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اپليكيشن Scan را روى 
گوشى هاى هوشمند تلفن همراه 

خود دانلود كنيد و سپس از 
طريق باركد ويژه روبرو به خانواده 
ايرانشهر در اينترنت بپيونديد  و 
به راحتى نسخه ويژه تلفن همراه 
ايرانشهر را به رايگان دريافت كنيد.
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پرونده

پاسخ به مقاله خانم مهشيد اميرشاهى با عنوان: 
«صحبت از مذهب نيست صحبت از عدالت است»

در جنگ جدید و اخیر در خاورمیانه (تابستان 2014) كه توسط گروه 
تروریستى حماس بر اسرائیل تحمیل شد،  در سایت هایى كه نامشان در 
زیر مى آید و با عنوان باال و با متن زیر مقاله اى از خانم مهشید امیرشاهى 
منتشر كردند.  اينك پاسخ آن توسط «گفتمان ایرانیان یهودى» كه متشكل 
از گروهى از فعاالن سیاسى ایرانیان یهودى است آماده و براى سایت هاى 

مزبور ارسال مى شود. 
از يكايك مدیران این سایت ها مى خواهیم طبق سنت مطبوعاتى و 
رسانه هاى گروهى و بر اساس انصاف وعدالت به درج آن اقدام فرمایند.

http://www.iranliberal.com
http://www.melliun.org
http://www.shahrvand.com
http://www.facebook.com/pages/Hadi-Khorsandi
http://www.facebook.com/pages/-ليبرال-دموکرات-های

ايران/285561714835465
http://www.persiran.se/index.php/farsi

 در طى قرون متمادى یهودیان بویژه ایرانیان یهودى از پاسخ مستقیم 
به اندیشه هاى یهود ستیزانه برخى از هم میهنان خود دورى مى جستند تا 
خود به خود به مظلومیت قوم یهود و بى آزارى آنان پى ببرند وليكن با 
توجه به شرایط امروزین ایران و جهان  دیگر این روش كارساز نیست 
و اينك ضمن اعالم مواضع خود، ما از هم میهنان غیر یهودى خود توقع 
داریم كه از يك طرف مقاالت و مطالب خود را نه بر اساس شایعه و 
دروغ بلكه بر اساس پژوهش ها و مدارك مستند بنویسند و از سوى دیگر 
خواهان آن هستیم، هم چنان كه ما برخوردى محترمانه با آنها داریم آنها 

نیز با هم میهنان یهودى خود محترمانه برخورد كنند. 
براى آن كه به صورتى كامل و بدون آن كه از هیچ نكته اى بى پاسخ 
بگذریم ترجیحا مقاله خانم امیرشاهى را بند به بند پاسخ مى دهیم. الزم 
بیادآورى مى دانیم كه پیش از ما آقاى منشه امیر مفسر برجسته و با سابقه 
رادیو صداى اسرائیل بدون ذكر نام خانم امیرشاهى به این مقاله در سخن 

هفته خویش و در بضاعت زمان رادیویى خود پاسخ داده اند.
خانم امیرشاهى چنانچه در بند بند مقاله شان نشان خواهیم داد متاسفانه 
از يك سو از احاطه به تاریخ یهود، تاریخ اعراب و تاریخ و جغرافیاى 

در گرماگرم جنگ اخير بين گروه هاى تروريستى حماس و جهاد اسالمى با اسرائيل، خانم مهشيد امير شاهى 
نويسنده مقيم فرانسه، مقاله اى در پشتيبانى از اين گروه هاى تروريستى و عليه يهوديان و اسرائيل نوشت كه وب 
سايت هاى متعددى كه ادعاى داعيه دارى ليبراليزم و آزادى خواهى دارند، به انتشار آن اقدام كردند. اما تا همين 

لحظه هيچ يك از آن ها بر اساس اخالق رسانه اى اقدام به درج پاسخ آن مقاله ننموده اند.

گفتمان ايرانيان يهودى
بيژن خليلى، منوچهر كهن، فريار نيكبخت، جورج 
هارونيان، فعاالن سياسى ايرانيان يهودى
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شما مى توانيد با انتخاب گزينه مورد نظرتان در جدول اشتراك وجه آنرا از طريق چك به حساب .KETAB CORP پرداخت 
نماييد و يا با تماس با ما از طريق كارت هاى اعتبارى خود وجه مورد نظر را انتقال دهيد.

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

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

امضا
 

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

      

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

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

منطقه بى بهره اند و از سوى دیگرصاحب اندیشه هاى یهود ستیزى هستند 
كه ضمن استفاده از واژه هاى تحقیر آمیز و نژادپرستانه بر علیه یهودیان 
چشم بر جنایت هاى حماس و گروه هاى تروریستى بسته اند  و مآال در 

خط جمهورى اسالمى  حركت مى كنند.

مقدمه 
ما معتقدیم كه موقعیت ها، مصالح و منافع آینده مى توانند با رقیق تر 
كردن و كمرنگ نمودن معضالت گذشته، مشكالت ملت هاى متخاصم را 
برطرف سازند و امكانات سیاسى و اجتماعى مناسب براى همزیستى یا 

آشتى نسل هاى آینده را فراهم آورند. 
وليكن در لحظات كنونى، در مواجهه با موج احساسات دینى و هویتى، 
كه خود را در پس پرده ى اصطالحاتى همانند «عدالت» و انسانیت پنهان 
نموده اند، و توهین ها و تحقیرهاى قومى  و نژادى، از قبیل جمالت جاهالنه 
خانم مهشید امیرشاهى كه هیچگونه زمینه ى آشتى و انصاف در آن دیده 
نمى شود، الزمست كه برخورد متفاوتى ارائه گردد. در این رابطه، جوابیه 
حاضر فرصتى است تا الاقل مجموعه ى نویسندگانى كه غلیان احساسات 
خود را فارغ از ادعاهاى مصنوعى و رایج خود، بر روى كاغذ مى آورند 
بدانند كه طرف مقابل نیز داراى تاریخ، احساسات، نظرات، اعتقادات و 
حقوقى است كه تنها بخاطر جهل اینان و یا خیالپردازى روشنفكران، از 

آنها صرفنظر نخواهد كرد. 
خوشبختانه در كشاكش جنگ اخیر حماس و اسرائیل ما شاهد آن 
بوده ایم كه اكثر روشنفكران مسلمان «اعم از «چپ» و «ملى گرا» و «حقوق 
از  برابر فشارهاى محیط مقاومت نموده و  یا در  بشرى» و «سكوالر» 
مسیر تالش هاى اساسى و مثبت خود خارج نشده اند و در باتالق اسرائیل 

ستیزى و فلسطین پرستى پاى ننهاده اند، یا الاقل تالش نموده اند كه توازن 
را در بررسى و اعالن مواضع خود رعایت نمایند. 

از سوى دیگر ما شاهد غلیان احساسات نهفته دینى و هویتى كسانى 
هم بوده ایم كه همواره در برابر حوادث جهان و بویژه منطقه ى خاورمیانه 
حتى  (و  اسرائیل ستیزى  فتواى  هنگامه ى  در  تنها  و  كرده  سكوت 
یهودى ستیزى) از الك خود بیرون مى خزند. كسانى كه در برابر حمالت 
متعدد تركيه به خاك عراق و به منظور كشتار كردهایى كه تروریست شان 
مى دانند به مدت يك دهه سكوت كرده اند، كسانى كه در برابر شركت 
نظامى سپاه پاسداران در سوریه و عراق كه به منظور نخست براى مقابله 
با انقالب مسالمت آمیز اولیه و سپس به بهانه كشتار تروریست هاى ضد 
شیعه، موسوم به خالفت اسالمى«داعش» ساكت و حتى موافق هستند و 
در برابر حمله حماس به اسرائیل سكوت تایید آمیز پیشه كرده اند، ناگهان 
با حمله متقابل اسرائیل به تحرك درآمده و خود را ضدیهود یا مغرض 
هم نمى دانند! بدین ترتیب، تعدادى از «چپ ها» را مشاهده مى كنيم كه با 
دست كشيدن از مبارزه طبقات، از مرتجع ترین طبقات قبیله اى و گروه هاى 
ضدبشرى حمایت مى كنند. تعدادى از ملى گرایان را مى بینیم كه از ضد 
ایرانى ترین اعراب پشتیبانى مى كنند، شیعیانى را مى بینیم كه براى سازمان 
با حقوق بشرى هایى  و  ضدشیعه حماس و هوادارانش سینه مى زنند 
مواجه مى شویم كه در كليه منازعات جهانى، تنها جانب «مسلمان» را بشر 

به حساب مى آورند.
به راستى وجه مشترك این هموطنان چیست؟ ما معتقدیم كه صرف نظر 
از پوشش هاى تئوريك و مدرن، تمامى كسانى كه در هیچ شرایطى، طرف 
مقابل اسرائیل را محكوم نكرده و نمى كنند و تمام نظریه پردازانى كه حق 
عدموجودیت كشور اسرائیل را به عنوان يك كشور یهودى تحت هیچ 

حه ب
صف

در 
مه 

ادا
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شرایطى نمى پذیرند، به روشنى تحت تاثیر ریشه هاى دینى و عقاید سنتى 
ضدیهودى خود و پیشینیانشان مى باشند. در این میان كسانى مانند خانم 
امیرشاهى كه حتى از استفاده از كلمه نازیستى و تحقیرآمیز «جهود» نیز 
ابا ندارند را نیز، در زمره ى چنین افراد جاهل و خشمگین به حساب 

مى آوریم. 
دیگرمان  منصف  و  آزادیخواه  هموطنان  خدمت  مى توانیم  سرانجام 
یادآورى نمائیم كه بسیارى از عكس العمل هاى ادوارى و عصبى نسبت 
تاثیر  تحت  مى توانند  عقیدتى  دالیل  از  اسرائیل، صرف نظر  مسئله  به 
تماس ها و فشارهاى مستقیم وزارت اطالعات نظام جمهورى اسالمى كه 
نمونه هایى از آن را شاهد بوده ایم و حتى به مثابه دروازه اى بسوى آشتى 

نهائى براى بازگشت به آغوش نظام عزیز به حساب بیایند. 

متن بند بند مقاله ى «صحبت از مذهب نیست صحبت از عدالت است»
 به همراه پاسخ مربوط به هر بند:

اميرشاهى: طبيعى است اگر حقايق را ندانيم در بارة اتفاقات خونين 
امروز امكان قضاوتى درست نخواهيم داشت – به عالوه از ناگفته ها 
و نيمه واقعيت ها و دروغ هاى مكرر ديگر خسته ايم – پس من براى 
اينكه به اختصار سخن بگويم با حقيقتى بنيادى مسئله را عنوان مى كنم 

و آن اينكه:
67 سال است اسرائيلى ها نيم زادگاه فلسطينى ها را به سرقت برده اند، 

نيم ديگرش را اشغال كرده اند.

پاسخ: از سال 70 میالدى  تا سال 1948 میالدى، كشور یهود توسط 
امپراتورى ها و ملت هاى مختلف تسخیر شده،  یهودیان را كشته، دربدر 
كرده و استقالل كشور یهود و حاكميت ملت یهود را بر سرزمین خود از 
بین برده بودند. همین حكومت هاى متجاوز در مقاطع مختلف تاریخى 
از بازگشت یهودیان به كشور خود جلوگیرى مى كردند.  یهودیان 67 
سال است با پذیرش قطعنامه  181 مجمع عمومى سازمان ملل متحد و 
خروج نیروهاى استعمارى بریتانیا و گذشت كردن از نیمى  از سرزمین آبا 
و اجدادى خود كه براى آن در طى 2000 سال میلیون ها نفر قربانى داده 

بودند، كشور اسرائیل را بنیاد گذاشتند.
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_

Partition_Plan_for_Palestine
الزم بیادآورى است كه بدنبال مردود شدن هر گونه سازش و قبول 
تقسیم سرزمین هاى مورد منازعه توسط «جبهه اعراب» در سپتامبر 1947، 
را  این قطعنامه  كشورهاى عربى در سازمان ملل متحد  از   يك  هیچ 
نپذیرفتند،  آن را رد كردند، علیه اسرائیل اعالن جنگ دادند و به اسرائیل 

حمله كردند.
براى آن كه بدانیم هویت فلسطینى ها چه بوده و هدف هاى حماس 
چیست، به ترجمه بخشى از سخنان آقاى فتحى حماد، وزیر امور داخلى 

و امنیتى حماس، نگاه كنيد:
ترجمه بخشى از سخنان آقاى فتحى حماد  وزير امور داخلى و 
امنيتى حماس، پخش شده در تلويزيون «الحكمة» در 23 مارس 2012 
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پرونده
در باره اهداف حماس و هويت «فلسطينى»:

آیا مصر قادر به تامین سوخت براى 1/5 تا 2 میلیون نفر در نوار غزه 
نیست؟...

اگر شما قطب نماى خود را به سوى فلسطین، مسجداالقصى و قدس، 
با هدف ریشه كن نمودن دشمن صهیونیستى نگیرید، امريكا شما را زیر 
پایش له خواهد كرد. شما را با توطئه هایش محاصره كرده و از میان 

خواهد برد. 
بنابر این شما باید پرچم جهاد و پرچم «الاله اهللا» را به اهتزاز درآورید... 
برادران، در غزه 1/8 میلیون از ما زندگى مى كنند. در مصر در حدود 90 
میلیون نفر وجود دارند. ما فقط دو درصد جمعیت مصر هستیم، (تامین 

سوخت براى غزه) بارى را بر دوش شما نخواهد گذاشت. 
همه ى توطئه هاى صلیبیون و تاتارها در طول تاریخ در مسجداالقصى 
و در سرزمین فلسطین درهم شكسته شده اند... غرب نمى خواهد كه این 
تاریخ افتخارآمیز تكرار شود، زیرا كه (در این میان) یهودیان و متحدین 
آنها* یعنى صهیونیست ها، آمريكایى ها و امپریالیست ها نابود خواهند 
شد... بدین ترتیب ما از برادران عربمان تقاضاى كمك مى نماییم. ما كمك 
آنها را براى خوردن، نوشیدن، پوشیدن، زندگى كردن و رفاه نمى خواهیم، 

نه!*
ما كمك آنها را براى ادامه ى جهاد مى خواهیم.*

الحمداهللا، ما همه داراى ریشه هاى عربى هستیم* و هر فلسطینى در غزه 
و در سراسر فلسطین مى تواند وجود ریشه هاى عربى خود را به اثبات 
برساند، چه از عربستان سعودى، چه از یمن و یا هر جاى دیگر، ما ارتباط 

خونى داریم، پس محبت و ترحم شما كجاست؟
نیمى از خانواده ى خود من مصرى هستند. همه ى ما اینطور هستیم...

برادران، نیمى  از فلسطینیان مصرى و نیم دیگر سعودى هستند. فلسطینیان 
كيستند؟ ما خانواده هایى داریم به نام «المصرى» كه ریشه  ى آنان مصرى 
است. مصرى! ممكن است از اسكندریه آمده باشند یا از قاهره، از دومتّیا، 
از شمال، از آسوان یا از مصر علیا. ما مصرى هستیم، ما عرب هستیم. ما 

مسلمانیم، ما بخشى از شما هستیم...*
مراجعه  زیر  لينك  به  سخنرانى  این  متن  و  ویدیو  مشاهده ى  (براى 

فرمایید...)
http://www.memritv.org/clip_transcript/en/3389.

htm
مقايسه تطبيقى تاريخ  ايران و اسرائيل در اين مورد:

الف- در دوران عمر بن خطاب بسیارى از سرزمین هاى دنیاى متمدن 
آن روز منجمله دو سرزمین ایران و یهود توسط سپاهیان جرار عرب 
مسلمان تصرف شد. عمر بن خطاب و اعراب،  ایرانیان و یهودیان را 
برده و موالى خود نموده و آن ها را  به پرداخت جزیه مجبور كردند.  در 
مقایسه كوروش بزرگ پادشاه هخامنشى نیزكشورهاى بسیارى را تسخیر 
كرد ولى برده ها منجمله یهودیان را آزاد كرد. اعراب سرزمین هاى دیگران 
را مستعمره خود ساخته و به خیال خود براى همیشه از آن خود كردند در 
حالى كه  كوروش بزرگ سرزمین هاى دیگران را منجمله سرزمین یهود 
را به صاحبان اصلى آن برگرداند. كوروش بزرگ و جانشینانش هزینه 

بازسازى معبد یهود را پرداختند در حالى كه اعراب، آتشكده هاى زرتشتى 
را به مساجد تبدیل كردند و بر ویرانه هاى معبد مقدس یهود مسجد اقصى 

و عمر را بنیاد گذاشتند.
هر دو سرزمین به مدت قریب به 6 قرن زیر سلطه سه نفر از خلفاى 

راشدین، خلفاى اموى و خلفاى عباسى قرار داشتند. 

ب- از آن پس دیگر هیچ خالفت عربى بر ایران حكومت نكرد ولى 
اعراب همیشه این خیال را در سر پرورانده و مى پرورانند كه ایران، مطلقًا 
متعلق به اعراب است.   به این گفته رییس هیئت نمایندگى «جبهه اعراب»  
در سپتامبر سال 1947 توجه كنيد تا بدانید نظر اعراب در مورد ایران 
چگونه بوده است و این فقط گروه تروریستى داعش نیست كه امروز 
سخن از خالفت مى زند و تمامى  سرزمین هاى منطقه خاورمیانه و خاور 

نزدیك و سایر نقاط جهان را جزو خالفت مى داند.
رییس هیئت اعراب «اعظم پاشا» در پاسخ به كوشش هاى دیوید هورویتز 
نماینده آژانس یهود براى رسیدن به يك تفاهم براى تقسیم فلسطین(16 
سپتامبر 1947) مى گوید «دنیاى عرب در جهت سازش نیست كه پالن 
شما را كه بر اساس منطق و خرد بنا شده است بپذیرد، چرا كه سرنوشت 
ملت ها با منطق عقالنى رقم نمى خورد. ملتها هرگز تسلیم نمى شوند، 
آنها مى جنگند. شما نمى توانید با مقاصد صلح آمیز و یا سازش چیزى 
بدست آورید بلكه فقط با نیروى قهر آمیز ان را بدست مى آورید. ما 
تالش خواهیم كرد كه شما را شكست دهیم هر چند اطمینان ندارم كه 
موفق شویم ولى حداكثر كوشش مان را مى كنيم. ما موفق شدیم صلیبیون 
را شكست دهیم ولى در عوض اسپانیا وایران را از دست دادیم. ما ممكن 
است فلسطین را از دست بدهیم ولى خیلى دیر است كه در مورد راه 

حل هاى صلح آمیز گفتگو كنيم» 
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/

myths3/MFattitudes.html
پ- بیانات حسن نصراهللا رهبر گروه تروریستى حزب اهللا نیز موید آن 
است كه اعراب اصوال تمدنى به نام تمدن ایرانى را نمى پذیرند و آن را 

دربست اسالمى  و رهبر آن را بدرستى عرب مى دانند.
h t t p : / / w w w . b b c . c o . u k / p e r s i a n /

world/2010101107/11/_u03_nasrallah_iran.shtml
و  استیالجویانه  خواسته هاى  برابر  در  كه  مى كنيم  مشاهده  بنابراین 
استعمارگرانه اعراب، ملت هایى بوده و هستند بمانند ایرانیان كه اقدام به 

باز پس گیرى سرزمین هاى خود كرده و خواهند كرد.

اميرشاهى: فلسطينى هاى دو ساحل را به چهار گوشة جهان تارانده اند.

پاسخ: خانم امیرشاهى بهتر است ابتدا نیم نگاهى به نقشه جغرافیا و هم 
چنین تاریخ بیندازند. اگر منظور خانم امیرشاهى از يكى از ساحل ها، كرانه 
غربى رود اردن است كه كسى از آنجا چه پیش از جنگ 1967 و چه پس 

از آن آواره نشده است. 
بین سال هاى 1948 تا 1967 كرانه غربى رود اردن زیر سلطه حكومت 
اردن هاشمى  بوده است. اردن هاشمى  به جاى آن كه طبق تصمیم سازمان 
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پرونده

ملل این منطقه را به ساكنان آن جا بسپارد آن را اشغال و ضمیمه خاك 
اردن نمود.  جمعیت اعراب پیش از سال 1967 و پس از 1967 در دو 
منطقه كرانه غربى رود اردن و نوار غزه بر اساس اطالعات  هیئت مركزى 

آمار فلسطینیان به شرح زیر بوده است:
الف- در سال 1970 جمعیت اعراب مقیم كرانه غربى رود اردن 690 
هزار نفر و غزه 340 هزار نفر بوده است و جمعیت آنها در سال 2009، در 
كرانه غربى رود اردن 2/48 میلیون و در نوار غزه 1/45 میلیون بوده است 
بنابراین در ظرف مدت 40 سال جمعیت آنها نه آن كه تارانده نشده اند 

بلكه در این مناطق 4 برابر شده است.
http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_

the_Palestinian_territories 

ب- جمعیت اعراب مقیم كشور اسرائیل كه در سال 1948، يكصد و 
شصت هزار نفر بوده است به جمعیتى معادل يك میلیون و 650 هزار 
نفر بالغ شده است یعنى از استقالل كشور اسرائیل تا امروز جمعیت آنها 

حدودا بیش از ده برابر شده است. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_citizens_of_

Israel

پ- قطعنامه 242 شوراى امنیت سازمان ملل متحد كه توسط سازمان 
آزادى بخش فلسطین PLO و هم چنین توسط كشورهاى عضو اتحادیه 
عرب در خارطوم رد شد،  تصریح مى كند كه باید مسئله آوارگان به طور 
كلى حل شود این بدین معنا است كه فقط آوارگان فلسطینى مورد نظر 

قطعنامه نیستند بلكه مسئله كليه آوارگان منجمله آوارگان یهودى نیز باید 
حل شود.

http://www.mythsandfacts.org/conflict/10/
resolution-242.pdf

حقيقت: تعداد يهوديان (بخشى مقتول و مصدوم)  رانده شده (همراه 
با مصادره اموال آنان) از 9 كشور عربى، 850 هزار نفر - جمعيت 
يهودى باقيمانده در سال 2000 در اين 9 كشور عربى كمتر از 2000 

نفر.
http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_exodus_from_

Arab_and_Muslim_countries

تعداد اعرابى كه  در سال 1948 با توجه به اعالن جنگ كشورهاى عربى 
به اسرائیل و نه توسط اسرائیلیان، كشور نوبنیاد اسرائیل را ترك كردند، 
حداكثر 750 هزار نفر و تعداد اعرابى كه در كشور نوبنیاد اسرائیل باقى 

ماندند 160 هزار نفر
http://en.wikipedia.org/wiki/Estimates_of_the_

Palestinian_Refugee_flight_of_1948
مقایسه آمار و ارقام باال به درستى روشن مى كند چه كسى چه كسى را 

تارانده است؟
اميرشاهى: با اسكان دادن تدريجى و مداوم صدها خانوادة متعصب 
نقشة  از  فلسطين  زدودن  فكر  به  اشغالى  سرزمين هاى  در  يهودى 

جغرافيايى اند.
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پاسخ: باید نخست دید چه كسى چى كسى را نفى بلد و اخراج كرده 
است؟

از سال 1948 كه كرانه غربى رود اردن و بخش شرق اورشلیم در زیر 
تسلط اردن بوده كليه یهودیان از آن جا اخراج شده اند و امالك، اموال و 

مراكز مذهبى و اجتماعى اشان را مصادره و گاه نابود كرده اند.  
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Jews_

in_Jordan

این افراد لزوماً یهودیان متعصب نیستند بلكه یهودیانى نیز هستند كه به 
كشور آبا و اجدادى خود و امالك مصادره شده خود بازگشته اند و ادعاى 
آقاى محمود عباس در مورد  آن كه آنها حق ندارند آبادى هاى یهودى 

نشین را توسعه دهند به دالیل زیر مردود است:

الف- بخشى از خاك  كرانه غربى رود اردن متعلق به یهودیان ساكن 
آن جا بوده است كه یا در زمان اتحاد رهبران فلسطینى با هیتلر قتل عام 
شده اند و یا بعداً توسط كشور اردن اخراج گردیده اند و اينك  برخى از 
آنها و یا بازماندگان آنان و یهودیان دیگر  پس از 1967 به انجا بازگشته اند.

ب- ساكنان كرانه غربى رود اردن چه كسانى بوده و هستند؟
- پیش از حمله اعراب، ساكنان این منطقه عبارت بودند از بومیان 
یهودى، یهودیان مسیحى شده، فلسطینى ها و افرادى كه توسط امپراتورى 

روم به این سرزمین براى استعمار گسیل شده بودند.
- پس از حمله اعراب به ساكنان این منطقه، عربهاى عربستانى كه توسط 
خلفاى اعراب به این منطقه براى استعمار گسیل شده بودند افزوده شدند.

- در طول استیالى حكومت هاى مملوك و عثمانى مردمان دیگرى در 
این منطقه ساكن شده و آنجا را از آن خود مى پنداشتند.

- سرانجام در اوائل قرن بیستم با شكست امپراتورى عثمانى تعداد 
زیادى از قبایل عرب به قلب منطقه خاورمیانه و به سرزمین مورد مناقشه 
مهاجرت نمودند و از جمله از طریق خاندان مهاجر هاشمى  خود را 
صاحب اردن و منطقه ساحل غربى یعنى سرزمین مورد مناقشه امروزى 

قلمداد نمودند.
بنابراین نتیجه مى گیریم كه اگرساكنان كرانه غربى رود اردن حق خانه 
سازى و شهرك سازى دارند، یهودیان نیز باید تا زمان توافق و صلح نهایى 

بین اعراب و اسرائیل از چنین حقى برخوردار باشند. 
 

پ- هم چنان كه تاریخ بویژه تاریخ معاصر نشان داده است كه  اعراب 
ساكن مناطق مورد مناقشه رفتار درستى با یهودیان نداشته اند كه در باال به 
آن اشاره شد، یهودیان چه از نظر امنیت جانى و چه از نظر امنیت مالى و 
هم چنین امنیت قانونى نمى توانند زیر سلطه اعراب قرار بگیرند بنابراین 
دولتهاى اسرائیلى براى آن كه بتوانند از يك طرف منصفانه با فلسطینى ها 
پیمان صلح ببندند و از سوى دیگر امنیت این یهودیان را حفظ كنند حاضر 
شدند در ازاى داشتن 7 درصد از اراضى فلسطینى كه این شهرك ها در آن 
قرار دارند 7 درصد از خاك كشور اسرائیل را به فلسطینى ها واگذار كنند. 

طرح صلح در زمان ايهود باراك
http://en.wikipedia.org/wiki/2000_Camp_David_

Summit
طرح صلح در زمان ايهود اولمرت

http://www.nytimes.com/201128/01//world/
middleeast/28mideast.html?pagewanted=all&_r=0

اميرشاهى: چنان نظارت نظامى  و خشنى بر ته ماندة خاك و مردم 
آنجا دارند كه بزرگترين زندان جهان را به وجود آورده اند،

تروریستى  سازمان  استقرار  از  پس  تنها  غزه  كنونى  محاصره  پاسخ: 
حماس بر غزه، توسط مصر و اسرائیل صورت گرفته است و پیش از 
آن كشور اسرائیل سراسر نوار غزه را از نیروهاى نظامى  تخلیه نموده 
و تمامى شهرك ها و موسسات مدرن كشاورزى خود را به ساكنان غزه 
تحویل داده بود. الزم بیادآورى است كه این فقط طالبان نبوده اند كه 
مجسمه بودا را تخریب نمودند و فقط داعش نیست كه مساجد و مراكز 
مقدس شیعیان را نابود مى كند بلكه پس از خروج نیروهاى نظامى  اسرائیل 
از نوار غزه، اعرابى كه مورد حمایت خانم امیرشاهى هستند كنيساهاى 
بى دفاع و خانه هاو گلخانه هاى كشاورزى مدرن و مجهز تحویل شده به 

خود را تخریب و به آتش كشيدند.
https://www.google.com/search?q=gaza+synagogu

es+destroyed&sa=X&espv=2&biw=1551&bih=107
1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=P_YHVMK
LMNDioASD6YDgCg&ved=0CEUQsAQ

الف- مصر كه بزرگترین و پرجمعیت ترین كشور عربى است با توجه 
به رخنه تروریستها از غزه به خاك خود گذرگاه رفح را بسته است یعنى 

در محاصره غزه شركت فعال دارد.
http://en.wikipedia.org/wiki/Blockade_of_the_

Gaza_Strip

ب- محاصره دریایى غزه به منظور جلوگیرى از انتقال اسلحه مورد 
تایید سازمان ملل متحد نیز هست. حتى دولت خودگردان فلسطینى نیز 
در موارد مختلف از محاصره تسلیحاتى غزه براى جلوگیرى ازادامه  تسلط 

سازمان تروریستى حماس بر فلسطینیان پشتیبانى به عمل آورده است
http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_assessments_

of_the_Gaza_flotilla_raid

پ- از تنها جایى كه كامیون هاى آذوقه - دارو و كمك هاى بشردوستانه 
حتى در زمان جنگ روانه نوار غزه مى شود از مرز اسرائیل و غزه است. 
باید توجه داشت كه  مصالح ساختمانى كه از آن براى حفر تونل هاى 
مرگ توسط حماس و جهاد اسالمى  استفاده شده است از مرز اسرائیل 
و غزه با اجازه اسرائیل براى استفاده در كارهاى عمرانى روانه غزه شده 
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است.
http://en.wikipedia.org/wiki/Blockade_of_the_

Gaza_Strip

الزم به تاكيد است  كه اسرائیل كه در سال 2005 به صورت يك جانبه 
از غزه خارج شد، تا سال 2007 غزه را محاصره نكرده بود. از زمانى كه 
سازمان تروریستى حماس قدرت را در غزه در دست گرفت و اساس تز 
سیاسى و منشور خود را بر از بین بردن نه فقط یهودیان اسرائیل بلكه كليه 
یهودیان جهان قرارداد و هر روز نیز به داخل خاك كشور  اسرائیل موشك 
پرانى كرد باالجبار اسرائیل نیز غزه را مورد محاصره دریایى و زمینى قرار 
داد تا حماس نتواند به جنگ افزار دست یافته  تا با آن به نقشه هاى پلید 

خود جامه عمل بپوشاند.

اميرشاهى:  در محوطه اى از اين زندان عظيم، غّزه – كه از «گتو»هاى 
يهوديان لهستانى در آستانة جنگ جهانى دوم وسيع تر نيست – حدود 
دو ميليون فلسطينى را در ميان سيم خار دار محكوم به روزمرگى 
كرده اند و گاه به گاه به بهانه هاى واهى و ساختگى و دروغ بر سر آنان، 
كه نه مّفرى دارند و نه جان پناهى، آتش و بمب و خمپاره مى ريزند.

پاسخ: بر ما معلوم نیست كه این مقایسه هاى غیر واقعى از سوى خانم 
امیرشاهى به جز قصد به میان آوردن واژه «گتو» به چه منظورى مطرح 
مى شود. براى غیر واقعى بودن این مقایسه به آگاهى هاى زیر توجه كنيد:

الف - گتوى ورشو 1,3  مایل مربع وسعت داشته است. غزه 139مایل 

مربع وسعت دارد یعنى غزه 100 برابر گتوى ورشو وسعت دارد.
http://en.wikipedia.org/wiki/Warsaw_Ghetto

ب- حداقل 300 هزار نفر یهودى منتقل شده به درون گتوى ورشو 
از زمان استیالى نازى ها برآن تا پایان جنگ جهانى دوم توسط آلمان 
هیتلرى در نتیجه انتقال به اردوگاههاى مرگ، اعدام هاى دسته جمعى و 
بیمارى هاى شایع بدلیل تراكم جمعیت  و گرسنگى ایجاد شده توسط 
نازیها به قتل رسیدند. در آخرین حمله نازى ها به گتوى ورشو اندازه 
گتو به دستور هیملر به ابعاد 1000 یارد در 300 یارد تقلیل پیدا كرده بود 
(هر اسكوئر مایل برابر است با 3097600 یارد مربع) یعنى اندازه گتو به 
يك دهم مایل مربع رسیده بود و جمع تعداد افراد داخل آن كه در زمان 
قیام  56هزار نفر برآورد شده  توسط ارتش آلمان هیتلرى به قتل رسیدند. 
معناى این مقایسه عددى غزه با گتوى ورشو این است كه غزه اندازه اى به 

وسعت هزار برابر گتوى ورشو در زمان قیام داشته است.  
http://www.historyplace.com/worldwar2/holocaust/

h-warsaw.htm
بنابراین هر كوششى در جهت مقایسه هاى عددى نامربوط بین گتوى 
ورشو كه صحنه يكى از جنايتكارانه ترین و رذیالنه ترین اعمال  در طول 
تاریخ حضور انسان بر كره زمین است با هر واقعه دیگرى به خصوص 
موضوع محاصره غزه كه در بند پیشین به طور مفصل  توضیح داده شد به 

جز یهود ستیزى چیز دیگرى نمى توان بر آن نام گذاشت.

اميرشاهى: بهانة اين آخرين كشتار اسرائيل از مردم غّزه ربوده و 
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كشته شدن سه يهودى بود به دست فلسطينى ها كه بالفاصله و بدون 
كمترين تحقيق و، چنانكه امروز به نظر مى رسد، ناروا و نادرست بر 
گردن «حماس» گذاشته شد و نخست وزير دولت اشغالگر با رگ 
گردن بيرون زده، ربايندگان را «حيوان» ناميد. جوانى فلسطينى، آشكارا 
بيگانه با ماجراى سه يهودى مقتول، توسط چند اسرائيلى ربوده و به 
انتقامجويى آن سه در كورة آدم سوزى يك نفره، زنده زنده سوزانده 

شد.

پاسخ: جنگ اخیر در غزه بدلیل پرتاب بیش از 100 راكت به داخل 
خاك اسرائیل  و نقض آتش بس از سوى فلسطینى ها و اعالن جنگ از 
سوى فلسطینى ها به اسرائیل بوده است و اسرائیلى ها به بهانه ربوده شدن  

و كشته شدن  3 نوجوان اسرائیلى جنگ علیه غزه را آغاز نكرده است.
سازمان تروریستى حماس خود اكنون اعتراف كرده است كه عوامل 
حماس 3 نوجوان اسرائیلى را ربوده و سپس آنها را به قتل رسانده اند. 
حماس  خود  كه  خبر  این  اعالن  زمان  از  و  تاكنون  امیرشاهى  خانم 
مسئولیت ربودن و قتل 3 نوجوان یهودى اسرائیلى را به عهده گرفته، 
مقاله خود را تصحیح نكرده اند كه نشان مى دهد ایشان عالقه اى به انتشار 

حقیقت ندارند و هدفشان تنها، تحريك و هیاهو است.
الزم بیادآورى است نه فقط اكثر یهودیان بلكه تمامى دولتمردان اسرائیلى 
منجمله نخست وزیر و رییس جمهور اسرائیل عمل یهودیان افراطى را 
در ربودن و كشتن جوان بیگناه فلسطینى مورد نكوهش قرار دادند و از 
آن ابراز انزجار كردند. همان نخست وزیرى كه رگ گردنش به قول 
خانم امیرشاهى بیرون زده شده بود به پدر فلسطینى مقتول تلفن كرد و 
به او تسلیت گفت. اسرائیلى ها تمامى كسانى كه در قتل نوجوان فلسطینى 
دست داشتند را دستگیر و تحویل دادگاه دادند و در برابر مادران و مقامات 
حماس پس از یافتن اجساد 3 نوجوان یهودى اسرائیلى مجالس جشن 
برپا كردند و در خیابانها و اماكن عمومى  به پخش شیرینى مشغول شدند. 

h t t p : / / e n . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / 2 0 1 4 _
Israel%E293%80%Gaza_conflict

  
اميرشاهى: نخست وزير اسرائيل البد آن را به حساب «انسانگرايى» 
جوانان اسرائيل گذاشت زيرا به نشانة تشويق آنان جنگى را آغاز كرد 
كه تا امروز حدود 2000 فلسطينى را به خاك و خون غلطانده است 
كه سواى معدودى از اعضاء حماس، جملگى كودك و زن و غير 

نظامى اند.... 
و تا كنون، براى اخطار دادن به اسرائيل و احقاق حق فلسطينى ها، 
صدايى از هيچ دولت و دستگاه و سازمانى بين المللى بر نيامده است – 
جز هق هق گرية آن ناظر عينى سازمان ملل كه بسيار دردناك و گويا 

بود ولى از سوى صاحبان نفوذ دنباله اى پيدا نكرد.
مى گوييد يك بام و دو هوا؟ بله، ولى چه جاى تعجب – مگر بار 
اول است يا تنها مورد؟ مگر نه اينكه «كامى كاز» ژاپونى كه جان 
مى داد تا لطمه اى به دشمن وارد كند به شجاعت شهره شد و «جانباز» 
فلسطينى كه جان مى دهد تا در حد امكانات ناچيزش پذيرا نشدن 

اسارت مردمش را نشان دهد، به تروريست!

پاسخ: خانم امیرشاهى ادعا كرده است كه تعداد معدودى از اعضاى 
حماس به سزاى اعمالشان رسیده اند.

طبق بیشتر برآوردها تلفات تروریست ها مساوى با تلفات تعداد غیر 
نظامى بوده است كه اوال نصف كل تلفات به معناى تعداد معدودى نیست 
دوم آن كه غیرنظامیان كشته شده بدلیل سپر قرار گرفتن بوسیله حماس به 

این سرنوشت دچار شده اند.
كامى كاز ژاپنى براى جنگ میهنى،  خود را به كشتى جنگى دشمن 
مى كوبید نه به كشتى مسافربرى. تروریستهاى فلسطینى  با داشتن وعده 
افراد غیرنظامى  حامل زنان  اتوبوس  كنار حوریان بودن،  بهشت و در 
و كودكان بى گناه را منفجر مى كند. هر كوششى براى مقایسه این دو 
كوششى است در جهت بى اعتبار كردن عمل كامى كاز ژاپنى و بها دادن به 

عملیات ضد انسانى تروریست هاى فلسطینى.
جمهورى اسالمى  با وعده بهشت،  جوانان ایرانى را به صورت توده 
انبوه در میدان هاى جنگ و میدان هاى مین  قربانى مى نمود. تروریستهاى 
عراقى چه شیعه مذهب چه اهل تسنن روزانه دهها نفر از غیرنظامیان 
بى گناه طرف دیگر را آگاهانه و عامدانه مورد هدف قرار مى دهند و به 
قتل مى رسانند. چگونه است كه خانم امیرشاهى بدون توجه به ماهیت و 
انگیزه هاى حماس و گروههاى نامبرده در باال چشم خود را بر واقعیت هاى 
غزه مى بندند و بر استراتژى جنايتكارانه حماس مبنى بر قربانى كردن افراد 

غیرنظامى  مهر تایید مى كوبند.  

اميرشاهى: مگر نه اينكه جهودهاى «گتو» نشينى كه در مقابل تحقير و 
تهديد لهستانى هاى ستمگر دست به مقاوت زدند قهرمان نام گرفتند و 
فلسطينى هايى كه در مقابل دولت زورگوى اسرائيلى مقاومت مى كنند 

جنايتكار!

پاسخ: هیچ كس حق ندارد قومى  یا ملتى را به صورت عمومى  تحقیر 
كند براى مثال دهه هاست كه در امريكا كسى حق ندارد سیاهان را با 
عنوان نیگر (Niger) خطاب كند و هم چنین است كه ما نباید اعراب را 
با الفاظ زشت خطاب كنيم یعنى آنان را عرب سوسمارخور بنامیم و یا 
آن كه اعراب ما ایرانیان را عجم خطاب نمایند. به همان ترتیب نیز شما 
بهتر است اصطالح  زشت، تحقیرآمیز و نژادپرستانه «جهود»  را در مورد 
یهودیان به كار نبرید و خود را در ردیف نازى هاى هیتلرى و مالیان 
مرتجع قرار ندهید. یهودیان (ونه جهودان)  لهستانى كوچكترین عملى 
بر علیه آلمانى ها تا پیش از كشتار خود توسط آنان، انجام نداده بودند و 
در مرام ساكنان  گتو هیچ گاه قتل  همه آلمانى ها سراسر جهان  جایى 
نداشت. یهودیان گتوى ورشو بى گناهانى بودند كه توسط رژیم هیتلرى 
سالخى شدند در حالى كه اسرائیل فقط در برابر حمالت ناجوانمردانه و 
ضد انسانى و كودك كش و بدون هدف گیرى مشخص حماس واكنش 

نشان داده است 

اميرشاهى: مگر نه اينكه اسرائيل با كشتارهاى بى امان زن و كودك 
فلسطينى بدون رودربايستى و بى محابا كمر به سر به نيست كردن 

فلسطين بسته است.
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پاسخ: مرگ تاسف بار زنان و كودكان  فلسطینى در جنگ اخیر غزه تنها ادا

به يك دلیل بوده و  آن هم حضور نظامى حماس در مناطق غیرنظامى  و 
استفاده از اماكن عمومى  مانند مدرسه و بیمارستان و مسجد براى استقرار  

پایگاه هاى موشكى و پرتاب آن ها به داخل خاك اسرائیل بوده است.

