبيل توصيه ها ودلسوزى ها را در 
دوران باردارى زياد مى شنوند. اما مسأله اين است كه بسيارى از زنان باردار 
واقعاً نمى  دانند توصيه هايى از اين قبيل كه از طرف در و همسايه و دوست 
و آشنا بر سرشان آوار مى شود، چقدر درست است و چقدر نادرست؟ 
شما درباره اين توصيه ها چه فكر مى كنيد؟ واقعاً آيا اين قبيل اظهار نظرها 
ريشه علمى دارند؟ براى دريافت پاسخ اين سؤاالت، بايد نشست پاى 

حرف  متخصصان تغذيه.
متخصصان تغذيه مى گويند يك خانم باردار در طول دوران باردارى اش 
بايد به اندازه دو نفر مواد مغذى دريافت كند، اما آن ها تأكيد مى كنند كه اين 
توصيه لزوماً به معناى زياد غذا خوردن نيست. جنين در شكم مادر، تمام 
مواد مغذى مورد نيازش را از مادر و از طريق بند ناف دريافت مى كند. با 
اين حساب، اگر مادر دچار فقر انواع ويتامين، كمبود مواد معدنى و كمبود 
هر ماده مغذى ديگرى باشد، جنين او نيز از همان كمبودها رنج خواهد 
برد. اما صرف  نظر از نيازهاى جنين، اگر مادر در طول دوران باردارى 
تغذيه درستى نداشته باشد، خودش بعد از زايمان به مشكالتى از قبيل 
فقر آهن، كلسيم و... دچار مى شود. متأسفانه اين مسأله بين زنان ايرانى نيز 
شيوع زيادى دارد. آشنايى با اصول تغذيه در دوران باردارى مى تواند از 

بروز مشكالتى از اين قبيل پيشگيرى كند. 
متخصصان تغذيه مى گويند يك خانم جوان كه در شرايط عادى، روزانه 
تقريباً 2100 كالرى مصرف مى كند؛ وقتى باردار مى شود، روزانه به 2500 
كالرى (يعنى 400 كالرى بيشتر از هميشه) نياز خواهد داشت. نياز اين زن 
در دوران شيردهى نيز به 3000 كالرى در روز (يعنى 900 كالرى بيشتر از 

هميشه) خواهد رسيد. 
هشدار به خانم باردار

 يك برنامه غذايى درست، تمام گروه هاى غذايى را شامل مى شود: 
اسيدهاى  تخم مرغ،  قرمز،  گوشت  ماهى،  سبزيجات،  ميوه ها،  لبنيات، 
چرب، كربوهيدرات (قند) و ... زنان باردار بايد به اندازه الزم از تمام اين 

غذاها در سبد غذايى شان بهره ببرند؛ مشروط بر اين  كه:
حدود 10 درصد از كالرى هاى مورد نياز روزانه از پروتئين ها دريافت 
شود (و پروتئين ها اصوالً در گوشت قرمز، ماهى، لبنيات و سويا يافت 

مى شوند).
حدود 35 درصد از كالرى هاى مورد نياز روزانه از اسيدهاى چرب 
دريافت شود (و اسيدهاى چرب اصوالً در كره، روغن، لبنيات و آجيل 

يافت مى شوند).
حدود 55 درصد از كالرى هاى مورد نياز روزانه از كربوهيدرات ها يا 
قندها دريافت شود (و كربوهيدرات ها اصوالً در نان، برنج، سيب زمينى، 

ذرت و ماكارونى يافت مى شوند).
متخصصان تغذيه مى گويند اگرچه در دوران باردارى نبايد از غذاهاى 
آماده (فست فود) و دسرهاى شيرين و امثالهم به عنوان پايه اصلى يك 
وعده غذايى استفاده كرد، ولى هيچ لزومى ندارد كه خودتان را از خوردن 
كنيد.  محروم  بودن،  باردار  خاطر  به  صرفاً  داريد،  دوست  كه  غذاهايى 
مى توانيد شربت انواع ميوه ها را بخوريد و حتى خوردن يك تكه كوچك 
از كيك يا شيرينى مورد عالقه تان هيچ ضررى براى شما يا فرزندتان 
نخواهد داشت. اما فراموش نكنيد كه همواره بهتر است ميوه ها (به ويژه 
سيب، موز، هلو و زردآلو) و كمپوت ميوه ها را در برنامه غذايى روزانه تان 

بگنجانيد. 
آن چه شما خواهيد خواست

 اسيد فوليك، آهن، كلسيم و روى. تمام خانم هاى باردار به اين 4 مورد 
نياز دارند. اما چقدر و چگونه؟ در قالب غذا يا مكمل؟ كارشناسان تغذيه 

پاسخ مى دهند: 
اسيد فوليك 

 اسيد فوليك يا همان ويتامين B9 در سه ماهه اول باردارى (و حتى از 2 
ماه قبل از شروع باردارى) مورد نياز است. اين ويتامين در تشكيل و تكامل 
سيستم عصبى جنين نقش مهمى دارد. كمبود اسيد فوليك در نخستين 
ماه هاى باردارى ممكن است به بيمارى اسپينا بيفيدا منجر شود. اين بيمارى 
به دنبال عدم تكامل رشد مغز، نخاع و پرده مننژ بروز مى كند و منجر به 
فلج شدن نوزاد مى شود. اين ويتامين همچنين مى تواند از بروز بسيارى از 

ناهنجارى هاى مادرزادى مانند لب شكرى جلوگيرى كند.
ـ منابع مناسب اسيد فوليك عبارتند از: 

جو، ميوه ها و سبزيجات تازه، آب پرتقال، عدس، نخود و برنج.
اما سواى مصرف اين مواد غذايى، استفاده از مكمل اسيد فوليك (روزانه 
400 ميكروگرم) از 2 ماه قبل از باردارى و تا انتهاى 3 ماهه اول باردارى 
توصيه مى شود. البته اين مقدار فقط براى خانم هايى با شرايط عادى توصيه 
مى شود و در شرايط غير عادى حتماً نياز است كه با پزشك در مورد ميزان 

مصرف اين مكمل مشورت شود.
آهن

 آهن، خون مورد نياز براى ارسال مواد غذايى به جفت را فراهم مى كند 
و يك خانم باردار در طول باردارى بيشتر از زمان عادى به آهن نياز دارد. 

دانستنى هاى تغذيه در دوران 
باردارى 

C  Copyright 2014 Ketab Corp. مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره14، جدول ايرانشهر شماره63، همراه با هشتمين ضميمه پزشكى و سالمت ايرانشهر، ژانويه58582014



ايرانشهر پزشكى - باردارى

ـ منابع خوب آهن عبارتند از: سبزيجات سبز (مانند كلم بروكلى و 
اسفناج)، توت فرنگى، پسته و نان. 

ويتامين C جذب آهن را باال مى برد و به همين خاطر توصيه مى شود 
همراه يا بالفاصله بعد از خوردن غذاهاى حاوى آهن، ويتامين C (آبليمو، 
پرتقال، گوجه سبز يا ...) نيز مصرف شود. اما كافئين، تئين و كلسيم باعث 
كاهش جذب آهن مى شوند و به همين دليل توصيه مى شود از مصرف 
چاى، قهوه، ماست و شير همراه با غذاهاى حاوى آهن و حداقل تا 1 

ساعت بعد از صرف اين غذاها پرهيز شود.
متخصصان تغذيه به خانم هاى باردار توصيه مى كنند كه از هفته بيستم 
باردارى، روزانه يك قرص مكمل آهن بخورند. البته اگر خانمى تغذيه 
خوبى داشته باشد و در آزمايش هايش نيز كم خونى ديده نشود، ضرورتى 
براى مصرف قرص آهن ندارد اما چنين موردى به ندرت پيش مى آيد. 
در ضمن توجه داشته باشيد كه مصرف قرص آهن ممكن است با بروز 

عارضه يبوست همرا باشد.
كلسيم و روى

 مصرف تمام مواد معدنى و به ويژه مصرف موادى مانند كلسيم و روى 
براى رشد جنين ضرورت دارند. اگرچه روى و كلسيم در مواد غذايى 
مختلف يافت مى شوند اما در صورت نياز به مصرف مكمل آن ها بايد با 

پزشك مشورت شود.
خانم هاى باردارى كه تحت درمان دارويى هستند (مثًال خانم هايى كه 
ديابت يا كم خونى دارند) و خانم هايى كه سابقه زايمان نوزادى با كمبود 

بايد براى مصرف انواع مكمل ها و مقدار آن ها با  وزن را دارند، حتماً 
پزشك خود مشورت كنند. در ضمن بايد به خاطر داشته باشيد كه مصرف 
بيش از حد اين مكمل ها نه تنها مفيد نيست، بلكه ممكن است براى كودك 
بسيار مضر هم باشد، پس بايد در مصرف آن ها حد اعتدال را رعايت كرد.

هر 4 ساعت يك بار غذا بخوريد 
 در طول باردارى، زياد اتفاق مى افتد كه شما خودتان گرسنه نيستيد اما 
كودكتان گرسنه است. به همين دليل توصيه مى شود برنامه مشخصى براى 
غذا خوردن داشته باشيد و صرفاً به احساس گرسنگى خودتان تكيه نكنيد. 
بهتر است هر 4 ساعت يك بار غذا بخوريد؛ حتى اگر حالت تهوع داريد يا 

بى اشتها هستيد يا سوء هاضمه داريد يا ...
هر روز بايد بين 5 تا 6 وعده غذا بخوريد، هر چقدر هم كه اين وعده ها 
مختصر باشد، اهميتى ندارد و بسيار بهتر از آن است كه روزانه 3 وعده غذا 
بخوريد، آن هم با اشتهاى زياد و مفصل و بى برنامه. جنين شما براى رشد، 

به مصرف وعده هاى غذايى منظم و متداوم نياز دارد.
نبايد هاى تغذيه در باردارى

 در طول باردارى از مصرف زياد غذاهاى حاوى ويتامين A (مانند دل 
و جگر) پرهيز كنيد، زيرا افراط در مصرف اين ويتامين با خطر آسيب هاى 
جنينى همراه است. از مصرف الكل جداً بپرهيزيد. مطالعات متعددى نشان 
داده است كه مصرف الكل در دوران باردارى منجر به بروز ناهنجارى هاى 

جسمى، ناتوانى هاى ذهنى و مشكالت روانى در كودك مى شود.
خوردن محصوالت كافئين دار را هم محدود كنيد. تحقيقات نشان داده 
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است كه مصرف بيش از 4 فنجان چاى در طول روز ممكن است در برخى 
موارد منجر به سقط جنين يا تولد نوزادى با وزن كم و حتى مرده زايى 
شود. كافئين اصوالً در چاى، نوشابه ها و شكالت يافت مى شود. مى توانيد 
جوشانده هاى بدون كافئين را جايگزين كنيد . به جاى اين نوشيدنى ها بهتر 
است شير، آب ميوه هاى طبيعى و حتى خود آب به همراه چند قطره آبليمو 
را به  عنوان نوشيدنى انتخاب كنيد. در ضمن يادتان باشد كه از مصرف شير 
و پنيرهاى غير پاستوريزه نيز پرهيز كنيد، چراكه احتمال بروز بيمارى هاى 

واگيردار متعاقب مصرف آن ها وجود دارد.
چگونه از يبوست در باردارى جلوگيرى كنيم؟ 

متعاقب  كه  است  باردارى  دوران  شايع  مشكالت  از  يكى  يبوست   
تغييرات هورمونى (مخصوصاً افزايش پروژسترون) اتفاق مى افتد. ضمن 
اين كه متناسب با رشد جنين، رحم روى روده ها فشار مى آورد و مسير 
عبور غذا را تنگ مى كند. مصرف قرص هاى آهن نيز مزيد بر علت مى شود 
و يبوست را در زنان باردار تشديد مى كند. پزشكان و متخصصان تغذيه، 

توصيه هاى آسانى براى مقابله با اين وضعيت دارند:
تا مى توانيد، فيبر بخوريد: ميوه ها و سبزى هاى تازه، حبوبات و آلو.