مقايسه تطبيقى تاريخى: 
این بزدالنه ترین و رذیالنه ترین روش جنگ است كه توسط خمینى و 
هوادارانش اختراع و به نیروهاى تروریستى مانند حماس آموزش داده 
شد. شهید سازى و شهید پرورى و استفاده از جسد فرد كشته شده براى 
رسیدن به مقصود و كشتن زن و كودكان بى گناه در اماكن عمومى  براى 
نمونه در سینماهاى سراسر ایران و نمونه منحصر بفرد جنايتكارانه و 
وحشتناك آن یعنى فاجعه آتش زدن سینما ركس ابادان و نسبت دادن آن 

به رژیم شاه از ان جمله است.

اميرشاهى: اما ترديد در بارة درستى هر عمل امروز و ديروز مردم 
اسرائيل بالفاصله تهديد به نابودى اسرائيل تلقى مى شود! مگر نه اينكه 
به همه مذاهب مى شود بد و رد گفت جز به مذهب رسمى  اسرائيل، 
همة دولت ها را مى توان به باد تمسخر گرفت جز دولت اسرائيل، 
مى توان منكر همه چيز شد – از خدا و رسول گرفته تا حملة اسكندر 
مقدونى به ايران – جز ادعاهاى «هولوكاست»ى و «شوا»يى و ديگر 

قضاياى مربوط به اسرائيل!

پاسخ: این استدالل، همان استدالل احمدى نژاد و هواداران اوست. 
تنها دلیلى كه چند كشور اروپایى كسانى را كه منكر هولوكاست هستند 
زیر پیگرد قانونى قرار مى دهند تكرار نشدن این نوع فجایع است. در 
آلمان در سال 1994 الفاظ یهودیان، آشویتس و هولوكاست را از متن این 
قانون برداشته اند تا هر كس كه صلح عمومى  را با نفرت پراكنى و انكار 
واقعیت هاى مربوط به هر نسل كشى به خطر مى اندازد زیر پیگرد قانونى 

قرار گیرد.
http://www.thephora.net/forum/showthread.

php?t=78135

 به عالوه برخالف ادعاى خانم  امیرشاهى و تبلیغات جمهورى اسالمى  
نه تنها انكار هولوكاست بلكه وجود احزاب نئونازى و یا هوادارى از 
هیتلر، جمهورى اسالمى  و حماس در اكثریت كشورهاى غربى كامال 

آزاد و رایج است.

 اميرشاهى:مگر نه اينكه دولت هاى غربى همة جنايات اسرائيل رابه 
عنوان «حق حفظ امنيت» مى پذيرند و هيچ كس نيست كه بگويد 
كدام قانونى در دنيا وجود دارد كه تأمين امنيت جايى را به قيمت 
اشغال خاك ديگرى و، وحشتناكتر از آن، كشتار مردم آن خاك مجاز 

بشمرد.... 

پاسخ: با توجه به این كه گروه هاى تروریستى حماس، جهاد اسالمى 
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 و حزب اهللا و سایر گروه هاى تروریستى عربى طبق منشور خود در حال 
جنگ با اسرائیل هستند این حق مشروع اسرائیل است كه  بتواند از امنیت 

شهروندان خود دفاع كند. 
باید توجه داشت كه خانم امیرشاهى و كسانى به مانند ایشان عمال نشان 
داده اند نه فقط موجودیت كشورى به نام اسرائیل را قبول ندارند بلكه حق 

دفاع از خود توسط یهودیان را نیز به رسمیت نمى شناسند.

مقايسه تطبيقى:
 امروز ایاالت متحده براى حفظ جان اتباع خود مواضع گروه تروریستى 
شهروندان  امنیت  داعش  كه  چرا  مى كند  بمباران  عراق  در  را  داعش 
امريكایى را به خطر انداخته است. جالب توجه است كه همه كشورها 
و همه اعالمیه نویسان حرفه اى در مقابل عمل امريكا براى سركوب 

تروریست هاى داعش سكوت كرده اند.

اميرشاهى: حفظ امنيت در مقابل چه؟ در مقابل حمالت موشكى 
حماس كه در مقايسه با ابزار جنگى اسرائيل حكم پاچه خيزك و فشفه 
را هم ندارد و ظرف اين سال ها با اينكه به زعم اسرائيلى ها هزاران 
هزارش پرتاب و شليك شده است، رقم قربانيانش به شمارة انگشتان 

دو دست هم نمى رسد؟!

پاسخ: هیچ كشورى تاب تحمل حتى يكى از حمله هاى تروریستى 
كه اسرائیل با آن مواجه بوده است را نداشته و ندارد كه خانم امیرشاهى 
كه  پرتابى  راكت هاو خمپاره هاى   از  مى خواند. هريك  فشفشه  را  آن 
تروریست هاى حماس به اسرائیل شليك مى كنند اگر به منازل مسكونى 
افراد  مرگ  سبب  مى تواند  نماید  برخورد  تجارى  ساختمان هاى  یا  و 
بسیارى بشود و اگر این تعداد فرضى آدم هاى كشته شده را در تعداد 
راكت ها و خمپاره هاى  مرگبارى  كه تا كنون به مناطق مسكونى و تجارى 
اسرائیل شليك شده اند بنماییم ( یعنى بیش از 20 هزار مورد تاكنون ) 
تعداد كشته هاى اسرائیلى از دهها هزار نفر تجاوز خواهد كرد.  البته این 
گروههاى تروریستى هیچ ابایى از این كه مسئولیت این گونه حمالت 
جنايتكارانه را به عهده بگیرند ندارند و به این نوع حمله ها افتخار هم 
مى كنند. بعالوه آیا بیرحمانه نیست اگر اسرائیلیان نیز بمب هاى خود را 

در مقابل «فشفشه هاى» خانم امیرشاهى «ترقه» بنامند؟
 اسرائیلى ها براى نجات جان شهروندانشان و مصون ماندن آنها حاضر 
به همه نوع فداكارى و پرداخت هزینه هستند. این هزینه هاى سنگین 
دفاعى كه بر اسرائیل تحمیل شده و مى شود سبب كاهش بودجه هاى 
آموزشى، بهداشتى و.... كه خسارت هاى جبران ناپذیر بر پيكر جامعه 

كوچك و مظلوم ملت اسرائیل گذاشته  است، بوده است.

مقايسه تاريخى تطبيقى:
 آن قدر مطبوعات و رسانه هاى غربى در بزرگ نمودن ابعاد قدرت 
ارتش شاهنشاهى ایران نوشتند و از مظلومیت نهضت ناپاك خمینى سخن 
گفتند  كه ارتش و پلیس ایران جرات واكنش در برابر افراد تروریست 
افراد بى گناه را زنده زنده مى  خمینى كه سینماها را آتش مى زدند و 
سوزاندند، نداشتند تا این كه ایران و ایرانى را در طى مدت این 35 سال 

به قهقراى ذلت نشاندند.. 

 اميرشاهى: به رغم مميزى شرم آور خبرگزارى ها امروز مى دانيم كه 
مردم غزه آب آشاميدنى ندارند، بامى  بر سر ندارند، فرصتى براى به 
خاك سپردن جسد مردگانشان ندارند، امكان زنده نگه داشتن جنينى 
كه از شكم مادر كشته شده اش بيرون كشيده شده است ندارند. اگر 
يكى از اين باليا بر سر اسرائيل آمده بود – همين آخرى را در نظر 
بگيريد – غرب لباس عزا مى پوشيد و كمك و پول و خلعتى بود كه 
براى آن دولت مى رفت و لعن و نفرينى كه نثار دنيا و مافيها مى شد. 
مصيبت هايى بسيار بيش از چند رقم باال ظرف اين چند هفته بر سر 
يكى از ديگرى هولناك تر، يكى از ديگرى  فلسطين آمده است – 
رذيالنه تر اما همان غرب نه فقط سكوت كرده است بلكه باز كمك و 
پول و خلعت است كه براى اسرائيل ارسال مى شود! اگر دول اروپايى 
و امريكايى به جاى رساندن سالح و كمك هاى اطالعاتى براى سهل 
كردن كار هدفگيرى بيمارستان ها و مدارس و غيره، موضعى انسانى و 
قابل قبول مى گرفتند، اگر رسانه هاى گروهى امريكايى و اروپايى در 
عوض پخش سخنان تكرارى و سراسر كذب و تهوع آور مدافعان 
خونريزى هاى اسرائيل به وظيفة خبر رسانى عمل مى كردند و چنين 
سرسامى  به وجود نمى آوردند، آدم هاى تنهايى چون من نيازى به 

برآوردن فرياد نمى ديدند.

پاسخ: متاسفانه اثرات جنگ بسیار ناراحت كننده است ولى الزم است 
به فاكت هاى زیر توجه داشت:

الف - هیچ كشورى جز اسرائیل و در هیچ جنگى تا كنون مشاهده 
نشده است كه يكى از طرفین جنگ هم چنان آب و آذوقه آن هم به 

صورت روزمره براى طرف مقابل روانه كند.
ب- ارتش دفاعى اسرائیل از قبل با تلفن و تكست و اعالمیه كتبى به 

غیرنظامیان هشدار مى دهد كه محل احتمالى برخورد را ترك كنند.
یا آتش بس هاى متعدد  كه  این طرف فلسطینى بوده و هست  پ- 
پیشنهادى مصر را نمى پذیرفت و یا به صورت مكرر آتش بس ها را نقض 
مى كرد و سبب توقف در یارى رسانى به افراد غیرنظامى  فلسطینى ها 

مى شد.
ت- ناگفته نماند كه نیروهاى حماس با چوب و چماق غیرنظامیانى 
را كه مى خواستند  محل جنگ قریب الوقوع را ترك گویند به شدت 
مصدوم و مجروح مى كرد  و از فرار آنها از مهلكه جلوگیرى مى نمود، 
مبادا تعداد تلفات غیرنظامیان كم شود و خواسته حماس در مظلوم نمایى 

برآورده نشود.
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=TMwux0kpOwc
ث- نیروهاى حماس در طول جنگ اخیر دهها نفر از مخالفان (كه 
برخى از آنان را جاسوس اسرائیل عنوان كرده اند) خود را در مال عام اعدام 
نموده و پاى بسیارى از هواداران محمود عباس را به رگبار گلوله بسته تا 
از تحرك انان در سطح شهر جلوگیرى به عمل آید معلوم نیست كه خانم 
امیرشاهى مسئولیت این تلفات را بر عهده چه كسى گذاشته اند؟ هم چنین 
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خانم امیرشاهى این باور غلط را پراكنده اند كه اهالى غزه توان خروج از ادا

منازل خود را نداشتند پس مردم چگونه مى توانستند براى تماشاى مراسم 
اعدام به خیابانها و مساجد بیایند.

ث- آمريكایى ها فقط براى امنیت جان اسرائیلیان غیر نظامى  بودجه براى 
پروژه ضد موشكى گنبد آهنین را افزایش دادند و در مقابل به مردم غزه 

نیز كمك مالى بشردوستانه نمودند.

اميرشاهى: اگر رسانه هاى گروهى امريكايى و اروپايى در عوض 
مدافعان  آور  تهوع  و  كذب  سراسر  و  تكرارى  سخنان  پخش 
خونريزى هاى اسرائيل به وظيفة خبر رسانى عمل مى كردند و چنين 
سرسامى  به وجود نمى آوردند، آدم هاى تنهايى چون من نيازى به 

برآوردن فرياد نمى ديدند.

پاسخ: اكثریت رسانه هاى گروهى امريكایى و اروپایى با نادیده گرفتن 
واقعیات و با پشتیبانى هاى بى دلیل از تروریستهاى فلسطینى افكار عمومى 

 جهان را برعلیه اسرائیل و دولت اسرائیل برانگیختند.

مقايسه تاريخى تطبيقى: 
اكثریت قریب به اتفاق رسانه هاى اروپایى و امريكایى با پشتیبانى از 
خمینى و هواداران بنیادگراى او و ارتقا خمینى ضدبشر به عنوان يك 
قدیس سبب شدند كه افكار عمومى  جهان را علیه رژیم سابق بویژه دولت 
اصالح طلب شاپور بختیار برانگیزانند، كه در نهایت سبب سقوط این 

دولت و برآمدن جمهورى اسالمى و فجایع 35 سال گذشته شده است.

h t t p : / / s h o p p i n g . k e t a b . c o m / a d d p r o d .
asp?id=91413&cat=1&pgs=1&pic=A

اميرشاهى: امروز من و ميليون ها چون من اعتقاد راسخ داريم كه 
بلند كردن صداى اعتراض و ابراز نفرت نسبت به كشتار خونين مردم 
غّزه وظيفه تمام كسانى ست كه بويى از انسانيت برده اند و بر اين 
عقيده ايم كه اعتراض و نفرت را مى توانيم با بايكوت كردن اجناس 
اسرائيلى مثمر ثمر كنيم. به عالوه معتقديم كسانى كه حرفشان بردى 
دارد و سكوت كرده اند و دولى كه قدرتى دارند و بر دادخواهى مردم 
فلسطين گوش بسته اند در انظار جهانيان و در قضاوت تاريخ شريك 
جنايات اسرائيل قلمداد مى شوند. از جمله وسائل و ابزار تكرارى 
دولت اسرائيل است كه هر گونه مخالفتى با رفتار و اعمالش را به 
دشمنى با «مذهب»ش تعبير كند كه مداوماً آن را با «قوم» يگانه جلوه 
مى دهد و صحبت جهاد و جنگ صليبى به ميان مياورد. ولى روشن 
است كه مخالفت من و امثال من ادنى ارتباطى با مسلك و مذهب 
ندارد – بى شمارند يهوديانى كه چون من و امثال من فكر مى كنند، 
چون من و امثال من اسرائيل را مقصر مى دانند، چون من و امثال من 

خواهان عدالتند و بس.

پاسخ: امروز ما یهودیان و مردم آزادیخواه جهان اعتقاد راسخ داریم كه 
بلند كردن صداى اعتراض و ابراز نفرت نسبت به آن چه كه علیه كشور 
مظلوم اسرائیل و ملت مظلوم یهود و هم چنین ملت مظلوم فلسطین كه در 
چنگال مشتى تروریست اسیر هستند وظیفه تمامى كسانى است كه بویى 
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پرونده 
از انسانیت برده اند و بر این عقیده ایم كه با اعتراض جلوى نفرت پراكنى 
گروه هاى تروریستى فلسطینى را مى توان گرفت و به عالوه معتقدیم 
كسانى كه حرفشان بردى دارد و سكوت كرده اند و دولتهایى كه قدرتى 
دارند و بر دادخواهى اسرائیلیان و یهودیان گوش بسته اند در انظار جهانیان 

و قضاوت تاریخ شريك جنایات این تروریست ها خواهند بود.

مقايسه تطبيقى: 
عدم پشتیبانى اكثریت رسانه هاى اروپایى و امريكایى از فرداى انقالب  
سال 1357 و به قدرت رسیدن جمهورى ضد بشرى اسالمى  از مردم 
مظلوم ایران سبب قربانى شدن هزاران هزار ایرانى شده است و بدون 
تردید این رسانه ها و افرادى كه حرفشان برد داشت ولى سكوت كردند 

در جنایت هاى جمهورى اسالمى  شريك و سهیم هستند.
اگر كسى خواهان عدالت است ابتدا و در طى تمامى  این سالها مى بایست 
از حماس مى خواست كه منشور ضد بشرى خود دال بر كشتن همه 

یهودیان را به كنارى بگذارد.
هم چنان كه خانم مهشید امیرشاهى در اعالمیه 50 نفر فتواى قتل سلمان 
رشدى توسط خمینى را محكوم كردند در این جا نیز اگر به سرنوشت 
انسان و انسانیت به طور كلى و نه فقط به سرنوشت فلسطینى ها عالقمند 
بودند مى بایست اعالمیه اى در نفى منشور حماس مى دادند و از طرق 

مختلف تالش مى كردند كه حماس از این هدف دست بردارد.
دلیل دیگر عدم اگاهى خانم امیرشاهى از تاریخ یهود این جا به درستى 
نمایش داده شده است كه ایشان یهودیت را فقط به عنوان يك مذهب 
مى شناسند در حالى كه یهودیان بسیارى در جهان وجود دارند كه داراى 
گرایشات گوناگون مذهبى و مسلكى هستند معذالك حالت قومى  خود 

را در طول هزاران سال حفظ كرده اند.
پرسش اساسى از خانم امیرشاهى در این جا این است كه چرا خانم 
امیرشاهى جهاد و جنگ صلیبى را به اسرائیل نسبت داده اند در حالى 
قانون اساسى جمهورى اسالمى از  بمانند  كه جهاد در منشور حماس 

هدف هاى اصلى انان به شمار آمده است.

اميرشاهى: اسرائيل هرگز سر صلح نداشته است و در خونى كه 
از بى گناهان ريخته تخمى  افشانده است كه بيخ و بن راه حل «دو 

كشور»ى را هم خشكانده است.

پاسخ: تاریخ چیز دیگرى مى گوید: اسرائیل با هر كس كه مى خواهد 
كه سوداى صلح نداشت و  با عبدالناصر  كرده است  كند صلح  صلح 
مى خواست یهودیان را به دریا بریزد نمى توانست صلح كند ولى با مرحوم 
انورسادات كه صلح طلب بود صلح كرد و تمامى صحراى سینا را به مصر 

بازپس داد و هم چنین است صلح پایدار با كشور اردن هاشمى.

اميرشاهى:  تغييرى اساسى، حياتى است تا اوضاع بدين منوال نماند. 
آنچه مسلم است اين است كه چه اسرائيل بخواهد چه نخواهد عمر 
رژيم آپارتايدى كه دست پخت اوست به سر آمده است و پايانش 
نيز به گمان من مشابه انجام آپارتايد افريقاى جنوبى مى بايست باشد.

پاسخ: اسرائیل بر اساس نهضت ناسیونالیستى صیونیزم پایه گذارى شده 
است و بر همین اساس تا كنون به حیات خود ادامه داده است. مجمع 
عمومى سازمان ملل متحد در سال 1975 با نفوذ اعراب و مسلمانان طى 
تصویب قطعنامه اى صیونیزم را يك نهضت نژادپرست نامید ولى در سال  
1991  با وقوف بر واقعیات با صدور قطعنامه دیگرى قطعنامه پیشین را 

ملغى كرد.
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_

General_Assembly_Resolution_3379
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_

General_Assembly_Resolution_4686/

مقايسه تطبيقى: 
اكثر كشورهایى كه هر بار علیه ملت ایران و به نفع جمهورى اسالمى 
 در مجمع عمومى  سازمان ملل موضع گرفته اند همان كشورهایى بوده و 

هستند كه صیونیزم را يك نهضت نژادپرستانه اعالم كرده اند.
 

اميرشاهى:  يعنى نه در تقسيم آن خاك به دو كشور سياه و سفيد 
يا عرب و جهود، بلكه با به وجود آوردن حقوق مساوى براى همة 
شهروندان و همة ساكنان آن خاك – با شعار مردم آپارتايد افريقايى 
كه رهبران فرهيخته اى چون دوكلرك و ماندال داشتند – يعنى يك مرد، 
يك زن، يك راى – تا آينده اى براى آن سرزمين ميسر باشد و فلسطينى 

نيز چون يهودى امكان زندگى پيدا كند. 

پاسخ: تجربه تاریخى و عملكرد حال حاضرملت هاى اسالمى  نشان 
با غیرمسلمانان را  برابرى خود  این ملت ها هرگز  كه  دهنده آن است 
نپذیرفته و همواره درصدد اخراج، برقرارى قوانین تحقیرآمیز موسوم به 
اهل ذمه و یا حتى كشتار غیر مسلمانان بوده اند و رهبران فرهیخته و 
سكوالرى  قابل مقایسه با  دوكلرك، ماندال را از میان خود رانده اند و هم 
اكنون نیز در حال ریشه كن كردن آثار و اندیشه هاى این نوع رهبران از 

میان خود هستند
یهودیان اسرائیلى حاضر نیستند سرنوشت خود را با سرنوشت افرادى 
گره بزنند كه مانند خانم امیرشاهى آنان را حتى در پندنامه تخیلى خود 

«جهود» خطاب مى كنند و به آنان توهین مى كنند.
نه اعراب اسرائیلى و نه یهودیان اسرائیلى خواهان زندگى تحت حكومتى 
مانند حكومت تروریست هاى اسالم گراى حماس و سازمان هاى مشابه،كه 

مایل به دموكراسى و حكومت مردم بر مردم نیستند، نخواهند بود. 
h t t p : / / w w w . y n e t n e w s . c o m /

articles/0,7340,L-4473953,00.html
و شما خانم امیرشاهى بهتر است نخست در جهت اصالح خود و 
سپس در جهت آمال و آرزوهاى اكثریت ایرانیانى باشید كه در مجموعه 
تظاهرات سال  2009 به بعد با شعار «نه غزه نه لبنان، جانم فداى ایران» 
مسیر راه را در جهت گیرى ما نسبت به رویدادهاى منطقه ى خاورمیانه 
روشن نموده اند. بنابراین بهتر است به اصالح میهن از دست رفته خودمان 

بپردازید و دیگر براى سایر مردم جهان نسخه تخیلى صادر نفرمایید.
«مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان»
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پرونده

واكنش برخى از رسانه ها به پاسخ به مقاله 
خانم مهشيد امير شاهى 

سخن روز
نامة وارده

دسته اى كه خود را «گفتمان ایرانیان یهودى» (!) خوانده است (نامى كه هیچ 
معنایى ندارد)، با امضاى چهار نفر (كه به شهادت نشریات محلى یهودى، طى 
جنگ اخیر غزه در جلب پشتیبانى براى كشتارها و بمبارانهاى اسرائیل فعال 
بوده اند) نامه اى براى ما فرستاده است، مدعى پاسخگویى به مقالة «صحبت 

از مذهب نیست صحبت از عدالت است» به قلم خانم مهشید امیرشاهى.
نامه اى آشفته در حد و حكم بخشنامه هاى تبلیغاتى اسرائیلى ها، با همان 
كليشه هاى جاودانه از قبیل: زدن تهمت یهودستیزى به منتقدان اسرائیل! مظلوم 
نمایى طرف مهاجم! تقلیل مقاومت تمام فلسطینیان به گروه حماس! قلب ارقام 
و آمار و مقايسة تعداد كشته هاى واقعى فلسطین با كشته هاى فرضى اسرائیل! 
ادعاى اينكه اسرائیلیان نه فقط زمین كسى را غصب نكرده اند، بلكه نیمى از 
سرزمینهاى آبأ و اجدادى خود را به فلسطینیان بخشیده اند! بازخواست كه 
چرا نویسندة مقاله از فلسطینیان دفاع كرده است و نه از دیگران! و در نهایت 
شكایت از اينكه چرا در مقالة مزبور از یهودیان با نام جهود و به عنوان گروه 

مذهبى سخن رفته است!
این نوع تبلیغات از سوى رسانه هاى صهیونیستى و سخنگویان دولت 
اسرائیل، در سراسر جهان هر روز مكرر و مالل آور، پراكنده میشود و ما 
اصالً در خور انتشارش نمیدانیم، بخصوص وقتى با بضاعتى اینچنین مزجات 

و زبان آورى هایى این اندازه سخیف همراه باشد. اشاره به این افراد، فرصتى 
است براى یادآورى اينكه عمر كسب مشروعیت از جنایات شصت سال 
پیش و هوچیگرى بر سر انتقادات واردى كه دولت اسرائیل نمیپسندد، به سر 
آمده است. كشورى كه وزیر كابینه اش وعدة چشاندن مزة هولوكاست را به 
فلسطینیان میدهد، وكيل مجلسش به سربازان توصیه ميكند زنان و كودكان 
فلسطینى را نشانه بگیرند و جوانان برومندش در ارتفاعات مسلط بر میدان 
جنگ، به تماشاى بمبارانهاى بى امان ارتش اسرائیل میروند و پايكوبى ميكنند 
كه فردا مدارس در غزه تعطیل است چون دیگر كودكى نمانده كه به مدرسه 
برود، در موقعیتى نیست كه بخواهد از سابقة جنایات نازى ها، براى مظلوم 
جلوه دادن خویش سؤاستفاده كند. نوسوادانى هم كه از درك معناى كلمة 
جهود عاجزند و از سر ناتوانى دست به قلم شده اند، در مقامى نیستند كه 
بتوانند تابشهاى معانى كلمات را به يكى از بزرگترین نثرنویسان زبان فارسى 
یاد بدهند - دادن تاوان بیسوادى دیگران بر ذمة خانم امیرشاهى نیست. و 
باالخره كسانى كه خودشان جز در فكر اسرائیل نیستند، جز در راه منافع 
كشور اسرائیل گام برنمیدارند و جز براى دولت اسرائیل، براى كسى گروهى 
و ُملكى، پول و دالر نمیفرستند، بى احتیاطند اگر به ایرانیان درس حفاظت 
از منافع ملى را بدهند و یا از دیگران حساب بخواهند كه چرا به وضعیت 

فلسطینیان توجه دارند و به مصیبت دیگر مظلومان نه. 
ایران لیبرال

پس از انتشار و باز نشر مكرر نوشته مهشيد امير شاهى در سايت هاى 
گوناگون كه عموما نيز زير اسامى نزديك به جريان فكرى دفاع از ملى 
گرايى، سكوالريسم و آزادى بيان براى ايران منتشر مى شوند و براى 
اعتبار بخشى به خود، از عكس و اسم چهره هاى ملى ايران همانند دكتر 
محمد مصدق بهره مى برند، موسسه گفتمان ايرانيان يهودى، پاسخنامه 
مستدل خود را به همه مديران اين مراكز اطالع رسانى ارسال كرد كه در 
كمال شگفتى نه تنها در اكثر موارد گردانندگان اين سايت ها از نشر جوابيه 
مقاله خانم امير شاهى سر باز زدند كه در يك مورد (سايت ايران ليبرال - 
كه خود را پيروان دكتر مصدق براى براندازى نظام سياسى موجود ايران و 
جايگزينى آن با نظامى دمكراتيك و ليبرال و الئيك معرفى كرده است)  با 
نگارش مقاله اى زير عنوان - نامه وارده- در بخش سخن روز خود، كمال 

بى انصافى رسانه اى را به تصوير كشيد.
آنچه واضح است اينكه هر عقل سليمى معناى آزادى و دموكراسى را 
درك مى كند و مى داند حق بيان از نخستين شاخصه هاى همه جوامع 
دموكراتيك شناخته مى شود. اما افسوس براى ما كه هنوز هم بسيارى 
گروه ها و رسانه هاى در اختيار ايشان، تنها دركى كه از دموكراسى در ذهن 

دارند، تاييد يك جانبه نظرات خودشان است.
به هر روى خواندن اين مقاله كوتاه از سايت ايران ليبرال براى درك 
درست تر از حقيقت پنهان در ساختار و شالوده فكرى جامعه استبداد زده 

ما خالى از آموختن نيست.
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در قلمرو فرهنگ

خواندن عادتى است شبيه 
نفس كشيدن

 به همين جهت همواره در خفقان دست و پا مى زنيم
كتاب را كه باز مى كنى

دو بال يك پرنده را گشوده اى
پرنده اى كه از زمین ترا به شهرهاى دور

ترا به باغ هاى نور مى برد
ز هر كجا كه بگذرد به ارمغانى از خود

به خانه ى تو روشنى مى آورد 
گشوده باد بال هاى مهر او
كه جاودانه بر فراز مى پرد

این شعر بسیار زیبا و كم خوانده شده را از 
گزارش  مقدمه ى  براى  آوردم  مشیرى  فریدون 
انجوى شیرازى كه با نام «حدیث كتاب و كتابفروشى» نوشته است پیرامون 
پیدایش كار نشر كتاب در تهران صد سال پیش، از بازار بین النهرین تا رو 
كوچك بود و امروز  به روى دانشگاه، كارى كه صد سال پیش ظاهراً 
دردهاى  از  بسیارى  دلیل  آن  به  بى توجهى  كه  مهم  بسیار  حرفه ایست 
اجتماعى امروز ماست كه در این مقاله مفصل پنجاه و چند صفحه اى به 
برخى از فراز و نشیب هاى آن پرداخته است. مردمى كه به شغل كتاب روى 
مى آوردند یا به خاطر ذوق شخصى بود یا به دلیل ارثیه خانوادگى كه از 

نسلى به نسل دیگر منتقل مى شد.
قبل از شهریور بیست بیشتر كتاب فروشى ها كاالهایشان را در خورجین 
االغشان بار مى كردند تا در محله هاى مختلف به تعداد معدود كتابخوان هایى 
كه مى شناختند كتابى بفروشند. عالوه بر االغى ها روزهاى جمعه نیز در 
كتاب  بازار  همین  در  و  مى افتاد  راه  كتابى  بازار  شاه  مسجد  پیشخوان 
دوره گردها گنجینه هاى بزرگ و مهم خطى را عرضه مى كردند و خریداران 
زرنگ تر و باهوش تر از فروشنده ها آن را مفت مى خریدند و دالل هاى 
فرهنگى به سفارش كتابخانه هاى مهم اروپا و امريكا آن را از كشور خارج 
مى كردند و حاال محققین ما براى دسترسى و استفاده از آن كتاب ها باید 

راهى آن دیارها شوند. اما بعد از شهریور بیست به دلیل تاسیس دانشگاه 
و پیدایش احزاب سیاسى و افزایش با سوادها به تدریج و الك پشتى بر 
رونق بازار كتاب افزوده شد/ كتاب فروش ها در جستجوى كتابخوان ها به 

مخبرالدوله و شاه آباد و ناصرخسرو نقل مكان كردند. 
و با آنكه از حرمت و اعتبارى برخوردار بودند اما از هر صد كتابفروشى 
شاید فقط ده یا پانزده نفرشان موفقیتى نسبى داشتند و اكثر بقیه بخاطر 
واخواست شدن سفته ها ورشكست شدند. بعد از وقایع 28 مرداد 1332 
و اعمال سانسور و تلقى فلط خانواده هاى صدمه دیده از وجود كتاب در 
خانه ها، بار دیگر این شغل سست شد و نارسایى چاپ و كندى فروش 
در روحیه دست اندركاران كتاب اثر منفى گذاشت. نصرالدوله سبوحى 
يكى از اولین روساى اتحادیه ناشران و كتابفروشان تهران در مورد این 
حرفه با خنده اى تلخ گفت، كتابفروشى عمر نوح، صبر ایوب و گنج قارون 
مى خواهئ، عمر نوع كه آرزو كنى با سوادهاى كشور آنقدر زیاد شوند 
كه نیازمند به خرید كتاب باشند، صبر ایوب كه كتابى با تیراژ 1000 جلد 
آنقدر در انبار بماند و سالى 100 تا 200 جلد آن به فروش برود تا تمام 
شود و گنج قارون كه ناشر با پر شدن انبارش از كتاب ورشكست نشود 
و كارش متوقف نگردد و مجبور به خودكشى نباشد/ كلمات قصارى كه 
شامل حال كتابفروشان ایرانى در هر كجاى دنیا مى شود، به یادم آمد كه 
در همان سال هاى اول مهاجرت در برجى بلند كه نام آن را «ساختمان 
ایرانیان» گذاشتند كتابفروشى كوچكى شروع به كار كرد پایین تپه  خانه باز 
سر راهمان به همه جا، شوهرم با شگفتى و افتخار مى گفت كه این مهندس 
جوان كه اقدام به كارى چنین بزرگ كرده از همكاران اوست، ما براى يك 
دیدار كوتاه و بدون تصمیم قبلى و من بدون كتاب هایم آمدیم و ماندگار 
شدیم، دكتر مهدى آقا زمانى (همكار من در مجله ایرانشهر) مى گوید: اسم 
دربدرى هاى ما را گذاشته اند سفر، ما با طوفان از شهرى در هر كجاى 
سرزمین مان به شهرى در هر كجاى دنیا رفتیم، با چمدانى سنگین از آرزوها، 
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در قلمرو فرهنگ 
به غربت رفتن سفر نیست، در آوارگى ها پیر مى شویم (كه ما شدیم).

داشتم مى گفتم: احداث كتابفروشى در آن زمان به وسیله مهندس بیژن 
خلیلى و یارانش نعمتى عظیم بود براى شیفته گان كتاب، ما در غریبستان با 
كتاب هاى شركت كتاب تنها نبودیم، آقاى خلیلى شما گنج قارون نداشتید 
اما با صبر ایوب آن دكه كوچك امروز تبدیل به عظیم ترین كتابفروشى 
ایرانى در سراسر جهان شده است. براى شما و همگى همكارانتان آرزوى 
عمر نوح دارم. راست مى گوید نادر نادرپور: در سرزمین ناشناسان آنقدر 
ماندم كز من كسى با چهره اى دیگر پدید آمد. من این چهره ى دیگر ایرانیان 

كوچ كرده به غریبستان را بسیار دوست دارم و بسیار مى ستایم.
در آن سال ها كتابفروشان كه از بى میلى مردم به مطالعه و ركود بازار كتاب به 
امان آمده بودند هر چند وقت يكبار دست به ابتكارى تازه مى زدند. از جمله 
كانون معرفت كه انبار كتابفروشى اش پر شده بود. بخت آزمایى (التارى) كتاب 
براه انداخت. هر كس مى توانست با پرداخت يك تومان قرعه اى بردارد و 
صاحب يك كتاب صدتومانى شود. كانون معرفت در الله زار و در مركز تاثر و 
كافه هاى ساز و ضربى بود كه جمعیت تهرانى و مسافر شهرستانى را به طرف 
خود مى كشيد. بیشتر مردم به نیت مفت خورى و به طرح كتاب هاى گران كه 

در بین كتاب ها كم نبود این يك تومان را مى دادند. 
آقاى كاشى چى مدیر موسسه انتشاراتى گوتنبرگ مى گوید تصورم این بود 
كه این كارها دور از شان حرفه ى مقدس كتابفروشى است اما انبار ما هم پر 
از كتاب بود و به پول نقد براى گردش سرمایه نیاز داشتیم و باید دست به 
ابتكار بهترى مى زدیم. كتاب فروشى خلوت ما در كنار دكه هاى عرق فروشى 
بسیار زیاد و بسیار شلوغ و پر ازدحام خیابان الله زار و منوچهرى بود. 
مقایسه اى بین كار عرق فروشى و كتابفروشى كردم و طبقه فرهنگى مملكت 
را قلقلك دادم. با يك حساب سرانگشتى وزن هر كيلو كتاب هشت تومان 
بود و عرق بطرى 10 تومان روى يك كاغذ نوشتم: «قیمت يك بطرى عرق 
را بدهید و يك كيلو كتاب بخرید يك بطر عرق نشئه موقت دارد و كتاب 
ارزش دائمى» این نوشته را حكاكى كرده و به تمام در و دیوارهاى شهر 
تهران انگ زدیم. از همان فردا هجوم خریداران آغاز شد. مجله ى توفیق 
يك صفحه اش را با طنز و كاریكاتور به ابتكار ما اختصاص داد و با ما و 

اهل كتاب شوخى كرد كه تبلیغات بسیار خوبى بود.
مطبوعات دیگر هم با چاپ مقاالت و گزارش ها و نقدها به كمك ما 
آمدند و این شوك اجتماعى آنچنان رونقى به مغازه ها به ما داد كه تمام 
كتاب هاى انبار به فروش رفت و ما ناچار چندین كتاب پرفروش را تجدید 
چاپ كردیم و كيلویى فروختیم. پس از مدتى دولت هفته كتاب را ابداع 
كرد. ناشرین صاحب نام از بس پاى سفته هاى واخواستى كتاب فروشان 
غصه مى خوردند از فروش نقدى كتاب هایشان در این هفته، سالمت كار 
يكسال خود را تضمین مى كردند. البته همه ى این ابتكارات به حرفه نیمه 
جان نشر كتاب در ایران رمقى مى داد. اما نه آنچنان و بازار كتاب همچنان 
نیمه جان بود و كسى «جدى» به این حرفه توجهى نداشت و براى آن 
اعتبارى قائل نبود حتى بانك ها با بى حرمتى و ظالمانه این حرفه را تحقیر 
مى كردند و كار پردازهایشان كتاب را كاغذ باطله به حساب مى آوردند و 

سرمایه محسوب نمى كردند. 
حتى روشنفكران ما به طور عام كتاب نمى خوانند آقاى انجوى شیرازى 
مى گویند آقاى ... از رهبران اعتصاب يكى از پر سروصداترین حرفه ى 

روشنفكرى در انقالب سال 57 است. وى عالوه بر تحصیالت عالیه، يكى 
از روزنامه نگاران قدیمى و از وكالى صاحب نام دادگسترى است امروز 
مى گوید: هر چه بیشتر كتاب مى خوانم بیشتر به بیسوادى خودم پى مى برم 

و حیرت مى كنم آن سال هاى كار چقدر بى سواد بودم!! 
شكى نیست كه كار كتاب تجارت و فرهنگ تنگاتنگ است و ذبیح اهللا 
منصورى این واقعیت تلخ را مى دانست كه كتاب هاى قلمبه سلمبه روشنفكر 
مى كند.  ورشكست  را  ناشران خود  اندك  فروش  و  كم  تیراژ  با  پسند 
منصورى كوشید لذت مطالعه را در خواننده تزریق كند. نوكتاب خوان ها 
كه از كتاب هاى تب آفرین انقالبى قبل و بعد از انقالب خسته شده بودند 
خوراك تازه مى خواستند، مى خواستند بخوانند و مى خواستند بدانند، تخیل 
عظیم و نثر ساده منصورى خوراك خوبى بود براى مردمى كه دانشگاه 
دیده نبودند كه از همان آغاز با ادبیات جادویى گارسیا ماركز آغاز بخواندن 
كنند. پس به سراغ منصورى رفتند و چنین شد كه پدیده اى به نام ذبیح اله 
منصورى پدید آمد، چه باك و چه ضرر مردى كه 7 سال از 89 سال عمر 
خود را صرف نویسندگى كرد و 1200 كتاب نوشت طبیعى است كه موفق 
شود بازار كتاب را از دست همه خارج كند. اما حتماً طبیعى نیست كه به 
عنوان نقد و یا دست كم گرفتن كارهایش او تحقیر كنند اولین چهره ى 
سرشناسى كه به این پدیده ى شگفت انگیز پرداخته، دكتر رضا براهنى است 
كه بى رحمانه كار این فرد زحمتكش و بى ادعا را ناچیز مى شمارد. مى گوید 
او يك عده كتابخوان هاج و واج را به ناكجا آباد خاصى رهنمون مى شود كه 
«در اعماق جهان عقده هاى سركوب شده به وسیله ى انقالب سر مى گشاید 
و حضرات كتابخوان با شاه و ملكه و در بایان میعاد و میثاقى نو مى بندند. 
جالب است اشاره كنم كه دكتر براهنى خود رمانى انتشار داده در 1300 
صفحه با نام بسیار زیباى «رازهاى سرزمین من» و جالب تر است بدانید 
كه بخش مهمى از «رازهاى سرزمین ما» به زندگى خصوصى شاه ارتباط 
دارد پیرامون مسائل تختخوابى شاه و تیمسارها و وزرایش. نویسنده آگاه 
و سرشناس مطبوعات به ما آگاهى مى دهد كه شاه عیاش و هرزه مبتال به 
بیمارى هاى مقاربتى بوده و از آن باالتر از طریق معشوقه هایش این ميكروب 
و كثافت را در سطح جامعه ایران پخش كرده است. راستى معلومتان شد كه 
از چه زمان ما شروع كردیم به تحقیر بزرگان خود؟ از كوروش لواطه دهنده 
تا محمد رضا شاه ميكروب پخش كن. شاهى را كه 37 سال سرنوشت 
يك مملكت را كه به قول همین مخالفان به تنهایى در دست داشته و در 
تاریخ جهان اثر گذارده و اگر 36 سال بعد از انقالب را كه باز هم به گفته ى 
مخالفان كه از پى آمدهاى سلطنت او مى دانند به آن اضافه كنيم مى شود 70 
و اندى سال، آیا باید چنین بى مایه و مبتذل نقد كرد؟ راستى معلومتان شد از 

كجا به این مى گویند نقد تاریخ و رازهاى مهم سرزمین ما؟
متاسفانه الكتاب بودن ما ایرانیان حقیقت تلخى است كه همه به آن اعتراف 
دارند، دكتر الهى مى گوید خواندن عادتى است شبیه نفس كشيدن، به همین 

جهت همواره در خفقان دست و پا مى زنیم و مى پنداریم كه زنده ایم.
به امید روزى كه هر ایرانى در ماه يك كتاب بخواند تا آن روز من برایتان 
حدیث عشق مى خوانم به آن زبان كه بدانم از زبان نویسندگان مختلف و 
كتاب هاى متعدد محبوس در شلف «شركت كتاب» چشم ها را باید شست 

جور دیگر باید دید.
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در قلمرو فرهنگ 
با حضور حدود 700 نفر و به نحوى باشكوه برگزار شد

مراسم يادبود و گراميداشت سيمين بهبهانى 
در پايتخت آمريكا

«مراسم یادبود و گرامیداشت غزل بانوى شعر ایران زنده نام سیمین 
بهبهانى» به فاصله فقط پنج روز از درگدشت سراینده نامدار و محبوب 
ایران، با حضور حدود 700 نفر از ایرانیان ساكن منطقه واشنگتن بزرگ، 

برگزار شد.
این مراسم بعد از ظهر روز يكشنبه گذشته، دوم شهریور مطابق با 24 
آگوست، به مدت بیش از سه ساعت در هتل WESTIN واقع در منطقه 
تایسونز كورنر، در ایالت ویرجینبا، در حاشیه پایتخت آمريكا، به نحوى 

مطلوب و چشمگیر، برگزار شد.
در این مراسم كه به همت و دعوت هفته نامه «ایرانیان» ترتیب یافته بود، 
دكتر احمد كریمى حكاك استاد ادبیات فارسى دانشگاه مریلند، دكتر فاطمه 
كشاورز رییس دانشكده زبانها و ادبیات دانشگاه مریلند و مدیر «موسسه 
مطالعات ایرانى روشن، دكتر رضا براهنى شاعر و منتقد ادبى سرشناس، 
دكتر رسول نفیسى استاد دانشگاه استریر، و تقى مختار روزنامهنگار قدیمى 
و مدیر و سردبیر هفتهنامه «ایرانیان»، هر يك به گونهاى و از زاویهاى به 
زندگى و شعر سیمین بهبهانى پرداخته و ضمن بررسى ارزشها و ویژگیهاى 
شعر او در عرصه ادبیات فارسى، با اشاره به شجاعت و صراحت بیان وى 
در عرصههاى سیاسى و مبارزاتى، از سیمین بهبهانى بعنوان نمونه و الگوى 

زن امروز ایرانى یاد كردند.