زياد آب بخوريد. مصرف 6 تا 8 ليوان آب در روز توصيه مى شود. 
نوشيدن آب  آلو نيز بسيار كمك كننده است.

از ورزش هاى سبك غافل نشويد. با 5 تا 10 دقيقه پياده روى روزانه 
مى توانيد حركات روده را افزايش و يبوست را كاهش دهيد.

اگر بعد از به كار بستن اين توصيه ها مشكلتان رفع نشد، مى توانيد با 
تجويز پزشكتان از دارو استفاده كنيد. هيچ دارويى را بدون تجويز پزشك 
مصرف نكنيد، زيرا مصرف داروها در دوران باردارى، بسيار حساس و 

خطرناك است. 
چگونه از تهوع در باردارى جلوگيرى 

كنيم؟
ممكن  كه  است  مشكالتى  از  يكى  تهوع   
طور  به  يا  شديداً  را  باردار  خانم هاى  است 
به  مى شود  هم  اين جا  اما  دهد.  آزار  خفيف 
كمك تغذيه مناسب با اين مشكل مبارزه كرد:

خوردن  از  و  بخوريد  كم چرب  غذاهاى  ـ 
غذاهاى سرخ كرده پرهيز كنيد.

خشك  نان  مقدارى  رختخواب  كنار  ـ 
رختخواب  از  شدن  بلند  از  قبل  و  بگذاريد 

مقدارى از آن را مصرف كنيد.
ـ گرسنه نمانيد. خيلى از خانم ها اگر معده شان 
را با خوراكى هاى سبك پر كنند، مى توانند تا 

حدى از بروز حالت تهوع جلوگيرى كنند.
ـ تهوع موجب كاهش حجم مايعات بدن 
به  آن  جبران  براى  مى شود  توصيه  مى شود. 

اندازه كافى مايعات بنوشيد.
رژيم گرفتن، قدغن!

رژيم گرفتن خانم ها در دوران باردارى براى 
سالمت جنينى  كه در حال رشد است، خطر 
دارد. بسيارى از رژيم هاى الغرى باعث فقير 
شدن بدن از نظر آهن، اسيد فوليك و برخى ويتامين ها و مواد معدنى 
مورد نياز مى شود. يادتان باشد كه اضافه وزن يكى از بارزترين نشانه هاى 
سالمت در دوران باردارى است. خانم هايى كه در دوران باردارى تغذيه 
خوب و مناسبى دارند و به مقدار الزم وزن مى گيرند، نوزادهاى سالمى به 

دنيا مى آورند. بنابراين نگران چاق شدنتان نباشيد.
به تدريج وزن اضافه كنيد 

 به طور معمول 10 تا 12 كيلوگرم اضافه وزن در طول دوران باردارى 
طبيعى است. اين وزن بايد در طول 9 ماه باردارى طى 3 دوره اضافه شود:

*از شروع باردارى تا هفته دوازدهم، بين 1 تا 2 كيلوگرم اضافه وزن، 
طبيعى است.

* از هفته 12 تا 28 باردارى، به طور متوسط بايد هر هفته بين 30 تا 400 
گرم به وزن خانم باردار اضافه شود.

*از هفته 28 تا 40 باردارى، به طور متوسط هــر ماه بين 1 تــا 3 
كيلوگرم اضافه وزن طبيعى است.

تناسب اندام بعد از باردارى
 مسأله اى كه براى بسيارى از خانم ها مهم است اين است كه چگونه به 

تناسب اندام قبل از باردارى خود برسند؟
 واقعيت اين است كه قسمت اعظم كاهش وزن مادر بايد در زمان زايمان 
(حدود 5/5 كيلوگرم) و در دو هفته اول بعد از زايمان (حدود 4 كيلوگرم) 
اتفاق بيفتد. مابقى اضافه وزن نيز كه حدود 2/5 كيلوگرم است، بايد از 
هفته دوم تا 6 ماه بعد از زايمان كاهش يابد. البته مادرانى كه قبًال زايمان 
داشته اند، مقدارى از افزايش وزن زمان باردارى خود را حفظ خواهند كرد.  
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آيا تا به حال از خود پرسيده ايد كه غذا چه تاثيرى در جنين مى گذارد؟
 آيا تا كنون در اين فكر بوده ايد كه اگر مادرم چه غذايى مى خورد و پدرم 

چه غذايى تهيه مى كرد من چگونه مى شدم؟
 آيا در اين موضوع انديشيده ايد كه چرا عده اى از كودكان داراى نقصند؟ 
و هزاران سوال ديگرى كه مى توان آنها را به عنوان زنگ نجات بخش آدميان 

قلمداد كرد. 
جواب به اين گونه سوال ها، مى تواند به صورت هاى مختلف از زاويه 
هاى متفاوت و مطابق با موضوع سخن باشد در اين جا از جهت رابطه و تاثير 

غذا در جنين به صحبت پرداخته 
مى شود و نظرهاى دانشمندان را 
در اين باره مى آوريم تا تذكرى 
مادران  براى  خطرى  اعالم  و 
عالقه  كه  مادرانى  باشد،  باردار 
مند به فرزند آينده خود هستند اما 
شايد از سر جهل و بى اطالعى 
يا از روى غفلت و بى توجهى، 
اهميت چندانى به غذا و تاثيرهاى 
آن نسبت به خود و جنين ندهند.

مادر  از  مادر  جنين  شك  بى 
به  مادر  اگر  و  كند  مى  تغذيه 
گونه اى صحيح تغذيه نشود مثال 
ويتامين كافى يا پروتئين مورد نياز 

را به بدن خود نرساند جنين در رحم نمى تواند مواد الزم و پروتئينى را كسب 
كند چرا كه غذاى او از مادر است و غذاى مادر دچار كمبود مواد ويتامينى و 

پروتئينى است. 
بنابراين در رشد جنين بى نظمى ها و كاستى هايى را مى توان مشاهده نمود.