مراسم در تاالر بزرگ هتل WESTIN كه با عكسهاى زیبا و بزرگى از 
سیمین بهبهانى، سبدهاى گل، و دهها شمع روشن آراسته شده بود برگزار 
شد. راهرو وسیع و طوالنى مقابل تاالر نیز با سبدهاى گل، عكسهاى سیمین 
بهبهانى، انوام شمعها و شمعدانیهاى زیبا، و میزهاى پذیرایى (شامل چاى، 

قهوه و انواع شیرینیجات ایرانى) آراسته شده بود.
از ساعت چهار بعد از ظهر اندك اندك دوستداران زنده یاد سیمین بهبهانى 
در محل برگزارى مراسم حضور یافتند و دیرى نگذشت كه انبوه شركت 
كنندگان در مراسم در سرسراى هتل و راهرو مقابل تاالر برگزارى مراسم 
اجتماع كرده و ضمن پذیرایى از خود براى ورود به تاالر آماده شدند. وقتى 
در ساعت پنج بعد از ظهر درهاى تاالر گشوده شد و جمعیتى حدود 700 
نفر روى صندلیهاى ردیفهاى مختلف آن قرار گرفتند، همه با دیدن تزئینات 
و آراستگى سالن و صحنه زبان به تحسین از ترتیب دهندگان و برگزار 

كنندگان مراسم گشودند.
در بروشورهاى چاپ شده براى مراسم كه در اختیار حاضران قرار گرفت 
عالوه بر محتوا و ترتیب اجراى برنامه، لیست اسامى نهادها، موسسات، 
انجمنها، گروهها، مراكز عرضه خدمات تخصصى، و مدیران فروشگاههاى 
ایرانى كه هر يك به گونهاى با هفتهنامه «ایرانیان» در برپایى مراسم همكارى، 
مشاركت و مساعدت كرده بودند به چاپ رسیده و از آنان تشكر و قدردانى 

عكسها از: على خليق
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در قلمرو فرهنگ 

شده بود.
مراسم با خوش آمدگویى شهره عاصمى، بازیگر و كارگردان تئآتر كه 
گردانندگى و مدیریت آن را بر عهده داشت، در حالى شروع شد كه تقریبا 
تمامى صندلى هاى تاالر با گنجایش 650 نفر پر و گروهى نیز در راهرو 

مقابل آن ایستاده بودند.
شهره عاصمى از استقبال كم نظیر مردم از دعوت هفته نامه «ایرانیان» در 
زمانى چنین كوتاه، و نیز از همكارى و مساعدت نهادها و اشخاصى كه در 
برپایى مراسم به نشریه «ایرانیان» یارى رسانده بودند تشكر و قدردانى كرد و 
پس از قرائت شعرى از سیمین بهبهانى به معرفى كار ویدئویى تازه فریدون 
فرح اندوز پرداخت و اعالم كرد كه نمایش ویدئوى مذكور با عنوان «سیمین 
بهبهانى» آغازگر مراسم خواهد بود. این ویدئو را فریدون فرح اندوز، گوینده 
خوش صدا و سرشناس، پس از اطالع از تصمیم هفته نامه «ایرانیان» براى 
برگزارى سریع این مراسم و دعوت از او براى حضور و اجراى برنامه 
در آن تهیه كرد ولى چون بر اساس برنامه اى از قبل تنظیم شده عازم 
لوس آنجلس بود، شب قبل از سفرش آن را به همراه ویدئو دیگرى كه 
وى در آن شعر معروف «دوباره میسازمت وطن» را قرائت كرده در اختیار 

«ایرانیان» گذاشت.
دكتر كریمى حكاك دیگر سخنران این مراسم بود كه در ابتداى سخنان 
خود گفت: بى تردید مجلس امروز خالى از هواى حزنى نیست كه فقدان 
سیمین، این شاعر بزرگ و بانوى مبارز، پدید آورده است. این حزن هم 
يك شبه دست از سرمان برنخواهد داشت؛ مولوى راست میگوید: مهلتى 
بایست تا خون شیر شد. از سوى دیگر، اما، میتوان تصور كرد كه جسم 
سیمین را به خاك نسپردند، بلكه در خاك كاشتند. و باز با امداد از خیال 
خالق مولوى میتوان زمزمه كرد: «كدام دانه فرورفت در زمین كه نرست / 

چرا به دانه انسانت این گمان باشد.»
دكتر حكاك در ادامه گفت: این همه به كنار، این روزها شاهد تالش 
فرهنگى بزرگى هستیم تا سیمین را با عبارتى به لقبى الیق شان او بنامیم: 
«مادر ملت»، «مادر ایران»، «شیرزن ایرانى»، «بزرگ بانوى غزل یا شعر»، 
«نیماى غزل»، و جز اینها. بعضى از این القاب او را در مقام يك بانوى 
ایرانى آزاده و آزادیخواه توصیف ميكند، و بعضى دیگر نقطه تاكيد را بر 
كار اصلى و كارنامه زندگى او، یعنى شاعرى، میگذارد. در اینجا نیز میتوان 
این هر دو را در عبارتى كه خود سیمین در مفاخرهاى معروف گفته است: 
«جان دالراى غزل، جسم شكيباى زن» خالصه كرد. میتوان تصور كرد كه 

فردوسى نیز لقب «حكيم»، سعدى نیز لقب «استاد سخن»، و حافظ نیز لقب 
«لسان الغیب» را در چنین فرایندهایى كسب كردهاند؛ آنگاه كه فرهنگى به 
تمامى قد برمیافرازد، جهانى را به خود میخواند، و به زبان حال میگوید: 
ببین مرا با شاهان و حكمرانانم مسنج، مرا با شاعرانم بسنج! من آنم كه اینان 
را در دامان پروردهام! و براستى كه بهاى آدمى به ارزش معشوق اوست!  

دكتر حكایت افزود: بر بنیاد همین باور، امروز كه در حضور شما در سوگ 
حضور سیمین و سور و سرور شعر او با شما سخن میگویم، بر آنم كه او 
را میتوان كتيبه نگار ما و شعرش را «لوح محفوظ» روزگار ما نامید. و سیمین 
این مقام واال را آسان به دست نیاورد. او از نخستین سروده هاى خود درباره 
دغدغه هاى اجتماعى چون فقر و فحشا به روشنى سخن گفت، ستم و 
نابرابرى را نكوهید، و نقطه به نقطه سرگذشت ما، حرف به حرف حیات 
ما، و واژه به واژه تالش ما را به تصویر كشيد. و این همه را در رمزگانى 
خواندنى و ماندنى گنجاند، و با این كار نور و گرمایى به شعر خود بخشید 
كه تا پایان تاریخ با ما خواهد ماند. و مصداق این داعیه را ابیاتى از او شاهد 
مى آورم، آنجا كه گفت: «زانگه كه زبان از پى گفتار گشودیم / تا دامنه عمر 
سرودیم و سرودیم / بر گنج درست سخن نادره كاران / در خورد توان 
خرده ناچیز فزودیم / بودیم و كسى پاس نمیداشت كه هستیم / باشد كه 

نباشیم و بدارند كه بودیم.»
با خاتمه سخنان دكتر حكاك بخش اول ویدئوى شرح حال سیمین 
بهبهانى از زبان خودش كه سال ها پیش توسط تلویزیون «ایران من» تولید 
شده به نمایش در آمد و آنگاه يك قطعه موسیقى تازه و ساخته شده براى 
اجراى زنده در این مراسم، با عنوان «ستاره دیده فرو بست و آرمید، بیا» 
اثر نادر مجد و با نوازندگى و خوانندگى خود او، نواخته شد كه با استقبال 

حاضران روبرو شد.
سپس به دعوت مجرى برنامه، دكتر فاطمه كشاورز رییس دانشكده 
زبان ها و ادبیات دانشگاه مریلند و مدیر «موسسه مطالعات ایرانى روشن» به 
ایراد سخن و پرداخت و گفت: زبان از بیان عمق حضور شاعرانه سیمین 
در متن فرهنگ ما ناتوان است. براى مثال وقتى میگوییم «سیمین، بانوى 
غزل فارسى، از میان ما رفت» فراموش ميكنيم كه سیمین را باید در رده 
تمام شاعران و نه فقط زنان قرار داد، ثانیا اگرچه او غزل سروده اما تمامى 
زبان را جان بخشیده، و نهایتا از میان ما نرفته و هیچ گاه نخواهد رفت. 
شعر شاعرانى چون سیمین را تنها از زبان خودشان باید شنید. دراینجا من 
عدمیخواهم با خوانشى كوتاه از يك غزل سالیان پیش و مقایسه آن با يك غزل 
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در قلمرو فرهنگ 
جدید پنجرهاى هرچند كوچك به جهان سیمین باز كنم و تصویرى هرچند 

گذرا از بالش شاعرانهاش به شما نشان دهم. 
دكتر كشاورز در فراز دیگرى گفت: با این حال این غزل روان، دلنشین 
و سرشار از بازى هاى شاعرانه هنوز اوج بالندگى سیمین نیست. این غزل 
استادانه است اما مهر سیمین را ندارد. مى توانست ساخته رهى معیرى، 
ابوالحسن ورزى، عماد خراسانى و یا غزلسراى استاد دیگرى باشد. این 
زبان، خودآگاهى «من كالم سیمین هستم» را ندارد. در واقع آگاه است كه 
دارد در مسیر غزلسرایان تواناى عصرش حركت ميكند. سیمین درآن زمانها 
هست، خیلى خوب هم هست. اما هنوز «يك متر و هفتاد صدم» از شعر 

این خانه را از آن خودش نكرده. 
روزمره  زبان  كلى  بطور  گفت:  این سخن  توضیح  در  كشاورز  دكتر 
خودآگاه نیست؛ شفاف است؛ خودش را نمیبیند. وقتى به دوستى خطاب 
ميكنيم «ممكنه لطفا اون پنجره را ببندى؟» زبان اصال دیده نمیشود بلكه فقط 
منظور خود را بیان ميكند. شنونده این جمله به این فكر نميكند كه كلمه 
«ممكن» عربى است، یا واژه «پنجره» چه زیباست، یا تصوراتى از این قبیل. 
او فقط برمیخیزد و پنجره را میبندد و حتى حضور زبان را احساس نميكند. 
اما وقتى شاملو میگوید: «آه اى یقین گمشده، اى ماهى گریز / در بركه هاى 
آینه لغزیده تو به تو / من آبگیر صافیام اينك بسحر عشق / از بركه هاى آینه 
راهى به من بجو!» اینجا «ماهى گریز» و «بركه هاى آینه» از شاعرانه بودن 
خود آگاهند. اینجا زبان به ما مى گوید «به من نگاه كن و ببین كه چقدر 
شعر شدهام!» این پدیده خاص شاعران امروز هم نیست. صدها سال پیش 
منوچهرى دامغانى گفت: «ببرم این درشتناك بادیه / كه گم شود خرد در 
انتهاى او» و صدها سال است كه واژه «درشتناك» به خوانندگان فارسى 
زبان خود گفته «درشت» كلمه سادهاى است اما ببینید كه پسوند «ناك» چه 
نگینى از من ساخته و به بركت استادى شاعر اكنون بر حلقه انگشترى این 

بیت چقدر شاعرانه نشستهام. 
دكتر كشاورز گفتار خود را با این اشاره به پایان برد كه: داستان غریبى 
است، تا به خودمان بیاییم رودكى با سیمین همصدا شده و دارد شراب در 
جام میریزد: «تا بشكنى سپاه غمان بر دل / آن به كه مى بیارى و بگسارى!»

با خاتمه سخنان دكتر كشاور بخش دوم ویدئوى شرح حال سیمین 
بهبهانى از زبان خودش به نمایش در آمد و به دنبال آن شهره عاصمى 
پیام خانم مهناز افخمى، وزیر امور زنان در دوران محمدرضا شاه پهلوى 
و مدیرعامل فعلى «بنیاد مطالعات ایران»، ناشر فصلنامه «ایراننامه»، را با این 
توضیح كه وى به دلیل تنگى وقت و برنامه ریزى قبلى موفق به شركت در 
مراسم نشده ولى پیامى براى آن فرستاده است، قرائت كرد. متن كامل این 

پیام به شرح زیر بود:
«سیمین بهبهانى، بزرگ بانوى ادب فارسى، مدافع بى پرواى حقوق بشر 
و خار چشم دشمنان تاریخ و فرهنگ ایران، رخ از این جهان بر بست و 
خیل عاشقان و دوستدارانش را سوگوار كرد. عرصههاى خالقیت و ابتكار 
و تحرك او تنها به دنیاى شعر و ادب محدود نمیشد. ادیبان همروزگارش 
تنها از زیبایى و روانى و تنوع مضامین سروده هایش سخن نمى گویند؛ تنها 
ابتكارش را در متحول كردن ساختار شعر معاصر نمیستایند، از عشق او به 
وطنش نیز یاد ميكنند و از بیپرواییاش در رویارویى با صاحبان قهر و قدرت. 

او شاعر همه فصلها بود و به كمتر از شكوفایى میهناش خشنود نمیشد. 
آشنایى من با سیمین بهبهانى در سالهاى نخست تدریس در دانشگاه ملى 

و كوشش براى ایجاد سازمان دختران دانشجو آغاز شد. به سرعت دریافتم 
كه تالش صد ساله زنان ایران براى تامین حقوق و آزادیهاى خود و در 
نهایت امر رسیدن به برابرى با مردان در جامعه اى باز، پویا و شكوفا، از 

دلمشغولى هاى اساسى و دیرینه سیمین است. 
در آن سال ها شمارى روز افزون از زنان ایران به جنبشى نوین و گسترده 
و  زندگى خصوصى  در  سنتى  تبعیض هاى  و  محدودیت ها  رفع  براى 
اجتماعى خود دست زده بودند. در این دوران انجام مسئولیت هاى دشوارى 
كه در سازمان زنان ایران به عهده گرفته بودم بدون بهره جویى از تجربه و 
دانش زنانى كه از پیشگامان این جنبش بودند ممكن نمیشد. سیمین بهبهانى 
در زمره این زنان بود. او با عالقه و سخاوتى بینظیر در لحظات مشكل به 

یارى ام میآمد و به ادامه كار تشویقم مى كرد. 
با تسلط حكومت اسالمى بر ایران، نخستین و مهمترین قربانى، حقوق، 
آزادى ها، احترام و منزلتى بود كه زنان ایران در طى سال ها با تالش و 
پيكارى پیگیر و تاریخى به دست آورده بودند. سیمین بهبهانى نمونه بارز 
و معرف راستین این زنان بود؛ زنان شیردلى كه آشكار و بى پروا نخستین 
پرچم پایدارى را در برابر دشمنان فطرى حقوق بشر، به ویژه حقوق و 

منزلت زنان، در ایران برافراختند.
سالح سیمین قلم توانا و شورانگیز و افشاگرش بود. بیپروایى او در 
برشمردن بیعدالتیها حد و مرزى نداشت. از مرگ نمیهراسید. هیچ شاعر و 
نویسندهاى چون او، آن هم در تیررس دشمن، سركوبگریهاى حاكمان را 

چنین به صراحت عیان نكرده است. 
سیمین از هر امكان و فرصتى براى باز شمردن نقش تاریخى فرهنگ، 
هنر و ادب ایران در سیر تكامل تمدن انسانى بهره مى گرفت. عاشق سفر 
كردن بود آن هم به سرزمینهایى كه هموطنان كوچیده از وطن تشنه شنیدن 
سرودههاى ناب و دلنشیناش بودند. گرچه میدانست كه گفت و گوى تلفنى 
هم با مخالفان شناخته شده حكومت، به ویژه بیرون از ایران، خطرزاست 
هرگز نه تنها ابایى [از این كار] نداشت نام مخاطبانش را هم به تاكيد تكرار 
ميكرد. او با نهایت اشتیاق دعوت مرا براى عضویت در هیات مشاوران 
«ایراننامه» پذیرفت گرچه میدانست حاكمان این نشریه را ممنوع الورود 
كردهاند. هنگامى هم كه قرار بود شمارهاى از «ایراننامه» به بزرگداشت او 

اختصاص یابد اندك تردیدى در استقبال از آن نكرد.
صد افسوس كه این گرامیترین دوست كه با تمام وجود به اصالت فرهنگ 
و تمدن باستانى ایران زمین باور داشت و كشورش را سراى گل و بلبل 
میخواست نه وادى خشم و خون، بازگشت ایران را به اصل خود ندید. 
اما شكوه باغ و تلولو گل باقى است، و تا از ایران نام و نشانى هست نام 
سیمین بهبهانى و عشقى كه به میهن و مردمانش داشت خاطرهها را پر 

خواهد كرد.» 
پس از قرائت پیام مهناز افخمى، ویدئوى نمآهنگ «چرا رفتى، چرا؟» بر 
اساس شعرى به همین نام از سیمین بهبهانى و با صداى همایون شجریان، 
كه سازنده آهنگ آن تهمورس پورناظرى و كارگردان و سازنده اش باران 
كوثرى است، نمایش داده شد كه با استقبال فوقالعاده حاضران روبرو شد.

در بخش بعدى برنامه، شهره عاصمى به معرفى دكتر رسول نفیسى استاد 
دانشگاه استریر و سخنران بعدى مراسم پرداخت و از وى دعوت كرد تا 

روى صحنه رفته و سخنان خود را ایراد كند.
دكتر رسول نفیسى در ابتداى سخنان رباعى معروف «جامى است كه عقل 
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آفرین میزندش / صد بوسه ز مهر بر جبین 
میزندش / وین كوزهگر دهر چنین جام 
لطیف / میسازد و باز بر زمین میزندش.» 
پى  از  و  را خواند  خیام  عمر  حكيم  از 
آن گفت: منظورم از خواندن این رباعى 
فرهنگ  اصلى  كه خصیصه  سوگوارى، 
مسلط شیعى دولتى در ایران است، نیست. 
بلكه اشارتى است به زیبایى، زودگذرى و 
شكنندگى و در عین حال تصادفى بودن 
و اتفاقى بودن امر حیات. ما محصول این 
كه  حالى  در  هستیم،  بختیارانه  تصادف 
مرگ ما امر مطلق و كامال حتمى است. 
پس امر حتمى سوگوارى پذیر نیست؛ آن 
هم در مورد يك زندگى چنین طوالنى و 

پر بار.
دكتر نفیسى آنگاه گفت: خانم سیمین 
او  زیست.  نيك  و  زیست  دیر  بهبهانى 

در زندگى 87 ساله خود باجى به كسى نداد؛ آواره نشد، و اصول خود 
را فراموش نكرد. و از آن مهمتر، خانم بهبهانى با سودجویى از 41 بحر 
عروضى مهجور نشان داد كه قابلیتهاى این دستگاه عظیم شعر پارسى تا 
چه پایه است. او از كلمات روزمره استفاده فاخر كرد و نشان داد كه با شعر 
كالسيك پارسى میتوان همه گونه مفهومى را، از بزمى تا رزمى، با صراحت 
و قدرت بیان كرد. خانم بهبهانى تداوم بیگسست شعر پارسى و شاعران 

كالسيك است.
دكتر نفیسى در بخش بعدى سخنان گفت: در اینجا میخواهم به دو وجه 
اجتماعى شعر خانم بهبهانى اشاره كنم. نخست، مساله هویت، آزادى، و 
رهایى زن ایرانى است. خانم بهبهانى، در این زمینه، همچون شعر خود، 
تداوم جریان كالسيك شعراى زن ایران چون خانم ژاله عالمتاج قائم مقامى 
و پروین اعتصامى است. اعتراض در شعر او تنها در وجوه عشق خواهى و 
وفاجویى نیست. مقابله رهایى جویانه و بیان آزاد عشق كالبد مدار زن به مرد 
و بر اساس آن شكستن تابوهاى هزارهاى در كار او یافت نمیشود. این سهم 
به خانم فروغ فرخزاد تعلق دارد. خانم فرخزاد چاووش ورود زن ایرانى به 
تجدد و ایجاد هویت جدید بر اساس پرداخت بیپروا به عشق كالبدمدار و 
پرشور است؛ همه آنچه بر زنان ایران حرام بوده و هست. در پرده حرف 
زدن و اشاره نمادین و سالوس جنسى در كار فروغ فرخزاد نیست. هر چند 
خانم بهبهانى در دوران پیش از انقالب اسالمى از عشق بسیار میگوید و 
به لحن زنانه هم میگوید، ولى باز آن بیان در چهارچوب حرمتهاى مرسوم 
زمان است: «بر من گذشتى، سر بر نكردى / از عشق گفتم، باور نكردى 
/ دل را فكندم، ارزان به پایت / سوداى مهرش، باور نكردى...» ولى آنچه 
خانم بهبهانى را شاخص ميكند نه اشعار پیشین او بلكه كار سترگ او پس 

از انقالب است.
در ادامه مراسم، شهره عاصمى پس از قرائت شعر دیگرى از زنده یاد 
سیمین بهبهانى به معرفى ویدئوى تازهاى با عنوان «سیمین بانو بهبهانىـ  
زندگى و شعر» از سهراب اخوان، كارگردان، تهیه كننده و مجرى قدیمى و 

باسابقه برنامه هاى تلویزیونى، پرداخت كه براى نمایش اختصاصى در این 
مراسم در اختیار هفته نامه «ایرانیان» قرار گرفته بود. نمایش این ویدئو نیز با 

استقبال و تشویق حاضران روبرو شد.
با خاتمه نمایش ویدئوى مذكور، شاهین شكيبى، بازیگر و كارگردان 
تئآتر، قطعه تئآتريكال كوتاهى را كه براى این مراسم آماده كرده بود به 
اجرا گذاشت. قطعه مذكور گفت و گویى غمگنانه و عاطفى و پر احساس 
با سیمین بهبهانى پس از درگذشت او بود كه با الهام از شعرى با عنوان 
«تو نیستى كه ببینى»، سروده فریدون مشیرى، و تنظیم آن بصورت يك 
مونولوگ فراهم شده بود كه در مقابل عكس هایى از شاعر و بصورت 

گفتارى خطاب به او اجرا شد و مورد توجه حاضران قرار گرفت.
در بخش بعدى مراسم اثر ویدئویى تازه دیگرى از فریدون فرح اندوز، 
چهره آشناى رادیو و تلویزیون، كه توسط خود او و براى نمایش اختصاصى 
در این مراسم در اختیار هفته نامه «ایرانیان» گذارده شده بود، پخش شد كه 
وى در آن شعر معروف سیمین بهبهانى با عنوان «دوباره میسازمت وطن» 

را قرائت كرده است.
با خاتمه نمایش ویدئوى مذكور، شهره عاصمى از تقى مختار، مدیر 
و سردبیر هفتهنامه «ایرانیان»، دعوت كرد كه روى صحنه رفته و بعنوان 

سخنران بعدى برنامه گفتار خود را ایراد كند.
تقى مختار در آغاز سخنان خود بار دیگر از همه نهادها و مراكز و 
موسسات فرهنگى و تجارى و نیز افرادى كه در برپایى مراسم یادبود و 
گرامیداشت سیمین بهبهانى با او و هفتهنامه «ایرانیان» مشاركت و مساعدت 
كرده بودند تشكر و قدردانى كرد و آنگاه گفت: سخنرانان محترم قبلى هر 
يك از زاویه دید و تخصص فرهنگى و ادبى خود به سیمین بهبهانى، آثار 
و اشعار او و نیز ابداعات و نوآوریها و تاثیرى كه او بر ادبیات ایران داشته 
سخن گفتند ولى من مایلم ضمن گفتار كوتاهى كه خواهم داشت به وجه 
دیگرى از شخصیت این شاعر ملى بپردازم كه به نظرم از اهمیتى فوقالعاده 
برخوردار است و آن نحوه زندگى و درآمیختن هنر و رفتار شخصى و 
اجتماعى او با هم و ارائه يك الگوى تمام عیار «زن امروزى» براى جامعه 
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ایران بود.
مختار با اشاره به این كه مهمترین میراثى كه از سیمین بهبهانى براى ما و 
بویژه زنان ایرانى باقى خواهد ماند طرحى از يك شخصیت ثابت قدم و 
مبارز و خوش فكر است كه با در آمیختن و يكى كردن شعر و اندیشه و 
اعتقادات و نظریات خود با زندگى و رفتارش الگو و نمونه و مدل یگانهاى 
از زن ایرانى پرورش یافته در دامن فرهنگ امروزى و مدرن ایران به دست 
داد. بیگمان شجاعت توام و آمیخته با صراحت، اراده محكم و در عین حال 
صلحورزى و پرهیز از خشونت و مهر به مردم در نزد سیمین بهبهانى از این 
پس بعنوان نمونه و الگویى كمياب و مناسب مورد استفاده نسلهاى امروز و 

فرداى زنان ایران قرار خواهد گرفت.
مختار در ادامه سخنانش و پس از اشاره به این كه متاسفانه بسیارى از 
هنرمندان و ادیبان و چهره هاى سرشناس ادبى و فرهنگى ایران در زندگى 
خصوصى و اجتماعى خود همانى نبوده و نیستند كه در آثار و تولیدات 
فرهنگى و هنرى خود آفریده و عرضه كردهاند، از سیمین بهبهانى و زندگى 
او بعنوان نمونهاى از پایدارى در قول و نظر و ایستادن در كنار مردم و 
سخنگویى از جانب آنها یاد كرد و گفت كه او نمونه و الگوى معرفت، 
فرهنگ، هنر، دانش، مهر به میهن و مهر به مردم بود و همه اینها را در آثارش 
و در طریقه زندگى توام با شجاعت و جسارت و در عین حال بى پیرایه و 
فروتنانه اش به نمایش گذارد و به همین دلیل بود كه از مرزهاى محدود و 
بسته محافل آكادمیك و كانون ها و انجمنها و گروه هاى ادبى و فرهنگى و 
نیز صفحات نشریات تخصصى عبور كرد و با پیوستن به خانواده بزرگ 

يك ملت در قلب يكايك مردم جاى گرفت.
تقى مختار آنگاه به نمونه دیگرى از يك چنین الگوهاى مانا و زنده در 
جامعه ایران اشاره كرد و از  زنده یاد جهان پهلوان تختى یاد كرد كه علیرغم 
این كه پیروزى ها و قهرمانى هایش در عرصه ورزش هم وزن و قابل قیاس 
با بسیارى از كشتى گیران دیگر ایران نبود ولى بواسطه رفتار ویژه اى كه در 
زندگى اجتماعى خود پیش گرفته بود به الگویى بى همتا در دوران حیات 

خود و دوران هاى پس از آن تبدیل شد.
تقى مختار در ادامه گفت: هرگاه هنرمندى، ورزشكارى یا ادیب و شاعر 
و آفرینندهاى بتواند با رفتار و كردار اجتماعى خود از مرزهاى اعتبارهاى 
تخصصى فراتر رفته و در میان جامعه و جمع خانواده به چهرهاى مطلوب 
و آشنا و مورد تقلید و اقتدا تبدیل شود، آنگاه است كه مى توان گفت يك 
چنین شخصیتى الگو و نمونه اى مناسب براى پرورش نسل هاى متفاوت 

است و باید قدر يك چنین الگویى را دانست.
تقى مختار با تاكيد بر این كه سیمین چنین نقشى را بر عهده گرفت و به 
چنین جایگاهى در جامعه ایران رسید از او بعنوان مدلى براى زندگى یاد 

كرد كه با گذر زمان شاید به اسطورهاى نازدودنى تبدیل شود.
مختار در بخش پایانى سخنانش گفت: خیلى از ما شاید با تكنيك هاى 
شعرى او، با عروض فارسى و عربى رایج و بكار رفته در شعر و نوآورى ها 
و سنتشكنى ها كه او در این عرصه كرد آشنا نباشیم ولى همه ما شعرش را 
به روانى میخوانیم، معنایش را درمییابیم، گفته ها و نكته ها و پیام هایش در 
جانمان مى نشیند و اینها همه همراه با شجاعت و جسارت و موضعگیرى هاى 
روشن و محكم او در مقابل جهل و جنون و ظلم و ستم، و نیز مهربانى و 
عطوفت و عشقش به مردم و میهن از او الگویى براى ما مى سازد كه مایلیم 
در هر كار كه هستیم مثل او باشیم و مثل او عمل كنيم. من اطمینان دارم كه با 
پیروى از يك چنین الگویى فرداى ایران خالى از سیمین هاى دیگر نخواهد 

بود زیرا از این مادر دختران شایسته دیگر زاده خواهند شد...
تقى مختار در پایان سخنانش گفت: به گمانم سیمین بهبهانى خود بر این 
نكته واقف بود زیرا در جایى و یا در گفت و گویى به روشنى گفته است: 
«بارها گفته ام و بار دگر مى گویم كه من بعد از مرگم هم در خدمت مردم 
خواهم بود و مرگ نمى تواند مرا از مردمى كه به آنها عشق مى ورزم جدا 

كند.»
پس از خاتمه سخنان تقى مختار، از آنجا كه دكتر رضا براهنى، شاعر و 
منتقد سرشناس ادبى، در مراسم حضور یافته و میان حاضران بود، شهره 
عاصمى از وى دعوت كرد كه او نیز سخنى كوتاه درباره زندهیاد سیمین 

بهبهانى و نقش او در ادبیات و شعر معاصر ایران بگوید.
دكتر براهنى در میان تشویق حاضران روى صحنه رفت و مقابل ميكروفون 
قرار گرفت و با یادى از فروغ فرخزاد و راهگشایى او در شعر زنانه ایران، 
بر اهمیت حضور و شعر سیمین بهبهانى در عرصه ادب ایران تاكيد كرده و 

از او بعنوان يكى از پایدارترین شاعران ایران زمین یاد كرد.
مقیم  صداى  خوش  خواننده  رضوانى،  مینا  مراسم  پایانى  بخش  در 
واشنگتن، با همراهى فریدون كامران پور نوازنده كيبورد، ترانه هاى «گل 
گلدون من» و «دوباره میسازمت وطن» را اجرا كرد و با تشویق حاضران 
روبرو شد. اجراى سرود «اى ایران» توسط وى و همراهى حاضران با او، 

پایان بخش مراسم بود.
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ايرانشهر اقتصادى و سياست بين الملل 

باالخره بانك مركزى اروپا دنباله رو آمريكا شدباالخره بانك مركزى اروپا دنباله رو آمريكا شد
پس از حدود دو سال كه مدیران بانك 
مركزى اتحادیه اروپا (ECB) از اجراى 
با  مقابله  براى  امريكایى  الگوى  كامل 
بحران ركود اقتصادى امتناع مى ورزیدند، 
اقتصادى  قدرتمند  نهاد  این  باالخره 
به  و  گذارده  كنار  را  قبلى  مخالفت هاى 

جاده سیاست هاى امريكایى وارد شد.
***

رئیس  درگى»  «ماريو  تصمیم  اعالم 
مبنى   ،(ECB) اروپا  مركزى  بانك 
به  موسوم  نقدینگى  مضاعف  تزریق  اضطرارى  طرح  آغاز  بر 
(Quantitative Easing) به ماه ها حدس و گمانه زنى پیرامون 

مسیر احتمالى سیاست هاى اقتصادى  اتحادیه اروپا پایان داد.
از  ناشى  شده  خود  سال  سومین  وارد  كه  اروپا  بحرانى  اوضاع 
بى نظمى مالى و ریخت و پاش هاى هنگفت چند كشور حاشیه اى، 
عمدتاً یونان، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا و ایرلند بود كه موجب عدم توازن 
مالى و كسر بودجه هاى شدید در این كشورها گردید و این امر نهایتا 
زمینه ساز بروز حالت ركود شدید (Recession) در قاره ثروتمند 

اروپا گردید.
بسیارى از كارشناسان اقتصادى توصیه مى كردند كه بانك مركزى 
اروپا، به عنوان مجرى اصلى سیاست هاى پولى (Monetary) باید 
همان تدابیر مورد استفاده بانك مركزى آمريكا را تكرار كند و با 
اوراق قرضه  برنامه خرید  به همراه اجراى  بهره ها  از نرخ  كاستن 
دولتى (QE) زمینه الزم را براى حركت مجدد چرخ هاى اقتصادى 

فراهم سازد.
این  به   (Bond) اوراق قرضه  بازار  به  مركزى  بانك  برنامه وارد شدن 
معناست كه بانك مركزى اوراق قرضه اى كه در بازارهاى بورس موجود 
هستند را به میزان زیادى خریدارى مى كند و با این اقدام صدها میلیارد دالر 
و یا یورو بابت این خریدهاى گسترده مى پردازد، پولى كه در واقع از این 
طریق به گردونه اقتصاد كشور (یا كشورها) تزریق مى شود. ورود نقدینگى 
زیاد به مجموعه اقتصاد يك كشور مى تواند زمینه گردش سرمایه، افزایش 
سرمایه گذارى و فعالیت تجارى و باالخره نوعى رونق اقتصادى را ایجاد 

كند.
البته بانك مركزى هرگاه كه شرایط اقتصادى به مرحله رونق مناسب رسید 
مى تواند همان میزان پول تزریق شده را مجددا از گردونه اقتصاد خارج كند 
و با انجام يك روند معكوس، این بار شروع كند به «فروش» اوراق قرضه اى 

كه قبال خریده بود.
این شیوه عملیات بانكى در سطح اقتصاد كالن در امريكا و ژاپن با نتایج 
نسبتا مثبت همراه بوده و موجب بهبود چشمگیر شرایط اقتصادى و مقابله 

موثر با ركود سال هاى اخیر شده است.

اما در اتحادیه اروپا اختالف نظر شدیدى نسبت به لزوم اجراى چنین 
اقدامات  این  با  همواره  آلمان  مشخص  طور  به  دارد.  وجود  برنامه هایى 
مخالف بوده، زیرا رهبران آن كشور معتقدند چنین سیاست هایى موجب 

بروز خطر تورم در اقتصاد اروپا مى شود.
 باالخره با انتشار آمار اخیر مشخص شد كه میزان تورم در اروپا آن چنان 
ضعیف گشته كه كشورهاى منطقه اكنون با خطر تورم منفى و معكوس 

(Deflation) مواجه اند.
همانطور كه تورم شدید براى اقتصاد هر كشورى خطرناك است، تورم 
منفى و زیر صفر نیز نشان از بروز ركود بسیار عمیق و خطرناك در عرصه 
تا مخالفت طوالنى  ارقام موجب گردید  و  آمار  این  انتشار  دارد.  اقتصاد 
آلمانى ها در برابر طرح هاى جدید بانك مركزى اروپا فروكش كند  و احتماال 
همین امر يك دلیل مهم در اتخاذ تصمیم غیرمنتظره آقاى درگى در آغاز 

ماه سپتامبر بود.
همچنین مالقات درگى با خانم ژانت یلن، رئیس بانك مركزى آمريكا، 
فقط چند روز قبل از اعالم سیاست جدید بانك اروپایى این شایعات را 
قوت بخشید كه درگى با توصیه هاى همتاى امريكایى اش تصمیمات اخیر 

را اتخاذ كرده است.
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ادامه بن بست سياسى خطرناك در افغانستانادامه بن بست سياسى خطرناك در افغانستان
ادامه بن بست و بحران سیاسى در عرصه 
داخلى افغانستان مى رود كه بار دیگر چالش 
كشور  این  برابر  در  دشوارى  و  پیچیده 

جنگزده و حتى كل جهان قرار دهد.
پس از حدود سه ماه بازنگرى و شمارش 
مجدد آرا، اختالف شدید بین دكتر عبداهللا 
عبداهللا و رقیب انتخاباتى اش، اشرف غنى 
احمدزاى، بر سر نتایج انتخابات ریاست 

جمهورى همچنان ادامه دارد.
انتخابات ریاست جمهورى براى تعیین 
جانشین حامد كرزاى، طى دو مرحله در 
و  نظرسنجى  و  شد  برگزار  گذشته  بهار 
شواهد قبل از آغاز اخذ راى حكایت از 
محبوبیت بیشتر عبداهللا در برابر احمدزاى 
داشت. اما هیات ناظر بر انتخابات در مرحله 
نخست اخذ راى اعالم كرد آرا هیچ يك از 
كاندیداهاى اصلى انتخابات به حد نصاب 
50 درصد نرسیده و در نتیجه عبداهللا  به 

همراه احمدزاى به مرحله دوم انتخابات راه یافتند. پس از انجام انتخابات مجدد 
كه در خرداد ماه برگزار شد، عبداهللا اردوى انتخاباتى رقیبش را متهم كرد كه تقلب 
گسترده در جریان اخذ آرا در نقاط مختلف مرتكب شده است. سخنگویان و 
نمایندگان عبداهللا مداركى نیز در حمایت از ادعاهاى خود عرضه كردند و برخى 
گزارش هاى خبرى احتمال بروز خالفكارى گسترده از سوى احمدزاى را مطرح 

كردند.
باالخره پس از مذاكرات طوالنى و با وساطت وزیرخارجه آمريكا دو طرف با 
يك راه حل سیاسى موافقت كردند. به موجب توافقات دو طرف قرار شد اوراق 
انتخاباتى تمامى حوزه هاى راى بازشمارى شود و هريك از طرفین كه برنده 

نهایى انتخابات اعالم شد، كاندیداى بازنده را در دولت خود به صورت شريك 
ائتالفى منصوب نماید.