با توجه به تحقيقات انجام شده در كشورهايى كه به داليلى با فقر و 
محروميت غذايى روبه رو بودند دانشمندان به اين نتيجه رسيدند كه بر اثر 
نرسيدن مواد غذايى به مادر در دوران باردارى وزن كودك به شدت كاهش 
مى يابد و اگر مادر از تغذيه خوب و كافى برخوردار باشد ، وزن نوزاد افزايش 

مى يابد.
ويليامز در سال 1997 در كتاب خود با عنوان «باردارى و زايمان» گفته است 
: در سال 1942-1941 زنان قبل از ماه ششم به سه دسته تقسيم بندى شده اند:

� گروه اول: زنانى كه وضع مالى خوبى نداشته و درآمد كافى نداشته اند 
و در نتيجه غذاى آنها كافى نبوده و هيچ گونه غذاى كمكى هم به آنها داده 

نشده بود.
� دسته دوم: مقدارى مواد غذايى كمكى و تكميلى و نيز مقدارى ويتامين 

داده شد. 
� گروه سوم داراى غذاى خوب، درآمد كافى و نيز با دستورها و تعليم هاى 

آبستنى تحت مراقبت بوده اند.
بررسى حاصله نشان داده است كه، مادرانى كه داراى زندگى خوب و غذاى 

كافى بوده اند كمتر به عوارض زايمان مانند سقط جنين، زايمان زود رس و 
غيره مبتال شده اند در صورتى كه دسته اول و دوم بيشتر دچار عوارض فوق 
شده اند و مشاهده كرده اند كه كودكان كم غذا بيشتر مبتال به بيمارى هاى 

مختلف گرديده اند.
به طور كلى، عوارض ناشى از كم غذايى به دو قسمت تقسيم مى شوند: 

نزد مادر و نزد كودك.
كم غذايى نزد مادر، سه وقت خود نمايى مى كند:

* هنگام آبستنى، به صورت استفراغ ، كم خونى ، مسموميت هاى آبستنى. 
به  كه  زايمان،  هنگام  به   *
يكى  شود:  مى  سبب  علت  دو 
طوالنى شدن زايمان و ديگرى 

دردهاى شديد زايمان.
* از زايمان كه دو علت را سبب 
مى شود: يكى خونريزى در اثر 
دير جمع شدن رحم روى خود، 

دوم كم شدن شير مادر.
كم غذايى نزد طفل در 5 حالت 

خودنمايى مى كند: 
* ممكن است جنين سقط شود

* نارس به دنيا آيد
* ممكن است جنين در رحم 
زايمان  از  پس  گاهى  بميرد 4) 

بميرد 5) كمبود وزن و قد پيدا كند.
غذايى كه مادر مى خورد در رشد جنين از حيث كميت و كيفيت افزايش 
مى يابد به همين سبب مادرانى كه در دوره آبستنى غذاى سالم و كافى نمى 
خورند، غالبا اطفالشان از لحاظ بدنى و عقلى ناقص بوده يا به اضطراب هاى 

روانى مبتال مى شوند.
به موجب يك آمار 80 درصد از كودكان ناقص الخلقه جهان و كودكانى 
كه داراى نقصان رشد مغزى ، عصبى و جسمى هستند، در دوران باردارى 

مادرانشان درست تغذيه نشده اند.
پيشينيان معتقد بودند غذاى جنين از آنچه مادرش مى خورد و مى آشامد 

تامين مى شود و آهسته آهسته غذا را از مادر مى گيرد. 
بنابراين اگر زن باردار، مثال از خوردن مواد پروتئينى غافل شود و از آن ميزان 
الزم استفاده نكند يكى از اثراتى كه مى تواند بر روى جنين او بگذارد كوچك 
ماندن مغز كودك خواهد بود يا از آنجا كه نقش ويتامين آ در ساختمان داخلى 
سلول ها و شكل گيرى و سالمت استخوا ن ها ، دندان ها ، چشم و پوست 
مهم مى باشد ، كمبود آن مى تواند به هر يك از اين بخش ها چه در قوه بينايى 
چه در استحكام دندان ها و استخوان ها ضرر برساند و يا با توجه به اين كه 
ويتامين ث مقاومت بدن را در برابر عفونت زياد مى كند، كمبود آن مى تواند 

مقاومت در برابر عفونت را كاهش دهد.  

غذا، مادر، جنين 
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روياهاى عجيب دوران بارداريدر مدت باردارى، زنان يك زندگى رؤيا 
گونه و خيالى را سپرى مى كنند كه نشان دهنده شدت تغييرات جسمانى 
است. در مدت نه ماه، به ندرت شب ها براى مادر باردار با آرامش سپرى 
مى شود. خواب و رؤياها بسيار زياد، غالبا آشفته، به شدت هراسناك و 

وسوسه كننده و يا برعكس، آرام بخش و دلگرم كننده است.
با  مطابق  و  شوند  مى  مربوط  زندگى  دوره  اين  به  ها  خواب  بعضى 
نشانه هاى بزرگ، نمونه هاى آرمانى، بازتاب تحول جسمانى و كال تاثير 
روانشناسى بخصوص شديد مادر باردار است. بايد بدانيم كه همه ما نسبت 

به خود، به طور كم و بيش پنهان خيال پردازى مى كنيم.
همچنين خانم حامله راجع به وضع حمل و تولد نوزادش نيز خيال 
پردازى مى كند. روانكاوى تولد هميشه با تفكر تولد مجدد، تكامل و بلوغ 
همراه است. متولد شدن در واقع فدا كردن بخشى از وجود خود براى 
رشد و رسيدن به بلوغ است. و اين درحالى است كه خانم باردار براى 
رسيدن به مقام مادرى، به سمت متحول شدن و تغيير موقعيت خويش برده 
مى شود. رؤياهاى زايمان نيز نمادى از همين قدرت خلق كردن است. 
اما اين تكامل، به دنيا آوردن موجودى شبيه خود و پذيرش اين تغييرات، 
هميشه ساده و راحت نيست. و همين موضوع ممكن است با تصورات 
زايمان هاى مشكل، بروز كند. همچنين ممكن است تصور زايمان اشتباه 
و عوض شدن نوزاد نيز به ذهن خطور كند همين خياالت، ترسى را به 
وجود مى آورد كه مانع از به پايان رسيدن مطلوب اين مرحله حساس 