اما پس از پایان شمارش مجدد آرا، بار دیگر عبداهللا اتهامات گذشته را تكرار 
كرد و اظهار داشت كه خودش را برنده انتخابات مى داند و طرف مقابل را متهم 
نمود، در شمارش آرا تقلب كرده كه این امر روند قانونى انتخابات را مخدوش 

ساخته است.
در دوره انتخابات قبلى نیز حامد كرزاى متهم شد كه با تقلب گسترده جریان 
اخذ راى را به نفع خود تغییر داده و رسانه هاى بین المللى نیز اشارات زیادى به 

موارد تخلفات انتخاباتى داشتند.
احمدزاى سیاستمدارى است پشتون و متحد كرزاى. متقابال عبداهللا از پدرى 
پشتون و مادرى تاجيك متولد شد و در سال هاى جنگ میهنى افغان  ها علیه 
اشغال شوروى همرزم احمدشاه مسعود و اتحاد تاجيك هاى شمال افغانستان 

بود.
به این ترتیب با ادامه اختالفات شدید دو كاندیداى سیاسى، بار دیگر بحران 
رویارویى سیاسى و قومى بین پشتون هاى جنوبى و اقوام شمالى برجسته 
شده است. در این میان دولت آمريكا كه مى كوشد به حضور نظامى طوالنى 
و پرهزینه 13 سال گذشته در افغانستان پایان دهد، اكنون نگران بروز بحران 
دیگرى است كه مى تواند این سرزمین كوهستانى آسیاى مركزى را دوباره 

بى ثبات كند.
در این میان گروه هاى تروریستى و متخاصم، خصوصا طالبان، همچنان در 
دو كشور افغانستان و پاكستان نیرومند هستند و در عین حال احزاب و رهبران 
سیاسى هم طى بیش از يك دهه اخیر به رغم كمك هاى  مالى فراوان آمريكا 

و اروپا نتوانسته اند يك نظام سیاسى باثبات و مستقل در آن كشور بنا نهند.
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انتشار يك سلسله گزارش هاى اقتصادى جدید 
امیدهاى محدودى نسبت به احتمال مقابله موثر با 
بحران شدید اقتصادى در ایران پدید آورده، گرچه 
این امیدهاى لرزان فقط در صورت انجام تصمیمات 
صحیح درازمدت مى تواند تاثیرات پایدار به همراه 

آورد.
جهانى  مجمع  به  موسوم  تحقیقاتى  موسسه 
مى باشد  سویس  در  آن  مقر  كه   (WEF) اقتصاد 
ابراز  ایران  به روند تحوالت  طى گزارشى نسبت 
حالت  نوعى  جارى  سال  در  كه  كرد  امیدوارى 
ثبات به اقتصاد ایران بازگردد. این نهاد بین المللى 
در گزارشى تاكيد مى كند  كه اقتصاد ایران دو سال 
بحرانى را سپرى كرده و این امید و احتمال وجود 

دارد كه امسال زمینه ثبات آن فراهم شود.
چندى پیش نیز برخى مقامات صندوق بین المللى پول (IMF) كه مهمترین 
نهاد ناظر بر اقتصاد جهانى به شمار مى رود، گفته بودند پیشرفت هایى در 
زمینه مقابله با بحران اقتصادى ایران آشكار شده است. در تهران نیز على 
طیب نیا(وزیر اقتصاد) و حسن روحانى با ارائه آمار جدید مدعى شدند كه 
نرخ تورم كه سال گذشته به مرز 45 درصد رسیده بود، اكنون با اقدامات 

گسترده دولت به رقم 23 درصد تنزل یافته 
است. گرچه هنوز این ادعا و آمار مربوطه از 
سوى منابع مستقل غیردولتى تائید نشده، اما 
كه برخى نشانه هاى موجود  به نظر مى رسد 
دو  وخیم  بحران  شدت  كاهش  از  حكایت 
سال گذشته دارد. از يك سو میزان و شدت 
نوسانات ارزى محدودتر شده و بهاى دالر در 
حدود 3100 تومان براى چند ماه پایدار مانده 
كه این نشانه اى است از توقف سقوط ارزش 

ریال، الاقل براى شرایط فعلى.
از سوى دیگر حسن روحانى و تیم اقتصادى 

او دائما تاكيد مى كنند كه دولت مصمم است نوعى «انضباط مالى» را به 
با  كوشیده  روحانى  دولت  راستا  این  در  بازگرداند.  ایران  اقتصاد  عرصه 
افشاى ابعاد ریخت و پاش مالى و درهم ریختگى به جاى مانده از دوران 

احمدى نژاد به این وضع آشفته سروسامانى بدهد.
محدود ساختن طرح هاى پرهزینه و بى فایده اى مانند مسكن مهر، وام 
مالى به بنگاه هاى زود بازده، كاستن از حجم بى رویه واردات كاال، كاهش 
یارانه ها، همه و همه اقداماتى بوده كه با هدف كاستن از هزینه هاى دولت 
اقدام موثر در جهت مهار كردن حجم لجام  انجام گرفته. همچنین يك 
گسیخته نقدینگى ایجاد توازن نسبى در بودجه دولت بوده، به این معنا كه 
روحانى توانست براى نخستین بار طى سال هاى اخیر يك بودجه متعادل و 

بحران اقتصادى  ايران كاهش يافته، اما...بحران اقتصادى  ايران كاهش يافته، اما...

مبتنى برواقع بینى اقتصادى تدوین و به تصویب مجلس برساند كه این امر 
گام مهمى در جهت كاستن از سطح كسر بودجه دولتى بود.

دولت احمدى نژاد براى چند سال پیاپى، با انجام برنامه هاى پرهزینه، بسیار 
بیش از بودجه رسمى، پول خرج مى كرد و این امر موجب بروز كسر بودجه 
مى شد. در نتیجه او دائما از بانك مركزى  براى دولت پول قرض مى گرفت. 
این قرضه هاى سنگین بالغ بر چند صدهزار میلیارد تومان (معادل دهها میلیارد 
دالر) بودند و دولت البته هیچ گاه این پول قرض گرفته را به بانك مركزى 
پس نمى داد و همین امر منجر به افزایش حجم 
پول در گردش و متعاقبا بى ارزش شدن ریال و 

افزایش شدید تورم مى گردید.
طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایى، این چرخه 
از  باطل تشدید هزینه  هاى دولت، اخذ وام 
بانك مركزى، افزایش حجم نقدینگى و بروز 
كرد. همین  زیادى محدود  میزان  به  را  تورم 
روند كلى ظاهرا در كاستن از تورم گسترده 
موثر بوده است. اما در عين حال اين ادعاى 
دولت كه سطح تورم از 45درصد به حدود 
23 درصد رسيده جاى پرسش دارد، زيرا 
اثبات چنين سخنانى مستلزم ارائه آمار واقعى توسط منابع مستقل و  
غيردولتى است، امرى كه در دوره جمهورى اسالمى هرگز قابل اجرا نبوده 

و نیست.
خبرهاى خوب - خبر هاى بد

حسن روحانى دولت خود را مبتنى بر تدبیر و امید معرفى مى كند و در 
زمینه موفقیت هاى اقتصادى ماه هاى اخیر ادعاهاى فراوانى مطرح كرده، اما 
نباید فراموش كرد كه برخى موفقیت هاى محدود در يك زمینه بخصوص 
به معناى رفع مشكالت عظیم در اقتصاد بحران زده ایران نیست و اوضاع 
كلى فاصله زیادى تا رسیدن به وضعیت شكوفایى و یا الاقل پیدایش نوعى 

حالت عادى و متوسط دارد.
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مشكالت تورم «ضعيف» مشكالت تورم «ضعيف» 
در اروپادر اروپا

انتشار آخرین آمار اقتصادى اتحادیه اروپا طى دو ماه گذشته مقامات و 
كارشناسان اروپایى را نسبت به چشم انداز اقتصادى این قاره بیش از پیش 
نگران كرد و همین آمار منفى دلیل اصلى تصمیمات جدید و اضطرارى 

بانك مركزى اروپا در مقابله با بحران ركود شدید این منطقه بود.
گزارش رسمى اتحادیه اروپا حاكى از آن است كه میزان تورم در بسیارى 
از كشورهاى منطقه پولى یورو عمال متوقف شده و نرخ تورم منفى است، و 

این همان چیزى است كه تورم معكوس (Deflation) نام دارد.
در  بد  و  پدیده خطرناك  يك  (Inflation) شدید  تورم  كه  همانطور 
ساختار اقتصاد كشورها به شمار مى رود، تورم خیلى ضعیف و كمتر از صفر 
درصد (Deflation) نیز يك وضعیت نامناسب اقتصادى پدید مى آورد كه 
بیانگر بروز ضعف شدید، عدم تقاضا براى خرید كاال، ركود عمیق و كال 

نوعى حالت انجماد در فضاى اقتصاد و تجارت است.
به طور كلى اقتصاددانان وجود يك تورم محدود و آهسته، بین يك و 
اقتصادى در  نیم درصد را سناریویى مطلوب براى شرایط  تا سه و  نیم 
كشورهاى پيشرفته مى دانند. رقم كمتر از يك درصد نیز مى تواند نشانه 
ضعف اقتصادى باشد وتورم بیش از سه یا چهار درصد نیز يك حالت 
خطرناك است كه نشان دهنده شتاب بیش از حد و غیرقابل كنترل رشد 

اقتصادى مى باشد و یا آن كه ارز ملى رو به ضعف مى رود.
و اما در كشورهاى غیرپیشرفته كه سابقا جهان سوم لقب داشتند نرخ تورم 
تا حدود شش یا هفت درصد قابل توجیه است به شرط آن كه میزان رشد 

اقتصادى نیز با ارقامى در همین حدود همراه باشد.
در وضعیت تورم معكوس (Deflation) قیمت همه كاالها به جاى 
افزایش رو به سقوط مى رود. چنین حالتى گرچه نوعى «ارزانى» گسترده 
براى همه كاال و خدمات پدید مى آورد، اما در عین حال سقوط این قیمت ها 
موجب عدم توان فروش كاال توسط كارخانجات و شركت ها مى شود و 

منجر به ركود عمیق و بيكارى گسترده در كل اقتصاد ملى مى گردد.

نخست آن كه در صورت صحت ادعاى تقلیل نرخ تورم باز هم معضل 
دیگر، یعنى ركود و رشد ضعیف همچنان در ساختار اقتصادى ایران نمایان 
را   آن  كه  بحرانى شده  ایران دچار  اقتصاد  كه  باشیم  داشته  یاد  به  است. 
«ركود تورمى» (Stagflation) مى نامند، یعنى بروز حالت ركود شدید و 

تورم گسترده به طور همزمان.
اگر دولت واقعا موفق به مهار كردن تورم شده باشد، اولویت بعدى مبارزه 
با ركود و كسادى شدید امور تجارى و مشكل بيكارى وسیع افراد جامعه، 

است، خصوصا در میان طبقه جوان.
دولت روحانى براى حفظ موفقیتى كه ادعا مى  كند در مبارزه با تورم به 
دست آورده شدیدا نیازمند دست یافتن به چند امتیاز و موفقیت مهم و 

دشوار در عرصه سیاسى است.
نخست مسئله تحریم هاى جهانى و مذاكرات به بن بست رسیده با گروه 
1+5 است. طى هفته هاى گذشته به محض انتشار كوچكترین خبر منفى در 
زمینه عدم پیشرفت مذاكرات اتمى، بهاى ارز در ایران افزایش یافته و قیمت 
دالر با حدود 70 تومان ترقى به مرز 3160 تومان رسید كه این به معناى 

تضعیف مجدد ریال ایران است.
قرار است تكليف مذاكرات طوالنى ایران و قدرت هاى خارجى تا حدود 
دو ماه دیگر، مشخص شود. اگر این مذاكرات ناكام بماند و یا مجددا به 
ارزها وجود خواهد  ریال و گرانى  احتمال تضعیف مجدد  بیافتد  تاخیر 
داشت، زیرا ادامه تحریم ها به معناى ادامه فشار مالى و ارزى علیه ایران 
خواهد بود. دولت روحانى فقط در صورت دادن امتیاز بیشتر به طرف هاى 
غربى قادر به شكستن این بن بست و حصول توافق موثر خواهد بود، اما 
معلوم نیست جناح هاى افراطى و شخص رهبر اجازه اعطاى چنین امتیازاتى 

را به روحانى بدهند.
مشكل بزرگ دیگر در برابر روحانى وجود بازیگران معتدد و نیرومند 

فراقانونى در عرصه اقتصاد ایران است.
ده ها موسسه عظیم مالى، بنیادهاى انقالبى، سرمایه داران وابسته به جناح هاى 
رقیب، تشكيالت مالى سپاه پاسداران، موسسات وابسته به بیت رهبرى مانند 
ستاد اجراى فرمان امام، همه و همه بخش بزرگى از اقتصاد ایران را خارج 
از حیطه اختیارات رسمى دولت و بیرون از چهارچوب قانونى و یا نظارت 

مالیاتى قرار مى دهند.
همچنین باید توجه داشت كه در صورت صحت ادعاى دولت مبنى بر 
كاستن از وخامت تورم، همچنان بحران ركود به قوت خود باقى است، 
معضل شدیدى كه برطرف ساختن آن نیازمند انجام سرمایه  گذارى، گسترش 
حجم تجارت و فعالیت اقتصادى،رونق واردات و صادرات است. اما زمینه 

مناسب براى هیچ يك از این اقدامات فعال وجود ندارد. 
به طور كلى مى توان گفت دولت در ماه هاى آتى شدیدا نیازمند رسیدن به 
دو موفقیت الزامى و همزمان است. يكى كسب خبرهاى خوب و پیشرفت 
در مذاكرات اتمى و الاقل كاهش تحریم هاى جهانى و يك ضرورت مبرم 
تدوین  براى  است  گوناگون  همكارى جناح هاى  و  اجازه  دریافت  دیگر 

سیاست هاى موثر اقتصادى.
آیا دولت روحانى قادر است در این دو زمینه مشخص به موفقیت برسد؟

پایان  پایان مهلت  به  مانده  باقى  ماه  این پرسش احتماال طى دو  پاسخ 
مذاكرات 1+5 به میزان زیادى مشخص خواهد شد.

©Copyright 2014 Ketab Corp.2929 مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره20، جدول ايرانشهر شماره 76، همراه با چهاردهمين ضميمه پزشكى و سالمت ايرانشهر، سپتامبر2014



ايرانشهر اقتصادى و سياست بين الملل

با گذشت بیش از يك سال از پایان دولت احمدى نژاد ظاهرا روند افشاگرى 
پیرامون موارد متعدد اختالس و فساد مالى رئیس جمهور پیشین دستگاه والیت 

فقیه پایانى ندارد.
طى چند هفته اخیر گزارش هاى تازه اى در مورد اختالس هاى چند میلیارد 
دالرى در دولت سابق منتشر شده كه يكى مربوط به تخلفات ارزى به میزان 22 
میلیارد دالر بوده و دیگرى نیز يك قرارداد هنگفت با هزینه 400 میلیارد ین ژاپن 

كه بین بابك زنجانى و سعید مرتضوى انجام گرفته بود.
رسانه ها و سایت هاى خبرى ایران اظهارات دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى 
را منتشر كردند كه گفته بود احمدى نژاد در چند سال پایانى دولت خود دچار 22 

میلیارد دالر «تخلف ارزى» شده است!
كاظم پالیزدار دبیر دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى در این رابطه افزود:

اواخر سال 1389 و اوایل 1390 بحران ارزى در كشور شكل گرفت و بانك 
مركزى 22 میلیارد دالر ارز مداخله اى در بازار داشته است. در این دوره اتفاقى 
افتاده كه مى شود گفت از بسیارى تخلف هاى موجود بزرگتر است كه معلوم 

نیست منابع ارزى كشور در اثر آن ها چه شده است!
پالیزدار به خبرگزارى ایرنا گفته:

 بانك مركزى در آن زمان ارزهاى كالنى با نرخ ارزان در اختیار وارد كننده هایى 
قرار داده، اما در بررسى هاى بعدى مشخص شده برخى از این شركت ها صورى 
و جعلى بوده اند، یعنى اصوال چنین شركت هایى وجود خارجى نداشتند. او تاكيد 
كرده كه معلوم نیست این وجوه هنگفت و دالرهاى پرداخت شده توسط بانك 

مركزى كجا رفته است!
به گفته پالیزدار يك تخلف بزرگ دیگر آن بوده كه دولت مقدار زیادى ارز 
به  ارزان  قیمت  با 
وارد  شركت هاى 
كننده پرداخت كرد تا 
فقط به  مصرف خرید 
«كاالهاى ضرورى» از 
خارج برسد، و آنگاه 
با  را  وارداتى  كاالى 
دولتى  ارز  محاسبه 
این  اما  بفروشند. 
شركت ها كاالها را با 
ارز دولتى ارزان قیمت 
وارد كردند و در داخل 
كشور با محاسبه قیمت دالر بازار آزاد فروختند. در مواردى نیز این شركت ها با 
ارز دولتى و به جاى واردات كاالهاى اساسى، اجناس لوكس و اتومبیل گرانقیمت 
وارد كردند، زیرا سود فروش اجناس لوكس براى این شركت ها بسیار بیشتر بود.

این گزارش كه در اوایل شهریورماه جنجال زیادى بپا كرد، بعدا تقریبا مسكوت 

ماند و معلوم نیست روند رسیدگى به این پرونده چه خواهد شد. این مقام ستاد 
مبارزه با مفاسد اقتصادى گفته كه در این پرونده میزان «تخلفات» 22 میلیارد دالر 
بوده، اما توضیح نداده كه تمامى این رقم حیف و میل شده و یا این كه فقط 

سرنوشت بخشى از آن نامعلوم است.
قرارداد 400 ميلياردى زنجانى - مرتضوى

و اما در رابطه با جنجال هاى بى پایان مربوط به بانك زنجانى، در تهران 
این  كه  شد  اعالم 
زندانى  سرمایه دار 
قراداد هنگفتى به مبلغ 
400 میلیارد ین ژاپن 
مرتضوى  سعید  با 
رییس سازمان تامین 
دولت  در  اجتماعى 

دهم امضا كرده بود.
دهدشتى،  حسن 
و  مجلس  نماینده 
عضو كميته تحقیق از 

سازمان تامین اجتماعى گفت:
يكى از موارد اتهامى مرتضوى ارتباط وى با بابك زنجانى و انجام معامله در 
قالب شركت شستا است، اما مرتضوى مدعى شده هیچ سند قانونى امضا نكرده 

است.
به گفته این نماینده مجلس مرتضوى 138 شركت و كارخانه مرتبط با «شستا» 
را به زنجانى واگذار كرده و در انجام این قرارداد چك هایى به مبلغ كل 400 

میلیارد ین ژاپن (حدود 5 میلیارد دالر) بین دو طرف رد و بدل شده است!!
دهدشتى افزود كه مرتضوى همه این اتهامات را تكذیب كرده، ولى به گفته او 

شماره و اطالعات مربوط به چك هاى صادر شده موجود و قابل اثبات است.
ظاهرا زنجانى عالقمند بوده كه رغم هنگفت این قرارداد مالى را به صورت ین 

دریافت كند تا وجوه آن را به حساب هاى بانكى خودش در ژاپن منتقل نماید.
بابك زنجانى يك سرمایه دار معروف است كه به رغم جوانسالى خود به 
ثروت هاى عظیمى از طریق معامالت بزرگ مالى در جمهورى اسالمى دست 
یافت ولى بعدا متهم گردید مرتكب چند مورد سوءاستفاده شده كه يكى از این 
پرونده ها مربوط به اختالس حدود 3 میلیارد دالر از وزارت نفت ایران مى باشد 

و در این رابطه زندانى است.
سعید مرتضوى نیز كه سال ها دادستان و مقام عالى قضایى بود در چندین 
پرونده سركوب مطبوعات، قتل مخالفان سیاسى و جنایت هاى زندان كهریزك 
دخالت داشته. او بعدا از سوى احمدى نژاد به ریاست سازمان تامین اجتماعى 
منصوب گردید كه در این پست دولتى میلیاردها دالر بودجه هاى عظیم این 

موسسه بزرگ را سرپرستى مى كرد.

باز هم افشاگرى در مورد اختالس هاى باز هم افشاگرى در مورد اختالس هاى 
ميلياردى!ميلياردى!
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چرا شركت هاى بزرگ از چرا شركت هاى بزرگ از 
امريكا مى روند؟امريكا مى روند؟

يك سال كم رونق براى يك سال كم رونق براى 
اقتصاد هاليووداقتصاد هاليوود

خروج پیاپى چند كمپانى بزرگ امريكایى از این كشور و نقل مكان آن ها 
به كانادا و اروپا، بحث و جنجال تازه اى پیرامون نقاط ضعف ساختار مالیاتى 

امريكا در واشنگتن و در میان رهبران سیاسى پدید آورده است.
امريكا  خصوصى  بخش  عظیم  شركت هاى  كه  است  مدتى 
شركت ها  مالیات  باالى  رقم  خصوصاً  و  مالیاتى  ساختار  به  شدیداً 
(Corporate Tax) معترضند، زیرا این نوع بخصوص از مالیات هاى 
دولتى درحد 35 درصد قرار دارد. به این ترتیب میزان مالیات پرداختى 
پیشرفته  كشورهاى  سایر  از  بیش  امريكا  در  بزرگ  كمپانى هاى  توسط 
اقتصادى است. براى مثال در كانادا، كشورهاى اروپایى و ژاپن میزان مالیات 
رسمى براى شركت هاى سهامى بین 12 تا 25 درصد است. به همین دلیل 
چندین كمپانى بزرگ و چند ملیتى براى فرار از مالیات 35 درصدى دولت 
فدرال به طور رسمى به سایر كشورها نقل مكان كرده و تابعیت قانونى و 
حقوقى خود را به كانادا، انگستان و سایر كشورها منتقل كرده اند تا مالیات 
ساالنه خود را كاهش دهند و از این طریق میلیاردها دالر در بودجه و 

هزینه هاى خود صرفه جویى كنند.
آخرین مورد از این نوع مهاجرت مالیاتى و اقتصادى مربوط به شركت 
امريكایى صاحب رستوران هاى زنجیره اى برگركينگ بود كه يك كمپانى 
كانادایى بنام هورتون را به مبلغ 12 میلیارد دالر خریدارى كرد و این دو 
شركت اكنون در هم ادغام مى شوند. به این ترتیب برگركينگ كه تاكنون 
يك موسسه تجارى امريكایى بوده، از این  پس رسما هویت قانونى كانادا 
را خواهد داشت و ساختمان مركزى و روساى آن همگى به كانادا منتقل 
مى شوند. در نتیجه این شركت مالیات كمترى در كانادا پرداخت خواهد كرد.
نیز به  طى چند ماه اخیر شمارى از كمپانى هاى بزرگ دارویى امريكا 
انگلستان و سایر كشورهاى اروپایى نقل مكان كردند و عمال از مالیات هاى 

سنگین امريكا گریخته و به مالیات كمتر اروپایى ها پناه برده اند.
كه  زده  دامن  را  این بحث   (Inversion) مالیاتى  روند جابجایى  این 
دولت فدرال باید سریعا نرخ مالیات شركت ها را كاهش دهد وگرنه روند 

فرار سرمایه هاى عظیم از آمريكا همچنان ادامه خواهد یافت.

با پایان یافتن تابستان كه مهمترین فصل فروش بلیت براى استودیوهاى 
فیلمسازى هالیوود قلمداد مى شود، به نظر مى رسد كه سال 2014 را باید در 

زمره ى سال هاى كم رونق براى سینماى آمريكا تلقى كرد.
مجموع فروش سینماهاى آمريكا طى 9 ماه سال جارى 5/6 درصد كمتر از 
پارسال بوده و بعید است كه طى سه ماه پایانى سال نیز میزان فروش بلیت به 

طور غیرمنتظره افزایش یابد.
سینماى هالیوود طى سه چهارم نخست سال جارى 7/2 میلیارد دالر فروش 
بلیت را به ثبت رسانده كه گرچه این رقم چندان بد نیست، اما در هر حال 
نشان دهنده كاهش میزان فروش و كم عالقه گى تماشاگران به فیلم هاى 

تولیدى امسال بوده است.
اما از سوى دیگر پرجمعیت ترین كشور جهان امسال روند رشد و رونق 
تجارى صنعت سینما را كه از دو دهه پیش آغاز شده بود، همچنان ادامه داد 
و فروش 3/3 میلیاردى سالن هاى سینما در كشور چین تا پایان تابستان يك 

ركورد جدید براى این كشور قلمداد مى شود.
چین كه قبًال يك كشور بسته و محدود براى محصوالت فرهنگى تلقى 
مى شد به موازات رشد سریع اقتصادى خود و ادامه سیاست درهاى باز در 
جامعه جهانى، اكنون به مهمترین وارد كننده فیلم و محصوالت فرهنگى تبدیل 

گشته.
هم اكنون چین پس از امريكا دومین بازار مهم فروش محصوالت سینمایى 

در جهان است.
اما سرعت افزایش فروش فیلم و محصوالت نمایشى در چین بیش از 

آمريكا و سایر بازارهاى بزرگ جهانى مى باشد.
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نوشته : ژورا عنبرچيان

نجد ارمنستان از هزاران سال پیش موطن و ماواى ارمن هاست.
نجد ارمنستان را نجد ایران، نجد بین النهرین و نجد اناطولى در میان گرفته اند. 

نجد ارمنستان بیش از سیصدهزار كيلومتر مربع وسعت دارد. 
رودهاى ارمن، كورا، ُجُرخ، دجله و فرات پنج رود اصلى اند كه از نجد ارمنستان 
سرچشمه گرفته به نواحى دور دست شرق و شمال و جنوب جریان مى یابند. 
این رودها چندین هزاره موجد و ممد حیات و آبادانى بوده اند. امروزه همین 

استراتژيك آب هاى مزبور بر اهل نظر پوشیده نیست. 
ارمن ها ارمن را مادر خطاب مى كنند. 

نجد ارمنستان با ارتفاع متوسط 1500 تا 1800 متر بلندتر از نجدهاى مجاور 
است. بلندترین نقطه نجد ارمنستان قله پوشیده از برف آرارات بزرگ است كه 

5165 متر ارتفاع دارد. آرارات سمبل ارمنستان است و به زعم ارمن ها مقدس.
در سفر پیدایش كتاب عهد عتیق در باب هشتم آیه چهارم آمده است. در روز 

هفدهم از ماه هفتم كشتى بر كوه هاى آرارات قرار گرفت.
زندگى اجتماعى پس از آرامش طوفان بزرگ از نجد امنستان آغاز گردید و از 
همین ناحیه اعقاب حضرت نوح، شخصیت منتخب خداوند در سرزمین هاى 

مجاور و دوردست پراكنده گشتند. 
دانش آموزان ارمن ضمن تحصیل فرامى گیرند كه خود از تبار یافث اند. یافث 
فرزند كهتر نوح جومر را آورد، جومر تیراس را آورد، تیراس توجرمه را آورد و 
توجرمه هايك را. هايك جامعه ارمن را بنیاد نهاد. هايك قائدى بود دانا و دلیر، 

ارمن ها خود را به نام هايك هاى مى نامند وطنشان را هایاستان. 
نجد ارمنستان كه پوشیده از كوه هاى بى شمار است و به درستى آنرا جزیره 
كوه ها نامیده اند، طبعاً داراى دشت هاى پنهاور و حاصلخیز اندكى است. وسیع ترین 

دشت نجد ارمنستان دشت آرارات است كه براى ارمن ها اهمیت حیاتى داشته و 
دارد. تختگاه هاى كهن آرماویر، آرتاشات، دوین و واغارشاپات در این دشت قرار 

دارند. ایروان پایتخت جمهورى ارمنستان نیز در این دشت واقع است. 
مهد زردآلو را سرزمین ارمنستان دانسته اند. زردآلو در ادبیات گیاهشناسى 
به آرمينكا موسوم است. لوكولوس سرملورومى آلبالو، گیالس و زردآلو را از 

ارمنستان براى غریبان به ارمغان برد.
نجد ارمنستان داراى مراتع بسیار است، بى جهت نیست كه گوچندگان آسیاى 

میانه و مركزى در سده هاى میانه بدین منطقه جذب و ماندگار شدند. 
گویند اسب هاى نجد ارمنستان در دوران باستان هر چند نسبت به اسب هاى 
نجد ایران كوتاه قامت بوده اند، اما در حین عبور از معابر سهمگین كوهستانى بیش 

از استران جسارت و خونسردى داشته اند.
عمده ترین كانى هاى نجد ارمنستان عبارتند از: مس، مولیبدن، آهن، سرب، 

آلومینیم، نقره و طال.
نجد ارمنستان نفت ندارد،  اما ماشاءاهللا به زمین لرزه هاى ویرانگرش.

بر گستره نجد ارمنستان عالوه بر دریاچه هاى كوچك بسیار سه دریاچه ى 
بزرگ اومیه، وان و سوان واقع اند. نخستین دولت ارمنستان با نام پادشاهى وان 

در نیمه سده نهم پیش از میالد بر كرانه هاى این آب هاى نیلگون تاسیس یافت.
پادشاهى وان: پادشاهى وان با تختگاه توسپ یا توشپا (واكن كنونى) تا سده 
ششم پیش از میالد برقرار بود، دژ، شهرهاى منواخى نى لى، اربونى، آرگیشتى 
خى نى نى (آرماویر) و تیشباى نى به امر پادشاهان با كفایت وان بنا گردیدند. 
پادشاهى وان به لحاظ اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى تا به حد يك دولت 

مقتدر و منسجم رشد و توسعه یافت.

تاريخ ارمنستان -  زبان و خط ارمنىتاريخ ارمنستان -  زبان و خط ارمنى
استقالل  سالگرد  رسيدن  فرا  مناسبت  به 
مجله  قلم  اهل  و  فهيم  خواننده  ارمنستان، 
ايرانشهر جناب آقاى ژورا عنبرچيان مقاله ذيل 
را در اختيار اين مجله قرار داده است كه ما نيز 
ضمن تبريك اين مناسبت به ارامنه عزيز مقاله 

وارده را عينا منتشر مى كنيم.
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والرى بر یوسف 1924-1873) محقق و ادیب روس گفته است ملت ارمن در 
دورانى بر عرصه تاریخ پدیدار گردید كه ملت هاى اروپایى اصالً وجود نداشتند 

و ملت هاى كالسيك باستانى تازه در حال تكوین بودند. 
دولت وان 270 سال در صحنه تاریخ ارمنستان حضور داشت، پادشاهان دولت 
وان نام هایى چون آرام، ساردورى، ایشپوئینى، منوا، آرگیشتى، ارمینا و غیره داشتند. 
پس از انقراض پادشاهى وان دولت پرواندونیان پدید آمد. این دولت نزديك 
به چهار سده تداوم یافت، پرواندونیان در امر تحكيم مبانى دولت ماد و سپس 
پادشاهى هخامنشیان نقش عظیمى داشته اند. آنگاه كه ارمنستان جزو ساتراپى هاى 
پادشاهى هخامنشیان درآمد در واقع از اركان عمده آن دولت بزرگ گردید. پس 
از شكست قطعى داریوش سوم از اسكندر ارمنستان به سبب دور بودن از مسیر 
سپاهیان مقدونى و حیطه عمل آنان استقالل خود را بازیافت. از این دوره یعنى 
استقالل مجدد پرواندونیان سكه هایى دست كم از هفت پادشاه به ما رسیده است. 
پادشاهان و ساتراپ هاى پرواندونى نام هایى از این قبیل داشتند. آرداشس، آرشام، 

بى رویر، تیگران، ساسى، هیدرانس، پرواند...
آورده اند كرجى هاى ویژه ارمن ها، ساخته شده از شاخسار بید با روكش چرم 

وسیله نقلیه مطمئنى جهت سفر به قصد بابل محسوب مى گردید. 
پادشاهى آرداشیان: آرداشس جهانگشاى سرسلسله  خاندانى است كه پادشاهان 
آن از سال 189 پیش از میالد تا آغاز سده نخست میالدى سلطنت كردند. 
تیگران كبير نامورترین پادشاه آرداشیان كه از 95 تا 56 پیش از میالد (39 سال) 
سلطنت نمود ملك خویش را از مصر و كرانه هاى مدیترانه تا دریاى كاسپین و از 

گرجستان و آغوانك تا حدود شمالى بین النهرین توسعه بخشید.
بنا گردیدند. امروزه  دو تختگاه آرداشات و تیگراناگرد در دوره آرداشیان 

سكه هایى از دوازده پادشاه و يك ملكه از خاندان آرداشیان در دست است. 
سكه چهار درهمى نقره تیگران كبير جذاب ترین سكه هاى ضرب شده در خاور 
نزدیك است. پادشاهى آرداشیان بنا به اقتضاى زمان هلنیستى بود، همانگونه كه 
دیگر دولت هاى خاور نزدیك نیز از جمله مقدونیان تا سه سده رنگ و صبقه 
هلنیستى داشتند. پادشاهان این خاندان نام هاى ذیل را داشتند. آرداشس، آرداوازد، 
تیگران... با انصراف اراتوى ملكه ERATO از سلطنت پادشاهى آرداشسیان 

انقراض یافت. 
دو حوارى، از حواریون عیسى مسیح دو تن - تادئوس و بارتولمیوس روى 
به شرق نهادند تا بر منجى و مسیح بودن عیسى ناصرى گواهى دهند و اهالى 
آن خطه را به فالح و رستگارى ابدى رهنمون شوند. تبلیغ و ترویج مسیحیت 
در نجد ارمنستان توسط این دو قدیس آغاز گردید و رفته رفته آنچنان گسترش 
یافت كه در سال 301 میالدى تیرداد سوم پادشاه اشكانى ارمنستان دین مسیح 
را تنها دین رسمى و مجاز قلمرو خویش اعالم نمود. كنستانتین امپراتور روم در 
سال 313 میالدى مسیحیت را به مثابه يكى از ادیان مجاز اعالم كرد. مالحضه 
فرمایید كه تیرداد سوم البته با پایفشارى گریگور روشنگر - این پیر نستوه عرضه 
توحید بنیادى تر عمل نمود. «كليساى مقدس ارمنستان منسوب به حواریون» از 

زمان برپایى برترین نهاد اجتماعى ارمن ها تا به امروز است. 
پادشاهى اشكانیان ارمنستان: پادشاهى اشكانیان ارمنستان منبعث از دولتن بزرگ 
اشكانیان ایران بود. پادشاهان اشكانى ارمنستان با همدلى با ملت ارمن آنچنان 
مفاهمه اى پدید آوردند كه سرمنشاء تحوالت بس شگرف در تاریخ ارمنستان 

گردید. به فهرست آن تحوالت توجه فرمایید:
1 - تحكيم مبانى استقالل ارمنستان پس از انقراض پادشاهى آرداشسیان، 
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2 - ادامه هلنیسم
3 - اعالم مسیحین به مثابه تنها دین رسمى و مجاز در كشور

4 - تحكيم هر چه بیشتر اركان كليساى ارمنستان منسوب به حواریون
5 - جابجایى عظیم در زمیندارى كشور

6 - ایجاد عصر طالیى (فرهنگى)
7 - پذیرفته شدن وام واژه هاى بسیار از زبان پارتى در زبان ارمنى

8 - جنگ میهنى سال 451 میالدى علیه ساسانیان و مبارزات و پیروزى هاى 
نیمه دوم سده پنجم

9 - ایجاد جنگل خسرو كه تا به امروز باقى است
10 - بنا و تجدید بناى شهرهاى متعدد. پادشاهى اشكانیان ارمنستان از نیمه دوم 

سده نخست میالدى تا سال 428 تداوم یافت - 362 سال.
زبان ارمنى: اجازه دهید حال هر چند مختصر به زبان و خط ارمنى بپردازیم. 
مى دانیم كه زبان هاى هند و اروپایى از نیایى مشترك نشات گرفته در طى هزار ه ها 
هر يك به گونه اى خاص تكامل یافته اند. زبان ارمنى برخالف اكثر زبان هاى هند 
و اروپایى جزء مشكله اى از گروه یا شاخه اى از زبان ها نیست، بل زبانى مستقل 

در خانواده ى زبان هاى هند و اروپایى است، مانند یونانى.
زبان ارمنى در طول چند هزاره مراحل مشخصى از تحول داشته است، بدین 
معنا تا سده پنجم میالدى به زبان ارمنى كهن موسوم است. از سده پنجم تا سده 
نوزدهم به طور كلى گرابار گویند و از سده یازدهم ارمنى میانه نامیده مى شود. 
از سده هفدهم آشخارابار با دو شاخه شرقى و غربى در عرصه ادبیات پدیدار 

مى گردد. 
زبان ارمنى داراى 46 لهجه مشخص است. زبان ارمنى صرف نظر از دارا بودن 
بیش از هزار ریشه از نیاى مشترك هند و اروپایى واژه هاى بسیارى از دیگر زبان ها 
وام گرفته است. شاید براى ایرانیان این نكته جالب باشد كه بیشترین وام واژه ها 

از دوره هاى مختلف زبان رسمى ایران زمین است. بنابر نظر زبان شناسان تعداد 
این واژه ها از هفتصد تا هزار و چهارصد است. واژه هاى وام گرفته از قند پارسى 
زبان ارمنى را حالوت و فصاحت و غنا بخشیده اند. همانگونه كه پیوند ایرانیان و 
ارمن ها حكم تاریخ است، حذف وام واژه هاى مورد بحث از زبان ارمنى كارى 
عبث خواهد بود. حال تعداد واژه هاى ماخوذ از زبان هاى دیگر: آشورى 200، 
یونانى 900، عربى 700، گرجى 56، البته از زبان دیگر هم وام واژه هایى موجود 
است. زبان ارمنى داراى 36 واج است. 6 واكه و 30 همخوان، زبان ارمنى زبان 
رسمى جمهورى ارمنستان است. امروزه هر دانش آموز ارمن تبار ایرانى كه طبعًا 
هر دو زبان ارمنى و فارسى را فرامى گیرد به واژه هاى مشترك بسیارى در زبان هاى 
مزبور برخورد مى كند مانند: آزاد، آستر، آشتى آمار، استان استوار، انبار، اندام، 
باریك، باز، بازو، بخت، بد، بدتر، برنج، بساك، بوره، بومى، پزشك، پسته، پشتیبان، 
پنبه، پنیر، پوالد، پیغام، پيكار، پيكر، پیل، پیمان، تابه، تاوه، تبر، تخته، تخم، تغار، 
تفت تنو، توشه ته، چاشت، چراغ، چربى، خربزه، خرد، دایه، داور، درزى، درفش، 
درم، درمان، دشوار، دف، دنبه، دوزخ، دهلیز دیبا، رگ، رمه، رنگ، زره، زنگ، 
زمانه، سفید، سمور، سوگ، شاگرد، فرشته، فرمان، فرماندار، فرهنگ، كاروان، 
كبود، كفش، كنجد، كور، كوزه، كيسه، كين، كينه، گراز، گرو، گنبد، گنج، گون، 
گوهر، مرز، مرزبان، مرغ، مغ، موم، نامه، نخست، نشان، نگار، نوار، هزار، هنگام...