مى شود.
در دوران باردارى، روابطى كه خانم باردار با مادر خود برقرار مى كند، در 
بطن اين تكامل روانشناختى وجود دارد. بعضى مشكالت ارتباطى ممكن 

است مجددا ناگهان بروز كند كه مستلزم آن است كه سازماندهى و تنظيم 
شوند. همچنين به طور ناخودآگاه، بعضى خاطرات دوران كودكى مادر 
باردار در او برانگيخته مى شود. پاره اى از اضطراب هاى كودكى، ترس از 
رها شدن، كمبود محبت و... ممكن است دوباره در وجود او زنده شود. 
اين موارد با رؤياهايى آشكار مى شود كه در آن، مادر خانم باردار نقش 

مهمى در آنها دارد.
خانم باردار همچنين در مورد نوزادش نيز بسيار خيال پردازى مى كند. 
به عقيده يكى از روانشناسان، «مادران به طور خود شيفته، در مورد كودك 
خود خيال پردازى مى كنند و دوست دارند كه او را مانند خود و حتى بهتر 
از خود تصور كنند كه همين امر، اضطراب همراه با خيال كودكان ناقص 
و بيمار را در آنها به وجود مى آورد. اين عيب و نقص ها به حدى كمبود 
تلقى مى شود كه مادر احساس مى كند خودش آنها را دارد و از اين كه 

مشكل را به فرزندش منتقل كند، مى ترسد.»
كابوس ها طبيعى است!

در سه ماهه آخر دوران باردارى، خيال پردازى خانم باردار افزايش مى 
يابد. درحالى كه اين تصورات بيش از گذشته نگران كننده و وحشتناك 
است. اين موضوع نشان دهنده تمام نگرانى هايى است كه مادر در آخر 
باردارى احساس مى كند. مادر مى داند كه به زودى موعد تولد نوزاد فرا 
مى رسد و پيوند آنها تمام مى شود و ديگر نمى تواند او را در وجود خود 
نگه دارد. و اين جدايى براى مادر، كابوس وحشتناكى است كه جزيى از 
خودش را جدا كند. با اين حال، اين حالت موضوع نگران كننده اى نيست 
و اين تصورات كامال طبيعى است و باعث مى شود كه اين نگرانى ها بهتر 

و روشن تر پذيرفته شوند.  

روياهاى عجيب دوران باردارى 
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اين بار، يك مادر متولد مى شودبه گفته روانشناسان، مادر شدن چندان كار 
آسانى نيست كه بگوئيد امروز و فردا مادر مى شوم. مادر شدن تنها با تولد 

يك نوزاد محقق نمى شود بلكه يك تحول درونى است.
* چرا زائيدن يك نوزاد تا اين حد زندگى زنان را تغيير مى دهد؟

 مادر شدن يعنى رفتن به يك سفر درونى منحصر به فرد و بخشيدن رنگى 
خاص به زندگى خود. وقتى يك زن مادر مى شود، از نظر روحى به تدريج 
تحولى در او به وجود مى آيد كه از بين رفتنى هم نيست. تا به حال شما دختر 
مادرتان بوديد اما از اين پس، مادر فرزندتان هستيد. از اين به بعد، به باقى 
زنان نزديك تر مى شويد و كنجكاويد تا از تجربه هاى ناشناخته آنها استفاده 
كنيد. نوع نگاه شما به همسرتان عوض مى شود. شما از اين پس نه تنها براى 
همسرتان بلكه براى دوست داشتن و دوست داشتنى بودن از سوى فرزندتان 
نيز، تالش مى كنيد. نگاه ديگران به شما نيز از اين پس عوض مى شود. آنها 

از اين به بعد شما را مادر مى بينند.
چه زمانى حس يك زن، از زن بودن به مادر بودن تغيير  * دقيقاً 

مى كند؟
 بسته به شخص، اين تغيير ممكن است زودتر يا ديرتر صورت بگيرد. 
گاهى در دوران باردارى و گاهى ماه ها پس از زايمان، حس مادر بودن كامًال 
به جان يك زن مى نشيند. اما به طور معمول در يك ماهه پس از زايمان، 

بيشتر زنان حس زن بودن را از دست داده و خود را مادر مى دانند.
روز زايمان، روز بسيار حساسى در القاء اين حس است ولى لزوماً اين 
باور را در زن ايجاد نمى كند. حس مادر شدن هنگامى كه يك زن از نوزادش 
مراقبت مى كند، هفته به هفته، به او القاء مى شود و او هويت جديد را 

مى پذيرد.
* آيا اين موضوع در تمامى زنان يكسان است؟

 همه چيز به شخصيت خود فرد بستگى دارد. براى برخى از زنان، اولين 
حركت جنين در رحم به معنى مادر شدنشان است اما براى برخى ديگر 
حتى زايمان هم اين حس را پديد نمى آورد. باردارى براى تمامى زنان، 
زمان حساسى است چون در اين دوران، زنان از نظر روحىـ  روانى تصوير 

فرزندشان را در ذهن مى سازند.
* “كودك تخيلى” دقيقاً به چه معنى است؟

 در عين حال كه در حلول باردارى، بدن شما در حال ساختن بدن يك 
موجود زنده است، ذهن شما نيز با آن دخيل است. شما فرزند آينده 
خود را، دختر يا پسر، با بينى پدرش، با شخصيت مادربزرگش و... تصور 
مى كنيد. مى بينيد كه كودكتان بزرگ شده، سه ساله، پنج ساله، نوجوان و... 
است. هميشه مى ترسيد عقب مانده نارس يا با نقص عضو به دنيا بيايد. شما 

ترس ها، تمايالت و روياهايتان را با او قسمت مى كنيد.
* آيا در حلول باردارى، تصوير نوزاد در ذهن مادر تغيير مى كند؟