توضیح اينكه تعیین ماخذ واژه هاى مشترك در زبان ها طبعاً نه كار اشخاص 
غیركارشناس با گرایش هاى متفاوت است بلكه به عهده زبان شناسان معتبر است.
خط ارمنى: بدیهى و مسلم است كه اختراع یا ابداع خط و كتابت مؤخر بر 
پدید آمدن زبان است. ابداع خط و كتابت منوط به روابط پیچیده اجتماعى و 
سطح عالى ترى از رشد جامعه است كه خود متقابالً عاملى عمده جهت گسترش 
مدنیت مى شود. الفبا عبارت است از مجموع عالیم قراردادى مشخص و جهت 
ثبت گفتار» گفتار كه وسیله ارتباط سمعى و حضورى است به بركت خط و 
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كتابت بصرى و مكتوب شده و بر زمان و مكان فایق آمد. 
خط و كتابت همچون زبان ار تجلیات ملى است و از عوامل عمده همبستگى 
و بقاى هر ملتى محسوب مى شود. خط ارمنى در مقطعى از تاریخ پدید آمد كه 
قدرت هاى بزرگ وقت - امپراتورى بیزانس و پادشاهى ساسانى ارمنستان را 
منقسم كرده عناصر وحدت ملى (دربار، كليسا و عموم مردم) را هر چه بیشتر 

تضعیف مى نمودند. 
در چنین شرایطى مردمى با درایتى كم نظیر پاى به صحنه نهاد و نیازهاى زمان 

را پاسخ گفت - این شخصیت مسروپ ماشتوتسى بود. 
طرح و ترسم الفبا و تدوین قواعد امالیى امرى ساده و سهل نیست. اگر چنان 
بود ملل مغرب زمین كه داراى توانایى هاى عظیم بالقوه و بالفعل هستند الفباى 
ملى منطبق با ویژگى هاى واج هاى زبان ملى پدید آورده بودند. این قضه در مورد 
غالب ممالك مستقل مشترك المنافع نیز صادق است. آنان در طول چند دهه يك 
یا دو الفبا تجربه كرده اند و حال بالتكليف اند و اندرخم يك كوچه در حالى كه 
خط ارمنى بیش از هزار و ششصد سال بالانقطاع كاربرد داشته است و از نفایس 

ملى محسوب مى گردد. 
از ویژگى هاى خط و الفباى ارمنى اينكه از چپ به راست نوشته مى شود، 
حروف بى نقطه و بى زایده اند، مهمتر اينكه هر حرف نماینده يك واج است و هر 
واج يك حرف دارد. ترتیب حروف الفبا منطبق است با ترتیب حروف الفباى 

یونانى.
ابداع كننده خط ارمنى: ملت ارمنى مسروپ ماشتوتس را كه ابداع خط فقط 
يكى از خدمات جاودانه وى است به صفت مقدس متصف ساخت. نجد 
ارمنستان در طول سده هاى میانه و پس از آن به تناوب مورد نهب و غارت 
كوچندگان سحارى آسیاى میانه و آسیاى مركزى قرار گرفت. در نتیجه حراست 
از مرقد هیچ عزیز و بزرگوارى از خیل عظیم سازندگان تاریخ و مرو جان فرهنگ 
ملى میسر نبوده است. فقط مرقد ماشتوتس مقدس بر جاى مانده است، زیرا در 
نهانگاهى مطمئن واقع است. ملل داراى تاریخ و فرهنگ درخشان دوره اى به نام 
عصر طالیى دارند، مسروپ ماشتوتس و ساهاك پارتو طالیه داران عصر طالیى 

ارمنیانند. 
دولت هاى عرب: در سده هفتم میالدى اسالم در جزیره العرب ظهور كرد. این 
پدیده شگرف سیاسى - نظامى برق آسا دولت هاى فرتوت منطقه را منكوب 
كرد و نواحى گسترده اى از آسیا، آفریقا حتى جنوب اروپا را تسخیر نمود. 
پس از خلفاى راشدین بنى امیه در دمشق سپس بنى عباس در بغداد خالفت 
كردند. از صدراسالم تا به امروز دولت هاى تمركز گرامى اسالمى تغییرات عظیم 
دموگرافیك و فرهنگى در ممالك تسخیر شده ایجاد كرده اند به طورى كه ممالك 

مزبور نسبت به گذشته خود تفاوت سهمگینى یافته اند.
پادشاهى باگراتونیان: در سده نهم میالدى باگراتونیان استقالل ارمنستان را از 
خالفت بغداد و امپراتورى بیزانس باز ستاندند. پاگراتونیان دو شهر آنى و قارص 
را تختگاه خود قرار دادند. از اهمیت این پادشاهى همین بس كه رنسانس (تجدید 
حیات اجتماعى - فرهنگى) ارمن ها در این برهه پدید آمد. مدنیت باگراتونیان را 
سلجوقیان منهدم كردند. پادشاهان خاندان باگراتونى مستقر در آنى مجموعاً 160 
سال سلطنت كردند و 1045-885). آنان به ترتیب عبارتند از: آشوت اول، سمباط 
اول، آشوت دوم، عباس، آشوت سوم، گاگيك اول، هوافس سمباط و باالخره 

آشوت چهارم و گاگيك دوم كه همزمان و مشتركاً پادشاهى كردند. 
پادشاهى آرتسرونیان: تقریباً همزمان با پادشاهى باگراتونیان پادشاهى دیگرى 

به نام آرتسرونیان در پهنه جنوبى نجد ارمنستان با تختگاه وان برقرار بود. این 
پادشاهى بیش از يك سده (1021-908) تداوم یافت. پادشاهان آرتسونى مستقل 
از باگراتونیان،  اما همگام با آنان در امر خطیر تجدید حیات اجتماعى فرهنگى 

ملت ارمن شركت داشتند. 
دولت كيليكيه: پس از انقراض دو دولت آرتسرونیان و باگراتونیان زندگى 
ارمن ها در سرزمین اجدادى به علت یورش هاى متناوب كوچندگان آسیاى میانه 
و مركزى و تركتازى هاى سبعانه آنان سخت تر شد. سرزمین باستانى كيليكيه واقع 
بر كرانه شمال شرقى دریاى مدیترانه پذیراى ارمن ها گردید به طورى كه پس از 
چندى اكثریت جمعیت را ارمن ها تشكيل دادند. در اواخر سده یازدهم نجیب 
زادگان ارمن به قیادت روبن اول امارت كيليكيه را بنیاد نهادند. هشت امیر مجموعًا 
يكصد و هیجده سال حكومت كردند. لئون دوم آخرین امیر كيليكيه در سال 

1198 در روز ششم ژانویه (روز كریسمس) تاجگذارى نمود. 
پادشاهى كيليكيه يكصد و هفتاد و هفت سال تداوم یافت. پادشاهى كيليكيه 
در زمره ى دول مقتدر صلیبى بود. نكته مهم در باره دولت كيليكيه اينكه رنسانس 
ارمن ها در این خطه ادامه یافت. ارمن ها با تاسیس دولت كيليكيه نشان دادند، هر 
گاه ملتى متمدن ناخواسته جالى وطن نماید، در زیر آسمان كبود در هر دیارى 

رحل اقامت افكند مدنیت پدید مى آورد.
فترت: دولت ملى موهبت است. پس از سقوط سپس تختگاه كيليكيه در سال 

1325 میالدى ملت ارمن چندین سده از داشتن دولت ملى محروم گشت.
ایلخانان، تیموریان، اق قویونلو، قاراقویونلو، قزلباش، ایل قجر و باالخره، آل 
عثمان انواع ستم ها را بر ارمن ها روا داشتند. قهر طبیعت از جمله ویرانى و مرگ 
حاصله از زمین لرزه كه در نجد ارمنستان و نواحى مجاور بلیه اى شناخته شده 
است نسبتاً تحمل پذیر است، اما تبعیض، ارعاب، یغماگرى، جنگ، كشتارهاى 
متناوب، كوچ اجبارى، اعمال تاكتيك زمین هاى سوخته ، تخریب میراث هاى 

فرهنگى و در نهایت نژادكشى بر طبق طرح و نقشه قبلى تحمل پذیر نیست. 
یاد شده در پى مقاومت هاى مردمى ،  بیستم: على رغم ددمنشى هاى  سده 
جانفشانى هاى فداییان ارمن و باالخره حماسه آفرینى هاى قاطبه ملت در چند نبرد 
منتج به تاسیس جمهورى ارمنستان در ماه مه 1918 میالدى گردید. از آنجا كه 
سرنوشت ملل شرق چند سده اى است كه به دست قدرت هاى بزرگ مغرب 
زمین و به نفع و مصالح آنان رقم مى خورد جمهورى نخست ارمنستان مدت دو 
سال و نیم از ظهورش نگذشته بود كه سقوط نمود، زیرا بالشویسم نازل گشت. 
بالشويك ها با تسخیر روسیه و متصرفات آن در حقیقت موجب اختالل در روند 
رشد و توسعغه ملى شدند. با وجود آن ملل بى شمار اردوگاه شرق با استفاده از 
امكانات نسبتاً مساعد بسیار در طى چند دهه ضرورتاً در جهت شكوفایى ملى 

پیش تاختند. 
پس از تالشى اتحاد شوروى و كسب استقالل ممالك مشترك المنافع شرایط 
جدیدى براى رشد و توسعه ملى فراهم آمد. استقالل جمهورى كنونى ارمنستان 
در روز بیست و يكم سپتامبر 1991 اعالم گردید. جمهورى ارمنستان در منتهى 
الیه جنوب قفقاز واقع است. وسعت آن 29800 كيلومتر مربع است كه برابر است 

با 1/13 یا 7/5 درصد وسعت نجد ارمنستان.
سخن آخر: به زعم ارمن ها موطنشان مینوى است و نیاكان جاودان روان آن 
زیستگاه برین را به نسل هاى آتى سپرده اند، ليكن ارواح پاك و مطهرشان بر امور 
نظارت دارند. امید كه قاطبه ارمن هاى جهان با معیت دولتمردان واقعاً صدیق در 
جمهورى ارمنستان بتوانند آرمان هاى ملى را در سده بیست و يكم تحقق بخشند.
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گزارش ويژه

شان صداقتى با تبريك فرا رسیدن روش هشانا و سال نوى عبرى و 
ابراز فرخنده فالى و آرزوى سالى سرشار از سالمتى و موفقیت براى همه 
همكيشان یهودى عزیز، یاد آور مى شود كه احترام به درگذشتگان و یاد 
آنها بخشى از آیین و باور قوم یهود است كه مانند بسیارى دیگر آداب 
و سنن  پسندیده این قوم، مورد توجه جهانیان قرار گرفته است. او از 
همین رو پاره اى توضیحات در خصوص خدماتى كه در راستاى احترام به 

درگذشتگان و نیز برداشتن بار فشار و مسئولیت 
از دوش بازماندگان است ارایه كرده اند.

شان صداقتى در فرازى از گفته هاى خود متذكر 
مى شود:

« يكى از باور هاى غلطى كه ما داریم این است 
كه خرید آرامگاه یعنى آماده شدن براى مرگ. در 
حالى كه این يك تصور غلط است براى اينكه 
این ذهنیت را بر طرف كنم باید به قسمت هاى 
وسیعى از زمین هایى كه حتى بیش از 30 سال 
قبل به فروش رفته اند و هنوز خالى هستند و 
كامل  در سالمت  هنوز  ها  زمین  این  صاحبان 
زندگى مى كنند و لذت مى برند، اشاره كنم. نكته 
مهم این است كه يك رابطه مستقیم بین آرامش 
خاطر و طول عمر وجود دارد وقتى ما خیالمان 
از برنامه ها و كارهایمان در همه مراحل زندگى 
راحت باشد، طبیعى است كه این آرامش خیال 
موجب طول عمر ما مى شود. در حالى كه همین 

نكته كافى است عزیزانى كه 30 سال قبل زمین هاى مربوط به خود را 
خریده اند، قیمتى را پرداخته اند كه شاید يك دهم اكنون باشد. این مسئله 
ایست كه اگر امروز درباره آن اقدام كنيم مطمئنا سى سال بعد كه به آن نگاه 
كنيم مى بینیم چقدر جلو افتاده ایم. چه از لحاظ مالى  و چه از منظر آرامش 

درونى كه به بقاى عمر مان یارى رسانده است.»
شان صداقتى با برشمردن سه دلیل مذهبى، عاطفى و مالى اهمیت برنامه 

ریزى براى آینده را مورد توجه قرار داده و توضیح مى دهد:
«از لحاظ مذهبى مى دانیم كه مراسم تدفین باید در شرایط خاصى كه 
ادیان الهى اعالم نموده اند و در حداقل زمان ممكن انجام پذیرد، از لحاظ 
عاطفى هم این بسیار مهم است كه ما براى بازماندگان خود آرامش خاطر 
فراهم آوریم و آنها بدانند كه در چنان شرایطى نیاز نیست كه با تصمیم 
گیرى هاى عجوالنه و یا حتى دخالت اقوام دور یا نزدیك كه طبیعى است 
هر كسى نظر و ایده خود را دارد، نگران برگزارى مراسمى شكوهمند و 
آبرومندانه باشند،و در نهایت هم وقتى مى دانیم كه از لحاظ مالى برایمان 
مقرون به صرفه است تا با برنامه ریزى درست هزینه هاى خود را هم 
كاهش دهیم و هم از سرمایه گذارى خود سود ببریم، طبیعى است كه باید 

با پرهیز از منفى بافى و باورهاى خرافى اقدام به این مهم كنيم.»
شان صداقتى كه سرآغاز كار خود را با سازمان ایدن مموریال پارك و 
خدمت رسانى به هموطنان آگاه و آینده نگر به حدود 19 سال قبل مرتبط 

مى داند، مى گوید:
"در جریان همكارى نزدیكى كه با يكى از سازمان هاى غیر انتفاعى داشتم 
به طور مرتب در آن سال ها به آرامگاه هاى منطقه مراجعه مى كردم و بار 
ها شاهد صحنه هاى رقت بار و اسفناكى بودم كه 
پس از درگذشت يك عزیز ایرانى چگونه خانواده 
و یا بازماندگان او با مشكل مواجه شده، دچار 
سرگردانى  و انتظار مى شدند و حتى تلفنى در 
آرامگاه در حال این در و آن در زدن براى قرض 
كردن پولى هستند كه عزیز از دست رفته خود را 
به خاك بسپارند. این صحنه و درك سختى آن 
شرایط كه هم براى بازماندگان دشوار بود و هم از 
احترام عزیز درگذشته مى كاست باعث شد تا من 
به طور جدى به سراغ این موضوع بیایم و تالش 
كنم ذهنیت منفى و باور هاى خرافى را كه چونان 
تار عنكبوت جلوى تفكر درست را گرفته و افق 
دید هموطنانمان را كوتاه و نادرست مى كرد به 

مبارزه بطلبم."
زبان گروه  فارسى  نماینده  كه  آقاى صداقتى 
 1800 از  بیش  با   SCI شركت  هاى  آرامگاه 
آرامگاه در سراسر امريكاى شمالى است، درباره 

خدمات شركت متبوعش مى گوید:
"خدمات ارزنده این موسسه، گستره متنوعى دارد كه مى توان از آن 
جمله به قابلیت خرید اقساطى، انتخاب محل(لوكيشن) مورد نظر، انتقال 
و جابجایى لوكيشن مورد نظر شما در هر زمان به هر يك از  آرامگاه هاى 
این شركت در سراسر امريكا و كانادا، انتقال بدون هزینه و سهل الوصول 
پيكر عزیزان در صورت فوت در هر كجاى دنیا، معافیت از پرداخت مالیات 
مستغالت (پراپرتى تكس) در خصوص زمین خریدارى شده، قابلیت رشد 

سرمایه، قابلیت انتخاب مراسم و برنامه ریزى براى آن و ... اشاره كرد."
آقاى صداقتى در پایان گفتگوى خود با ایرانشهر، خواستار تغییر دیدگاه 

هاى اجتماعى به موضوع شده و مى افزاید:
"برخى قدر و ارزش وجودى خود را در حفظ و پاسدارى از كيان خانواده 
نمى دانند، براى مثال مى گویم كه اگر یادگاه يك فرد محلى زیبا با منظره 
اى دلنشین و جلوه دوست داشتنى باشد، حتى در نبود او هم تبدیل به 
میعادگاهى براى گرد هم آمدن همه خانواده او خواهد بود تا در كنارش 
لحظات شاد خود را با هم قسمت كنند. بى انصافى است اگر چنین فرصت 

خوبى را از فرزندان و نوه هاى خود در آینده دریغ داریم."

شان صداقتى، در گفتگو با ايرانشهر:

احترام  و ياد كردن از رفتگان از 
سنت هاى ماست
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پرونده



روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران

10شهريور (1 سپتامبر)
1341 خورشيدى (1962ميالدى) 

زمين لرزه در بوئين زهرا 
در حدود ساعت 11شامگاه، زمينل رزهاى شهرستان بوئين زهرا را لرزاند. بزرگى 
اين  در  شد.  نفر  هزار   20 حدود  مرگ  موجب  كه  بود  ريشتر   7/2 زمين لرزه  اين 
زمين لرزه بسيارى از آثار و مكانهاى قديمى و تاريخى شهرستان بويين زهرا از 

جمله قلعه باستانى رودك از بين رفت.
1347 خورشيدى (1968ميالدى)

وقوع زمين لرزه فردوس با حدود 10000 كشته 

11 شهريور(2 سپتامبر) 
1383 خورشيدى (2004ميالدى)

دلكش  به  مشهور  بابلى،  باقرپور  عصمت  درگذشت 
خواننده و بازيگر 

   آثارموسيقى اين آوازه خوان بزرگ در شركت كتاب 
موجود است 

12 شهريور (3 سپتامبر)
 1307 خورشيدى (1928 ميالدى)
ساختمان مقبره فردوسى آغاز شد

1314 خورشيدى (1935ميالدى)
تأسيس شركت سهامى بيمه ايران با سرمايه20ميليون ريال 

1318 خورشيدى (1939ميالدى)
اعالم بى طرفى دولت ايران در جنگ دوم جهانى

1324 خورشيدى (1945ميالدى)
اعالم خود مختارِى آذربايجان با زبان رسمى تركى، توسط سيدجعفرپيشه ورى

1342 خورشيدى (1963ميالدى)
درگذشت سپهبد فضل اهللا زاهدى- نخست وزير پس از كودتاى 28 مرداد- درژنو

1348 خورشيدى (1969ميالدى)
درگذشت پروفسور آرتور پوپ- ايرانشناس و پژوهنده آمريكايى - درشيراز

1371 خورشيدى (1992ميالدى)
درگذشت پروفسور محمود حسابى -بنيانگذار فيزيك نوين ايران

 
13 شهريور (4 سپتامبر)

1286 خورشيدى (1907ميالدى)
سلطان  مديريت  به  القدس»  «روح  روزنامه   انتشار 

العلماى خراسانى در تهران
1355 خورشيدى (1976)

كنفرانس انقالب آموزشى رامسر گشايش يافت
1381 خورشيدى (2002ميالدى)

اَشيَمشى»  «گنجشگك  مهراد،خواننده  فرهاد  درگذشت 
در پاريس

در  ايران  فيلم  و  موسيقى  مركز  هنرمنددر  اين  آثار   
پ رررررررررررر

شركت كتاب موجود است 
14 شهريور (5 سپتامبر)

1306 خورشيدى (1927ميالدى)
اجبارى شدن قانون ورزش درمدارس كشور

1355 خورشيدى (1976ميالدى)
درگذشت پروفسور محسن هشترودى – رياضى دان، شاعر و استادممتاز دانشگاه

1375 خورشيدى (1996ميالدى)
درگذشت ولى اهللا خاكدان -از پيشگامان طراحى صحنه درسينماى ايران

1385 خورشيدى (2006ميالدى)
درگذشت مهدى بهار دانشمند و جامعه شناس و خالق كتاب«ميراث خوار استعمار» 

بر اثر سكته قلبى در كانادا. 
1391 خورشيدى (2012 ميالدى)

در  مغزى  تومور  اثر  بر  سالگى   71 سن  در  ايمانى  ثابت  نورالدين  درگذشت 
لوس آنجلس 

15 شهريور (6 سپتامبر)
1295 خورشيدى (1916ميالدى)

انتشار روزنامه  «كاوه» به مديريت سيدحسن تقى زاده در برلين
1310 خورشيدى (1931ميالدى)

سفرمحمدرضا پهلوى وليعهد به سوييس براى تحصيل
1325 خورشيدى (1946ميالدى)

برگزارى ميتينگ بزرگ حزب دمكرات ايران در ميدان توپخانه با حضور قوام
1327 خورشيدى (1948ميالدى)

برقرارى روابط سياسى ايران با عربستان سعودى، و آزاد شدن زيارت مكه براى 
ايرانيان

1330 خورشيدى (1951ميالدى)
تحريم خريد نفت ايران ازسوى دولت انگلستان

1334 خورشيدى (1955ميالدى)
تأسيس اداره  اطالعات در ستاد ارتش

1357 خورشيدى (1978)
خبرنگاران  و  نويسندگان  سنديكاى  دبير   – سفرى  محمدعلى  جرم  اعالم  انتشار 

مطبوعات- عليه داريوش همايون وزير سابق اطالعات

 16 شهريور (7 سپتامبر)
1300 خورشيدى (1921ميالدى)

انتشار روزنامه  «سياست» به مديريت شاهزاده عباس 
ميرزا (عباس اسكندرى) در تهران

1308 خورشيدى (1929)
تصويب قانون تابعيت ايران در پانزده ماده در مجلس

1314 خورشيدى (1935ميالدى)
و  آهنگساز  پارسى)،  (صديقى  ياحقى  پرويز  زادروز  

نوازنده ى ويولون
 آثار اين هنرمند در مركز موسيقى و فيلم ايران در 

ز ووووووووو

شركت كتاب موجود است
1333 خورشيدى (1954ميالدى)

زادروز هوشنگ مرادى كرمانى، نويسنده
  آثار اين نويسنده به فارسى و انگليسى در شركت 

ر زززززز

كتاب موجود هستند 
1351 خورشيدى (1972ميالدى)

اعدام مهدى رضايى به حكم دادگاه نظامى
1353 خورشيدى (1974ميالدى)

بمباران نوار مرزى ايران توسط عراق
1357 خورشيدى (1978ميالدى)

انتصاب ارتشبد غالمعلى اويسى به فرماندارى نظامى 

روزشمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
10 شهريور تا 8 مهر

September 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

©Copyright 2014 Ketab Corp. مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره20، جدول ايرانشهر شماره 76، همراه با چهاردهمين ضميمه پزشكى و سالمت ايرانشهر، سپتامبر38382014



روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
تهران  و برقرارى حكومت نظامى درتهران و يازده شهر ديگر

  1359 خورشيدى (1980 ميالدى)
انتشار روزنامه ى «ميزان» به مديريت مهندس مهدى بازرگان

1360 خورشيدى (1981 ميالدى)
كنسولگرى جمهورى اسالمى ايران در لندن، مورد حمله قرار گرفت و 54 نفر توسط 

پليس لندن بازداشت شدند

17 شهريور  (8 سپتامبر)
1349 خورشيدى (1970ميالدى)

درگذشت سيدمحمد هاشمى- نماينده  مجلس، روزنامه نگار و مديرروزنامه  «اتحاد ملى»
درگذشت دكتر رضازاده  شفق - نويسنده و سياستمدار

1357 خورشيدى (1978) 
تيراندازى و درگيرى مردم وارتش شاهنشاهى در ميدان ژاله و كشته شدن 86 نفر 

از مردم طبق مدارك دولتى آن زمان(جمعه  سياه)

18 شهريور (9 سپتامبر)
1298 خورشيدى (1919)

زندانى شدن امين الضرب، ضياءالواعظين، افراسياب آزاد، فرخى يزدى و ميرزاده 
عشقى به جرم مخالفت و اعتراض به عقد قرارداد 1919 بين ايران وانگليس

1318 خورشيدى (1939ميالدى)
زادروز  محمدرضا شفيعى كدكنى، شاعر و پژوهشگر

1334 خورشيدى (1955ميالدى)
تأسيس اداره  بازرسى كل كشور
1348 خورشيدى (1969ميالدى)

درگذشت جالل آل احمد -نويسنده و مترجم
 آثار جالل آل احمد در شركت كتاب موجودند

ررررررررررر

1335 خورشيدى (1956ميالدى)
تهيه و تقديم اليحه تأسيس سازمان اطالعات و امنيت 

كشور(ساواك)به مجلس 
1357 خورشيدى (1978ميالدى)

كناره گيرى اميرعباس هويدا از وزارت دربار
1361 خورشيدى (1982 ميالدى)

زادروز  بنيامين بهادرى خواننده ى موسيقى پاپ

19 شهريور (10 سپتامبر)
1286 خورشيدى (1907)

انتشار روزنامه «نسيم شمال» به مديريت سيداشرف الدين حسينى قزوينى در رشت
1336 خورشيدى (1957ميالدى)

ازدواج اردشير زاهدى با شهناز پهلوى
1358 خورشيدى (1979ميالدى)

درگذشت آيت اهللا طالقانى- روحانى عضو نهضت آزادى ايران و مبارز عليه حكومت 
سلسله  پهلوى.

1359 خورشيدى (1980ميالدى)
زادروز  شاهين نجفى، نوازنده، ترانه سرا، فعال اجتماعى و خواننده 

 آثار اين هنرمند در مركز موسيقى و فيلم ايران در شركت كتاب موجود است.
رررر ز

 

 20 شهريور (11 سپتامبر)
1307 خورشيدى (1928)

دو  سرمايه ى  با  دولت  هيأت  و  پهلوى  شاه  توسطرضا  ايران  ملى  بانك  گشايش 
ميليون تومان

1309 خورشيدى (1930ميالدى)
چاپ مجله ى نورافشان، به مديريت شوكت سالمى

1314 خورشيدى (1935ميالدى)
تغيير نام شهرهاى ايران به پيشنهاد فرهنگستان و تصويب هيأت وزيران

1357 خورشيدى (1978ميالدى)
كناره گيرى رضا قطبى از رياست سازمان صدا و سيماى ايران 
جمع كثيرى از مقامات بلندپايه ى دولتى ممنوع الخروج شدند

1360 خورشيدى (1981ميالدى)
ترور آيت اهللا مدنى

1380 خورشيدى (2001ميالدى)
حمله تروريستى 11 سپتامبر به آمريكا كه در آن نزديك به 3000 نفر كشته شدند.

 
21 شهريور(12 سپتامبر)

1339 خورشيدى (1960)
قطع برنامه هاى تبليغاتى عليه ايران در راديو مسكو

1345 خورشيدى (1966)
زادروز انوشه انصارى، كاوشگر، رئيس انجمن گردانندگان شركت فناورى ارتباط 

از راه دور (TTI) و نخستين زن فضانورد ايرانى 
1363 خورشيدى ( ميالدى1984)

زادروز شقايق رحيمى راد، هنرپيشه سينما 

22 شهريور (13 سپتامبر)
1299 خورشيدى (1920ميالدى)

قتل شيخ محمد خيابانى توسط قزاقان
1312 خورشيدى (1933ميالدى)

انتخاب محمدعلى فروغى به مقام رييس الوزرايى
1324 خورشيدى (1945ميالدى)

تشكيل هيأت مؤسسان حزب دمكرات آذربايجان به رياست پيشه ورى
1334 خورشيدى (1955)

درگذشت حاج مهدى قلى هدايت (مخبرالسلطنه) -نويسنده و سياستمدار
1356 خورشيدى (1977ميالدى)

عده اى ناشناس اتومبيل اشرف پهلوى و همراهان او را در جنوب فرانسه به گلوله 
بستند. اشرف در اين حادثه جان سالم به در برد ولى نديمه اش به قتل رسيد.

1364 خورشيدى (1985)
درگذشت دكتر محمود صناعى ـ اديب و پژوهنده

1382 خورشيدى (2003ميالدى)
درگذشت  رضا بيك ايمانوردى، بازيگر و ورزشكار در ايالت آريزوناى آمريكا

1389 خورشيدى (2010ميالدى)
در  ايران  مطبوعات  باسابقه  روزنامه نگار  و  نويس  قصه  لقائى  ستار  درگذشت 

بيمارستانى در لندن.
او متولد سال 1325 خورشيدى  درتربت حيدريه بود و پس از پايان دوره دبيرستان 
هنگام تحصيل در رشته زبان و ادبيات فارسى در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران 
كار مطبوعاتى خود را در مجله تهران مصورآغاز كرد. شش سال بعد در سال 1349 
لقائى براى چهار سال سردبير تهران مصور شد و درسال 1353 پس از تعطيل شدن 
تهران مصور به همراه تعداد ديگرى از مجالت و روزنامه ها، سردبيرى مجله هفتگى 
«كودك و زندگى» را بر عهده گرفت كه از انتشارات انجمن ملى حمايت كودكان بود 

و در باره آن و براى والدين و مربيان منتشر مى شد.
ستار لقائى در كنار كارمطبوعاتى، داستان نويس پركارى هم بود كه اولين داستان 
لقائى  از  شد.  منتشر  تهران  در  سال 1346  در  مرداب»  نام «همبستران  به  او  بلند 
و  گزارش  كوتاه،  داستان هاى  مجموعه  بلند،  داستانهاى  شامل  كتاب   18 مجموعا 
داستان كودكان در تهران، لندن و لس آنجلس به چاپ رسيد.از لقائى همچنين اثرى 
باقى مانده به نام»عشق من ... هنر من ... زندگى من» كه مجموعهاى است از مصاحبه 
با هفتاد هنرمند در باره عشق، هنر و زندگى. اين مجموعه بى نظير در سال 1349 

درتهران به چاپ رسيد.
23 شهريور (14 سپتامبر)

1330 خورشيدى (1951ميالدى)
افتتاح باشگاه مركزى حزب اراده ى ملى به رهبرى سيد ضياءالدين طباطبايى در تهران

1339 خورشيدى (1960ميالدى)
تشكيل كنفرانس كشورهاى نفت خيز خاورميانه در بغداد و تأسيس سازمان اوپك

1359 خورشيدى (1980ميالدى)
زادروز ليندا كيانى، هنرپيشه سينما

1389 خورشيدى (2010ميالدى)
در  فيگوراتيو  طراحى  آغازگر  و  شاعر  منتقد،  نقاش،  الخاص،  هانيبال  درگذشت 
نقاشى نوگراى ايران كه سال ها از بيمارى سرطان رنج ميبرد. در سن 80 سالگى در 

عداياالت متحده آمريكا.
حه ب

صف
در 

مه 
ادا
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24 شهريور (15 سپتامبر)ادا

1361 خورشيدى (1982ميالدى)
در  خمينى  روح اهللا  مشاوران  از  قطب زاده  صادق  اعدام 
پاريس و وزير امورخارجه و مدير عامل سازمان راديو 
و تلويزيون ملى ايران و عضو شوراى انقالب اسالمى 

ايران به اتهام توطئه عليه حكومت جمهورى اسالمى
1378 خورشيدى (1999 ميالدى)

محقق  و  نويسنده  زرين كوب،  عبدالحسين  درگذشت 
ادبيات و تاريخ

 آثار شادروان زرين كوب از جمله دو قرن سكوت در 
يييبيببيبيبيبيبيبي

 
شركت كتاب موجود هستند
1378 خورشيدى (1999)

و  تاريخ  پژوهشگر  راوندى،  مرتضى  درگذشت 
نويسنده ى دوازده جلد «تاريخ اجتماعى ايران»

 آثار شادروان راوندى از جمله كتاب تاريخ اجتماعى 
ووووووويييييييييييي

 
ايران در شركت كتاب موجود هستند

1391 خورشيدى (2012 ميالدى)
دادگسترى  وكالى  كانون  رئيس  نزيه،  حسن  درگذشت 
در  ايران  نفت  ملى  شركت  رييس  و  پهلوى  دوران  در 

دوره نخست وزيرى مهندس مهدى بازرگان. 
25 شهريور (16 سپتامبر)

1316 خورشيدى (1937ميالدى)
راه اندازى تلفن خودكار در تهران
1320 خورشيدى (1941ميالدى)

كناره گيرى رضاشاه پهلوى از سلطنت و سفر به اصفهان
1332 خورشيدى (1953ميالدى)

بازداشت 91 تن از شركت كنندگان فستيوال بخارست از جمله پرويز خطيبى مدير 
روزنامه  «حاجى بابا»

بازداشت حسن صدر مدير روزنامه «قيام ايران»
1354 خورشيدى (1975ميالدى)

انتصاب جعفر شريف امامى به رياست مجلس سنا و 
عبداهللا رياضى به رياست مجلس شوراى ملى

تاريخ  پروژه  امامى  شريف  جعفر  خاطرات  كتاب   
بببببب

 
شفاهى دانشگاه هاروارد در شركت كتاب موجوداست  

1357  خورشيدى (1978ميالدى)
وقوع زلزله ى شديد در طبس

1378 خورشيدى (1999ميالدى)
دبستان هاى  بنيادگذار  بنى احمد،  ابراهيم  درگذشت 
«جهان تربيت»در تهران، و از برنامه سازان راديو تهران 

در زمينه ى روانشناسى اجتماعى

26 شهريور  (17 سپتامبر)
1302 خورشيدى  (1923ميالدى)

ابراهيم خان  ميرزا  سردبيرى  و  مديريت  به  جوانان»  «نامه ى  روزنامه   انتشار 
(خواجه نورى) در تهران 

1320 خورشيدى (1941ميالدى)
صدور فرمان عفو عمومى زندانيان سياسى و غيرسياسى

1326 خورشيدى (1947ميالدى)
زادروز عباس قادرى، هنرمند آوازه خوان

1329 خورشيدى (1950ميالدى)
صدور حكم اعدام حسن جعفرى به اتهام قتل احمد دهقان

1332 خورشيدى (1953ميالدى)
آغاز محاكمات دكتر محمد مصدق با دادستانى سرتيپ آزموده

1356 خورشيدى (1977 ميالدى)
درگذشت واروژان هاخوانديان، آهنگساِز «بوى گندم»

 1359خورشيدى (1980 ميالدى)
عراق، قرارداد سال 1975 الجزاير را به طور يك جانبه لغو كرد

1369 خورشيدى (1990ميالدى) 
درگذشت على محمد حيدريان - استاد نقاشى و مؤسس دانشكده  هنرهاى زيباى 

دانشگاه تهران
1372 خورشيدى (1993 ميالدى)

درگذشت سيدابوالقاسم انجوى شيرازى - نويسنده و 
پژوهنده 

به  حافظ  ديوان  جمله  از  انجوى   شادروان  آثار   
ژژژپژژژپژپژپژپژپژپژپژووووو

تصحيح او درشركت كتاب موجود هستند
1381 خورشيدى (2002 ميالدى)

و  مترجم،  شاعر،  هنرمندى،  حسن  دكتر  خودكشى 
پژوهنده ادبى در پاريس

1384 خورشيدى (2005 ميالدى)
نسل  بازمانده ى  آخرين  پتگر،  جعفر  استاد  درگذشت 
نقاشان آكادميك و مدرس سرشناس نقاشى در تهران

27 شهريور (18سپتامبر)
1306 خورشيد (1927 ميالدى)

زادروز هوشنگ ابتهاج، شاعر، در رشت
  آثار هوشنگ ابتهاج در شركت كتاب موجود هستند

ر زززززز

1324 خورشيدى (1945 ميالدى)
آكادميك  نخل  نشان  گيرنده  معظمى،  نسرين  زادروز 

فرانسه در ميكرب شناسى
1357 خورشيدى (1978ميالدى)

تيم  عضو  و  فوتبال  بازيكن  رحمتى،  كيانوش  زادروز 
ملى فوتبال ايران 

1367 خورشيدى (1988 ميالدى)
درگذشت استاد محمدحسين بهجت متخلص به شهريار 

شاعر
موجود  كتاب  شركت  در  شهريار  شادروان  آثار   

هستند
1385 خورشيدى (2006 ميالدى)

انوشه انصارى نخستين فضانورد ايرانى با فضاپيماى 
سايوز تياماى-9 به مقصد ايستگاه فضايى بين المللى 

پرواز كرد.

28 شهريور (19 سپتامبر)
1287 خورشيدى (1908ميالدى)

انتشار روزنامه «نداى وطن» در تهران
1297 خورشيدى (1918ميالدى)

درگذشت محمدتقى خان سپهر ملقب به لسان الملك - اديب ومورخ عهد قاجار
1366  خورشيدى (1987ميالدى)

درگذشت حميد زرين كوب - اديب و نويسنده و منتقد
1384  خورشيدى (2005ميالدى)

جغرافياى  گروه  بنيانگذار  و  ايرانى  معاصر  جغرافيدان  شكوئى،  حسين  درگذشت 
دانشگاه ملى سابق و چهرههاى ماندگار ايران. (زادروز 9آذر 1312)

29 شهريور (20 سپتامبر)
1359 خورشيدى (1980ميالدى)

درگذشت خانبابا مشار - اديب، پژوهنده و مؤلف فهرست كتاب هاى فارسى چاپ 
شده

1366 خورشيدى (1987 ميالدى)
خودسوزى نيوشا فرهى در اعتراض به حضور على خامنه اى در اجالس سازمان 

ملل متحد در آمريكا
1384 خورشيدى (2005 ميالدى)

درگذشت دكتر عطاءاهللا خسروانى دبير كل حزب ايران نوين، وزير كشور و وزير 
كار پيشين (در دوران سلطنت محمدرضا شاه پهلوى) در پاريس

1388 خورشيدى (2009 ميالدى)
درگذشت پرويز مشكاتيان، آهنگساز برجسته و نوازنده  چيره دست سنتور در سن 

54 سالگى به علت نارسايى قلبى در منزلش در تهران.
 آثار شادروان مشكاتيان در مركز موسيقى و فيلم ايران وابسته به شركت كتاب 

موجود هستند
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30 شهريور (21 سپتامبر)
1305  خورشيدى (1926ميالدى)
زادروز فريدون مشيرى – شاعر

 آثار شادروان مشيرى از جمله مجموعه اشعار او 
ررررررررر ز

 
كتاب  شركت  در  جلد  دو  در  صبحدمان  نفس  عنوان  با 

موجود هستند
 1320 خورشيدى (1941 ميالدى)

و  «بهدارى»  جديد:  وزارت خانه ى  دو  تشكيل 
«كشاورزى»

1354 خورشيدى (1975 ميالدى)
استعفاى اميرعباس هويدا از نخست وزيرى و انتصاب 

دوباره  او از سوى محمد رضا شاه
 كتاب معماى هويدا از آثار دكتر عباس ميالنى استاد 

وووووووووببببببب
 

كتاب  شركت  در  امريكا  مقيم  ايرانى  مورخ  و  دانشگاه 
موجود است 

 31 شهريور (22 سپتامبر)
1335 خورشيدى (1956 ميالدى)

زادروز ارژنگ كامكار، نوازنده ى تنبك
1348 خورشيدى (1969)

يك  شماره   عالى  دادگاه  در  بختيار  تيمور  سپهبد 
دادرسى ارتش،غياباً به اعدام محكوم شد

1352 خورشيدى (1973 ميالدى)
 زادروز مهدى خلجى ، روزنامه نگار ، نويسنده ، مترجم 
، تحليل گر سياسى و از اپوزيسيون جمهورى اسالمى 

ايران ساكن واشنگتن متولد در قم
1359 خورشيدى (1980ميالدى)

آغاز جنگ ايران و عراق
1376 خورشيدى (1997ميالدى)

درگذشت ژنرال هايزر - از عامالن خروج محمدرضاشاه 
از كشور در بحران پيش ازانقالب

 كتاب خاطرات هايزر در شركت كتاب موجود است
ززز
 

1377 خورشيدى (1998ميالدى)
قتل حميد حاجى زاده (متخلص به سحر)، شاعر ايرانى 

و از قربانيان قتلهاى زنجيرهاى.