 تحقيقات دانشمندان ايتاليائى و آمريكائى نشان داده است كه تصوير 
كودك خيالى در ماه 4 تا 7 باردارى ساخته مى شود و طى 2 ماهه آخر 
به تدريج رنگ مى بازد، ولى هرگز محو نمى شود. به اين ترتيب مادر، به طور 
ناخودآگاه از خود در برابر مشكالتى كه بعدها در روياروئى با حقيقت پيش 
مى آيد، محافظت مى كند. تصوير كودك واقعى با كودك تخيلى او مسلمًا 
بسيار متفاوت است. پس اين تصوير به مرور زمان با نزديك شدن به زمان 
زايمان، كم رنگ مى شود. مادرانى كه كودكان زودرس دارند، مهلتى براى 
كم رنگ كردن اين تصوير در ذهنشان نداشته اند؛ به همين دليل به خاطر تقابل 

رويا و حقيقت معموالً در ارتباط برقرار كردن با كودكشان مشكل دارند.
* چرا مادران در چند هفته اول پس از زايمان، تا اين حد نگرانند؟

 خستگى طبيعى پس از زايمان، يكى از داليل اصلى آن است. به وجود 
آمدن يك مسئوليت جديد نيز اين خستگى را دوچندان مى كند. ايجاد يك 
رابطه جديد و مراقبت از كودكى كه همه، شما را مسئول او مى دانند، انرژى 

ذهنى زيادى مى خواهد.
* چگونه مى توان يك مادر خوب بود؟

 هيچ غذاى جادوئى وجود ندارد. هيچ زنى هم مادر بى عيب نيست. همه 
اشتباه مى كنند. تنها راه براى يك مادر خوب شدن، اعتماد به خود داشتن 
است. كم كم شما ياد مى گيريد كه چه چيزى وفق مرادتان است. مى توانيد 
براى سرعت بخشيدن به اين روند، از تجربيات ديگر مادران استفاده كنيد.

* پس كمك اطرافيان مهم است؟
 تحقيقات دانشمندان آمريكائى نشان داده كه مادران جوان به طور ميانگين 
با 10 نفر، روزانه ارتباط دارند كه بيشتر اين افراد مادرهاى ديگر هستند. چه 

كسى بهتر از يك مادر، مى تواند مادر ديگرى را درك كند؟
* برخى مى گويند: “رابطه اى را كه ما با فرزندمان برقرار مى كنيم، 
وابسته به رابطه اى است كه با مادرمان داشته ايم” اين قاعده درست 

است؟
 باردارى و اولين ماه هاى پس از زايمان، زمانى است كه زنان بعضى از 
خاطرات فراموش شده كودكى را به ياد مى آورند. در اين دوران سئواالتى در 
مورد رابطه خودتان و مادرتان در ذهن شكل مى گيرد. در اين دوران، تمامى 
زنان تالش مى كنند به طور ناخودآگاه همان رفتار را در مورد فرزندشان 

پياده كنند.
* وقتى براى دومين مرتبه باردار مى شويم، وضع فرق مى كند؟

 بله. شما سابقاً مادر شده ايد، پس قسمتى از راه را طى كرده ايد. نگرانى هاى 
دوران باردارى شما كمتر است. شما با نحوه نگهدارى از يك نوزاد آشنا 
شده ايد و در اين راه مهارت كسب كرده ايد. از اين به بعد سئواالت جديدى 
ذهن شما را درگير مى كند: چگونه محبت تان را بين فرزندان تقسيم كنيد؟ 

براى جلوگيرى از حسادت ميان كودكان، چه بايد بكنيد؟ و... 

اين بار،
 يك مادر متولد مى شود 
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استرس در كودكان را جدى بگيريمگاهى اوقات ما والدين تصور 
مى كنيم كه استرس هاى درونى ما را كودكانمان به هيچ وجه ندارند. 
را  خود  به  مربوط  احساسات  نيز  كودكان  كه  است  اين  واقعيت  اما 
دارند و به عبارتى مطابق با شرايط سنى شان از احساسات زيادى 
برخوردارند. آنها هم همانند بزرگساالن استرس را احساس مى كنند 
و چنانچه از نحوه برخورد با آن آگاهى كامل نداشته باشند، بدون 
را  وسيعى  تحقيقات  كارشناسان  شد.  خواهند  آسيبهايى  دچار  شك 
اين  با  برخورد  و  آنها  احساس  آنها،  استرس  نوع  كودكان،  درباره 
اين  با  برخورد  در  آنها  همراهى  و  والدين  از  آنها  توقعات  و  حس 
حس انجام دادند و مشخص شد كه كودكان با استرس هاى سالم 
و ناسالمى درگير هستند. آنها از والدين خود انتظار دارند كه بدون 
اينكه راجع به اين موضوع با آنها صحبت كنند، احساس آنها را درك 

و در برخورد با استرس به آنها كمك كنند. 
نكته حائز اهميت در اين زمينه، داشتن آگاهى كافى براى والدين 
است. آنها بايد به كودكان خود آموزش دهند كه چگونه احساسات 
با  بگذارند.  ميان  در  خود  والدين  با  و  شناسايى  را  خود  عواطف  و 
توجه به تجربيات پدر و مادر اين امكان وجود دارد كه از راه هاى 
سالم با اين مشكل برخورد كنند. والدين با ارائه مهارتهاى سالم به 
نوع  زندگى با هر  كنند تا در طول  آنها كمك مى  خود به  فرزندان 
طى  آنها  كنند.  غلبه  آن  بر  بتوانند  و  شده  روبرو  فشارى  و  استرس 
مصاحبه با كودكان متوجه شدند كه چه چيزهايى بيشتر باعث توليد 
استرس در اين سنين مى شود. نمرات و تكاليف مدرسه 36 درصد، 
مشكالت خانوادگى 32 درصد، دوستان، همكالسيها، اذيت و آزار و 
مورد تمسخر واقع شدن توسط آنها 21 درصد، باعث ايجاد استرس 

در كودكان مى شود. 
روشهايى كه كودكان براى مقابله با استرس خود به كار مى برند 

شامل اين موارد است:
* بازى كردن و انجام كارهاى فعال :  52 درصد 

* گوش كردن به موسيقى : 44 درصد 
* تماشاى تلويزيون يا پرداختن به بازيهاى كامپيوترى : 42 درصد 

* صحبت كردن با دوستان :30 درصد 
* عده اى از كودكان سعى مى كنند تا راجع به اين موضوع اصًال 