1 مهر (23 سپتامبر)
1276 خورشيدى

نويسنده،  اديب،  فروزانفر،  بديع الزمان  زادروز 
پژوهشگر، استاد ادبيات دانشگاه تهران

 آثار شادروان بديع الزمان فروزانفر  از جمله ديوان 
پپپپپپپپژژژژژژوژوژو

كبير شمس  در شركت كتاب موجود هستند
 1298 خورشيدى (1919ميالدى)

رياست  به  داوطلب    30 با  حقوق  مدرسه   تأسيس 
آدولف پرنى 

1315 خورشيدى (1936 ميالدى)
دخترانه ى  دبستان  مؤسس  آزموده،  طوبا  درگذشت 

ناموس درسال1286
1319 خورشيدى (1940 ميالدى)

زادروز محمدرضا شجريان - آوازخوان و موسيقيدان
به  و  كتاب  شركت  در  شجريان  استاد  آثار  اكثر   

رررررررو ز
 

صورت اوريژينال موجود هستند.
1324 خورشيدى (1955ميالدى)

 افتتاح سينما ركس در خيابان الله زار تهران
1332 خورشيدى (1953ميالدى)

تشكيل دادگاه نظامى عادى براى رسيدگى به اتهامات 
دكتر محمد مصدق و صدورحكم بازداشت او

در  تحقيقى  كتاب  اخرين  تاريخ  با  سوداگرى  كتاب   
ررررر

 
مورد دكتر مصدق از انتشارات شركت كتاب در پاسخ به 

كتاب آسيب شناسى يك شكست ، على ميرفطروس  
1337 خورشيدى (1958ميالدى)

گشايش ساختمان جديد دانشكده  ادبيات دانشگاه تهران
1343 خورشيدى (1964)

تأسيس دانشكده ى هنرهاى دراماتيك
1359 خورشيدى (1980)

حمله  هواپيماهاى عراقى به فرودگاه مهرآباد تهران
1381 خورشيدى (2002 ميالدى)

درگذشت دكتر پوران اسالمى دوست (انداچه)، استاد دانشگاه، نويسنده و پژوهشگر 
آثار باستانى ايرانى 

1385 خورشيدى (2006  ميالدى)
درگذشت جالل  همتى، خواننده ترانه هاى شاد ايرانى كه مدت ها به بيمارى فراموشى 

دچار بوده، در منزل خواهرش در تگزاس
 آثار اين هنرمند در شركت كتاب موجود است 

ر چچچچچچچچچچچچچ
 

2 مهر (24 سپتامبر)
 1310 خورشيدى (1931 ميالدى)

زادروز منوچهر آتشى، شاعر
 مجموعه اشعار منوچهر آتشى در شركت كتاب موجود است 

رررررر ز
 

1320 خورشيدى (1941)
تأسيس مجدد اداره  كل امنيه مملكتى به رياست سرتيپ فضل اهللا زاهدى

1386 خورشيدى (2007 ميالدى)
درگذشت حسين ابراهيمى (الوند)، مترجم قصه هاى بچه ها و مسئول خانه ترجمه 

كودكان و نوجوانان در ايران، در سن 56  سالگى.
1386 خورشيدى (2007 ميالدى)

درگذشت جليل بزرگمهر، وكيل مدافع دكتر مصدق در سن 95 سالگى در تهران. وى 
در دادگاه نظامى  بعد از كودتاى 28 مرداد 1332وكيل مدافع دكتر مصدق بود بر 

خالف انتظار حكومت وقت صميمانه در دفاع از دكتر مصدق كوشيد.

3 مهر (25 سپتامبر)
1303 خورشيدى (1924 ميالدى)

درگذشت ميرزاحسين خان صبا- مدير روزنامه «ستاره ى جهان»
1304 خورشيدى (1925ميالدى)

درگذشت ميرزامحمدعلى معروف به حاجى سياح - جهانگرد و مؤلفدوكتاب خاطرات 
حاج سياح و سفرنامه ى حاج سياح

بدون  ايران  از  خارج  در  كتاب  شركت  چاپ  نسخه  سياح  حاج  خاطرات  كتاب   
جججججججججججججججج

 
سانسور زير چاپ است و بزودى منتشر مى شود

1307 خورشيدى (1928ميالدى)
زادروز حسن كسائى، نوازندهى نى و موسيقيدان ايرانى

1313 خورشيدى (1934ميالدى)
گشايش دانشكده فنى توسط فروغى رييس الوزرا

1347 خورشيدى (1968ميالدى)
ورود محمد رضا شاه و شهبانوفرح پهلوى به شوروى

1348 خورشيدى (1969ميالدى)
درگذشت لطفعلى صورتگر - شاعر، مترجم و استاد دانشگاه

1357 خورشيدى (1978ميالدى)
انحالل حزب رستاخيز و اعالم فضاى باز سياسى

اعتصاب  آغاز  و  عراق  ارتش  توسط  نجف  در  خمينى  آيت اهللا  منزل  محاصره ى   
كارگران نفت، مخابرات، و نهادهاى ديگر دولتى و خصوصى و دستگيرى و انتقال 

رحيم على خرم (سرمايه دار) از پاكستان به زندان تهران
1387 خورشيدى (2008 ميالدى)

سياسى  فعال  و  ايران  صداى  راديو  مديره  هيئت  رييس  مروتى،  اسداهللا  درگذشت 
درشهر لوس آنجلس بر اثر بيمارى در امريكا.

 كتاب سه رادمرد بزرگ در مورد ارتشبد خاتم، پروفسور يحيى عدل، سرلشكر 
رررررررررر

 
سرودى، نوشته شادروان اسداهللا مروتى در شركت كتاب موجوداست 

4 مهر (26 سپتامبر)
1333 خورشيدى (1954ميالدى)

كشف چاپخانه و مركز انتشارات مخفى حزب (منحله ى) توده در داوديه
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران

بل
ه ق

فح
ز ص

مه ا
1360 خورشيدى (1981 ميالدى)ادا

درگذشت مسعود فرزاد- نويسنده، شاعر، مترجم و اديب
1361 خورشيدى (1982 ميالدى)

درگذشت رضا مافى - خوشنويس
1363 خورشيدى (1984ميالدى)

درگذشت محمود تفضلى -نويسنده، مترجم و پژوهنده
1370 خورشيدى (1991 ميالدى)

درگذشت بهزاد باشى، نويسنده، مترجم و مورخ موسيقى
درگذشت پرويز شهنواز، روزنامه نگار و برنامه ساز تلويزيون درشهر لس آنجلس 

امريكا

5 مهر (27 سپتامبر)
1257 خورشيدى (1878 ميالدى)

زادروز سيدحسن تقى زاده، پژوهشگر، روزنامه نگار، سياستمدار
 آثار تقى زاده منجمله خاطرات او با عنوان -زندگانى توفانى حسن تقى زاده- در 

ررررررررررر ز
 

شركت كتاب موجود است 
1326 خورشيدى (1947 ميالدى)

درگذشت عالمتاج قائم مقامى (ژاله)، فمنيست، شاعر
1388 خورشيدى (2009 ميالدى)

درگذشت عباس بلوكى فر، هنرمند، نقاش قهره خانه

6 مهر (28 سپتامبر)
1349 خورشيدى (1970ميالدى)

بركنارى سپهبد محسن مبصر از رياست شهربانى كل كشور
1356 خورشيدى (1977 ميالدى)

درگذشت حسين ناصحى، موسيقيدان
1386 خورشيدى (2007 ميالدى)

درگذشت حميد شيرزادگان، ستاره فوتبال ايران در دهه 40، به علت بيمارى سرطان، 
در بيمارستان آپادانا در تهران. 

7 مهر (29 سپتامبر)
1288 خورشيدى (1909ميالدى)

انتشار روزنامه ى «شرق» به مديريت آقاسيدضياالدين 
به دو زبان فارسى و فرانسه

1308 خورشيدى (1929 ميالدى)
زادروز حشمت جزنى، شاعر و مترجم

1320 خورشيدى (1941ميالدى)
انتخاب  و  كمونيست  حزب  مؤسسان  جلسه ى  تشكيل 

كميته  مركزى به رياست سليمان محسن اسكندرى
1322 خورشيدى (1943ميالدى)

حوت  سوم  كودتاى  (عامل  طباطبايى  سيدضياالدين 
1299 و ناشر روزنامه هاى برق، شرق و رعد) پس از 
22 سال زندگى در تبعيد (فلسطين) به ايران بازگشت

ككتاب سيد ضيا مرد اول يا دوم كودتا به قلم دكتر صدرالدين الهى از انتشارات   
شركت كتاب 

1324 خورشيدى (1945ميالدى)
عدم  دليل  به  فرهنگ  عالى  شوراى  توسط  امروز»  «مرد  روزنامه ى  امتياز  لغو 

صالحيت محمد مسعود براى روزنامه نگارى!
1333 خورشيدى (1954ميالدى)

آغاز محاكمات سيدعلى شايگان، سيداحمد رضوى و سيدحسين فاطمى در دادگاه 
شماره ى يك دادرسى ارتش

1386 خورشيدى (2007 ميالدى)
درگذشت حميد قنبرى، پيشكسوت عرصه ى تئاتر، سينما و دوبله ى ايران، در سن 
هنرپيشه ى  اين  تهران.  در  قلبى  سكته ى  از  ناشى  عوارض  دليل  به  و  سالگى   83
پيشكسوت تئاتر دهه 20، از سال 1320 كار فيلم را شروع كرد و در حدود 16 فيلم 
سينمايى و در بيش از 80 تئاتر به ايفاى نقش پرداخت(ايشان از پيش پرده خوانان 
پيشكسوت در تئاتر ايران است) . وى متولد 26 فروردين 1303 در تهران در محله 
آبشار بود. او در كار دوبله شخصيت كمدى «جرى لوييس» را به صورت صدايى 
ماندگار در اذهان بوجود آورد. او از نخستين كسانى است كه موسيقى پاپ را در 

ايران اجرا كرد.

8 مهر (30 سپتامبر)
1269 خورشيدى (1890ميالدى)

و  زبانشناس  تاريخنويس،  كسروى،  احمد  زادروز 
پژوهشگر برجسته ايرانى

با  شيعى گرى  منجمله  كسروى  شادروان  كتاب هاى   
پپپپپپژژژوژوژوژوژوژو

ويراستارى و افزوده هاى محمد امينى از انتشارات شركت 
كتاب در كتابفروشى شركت كتاب موجود است 

1306 خورشيدى (1927ميالدى)
تأسيس مدرسه عالى حقوق و علوم سياسى به رياست 

ميرزاعلى اكبرخان دهخدا
1310 خورشيدى (1931ميالدى)
تأسيس مدرسه عالى مهندسى

1380خورشيدى (2001ميالدى)
درگذشت مهين ديهيم، بازيگر سينما، تتاتر و تلويزيون ايرانى. (زادروز 1304)

1388 خورشيدى (2009 ميالدى)
 ثبت جهانى نوروز به عنوان ميراث غير ملموس جهانى، توسط سازمان علمى و 

فرهنگى سازمان ملل متحد
 

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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شعر و ادب

خدايا
آيا جامه دان هايم را باز هم بايد ببندم ؟

و در اين ايام شاد  « رش هشانا»
از ترس طوفان ترديد

بدامان سيالب سرگردانى پناه ببرم؟
 

من ايرانى آزاده.....
    من يهودى عاشق ايران

           من ايرانى يهودى كه 27 قرن رنج آوارگى و بردگى را
 به رغم ساير يهوديان جهان به تخدير تاريخ سپرده بودم...

      آيا بايد دو باره كوله بار غم غربت را بدوش كشم...؟
       و در اين روزهاى سال نو

      از آرامگاه 27 سده  والدين  و نياكانم
                                             دست بشويم و پا دركشم...؟

 
چه كسى مى داند ...؟

آخرين بار در كدام زمان...؟
    پاى پوش هاى سفر را از پاى در آوردم

و آنها را به كنارى نهادم...
                                    هيچ بياد ندارم
****

بياد مى آورم
سركشى در باغ بهشت را

عصيان سوزان درون دروازه هاى زمان را
     اسارت را در قرونى مهيب و پر هراس       

راهى بى پايان
               در دريا

                           در بيابان را 
بارش صخره  و سنگ

                    آتش و تير و شمشير
                            از زمين و آسمان را

باتالق هاى تباهى رويا
               و كوره هاى انسان سوز را

ستيز ابدى هرگل،
                       با برهوت كوير را

 
***                                                    

بياد مى آورم:
ريشه هايم را.......

در طول اعصار و فصول
          آويخته از شاخه هايم ،   

                            شانه هايم
 

برگ هاى ايام سپيد و سياهم را
      روانه به دنبا ل گردباد بيم و ترديد و تهديد

و پاهايم را كه بر آب مى روند
         و دستانم را كه بر ابر مى آويزند

                         با كفى از خاك ايران زمينم
 

 بياد مى آورم

27 قرن زندگى پرفراز ونشيب را...
ازملكه و وزير ويژه بودن...

                         در دربار شاهان ...
 

        تا پرتا ب شدن از ايوان عالى قاپو...
                به صحن گركان  گرسنه و درنده

                      به گناه سنت ها و يهودى بودن ...
 

از نجس بودن... و اجبار در باران نرفتن ...
تا تشنه بودن ... و حق آب خوردن نداشتن...

                              همه را بياد  دارم...
 

   دورانى را كه براى اثبات بهار  جارى در روانم
بايستى گلى در دست مى داشتم

   و براى باوراندن مهر نهفته در قلبم  
  بايستى خورشيدى درقاب چشمانم  مى درخشيد

                                              
 آرى ...

 من... ايرانى آزاده ... و نه آزاد
   من  ايرانى يهودى شيفته  ايران ...    

  بايد بازهم چشم ها و جامه دان هايم را ببندم...
  و كولبار غم غربت و آوارگى را بدوش كشم

  و در اين ايام شادى
  از راه تد بير به بى راه تقدير بگريزم

  و بدامان آتشفشان خفته سكوت پناه برم 
                             با كفى از خاك ايران زمينم... 

                                                            
آه...

   جان من... سنت هاى ديرپاى من
          ايران من...

              ... سرنوشت من ... 

دريغا ... در غياب مهربانى
زندگى سراسر ستيز و سرگرانى

       بى يار و ياور  و دوست
             بى سرزمين وخاك

                  بى امكان استقرار
                      بى توان دمى  قرار

                      
مى دانم ...

مى دانم خورشيد نيز دمى قرار نمى گيرد
و من نمى دانم ...

   آيا هنوز هم تا هميشه زمان ... و تا پايان جهان
   آيا مى توانم  جامه دان هايم را ....چشم هايم را بگشايم ...؟

                                     و باالخره ... َدمى قرار گيرم...؟ 
                                                                      

«رش هشانا»  در غربت     
 

استا نبول – تركيه           
 رش هشانا  1994                         
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مكتوبات فدوى

پاى درد و دل مردم دار الخرافهپاى درد و دل مردم دار الخرافه

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

ايرانپور : حسابدارى دادگسترى شهرستان مباركه براى جنبه كيفرى يك فقره چك 
به مبلغ 3 میلیون و 600 هزار تومان براى باطل كردن تمبر، 61 هزار تومان پول از 
ما گرفته است در حالى كه سال گذشته فقط 6 هزار تومان براى باطل كردن تمبر 

دریافت مى كردند .
فدوى : مراتب در شرایطى كه به علت افراط در نرمش قهرمانانه دوال دوال راه 
مى رفتند،  به استحضار رسید قدرى متغیرشده فرمودند همینقدر كه به جاى تمبر، 

شناسنامه تان را باطل نكرده اند، بروید و قاصم الجبارین را شدیداً شكر كنيد .
خدا بگوید چكارتان بكند كه آنجاى فدوى را، با شاخ گاُومّده ظله العالى، در 

انداختید،  برادر ایرانپور!
***

تعدادى از نمازگزاران : در مسجد نیمه كاره و در حال ساخت كنار پارك 
نهج البالغه واقع در بزرگراه حكيم نماز جماعت به صورت منظم برپا نمى شود در 
وقت ظهر در بیشتر روزهاى سال نماز جماعت نداریم و نمازگزاران نمازشان را 
به صورت فرادا مى خوانند. شب ها هم وضعیت مشابهى دارد و  سبب پراكندگى 
نمازگزاران به ویژه جوانان مسجد شده است. از مدیریت امور مساجد درخواست 

رسیدگى داریم .
فدوى : واهللا برادر نمازگزار فدوى حرفى در بكار انداختن عریضه شما ندارد، 
لكن بین خودمان باشد، ضدانقالب نشنود، فرمایش استاد سخن را چه كنيم ،به ویژه 

آنجا كه فرمود :
كس نتواند گرفت، دامن دولت به زور

كوشش بیفایده ست، وسمه بر ابروى كور !
 ***

8249---0938: با این وضع اسف بارى كه حجاب در جامعه پیدا كرده و در 
معابر عمومى شهرها شاهدش هستیم باید اعتراف كرد از مسئولین تا مردم همه به 
نوعى مقصر هستیم با درد و آه باید خطاب به شهدا كه ناظر و آگاه به كارهاى ما 

هستند گفت شرمنده ایم .
فدوى: فدوى هرچه گوش خواباند بلكه از شهدا «كه ناظر و آگاه به كارهاى ما 
هستند» صداى اعتراضى چیزى بشنود، دریغ از يك كلمه ى ناقابل!... فلذا احوط 

ـ0938 ! آنست كه به متخصص  گوش مراجعه كنيد، برادر8249
***

حسين تهرانى - برادر شهيد: اگر مسئولین به اجراى قانون حجاب و عفاف توجه 
كنند و از ادارات دولتى و وزارتخانه ها و شهردارى ها، فرماندارى ها و دانشگاه ها 
شروع كنند و نیروى انتظامى نیز با بدحجاب ها و بى حجاب ها كه به عنوان راننده 
در معابر تردد مى كنند با ابطال گواهینامه ها برخورد كند بسیارى از معضالت حل 

خواهد شد .
فدوى: مراتب در مجالى به شرف عرض آستان ملك پاسبان سپهر اقتدارشان 
رسید؛ به علت ضیق وقت و حوصله، فرمودند میان بر زده و بجاى ابطال گواهینامه، 

شناسنامه   ملت ناسپاس را باطل فرمایند،برادر حسین(ع) !
***

رمضان نژاد: این روزها كه از خیابان هاى شهر تهران عبور مى كنيم توریست هاى 
خارجى را در حال عكس گرفتن از افراد فروشنده دوره گرد زیاد مشاهده مى كنيم. 
مى خواستم سؤال كنم این كارها براى چیست و برخى از افراد توریست خارجى 

چه مأموریتى برعهده گرفته اند؟
فدوى:غفلت مسؤلین اعلى اهللا مقامهم اجمعین را مالحظه مى كنيد كه چگونه 
دست خارج پرستان لعنة اهللا علیهم اجمعین را در امور ام القراء باز گذاشته اند؟ 
فلذا هیچ حیرت نكنيد كه اگر فدوى فاش كند كه همان فروشندگان دوره گرد هم 
از عوامل استكبار جهانى و صهیونیسم بین الملل هستند كه با لباس مبّدل مشغول 

جاسوسى ا ند،برادر رمضان نژاد !
***

  9995---0939: در دانشگاه آزاد اسالمى واحد گرمسار غذایى كه به دانشجویان 
فروخته مى شود در شأن دانشجو نیست انتظار داریم مسئولین امر نسبت به بهبود و 
باال بردن كيفيت غذاى این واحد اهتمام داشته باشند و سالمت دانشجویان برایشان 

مهم باشد .
 فدوى: مراتب در شرایطى كه به علت  ابتال به لرزش قهرمانانه، بحال ترقص 
در آمده بودند، به استحضار رسید؛ بعدالتحیه والسالم در پاسخ مبالغ هنگفتى  متغیر 
شده و  ضمن صدورچند صد صلوات بر  محمد(ص) و آل محمد(ص) فرمودند: 
همین كه آن دانشجویان نابكار،(در صورتيكه پسر باشند- م)با شیهه یا حسین(ع) 
و (در صورتيكه دختر باشند- م) با شیهه یا زهرا(س) از طبقه ى چهارم خوابگاه،به 

پایین پرتاب نشده اند، بروند قاصم الجبارین را شكر كنند ، برادر فدوى!...
***

6966---0916 :نرخ گذارى كرایه تاكسى ها در برخى شهرها گویا تابع هیچ 
قانون و منطقى نیست در شهر اهواز مسیر 2 تا 3 كيلومتر هزار تومان تعیین شده و 

مسیر 12 كيلومترى نیز هزار تومان !
فدوى : مراتب در اوقات شرعى به سمع و نظرمسؤلین محترم اعلى اهللا مقامهم 
اجمعین رسید. بعدالتحیه و السالم گفتند كه شما هم قصاص كرده و حتا اگر راهتان 
بسیار دور مى شود،مسیر 12 كيلومترى را انتخاب و مابه التفاوت را بمنظور پایین 

آمدن كلسترل،پیاده برگردید،برادر 6966 ---0916 !

اشاره:
پيام ها همگى واقعى و برگرفته از جرايد ِ شريفه ى دارالُخرافه است، پاسخ ها اما از فدوى ست
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گزارش تصويرىدر قلمرو فرهنگ

ضميمه رايگان علمى، بهداشتى
ضميمه  علمى،  بهداشتى «ايرانشهر پزشكى»

كه  است  ايرانشهر  جامع  ازنشريه  بخشى 
رابطه  تا  دارد  تالش  مستقل    صورت  به 
جرايد  زبان  فارسى  مخاطبان  بين  بهترى 
متخصصان  و  پزشكان  و  آمريكا  در 
سالمت، تغذيه، دارو و درمان ايجاد نمايد.
در صورت تمايل به همكارى با تحريريه 
آگهى  درج  يا  و  پزشكى»  «ايرانشهر 
با  ايرانشهر  نشريه  از  بخش  اين  در 
حاصل  تماس   818,9,08,08,08 تلفن  

فرماييد.

ضميمه چهاردهم. سپتامبر 2014 - ضميمه در مجله ايرانشهر
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ایرانشهر پزشکى

براى حفظ سالمت و بهبود شما همواره آماده 
هستیم

مدیریت  به  که  فوریت هاى پزشکى  زنجیره اى  کلینیک هاى  مجموعه 
گستره  مستقل  شعبه  سه  با  شجاعى  میر  حمیدرضا  دکتر  پزشکى 
 Encino شهر هاى  در  بزرگ  لس آنجلس  شمالى  مناطق  از  وسیعى 
 North Hollywood, Chatsworth, Studio City, Reseda,
Winnetka, Hidden Hills, Northridge و Tarzana را تحت 
جامعه  موفقیت  و  دانش  از  ناشى  دستاوردهاى  از  یکى  دارد  پوشش 
بسیارى  آنکه  بر  عالوه  که  مى شود  محسوب  کالیفرنیا  مقیم  ایرانیان 
سایر  خدمت  در  برده اند  بهره  آن  از خدمات  ایرانى تبار،  هموطنان  از 

خدمات  ارائه  با  همواره  و  بوده است  مناطق  این  در  ساکن  ملیت هاى 
شایسته کوشیده است ضمن انجام وظایف حرفه اى خود که با بهره مندى 
نیروهاى  و  آزموده  کار  پرستارى  پرسنل  متخصص،  پزشکى  کادر  از 
ادارى ورزیده و آماده خدمت محقق شده است، نمونه یک موسسه فرا 
ملیتى موفق با مدیریت ایرانى را در جنوب کالیفرنیا به نمایش بگذارد.

در کنار مدیریت موفق جناب آقاى الن یادگار که مسئولیت مدیر عاملى 
بى وقفه و شبانه روزى  نیز تالش هاى  دارد و  به عهده  این موسسه را 
خانم آهنگ زرین کلک که نمونه تحسین شده اى از روابط عمومى را 
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ایرانشهر پزشکى

در راستاى گسترش فعالیت هاى منجر به پیشرفت این موسسه رقم زده 
دکتر  است، بى هیچ تردیدى سابقه بیش از نیم قرن تجربه خانوادگى 
حمیدرضا میرشجاعى را نیز باید از مهمترین عوامل رشد و توسعه روز 

افزون این موسسه قلمداد کرد. 
تازه  درمانى  مرکز  و  پزشکى  فوریت هاى  مرکز  سه  از  مجموعه  این 
تاسیس NOVA VITAE (زندگى جدید)  به این شرح تشکیل شده 

است:
مرکز فوریت هاى پزشکى وارنر پالزا در شهر وودلند هیلز به آدرس:
5995 Topanga Canyon Blvd
Woodland Hills, CA 91367
Tel: 818 206 1290

مرکز فوریت هاى پزشکى وودلند هیلز در مرز شهرهاى وودلند هیلز 
و تارزانا به آدرس:

19825 Ventura Blvd
Woodland Hills, CA 91364
Tel: 818 449 2605

مرکز فوریت هاى پزشکى نورث هالیوود در همان شهر به آدرس:
4942 Vineland Ave
North Hollywood, CA 91601
Tel:818 350 8184

و نهایتا موسسه نوا ویتا که در جنب مرکز فوریت هاى پزشکى وارنر 
پالزا در ساختمانى مجلل به تازگى تاسیس شده است.

موسسات  از  حلقه  ترین  تازه  که   NOVA VITAE درمانى  مرکز 
موفق این مجموعه است با تمرکز بر احیاى زندگى جدید براى کسانى 
ناپسند  عادات  الکل،  مخدر،  مواد  به  اعتیاد  از  گوناگون  دالیل  به  که 
نام این موسسه  از  که  تا همچنان  تاسیس شده است  برده اند  رنج  و... 
بتوانند  اعتیاد هاى خود  درمان  با  این مرکز درمانى  مراجعین  مى آید  بر 

زندگى جدیدى را آغاز کنند.
نکته بسیار مهم در خصوص این مرکز درمانى اعتیاد و احیاى حیات 
فعالیت هاى  روند  به  دراز مدت  و  کامل  بازگشت  بر  تاکید  اجتماعى، 
اجتماعى در قالب برنامه هاى مدون علمى و عملى است که مى کوشد 
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ایرانشهر پزشکى

تا پایان دوره درمانى براى فرد مبتال به اعتیاد را به پاکسازى بدن او از 
عادت به مصرف عامل اعتیاد آور محدود نکند بلکه آماده سازى ذهنى 
فرد را براى باز گشت به جامعه در کنار فراهم آوردن فضاى اجتماعى 
مناسب براى تمرین زندگى جدید و مواجهه با بخش هاى امید آفرین 
و مبارزه با قسمت هاى ناامید کننده زندگى در روند درمانى پیش بینى 
کرده و بکوشد تا زحمات فرد براى ترک اعتیاد به موفقیت او در جامعه 

منجر شود.
این شیوه علمى که بر پایه تئورى احیاى حیات اجتماعى براى مرتفع 
سازى زمینه بازگشت به شیوه پیشین زندگى بنا نهاده شده است معتقد 
است که اعتیاد به مواد مخدر، الکل، عادات اشتباه و حتى سو مصرف 
و عادت به لوازم الکترونیک مانند اسمارت فون ها و شبکه هاى مجازى، 
نتیجه نحوه زیست اجتماعى فرد است که به دالیل گوناگون او را در 
و زمینه  منزوى و شکست خورده ساخته  پیرامون  واقعیت هاى  دنیاى 

گرایش فرد را به عادات اعتیادآور فراهم مى سازد.
بر اساس این تئورى در صورتى که زمینه هاى اجتماعى پدید آورده 
اصالح  اعتیاد  به  مبتال  فرد  اجتماعى  حیات  پیرامون  در  اشتباه  عادات 
بسیار  قبلى  عادات  به  درمانى  دوره  اتمام  از  پس  او  بازگشت  نگردد، 
محتمل خواهد بود، چرا که همواره او در همان شرایطى روزگار سپرى 
مى کند که پیش از این به ابتالى او به یک و چند نوع از انواع اعتیاد و 

عادات غلط منجر شده است.
از همین رو در مرکز در مانى NOVA VITAE کوشیده شده است 
تا کلیه این زمینه ها دیده شده و در دوره هاى کوتاه مدت شرایط جسمى 

فرد به حالت مناسب و در دوره هاى بلند مدت شرایط روحى و زیستى 
به حالت پایدار تغییر کند.

در این راستا از نحوه خوراک گرفته تا فضاى معاشرت اجتماعى و نحوه 
سهم پذیرى و نقش هایى که فرد در جامعه پذیراى آن است مورد مطالعه قرار 
گرفته و روندى تثیبت شده براى استمرار حیات اجتماعى فرد فراهم مى شود.
به این صورت فرد در موسسه NOVA VITAE به عضوى از یک 
مسئولیت خود  پذیرش  با  مى کوشد  که  مبدل مى گردد  جدید  خانواده 
در قبال دیگر اعضا به روند سالم سازى خانواده جدید یارى رساند و 
همزمان با درمان عادات غلط خود، بخشى از یک پروسه جامع درمانى 

براى دیگر همراهان باشد.
و درخور  تازه  یافتن شغل  براى  فرد  به  یارى  با  این روش حتى  در 
از  به جامعه تالش مى شود  بازگشت تضمین شده  با شرایط جدید و 
آینده اى  ساخت  در  اعضا  از  یک  هر  گروهى  و  فردى  دستاوردهاى 

مطمئن تر بهره گرفته شود.
موسسه NOVA VITAE مى کوشد تا در چنین فضایى فعالیت هاى 
خود را به انجام رساند و به گفته اقاى آلن یادگار مدیرعامل این موسسه 
از عزیزانى که توانایى همراهى با اهداف این موسسه را دارند دعوت 
مى کند تا همگام با NOVA VITAE در ساختن زندگى جدید براى 

مراجعان این موسسه از دانش و توانمندى هاى خود گام بردارند.
دکتر حمیدرضا میر شجاعى که مدیر پزشکى مجموعه کلینک هاى این 
موسسه است با اشاره به خدمات متنوع سه کلینیک وارنر پالزا، وودلند 
هیلز ونورث هالیوود برخى از خدمات ارائه شده در این کلینیک ها را 
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چنین طبقه بندى مى کند:
پزشکى(طب  فوریت هاى  زمینه  در  موسسه  زنجیره اى  کلینیک ها 
پزشکى  سرپایى،  جراحى هاى  خانواده،  پزشکى  خدمات  اورژانس)، 
و  شده  بندى  طبقه  واکسن هاى  تزریق  پزشکى،  آزمایشات  اطفال، 
نیاز  مورد  سالمتى  گواهى  صدور  و  الزم  آزمایشات  انجام  همچنین 
مهاجران به درخواست  وزارت امنیت داخلى ایاالت متحده آمریکا و 
نهاد هاى وابسته به مراجعان خود در هر سه شعبه خدمات ارائه مى کند.
بنا به اطالعات ارائه شده از سوى خانم زرین کلک که مدیریت روابط 
عهده  به  را  درمانى  خدمات  زنجیره اى  کلینیک هاى  مجموعه  عمومى 
رفاه حال شهروندان و مراجعان کوشیده است  دارند این موسسه براى 
تا با انعقاد قراردادهاى گوناگون با مجموعه کثیرى از شرکت هاى بیمه 
پذیراى مراجعان طرف قرارداد با این سازمانهاى بیمه باشد که برخى از 

بیمه هاى PPO و HMO مورد پذیرش به این شرح است:
Blue Shield, Blue Cross, Cigna, Health Net, United 
Health Care Insurance, Medicare, and Worker’s 
Comp
این  در ساختار  نکات قابل توجه  از مهمترین  یادگار یکى  آقاى الن 

داشتن  با  که  مى داند  مجرب  پزشکى  کادر  از  بهره مندى  را  کلینیک ها 
تخصص و تجربه در حوزه خود توانسته اند بهترین تشخیص هاى طبى 
او، دکتر حمیدرضا  تجویز کنند.  بیماران خود  براى  را  درمان  و شیوه 
میر شجاعى را که مسئولیت مدیریت کادر پزشکى کلینیک ها را به عهده 
دارد از پزشکان با تجربه و موفق معرفى کرده ودیگر  همکاران خود را 

در کادر پزشکى این موسسات به این شرح اعالم مى نماید:
Dr. Youseff Lalezarian, Dr. Amir Rad, Dr. Aram 
Mkhitarian, Dr. Nagesh Shetty & Dr. Issam Khafaja
مجموعه کلینیک هاى زنجیره فوریت هاى پزشکى در کلیه شعب خود که به 
صورت گردشى از حضور این پزشکان بهره مند است کوشیده است تا با ارائه 
بهترین خدمات پزشکى و درمانى همواره راه گشاى مشکالت حوزه طبابت براى 

هموطنان ایرانى تبار و فارسى زبان و در کنار دیگر اقشار جامعه امریکایى باشد.
در  استفاده  مورد  طبى  و  تشخیصى  پیشرفته  تجهیزات  ممتاز  کیفیت 
این کلینیک ها بر توانایى بیش از پیش متخصصان موسسه در خدمت به 

جامعه افزوده است.
 08 مرکز  با  کافیست  کلینیک ها  این  امکانات  از  بیشتر  اطالع  براى 

اطالعات ایرانیان تماس حاصل فرمایید.

ایرانشهر پزشکى
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ايرانشهر پزشكى

ابعاد  اعتياد  را  بشناسيمابعاد  اعتياد  را  بشناسيم

اعتياد به رابطه جنسى
رفتارجنسى در كشورهاى آزاد و دموكراتيك كه حقوق زنان در آن به 
رسمیت شناخته مى شود، به گونه اى است كه درقضاوت رفتارجنسى 
قدرى  به  بعضى  كه  است  این  واقعیت  بگیریم.  را  احتیاط  بایدجانب 
مجذوب فعالیت هاى جنسى هستندكه زندگیشان را با دشوارى روبه رو 

ساخته است. 
مى توانیم این رابه نوعى يك اعتیاد جنسى بدانیم ، ولى بایدمراقب باشیم 
كه هررفتارجنسى مخالف نظرخود را باتندى بدرقه نكنيم . با این حال 
موضوع رفتارجنسى براى اقشارمختلف جامعه موضوعى است كه اخالق 

گرایان به آن توجه خاصى دارند.
رفتارجنسى موضوعى جالب و در عین حال به شدت پیچیده است. 
كه  آن  كرد.يكى  اشاره  دوزمینه  به  مى توان  جنسى  فعالیت  درزمینه 
احساسات وحاالت جسمانى به شدت تحريك شده شرایطى رافراهم 
موضوع  مى كندوديگرى  راغب  جنسى  اقدام  رابه  شخص  مى سازدكه 

نیازبه هیجان است.
جنسى  لذت  اوج  و  درد  واحد  نمى توانددرآن  انسان  عصبى  نظام 
دردى  جنسى  لذت  اوج  فرارسیدن  هنگام  به  كند.ازآنجاكه  راتجربه 
بردن  لذت  مى گيردكه  شكل  درانسان  برداشت  این  نمى شود،  احساس 
جهت  ازآن  را  این  دردكمتراست.  معناى  به  جنسى  بیشترازفعالیت 
مى گویم كه معتادان به عمل جنسى ازرنج وتالم فراوان رنج مى برند. به 
این نتیجه رسیده ام كه بخصوص مردانى كه با تالمات جسمانى بیشترى 

روبه روهستند، فعالیت جنسى  بى تناسب دارند.
ازسوى دیگرعمل جنسى مى تواند فرار از تالم احساسى وجسمانى تلقى 
نيازداردكه  اقدام جنسى مى خواهد، ودرواقع  اوقات معتادبه  شود.اغلب 

اورادوست  بدارند اما از آنجاكه خودرا ازاین مهم محروم مى داند، راه 
دیگرى را انتخاب مى كند و مى خواهد دست كم درهنگام اقدام جنسى 
مورد مهر و محبت واقع شود. براى كسانى كه اقدام جنسى رابراى فرار از 
تالم انتخاب مى كنند، تن دادن به اقدام جنسى اقدامى آرامش بخش است.
درنتیجه براى خاموش كردن آتش درون به عمل جنسى روى مى آورند.

نوع دوم اعتیاد جنسى ناشى ازنوعى تحريك ناكافى است كه درشرایط 
ورنج  نامطلوب  مى خواهدازشرایط  شخص  مى دهد.  دست  افسردگى 
آورخودفراركند و به نظر مى رسد كه با تن دادن به اقدام جنسى به این 

خواسته خود جامه عمل مى پوشاند.
اعتياد به تلويزيون 

تلویزیون دردهه 1920 اختراع شدودرمدت ده سال تكنولوژى تهیه آن 
به كمال رسید. پنجاه سال قبل هم تلویزیون مى توانست تقریبا تمامى آنچه 
را كه تلویزیون هاى امروزانجام مى دهند، انجام دهد. اماجنگ جهانى دوم 
مانعى برسرراه اشاعه و توزیع سریع آن میان مردم ايجادكرد. و چون در 
پیدا  كافى  عمومیت  تلویزیون   ،1950 سالهاى  اوایل  دهه1940و  اواخر 
تلویزیون  كه  از زمانى  اعتبارفراوان برخوردارگردید.  از شهرت و  كرد، 
ایجاد نموده  یافته، تحوالت فراونى  به خانه ها وبه جمع خانواده ها راه 
كه حتى روزى  ازمردم برمى خوریم  كثيرى  امروز به شمار  تا  كه  است 
هشت ساعت تلویزیون تماشا مى كنند. اما آیا مى توان گفت كه تماشاى 
تلویزیون ازنشانه هاى يك رفتاراعتیادى برخورداراست ؟ نشانه ها و دالیل 
وقتى  مى بینیم  ازجمله  مى كنند،  راتایید  آن  كه  داریم  دردست  مختلفى 
معتاد به تلویزیون را ازتماشاى آن محروم مى كنيم نشانه هاى محرومیت 
ازآن خودنما مى شود. درجریان يك بررسى به چندخانواده ماهیانه پول 
قابل مالحظه اى پرداخت شد تا ازتماشاى تلویزیون خوددارى كنند، اما 
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این خواسته برآورده نشد. دريك بررسى دیگرمشخص گردید كه مانند 
موردترك هروئین، وقتى اشخاص بسیارمعتاد به تماشاى تلویزیون ازآن 
نمایان  به شدت  بعد  روز  هفت  تا  پنج  محرومیت  آثار  شدند،  محروم 
شد. ازجمله نشانه هاى این محرومیت مى توان به احساس پرخاشگرى، 
اضطراب، افسردگى و ناتوانى دركنارآمدن با اوقات بيكارى اشاره كرد.

اشخاصى كه توانستند به مدت يك هفته ازتماشاى تلویزیون خوددارى 
كنند، بعدازآن به راحتى به این كار ادامه دادند.

يكى دیگر ازنشانه هاى رفتار اعتیادى احساس گناه مالزم آن است.اما 
این احساس گناه نه تنها ازشدت اعتیاد نمى كاهد بلكه برآن اضافه مى كند: 
درجریان بررسى درباره فعالیت هاى مربوط به اوقات فراغت معلوم شد 
كه تنها تلویزیون وتماشاى آن است كه تولید احساس گناه مى كند، سایر 
و  نمى كردند  ایجاد  گناه  احساس  فراغت  اوقات  پركردن  براى  وسایل 
شادى وخشنودى ناشى ازآنهابیشتر و ادامه دارتربود. اماتلویزیون به جاى 

احساس رضایت ، احساس گناه ایجاد مى كرد.
تشابهات دیگرى نیز میان عادات به تماشاى تلویزیون و سایرعادات ها 
وجوددارد. يكى این كه مثال مانند اعتیاد به سیگار بیشتر درمیان فقرا رواج 
دارد. و مانند اعتیاد به هروئین دنیایى ازخیال و توهم ایجادمى كند و جاى 
واقعیت هارامى گیرد. و نیزمانند همه انواع دیگر اعتیادها تماشاى آن ناشى 

ازعدم رضایت وخشنودى واقعى در زندگى است.
به  باتوجه  مى نشینند؟  تلویزیون  به روى  رو  ساعتها  اشخاص  چرا  اما 
بررسى هاى به عمل آمده ، اشخاص به چهارسبب به تماشاى تلویزیون 
میل  روزانه ،  زندگى  ازشرایط  مالمت  فرارازاحساس  به  مى نشینند:میل 
كنند. باره صحبت  آن  در  دیگران  با  كه  این  براى  داشتن موضوعى  به 

را  خود  شرایط  بتوانند  كه  درتلویزیون  مناظرى  و  اشخاص  دیدن  میل 
دنیا.  حوادث  و  اخبار  با  بودن  درتماس  باالخره  و  كنند  مقایسه  آن  با 
بامستثنى كردن  احتمالى مورد چهارم، سایر نیازهاى تماشاى تلویزیون 

است  اشخاص  حقیقى  درزندگى  ومحرومیت  تنهایى  ازاحساس  ناشى 
كه به تماشاى تلویزیون اقدام مى كنند. اگر در زندگى اشخاص زیبایى 
نقصان  تلویزیون  تماشاى  باشد،نیازبه  وجودداشته  قدركافى  ماجرابه  و 
كسالت سپرى  و  درماللت  تنها  زندگى  كه  باشد  قرار  اگر  اما  مى گیرد. 

شود، تماشاى برنامه هاى تلویزیون مى تواند جایگزینى براى آن باشد.
يكى ازنكات جالب در ارتباط با تلویزیون این است كه همه چیز را 
كوچك تر به نمایش مى گذارد. تمام اشیا و اشخاصى كه در تلویزیون 
این  مفهومى   به  هستند.  تر  كوچك  واقعى شان  ازاندازه  مى كنيم  تماشا 
موضوع درباره همه اعتیادها صدق مى كند. اعتیادها تجربه ما را از زندگى 
كاهش مى دهند. اعتیادها مستلزم زمان ، پول، انرژى و حتى مهر وعشقى 

هستندكه باید به شكل دیگرى ابرازگردند.
اعتياد به الكل 

امافكر  هستند.  مطلع  وازآن  اند  راشنیده  كار»  «معتادبه  مفهوم  همه 
نمى كنم كه مفهوم دقیقى باشد. معتاد به كار براى مثال نمى توان بامعتادبه 
وقتى  كند.  راكنترل  رفتارش  نمى تواند  الكل  معتادبه  كرد.  مقایسه  الكل 
اعتیاد به الكل زیاد مى شود اثرات مسلمى ازآن مى شود، لرزش اندام ها، به 
زمین افتادن ، حوادث رانندگى ، مشكل درخوابیدن و بیدارشدن و سایر 
اثر  معتاد  احساسى شخص  نظام  و  ذهن  و  روى جسم  كه  نشانه هایى 
مى گذارد. اعتیادبه الكل دربسیارى اززمینه هابا نیازهاى مورداجابت واقع 
از  اختیارش را  الكل  كودكى دررابطه است. وقتى معتادبه  نشده دوران 

دست مى دهد به كمك دیگران احتیاج پیدا مى كند.
امامعتاد به كار، شرایط متفاوتى دارد. درحالى كه صرف الكل روشى 
براى  اقدامى   كار  اعتیادبه  به دیگران است ،  نزديك شدن  براى  كودكانه 
قرارمى گيردكه  كار در شرایطى  به  ازدیگران است. معتاد  فاصله گرفتن 
معتادبه  مى گردد.  برخوردار  باال  سطح  احاطه  از  و  مى كند  كنترل 
كاربرخالف معتادبه الكل ، خود را انسانى به تمام معنا بالغ وعاقل مى داند.
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تاثير جمالت كوتاه بر معتادان بيشتر استتاثير جمالت كوتاه بر معتادان بيشتر است

فرد معتاد كسى است كه اساسا یا از خود و یا از محیط خود و یا هر دو احساس 
ناخشنودى، نارضایتى و ناراحتى دارد و در چنین حالت نامطلوبى ناگزیر از 
مصاحبت و موانست با افرادى است كه برخالف او دنیا را محل مناسبى براى 
زیستن یافته اند و باوجود مسایل و مشكالت آن به گونه اى خود را با شرایط 
زندگى وفق داده اند. معتادان در توهمات خود يك دنیاى نسبتا رضایت بخش 
براى خویش متصورند كه نه تنها مبتنى بر هیچ گونه تغییرى در خود و یا در محیط 
نیست بلكه دنیاى خیالى آنان تنها بر اساس حضور مواد در بدنشان و نیاز به آن 
و رفع آن نیاز استوار است و اغلب آنان از احساس ناامنى، احساس بى كفایتى، 
احساس تنهایى، نفرت، نوسان هاى افسردگى، اضطراب شدید و به ویژه كشش ها 

و تعارضات درون فردى به گونه اى رنج مى برند....
به هر حال اعتیاد يك پدیده مخرب اجتماعى است زیرا آثار نامطلوب و عواقب 
وخیم آن تنها دامن گیر شخص معتاد نمى شود بلكه همه افرادى را كه به گونه اى 
با معتادان وابستگى و ارتباط نزدیك دارند فرا مى گیرد به خصوص كه فرد معتاد 

مسوول اداره يك خانواده نیز باشد.

آثار دارويى مواد مخدر 
مصرف مواد مخدر و دیگر تركيبات اعتیادآور به علت آثار دارویى ویژه اش، 
تغییراتى در سطح فیزیولوژى و بیولوژى شخص به وجود مى آورد كه قسمت 

مهم این تغییرات روى سلسله اعصاب مركزى و محیطى انجام مى گیرد و در 
نتیجه روى حاالت جسمانى روانى فرد اثر مى گذارد. برخى از مهم ترین این 

تغییرات عبارت اند از:
ـ تسكين موقت آالم روحى مانند اضطراب، افسردگى و بى قرارى و تسكين 
موقت دردهاى جسمانى و احساس رضایت و آرامش درونى موقت. اغلب 
معتادان قبل از اينكه به اعتیاد روى آورند با مشكالتى متعدد مانند اضطراب، 
افسردگى، بى قرارى و تضادهاى گوناگون مواجه بوده اند بنابراین مصارف اولیه 
مواد مخدر ممكن است در كوتاه مدت سبب تسكين ناراحتى هاى فوق شود و 
ترك ناگهانى و یا كاهش مصرف مواد مخدر پس از ایجاد وابستگى بدنى نسبت 
به دارو سبب اختالالتى مانند بى قرارى، اضطراب، خستگى مفرط، گیجى، تهوع، 
استفراغ و اسهال، عدم تمركز شدید و پاشیدگى افكار مى شود. در چنین مرحله اى 
فرد معتاد با چنین حاالتى روبه رو مى شود و ممكن است تنها راه فرار از آن را 
استفاده مجدد از مواد بداند. وابستگى فرد معتاد نسبت به ماده مخدر صرفا بدنى 
نیست و جنبه هاى وابستگى روانى آن به مواد در رابطه با مشكالت شخصیتى فرد 

در جریان تداوم اعتیاد از اهمیت زیادى برخوردار است.

آسيب پذيرى جوانان در دوران بلوغ 
دوران بلوغ دوره اى  است كه فرد با تضادها و كشمكش هاى متعدد درونى مواجه 
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مى شود. در این زمان او به خوبى احساس مى كند كه باید به مرحله اى جدید از 
زندگى اش وارد شود و مسوولیت هاى جدیدى در قبال خود و جامعه اش اتخاذ 
نماید. مرحله اى كه او را با نگرانى، اضطراب و مشكل تصمیم گیرى روبه رو 
مى سازد و او سعى مى كند به گونه اى بر مشكالت خویش فایق آید. توجه نداشتن 
به اعضاى خانواده یا توقعات بى جا و بى مورد اطرافیان، بدون در نظر گرفتن 
حساسیت این دوره و توقعات و ارزش هاى متضاد اجتماعى اختالالت تطابقى 
در خانواده و زمینه هاى نامطلوب شخصیتى فرد به سهولت وى را در این دوره در 

مقابل انحرافات مختلف آسیب پذیر مى سازد.

نحوه برخورد افراد خانواده با افراد معتاد 
وقتى ما با كسى برخورد مى كنيم، رفتار و حركات، طرز صحبت و طرز تفكر 
وى را (از طریق كالم او) درك مى كنيم و آن را با پیش فرض هایى كه با توجه به 
تجربیات گذشته ما در ذهن مان شكل گرفته محك مى زنیم و در مورد آن فرد و 
نوع رفتار او قضاوت مى كنيم و بر اساس قضاوتى كه نسبت به او پیدا مى كنيم در 
ما احساساتى مانند محبت، ترس، خشم یا نفرت برانگیخته مى شود و بر اساس 
این احساسات از ما رفتارهایى سر مى زند، براى مثال اگر ما به فردى احساس 
محبت كنيم سعى مى كنيم به او نزدیك شویم یا اگر از او احساس تنفر به ما 
دست دهد از او دورى مى كنيم. با توجه به تاثیرى كه این پدیده یعنى اعتیاد روى 
جنبه هاى مختلف زندگى خانوادگى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى ما مى گذارد 
عادت نكرده ایم به این پدیده به عنوان بیمارى نگاه كنيم و سعى مى كنيم آن را به 

صورت يك مساله حاد نگاه كنيم و براى آن به دنبال يك راه حل آنى بگردیم.
رفتار هیجانى و عصبانیت نه تنها كمكى به ما نمى كند بلكه موجب مى شود 
فاصله بین ما و فرد وابسته به مواد بیشتر شود و به حرف ما گوش نكند. گاهى 
وقت ها هم این صحبت ها حتى اگر از روى مهر و محبت ابراز شود جنبه 
نصیحت پیدا مى كند و براى فردى كه در مرحله پیش تامل است و فكر مى كند 
رفتار او مشكل ساز نیست این نصیحت ها بسیار خسته كننده است و فرد را از 
بستگان خود دورتر مى كند و فرد وابسته به مواد فكر مى كند كسى قادر به درك 
او نیست. زمانى كه فرد درك مى كند و مى فهمد كه مشكلى دارد، به طور جدى 
در مورد آن فكر مى كند و در این زمینه مى خواهد دریابد مشكل چیست و به چه 

علتى این مشكل به وجود آمده است و راه حل هاى آن چیست. 
در این وضعیت فرد ممكن است در مورد مشكل خود اطالعات زیادى داشته 
باشد ولى هیچ گاه درمان را شروع نمى كند. در این مرحله اطرافیان فرد باید 
اطالعات و آگاهى فرد را از عواقب رفتارش بیشتر كنند. با این تفاوت كه در این 
مواقع گاهى تحريك كردن مثبت از لحاظ عاطفى هم مى تواند تا حدى موثر باشد 
و خیلى وقت ها يك صحبت كودكانه از طرف فرزند فرد وابسته به مواد مى تواند 
او را تكان دهد. پس یادمان باشد اول اينكه این جمالت باید بسیار كوتاه باشد 
و سریع تمام شود و بحث پیگیرى نشود چون اگر ادامه پیدا كند، كار به بحث 
و جدل و دعوا مى كشد و در صورتى كه فرد وابسته به مواد از ما پرسید: چرا 
این صحبت را مى كنى؟ یا چرا كنایه مى زنى؟ باید خیلى آرام به او بگوییم: «كنایه 

نمى زنم فقط گفتم كه اطالع داشته باشى.»
در ثانى این اطالع رسانى باید كامال واقع گرایانه و به دور از اغراق باشد چون 
ممكن است اغراق یا دروغ، بعد ها به عنوان دست آویز در بحث ها استفاده شود. 
دوباره تاكيد مى كنم این جمالت باید بسیار كوتاه باشد و سریع تمام شود و بحث 

پیگیرى نشود چون اگر ادامه پیدا كند حتما تبدیل به جدال مى شود.

چند اصل در پيشگيرى اعتياد
مفهوم سازى پیشگیرى در مورد مقاوم سازى كودكان و نوجوانان سازمان 

جهانى بهداشت، پیشگیرى را در سه سطح ، این گونه تعریف كرده است :
1) پیشگیرى نوع اول :

هدف پیشگیرى نخستین، اطمینان حاصل كردن از عدم بروز يك بیمارى ، 
فرایند یا مشكل است .

2) پیشگیرى نوع دوم :
هدف پیشگیرى نوع دوم ، شناسایى یا تغییر و اصالح يك بیمارى ، فرایند ، یا 

مشكل در كوتاه ترین مدت بعد از بروز آن مى باشد .
3) پیشگیرى نوع سوم:

هدف پیشگیرى نوع سوم : متوقف ساختن یا كند كردن جریان پیشرفت يك 
بیمارى ، فرایند یا مشكل و پیامدهاى آن است ، حتى اگر حالت و وضع اصلى 

همچنان ادامه یابد .
با توجه به این تعریف ، اصول اساسى پیشگیرى از سوء مصرف مواد كه عمدتًا 
مبتنى بر پیشگیرى نوع اول هستند در بین كودكان و نوجوانان را مى توان به شرح 

زیر در نظر گرفت : 
اصل اول) برنامه هاى پیشگیرى باید عوامل محافظت كننده را افزایش و عوامل 

خطرساز را كاهش دهند .
اصل دوم) برنامه پیشگیرى باید تمام انواع سوء مصرف مواد و ابزار ها و نحوه 

استفتده از آنها را تحت پوشش قرا ردهد.
اصل سوم) برنامه هاى پیشگیرى باید متناسب با بافت بومى و موارد رایج در 

يك ایالت یا شهر صورت پذیرد .
اصل چهارم) برنامه هاى پیشگیرى باید به عوامل خطر آفرین در مخاطبین 

خاص ، سن ،  نژاد ،  جنسیت ،  توجه خاص داشته باشند .
اصل پنجم) برنامه هاى پیشگیرى باید مبتنى بر تقویت روابط خانوادگى 
والدین،   مراقبت  و  نظارت   : یعنى  باشند.   … و  فرزندپرورى  مهارتهاى  و 

اطالع رسانى و آموزش والدین، مداخالت مقطعى و كوتاه مدت در خانواده .
اصل ششم) برنامه هاى پیشگیرى باید عوامل خطرساز اولیه كودكى و نوجوانى 
مثل رفتارهاى پرخاشگرانه، مهارت هاى اجتماعى ضعیف و مشكالت تحصیلى 

را شناسائى كنند .
اصل هفتم) برنامه هاى پیشگیرى براى مدارس ابتدایى باید ارتقاء یادگیرى هاى 
ـ هیجانى را به منظور نشان دادن عوامل خطرآفرین مثل  تحصیلى و اجتماعى 

پرخاشگرى ، شكست تحصیلى ، و ترك تحصیل هدف قرار دهد .
آموزش باید متمركز بر مهارت هاى زیر باشد :

ـ خود كنترلى
ـ آگاهى هیجانى

ـ ارتباطات
ـ حل مسئله اجتماعى

ـ حمایت تحصیلى به خصوص در مهارت خواندن
اصل هشتم) برنامه هاى پیشگیرى براى دانش آموزان مدارس راهنمایى و 

دبیرستان باید صالحیت هاى تحصیلى و اجتماعى را ارتقاء  دهد .
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آمريكا   متحده  ایاالت  بهداشت  وزارت  
از كشيدن  سیگار به  عنوان  دریچه یى  براى  
به مواد مخدر در جوانان   اعتیاد  به   ورود 
نام  برده  است  و بیان  مى كند: در حالى  كه  
براى   آغازى   جوانان   در  سیگار  كشيدن  
است ،  دیگر  اعتیادآور  مواد  از  استفاده  
نيكوتین  شدیدا اعتیادآور و در دهه  اخیر 
مصرف  سیگار در بین نوجوانان   بشدت  

افزایش  یافته  است .
این  در حالى  است  كه  مصرف  مواد دخانى  
در هر 8 ثانیه  يك  نفر را مى كشد و ساالنه  4 
میلیون  مرگ  یا حدود 10 هزار مرگ  روزانه  
در پى  دارد، اگر تغییرى  در روند استعمال  
دخانیات  ایجاد نشود، پیش بینى  مى شود در 
سال  2020 دخانیات  سالى  10 میلیون  قربانى  
در جهان  خواهد داشت  كه  7 میلیون  آن  در 

كشورهاى  در حال  توسعه  است .
دخانیات ،  مصرف   از  ناشى   عوارض   معالجه   براى   درمانى   هزینه هاى  
از غیبت  از سركار و كم  شدن  راندمان  كار و  اقتصادى  ناشى   ضررهاى  
كارایى  عمومى  جامعه ، ایجاد آتش سوزى هاى  بزرگ  و زیان هاى  مالى  و 
جانبى  ناشى  از آن  و از بین  رفتن  درختان  جنگل ها همه  از زیان هاى  اقتصادى  
ناشى  از استعمال  دخانیات  است  و این  در حالى  است  كه  روزانه  3 میلیارد 

تومان  هزینه  ناشى  از مصرف  سیگار در ایران  برآورد شده  است .
يك نمونه آزمایش شده 22 ساله  درباره  اعتیاد به  مواد مخدر مى گوید: من  
از 15 سالگى  سیگار كشيدم  و االن  تبدیل  به  يك  انسان  معتاد شده ام ، هر بار 

نیز كه  اراده  كرده ام  سیگار كشيدن  را ترك  كنم  نتوانسته ام .
خیلى  دوست  دارم  يك  پزشك  پیدا كنم  كه  بتواند به  من  كمك  كند تا بتوانم  
سیگار را ترك  كنم ، ولى  االن  بخاطر نداشتن  اعتماد به  نفس  نمى توانم  این  
كار را بكنم . گاهى  هم  پیش  مى آید كه  با دوستان  جمع  مى شویم  و چیزهاى  
دیگرى  مثل  مارى جوانا استفاده  مى كنيم ، در این  زمان  لذت  زیادى  مى برم  

ولى  بعدا از كارم  پشیمان  مى شوم .
سنگل مام 35 ساله  نیز در این  باره  مى گوید: من  فكر مى كنم  جامعه  و 
مردم  تاثیر زیادى  در سیگارى  شدن  افراد دارند، زیرا در بسیارى  از خانواده ها 

كشيدن  سیگار شخصیت  فراوانى  براى  افراد آن  خانواده  دارد.
حتى  تربیت  خانوادگى  در صورتى  كه  صحیح  نباشد مى تواند جوانان  را به  

سوى  اعتیاد سوق  دهد.
من  از زمانى  كه  یادم  مى آید مادرم  در خانه  سیگار مى كشيد و من  وقتى  
نوجوان  بودم  و مدرسه  مى رفتم  اولین  بار كشيدن  سیگار را تجربه  كردم  و 
هنوز هم  نتوانسته ام  آن  را ترك  كنم . ولى  االن  همیشه  به  فرزندم  توصیه  

هر هر 88ثانيه، يك  نفر براى  هميشه  خداحافظى  مى كندثانيه، يك  نفر براى  هميشه  خداحافظى  مى كند

مى كنم  كه  هرگز سیگار نكشد، چون  من  بیمارى هاى  بسیارى  دارم  و پزشكم  
گفته  است  باید ریه ام  را بخاطر سیگار كشيدن هاى  زیاد جراحى  كنم  و امكان  

دارد در سال هاى  بعد به  سرطان  ریه  نیز دچار شوم .
يك دانشجو دانشگاه كلمبيا كه  از مخالفین  سرسخت  سیگار كشيدن  است ، 
مى گوید: در شهرهاى بزرگ به  حد كافى  آلودگى ناشى از سوخت هاى 
انسان هاى   هستیم   مجبور  هم   باز  ولى   دارد،   وجود  بنزین  مالنند  فسیلى 
سیگارى  را تحمل  كنيم . دود سیگار همیشه  باعث  اذیت  و آزار من  مى شود.

به  نظر من  مسئوالن  باید كشيدن  سیگار را در اماكن  عمومى  ممنوع  كنند 
و با افرادى  كه  در اماكن  عمومى  سیگار مى كشند برخورد جدى  شود. در 
این  صورت  شاید بتوانیم  شهرى  بدون  دود سیگار داشته  باشیم . بسیارى  از 
افراد جامعه  ما سالخورده  هستند و بخاطر همین  آلودگى ها نمى توانند از خانه  
بیرون  بیایند. من  فكر مى كنم  دولت فدرال در این  مورد و حتى  مواد مخدر 
كم  توجهى  مى كند زیرا در بسیارى  از ایالت ها به  وضوح  افراد خالفكار كه  

اعتیادآور مى فروشند را مى توان  دید ولى  بندرت  فكرى  براى  آنها مى  شود.
جوانان  و نوجوانان  نیز در معرض  این  آلودگى ها هستند و خواه ناخواه  

نمى توان  از برخورد آنها با افراد معتاد جلوگیرى  كرد.
يك امريكایى عرب تبار 28 ساله  نیز در این باره  مى گوید: من  دوستان  زیادى  
دارم  كه  سیگار مى كشند و گاهى  اوقات  از مواد مخدر دیگرى  نیز استفاده  مى كنند. 
ولى  من  ترجیح  مى دهم  قلیان  بكشم ، یعنى  هر هفته  يك  روز را با دوستانم  بیرون  
مى روم  و تفریح  مى كنم  و بعد هم  با هم  قلیان  مى كشيم ، فكر مى كنم  قلیان  كشيدن  
ضررى  نداشته  باشد و باعث  اعتیاد نشود. هر چند كه  بسیارى  از كارشناسان  
مى گویند قلیان  كشيدن  بسیار ضرر دارد ولى  به  نظر من  هر چه  باشد از سیگار 

كشيدن  و مصرف  مواد مخدر بهتر است .
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تمام مواد اعتیادآورى كه توسط انسان سوءمصرف مى شوند به طور مستقیم 
یا غیر مستقیم مغز را تحت تأثیر قرار مى دهند. اما سئوال این است كه چطور 

این فرایند رخ مى دهد.
بد نیست بدانیم در مغز هر موجود زنده اى، ساختارى وجود دارد كه به آن، 

نظام پاداش مغزى گفته مى شود.
به نظر مى رسد، مغزهاى ما سیم كشى شده اند تا مطمئن شوند كه فعالیت هاى 
پشتیبانى كننده زندگى را از طریق همراه سازى آن فعالیت ها با لذت یا پاداش 
تكرار خواهیم كرد. هر گاه این نظام پاداش فعال مى شود، مغز خاطر نشان 
مى شود كه برخى چیزهاى مهم در حال وقوع است كه نیاز به یادآورى دارد، و 
به ما مى آموزد كه تكرار كنيم و تكرار، بدون تفكر در باره آن. زیرا بر این باور 
است كه آن چه این مسیر را تحريك مى كند، براى ادامه زندگى ضرورى است.

انسان همانند سایر موجودات رفتار و فعالیت هایى را كه پاداش دهنده است، 
انجام مى دهد. احساسات لذت بخش با ایجاد تقویت مثبت موجب تكرار رفتار 
مورد نظر مى شود. جالب است بدانیم، پاداش هایى كه موجب تحريك نظام 

پاداش مى شوند، دو گونه هستند:
1) پاداش هاى طبیعى مانند آب ، غذا و رفتار جنسى.

2) پاداشهاى مصنوعى نظیر مواد اعتیادآور. این مواد همان مسیرى را تحريك 
مى كنند كه پادش هاى طبیعى تحريك مى نمایند، بر این اساس، ما مى آموزیم 

مواد را به همان شیوه ،سوءمصرف كنيم.
در این نظام ماده اى شیمیایى ترشح مى شود كه مسئول هیجانات و احساس 
لذت است. این ماده به نام دوپامین است. دوپامین يك انتقال دهنده عصبى 
موجود در مناطقى از مغز است كه حركت، هیجان، شناخت، انگیزش و 
احساسات لذت بخش را تنظیم مى كند. تحريك بیش از اندازه ى این نظام، 
كه رفتارهاى طبیعى ما را پاداش مى دهد، اثرات سرخوشى طلب شده توسط 
كسانى كه مواد را سوءمصرف مى كنند، تولید نموده و به آنها یاد مى دهند كه 

رفتارشان را تكرار كنند.
به دوپامین ماده ى شیمیایى « احساس خوب » نیز گفته مى شود . بنابراین به 
نظر مى رسد كه دوپامین در مركز عملكرد نظام پاداش قرار دارد. يكى از راه هاى 
توضیح كار دوپامین، این است كه آن را يك نظام پاداش به حساب آوریم. در 
واقع این نظام به ما مى گوید: «خوب بود ، دوباره این كار را انجام بده و درست 

به خاطر داشته باش كه دفعه ى قبل چگونه آن را انجام دادى».
هنگامى كه برخى از مواد، سوءمصرف مى شوند، 2 تا 10 بار بیشتر از دوپامینى 
كه مشوق هاى طبیعى آزاد مى كنند، دوپامین رها مى سازند. در برخى موارد، 
این موضوع تقریباً به سرعت رخ مى دهد (زمانى كه مواد تدخین یا تزریق 
مى شوند)، و اثرات آنها مى تواند مدت طوالنى ترى در مقایسه با مشوق هاى 
طبیعى ماندگارى داشته باشند. اثرات حاصل بر روى مسیر لذت مغز، رفتارهاى 

پاداش دهنده طبیعى مانند خوردن و رفتارهاى جنسى را نمایان مى سازد.
اثر چنین پاداش قدرتمندى به شدت افراد رابراى مصرف مجدد و مجدد 
برمى انگیزد. این موضوع دلیل آن است كه گاهى اوقات دانشمندان مى گویند، 
سوءمصرف مواد چیزى است كه یاد مى گیریم كه خیلى خیلى خوب انجام 

دهیم.

آيا اعتياد لذت بخش است؟آيا اعتياد لذت بخش است؟
17 راه كار براى مقابله با اعتياد

1) ما والدین بهتر است بر دوستان یا گروهى كه فرزندمان با آنها در ارتباط 
است نظارت داشته باشیم كه آنها چه كسانى هستند، چه كارى انجام مى دهند، 

كجا مى روند و ...
2) سعى كنيم خانواده را به كانون مهر و محبت تبدیل كنيم تا فرزندمان نیازها 

خود را در درون خانواده پیدا كند.
3) در صورت اعتیاد يكى از بستگان یا اقوام نزدیك، مقبولیت او را نزد اعضاى 

خانواده زیر سوال ببریم.
4) مسؤلیت ها و نقش هاى متعدد اجتماعى را به او واگذار نماییم و از این 

طریق او را با دنیاى بزرگسالى آشنا و واردش كنيم.
5) دورى از مصرف مواد را جزئى از ارزش هاى درونى و شخصیتى خانواده 

بدانیم، حتى اگر دیگران آن را مصرف كنند.
6) امكانات و تسهیالت مناسب را براى فرزندمان فراهم كنيم تا به ورزش و 

تفریح هاى سالم روى بیاورد، مثل رفتن به باشگا ه هاى ورزشى و ...
7) اگر يكى از اعضاى خانواده اعتیاد داشته باشد، جلوى فرزندان مواد را 
مصرف نكند و سایر اعضاى خانواده براى ترك كردن، او را یارى كرده و نزد 

متخصص ببرند.
8) به فرزندان خود یاد دهیم كه لحظات خوش با مصرف مواد بدست 
نمى آید، سعى كنيم با فعالیت هاى دیگر، اوقات خوشى را در درون خانواده 

ایجاد كنيم.
9) با پیام ها یا افرادى كه مصرف مواد یا سیگار را تبلیغ مى كنند برخورد قاطعانه 

داشته باشیم.
10) «نه» مقدس را به فرزندانمان یاد دهیم تا بتوانند در مقابل خواسته نابجاى 
دیگران حتى با اصرار و پافشارى ایشان از خود مقاومت نشان دهند و نه 

بگویند.
11) به طور مشخص و شفاف به فرزندانمان بگوییم كه چه رفتارى درشأن و 

منزلت اوست و خانواده چه انتظارى از او دارند.
12) در صورت امكان با والدین دوستان فرزندانمان ارتباط نزدیك داشته 

باشیم.
13) اگر فرزندمان تقاضاى ماندن در منزل دوست ناشناخته را در وقت خواب 

داشت حتى المقدور با تقاضاى او موافقت نكنيم.
14) سعى كنيم او را تنبیه بدنى نكنيم بلكه از طریق راهنمایى و هدایت سعى 

در ترك عادات ناپسند او نماییم.
15) براى سواالت مذهبى و اعتقادى فرزندمان جواب هایى قانع كننده پیدا 

كنيم.
16) فرزندانمان را نسبت به مضرات و عواقب ویرانگر مواد مخدر آگاه كنيم.

17) وقتى احساس كردیم در حل مشكلى پیشرفت الزم را نداشتیم در صدد 
كمك خواهى از متخصصان (مشاورین) برآئیم چرا كه:

«میل به كمك خواستن از دیگران، نشانه  قدرت و پختگى عقالنى آدمى است 
نه نشانه ضعف او»
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تحقیقات نشان داده است، نوجوانانى كه با والدینشان درباره خطرهاى موادمخدر 
گفت و گو مى كنند، در مقایسه با آنهایى كه چنین گفت و گویى ندارند، 36 درصد 
كمتر در معرض مصرف حشیش قرار دارند. ضمن اينكه 50 درصد كمتر احتمال 
دارد كه مواد استنشاقى مصرف كنند و 65 درصد كمتر در معرض ابتال به سایر 
مواد مخدر هستند. آیا هنوز هم فكر مى كنيد كه نیازى به گفت و گو با فرزندانتان 

در این باره ندارید؟ 
والدین مؤثرترین عامل در نحوه زندگى روزمره فرزندان به شمار مى آیند، اما 
بهترین والدین هم به طور طبیعى روشهاى مقابله با مشكالت را نمى دانند. 21 
روشى كه پیش رو دارید، به شما كمك مى كند تا از گرفتار شدن فرزندانتان در دام 

اعتیاد پیشگیرى كنيد. 
تجربه نشان مى دهد، كودكان و نوجوانانى كه با والدین خود روابط صمیمانه ترى 
دارند، كمتر به سوى رفتارهاى مخاطره آمیز (استعمال سیگار، استعمال مواد مخدر، 
پرخاشگرى و...) كشيده مى شوند.  بنابراین، هرچه بیشتر به نیازهاى فرزندان خود 
توجه و به مسایل شان رسیدگى كنيد احساس ارزشمندى بیشترى خواهند كرد و 
به خواستهاى شما واكنش مثبت نشان مى دهند. به منظور دست یابى به این هدف 

راهكارهاى زیر توصیه مى شود: 
* براى با هم بودن زمان خاصى درنظر بگیرید. 

* از سؤال كردن نترسید. 
* سعى كنيد هنگامى كه فرزندتان از مدرسه برمى گردد، در خانه باشید. 

* وعده هاى غذا را با يكدیگر و دسته جمعى صرف كنيد. 
* برقرارى ارتباط مؤثر را یاد بگیرید 

آیا مى دانید سرگرمى مورد عالقه فرزندتان چیست؟ فرزند شما در مدرسه از چه 
چیزى بیشتر لذت مى برد و به آن عالقه مند است؟ ارتباط بیشتر باعث مى شود آنها 
راحت تر درباره مسایل مختلف، ازجمله مواد مخدر و... با شما گفت و گو كنند. 

* كامالً واضح و روشن صحبت كنيد. 
* شنونده خوبى باشید. 

* از اخبار رسانه هاى جمعى استفاده كنيد. 
* به پرسش هاى آنان پاسخ هاى صادقانه دهید. 

* واكنش نشان ندهید. 
* از فنون ایفاى نقش استفاده كنيد. 

* الگوى فرزند خود باشید 
* در زندگى روزانه الگوى ارزشمندى براى فرزند خود باشید. 

* به فرزندانتان القا نكنيد كه آن چه را مى گویم انجام بده، نه آن چه را كه عمل 
مى كنم. 

* رفتار خودتان را مورد ارزیابى قرار دهید. 
* مقررات وضع كنيد. 

* براى رفت و آمد به خانه، محدودیت هاى ویژه در نظر بگیرید. 
* فرزندانتان را در بیرون از خانه كنترل كنيد. 

* با خانواده اى كه فرزند شما براى مهمانى به منزلشان رفته است، تماس داشته 
باشید. 

* به فرزندان خود بیاموزید تا به راحتى بتوانند میهمانى هایى را كه در آن سیگار 
و مواد مصرف مى شود، ترك كنند. 

* به نداى درونى خود گوش دهید. 
* تشویق و پاداش 

* تأیید و تشویق والدین، مؤثرترین عامل براى ایجاد رفتارهاى مثبت و مطلوب 
در كودكان و نوجوانان است. 

* به رفتارهاى خوب پاسخ دهید. 
* بر رفتارهاى مثبت تأكيد كنيد.

2121 نكته كليدى در پيشگيرى از اعتياد نوجوانان نكته كليدى در پيشگيرى از اعتياد نوجوانان
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امروزه على رغم هشدارهاى پیاپى مجامع پزشكى و فرهنگى ، مصرف سیگاربه 
طور روز افزون در جامعه باال مى رود .

متاسفانه آسیب ها و پیامدهاى ناشى از مصرف سیگار ، بسیار جدى و بعضًا 
جبران ناپذیر هستند و اغلب سیگارى ها با اينكه از مضرات سیگار با خبرند ، 
ولى از روى عادت و به بهانه كسب آرامش و رفع خستگى ، اقدام به مصرف 
این ماده خطرناك مى كنند و سالمت جسم و جان خود را به خطر مى اندازند 
.میزان مصرف افراد سیگارى ، با ایجاد تشدید مسائل روانى افزایش مى یابد و گاه 
به حدى مى رسد كه جاى خواب و خوراك را نیز مى گیرد.دورى از خانواده ، 
بيكارى ، محركهاى روانى ، اصرار دوستان و خویشان و حتى عالقه شخصى ، 
كسب لذت و تقلید و خودنمایى ، از عوامل موثر در روى آورى به سیگار است . 
استعمال سیگار در نوجوانان ، بیشتر جنبه خود نمایى دارد و آرام آرام براى كسب 
لذت صورت مى گیرد . آغاز مصرف سیگار در سنین جوانى و میانسالى ممكن 
است تاثیر چندانى بر خلقیات فرد نداشته باشد ؛ ولى تجربه استعمال سیگار تا قبل 
از بیست سالگى یعنى در بحرانى ترین سنین نوجوانى ، به این سبب كه دوران 
شخصیت سازى نوجوان است و هر تجربه اى را تا آخر عمر فرا راه خود قرار 
مى دهد ، بسیار خطرناك است . يكى از دالیل اصلى روى آورى نوجوانان به 
سیگار، كنجكاوى در امتحان كردن آن است كه اغلب ازطریق دوستان و همساالن 
تبلیغ مى شود و آرام آرام براى ادامه این تجربه ، بهانه هاى دیگرى نیز فراهم مى 
شود . برخى از نوجوانان براى مخالفت با خانواده و رفع حقارتها به این كار دست 
مى زنند و مى خواهند از این طریق اعتماد به نفس بیشترى كسب كنند . رقابت 
با گروه همساالن از طریق خود نمایى ، بزرگترین دلیل شایع براى آغاز كشيدن 

سیگار است .
بسیارى از پسران نوجوان سیگارى ، عقیده دارند كه با هر پكى كه به سیگارمى 
زنند ، احساس مردانگى مى كنند و این شیوه به زودى جزئى از شخصیت آنها 

مى شود . تقلید از پدر و مادر و اطرافیان نیز تاثیر زیادى در سیگارى شدن نوجوان 
دارد .اضطراب ، تنش ، محركهاى شدید روانى و ناراحتى هاى خانوادگى عوامل 
عمده زمینه ساز براى روى آوردن به سیگار هستند . مسأله تاسف بار این است 
كه نوجوان سیگارى كه ازطریق سیگار به آرامش كاذب دست مى یابد و با پنهان 
كردن مشكل خود از خانواده هر روز بیش از پیش به دوستان هم دردش روى مى 
آورد ، بهترین طعمه عامالن پخش مواد مخدر نیز خواهد شد. در این میان خانواده 
ها بیش از دیگر گروههاى اجتماعى در پیشگیرى از سیگارى شدن نوجوانان 

نقش دارند .
نقش خانواده در مراقبت از نوجوانان

دوره نوجوانى ، دوره اى حساس و شگرف و حد فاصل كودكى و جوانى است 
. خانواده هاى هوشیار باید با آگاهى از شرایط ویژه این دوره ، همواره مراقب 
فرزندان نوجوان خود باشند . موقعیت حساسشان را درك كنند و هرچه بیشتر 
آنها را در پناه خود بگیرند . وقتى كه مشكالت نوجوان در محیط خانه و در جمع 
صمیمى خانواده بدون ترس از تنبیه و شماتت مطرح شود ، و از طریق راه حلهاى 
منطقى والدین رفع گردد ، دیگر نیازى به حضور و دخالت دوستان و همساالن 
نیست . نقش تربیتى خانه و خانواده به عنوان محیطى كه فرزندان بیشترین وقت 
خود را در آن مى گذرانند تا جایى مهم است كه به جرأت مى توان گفت ، منشاء 
تمام موفقیتها و شكستها را باید در شیوه تربیتى خانواده ها جستجو كرد .والدین باید 
هوشیار باشند و ارتباطات ، رفتار و آمد و شدهاى نوجوان خویش را تحت نظر 
بگیرند ، و اگر احساس كردند بالى مهلك سیگار ، گریبان فرزندانشان را گرفته با 

سعه صدر و بدون فوت وقت این نطفه شوم را خفه كنند .
آموزش قبل از سن 15 سالگى ، تالش براى كاستن فشارهاى روانى ، تشویق 
و تقویت به موقع موفقیتها ، فراهم كردن تفریحات سالم و سازنده و درونى كردن 

ارزشها در پیشگرى از روى آوردن نوجوان به سیگار تاثیر زیادى دارد .

 نوجوانان ، سيگار ، پيشگيرى  نوجوانان ، سيگار ، پيشگيرى 

©Copyright 2014 Ketab Corp.5757 مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره20، جدول ايرانشهر شماره 76، همراه با چهاردهمين ضميمه پزشكى و سالمت ايرانشهر، سپتامبر2014



ايرانشهر پزشكى

بررسى كامل هموفیلى Hemophiliaبیمارى هموفیلى كه از نقص یا 
فقدان فاكتورهاى انعقادى در خون ناشى مى شود يك بیمارى خونریزى 
دهنده است كه علت ارثى و ژنتيكى دارد و به طور مادام العمر گریبانگیر 

فرد مبتال است. شایعترین انواع هموفیلى عبارت است از:
*هموفیلى A یا كالسيك: به دلیل كمبود یا فقدان فاكتور انعقادى 8 

*هموفیلى B یا كرسمیس: به دلیل كمبود یا فقدان فاكتور انعقادى 9 
فاكتور 8 و 9 فقط دو ماه از 13 ماده انعقادى در خون انسان است كه به 
آنها فاكتورهاى انعقادى مى گویند و تعادل و تنظیم در آنها باعث جلوگیرى 

از خونریزیهاى داخلى و خارجى و به اصطالح انعقاد خون مى شود. 
انواع بيمارى هموفيلى از نظر شدت 

*هموفيلى شديد 
در این بیماران میزان فاكتور انعقادى در خون كمتر از يك درصد  میزان 
مفاصل و  افراد دچار خونریزیهاى خودبخودى در  این  و  طبیعى است 
عضالت مى شوند، به خصوص مفاصلى كه بیشترین وزن بدن را تحمل 
مى كنند و حركت بیشترى دارند. از جمله مفاصل مچ پا، ران، زانو، مچ 
دست، آرنج و شانه كه معموالً يك الى دو بار در هفته دچار خونریزى 

مى شوند.
*هموفيلى متوسط 

در این بیماران میزان فاكتور انعقادى بین 1 تا 5 درصد بوده و در این 

افراد خونریزى خودبخود وجود ندارد و در اثر كوچكترین ضربه یا صدمه 
دچار خونریزى مى شوند و به علت تكرار خونریزى دچار آسیب مفاصل 
و عضالت مى گردند. این افراد ممكن است ماهى يك بار دچار خونریزى 

شوند.
*هموفیلى خفیف

در این بیماران میزان فاكتور انعقادى بین 5 تا 50 درصد میزان طبیعى 
بوده و هیچگاه دچار خونریزى خود به خودى نشده و فقط در اثر ضربه 
شدید یا تصادف یا اعمال جراحى دچار خونریزى مى  شوند. خونریزى 
مفاصل كمتر در این افراد دیده مى شود. میزان طبیعى فاكتورهاى انعقادى 
در خون بین 100-50 درصد مى باشد. تنها درمان مؤثر در این بیماران 
وریدى  تزریق  طریق  از  نقصان  دچار  انعقادى  فاكتور  كردن  جایگزین 
 DDAVP فاكتورهاى انعقادى كنستانتره یا فرآورده هاى خونى یا كاربرد

مى باشد.
بیمارى هموفیلى، يكى از سخت ترین و مشكل زاترین و پرهزینه ترین 
بیمارى هاى انسانى است و فرد مبتال به آن به طور خود به خودى یا در اثر 
كوچكترین ضربه یا صدمه اى دچار خونریزى هاى الینقطع مى گردد كه با 
كبودى، ترم، هماتوم و درد بسیار شدید همراه است. این بیماران در هنگام 
بروز خونریزى چنانچه به سرعت در مراكز درمانى خاص، تحت درمان 
و مراقبتهاى ویژه و تزریق فرآورده هاى خونى جایگزین قرار نگیرند دچار 

بررسى كامل هموفيلى بررسى كامل هموفيلى 
HemophiliaHemophilia
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مفصلى گسترده،  ناهنجاریهاى  معلولیت،  دردناك،  و  هماتوم هاى وسیع 

قطع عضو و حتى مرگ مى گردند.
A كمبود فاكتور 8 يا هموفيلى

تك  پروتئین  انعقاد،  هشت  فاكتور  یا   (AHF) هموفیلى  فاكتور ضد 
زنجیره اى بزرگى است كه توسط پروتئازهایى كه در مسیر داخلى انعقاد 
تشكيل مى شوند، فعال شدن فاكتور 10 را تنظیم مى كند. این فاكتور در 
سلولهاى پارانشیم كبدى ساخته مى شوند و به شكل متصل به پروتئین 

خون ویلبراند در جریان خون گردش مى كند.
با تعیین ترتیب كد DNA مكمل (cDNA) كه حاوى مولكول فاكتور 
هشت است و تهیه نقشه ژنتيكى ژن فاكتور 8 روى كروموزوم x اولین 
طریق  این  به  و  آمد  دست  به  مولكول  این  ساختمان  از  كامل  تصویر 
پیشرفتهایى در زمینه روشهاى تعیین اشخاص حامل و تشخیص هاى قبل 

از تولد مبتالیان به هموفیلى A حاصل شد.
به طور كلى يك در ده هزار از نوزادان پسرى كه به دنیا مى آیند دچار 

كمبود یا اختالل عملكرد فاكتور 8 هستند.
بیمارى حاصل هموفیلى A نامیده مى شود و از خصوصیات آن مى توان 
به خونریزى هاى درون بافتهاى نرم، عضالت و مفاصلى كه وزن بدن را 
تحمل مى  كنند اشاره كرد. خونریزى هاى ناشى از هموفیلى ممكن است در 
هر عضوى ظاهر شوند و در صورتى كه درمان نشوند ممكن است روزها 
یا هفته ها ادامه یابند. این خونریزى منجر به تجمع وسیع خونى مى شود كه 

بخشى از آن منعقد شده و به بافتهاى مجاور فشار مى آورد.
فرم شدید بیمارى اغلب به خاطر تشكيل هماتوم هاى سفاليك بزرگ 

هنگام تولد تشخیص داده مى شود.
در فرم متوسط بیمارى احتمال دارد طفل تا زمان خزیدن و راه رفتن 
دچار خونریزى نشود و هموفیلى هاى خفیف ممكن است حتى تا زمان 
نوجوانى و بلوغ تشخیص داده نشود. به طور معمول بیماران هموفيليك 

به خاطر درد دو به دنبال آن تورم مفاصلى كه وزن بدن را تحمل مى كنند 
مانند مفاصل ران، زانو و مچ پا مراجعه مى كنند.