فكر نكنند : 29 درصد
* با خوردن غذا : 26 درصد 

* خلق وخوى خود را از دست مى دهند : 23 درصد
* با والدين خود صحبت مى كنند :22 درصد 

* گريه مى كنند : 11 درصد 
 بيش از 25 درصد كودكان مورد بررسى وقتى دچار استرس مى 
شوند، براى رهايى از اين حالت سر خود را با دستمالى بسته و راه 
مى روند، يا سر خود را به در و ديوار مى كوبند. اين قبيل از كودكان 
از روشهاى ناسالمى مثل غذا خوردن زياد و يا مخفى كردن مشكالت 
باعث  ناشايست  رفتارهاى  برخى  بروز  گاهى  كنند.  مى  استفاده  نيز 
شگفتى والدين مى شود. بعضى وقتها ممكن است فرزند شما دچار 
خشم، استرس، ناراحتى و عصبانيت شود اما نمى تواند اين احساس 
را براى شما بازگو كند و در نتيجه به يك كوه آتشفشان تبديل مى 
برخى  بروز  با  و  بنشيند  آرام  تواند  نمى  ديگر  شرايط  اين  در  شود. 

رفتارهاى ناراحت كننده شما را شوكه خواهد كرد.
برخى از كودكان وقتى كار نادرستى انجام مى دهند، از خود شكايت 

استرس در كودكان را
 جدى بگيريم 
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مى كنند و احساس شرمندگى و خجالت دارند و در نتيجه با آسيب 
رساندن به خود، ناراحتى خود را نشان مى دهند. همه كودكان در 
مصاحبه با كارشناسان گفتند كه در هنگام چنين احساسهايى نياز به 
همراهى و مشورت والدين خود دارند و تنها با كمك آنها مى توانند 
از مشكالت رهايى پيدا كنند. بنابراين ما به والدين توصيه مى كنيم 
كه با فرزندان خود صميمى باشند و سعى كنند حتى االمكان زمانى را 

هم براى بودن در كنار فرزندان خود اختصاص دهند.
چه كـــارى از دست والـــــدين برمــــى آيد ؟

خشم،  مثل  احساساتى  بروز  از  نتوانند  است  ممكن  والدين   
توانند  مى  اما  كنند  جلوگيرى  خود  فرزندان  در  ناراحتى  عصبانيت، 
ابزار و راه كارهايى را كه براى غلبه بر اين احساسات وجود دارد، به 

فرزندان خود معرفى و يا در اختيار آنان قرار دهند.
صــــداى خود را باال نبـــريد

 وقتى متوجه عصبانيت و ناراحتى فرزندتان شديد، سعى نكنيد با 
صداى بلند از او سؤالى كنيد يا با گفتن كلماتى مثل: خوب، حاال مگه 

چى شده؟ دنيا كه به آخر نرسيده آن را متهم جلوه دهيد.
به سخنان فـــــرزند خود خوب گــــوش دهيد

 به آرامى از فرزند خود سؤال كنيد چه موضوعى باعث ناراحتى 
اش شده است و سعى كنيد فقط شنونده باشيد. با عالقه و صبر و 

داورى،  پيشنهاد،  هرگونه  از  و  دهيد  گوش  او  سخنان  به  حوصله 
نصيحت و امر و نهى پرهيز كنيد. با اداى كلمات و جمالتى سعى 
كنيد به فرزندتان القا كنيد كه متوجه احساس اش شده ايد و با او 
كامًال هم عقيده هستيد. به طور مثال وقتى كودكتان موضوعى را براى 
شما تعريف كرد با اداى جمالتى مثل: «من هم اگر جاى تو بودم، 
ناراحت مى شدم»، «تعجبى نداره عصبانى شدى چون كار آنها زشت 
بوده است» و ارائه جمالتى مشابه به فرزند خود بفهمانيد كه او را 
درك مى كنيد و احساسش را متوجه مى شويد. اين رفتار باعث مى 
كودكتان با شما رابطه خوبى برقرار كند و به شما نزديكتر  شود تا 
شود. اين احساس براى زمان هاى ناراحتى، استرس و خشم براى او 
كامًال خوب است. فرزند شما بايد بداند والدينى دارد كه حامى او 

هستند و او را درك مى كنند.
احســــاس آنها را نامگـــــذارى كنيد

 اكثر كودكان هنوز نامى براى احساسات خود ندارند. اگر فرزند 
شما احساس خشم و ناراحتى كرد با استفاده از كلمات به تشخيص 
احساس او كمك و او را در نامگذارى احساسش يارى كنيد. چنانچه 
آنها به احساس خود و نام آن آگاه باشند، نحوه بيان بهترى خواهند 

داشت و بهتر مى توانند با شما رابطه برقرار كنند. 
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جدول

محمود دولت آبادي و فروغ فرخزاد، و چهار مصاحبه با نادرپور را مي توان 
نام برد كه در نخستين آنها بيژن مفيد نيز حضور و شركت دارد. سه مصاحبة 
ديگر نادرپور، به مرور در كار و روزگار نصرت رحماني، فريدون مشيري 
و مهدي اخوان ثالث اختصاص يافته كه هر يك در حّد خود خواندني 
و ماندني است. در اين مصاحبه ها در عين حال كه مي دانيم گرگين در 
مقوالت ادبي صاحب داعيه اي نبوده است، روح اعتدال و دقت نظر مردي 
را مي توان مشاهده كرد كه نه تنها مي داند چگونه مي توان و مي بايد صاحب 
نظري را بر سر سخن آورد، بلكه خوب مي داند كه افكار و آثار و سخنان و 
نوشتار هر صاحب نظري تك جمله اي است در قضاوتي بي پايان كه براي 
هميشه باز و بي انتها خواهد ماند، و تاريخ همچنان داستان ناتمامي است كه 