نهایت  در  و  مفصلى  غضروف  خوردگى  باعث  مكرر  خونریزى هاى 
آتروفى عضالت مى شوند. به طور كلى خونریزى در هر مفصلى ممكن 
مكان  این مفصل  يك مفصل،  به  بیفتد ولى متعاقب صدمه  اتفاق  است 

مساعدى براى دوره هاى خونریزى بعدى مى شود.
خطرناك ترین عوارض هموفیلى خونریزى هاى دهانى، حلقى و سیستم 

اعصاب مركزى هستند.
در كسانى كه دچار خونریزى هاى دهانى- حلقى مى شوند براى باز نگه 
داشتن مجراى هوایى مى بایست به طور اورژانس لوله گذارى ناى انجام 

شود.
 B كمبود فاكتور 9 يا هموفيلى

فاكتور 9 از يك زنجیره 55 كيلودالتونى كه به شكل پیش آنزیم است 
تشكيل شده است.

فاكتور 9 يكى از شش پروتئینى است كه در كبد ساخته شده و براى 
فعالیت بیولوژيكى خود به ویتامین k نیاز دارد.

در حال حاضر cDNA فاكتور 9 تكثير شده است و نقشه ژنتيكى فاكتور 
روى كروموزوم x تعیین شده است.

از هر صد هزار نفر نوزاد مذكر يكى دچار كمبود یا نقص فاكتور 9 
(هموفیلى B) است. این بیمارى از نظر بالینى قابل افتراق با كمبود فاكتور 
8 نیست و البته براى درمان این بیمارى از اجزاى پالسمایى دیگر استفاده 
مى شود. به همین دلیل تشخیص آزمایشگاهى در این مورد اهمیت خاصى 
دارد. براى درمان این بیمارى از اجزاى پالسمایى غنى از پروتئین هاى 

كمپلكس پروترومبین و یاپالسماى یخ زده تازه استفاده مى شود.
هپاتیت،  انتظار  مورد  عوارض  بر  عالوه  درمانى  مواد  این  كاربرد  در 
بیمارى مزمن كبدى و ایدز، خطر بزرگ دیگرى نیز جان بیمار را تهدید 
كمپلكس  در  موجود  فعال  انعقادى  فاكتورهاى  ناچیز  مقادیر  مى كند، 
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انعقادى  پروترومبین تغلیظ شده ممكن است باعث فعال شدن سیستم 
بیمار و ایجاد ترومبوز و آمبولى شوند. این امر به خصوص در بیمارانى كه 
جهت جراحى بسترى شده اند و حركت ندارند و مبتالیان به بیماریهاى 

كبدى شایع است.
عوارض بيمارى هموفيلى

اكثر هموفیلیها دچار هپاتیت هاى متعددى مى شوند و در تعدادى از آنان 
آنزیم هاى كبدى افزایش یافته است و بزرگى كبد و طحال دارند و تعداد 
بیماران  كبدى هستند.  یا سیروز  و  فعال  مزمن  هپاتیت هاى  دچار  كمى 
هموفیلى به خاطر تزریقات مكرر فرآورده هاى خونى به شدت در معرض 

خطر ابتال به ایدز هستند.
على رغم خونریزى هاى مكرر این بیماران به ندرت دچار كم خونى فقر 
داخلى است و آهن  اكثر خونریزیهایشان  كه  آهن شدید مى شوند چرا 

مجدداً وارد چرخه خونسازى مى شود.
اكثریت این بیماران دچار محدودیت هاى شدید حركتى نموده و غالبًا 
از  به فیزیوتراپى و جراحى ها و تزریق هاى مفصلى دارند. بسیارى  نیاز 
بیماران تحت فشار مشكالت متعدد جسمى از جمله بیمارى هموفیلى، 
معلولیت هاى  و محرومیت شدید،  فقر  ویروسى خطرناك،  آلودگى هاى 
افسردگى،  جمله  از  روانى  و  روحى  مشكالت  دچار  غیره  و  گسترده 
به  نیاز  كه عمدتاً  ... گردیده اند  پارانوئید و  اجبارى،  اضطراب، وسواس 

مداخله درمانى را مى طلبد.
درمان زودرس بیماران هموفیل مؤثرتر و كم خرج تر است و جان بیمار 

را نجات مى دهد.
استفاده  آسپرین  داراى  داروهاى  یا  آسپرین  از  نبایست  بیماران  این 
باعث  گاه  و  مى كنند  مختل  را  پالكتى  عملكرد  داروها  این  زیرا  كننده 
خونریزى هاى شدید مى شوند. ایبوبروفین هم مانند آسپرین، باعث رقیق 
شدن خون و افزایش خونریزى مى شود و بیماران هموفیلى نباید از این 

دارو استفاده كنند.
ژنوتيپ بيماران هموفيلى

انتقال ژن  از طریق  كه عمدتاً  ارثى و ژنتيكى است  بیمارى  هموفیلى 
معیوب كه روى كروموزوم x ناقل مؤنث مى باشد به از فرزندان ذكور 
منتقل مى شوند. در 25درصد موارد، این انتقال بر اثر جهش ژنتيكى در 
مادر بدون وجود سابقه قبلى در خانواده مى باشد. با اجراى طرح شناسایى 

ناقلین ژن هموفیلى در خانواده هاى دور و نزدیك فرد مبتال به هموفیلى 
و انجام آزمایشات ژنتيك مى توان از تولد نوزاد مبتال به بیمارى هموفیلى 

جلوگیرى نمود.
عموماً مردان گرفتار بیمارى مى شوند و آنرا از طریق دخترانشان منتقل 
مى كنند، عموماً دختران گرفتار بیمارى هموفیلى نمى شوند ولى آن را به 

فرزندان پسر خود منتقل مى كنند به همین دلیل به آنها ناقل مى گویند.
دختران مردان هموفیلى همیشه ناقل هستند (ناقلین اجبارى) و نیاز به 
بررسى ژنتيك ندارند اما براى سایر زنان خانواده هموفیلى، دانستن اينكه 

آنها ناقل بیمارى هستند یا خیر امرى بسیار حیاتى است.
ابتدا شجره نامه ژنتيك رسم مى شود تا ارتباط ناقل احتمالى با اعضاى 
مبتال به هموفیلى در خانواده نشان داده شود و سپس ناقلین احتمالى براى 
آزمایش ژنوتیپ به آزمایشگاه معرفى مى گردند وبه این ترتیب ناقلین ژن 

هموفیلى در جامعه شناخته مى شوند.
نماید در هر  ازدواج  با مرد سالم  ناقل زن هموفیلى  يك فرد  چنانچه 
حاملگى 25 درصد احتمال تولد نوزاد هموفیلى وجود دارد كه با روشهاى 
تشخیص پیش از تولد را مى توان از تولد نوزاد هموفیلى جلوگیرى نمود. 
به  هموفیلى  نوزادان  تولد  از  25درصد  حدود  كه  است  ذكر  قابل 
خانواده  در  هموفیلى  سابقه  وجود  بدون  و  ژنتيكى  جهش  صورت 
تعیین   . هستند  هموفیلى  بیمارى  موارد جدید  آنها  كه  افتد  مى  اتفاق 
فراهم  را  تولد  از  پیش  پایه تشخیص  و  اساس  ناقالن هموفیلى  دقیق 

مى آورد . 
پرزهاى جفت  از  حاملگى  نهم  تا  هفتم  هفته هاى  در  مى توان  امروزه 
نمونه بردارى جنینى انجام داد و در صورت مشخص و گویا بودن الگوى 
چند شكلى هایى كه در تعیین ناقالن مورد استفاده قرار گرفته اند ظرف 48 
ساعت وضعیت جنین را مشخص كرد كه آیا به هموفیلى مبتال است یا نه.

با این تحوالت، مشكالتى كه سقط جنین در حاملگى هاى پیشرفته با آن 
مواجه است، از بین رفته و دقت باال در آزمایشات ژنتيكى مولكولى امكان 

خطا در تشخیص ها را به حداقل رسانیده است.
مركز تشخیص ناقلین هموفیلى باید شامل بخشهاى خونشناسى، زنان، 

مامائى و ژنتيك با پرسنل مجرب و عالقمند و كارآمد باشد.
ایده آل آن است كه وضعیت ناقل بودن و یا نبودن كليه ناقالن احتمالى 

قبل از ازدواج و حاملگى تعیین شده باشد.
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مركز درمانى بيماران هموفيلى 

مركز درمانى بیماران هموفیلى شامل قسمت هاى زیر است:
1) بخش درمان 
2) بخش ادارى

*بخش درمان شامل 
- بخش پذیرش و بایگانى

- ایستگاه پرستارى
- اتاق استراحت پرستار
- اتاق پزشك و معاینه

- اتاق نگهدارى و حل دارو
- اتاق درمان بیماران به صورت سرپایى

- بخش درمان جهت بیماران بسترى 24 ساعته
- بخش فیزیوتراپى

- بخش دندانپزشكى
- درمانگاه هپاتیت و ایدز

- درمانگاه ارتوپدى
- داروخانه شامل: انبار، فضاى داروخانه و اتاق پرسنل

- بخش مشاوره (ژنتيك- هپاتیت)
- بانك خون شامل: يك اتاق جهت نگهدارى فرآورده هاى خونى و 

خون (حداقل گنجایش 7 فریزر و يك یخچال بانك خون)
- اتاق پزشك آزمایشگاه و اتاق پرسنل

- يك اتاق جهت انجام آزمایشات
- دستشویى- توالت- حمام جهت پرسنل و بیماران در همه واحدها

- آبدارخانه و توزیع غذا
كليه قسمتها باید طورى ساخته شود كه كامًال قابل شستشو و ضدعفونى 

شدن باشد، مثًال جنس كاشى در سقف و دیوارها و كف.
بخش ادارى شامل 

- اتاق مدیریت
- حسابدارى
- آبدارخانه

- انبار مواد غذایى- تجهیزات و لوازم
- آشپزخانه
- رستوران

*مراكز درمانى بيماران هموفيلى متشكل از متخصصان زير است:
- متخصص خون شناسى كودكان و بزرگساالن

- پرستار خون شناس
- جراحان ارتوپدى

- فیزیوتراپ
- دندانپزشك

- مشاوران ژنتيك
- مددكاران اجتماعى

- كاركنان آزمایشگاه مخصوص انتقال خون
- پرستاران آموزش دیده براى مدارس و پزشك خانواده

مراكز درمانى دامنه وسيعى از خدمات را پيشنهاد مى كند. شامل:
- آموزش و تعلیم تزریقات در خانه

- بازدید و عیادت در خانه به وسیله پرستاران
- تهیه و تحویل فاكتورهاى انعقادى

- مشاوره پزشكى براى بیماران محلى 
- كتابها و جزوات و فیلم هاى اطالعاتى رایگان

و  مدارس  اورژانس،  براى  استخدامى  كاركنان  آموزشى  برنامه هاى   -
مراكز مراقبتى روزانه

- اطالع رسانى و مشاوره در خصوص بیمه
HIV اطالع رسانى و مشاوره در خصوص ویروس -

ورزش و هموفيلى
ورزش كردن منظم و مرتب به حفظ انعطاف پذیرى عضالت و تقویت 

مفاصل كمك مى كند.
انواع فعالیتها شركت كنند ولى  با هموفیلى خفیف مى توانند در  افراد 
بیماران هموفیلى سخت بایستى از ورزشها و فعالیتهایى كه باعث آسیب 

دیدن و خونریزى مى شود، اجتناب كنند.
بیمار مى تواند قبل از تمرین یا ورزش براى جلوگیرى از خونریزى از 

فاكتور انعقادى استفاده كنند.
*برخى ورزشهاى ايمن:

شنا- دوچرخه سوارى (با كاله ایمنى)- پیاده روى- گلف
فعالیت هایى كه براى این بیماران ایمن نمى باشد: فوتبال- هاكى- كشتى
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آیا شما در معرض خطر ترومبوز وریدى عمیق هستید؟ترومبوز وریدى 
عمیق (كه DVT یا لخته هاى خونى نیز نامیده مى شود) هنگامى رخ مى 
دهد كه لخته هاى خونى در ورید بزرگى تشكيل مى شوند. بخشى از يك 
لخته ممكن است جدا شده و از طریق گردش خون به ریه ها منتقل شود 
و منجر به آمبولى ریوى (PE) و احتماالً مرگ شود. براى نجات خودتان 

مى توانید گام هاى ساده زیر را در پیش بگیرید.
 (PE) و آمبولى ریوى (DVT) در ایاالت متحده ترومبوز وریدى عمیق
مشكالت عمده اى در حوزه سالمت هستند. آمارها نشان مى دهد كه 
350000 تا 600000 آمريكایى هر سال به DVT یا PE مبتال مى شوند 
و حداقل 100000 نفر در نتیجه این بیمارى جان خود را از دست مى 
دهند. بسیارى از افراد مبتال به DVT یا PE مشكالتى دارند كه به میزان 
زیادى بر كيفيت زندگى آن ها تاثیر مى گذارد. محققان و پزشكان باید 
تالش كنند تا روش هاى بهترى براى پیشگیرى از این بیمارى تهدیدكننده 

حیات بیابند.
هر فردى باید عوامل خطرساز، عالیم و گام هایى كه مى توان براى 

محافظت از خود به كار بست را بداند.
عواملى كه خطر بروز DVT را افزایش مى دهند عبارتند از: 

* جراحى بزرگ
* عدم تحرك مانند شرایط بسترى شدن در بیمارستان و مسافرت هاى 

طوالنى
* جراحت تازه

* افزایش سطوح استروژن در اثر مصرف قرص هاى ضد باردارى، 
باردارى و داروهاى خاص 

* بیمارى هاى مزمن خاص مانند بیمارى قلبى و سرطان
* سابقه DVT در گذشته 

* سن (به موازات افزایش سن، خطر افزایش مى یابد)
* چاقى 

* سیگار كشيدن
عاليم DVT و PE را بدانيم:

ترومبوز وریدى عمیق
حدود نیمى از مبتالیان به DVT اصًال عالیمى ندارند. در آن دسته از 
افرادى كه عالیم این بیمارى را دارند موارد زیر شایع هستند و در بخش 

هاى درگیرشده بدن رخ مى دهند (معموالً در پاها). 
* تورم

* درد
* حساسیت

* قرمزى پوست 
 (PE) آمبولى ریوى *

اگر به PE مبتال هستيد ممكن است:
* نفس كشيدن براى شما مشكل باشد

* ضربان قلب شما تندتر از حالت طبیعى باشد
* درد یا ناراحتى قفسه سینه داشته باشید كه معموالً با تنفس عمیق یا 

سرفه بدتر مى شود
* هنگام سرفه خون باال بیاورید

* فشارخون شما بسیار پایین باشد، احساس سبكى سر داشته باشید یا 
غش كنيد

* اگر هر يك از عالیم باال را دارید، باید فوراً به پزشك مراجعه كنيد.
پنج گام براى محافظت از خود:

1) هنگامى كه براى مدت زمان طوالنى در حالت نشسته هستید مانند 
مسافرت هاى بیش از چهار ساعت: 

* بلند شوید و هر 2 تا 3 ساعت قدم بزنید.
* در حالت نشسته پاهاى خود را ورزش دهید:

* در حالى كه انگشتان خود را روى زمین گذاشته اید پاشنه پاى خود 
را باال و پایین ببرید.

* در حالى كه پاشنه پایتان روى زمین است انگشتان خود را به باال و 
پایین حركت دهید.

* ماهیچه هاى پایتان را سفت و آزاد كنيد.
* آب زیاد بنوشید و از نوشیدن نوشیدنى هاى حاوى الكل یا كافئین 

اجتناب كنيد.
2) پس از صرف مدت زمان طوالنى در رختخواب مثًال در شرایط پس 

از جراحى، بیمارى یا جراحت قدم بزنید.
3) اگر بیش از سایرین در معرض خطر قرار دارید، با پزشك خود در 
مورد پوشیدن جوراب هاى فشارى مدرج صحبت كنيد (گاهى اوقات 

«جوراب محافظ» یا «جوراب فشارى پزشكى» نامیده مى شود).
4) اگر بیش از سایرین در معرض خطر قرار دارید، با پزشك خود 
در مورد دارودرمانى به منظور پیشگیرى یا درمان DVT مشورت كنيد 

(داروى ضد لخته).
5) به طور منظم ورزش كنيد، وزنتان را متعادل نگه دارید و سیگار نكشيد.

آيا شما در معرض خطر ترومبوز 
وريدى عميق هستيد؟
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وقتى دریاى خون بدن متالطم مى شودتاالسمى واژه اى یونانى است كه از 
دو كلمه «تاالس» (Thalassa) به معنى «دریا» و «امى» (Emia) به معنى 
«خون» تشكيل شده است. تاالسمى نوعى كم خونى ارثى و ژنتيكى است 
 Thomas) كه براى اولین بار در سال 1925 از سوى دكتر توماس كولى
B.couley.) معرفى شد و از آنجا كه این بیمارى در نواحى مدیترانه اى بیشتر 
دیده مى شود، به آن «آنمى مدیترانه اى» نیز مى گویند. این بیمارى ارثى خونى 
به علت ایجاد اشكال در ساخت زنجیره هاى پروتئینى هموگلوبین به وجود 

مى آید و به هیچ وجه مسرى نیست. 

انواع تاالسمى 
تاالسمى ماژور:

تاالسمى ماژور یا كم خونى شدید به علت كمبود شدید پروتئین بتا در 
هموگلوبین ایجاد مى شود. پس از تولد هنگامى كه هموگلوبین جنینى 
(هموگلوبینى كه قبل از تولد در بدن نوزاد ساخته مى شود) از بین مى رود و 
هموگلوبین بالغ به علت نقص و اختالل زنجیره بتا ساخته نمى شود، بیمارى 
با رنگ پریدگى تا حد زرد شدن پوست، شیر نخوردن و یا بى حالى كودك 
نمایان مى شود. برآمدگى شكم و ادرار تیره از دیگر عالئم این بیمارى است. در 
صورتى كه بیمارى درمان نشود، مراكز خون ساز بدن مانند طحال و كبد براى 
جبران كم خونى اقدام به خونسازى مى كنند و به صورت غیرطبیعى بزرگ 
مى شوند. حجم مغز استخوان نیز افزایش مى یابد و موجب بزرگ شدن سر، 
برآمده شدن پیشانى و برجستگى گونه مى شود. كودك مبتال به بیمارى هم 
به نارسایى قلب، كبد، پانكراس و دیابت، نارسایى رشد و اختالالت روانى 
مبتال مى شود و در نهایت، بیمارى مرگ او را به دنبال دارد. فرد مشكوك به 
تاالسمى آزمایش كامل خون (CBC) مى دهد و این آزمایش اطالعات 
مربوط به میزان هموگلوبین را در اختیار پزشك مى گذارد. در صورتى كه 
بیمارى به درستى درمان شود، فرد مى تواند مانند يك انسان سالم زندگى كند، 
اما درمان نشدن آن همیشه به مرگ در دوران كودكى منجر مى شود. درمان 
نگهدارنده، تزریق خون مكرر و مرتب به بیمار از راه هاى درمانى است كه 
براى حفظ سطح مناسب هموگلوبین خون (حدود 10) انجام مى گیرد. با این 
روش بیمار مى تواند به خوبى رشد كند، فعالیت هاى روزمره خود را انجام 
دهد، به تغییرات استخوانى مبتال نشود و البته عمرى طوالنى تر داشته باشد، اما 
با تزریق طوالنى مدت خون، آهن به صورت مرتب وارد بدن مى شود. از آنجا 
كه بدن به شكل طبیعى مقدار كمى آهن دفع مى كند، آهن اضافه به تدریج در 
اعضاى مختلف رسوب مى كند و به آنها صدمه مى زند. براى جلوگیرى از 
این مشكل از داروهاى آهن زدا استفاده مى شود كه با آهن داخل خون تركيب 
شده و از طریق ادرار و مدفوع دفع مى شود.درمان قطعى این بیمارى پیوند مغز 
استخوان است و خواهر و برادر و بعد از آنها پدر و مادر بهترین گزینه ها براى 

اهداى مغز استخوان به بیمار مبتال به تاالسمى هستند.
تاالسمى اينترمديا:

در این نوع از بیمارى زنجیره هاى بتا به مقدار كمى ساخته مى شود. شدت 

عالئم تاالسمى اینتر مدیا از تاالسمى ماژور كمتر بوده و همچنین عالئم آن 
در سنین باالتر بروز مى كند. در این نوع بیمارى نیز نیاز به تزریق خون كمتر 

است.
تاالسمى مينور: 

تاالسمى مینور يك نوع كم خونى است كه عالمت خاصى ندارد. در 
این حالت كمبود پروتئین به حدى نیست كه در عملكرد هموگلوبین 
اختالل ایجاد كند و افراد مبتال به آن با افراد سالم هیچ تفاوتى ندارند. 
بیمارى این افراد فقط با آزمایش تشخیص داده مى شود، اما اگر دو فرد 
مبتال به تاالسمى مینور با هم ازدواج كنند، ممكن است فرزندشان از هر 
كدام از والدین يك ژن نرمال دریافت كند و سالم باشد. این احتمال 
حدود 25 درصد است، اما گاهى نوزاد از هر يك از والدین يك ژن 
تاالسمى دریافت مى كند و در نتیجه نوزاد داراى دو ژن تاالسمى به 
تاالسمى ماژور مبتال مى شود. احتمال بروز این حالت نیز 25 درصد 
از  نوزاد  آن 50 درصد است،  بروز  احتمال  كه  است. در حالت سوم 
يكى از والدین ژن نرمال و از دیگرى ژن تاالسمى دریافت مى كند و به 
تاالسمى مینور مبتال مى شود.انجام آزمایش خون قبل از ازدواج مهمترین 
روش پیشگیرى است. دو فرد مبتال به تاالسمى مینور نباید با هم ازدواج 
كنند، اما اگر ازدواج كردند یا زوجى بعد از ازدواج متوجه شوند كه هر 
دو مینور هستند، براى داشتن فرزند سالم باید قبل از بچه دار شدن به 
مراكز مشاوره ژنتيك مراجعه كنند و آزمایش هاى مخصوص را بدهند. 
در این مراكز در هفته 10 تا 12 باردارى از جفت نمونه بردارى مى شود و 
بررسى DNA روى آن صورت مى گیرد. در صورتى كه تشخیص داده 
شود جنین سالم یا مینور است، هیچ اقدامى نمى شود، اما در صورت ابتال 

به تاالسمى ماژور سقط جنین انجام مى شود.

وقتى درياى خون بدن متالطم مى شود
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مهمترین علت پیدایش بیماري هاي قلبی- عروقی، تصلب شرایین 
می باشد. تصلب شرایین سبب می شود كه سرخرگ هاي گوناگونی كه 
به سمت هاي مختلف بدن خون می رسانند، به تدریج سخت و تنگ 
گردند و توانایی آنها براي انتقال اكسيژن و مواد غذایی به سلول هاي 

بدن كاهش یابد.
بعضى از عوامل موجب سریعتر شدن تصلب شرایین می گردند و در 
صورت وجود آنها احتمال پیدایش بیماري قلبی- عروقی افزایش پیدا 
می كند. براي پیشگیري از پیدایش بیماري هاي قلبی- عروقی و مرگ 
و میر و ناتوانی ناشی از آنها، باید این عوامل خطر را بشناسید و به 

توصیه هاي پزشكي توجه نمایید.

 عوامل خطر براي بيماري هاي قلب و عروق
عوامل خطر براي بیماري هاي قلب و عروق عبارتند از: سن باال، 
جنس مذكر، سابقه خانوادگی بیماري قلبی زودرس، فشار خون باال، 
افزایش چربی خون به ویژه كلسترول)، دیابت قندي، سیگار كشيدن، 
چاقی، كم تحركي (انجام ندادن فعالیت هاي بدنی) و اختالل در انعقاد 

خون.
قلبی-عروقی  بیماري هاي  عوامل خطر  از  دیابت  اينكه  به  توجه  با 
است و معموال با عوامل خطر دیگر همراهی دارد و گاهی شاید ایجاد 

كننده آنها باشد، مبتالیان به دیابت باید بیش از دیگران مراقب سالمت 
قلب و عروق خود باشند.

پژوهش هاي فراوان پزشكي نیز نشان داده اند كه عوامل خطر قلبی- 
عروقی در مبتالیان به دیابت نوع 2 شایعتر هستند.

بیماري هاي قلبی - عروقی را می توان به سه گروه عمده تقسیم كرد:
• بیماري هاي كرونري قلب

• حوادث عروقی مغز
• بیماري رگ هاي محیطی

بيماري هاي كرونري قلب
قلب يك پمپ عضالنی به اندازة مشت گره كرده انسان است كه 
در هر دقیقه به طور متوسط 60 تا 100 بار می تپد و خون را در بدن 
به گردش در می آورد. گردش خون سبب می شود كه اكسيژن و مواد 
غذایی به اندام هاي بدن برسد و مواد زائد ناشی از فعالیت سلول ها نیز 
دفع شود. عضله قلب هم از این قاعده مستثنی نیست و باید خونرسانی 
مناسب داشته باشد تا این كار حیاتی خود را به درستی انجام دهد. 
خونرسانی به عضله قلب توسط رگ هایی موسوم به «سرخرگ هاي 
كرونر» صورت می گیرد. رسیدن خون به قلب و میزان فعالیت عضله 
قلب تا حدي مشابه وضعیت عرضه و تقاضا است؛ هرچه قلب فعالیت 

 نشانه هاي مهم بيماري قلبي 
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بیشتري داشته باشد (مثٌال هنگام فعالت هاي سنگین بدنی یا اضطراب 
و تنش)، به خون بیشتري احتیاج خواهد داشت. سرخرگ هاي كرونر 
باید بتوانند این افزایش نیاز را تأمین كنند و گرنه سلولهاي عضله قلب 

با مشكل روبرو خواهند شد.
تصلب شرایین و همچنین پیدایش لخته درون رگ هاي كرونر سبب 
می شود كه خونرسانی به سلول هاي عضله قلب كاهش یابد. در نتيجة 
كمبود اكسيژن و مواد غذایی و انباشت مواد زائد در عضله قلب، دردي 
پدید می آید كه به «درد قلبی» یا «آنژین صدري» معروف است. اگر 
سرخرگ كرونر به طور كامل (به وسیله تنگی شدید یا لخته خون) 
بسته شود، سلول هاي قلبی مربوط به حوزه آن سرخرگ خواهند مرد 
كه به این وضعیت «انفاركتوس قلبی» می گویند. گاهی نیز در اثر اختالل 

شدید و گسترده در كاركرد عضله قلب، مرگ ناگهانی رخ می دهد.

نشانه هاي مهم بيماري قلبي
1- درد قفسه سينه: این درد كوبنده یا فشارنده در ناحیه پشت جناغ 
سینه احساس می شود و ممكن است به گردن، دستها، پشت و یا شكم 
هم انتشار یابد. آنژین صدري اغلب هنگام كارهاي بدنی یا فشارهاي 
روحی و روانی كه فعالیت قلب افزایش پیدا می كند، بروز می نماید و 
معموالٌ با استراحت یا مصرف نیتروگلیسرین زیرزبانی تسكين می یابد. 
اگر درد با استراحت یا چندین دقیقه پس از مصرف قرص یر زبانی 
بهبود نیافت و به ویژه اگر همراه با تنگی نفس، تهوع و تعرق شدید 
بود، ممكن است نشانه انفاركتوس قلبی باشد. براساس گزارش مركز 
تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشكي تهران به دلیل اختالل 
در اعصاب محیطی، شدت نشانه هاي بیماري قلبی در افراد دیابتی 

ممكن است كمتر از میزان مورد انتظار باشد (انفاركتوس بی سروصدا)؛ 
از این رو شما كه به بیماري دیابت مبتال هستید باید بیشتر متوجه چنین 
نشانه هایی باشید و به موقع به پزشك مراجعه كنيد. البته به یاد داشته 
باشید كه دردهاي قفسه سینه فقط نشانه بیماري قلبی نیستند و ممكن 

است مثٌال در اثر بیماري هاي گوارشی یا ریوي نیز پدید آیند.
2- تنگي نفس: احساس تنگی نفس می تواند از نشانه هاي بیماري 
كرونري قلب باشد گرجه در بسیاري از بیماري هاي تنفسی و... نیز 

این حالت پدید می آید.
3- تپش قلب: در این وضعیت، فرد به طور ناراحت كننده اي ضربان 
قلب خود را احساس می كند. تپش قلب در حالت هاي اضطرابی و 

برخی بیماري هاي دیگر قلبی نیز ممكن است پدید آید.
4- خير يا ادم: در مراحل پیشرفته تر بیماري قلبی (نارسایی قلب) 
كه كاركرد پمپ اشكال پیدا می كند، مایع موجود در بافت هاي بدن 
(به ویژه بخش هاي پایینی بدن مثل قوزك پاها) به طور كامل تخلیه 
البته خیر یا ادم در نتیجه  انباشته می گردد.  نمی شود و در زیر جلد 
بیماري هاي واریسی پاها، بیماري كبد، اختالالت كليوي و... نیز ممكن 

است پدید آید.

 حوادث عروقي مغز (سكته مغزي)
هنگامی كه رگ هاي تغذیه كننده مغز به شدت آسیب ببینند، خون 
به سلول هاي مغزي نمی رسد و آنها دچار مرگ خواهند شد كه به 
این حالت «انفاركتوس مغزي» می گویند. سكته مغزي هم در اثر تنگی 
و بسته شدن رگ هاي مغز پدید می آید و هم به دنبال پاره شدن و 

خونریزي رگهاي مغز.
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مغز  عروقی  حوادث  براي  خطر  عامل  ترین  مهم 
افزایش فشار خون (پرفشاري خون) است. خطر سكته 
هم  باال  خون  فشار  كه  دیابت  به  مبتالیان  در  مغزي 
دارند، دو برابر افرادي است كه تنها به پرفشاري خون 
دچار هستند. این مسأله اهمیت كنترل فشار خون در 

بیماري دیابت را آشكارتر می سازد.
نشانه هاي حوادث عروقی مغز بسته به اينكه كدام 
قسمت مغز اختالل خونرسانی پیدا كند، بسیار گوناگون 
هستند. كرختی یا ضعف حركتي شدید (فلج) در يك 
نیمه بدن و نابینایی یا تاري دید زودگذر يك چشم از 

جمله نشانه هاي حوادث عروقی مغز می باشند.

بيماري رگ هاي محيطي
منظور از بیماري رگ هاي محیطی بیماري هایی است 
كه عروق بیرون از قلب و مغز را گرفتار می كنند. این 

بیماري ها معموالٌ در نتیجه تنگ شدن رگ هایی كه خون را به پاها و 
دست ها می رسانند، پدید می آیند. كاهش خونرسانی به پاها سبب دو 

نوع عارضه می شود:
1- قنقار يا ياگانگرن: مرگ بافتی در اثر نرسیدن خون به اندامها كه 

در نهایت به قطع آن عضو می انجامد.
2- لنگش متناوب: به علت تصلب شرایین خونرسانی كنندة پاها، 
پس از مدتی راه رفتن درد شدیدي معموالٌ در عضالت پشت ساق پا 

به وجود می آید.
قسمتی  قطع  به  نیاز  دیابت  به  مبتالیان  اينكه  احتمال  كلي  به طور 
از پاهایشان پیدا كنند، 15 تا 40 برابر جمعیت جامعه است. بنابراین 
قلبی-  بیماري هاي  از  پیشگیري  به  مربوط  هاي  توصیه  به  پایبندي 
عروقی و نیز رعایت اصول مراقبت از پاها، براي افراد دیابتی بسیار 

اهمیت دارد.

 اصول پيشگيري از بيماري هاي قلب و عروق در افراد ديابتي
1- چربی (به ویژه كلسترول) خون خود را كاهش دهید.

كلسترول كه نوعی چربی است، در پیدایش و گسترش تصلب شرایین 
نقش مهمی دارد زیرا می تواند در دیوارة رگها رسوب كند و همراه با 

عوامل دیگر به تنگی و بسته شدن سرخرگ ها بینجامد.
كلسترول دو نوع مهم دارد: يكي كلسترول «بد» (LDL) كه موجب 
بسته شدن رگ ها و بیماري قلبی-عروقی می شود و دوم كلسترول 
«خوب» (HDL) كه كلسترول اضافی بدن را از بافت ها خارج می كند 
و خطر بیماري قلبی را می كاهد. نوعی از كلسترول كه باید غلظت 

كمي در خون داشته باشد، همان نوع «بد» یا LDL است.
رعایت  و  پرچربی  غذاهاي  مصرف  از  پرهیز  با  توانید  می  شما 
توصیه هاي پزشكتان، چربی خون خود را در سطح مناسب نگه دارید.

2- فشار خون خود را كنترل كنيد
فشار خون باال افزون بر اينكه فشار بیشتري بر قلب وارد می سازد و 

نیاز آن به خون را افزایش می دهد، روند تصلب شرایین را هم تسریع 
می كند و سبب آسیب اندام هاي گوناگون بدن می گردد.

3- وزن خود را به حد مناسب برسانید
همچنین  است.  فشار خون  افزایش  براي  مهمی  عامل خطر  چاقی 
چاقی یا اضافه وزن موجب افزایش مقاومت سلول هاي بدن نسبت 
به انسولین می شود. شما باید زیر نظر يك پزشك یا متخصص تغذیه 

وزن بدنتان را به میزان متناسب باقد، جنس و سن خود برسانید.
4- سیگار نكشيد

استعمال دخانیات سبب افزایش ضربان قلب و در نتیجه كار قلب 
می شود و فشار خون را هم باال می برد. همچنین سیگار بر اثر روي 
عوامل انعقادي و نیز غلیظ كردن خون احتمال تشكيل لخته و بسته 
شدن سرخرگ ها را افزایش می دهد. افزون براین، سیگار با اثر بر 
رگ هاي كوچك، خونرسانی به بخش هاي انتهایی اندام ها (به ویژه 
گرفتاري  كه  دیابتی  افراد  در  عارضه  این  و  كند  می  مختل  را  پاها) 
اعصاب محیطی نیز دارند، بسیار مهم است و خطر قطع عضو را باز 
هم افزایش می دهد. این آثار جداي از سرطان زایی سیگار است كه 
موجب ناتوانی و مرگ خواهد شد. امروزه سیگار مهم ترین علت قابل 

پیشگیري سرطان به شمار می آید.
5- قند خون خود را كنترل كنيد

كنترل دقیق قند خون، هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم، 
نقش مهمی در پیشگیري از بیماریهاي عروقی می تواند داشته باشد.

6- فعالیت ورزشی منظم داشته باشید
پژوهش هاي پزشكي نشان داده اند كه داشتن يك زندگی كم تحرك 
(از نظر بدنی)، صرف نظر از عوامل خطر دیگر، احتمال دیابت، چاقی و 
بیماري كرونري قلب را افزایش می دهد. پیاده روي، دوچرخه سواري، 
تنیس روي میز، باغبانی و دویدن آرام فعالیت هاي بدنی هستند كه اثر 
مفیدي بر تندرستی شما خواهند داشت. توصیه می شود كه روزانه 30 
دقیقه به فعالیت بدنی بپردازید، می توانید این میزان فعالیت را در سه 

دوره 10 دقیقه اي (بافاصله) نیز انجام دهید.
©Copyright 2014 Ketab Corp. مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره20، جدول ايرانشهر شماره 76، همراه با چهاردهمين ضميمه پزشكى و سالمت ايرانشهر، سپتامبر66662014



PATENT PENDINGكالسيك هاى دوزبانه
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نظر سنجى
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آگهى
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www.GolchinPProducts.com

310.477.7477
800.FOR.IRAN

FAX: 310.444.7176
www.ketab.com

ايران و
سازمان سيا

دكتر داريوش بايندر
مترجم: بيژن دولت آبادى

ناشر  شركت كتاب:
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310.477.7477
800.FOR.IRAN

FAX: 310.444.7176
www.ketab.com

سمفونى
سرگذشت يك

قوم
جهانگير صداقت فر

ناشر : شركت كتاب

310.477.7477
800.FOR.IRAN

FAX: 310.444.7176
www.ketab.com

لبخند نا تمام

:

مجموعه شعرهاى كوتاه
از:حميد رضا رحيمى

ناشر  شركت كتاب

برنامه راديويى
پرژن اسكوئر

هر يك شنبه از ساعت
11 تا 12 ظهر

AM 670 در راديو ايران
شنونده اين برنامه شاد
و آگاهى دهنده از سوى
مشاغل پشتيبان وست وود
در پرژن اسكوئر باشيد.

310.477.7477
800.FOR.IRAN

FAX: 310.444.7176
www.ketab.com

فلسفه هولوكاست

:

فاضل غيبى

ناشر  شركت كتاب
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روش هشانا 
خنده باد

فر



يك سبد حكايت
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8562 W. Pico Blvd., BeverlyHills/ Los Angeles 

Tel: (310)274  3445
روش هشانا فرخنده باد
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بيش از 30 سال تجربه انتشاراتى شركت كتاب
در خدمت انعكاس

فعاليت هاى فرهنگى شما
منطبق بر تمامى استانداردهاى بين المللى چاپ كتاب

چاپ كتاب از حروفچينى تا پخش با رعايت حقوق قانونى
نويسنده و ناشر

310.477.7477
تلفن رايگان براى خارج از لس آنجلس

800.FOR.IRAN
FAX: 310.444.7176

1419 Westwood Blvd.
 Los Angeles, CA 90024

www.ketab.com
ketab1@ketab.com

كتاكتابب
ولولىى  امامرر  مسلمسلمينمين  جهجهانان
رواروايتيت  توتوهمهم  واليواليى،ى،  جهانگجهانگشايىشايى

تخيتخيلىلى  وو  جباجباريتريت  مقدمقدسس
نگانگاهىهى  ببهه  كارنكارنامهامه  رهبرهبرىرى
سسيديد  علعلىى  خاخامنهمنه  ااىى
ببهه  قلقلمم  مجمجيديد  محممحمدىدى

اازز  انتشاانتشاراترات  شرشركتكت  كتاكتابب
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