در گفتار و آثار ديگران ادامه خواهد يافت.
مروري مختصر در كتاب ايرج گرگين: اميد و آزادي مرا به اين آگاهي 
رهنمون مي شود كه گرگين تا چه اندازه كاركردهاي نهادهايي همچون 
راديو و تلويزيون را مي شناخت، كه او چگونه با روحيّه و رويّة اعتدال گرا 
همواره هر سخني را به نقطة مياني و نكته هاي مركزي آن مي كشاند و در 
كّفه اي از ترازوي انصاف مي نشاند، كه او چه سان و با چه سخت كوشي- 
شايد حتي مي توان گفت با جان فشاني- به آرمان آزادي اميد داشت و 
اميدوار از اين جهان چشم بربست. اين نوشته را هم با اين سخن آغاز 
كردم كه گرگين، در پيش گفتار خود، از آرزوي مولوي سخن مي گويد 
كه مي خواست «حرف و صوت و گفت» را بر هم زند و بي نياز از آن ها با 
آدميان سخن بگويد؛ اجازه دهيد آن را با بازگشتي به همين آرزو به پايان 
برم. بيت مورد اشارة گرگين در نزديكي هاي پايان داستان معروف «بازرگان 
و طوطي هند» در دفتر اول مثنوي مندرج آمده و بخشي از دريغاگويي 
بازرگان بر مرگ ظاهري طوطي خوش سخن خويش است، آنگاه كه خبر 

مرگ طوطي هند را از دهان بازرگان مي شنود:
چون شنيد آن مرغ  كان طوطى چه كرد

پس بلرزيد اوفتاد و گشت سرد
خواجه چون ديدش فتاده همچنين 

بر جهيد و زد كله را بر زمين
گفت اى طوطّى خوب خوش حنين 
اين چه بودت اين چرا گشتى چنين

اى دريغا مرغ خوش الحان من 
راح روح و روضه و ريحان من

اى دريغا مرغ كارزان يافتم
زود روى از روى او بر تافتم
اى زبان تو بس زيانى بر ورا 

چون توئى گويا چه گويم من تو را 

و بر چنين زمينه اي است كه بازرگان، چشمي بر طوطي خوش سخن 
ظاهراً مرده ي خويش و چشمي ديگر نگران مسئوليت خويش در مرگي 
«حرف  از  بي نياز  مي توانست  اي كاش  كه  مي كند  آرزو  اسفناك،  چنين 
و صوت و گفت» با عالم و آدم دم زند. و در اين جاست، پس از اين 
دريغاسرايي ناشي از آگاه شدني اندوهناك، كه طوطي، پس از آن كه 

بازرگان او را از قفس بيرون مي اندازد، به پرواز درمي آيد:

بعد از آنش از قفس بيرون فكند
طوطيك پّريد تا شاخ بلند

طوطي مرده چنان پرواز كرد
كآفتاب شرق تركي تاز كرد

خواجه حيران گشت اندر كار مرغ
بي خبر ناگه بديد اسرار مرغ

روى باال كرد و گفت اى عندليب
از بيان حال خودمان ده نصيب

در پاسخ به اين تقاضاي واپسين بازرگان، طوطي سخناني مي گويد در 
اين موضوع كه چگونه دريافته است آزاديش در گرو خاموشي است و نه 
در سخن گفتني دلپذير كه ديگران را خوش  آيد. نه در «حرف و صوت 
و گفت». و در «حرف و صوت و گفت» مولوي فرازي است كه در آن 

طوطي چنين مي گويد:
دانه  باشي مرغكانت برچنند
غنچه  باشي كودكانت بركنند
دانه پنهان كن بكلي دام شو
غنچه پنهان كن گياه بام شو

ايرج گرگين ديگر در ميان ما نيست، نمي تواند باشد. مي توان با چشم جان 
او را ديد، اّما، كه بر شاخ بلندي بر فراز تهران يا لوس آنجلس يا پراگ يا 
واشنگتن (فرقي نمي كند) به نّظاره نشسته است، و مي بيند كه اميد هست و 
آزادي هست، سخت كوشي هست و نيك خواهي هست، و خدمت هست 
و فرصت هست، گيرم اندك است. و نيز مي بيند كه اين همه در كتابي كه 
به نام و ياد او شكل گرفته مجال تجّلي يافته است، و مي بيند كه تصوير او، 
اثر قلم نقاش شهير ايراني حسام ابريشمي، آذين بخش صفحات آغازين و 
پاياني كتاب است. من در قلم سياه رنگ حسام اندوهي آرام مي بينم، گواه 
اندك بودن مجال زندگي و در لبخند گرگين ته مانده اي از اميدي كه او به 
آزادي داشت. من در دو گفتاوردي كه از او بر سر دو مطلب آغازين كتاب 
نقش بسته دو سخن مي بينم كه در خيالم نقشي از واپسين كالم  اوست به ما 
بازماندگان ميراث او و ناآمدگاني كه مي توانند ميراث بران او باشند. يكي به 
سادگي و روشني مي گويد: «انسان اگر بتواند راه و كاري نزديك به تمايل و 
آرزو و استعدادش برگزيند خوشبخت است.» و ديگري، گويي به تأكيد و 
تفصيلي بيشتر به وظيفه و مسئوليّتي اشاره مي كند كه زندگي او را پيش برد، 
و به باوري كه گويي هم از آغاز در جانش ريشه داشته است: «من هميشه 
معتقد بوده ام كه وظيفه ي وسيله ي ارتباط جمعي اين است كه آن چه را كه 
خوب و مفيد است، به درست ترين و شايسته ترين شكل و شيوه به جامعه 
ارائه دهد و باور داشته ام كه توده هاي مردم نياز و شايستگي دانستن، آگاه 

شدن و آشنا شدن با بهترين ها را دارند.»
حضور كتاب ايرج گرگين: اميد و آزادي را بايد به ايران و ايرانيان و به 
ويژه به جامعه ايرانيان مقيم غربت، تبريك گفت و شاهد و نشانه اي شمرد 
از اميدي كه او خود سال ها در دل پرورده بود و در پيش گفتار كتاب در 
كالمي بس موجز چنين بيان كرده است: «اميدوارم كه نوشتني براي «فرا 
رفتن از خويش» باشد». ايرج عزيز، با نشر اين كتاب اميدت به ثمر رسيده 
است، باش تا تحّقق آرمان آزادي را نيز از شاخ بلندي كه بر آن نشسته اي 

نظاره گر باشي.
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